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La mulţi ani, Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România! 
În această zi frumoasă, practic de 

primăvară (16 februarie - n. red.), se îm-
plinesc opt decenii de viaţă pentru 
organizaţia centrală, reprezen-
tativă a evreilor din România 
– Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România.

S-a parcurs un drum re-
lativ lung, cu multe bune şi 
rele. Au fost şi câţiva ani de 
întrerupere a activităţii (1941-
1944), din cauza Holocaustului. 
Dar mereu şi mereu, Comunităţile 

Evreieşti din România au revenit la viaţă, 
s-au dezvoltat, cu suferinţă şi îndrăznea-

lă, pentru afirmarea identităţii iuda-
ice şi în ţara noastră. În timp, au 

evoluat formele organizatorice 
şi numele organizaţiei centra-
le de reprezentare. Iniţial, în 
1936, s-a constituit Federa-
ţia Uniunilor de Comunităţi 
Evreieşti din România, care 

începând cu 1948 a devenit 
Federaţia Comunităţilor Evre-

ieşti din România. 

Apare un mic paradox – o federaţie 
de uniuni, când normal este o uniune de 
federaţii. De ce? Răspunsul este oferit de 
istorie. Putem observa că în anul 1936 
funcţionau mai multe Uniuni de Comu-
nităţi Evreieşti în România, ca urmare a 
numărului mare de evrei de atunci dar şi 
datorită a tot ceea ce a însemnat procesul 
de edificare a noului stat modern, intrat în 
istorie cu numele România Mare. 

Astăzi, mulţumim Bunului Dumnezeu 
pentru existenţa noastră, a Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România, 
care reuneşte 39 de comunităţi locale, 
organizate democratic, în strânsă relaţie 
cu tradiţiile multiseculare ale vieţii evreilor 
din România. 

La acest frumos moment aniversar, 
mulţumesc tuturor membrilor Comunităţi-
lor Evreieşti din România, dar şi prietenilor 
noştri din ţară şi de peste hotare, care 
înţeleg rosturile Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România şi, mai cu seamă, 
sprijină activităţile sale. Prezervarea moş-
tenirii evreieşti istorice a fost şi rămâne o 
prioritate esenţială. 

Inchei aşa cum am început, cu o 
sinceră şi autentică dorinţă, dar şi cu o 
caldă urare pentru toţi, atât de frumoasă: 
La mulţi ani!

F.C.E.R., centrul şi inima comunităţii evreieşti
Victor Opaschi, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, a felicitat 

F.C.E.R. cu prilejul aniversării a 80 de ani de la înfiinţarea acestei organizaţii. În mesaj 
se arată că „de la fondarea sa, Federaţia a fost centrul şi inima comunităţii evreieşti 
din ţara noastră, prin care aceasta şi-a definit, apărat şi promovat propria identitate 
în spaţiul României moderne. Federaţia a călăuzit destinele comunităţii în cumplitele 
decenii ale secolului trecut, când aceasta a fost nevoită să-şi apere propria existenţă 
de urgia Holocaustului, iar apoi să-i călăuzească pe supravieţuitori de-a lungul dificilei 
perioade a comunismului, în care mulţi dintre evreii români au fost nevoiţi să părăseas-
că ţara în care s-au născut, plecând fie spre Ereţ Israel, fie spre alte zări. De-a lungul 
tuturor acestor decenii şi apoi după căderea comunismului, Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România, care a avut mereu drept lideri personalităţi înzestrate cu daruri 
cu adevărat excepţionale, a ştiut să păstreze neatinsă şi să înnoiască mereu candela 
speranţei, a încrederii în viitorul României şi al evreilor români.

La mulţi ani!”
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ziua Internaţională de Comemorare  
a Victimelor Holocaustului
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În pofida gerului neobişnuit, victimelor Pogromului legionar 
de la Bucureşti, din 21-23 ianuarie 1941, li s-a dat onoarea 
cuvenită. Un numeros public a fost de faţă la ceremonia de-
punerilor de coroane din partea Preşedinţiei, a Guvernului, a 
unor reprezentanţi ai societăţii civile în faţa Monumentului din 
curtea Templului Coral, dedicat memoriei victimelor Holoca-
ustului în România. La adunarea publică din Templu, pregătită 
cu minuţie, au fost citite mesaje din partea celor mai înalte ofi-
cialităţi ale statului, s-au rostit cuvântări de către reprezentanţi 
ai Guvernului, lideri comunitari, istorici. Preşedintele F.C.E.R. 
a prezentat o sinteză a tragediei de acum 75 de ani, ilustrată 
cu ajutorul imaginilor din Arhiva CSIER, prezentate de d-na 
Anca Tudorancea, de la CSIER. Domnia sa a amintit, totodată, 
actele de omenie ale multor neevrei bucureşteni care şi-au 
riscat vieţile pentru a salva vieţi ale concetăţenilor lor evrei. 
În semn de solidaritate cu suferinţele populaţiei evreieşti din 
România în anii Holocaustului, la MAE a fost organizat un 
simpozion comemorativ, unde ministrul Afacerilor Externe, dl. 
Lazăr Comănescu, a prezentat o caracterizare a Holocaus-
tului din România. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a 
accentuat asupra capacităţii de regenerare a poporului evreu 
de-a lungul întregii sale istorii, concis exprimată prin Am Israel 
Hai – Poporul lui Israel trăieşte. 

La invitaţia preşedintelui C.E. Satu Mare, Nicolae Decsei, 
dr. Aurel Vainer a participat şi a avut intervenţii la: • vernisajul 
expoziţiei de la Muzeul judeţean local „Artişti sătmăreni în 
lume – Adler Kaba”, unul dintre puţinii supravieţuitori ai lagă-
relor naziste de exterminare, originar din Satu Mare, decedat 
în Israel; • o masă rotundă despre deportările celor 18 000 de 
evrei sătmăreni în lagărele din centrul Europei, în cadrul căreia 
a fost avansat proiectul restaurării corso-ului evreiesc din oraş; 
• Oneg Şabat-ul în sediul comunităţii şi al sinagogii sătmărene, 
unde rabinul Rafael Shaffer a rostit tradiţionala deraşa, urmată 
de un dialog interactiv pe teme religioase. Comemorarea de 
la Comunitatea Evreilor Zalău a avut două obiective: 1. relan-
sarea C.E. Zalău, anterior subordonată comunităţilor din Cluj 
şi Oradea, eveniment de excepţie în viaţa evreiască actuală 
din România; 2. proiectarea înfiinţării unei sinagogi locale, cu 
un punct muzeal despre viaţa de altădată a evreilor din Zalău. 
Manifestarea comemorativă a avut loc, cu concursul Primăriei 
Municipiului şi al profesorului clujean Lucian Năstasă-Kovács, 
într-un palat medieval renovat, cu participarea unor reprezen-
tanţi ai autorităţilor locale, societăţii civile, membri şi prieteni ai 
comunităţii. Dialogul despre Holocaust între dr. Aurel Vainer şi 
prof. Kovács, programul muzical adecvat al Formaţiei „Bucha-
rest Klezmer Band”, coordonator – Silvian Horn, au fost mult 
şi favorabil apreciate de public. Delegaţia F.C.E.R. – din care 
au făcut parte rabinul Rafael Shaffer, directorul de Cabinet al 
preşedintelui F.C.E.R., Silvian Horn, consilierul personal al pre-
şedintelui Federaţiei, Silviu Vexler, directorul CAPI, ing. Rudy 
Marcovici – a vizitat Sinagoga din Şimleu Silvaniei, renovată 
acum doi ani de F.C.E.R. cu sprijinul Fundaţiei „Caritatea”. 
Împreună cu ing. Rudy Marcovici, dr. Aurel Vainer a exami-
nat la faţa locului unele disfuncţii ivite ulterior în construcţia 
sinagogii şi posibilitatea rezolvării cât mai rapide a acestora. 
„Prin contactul direct cu conducerile comunităţilor evreieşti 
locale, asemenea deplasări sunt de mare utilitate”, a declarat 
preşedintele F.C.E.R..

 La întâlnirea preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, cu 
preşedintele nou ales al C.E. Braşov, ing. Valer Plugaru, la 
care a participat şi directorul CAPI, membru în Comitetul Di-
rector al Federaţiei, ing. Rudy Marcovici, s-a realizat o trecere 
în revistă a principalelor activităţi ale comunităţii şi o schiţă de 
perspectivă, avându-se în vedere o mai strânsă cooperare cu 
Federaţia. La reuniunea din ianuarie a.c. a CD a fost succint 
prezentată tematica întâlnirii şi au fost adoptate măsurile ne-
cesare concretizării proiectelor. 

Vizita E.S. Hans Klemm, ambasadorul SUA în România, 
însoţit de consilierul în probleme politice Matthew Jones şi de 
translatoarea Anne-Marie Blajan, la sediul F.C.E.R., a început 
la Templul Coral, ghid fiind tânărul gabai al Templului, Gilbert 
Şaim. Prezentarea s-a remarcat prin buna documentare şi 
fluenţa exprimării în engleză. La primirea în cabinetul preşe-
dintelui F.C.E.R. au luat parte ing. Paul Schwartz, vicepreşe-
dintele Federaţiei şi preşedinte al C.E.B., secretarul general 
al F.C.E.R., ing. Albert Kupferberg, consilierul personal al 
preşedintelui Federaţiei, Silviu Vexler. Dr. Aurel Vainer a 
realizat: • o sinteză a vieţii evreieşti actuale din România în 
context naţional şi internaţional, amintind că anul acesta se 

împlinesc 80 de ani de la crearea Federaţiei Uniunilor de 
Comunităţi Evreieşti din România (F.U.C.E.) devenită, după 
război, F.C.E.R.; • un istoric al relaţiilor între evreii din Româ-
nia şi cei din SUA, cu referire la parteneriatul F.C.E.R. - Joint. 
Deşi comunităţile evreieşti din România numără circa 7 500 
de membri, misiunea liderilor comunitari este foarte impor-
tantă şi complexă, incluzând: • asistenţa socială şi medicală, 
mai ales pentru supravieţuitorii Holocaustului; • revitalizarea 
identităţii iudaice prin acţiuni culturale, educative, religioase; 
• prezervarea patrimoniului sacru; • valorificarea moştenirii 
istorice, culturale, economice; • dezvoltarea relaţiilor cu Statul 
Israel, organizaţiile evreieşti internaţionale, conducerile locale 
ale fiecărei comunităţi evreieşti central şi sud-est europene. 
Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a evidenţiat obiectivele poli-
tice ale Federaţiei: • deschiderea spre şi dialogul cu societatea 
românească şi cu reprezentanţii statelor străine în România; 
• rolul eficient al conducerii F.C.E.R. în normalizarea relaţiilor 
între România şi SUA; • lobby-ul parlamentar „Proamerica”; • 
demersurile pentru restituirea proprietăţilor evreieşti preluate 
abuziv de regimurile totalitare din România şi stadiul actual 
al proiectului de lege referitor la modificarea legislaţiei privind 
acest proces. Mulţumind pentru vizită, dr. Aurel Vainer s-a 
arătat disponibil în continuare pentru dialog şi colaborare cu 
Ambasada SUA. Ing. Paul Schwartz a menţionat: • contribuţia 
de neuitat pentru evreii din România a SUA şi a fostei URSS 
la schimbarea cursului istoriei prin victoria asupra fascismului 
în cel de-al doilea război mondial; • importanţa tehnologiei 
militare americane; • vitejia mergând până la jertfa supremă 
a ostaşilor americani, inclusiv, a aviatorilor americani trimişi 
în România. Mulţumind pentru cuprinzătoarele expuneri, E.S. 
Hans Klemm şi-a manifestat dorinţa de dezvoltare şi în viitor 
a dialogului şi colaborării cu F.C.E.R. 

În cadrul întâlnirii între conducerea F.C.E.R. şi E.S. Marcin 
Wilczek, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Repu-
blicii Polone în România, temele abordate au fost: • situaţia 
comunităţilor evreieşti din România; • proiecte prioritare de re-
staurare a patrimoniului iudaic în România; • dezvoltarea unor 
proiecte cultural-educative comune; • stabilirea de schimburi de 
experienţă între Muzeele de Istorie a Evreilor din România şi 
Polonia; • valorificarea contribuţiei evreilor originari din Polonia 
la dezvoltarea vieţii evreieşti din România; • viaţa comunitară 
evreiască din Polonia. 

În cadrul celor două reuniuni ale CD în 2016 au fost discu-
tate: • organizarea Congresului al III-lea al F.C.E.R. în ultima 
decadă a lunii iulie a.c., solicitându-se participanţilor propuneri 
concrete privind: data şi locul, regulamentele de organizare şi 

IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 23)

Vasul Struma  
– 74 de ani  

de la naufragiu
24 februarie 1942 – 769 de pasageri 

evrei, dintre care 768 de victime şi un 
singur supravieţuitor, David Stoliar – aşa 
ar arăta, pe scurt, un raport al naufragiului 
vasului Struma, aflat  în derivă în apele 
teritoriale ale Turciei şi torpilat de  subma-
rinul sovietic SC-214. Vasul, care fusese 
construit în 1867, având o capacitate de 
doar 100 de persoane, a plecat pe data 
de 11 decembrie din portul Constanţa 
cu destinaţia Palestina, aflată atunci 
sub mandat britanic. Timp de 70 de zile 
autorităţile turce au refuzat să aprobe 
continuarea călătoriei vasului, ajuns la 
Istanbul. Vasul a fost remorcat de poliţia 
maritimă turcă şi abandonat în largul Mării 
Negre, acolo unde a şi fost scufundat. 

David Stoliar – unicul supravieþuitor
David Stoliar avea doar 19 ani când s-a 

întâmplat acest nefericit eveniment în care 
şi-a pierdut viaţa Itzhac Tercatin, fratele 
colaboratorului nostru. “Astăzi, acele zile 
sunt trecute pentru mine. Las ce s-a întâm-
plat în seama lui Dumnezeu şi a cărţilor de 
istorie”, a afirmat el într-un interviu acordat 
cotidianului israelian Haaretz. “Nava s-a 
vaporizat. În jurul meu, 500 de pasageri 
au murit imediat. Am fost aruncat în mare, 
alături de alte câteva sute şi nimeni nu 
venea să ne ajute. Toţi au murit, toţi, cu 
excepţia mea”, a afirmat supravieţuitorul, 
rememorând scenele petrecute. El a 
relatat despre cum a reuşit să supravieţu-
iască cu ajutorul comunităţii evreieşti din 
Istanbul, care l-a ajutat să ajungă în Liban, 
iar în final la Haifa. Ulterior, David Stoliar 
s-a înrolat în armata britanică şi a luptat în 
Africa de Nord. De asemenea, el a luptat 
în calitate de soldat al Ţahal-ului (Armata 
Statului Israel – n. red.) în Războiul de 
Independenţă din 1948-1949. În final, se 
stabileşte în Statele Unite ale Americii, 
unde a şi trăit până la sfârşitul vieţii sale – 1 
mai 2014 – în Bend, Oregon. Vestea morţii 
sale a făcut înconjurul lumii, iar memoria 
sa a fost cinstită de majoritatea publicaţii-
lor internaţionale, care i-au dedicat ample 
materiale documentare. 

Editura Hasefer a Federaţiei Comu-
nităţilor Evreieşti din România urmează 
să lanseze în viitorul apropiat traducerea 
lucrării Struma, de Efraim Ofir.

DAN DRUŢĂ

Deşi în luna ianuarie a.c. a fost vacan-
ţă parlamentară, agenda preşedintelui şi 
deputatului F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a 
fost la fel de semnificativă pentru diversi-
tatea şi importanţa preocupărilor domniei 
sale. O agendă axată asupra vieţii evre-
ieşti pe plan naţional: • comemorarea 
Pogromului legionar de la Bucureşti, din 
ianuarie 1941; • comemorarea Zilei Inter-
naţionale a Holocaustului la MAE şi în 
ţară; • întâlnirea cu noul preşedinte ales 
al C.E. Braşov, ing. Valer Plugaru; • vizita 
la sediul Federaţiei a ambasadorilor SUA 
şi Poloniei în România, E.S. Hans Klemm 

şi E.S. Marcin Wilczek; • pregătirea şi 
conducerea lucrărilor a două reuniuni ale 
Comitetului Director (CD) al F.C.E.R.; • 
moderarea a două matinee de duminică 
la Centrul Comunitar Evreiesc din Capi-
tală; • participări la: Ziua Internaţională a 
Limbii Materne, eveniment organizat de 
Departamentul pentru Relaţii Interetnice 
(DRI); • întrunirea conducerii Fundaţiei 
„Caritatea” în Capitală. Manifestări inter-
naţionale: • mandatarea de participare 
a consilierului personal al preşedintelui 
F.C.E.R., Silviu Vexler, la comemorarea 
Zilei Internaţionale a Holocaustului şi 

la Adunarea Generală a Congresului 
Evreiesc European (CEE), ambele – la 
Bruxelles. Odată cu reînceperea activi-
tăţii parlamentare în luna februarie a.c., 
deputatul F.C.E.R. a luat parte la lucrări 
în comisii, reuniuni în plenul Camerei 
Deputaţilor şi în plenul comun al Camerei 
Deputaţilor şi Senatului. În perspectivă: 
• întâlniri cu viceprim-ministrul şi cu 
ministrul Educaţiei; • întâlniri la Palatul 
Cotroceni în vederea organizării eve-
nimentului „Podurile Toleranţei”, ediţia 
2016; • participarea la inaugurarea Pieţei 
Prieteniei România-Israel, sub egida 
Primăriei ieşene, cu concursul C.E. Iaşi; 
• pregătirea comemorării a 75 de ani de 
la Pogromul antievreiesc de la Iaşi (iunie 
1941) şi de la deportările evreilor români 
în lagărele din Transnistria.

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

Moshe Kantor, reales
Adunarea Generală a Congresului 

European Evreiesc (CEE) l-a reales, 
pentru a treia oară, pe Moshe Kantor în 
funcţia de preşedinte al celei mai impor-
tante organizaţii evreieşti din Europa. Cu 
acelaşi prilej, Jonathan Arkush, preşedin-
tele Comitetului Director al Organizaţiei 
Evreilor din Marea Britanie, a fost ales 
vicepreşedinte în Consiliul Congresului 
European Evreiesc. 

”Mă bucură acest puternic vot de în-
credere venit din partea celor mai impor-
tanţi lideri evrei din Europa. Este dovada 
aprecierii eforturilor pe care le-am făcut 
până acum, dar şi a interesului pentru pla-
nurile de acţiuni pe care le-am propus”, a 
spus Moshe Kantor în momentul învestirii 
sale în funcţia de preşedinte al CEE.

Cu aceeaşi ocazie, preşedintele 
Con gresului Mondial Evreiesc, Ronald 
S. Lauder, l-a felicitat pe Moshe Kantor 
pentru realegere şi şi-a exprimat spe-
ranţa că buna cooperare dintre cele 
două importante organizaţii va continua 
la toate nivelurile, după cum relatează 
site-ul CME.

Moshe Kantor a mai declarat că situ-
aţia din unele comunităţi evreieşti poate 
fi definită ca fiind cea mai gravă din pe-
rioada de după al doilea război mondial. 
În acest context, una dintre rezoluţiile 
Adunării Generale a Congresului Euro-
pean Evreiesc a fost crearea unui grup de 
lucru pentru contracararea ameninţărilor 
venite dinspre mişcarea BDS .

Ambasadorul SUA, E.S. Hans Klemm,  
(primul din stânga) vizitând Templul Coral

Ambasadorul Poloniei, E.S. Marcin Wilczek (primul din dreapta), 
discutând cu conducerea F.C.E.R., cu ocazia vizitei la Templul Coral
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Simpozion la M.A.E.
Lazãr ComãnesCu, 
ministrul român de externe: 
o datã-simbol în combaterea 

antisemitismului
România este una dintre ţările în care 

27 ianuarie – ziua eliberării lagărului de 
exterminare de la  Auschwitz – este co-
memorată sub diferite forme şi de către di-
ferite instituţii oficiale, neguvernamentale 
sau de societatea civilă. Cu atât mai mult 
anul acesta când, din martie, ţara noastră 

va prelua preşedinţia IHRA, organizaţia 
internaţională dedicată păstrării memoriei 
Holocaustului. De aceea, la 27 ianuarie 
a.c., Ministerul român de Externe a orga-
nizat un simpozion dedicat atât evocării 
tragediei evreilor cât şi preluării acestei 
funcţii, deosebit de importantă în lupta 
împotriva neuitării. Moderatorul acestui 
eveniment a fost ambasadorul Mihnea 
Constantinescu. În faţa unei săli pline, 
printre cei prezenţi aflându-se şi nume-
roşi elevi de liceu, vorbitorii au subliniat 
semnificaţia şi importanţa acestei zile, mai 
ales pentru generaţiile viitoare. 

În cuvântul său, ministrul român de 
externe Lazăr Comănescu a apreciat că 
27 ianuarie este ”o dată încărcată de sim-
boluri în perspectiva eforturilor  internaţi-
onale de combatere a antisemitismului şi 
a oricăror forme de discriminare, rasism 
şi xenofobie”. Prin această manifestare, a 
declarat domnia-sa, ”Ministerul Afacerilor 
Externe, alături de celelalte instituţii şi 
organizaţii din România, continuă tradi-
ţia onorării memoriei victimelor Holoca-
ustului, unul dintre cele mai dureroase 
episoade din istoria umanităţii”. Lazăr 
Comănescu s-a referit apoi la momentul 

preluării de către România a preşedinţiei 
Alianţei Internaţionale pentru Memoria 
Holocaustului – IHRA. „Preluarea şi 
exercitarea preşedinţiei organizaţiei IHRA 
reflectă angajamentul puternic al Româ-
niei faţă de asumarea propriului trecut, al 
onorării memoriei victimelor Holocaustului 
şi de implicare în acţiunea la nivel interna-
ţional împotriva manifestărilor antisemite, 
extremiste şi xenofobe”. De asemenea, 
a mai spus ministrul român de externe, 
MAE prin programul IHRA doreşte să 
contribuie la consolidarea educaţiei în 
domeniul Holocaustului la nivel naţional, 
regional şi global iar lecţiile trecutului să 
devină fundamente pentru pace şi stabili-

tate. Lazăr Comănescu a scos în evidenţă 
colaborarea dintre Ministerul Afacerilor 
Externe şi Institutul Naţional pentru Stu-
dierea Holocaustului din România ”Elie 
Wiesel”, precum şi cu Centrul pentru 
Studiul Istoriei Evreilor din România. ”Una 
dintre priorităţile pe care le-am asumat 
pentru mandatul preşedinţiei IHRA este 
sprijinirea cercetării academice a Holo-
caustului.” În acest context, el a relevat 
că ”în ultimii ani, direcţia de specialitate 
din Ministerul Afacerilor Externe a avut 
contribuţii importante la readucerea în 
atenţie atât a unor evenimente drama-
tice din perioada Holocaustului, cât şi a 
unor diplomaţi români care s-au implicat 
curajos în acţiuni de salvare a vieţilor în 
acea perioadă”. 

Dr. aureL Vainer, deputat, 
preºedintele F.C.E.R.: 

sã nu uitãm niciodatã Holocaustul
Începând din 2004, România, pe baza 

constatărilor Raportului Comisiei Wiesel, 
a recunoscut şi şi-a asumat Holocaustul 
românesc, inclusiv pogromurile care au 

avut loc la Dorohoi, Bucureşti şi Iaşi. 
Holocaustul, această tragedie a evreilor 
europeni, în care au murit şase milioane 
de evrei, inclusiv din România, nu trebuie 
uitat niciodată”, a arătat dr. A.Vainer. 
Referindu-se la marcarea anul trecut 
a 70 de ani de la deportarea evreilor 
din Transilvania de nord, preşedintele 
F.C.E.R., menţionând circuitul efectuat 
într-o serie de oraşe din această zonă, 
a subliniat că în fiecare loc Holocaustul a 
avut altă faţetă, dar scopul a fost acelaşi: 
înlăturarea şi lichidarea totală a evreilor. 
“Holocaustul ne-a marcat pe noi, evreii, 
dar poporul evreu are o tărie incontes-
tabilă, o istorie de şase milenii. Poporul 
evreu a existat, există şi va exista, a 
produs o cultură şi a îndeplinit o misi-
une – de a duce monoteismul în lume. 
Acest popor a trăit urgia Holocaustului 
dar a dovedit că poate să renască. Azi 
numărul evreilor în lume este mai mare 
decât cel de dinaintea celui de-al doilea 
război mondial. Mesajul pe care trebuie 
să-l transmitem astăzi este ca niciodată 
şi nicicum să nu mai fie Holocaust”, a 
conchis dr. A. Vainer.

Dr. ioan Drãgan, directorul 
Arhivelor Naþionale ale României: 

trecutul nu trebuie ocultat
Dr. Ioan Drăgan s-a referit la cercetă-

rile arhivistice legate de Holocaust, subli-
niind dificultăţile întâmpinate chiar şi după 
1990, când arhivele au devenit accesibile. 
Arhivele, a arătat el, reprezintă o instituţie 
a memoriei. Trecutul trebuie cunoscut şi 
nu ocultat, deoarece a oculta înseamnă 
pactizarea cu criminalii. Arhivele au fost 
deschise şi datorită presiunilor exercitate 
de cercetătorii în problema Holocaus-
tului. Dr. Drăgan a vorbit despre foarte 
buna colaborare a Arhivelor Naţionale cu 
Muzeul Holocaustului de la Washington, 
despre parteneriatul încheiat cu acesta 
şi angajamentul Arhivelor Naţionale de a 
scana arhivele comunităţilor evreieşti din 
România şi a le trimite la Washington. În 
România, a arătat el, se aplică o nouă 
politică a arhivelor, în conformitate cu 
practicile şi legislaţia UE, care asigură un 
acces larg publicului. Toate studiile şi cer-
cetările în acest domeniu sunt necesare 
deoarece, a spus în concluzie vorbitorul, 
istoria evreilor este o parte a istoriei po-
porului român.

Dr. LiViu Beris, 
preºedintele AERVH: 

azi, exterminarea se manifestã  
pe alt plan

După tragedia Holocaustului, lumea 
a crezut că  astfel de lucruri nu se vor 
mai întâmpla niciodată, a declarat dr. L. 
Beris, supravieţuitor al Holocaustului din 
Transnistria. Dar expresia ”never again” 
nu a căpătat un conţinut real, din păcate, 
exterminările, aşa cum ne arată istoria 
recentă, continuă pe alt plan. De aceea, 
se impune o vigilenţă sporită. Oamenii 
trebuie să-şi deschidă ochii şi să atragă 
atenţia lumii pentru a opri repetarea tra-
gediei Holocaustului.

În mesajul tinerilor participanţi, repre-
zentanţi a patru licee din Capitală, Ana 
Petrescu, elevă a Centrului Educaţional 
Lauder-Reut, a prezentat viziunea şi 
sarcinile generaţiei tinere în combaterea 
antisemitismului, rasismului şi xenofobiei.

rãzVan rusu, 
ºeful delegaþiei IHRA: 

o agendã bogatã în acþiuni
În cuvântul său, Răzvan Rusu a schiţat 

acţiunile pe care România le pregăteşte 
în cadrul deţinerii preşedinţiei acestei 
organizaţii. Preluarea funcţiei de la Un-
garia, actualul preşedinte, va avea loc la 
8 martie. În program figurează, printre al-
tele, două şedinţe plenare, comemorarea 
Pogromului de la Iaşi şi Ziua Naţională de 
Comemorare a Holocaustului din Româ-
nia, precum şi alte acţiuni. 

În încheierea manifestării, ambasa-
dorul Mihnea Constantinescu a subliniat 
colaborarea României cu organizaţiile 
internaţionale implicate în combaterea 
antisemitismului, negaţionismului şi xe-
nofobiei, ca de pildă OSCE.

Institutul  
”Elie Wiesel”  

– un ciclu  
de manifestări

Ca în fiecare an, cu prilejul Zilei Inter-
naţionale de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului, Institutul ”Elie Wiesel” a 
organizat, singur sau în parteneriat, o 
serie de manifestări. 

Astfel, la 26 ianuarie a.c., la sediul 
Institutului s-a desfăşurat conferinţa „Cri-
me de război în timp de pace: achitarea 
autorilor Holocaustului de către justiţia 
postcomunistă din România”, prezentată 
de Alexandru Climescu.

La 27 ianuarie, la Centrul Cultural ”Ion 
Manu”, Casa Corpului Didactic Ilfov, Oto-
peni, a avut loc vernisajul expoziţiei ”Cără-
rile durerii”, o selecţie din lucrările realizate 
în timpul taberei anuale de artă „Cum a 
fost posibil?”, organizată de Institutul „Elie 
Wiesel” în parteneriat cu pictoriţa Sarah 
Einik din Israel şi cu sprijinul Muzeului 
Holocaustului Yad Vashem din Ierusalim. 
A participat ing. Iancu Ţucărman, supra-
vieţuitor al Holocaustului, care a stat de 
vorba cu tinerii veniţi la vernisaj. În aceeaşi 
zi, la Institutul Cervantes din Bucureşti a 
fost prezentat în premieră filmul docu-
mentar „În numele statului. Holocaustul 
romilor”. Evenimentul a fost  organizat 
de Centrul Naţional de Cultură a Romilor 
”Romano Kher” în parteneriat cu Institutul 
„Elie Wiesel”. Filmul este o încercare de 
reconstituire a trecutului tragic al romilor 
deportaţi în Transnistria, în perioada celui 
de-al doilea război mondial.

Eveniment comemorativ  
la Centrul Cultural  

„Casa Artelor”
Centrul Cultural „Casa Artelor”, în 

parteneriat cu Institutul „Elie Wiesel” şi 
Primăria Sectorului 3, a găzduit un amplu 
eveniment comemorativ. În cadrul aces-
tuia a fost organizată expoziţia de pictură 
„Cum a fost posibil?”. Facilitând comuni-
unea artă-realitate, lucrările expuse au 
menirea de a ilustra tragedia victimelor 
Holocaustului. La vernisajul expoziţiei au 
luat parte primarul sectorului 3, Robert 
Negoiţă, ambasadorul Statului Israel în 
România, E.S. Tamar Samash, adjuncta 
Şefului de Misiune de la Ambasada Israe-
lului, Shelly Hugler Livne, ataşatul cultural 
al Ambasadei SUA la Bucureşti, Marjorie 
Stern, subsecretar de stat în Ministerul 
Culturii, Irina Cajal, Iancu Ţucărman, 

 

EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 4, 5, 8)

ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

27 ianuarie – 
o zi  
a neuitării
lă a ONU a votat o rezoluţie potrivit căreia 27 ianuarie a devenit 
Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, 
iar toate statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite trebuie 
să marcheze prin diferite acţiuni această zi, în cadrul căreia să 
evoce tragedia evreilor în timpul celui de-al doilea război mon-
dial şi să transmită generaţiilor tinere mesajul că trebuie să facă 
eforturi pentru ca astfel de lucruri să nu se mai repete, indiferent 
de locul şi popoarele în cauză.

Anul acesta, ca şi în cei precedenţi, Ziua Internaţională a Co-
memorării Victimelor Holocaustului a fost marcată în România 
printr-o amplă suită de manifestări.

Începând din 2005, la iniţiati-
va Israelului, Adunarea Genera-
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supravieţuitor al Ho-
locaustului, preşe-

dintele Fundaţiei „Ronald S. Lauder” din 
România, Tova Ben Nun-Cherbis, Alice 
Barb, directorul Centrului Cultural „Casa 
Artelor”, şi un numeros public. 

Evenimentul a fost deschis de primarul 
sectorului 3, Robert Negoiţă, care a vorbit 
despre importanţa rememorării tragediei 
victimelor Holocaustului. „Această acţiune 
are rolul de a marca Ziua Internaţională de 
Comemorare a Victimelor Holocaustului 
şi ţin să le mulţumesc reprezentanţilor 
ambasadelor prezenţi la acest eveniment. 
Este foarte important să conştientizăm de 
fiecare dată greşelile care au fost făcute 
în istorie pentru a învăţa din ele”. 

IancuŢucărman, supravieţuitor al 
Trenurilor Morţii, a vorbit despre ceea 
ce a însemnat tragedia Holocaustului 
care s-a răsfrânt şi asupra evreilor din 
România. “Am prins această perioadă 
a celui de-al doilea război mondial între 
1941-1945, când doar din cauza faptului 
că te-ai născut evreu ai fost supus acestei 
exterminări. Din cele 14-15 milioane de 
evrei care trăiau în lume, au fost exter-
minaţi şase milioane, din care un million 
şi jumătate de copii“. 

A doua parte a evenimentului a constat 
în punerea în scenă a spectacolului “Inter-
faţa 3”, conceput de Alexandru Berceanu 
şi produs de “Asociaţia dramAcum” şi gru-
pul CINETic de la Universitatea Naţională 
de Artă Teatrală şi Cinematografică “I. L. 
Caragiale” din Capitală.

La sediul ICR de la Tel Aviv a avut loc 
vernisajul expoziţiei de gravură, grafică 
şi cărţi intitulată ”Cum a fost posibil?”. 
Evenimentul a fost organizat de Institutul 
Cultural Român, Institutul Naţional pentru 
Studierea Holocaustului din România 
„Elie Wiesel” şi Universitatea de Arte din 
Bucureşti. (D.D.)

Comemorări  
la Satu Mare

Imaginile cutremurãtoare din 
lagãr ale pictorului Eliahu Adler

Satu Mare a fost unul dintre oraşele 
româneşti care, în urma Dictatului de la 
Viena, a ajuns sub administraţia Ungariei 
horthyste şi de unde, în primăvara lui 
1944, populaţia evreiască – aproximativ 
18.000 de persoane din oraş şi judeţ – a 
fost deportată în lagărul de exterminare 
Auschwitz. S-au întors câteva mii cu pro-
funde traume fizice şi sufleteşti, pe care 
cu greu le-au putut depăşi. De aceea, în 
fiecare an, comunitatea evreiască îm-
preună cu autorităţile locale marchează 
trei momente legate de tragedia evreilor: 
deportarea din Transilvania de Nord, Ziua 
Holocaustului din România şi 27 ianuarie, 
Ziua Internaţională a Comemorării Victi-
melor Holocaustului.

În acest an, la Muzeul 
Judeţean din Satu Mare, 
a fost organizat un eve-
niment special: expoziţia 
unui artist plastic sătmă-
rean, care a fost deportat 
în lagărul de exterminare 
de la Auschwitz şi care 
a scăpat cu viaţă tocmai 
datorită talentului său. Er-
nest Adler Kaba, care în 
Israel a purtat numele de 
Eliahu Adler, a supravie-
ţuit datorită faptului că un 
ofiţer SS de la Auschwitz 
avea nevoie de cineva 
care să ilustreze poveştile 
pe care le scria copiilor 
lui. Întors din lagăr, în perioada 1945-46, 
Adler a creat un ciclu de desene în care, 
cu o forţă artistică deosebită, a realizat 
portrete ale unor deţinuţi pe faţa cărora 
se putea citi teama de moarte şi groaza 
faţă de chinurile îndurate, precum şi ale 
unor militari SS, a căror imagine reflecta 
cinismul şi sadismul. 

La vernisajul expoziţiei au participat 
un numeros public, membrii comunităţii 

evreilor sătmăreni, în frunte cu preşedin-
tele N. Décsei, şi o delegaţie a F.C.E.R., 
sosită din Bucureşti, din care au făcut 
parte preşedintele Federaţiei, deputat dr. 
Aurel Vainer, şi rabinul Rafael Shaffer.  
După prezentarea de către istoricul dr. 
Csaba Csirák a vieţii şi operei artistului, 
preşedintele F.C.E.R. a  subliniat im-
portanţa marcării Zilei Internaţionale de 
Comemorare a Victimelor Holocaustului. 
El a  amintit momentele de comemorare 
ale deportărilor din Ardealul de Nord, 
inclusiv din Satu Mare, din 2014 când 
s-au împlinit 70 de ani de la tragedie. Cu 
acest prilej , a menţionat el, la Satu Mare 
a fost organizat un „marş al tăcerii”. Pre-
şedintele F.C.E.R. a constatat că la Satu 
Mare ”există un puls, o simţire aparte, 
faţă de istoria evreilor”. În acest context, 
el a amintit că un istoric neevreu, prof. 
Ioan Corneanu, a scris o istorie a evreilor 
sătmăreni. La rândul său, rabinul Rafael 
Shaffer a evocat necesitatea păstrării 
memoriei Holocaustului, nu numai pentru 
interesul istoriei, ci şi pentru ca acesta să 
nu se mai repete. „A vorbi despre Holoca-
ust este foarte greu, din cauza amintirilor 
teribile ale supravieţuitorilor, de aceea, 
comemorări de genul expoziţiei Adler 
conferă Holocaustului caracterul uman, 
simţim ceva din ceea ce a fost în acel 
iad”, a subliniat rabinul Shaffer.

Viaþa evreiascã din Satu Mare, 
istorie ilustratã

Un alt moment evocator a fost prilejuit 
de lansarea, în cadrul unui simpozion, 
a versiunii în limba română a volumului 
”Evreii sătmăreni”, de dr. Stern Mór, apă-
rut în 1931. Traducerea a fost realizată 
de Felicia Grigorescu, directorul Muzeului 
Judeţean din Satu Mare, care a subliniat 
că menirea acestei cărţi este de a face cu-
noscută, mai ales tinerei generaţii, istoria 
comunităţii evreilor sătmăreni, rolul jucat 
de populaţia evreiască în toate domeniile 
– economic, social şi cultural - în condiţiile 
în care ponderea ei a fost deosebit de 
importantă în judeţ. Tot pentru a cunoaşte 
mai bine tradiţiile evreieşti, Muzeul Jude-
ţean a organizat, cu prilejul ”nopţii albe a 
muzeelor”, o seară evreiască şi momente 
vii de dans pe strada principală, denumită 
în trecut ”corso-ul evreiesc”, din cauza 
numeroaselor magazine care se inşirau 
aici. Despre acest subiect a  vorbit şi arhi-
tect Lucian Sabău, realizatorul expoziţiei 
”Corso-ul evreiesc” de la Sinagoga Mare.  
El ar dori să se facă eforturi pentru a reîn-
via acest ”corso evreiesc” şi a menţionat 
etica specială, onestitatea comercianţilor 
evrei din Satu Mare în perioada Imperiului 
austro-ungar, dar şi după aceea. 

Preşedintele Comunităţii Evreilor, av. 
N. Décsei a promis că, după renovare, 
va pune balconul Sinagogii la dispoziţia 
artiştilor, pentru organizarea de expoziţii.

În cadrul acestui dia-
log liber privind relaţiile 
dintre evrei şi români au 
mai vorbit: preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, care a povestit cum 
a fost salvată, de că-
tre o femeie de serviciu 
creştină, Sinagoga Mare 
din Bucureşti, în timpul 
rebeliunii legionare; prof. 
Ion Nistor, despre buna 
convieţuire cu evreii; Ele-
onora Moldovan, despre 
ajutorul oferit de prieteni 
evrei când tatăl ei a fost 
arestat de comunişti; 
prof. Ioan Cornăţeanu, 

despre cercetările lui cu privire la istoria 
evreilor din Satu Mare, cu menţiunea 
făcută de vorbitor: cultura evreiască 
română face parte din cultura română; 
Paul Dancu, despre documentele aflate 
în arhiva sătmăreană; Rudy Marcovici 
- în completarea celor spuse de Felicia 
Grigorescu referitor la cimitirele evreieşti 
din regiune, Vera Éles – despre soarta 
evreilor din Voivodina.

Întâlnirea preºedintelui F.C.E.R., 
deputat dr. Aurel Vainer  
cu aDrian ªtef, 

preºedintele C.J. Satu Mare
Prezent la Satu Mare cu prilejul mar-

cării Zilei Internaţionale de Comemorare 
a Victimelor Holocaustului, preşedintele 
F.C.E.R. s-a întâlnit cu preşedintele 
Consiliului Judeţean Satu Mare. În cadrul 
dialogului au fost abordate probleme 
legate de  sprijinul pe care Consiliul 
Judeţean îl va putea oferi comunităţii 
evreilor, vizând punerea în valoare a 
monumentelor evreieşti. Adrian Ştef a 
arătat că o caracteristică a judeţului Satu 
Mare este prezenţa unui mare număr 
de etnii care, ca şi românii, şi-au păstrat 
tradiţiile,  instituţiile judeţului susţinând ac-
tivitatea culturală a fiecăreia. Preşedintele 
F.C.E.R. şi-a manifestat satisfacţia faţă de 
disponibilitatea către dialog a administra-
ţiei,  în concordanţă cu cea a Federaţiei. 
F.C.E.R., a precizat dr.Aurel Vainer, are 
un program de refacere a sinagogilor şi 
cimitirelor şi, în acest context, domnia-
sa a propus încheierea unui protocol de 
colaborare cu Consiliul Judeţean, care 
să ducă la crearea unui Centru cultural 
evreiesc la Satu Mare.

Simpozion la Zalău
O comunitate evreiascã  

renãscutã
Comunitatea evreiască din Zalău a 

renăscut datorită ambiţiei şi eforturilor 
tânărului său preşedinte, Dan Has. Aces-
ta s-a implicat în iniţiativa F.C.E.R. de a 
organiza, cu sprijinul Primăriei, marcarea 
Zilei Internaţionale de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului. La fel ca şi în 
alte localităţi din Transilvania de Nord, 
şi populaţia evreiască din Zalău a fost 
deportată la Auschwitz. Foarte puţini s-au 
întors iar, după câţiva ani, au plecat în 
Israel. La Zalău a rămas o obşte. Dar Dan 
Has a reuşit să găsească persoane cu 
ascendenţă evreiască din care a format o 
comunitate, acţiune care a primit sprijinul 
deplin al conducerii F.C.E.R. şi al rabinului 
Rafael Shaffer.

La simpozion au participat preşedin-
tele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
Sălaj, Crişan Valeriu, viceprimarul Cla-
udiu Bârsan, Csulák Péter, consulul 
Ungariei, rabinii Rafael Shaffer şi Shraia 
Kav, istoricul Lucian Nastase Kovács, 
reprezentanţi ai cultelor, preşedinţii şi 
alţi membri ai comunităţilor învecinate – 
Oradea, Cluj, Satu Mare, Baia Mare, Dej, 
Bistriţa. Dan Has a subliniat semnificaţia 
zilei de 27 ianuarie, arătând că ea nu este 
importantă numai pentru evrei, în lagărul 
de la Auschwitz fiind omorâţi şi romi, pri-
zonieri de război sovietici, polonezi, dar, 
preponderent, victimele  au fost din rândul 
evreilor – şase milioane, dintre care 1,5 
milioane de copii. În ghetoul din Zalău, 
înfiinţat într-o cărămidărie, au fost înghe-
suiţi 8 000 de oameni din oraş şi zonele 
învecinate. Această zi trebuie să fie ziua 

memoriei, ceea ce s-a întâmplat trebuie 
evocat, trecutul nu trebuie uitat ca să nu 
se mai repete, a conchis preşedintele 
Comunităţii din Zalău.

A urmat apoi momentul aprinderii ce-
lor şase lumânări în memoria celor şase 
milioane de victime şi rugăciunea pentru 
sufletele lor, rostită de rabinul Rafael 
Shaffer. 

Dr. aureL Vainer: 
evreii au trãit în istorie  

ºi au fãurit istoria
Holocaustul este o pagină dureroasă 

pentru evrei, dar şi pentru popoarele cu 
care au convieţuit, de aceea nu trebuie 
uitat, iar astfel de comemorări sunt des-
tinate tocmai neuitării, unui nou început. 
De aceea, acest eveniment se alătură 
reapariţiei comunităţii evreieşti de la Za-
lău. ”Îl felicit şi-i mulţumesc lui Dan Has  
pentru această lucrare de excepţie, de 
renaştere a comunităţii, care va avea şi 
o sinagogă şi alte instrumente de menţi-
nere a cultului”, a declarat preşedintele 
Federaţiei. Holocaustul, a relevat el ,,face 
parte din istoria Europei şi a lumii. A fost o 
mare tragedie, imposibil de acceptat. Aşa 
cum se ştie, au murit şase milioane de 
evrei dar nu s-a reuşit eliminarea tuturor 
evreilor. Poporul evreu a supravieţuit, 
poporul evreu trăieşte în istorie şi a fă-
cut istoria. El s-a confruntat de-a lungul 
timpului cu duşmanii, pentru menţinerea 
şi răspândirea monoteismului. În pofida 
suferinţelor teribile prin care au trecut, 
astăzi în lume sunt mai mulţi evrei (14 
milioane) decât în ajunul celui de-al doilea 
război mondial şi un exemplu este chiar 
comunitatea din Zalău. Evreii au adus o 
contribuţie esenţială în istoria popoarelor 
cu care au convieţuit”, a spus în încheiere 
preşedintele F.C.E.R

Péter CsuLák, 
consulul Ungariei: 

„toþi avem rãspunderea  
cã am fãcut prea puþin pentru  

a împiedica Holocaustul”
În cuvântul său, consulul Ungariei a 

prezentat activitatea şi iniţiativele preşe-

dinţiei ungare a IHRA, care se încheie în 
februarie, această funcţie urmând să fie 
preluată de România. El a arătat că la 
împlinirea a 70 de ani de la deportarea 
evreilor au fost organizate comemorări 
şi în Ungaria şi în Transilvania de Nord. 
„Ungaria a recunoscut răspunderea con-
ducerii din perioada respectivă pentru 
deportarea evreilor. Din păcate, au fost 
prea puţine persoane care i-au ajutat pe 
evrei, un rol deosebit având episcopul 
Márton Áron. Toţi avem răspunderea că 
nu s-au făcut eforturi pentru a împiedica 
Holocaustul”. Péter Csulák a menţionat 
acţiunile Consulatului de la Cluj de păs-
trare a memoriei Holocaustului, cum a fost 
întâlnirea dintre supravieţuitori ai Holoca-
ustului şi tineri maghiari din Transilvania şi 
Ungaria sau ciclul de filme având ca temă 
Holocaustul, prezentat de asemenea la 
Consulat.

(Urmare din pag. 3)

ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

A. KAbA, „Eroul”
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ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
LuCian nãstasã 

koVáCs, istoric: 
trebuie vorbit despre  

Holocaust pentru a contracara 
negaþionismul

Istoricul clujean  a amintit răspunderea 
intelectualilor care au tăcut înainte şi în 
timpul Holocaustului. Mai mult, au existat 
oameni de ştiinţă care au sprijinit ideea 
purificării rasei. Trebuie vorbit despre Ho-
locaust, pentru că azi asistăm la atacurile 
negaţioniştilor. În acest context, vorbitorul 
a dat ca exemplu controversele din jurul 
legii româneşti de condamnare a negaţio-
nismului, lege care în Europa funcţionea-
ză de patru decenii. Se caută, din partea 
negaţioniştilor, diferite ”justificări”, ca de 
pildă că majoritatea implicată în crimele 
Holocaustului ar fi fost „executanţi”, aşa 
cum s-a încercat să se explice cazul 
Eichmann. Şi el s-a autoprezentat ca 
funcţionar, numai ca un executant dar din 
propriile documente a reieşit că ştia foarte 
bine ce a făcut. Din păcate, a mai spus 
Lucian Năstasă Kovács, lumea nu pune 
prea mare accent pe forţa morală, care 
ar trebui să existe ca idee călăuzitoare. 

Crişan Valeriu, vicepreşedintele Con-
siliului Judeţean Sălaj, a atras atenţia 
asupra necesităţii de a păstra memoria 
Holocaustului, cea a evreilor sălăjeni, şi 
de a se lua măsuri împotriva extremis-
mului. 

Preot dr. Gabriel Gârdea a fost purtă-
torul unui mesaj din partea  IPS Andrei 
Andreicuţ, mitropolitul Clujului, şi a Pă-
rintelui Petroniu Florea, episcop de Sălaj, 
în care se exprimă iubirea ortodoxiei faţă 
de Tora Sfântă şi solidaritatea faţă de 
comunitatea evreiască în aceste clipe de 
comemorare. Două cadre didactice, prof. 
Mariana Iuga şi prof. Cosmin Filip, au 
vorbit despre mijloacele şi instrumentele 
folosite pentru a prezenta elevilor istoria 
Holocaustului, prin expuneri şi prin ima-
gini  reprezentative. 

Emilia Teszler, preşedintele Asociaţi-
ei ”Tikvah” din Oradea, a venit la Zalău 
cu o expoziţie-memorial dedicată Evei 
Hayman, o fetiţă de la Cluj care a murit 
la Auschwitz, unde a ţinut un jurnal. În 
cuvântul ei, Emilia Teszler, care s-a de-
numit reprezentantă a celei de-a doua 
sau a treia generaţie de după deportări, a 
prezentat activitatea Asociaţiei: programe 
educaţionale şi expoziţii legate de Holo-
caust, duse în şcoli. Ea a atras atenţia şi 
asupra pericolului lipsei de implicare, sub-
liniind că genocidul nu ar fi avut loc dacă 
nu  ar fi existat marea masă de indiferenţi.

În cadrul simpozionului au fost trans-
mise mesaje de solidaritate şi de susţi-
nere din partea ambasadorului Statului 
Israel, E.S. Tamar Samash, a Comitetului 
Director al B’nai B’rith România,  Forumul 
”dr. Moses Rosen” şi a preşedintelui Felix 
Koppelmann, în numele comunităţii evre-
ilor din Oradea.

Conferinţă  
internaţională  

la Şimleu Silvaniei
”Holocaust ºi valori identitare 

evreieºti în Sãlaj”
Ziua Internaţională de Comemorare a 

Victimelor Holocaustului a fost marcată 
la Şimleu Silvaniei, unde funcţionează 
Muzeul Holocaustului din Transilvania 
de Nord (director Daniel Stejeran),  prin 
organizarea conferinţei internaţionale 
”Holocaust şi valori identitare evreieşti în 
Sălaj”. Au avut loc două sesiuni – una la 
Şimleu şi cealaltă la Zalău – publicul fiind 
compus în marea lui majoritate din elevi 
de liceu şi profesori din tot judeţul. Printre 
conferenţiari s-au aflat trei cercetători 
israelieni, dintre care doi – Amitai Pollak 
şi Yehuda Heimlich – îşi au rădăcinile în 
Şimleu Silvaniei.

Manifestarea a început cu vizitarea 
Muzeului Holocaustului din Transilvania 
de Nord. Sediul Muzeului este vechea 
sinagogă din oraş, refăcută cu ajutorul 
sponsorilor, inclusiv al F.C.E.R.. Istoricul 
Daniel Stejeran a făcut o scurtă prezen-
tare a  Sinagogii, singura din Sălaj, repre-
zentativă pentru oraş, judeţ, Transilvania 
şi România. În 2005, ea a fost transfor-
mată în primul Muzeu al Holocaustului din 
România, Rabinul. Zwika Kfir a subliniat 
necesitatea de a salva Sinagoga, de a 
încerca să o umplem cu viaţă şi şi-a ex-
primat speranţa că poate va veni o vreme 
când acest spaţiu va fi din nou ceea ce 
a fost odată.  În continuare, în amintirea 
celor care şi-au pierdut viaţa în deportare, 
el a rostit rugăciunile El Male Rahamim 
şi Kadiş. Un grup de elevi de la Colegiul 
”Simion Bărnuţiu” a aprins lumânări, care 
au format o stea a lui David.

O manifestare  
cu sprijin multilateral

Deschizând conferinţa propriu-zisă, 
Daniel Stejeran a arătat că acest eveni-
ment, cu o semnificaţie deosebită pentru 
Şimleu, a primit un sprijin larg. Printre 
organizatori se află, în afară de Muzeu şi 
Primărie, o serie de alte instituţii precum 
Centrul de Cultură şi Artă Sălaj, Biblio-
teca Municipală, Inspectoratul Şcolar şi 
Asociaţia ”Tikvah”. Vorbitorul a mulţumit 
tuturor celor care au contribuit la realiza-
rea manifestării.

În cuvântul său, Septimiu Ţurcaş, pri-
marul oraşului Şimleu, a pus accentul pe 
importanţa cunoaşterii istoriei comunităţii 
evreieşti din localitate, ceea ce ne ajută 
să cunoaştem istoria oraşului, iar come-
morarea victimelor Holocaustului intră în 
conştiinţa oamenilor, a tinerilor. Primarul 
a amintit şi de înfrăţirea dintre Şimleu şi 
Petah Tikva, din Israel, precum şi cea a 
Colegiului ”Ştefan Bărnuţiu” cu un liceu 
israelian. Din 2005, a spus primarul, se 
desfăşoară proiecte educaţionale vizând 
cunoaşterea Holocaustului, olimpiade 
despre Holocaust, simpozioane şi mese 
rotunde, în colaborare şi cu Centrul de 
Cultură şi Artă al judeţului Sălaj. Ideea de 
colaborare pentru acţiuni vizând educaţia 
despre Holocaust a fost menţionată şi de 
Daniel Săuca, directorul Centrului. 

„Nu este suficientă evocarea celor în-
tâmplate în Holocaust, trebuie ca fiecare, 
inclusiv noi, ungurii, să ne confruntăm cu 
ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Mile 
Lajos, consulul general al Ungariei. El a 
subliniat importanţa educaţiei despre Ho-
locaust a generaţiei tinere şi rolul în acest 
domeniu al educatorilor, o sarcină a IHRA. 

Emilia Teszler, preşedintele Asociaţiei 
”Tikvah”, a vorbit de asemenea despre 
proiectele educaţionale pe care le reali-
zează pentru ca tinerii să cunoască viaţa 
evreilor şi istoria Holocaustului. Ea a men-
ţionat din nou consecinţele neimplicării 
oamenilor în prevenirea unor tragedii cum 
a fost Holocaustul. Chiar dacă nu direct, 
aceşti oameni au participat la aplicarea 

soluţiei finale, a conchis E. Teszler, care 
a venit la Şimleu cu o expoziţie despre 
tradiţiile şi obiceiurile iudaice. 

Rabinul Zwika Kfir a afirmat că Ho-
locaustul trebuie apreciat din două per-
spective: comemorarea în sine, când ne 
uităm la trecut şi ne amintim de victime, 
şi concluzia comemorării, care este de a 
a lupta împotriva uitării şi de a face în aşa 
fel ca acesta să nu se repete, deoarece 
astfel de lucruri se pot întâmpla nu nu-
mai evreilor. Într-o altă prelegere, Zwika 
Kfir a dezbătut situaţia iudaismului după 
Holocaust şi modul în care s-au schimbat 
oamenii, cei care s-au întors din lagăre. 
Pentru aceştia Holocaustul nu s-a termi-
nat nici după eliberare. Mulţi şi-au pus în-
trebarea unde a fost Dumnezeu în timpul 
Holocaustului, iar tragedia le-a subminat 
credinţa. Unii văd sionismul drept soluţie 
pentru iudaismul de după Holocaust, dar 
şi aici există întrebări fără răspuns.

Prima parte a simpozionului  fost 
urmată de un moment solemn: predarea 
ştafetei de către elevii din clasele mari 
ale Colegiului ”Simion Bărnuţiu” care au 
încredinţat colegilor mai mici continuarea 
bunelor relaţii şi a activităţilor desfăşurate 
împreună cu liceul din Petah Tikva.

Scrisoarea bunicului Pollak
Amitai Pollak, primul invitat din Israel, 

a venit  la Şimleu în căutarea rădăcinilor. 
Într-un interesant expozeu, el a pre-
zentat istoria familiei sale, originară din 

Şimleu Silvaniei. Aparţinând comunităţii 
ultrareligioase din oraş, familia sa a fost 
ghetoizată şi apoi deportată la Auschwitz, 
de unde au scăpat cu viaţă doar câţiva 
membri. Dar, în urma familiei a rămas 
un document foarte important. Bunicul 
Pollak a scris în secret, pe când se afla 
în ghetou, o scrisoare, jumătate în idiş, 
jumătate în ebraică, în care a descris 
situaţia evreilor şi viitorul lor. Fără să 
semneze scrisoarea, el a dat nişte indicii 
pentru a fi identificat şi a ascuns-o într-o 
carte de rugăciuni care, întâmplător, nu a 
fost arsă. După decenii, aceasta a ajuns 
în posesia nepotului său. Din scrisoare 
reiese clar că bunicul a fost conştient de 
ce-l aştepta şi anume moartea, a spus 
Amitai Pollak.

Evreii, pe drumul fãrã întoarcere
O prelegere emoţionantă a fost pre-

zentată de prof. dr. Gideon Greif, istoric 
şi cercetător la Institutul Educaţional de 
Documentare şi Cercetare în domeniul 
Holocaustului “Shem Olam” din Israel. 
Intitulată ”Auschwitz, cel mai mare lagăr 
de concentrare şi exterminare, şi trupele 
Sonderkommando”, el a descris în cele 
mai mici detalii drumul fără întoarcere al 
deportaţilor condamnaţi la moarte prin 
gazare. În patru ore, printr-un proces ”in-
dustrializat”, un fel de bandă rulantă, mii 
de evrei dispăreau fără urmă, de parcă 

(Urmare din pag. 4)

Comemorarea Zilei Internaţionale  a 
Comemorării Victimelor Holocaustului 
la Sinagoga „Beit Israel” din Braşov 
s-a remarcat prin masiva participare 
a unui public tânăr – elevi ai câtorva 
şcoli şi licee braşovene în care se predă 
istoria Holocaustului –, a unor oficialităţi 
locale, reprezentanţi ai unor culte, a 
unui număr mare de evrei braşoveni şi 
prieteni ai lor. Fondul muzical preludi-
ind ceremonia – vocea prim-cantorului 
vienez Shmuel Barzilai. Şapte membri 
ai comunităţii au aprins şapte lumânări: 
şase, în memoria celor şase milioane 
de victime ale Holocaustului, a şaptea 
– pentru neuitarea victimelor la fel de 
nevinovate ale altor popoare, pierite 
în aceeaşi tragedie. Pentru odihna 
sufletelor celor dispăruţi a fost rostită o 
rugăciune în ebraică şi română. 

Nevoia de a acţiona pentru preveni-
rea repetării unor asemenea dezastre 
a fost numitorul comun al discursurilor 
rostite de şefa Inspectoratului Şcolar 
Braşov, Oana Ariana Bucur, pastorul 
Bisericii Evanghelice din oraş, Cristian 
Player, membri ai comunităţii evreieşti 
braşovene. Elevi de la Colegiul Andrei 
Şaguna şi ai Şcolii nr. 13 au prezentat 
un montaj literar, din care s-a desprins 
dorinţa de perpetuare a memoriei celor 
ucişi în Holocaust, pentru ca ororile 
săvârşite să nu fie reversibile. Au fost 
aprinse lumânări la monumentul celor 
240 de victime ale Holocaustului origi-
nare din Braşov, între care – 38 de copii. 
Au fost împărţite 180 de exemplare ale 
volumului „Aripi de lumină”, culegere 
de povestiri scrise de copii braşoveni 
în amintirea copiilor evrei din Ardealul 
de Nord deportaţi, cu familiile lor, la 
Auschwitz în urmă cu peste 72 de ani.

Coresp. VAL GEORGE 

Tânãra generaþie  
trebuie sã fie informatã

La Complexul Muzeal din Arad a 
avut loc un eveniment dedicat Zilei Inter-
naţionale de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului, la care au participat elevi 
de la Colegiul Naţional „Elena Ghiba 
Birta” (conduşi de prof. Adrian Bucur) şi 
de la Liceul Teoretic „Jozef Gregor Ta-
jovsky” Nădlac (prof. Pavel Huszarik). 
Adelina Stoenescu, de la Complexul 
Muzeal din Arad, şi-a întemeiat prezen-
tarea pe colecţia de 1250 de obiecte din 
colecţia muzeului, provenite de la familii 
evreieşti arădene. 

Ing. Ionel Schlesinger, preşedintele 
Comunităţii Evreilor din Arad, a subli-
niat: „Este foarte important să existe  

arad

(Continuare în pag. 8) (Continuare în pag. 8)

Nevoia de a acþiona  
pentru ca Holocaustul  
sã nu se mai repete

Braşov
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I U D A I C A
Să ne bucurăm de Purim!

Ce înseamnă cuvântul Purim? Dacă l-am traduce cu exactitate, 
înseamnă zaruri sau sorţi. 

În ţările Orientului Antic, sorţii aveau importanţă socială. Aşa 
era în Regatul persan Ahemenid. Aprobarea era a regelui, la re-
comandarea unuia dintre sfetnicii lui. Data punerii ei în aplicare 
era stabilită de tragerea sorţilor (pur). Ceea ce s-ar fi întâmplat şi 
cu soarta evreilor din acel regat. Numai că, în acest caz, decizia 
a fost schimbată, iar cuvântul care indică sorţii, zarurile a rămas 
în memoria colectivă. În limba ebraică a rămas denumirea Purim, 
sărbătoarea salvării, a mântuirii. Aflăm acest lucru din ”Meghilat 
Ester”, renumita Carte a Esterei.

Unii oameni citesc Cartea Esterei ca pe o cronică, o carte de is-
torie. Alţii o citesc ca pe o povestire, un roman arătând echivalenţa, 
pedepsirea criminalului în locul sacrificării victimei sale. Conţinutul 
acestei cărţi este tragic, deşi se termină cu un final moralizator 
şi cu salvarea evreilor, respectiv a oamenilor proiectaţi să devină 
victime. Însă nu este un simplu caz de noroc: acest sfârşit vine 
de la Dumnezeu. Oamenii sunt cei care acţionează, funcţionează, 
fac tot ce este omeneşte posibil, cred că decizia este a lor. Dar 
Dumnezeu este cel care decide şi zădărniceşte decizia oamenilor, 
chiar dacă oamenii cred că ei decid, trăgând sorţii. Omul propune, 
Domnul dispune. Bucuria vine tot de la Dumnezeu. Explozie de 
bucurie în rândul oamenilor, urmaşii evreilor salvaţi atunci la Susa, 
capitala Regatului persan, şi în restul acestui regat. Dar vinovaţii 
au fost pedepsiţi, au murit în locul victimelor posibile. Dumnezeu 
nu a vrut moartea lor, ci doar salvarea poporului lui Israel. Bucuria 
salvării a fost atât de mare, încât faptul a fost înscris într-un sul de 
amintire (meghila), despre care s-a decis să fie citit anual în ziua 
salvării, pentru ca fiecare fiu al lui Israel, din toate generaţiile, să 
ştie că a fost salvat. 

Salvarea lui Israel reprezintă elementul principal al Cărţii Este-
rei. Moartea altora reprezintă elementul ei secundar, care reduce 
din bucurie. Haman, ministrul regelui persan Ahaşveroş, decisese 
distrugerea fizică a tuturor evreilor din regat, pentru că Mordehai, 
liderul lor, unchiul reginei Ester, refuzase să i se închine: în cali-
tate de evreu, el se închina numai lui Dumnezeu Unicul. Haman 
reuşise să obţină consimţământul regelui şi chiar să stabilească 
data în care urma să-şi pună planul în aplicare, pe baza sorţilor: 
a treisprezecea zi a celei de-a douăsprezecea luni, luna Adar.

Cartea Esterei povesteşte faptele în mod explicativ. Aspecte 
aparent episodice ale acestei cărţi îşi au rolul lor în prezentarea 
faptelor. Regele Ahaşveroş era un rege slab, care moştenise rega-
litatea. Acest rege era inversul liderului potrivit, corect, considerat 
ideal. Iubea petrecerea, îi plăcea să se mândrească cu propria lui 
reuşită, cu propriul lui regat, cu propria lui soţie, căreia nu-i acorda 
niciun respect, deşi era fiică de rege. Desigur, se poate cerceta 
şi poziţia socială a femeii în Orientul Antic, prin cele povestite în 

această carte. Regele avea un harem, păzit de eunuci. El îşi alege 
o nouă soţie, cerând să-i fie trimise fecioare din regat, de toate nea-
murile. Una dintre ele a fost Ester, o orfană crescută de unchiul ei. 
Aleasă ca fiind cea mai frumoasă în ochii regelui, ea devine soţia 
acestuia şi regină, dar regele nu-i ştia neamul: de fapt, numele ei 
ebraic era Hadasa, dar adoptase numele babilonian Ester, de la 
Iştar, zeiţa frumuseţii în mitologia asiro-babiloniană. Întâmplător, 
Mordehai află despre o înţelegere tainică pentru uciderea regelui. 
Astfel, regele este salvat, faptul este menţionat în cronica regală, 
iar Mordehai este uitat. Dar atunci când el află despre decizia luată 
la cererea lui Haman, ca toţi evreii să fie ucişi, intervine pe lângă 
nepoata lui, regina Ester. Aceasta, la rândul ei, intervine pe lângă 
rege, cu un mare risc, dar reuşeşte. Evreii sunt salvaţi şi-i ucid pe 
cei care voiseră să-i ucidă pe ei. Mordehai, care obţinuse astfel 
recunoştinţa din partea regelui, devine primul om, după rege, din 
Regatul persan, în locul lui Haman. Sorţii căzuseră în favoarea 
victimelor, ele sunt salvate, iar posibilii ucigaşi sunt ucişi. De fapt, 
era hotărârea lui Dumnezeu, nu a jocului sorţilor, dar tradiţia a 
păstrat amintirea acestui joc. De asemenea, tradiţia evreiască a 
păstrat atât obligaţia lecturii Meghilei, respectiv a Cărţii Esterei, 
la rugăciunea de seară în ajun de Purim şi la rugăciunea de dimi-
neaţă din ziua de Purim, cât şi un supliment la rugăciunea celor 
optsprezece binecuvântări. Această binecuvântare suplimentară 
este o mulţumire pentru salvarea, pe calea zădărnicirii planului 
uciderii în masă, amintind şi pedepsirea lui Haman şi a fiilor săi, 
dar nu reflectă bucuria uciderii altor oameni. 

În continuare, adaug o încercare a subsemnatului de a tra-
duce această binecuvântare într-o formă versificată. Am căutat 
să păstrez forma ei iniţială, deşi uneori a trebuit să fac anumite 
adaptări, potrivit spiritului limbii române. Menţionez că am făcut 
această traducere versificată fără să fiu poet şi fără să încerc să 
preiau expresii din folclorul evreiesc, dedicat sărbătorii de Purim, 
dezvoltat în special în limbile idiş şi iudeo-spaniolă. Nu am putut 
realiza versuri egale din punctul de vedere al metricii; în originalul 
ebraic, textul este scris fără rimă, deşi este un limbaj poetic.

Mulþumire lui Dumnezeu pentru salvarea de Purim
Doamne, Fii Binecuvântat, Îţi mulţumim că mila Ta nu s-a sfârşit,
Că bunătatea Ta nu s-a oprit,
Fiindcă speranţa noastră a fost totdeauna în Tine
Şi nouă ne-ai făcut atâta bine.
Tu ai făcut minuni, i-ai mântuit
Pe strămoşii noştri la această dată,
Luptat-ai pentru-a lor salvare, toată
Şi datorită milei Tale au trăit.

În zilele lui Mordehai şi-ale Esterei-Hadasa,
Când regele Ahaşveroş la Susa îşi avea casa,
Iar Haman ticălosul s-a sculat asupra lor,
Cerând moartea tuturor,
Bărbaţi, femei, bătrâni, prunci şi copii,
Voind să-i piardă pe toţi într-o singură zi
Şi să le fure tot ce au agonisit
În anii ce i-au trăit;
Era în luna Adar, în ziua a treisprezecea,
În calendar luna a douăsprezecea.
Dar Tu, în mila Ta cea mare, l-ai oprit
Şi hotărârea i-ai zădărnicit. 
Şi plata şi-au primit-o fiii lui şi el,
Salvarea noastră venind în acest fel.
Haman şi fiii lui au fost urcaţi pe o spânzurătoare,
Pusă pe un copac înalt şi mare.

Şi pentru toate al Tău Nume de noi va fi Binecuvântat
Întotdeauna, oriunde ne aflăm, ne vom afla şi ne-am aflat.

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

anul nou al  Pomilor în famil ia comunităţii  clujene
Tu Be’Şvat este o sărbătoare specială 

în Comunitatea Evreilor din Cluj deoarece 
a fost marcată într-un moment în care 
comunitatea avea mare nevoie de conso-
lidarea coeziunii. Prin ce diferă Tu Be’Şvat 
de celelalte sărbători, aici, la Cluj? În primul 
rând pentru că – potrivit zicalei  maghiare 
„mulţi oamenii buni încap într-o odaie mică” 
– ne adunăm tot mai mulţi în spaţiul strâmt 
al biroului mare al Comunităţii, care devine 

cu acest prilej o adevărată sală de recepţii. 
Mesele sunt împinse la perete, se aduce un 
număr mare de scaune care se înşiruiesc, 
iar pe masa cea mare a „prezidiului din alte 
timpuri” se aşază farfuriile (anul acesta, 
caserolele) umplute cu fructe din cele patru 
feluri specifice sărbătorii. 

La bunul mers al sărbătorii pun umă-
rul mai mulţi voluntari care trăiesc febra 
cumpărăturilor, bucuria trezirii timpurii şi 

responsabilităţii de a pregăti 
cele necesare, dar şi emoţia mo-
mentului în care primul oaspete 
trece pragul, urmărind înfriguraţi 
numărul celor care vin, pentru a 
valida „audienţa” evenimentului. 
Formaţia de muzică klezmer 
Mazel Tov vine cu un program 
special de Tu Be’Şvat, înnoit an 
de an. Şi, ca un făcut, întotdeau-
na este ori ger, ori zăpadă mare, 
ori gheţuş, de parcă vremea 

ar dori să încerce tenacitatea membrilor 
comunităţii, mai ales a celor vârstnici, care 
sunt prezenţi în ciuda acestor  piedici. 

Nici anul acesta nu a fost altfel: s-a 
adunat lume multă, care a ascultat o foarte 
interesantă prelegere inspirată din Tora, in-
titulată „Un eşel la Beer Şeva”, susţinută de 
Mihai Rónai, secretarul Comunităţii clujene. 
Yohanan Czitrom, un clujean stabilit de 
câteva decenii la Beer Sheva, ne-a povestit 
ce înseamnă azi Tu Be’Şvat în Israel şi în 
oraşul său.  S-au consumat fructe aromate 
şi delicioase, au fost ascultaţi cu drag klez-
merii clujeni, ba – în premieră – s-a băut 
şi câte un păhărel de vin.  Organizatorii şi 
voluntarii evenimentului (Robert Schwartz, 
preşedintele Comunităţii, Judith Vári, 
Tamara Solomon, Orsolya Nagyi, Ágnes 
Deák, Marcel Wainblat, István Györke şi 
subsemnata) au concluzionat că Anul Nou 
al Pomilor 5776 a fost un eveniment reuşit.

ANDREA GHIŢĂ

Afirmaţia adusă în spaţiul pu-
blic cum că Holocaustul  ar fi fost o 
pedeapsă divină este periculoasă. 
Paradoxal, ea nici măcar nu este o 
afirmaţie falsă. Pericolul constă în 
modul în care ea este eronat per-
cepută de cei care nu se bucură de 
o formare teologică temeinică, din 
păcate, destul de mulţi la număr.

Omul profund credincios, indi-
ferent de confesiunea sa, percepe 
orice lucru bun  care i se întâmplă 
ca pe un dar divin. Orice năpastă 
este şi ea percepută ca o pedeapsă 
divină, menită ca un îndemn de a 
umbla pe căi mai bune.

În ochii unui astfel de om, 
Holocaustul este, ca orice altă nă-
pastă, o pedeapsă divină.  Această 
abordare nu îl disculpă însă cu 
nimic pe făptuitor. El rămâne total 
responsabil pentru acţiunile sale. 
În abordarea iudaică, pedeapsa 
divină este privită ca fiind doar în-
lăturarea unui scut protector. Omul 
rămâne protejat, doar că protecţia 
e mai puţin puternică. Cel care, din 
propria sa voinţă, foloseşte mo-
mentul pentru a-l lovi nu are însă 
nicio scuză pentru fapta sa rea. 

Mulţi însă ar putea interpreta 
eronat cum că Holocaustul ar fi 
fost fapta unor oameni cărora li 
s-a suspendat temporar liberul 
arbitru pentru ca planul divin să fie 
îndeplinit. Or, aşa cum am arătat, 
pedeapsa divină presupune doar 
suspendarea de către Dumnezeu a 
protecţiei acordate unei potenţiale 
victime, nicidecum suspendarea 
liberului arbitru al făptuitorului. 
Diferenţa între cele două abordări 
este esenţială. A crede cum că 
Dumnezeu ar suspenda liberul ar-
bitru este periculos atât moral, cât 
şi social, pentru că implică o totală 
disculpare a răufăcătorilor. 

Rabin RAFAEL SHAFFER 

Acest material a fost transmis 
conducerii postului „RealitateaTV”, 
însoţit de o scrisoare în care pre-
şedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, îşi exprimă atât surprinderea 
faţă de invitaţia adresată rabinului 
Eliahu Caufman de a participa la 
emisiune în calitate de „rabin din 
România”, cât şi opinia că rabinul 
F.C.E.R., Rafael Shaffer, este 
sursa competentă pentru astfel de 
comentarii.

Holocaustul  
ca pedeapsă 

divină
Epitaf pentru cei care au dăruit 
viaţă din viaţa lor comunităţii
Nu putem să ne gândim la viitor, fără a aduce o plecăciune 

de gând trecutului, celor fără de care n-am fi ceea ce suntem: 
o comunitate vie, ducându-şi existenţa în condiţii economice şi 
demografice deloc simple. Cât timp îi pomenim, ei „n-au murit 
cu totul”. A spus-o ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte F.C.E.R. şi 
preşedinte C.E.B., la comemorarea lui Burăh Segal z.l., inimos 
efor timp de zeci de ani la Templul Coral; a prof. univ. dr. Andrei 
Voinea z.l., eminent medic ortoped, autorul unei redutabile opere 
ştiinţifice, cu înzestrări literare recunoscute; a medicului cardiolog 
Mirela Freifeld z.l., ştiind, c-o vorbă de duh, să readucă pacienţilor 
zâmbetul; a lui Moise Dragă z.l., apreciat tehnician dentar; a lui 
David Bănescu z.l, timp îndelungat - director al DASM, cu vocaţia 
facerii de bine; a lui Teodor Danetti z.l., fără de care Purimspiel-ul 
din acest an va fi mai sărac. Dar şi comemorările unor oameni 
apropiaţi comunităţii: Lupu Sacagiu z.l.; Iancu Schwartz z.l. 

Să le fie amintirea binecuvântată! (I.D.)   

P u R I M  5 7 7 6
Joi, 24 martie 2016 (14 Adar), 

Templul Coral, Strada Sfânta Vineri 
nr. 9-11, Bucureşti, Ora 18:30, Citi-
rea “Meghilat Ester”. Selecţiuni din 
spectacolul de Purim: Maia Morgen-
stern  & Actorii Teatrului Evreiesc 
de Stat, Corul „Hazamir”, Corul de 
copii, Bucharest Klezmer Band.

Duminică, 27 martie 2016 (17 
Adar), Teatrul Evreiesc de Stat, 
Strada Iuliu Barasch nr. 15, Bu-
cureşti „Purimul, din nou acasă”. 
Spectacolul de Purim revine la 
T.E.S., după trei ani. Interpreţi: 
Actorii T.E.S., Corul ”Hazamir”, 
Bucharest Klezmer Band. INVITAT 
SURPRIZĂ!

Invitaţiile se pot ridica de la Se-
cretariatul C.E.B. sau de la Oficiul 
Cultură, Artă, Ştiinţă.
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unde poate duce ura cea mai veche
Din mesajul premierului Benjamin netanyahu cu prile-
jul Zilei Internaþionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului

A păstra memoria Holocaustului este mai important astăzi decât oricând, de-
oarece în această perioadă de reînviere a antisemitismului, uneori sub o formă 
violentă, comemorările ca acestea ne aduc aminte unde poate duce ura cea mai 
veche şi cea mai perseverentă. Din nefericire, în Europa şi în alte părţi evreii 
sunt din nou victime, numai fiindcă sunt evrei. Vedem antisemitismul îndreptat 
împotriva evreilor ca persoane şi a evreilor ca un colectiv, împotriva Statului 
Evreu. Israelul este acuzat cu aceleaşi minciuni folosite împotriva evreilor din 
vremuri imemoriale… 

Dar un lucru s-a schimbat. Evreii s-au schimbat. Nu mai suntem un popor 
fără stat în căutarea nesfârşită a unui port sigur. Nu mai suntem un popor fără 
putere care cerşeşte protecţia altora. Astăzi suntem un popor independent şi 
suveran în patria noastră. Azi putem să ne ridicăm glasul împotriva celor care propagă ura şi care caută 
să ne distrugă. Ne putem apăra. Dar unde este Europa şi restul civilizaţiei?... Europa şi restul lumii trebuie 
să ni se alăture. Nu pentru noi, ci pentru ele însele.

Liviu Dragnea,  
primit cu braţele deschise 

de evreii israelieni
ºi de cei europeni

La finele lunii ianuarie, Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a 
efectuat o vizită în Israel, la invitaţia lui Isaac Herzog, liderul 
Partidului Muncii. Liderul de la Bucureşti a fost însoţit de o de-
legaţie social-democrată, precum şi de Silviu Vexler, consilierul 
preşedintelui F.C.E.R., şi a avut întâlniri cu înalte oficialităţi 
israeliene.

Conform unui comunicat de pe site-ul PSD, liderul de la 
Bucureşti a subliniat, între altele, că „România poate deveni o 
poartă de intrare a Israelului în UE” şi că sunt necesare investiţii 
reciproce în domenii încă insuficient exploatate. În spinoasa 
problemă a etichetării produselor de export israeliene fabricate 
în Cisiordania, Gaza şi Ierusalimul de Est, Liviu Dragnea i-a spus 
premierului Netanyahu: „Noi nu putem fi de acord cu decizii din 
cauza cărora suferă cetăţenii, cum ar fi etichetarea produselor 
israeliene. (...) Considerăm că nu este corectă o condiţionare a 
eforturilor pentru procesul de pace de problematica etichetării 
produselor din teritoriile palestiniene”. 

Preşedintele PSD a mărturi-
sit că a fost impresionat de tra-
gedia mamei israeliene, ucisă 
în faţa propriilor copii.

Prim-ministrul Netanyahu 
i-a spus oaspetului român că 
apreciază foarte mult implica-
rea acestuia în consolidarea 
şi refacerea sinagogilor  din 
România, în perioada în care 
a fost vicepremier şi ministru al 
Dezvoltării Regionale, şi că în 
aceeaşi perioadă a fost imple-
mentată legislaţia privind acordarea pensiilor de urmaş pentru 
victimele Holocaustului şi cei care au prestat muncă forţată.

Din discuţii s-a conturat interesul bilateral pentru extinderea 
proiectelor comune în agricultură, cercetare, sănătate, secu-
ritate cibernetică, precum şi pentru participarea israeliană în 
proiectele  naţionale din România în sectoarele infrastructurii 
urbane şi de transport. 

Liviu Dragnea a avut o întreve-
dere şi cu preşedintele Knesset-ului, 
Yuli Yoel Edelstein, cu preşedintele 
Grupului Parlamentar de Prietenie 
Israel - România, Yoseph Yonah, 
cu preşedintele Partidului Muncii, 
Isaac Herzog, precum şi cu Ilan 
Gilon, vicepreşedintele Partidului 
Meretz, ocazii cu care a discutat 
despre situaţia politică din regiune 
şi despre rolul pe care l-ar putea 
avea România în negocierile pentru 

reconsiderarea poziţiei UE faţă de Israel. 
Vizita în Israel a cuprins şi o întâlnire cu ministrul israelian 

al Sănătăţii, Yaakov Litzman, liderul PSD mulţumind ministrului 
israelian pentru grija extraordinară acordată răniţilor de la Co-
lectiv care s-au aflat la tratament în Israel. Liviu Dragnea a fost 
interesat totodată de informaţii privind modul de aplicare a pro-
gramului naţional de stomatologie pentru copiii până la 14 ani.

Liderul social-democrat a spus că doreşte să se aplice şi 
în România programul menţionat şi s-a arătat interesat de su-
portul pe care l-ar putea primi România de la Israel pentru ca 
pacienţii care au nevoie de dializă să nu mai parcurgă distanţe 
mari pentru a beneficia de tratamentul adecvat, ministrul isra-
elian promiţând o colaborare în acest sens, precum şi ajutorul 
pentru modernizarea sistemului medical din România, mai ales 
în ceea ce priveşte urgenţele medicale, oncologia, cardiologia.

În discuţiile cu Alan Schneider, directorul Centrului Global 
B’nai B’rith, a fost subliniată îmbunătăţirea cooperării pentru 
păstrarea patrimoniului cultural şi moştenirii evreieşti, conti-
nuarea proiectului de realizare a Muzeului Culturii Evreieşti 
din România, fiind relevată contribuţia deosebită a evreilor din 
România la construirea statului evreu.

Pe parcursul vizitei, Liviu Dragnea s-a întâlnit cu reprezen-
tanţi ai comunităţii româneşti din Israel, cu care a discutat despre 
necesitatea îndreptării erorilor din Acordul româno-israelian 
privind forţa de munca, deoarece anumite prevederi au blocat 
afluxul de muncitori români, precum şi despre relansarea turis-
mului şi a turismului balnear.

După vizita în Israel, Liviu Dragnea a plecat la Bruxelles, 
unde preşedintele Congresului European Evreiesc, Moshe 
Kantor, i-a acordat „Compasul Ierusalimului’’, cea mai înaltă 
distincţie a CEE. Festivitatea a avut loc în cadrul unui dineu 
prilejuit de aniversarea a 30 de ani de existenţă a organizaţiei, 
ocazie cu care laureatul a spus: „C.E.E. este o organizaţie care 
a lucrat neobosit pentru revitalizarea vieţii evreieşti în Europa, o 
Europă puternică şi unită, una care protejează cetăţenii împo-
triva tuturor formelor de discriminare, ură şi intoleranţă, care nu 
ar trebui să se regăsească în niciun discurs public sau privat.” 

„Compasul Ierusalimului” a mai fost acordat premierilor 
Belgiei (Yves Leterm), Cehiei (Petr Necas), Greciei (Antonio 
Samaras) şi preşedintelui PE, Martin Schulz.

ALX. MARINESCU

Supravieţuitor al Holocaustului –  
cea mai vârstnică persoană din lume

Preºedintele BaraCk oBama: 

„ S u n t e m  c u  t o ţ i i  e v r e i ! ”

angela Merkel a deschis o expoziţie comemorativă

Yisrael Kristal, cetăţean israelian, născut într-o 
familie evreiască din Zarnow, (Polonia) şi supra-
vieţuitor al Holocaustului, ar putea fi cel mai bătrân 
om din lume. El locuieşte în oraşul Haifa încă din 
anul 1950 şi se numără printre puţinii supravieţu-
itori ai lagărului de exterminare de la Auschwitz, 
unde fusese deportat din Łódź, împreună cu soţia 
sa, pe când avea vârsta de 41 de ani.  Fiica sa, 
Shula Kuperstoch, confirmă faptul că tatăl ei este 
o persoană religioasă. „El crede că a fost salvat 

deoarece Dumnezeu a vrut asta. Atitudinea sa 
de-a lungul vieţii a fost una moderată în legătură 
cu orice aspect al vieţii”, a declarat ea pentru 
publicaţia Jerusalem Post. Pentru omologarea 
calităţii de “cel mai vârstnic om”, Yisrael Kristal va 
trebui să le prezinte oficialilor de la Guinness World 
Records documente în vederea susţinerii faptului 
că s-a născut pe 15 septembrie 1903. Longevivul 
supravieţuitor a declarat că poate găsi documente 
în acest sens. (DAN DRUŢĂ)

La 27 ianuarie 2016, 
preşedintele Barack Oba-
ma a luat parte la ceremo-
nia de omagiere a patru 
ne evrei, distinşi de către 
instituţia Yad Vashem cu 
titlul „Drept între Popoa-
re”: americanii Roddie Ed-
monds şi Lois Gunden, 
polonezii Walery şi Maryla 

Zbijewski. Organizat la Ambasada Israelului de la 
Washington, evenimentul evocat constituie o dublă 
premieră: este prima ceremonie de acest tip desfăşu-
rată în Statele Unite ale Americii şi, prin urmare, prima 
la care ia cuvântul un preşedinte american în funcţie.

Obama a căutat să prezinte legătura solidă exis-
tentă între Israel şi SUA, întărită de o preocupare 
autentică faţă de poporul evreu. „Suntem cu toţii 
evrei!” – a afirmat Obama, reiterând astfel cu fermi-
tate răspunsul dat ofiţerului nazist de către Edmonds, 
a cărui poveste a fost deja făcută cunoscută în Reali-

tatea Evreiască. Preşedintele Obama a adăugat: „Nu 
îmi pot imagina o expresie mai înaltă a creştinismului 
decât «Şi eu sunt evreu!»”.

Lois Gunden, profesor de franceză şi voluntar în 
Comitetul Central Mennonite, înfiinţase un cămin de 
copii – spaţiu care a devenit un refugiu pentru copiii 
evrei, care fuseseră aproape de a ajunge într-un lagăr 
de concentrare. Soţii Zbijewski au protejat o fetiţă 
evreică oferindu-i adăpost în propria locuinţă, până 
ce mama ei a putut să o aducă în siguranţă acasă.

Către finalul discursului, preşedintele Obama şi-a 
exprimat angajamentul de a lupta pentru securitatea 
Israelului: „Când în jurul nostru sunt criticate politicile 
israeliene privind dreptul (mereu contestat) de a exis-
ta ca stat, când Israelul se confruntă cu terorismul 
– noi stăm, cu forţă şi mândrie, în apărarea aliatului 
nostru, a prietenului nostru, a statului evreiesc al lui 
Israel. Devotamentul Americii faţă de securitatea 
Israelului rămâne, acum şi mereu, de nezdruncinat”.

CLAUDIA BOSOI

Arta din timpul Holocaustului: brutalitatea şi 
frumuseţea în lucrările interzise este titlul expoziţiei 
vernisate la German Historical Museum din Berlin, 
cu doua zile înaintea datei la care se comemorează 
victimele Holocaustului, la nivel internaţional. Expozi-
ţia cuprinde creaţii din timpul Holocaustului, iar dintre 
cele peste 6000 de lucrări realizate în acea perioadă, 
care au fost donate Memorialului de la Yad Vashem 
de către supravieţuitori sau de familiile lor,  peste 100 
fac parte din expoziţie.

Printre artiştii ale căror opere sunt expuse la 
German Historical Museum se numără şi Nelly Toll, 
astăzi artist plastic renumit în Statele Unite ale Ame-
ricii. În timpul celui de-al doilea război mondial, Nelly 
Toll avea doar 8 ani şi locuia cu familia ei la Berlin. 

”Camioanele veneau unul după altul, iar germanii 
nu voiau să vadă copii în faţa lor. Daca îi întâlneau, 
îi luau pur şi simplu şi nimeni nu mai auzea de ei. 
Aşa că ne era interzis să ne jucăm afară. Trebuia 
să stăm în casă. După o vreme, am început să mă 
plictisesc şi îmi doream să ies afară. Aşa că mama 
a făcut rost de acuarele şi câteva bucăţi de hârtie. 
Atunci m-am îmbarcat într-o călătorie a imaginaţiei 
şi am început să creez personaje care erau fericite, 
aveau vieţi normale. Problemele au apărut atunci 
când a trebuit să ne ascudem,  iar eu am vrut să 
iau cu mine toate hârtiile, pensula şi culorile. Erau 
vremuri înfricoşătoare pentru mine”, povesteşte Nelly 
Toll în filmul Imagining a better world. 

Artista are acum 80 de ani şi trăieşte în New Jer-
sey. A emigrat în Statele Unite ale Americii, alături 
de mama ei, după ce tatăl şi fratele i-au fost ucişi 
de nazişti. 

Lucrările altor 50 de artişti au fost expuse la Mu-
zeul de Istorie a Germaniei, declară curatorul Eliad 
Moreh-Rosenberg. Jumătate dintre ei au fost ucişi 
de trupele germane, în timpul Holocaustului.

Expoziţia a fost deschisă de Nelly Toll şi de 
cancelarul Germaniei, Angela Merkel, marcându-se 
astfel şi 50 de ani de relaţii diplomatice între Israel 
şi Germania. În acest context, mai mulţi dintre liderii 
evrei din toată lumea întreabă autorităţile germane 
când vor înapoia operele de artă confiscate evreilor 
în timpul Holocaustului.     GEORGE GÎLEA„Fete pe câmp”, 1943, Nelly Toll, din colecţia Yad Vashem

Comemorarea Victimelor  
Holocaustului în lume

Întâlnirea lui Liviu Dragnea  
cu Yuli Yoel Edelstein

Distincţia  
„Compasul Ierusalimului”
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nici nu ar fi existat. Până şi cenuşa lor era 
aruncată în Vistula, a arătat prof. Greif. 
El a prezentat rolul membrilor Sonder-
kommando, echipe de evrei desemnaţi 
să se ocupe de cei trimişi în camerele de 
gazare, apoi la crematoriu, revolta lor şi 
executarea aproape a tuturor membrilor 
acelor echipe. Au existat şi câţiva supra-
vieţuitori dar, din punct de vedere psihic,  
viaţa lor de după eliberare a fost un chin, 
a spus dr. Greif.

Mugur Vărzariu, ambasador World 
Vision, implicat în apărarea drepturilor 
omului, a pledat pentru acţiuni în favoarea 
unor cauze drepte şi pentru renunţarea 
la indiferenţă. Nu este imposibil să iei o 
atitudine şi să te poziţionezi în relaţia cu 
adevărul, a subliniat el. Printre temele 
care-l preocupă figurează Holocaustul şi 
soarta supravieţuitorilor, cu care a făcut o 
serie de interviuri. Arma lui fiind imaginea, 
el  a prezentat filmul documentar ”Voi 
supravieţui”, despre cei care au reuşit 
să scape cu viaţă din lagărele de la Aus-
chwitz sau din Transnistria.

Drepturile omului ca noţiune juridică 
nu ar fi posibilă dacă nu ar fi existat Ho-
locaustul, a subliniat Cristina Tomuleţ în 
prelegerea ”Drepturile omului. O abordare 
juridică”, în care a trasat drumul acestui 

concept de la idee filozofică la legiferare.
Simpozionul a continuat la Zalău. Una 

dintre prelegeri, despre Albumul Aus-
chwitz  (prof. dr. Gideon Greif) – singurele 
fotografii găsite despre sosirea unui con-
voi de evrei din Ungaria – s-a desfăşurat 
la Biblioteca Judeţeană din Zalău, în 
prezenţa unui mare număr de copii. La 
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului 
Sălaj au fost reluate, în faţa unui alt public, 
prelegerea ţinută de dr. Greif despre ex-
terminarea evreilor şi documentarul ”Voi 
supravieţui” al lui Mugur Vărzariu. Într-o 
scurtă intervenţie, Yehuda Heimlich, a 
cărui familie era originară din Şimleu, a 
prezentat rezultatul ultimei sale cercetări, 
efectuată chiar la Arhivele Primăriei din 
Şimleu, finalizată cu descoperirea unui 
membru al familiei Heimlich, despre care 
nimeni nu a ştiut şi care a pierit, din pă-
cate, în Holocaust.

În încheierea celor două zile de simpo-
zion, Daniel Stejeran a mulţumit invitaţilor 
şi publicului pentru prezenţa la această 
manifestare şi 
a înmânat di-
plome unora 
dintre partici-
panţi, între care 
ş i  F.C.E.R. -
„ R e a l i t a t e a 
Evreiască”.

DanieL stejeran, 
directorul Muzeului Holocaustului 

din Transilvania de Nord: 
implicarea tinerilor  

în cunoaºterea Holocaustului  
a crescut 

Evenimentul desfăşurat în aceste 
două zile poate fi considerat un succes 
şi pe viitor se pot dezvolta astfel de 
proiecte în judeţ şi în întreaga regiune 
a Transilvaniei de Nord, ţinând cont de 
prezenţa Muzeului, a declarat pentru 
R.E., Daniel Stejeran. El a apreciat mai 
ales prezenţa din ce în ce mai mare a 
tinerilor şi a cadrelor didactice, dar şi a 
publicului, conferinţa fiind un eveniment 
deschis tuturor. Există o colaborare 
foarte bună cu instituţiile evreieşti şi cu 
alte instituţii din judeţ, care ne sprijină 
activitatea. În ceea ce priveşte noile 
proiecte, se conturează unul cu impli-
carea tinerilor din trei ţări: România 
(judeţul Sălaj), Israel (comunitatea 
druză) şi Germania, despre abordarea 
problematicii Holocaustului prin folosi-
rea unor mijloace artistice – literatură, 
pictură, muzică.

(Urmare din pag. 5)

Comemorarea Victimelor Holocaustului în Comunităţi

Oameni 
împotriva oamenilor

De ani buni, comunitatea evreilor din Timişoara 
comemorează zilele Holocaustului. Trei la număr – în 
ianuarie, mai şi octombrie – ele au însemnătatea lor 
specială la nivel naţional sau internaţional. De această 
dată, Ziua Internaţională a Comemorării Victimelor Ho-
locaustului a reprezentat motivul pentru care, în sala 
„Rabin dr. Ernest Neumann”, s-au întâlnit pensionari din 
cadrul Centrului de zi al comunităţii cu clase de elevi 
din şcolile timişorene. „Holocaustul nu a venit nici de 
pe Marte, nici de pe Lună, nu a fost un cataclism venit 
din exterior. El a fost făcut de oameni împotriva altor 
oameni şi, din această cauză, trebuie să ne amintim, să 
cercetăm, să căutăm să înţelegem cum a fost posibil, 
pentru ca o asemenea oroare să nu se mai întâmple 
niciodată împotriva nimănui”, le spuneam, în calitate 
de preşedintă a Comunităţii, acestor adolescenţi. Cei 
doi excelenţi vorbitori, rabinul Zvika Kfir, fiu al unor 
supravieţuitori ai Holocaustului, şi dr. Victor Neumann, 
istoric şi director al Muzeului de Artă, au reuşit să se 
adapteze nivelului de cunoaştere al audienţei. Rabinul 
Kfir a vorbit despre amploarea crimei din perspectiva 
noastră, a celor care trăim în vremurile tulburi de azi, 
dar şi din perspectiva celor aflate de la tatăl său, care 
avea 6 ani în momentul deportării şi care a supravieţuit, 
în mod miraculos, la Budapesta, împreună cu fratele 
său de 8 ani, cutreierând singuri între ghetouri şi lagă-
re, în timp ce părinţii le-au fost ucişi. Profesorul Victor 
Neumann a vorbit despre şansa pe care au avut-o 
evreii bănăţeni, o şansă care a fost foarte aproape să 
fie ratată, de a nu fi deportaţi, deşi erau deja pregătite 
trenurile care să îi ducă spre moarte. Tot domnia-sa a 
vorbit şi despre diversele tipuri de exterminare la care 
au fost supuşi evreii, care nu s-au limitat la lagărele 
morţii, ci şi la uciderea prin expunerea la boli ale mize-
riei şi foamei, prin extenuare fizică şi psihică, prin crime 
în masă desfăşurate în oraşe sau pe malurile Dunării.

LUCIANA FRIEDMANN

„LuMInIŢELE aLBaStRE”
Aşa şi-a intitulat însemnările, din care publicăm fragmente, Rosina 

Kalman, „traducător diplomat universitar în limba germană”, plecată 
din această lume acum doi ani, trimise redacţiei de sora ei, Marcela 
Goldemberg, din Brăila. În iarna lui ’43, Rosina era elevă la Şcoala 
israelită „Zion - Clara Baroneasa de Hirsch” a comunităţii brăilene, 
după ce copiilor evrei li se interzisese accesul la învăţământul de stat. 
„Şcoala era mică, cu patru săli de clasă şi o cancelarie la etaj […], la 
subsol se găsea cantina. Pe şorţuleţele negre ale elevelor se desenau 
semnele distinctive ale şcolii: luminiţele albastre”. Aşa îi rămăseseră 
Rosinei în memorie fundele albastre „prinse în guleraşe”: „luminiţe 
aducătoare de viaţă”. „În cele patru-cinci ore ale dimineţii, se perindau 
prin faţa ochilor lor domnitori de seamă, formele de relief şi bogăţiile 
României, minuni din lumea plantelor şi a animalelor. Poate că unele 
eleve nici nu mâncaseră dimineaţa […], dar ochii lor nevinovaţi descifrau 
cu nesaţ tainele tipărite în paginile cărţilor […]. Copiii învăţau poezii şi 
cântece în ebraică. […] Numele lui Abraham, Iaacov sau Rachel aveau 
rezonanţe deosebite în sufletele lor. Îi înfiora măreţia momentului în 
care Moşe a primit de la Dumnezeu Tablele Legii”.  Într-o vreme în 
care „a fi evreu era o umilinţă”, comenta retrospectiv Rosina, „aflam 
că avem şi noi o istorie de care să ne simţim mândri. […] Să nu ucizi! 
Să nu furi! – murmuram, sperând într-o lume în care evreii nu vor mai 
fi exterminaţi, avutul lor nu va mai fi confiscat […], Dumnezeu va face 
să triumfe dreptatea. […] 

De sărbătorile evreieşti, elevele şcolii israelite pregăteau serbări, 
îndrumate de profesoarele lor. Poezii, dansuri, monologuri, piese de 
teatru făceau ca întâmplările învăluite în mister ale trecutului să apară 
din nou vii şi colorate pe fundalul întunecat al prezentului. […] Nu, nu 
se puteau stinge flăcările plăpânde ale lumânărelelor de Hanuca. Nes 
Gadol Haia Şam – O minune mare s-a întâmplat acolo. De Purim, 
spaima ameninţărilor trecute se contopea cu a celor prezente. Copiii 
priveau pe fereastră pentru a întrezări luminiţa salvatoare, anunţând 
izbăvirea poporului evreu. Cu banii strânşi – serbările erau cu bilete de 
intrare – se cumpărau alimente şi îmbrăcăminte pentru evreii nevoiaşi. 
[…] Nu ştiu unde vă aflaţi acum voi, foste absolvente ale şcolii israelite 
«Zion - Clara Baroneasa de Hirsch» […]. Dar oriunde vă veţi afla, să nu 
uitaţi că fără ceasurile petrecute pe băncile şcolii evreieşti nu aţi fi putut 
ajunge ceea ce sunteţi astăzi. […] Iar dacă, vreodată, veţi simţi nevoia 
unei îmbărbătări, scoateţi din scrin funduliţa albastră, minuscul licăr din 
lumina sufletului evreiesc, care v-a ajutat să supravieţuiţi Holocaustului”. 

ROSINA KALMAN

„Să cunoaştem trecutul ca să nu se repete”

2 7  i a n u a r i e  –  o  z i  a  n e u i t ă r i i

Sã ne 
iubim bătrânii!
”Bătrâneţe – haine grele...” spune o 

vorbă din folclor. În principiu şi dintr-o 
perspectivă fatalistă, situaţia pare de 
nerezolvat. Dar stă în puterea noastră 
ca, de la caz la caz, să nuanţăm lucru-
rile, să impunem o abordare relaxa(n)
tă şi optimistă, pe cât posibil. Iar tradiţia 
evreiască (transmisă atât prin textele 
sfinte, cât şi prin fapte consacrate de 
istorie) în acest sens acţionează, în-
cercând să releve calităţile / atu-urile 
vârstei înaintate: experienţa, discer-
nământul, forţa modelului, încrederea 
etc. De unde a rezultat şi o altă vorbă 
populară, adoptată de toată lumea: 
”Cine nu are bătrâni, să şi-i cumpere..”

De la această aserţiune şi-a propus 
să pornească şi Comunitatea Evreilor 
din Piatra-Neamţ, când a decis să-şi 
cinstească aşa cum se cuvine mem-
brii care ajung la o vârstă, deopotrivă, 
respectabilă şi frumoasă. Astfel, în 
ziua în care a împlinit 95 de ani (20 
ianuarie a.c.), domnul SIMION MATEI 
s-a bucurat să aibă ca oaspeţi în casa 
lui numeroşi coreligionari, veniţi să-l 
sărbătorească şi să-i asculte cu interes 
amintirile referitoare la trecutul vieţii 
comunitare. Apoi, peste puţin timp (la 
7 februarie a.c.), când a împlinit 85 de 
ani, doamna LUCICA LEIB a avut oca-
zia să constate respectul şi simpatia de 
care se bucură printre comunitari, dar 
nu numai. Să le urăm încă o dată ”Ad 
me’ah v’esrim!”. (E.N.)

o astfel de comemorare pentru că, din 
păcate, cei care pot depune mărturie 
directă, supravieţuitorii, au rămas foarte 
puţini. În schimb, sunt tot mai mulţi cei 
care contestă faptul că s-au întâmplat 
în realitate acele grozăvii. Este foarte 
important ca în special tânăra generaţie 
să fie informată la modul real despre 
ceea ce s-a întâmplat”.

Prof. univ. dr. Marius Grec, directo-
rul Centrului Universitar de Studii Multi-
culturale şi Patrimoniale al Universităţii 
„Vasile Goldiş”, a declarat: „Asemenea 
lucruri se mai pot întâmpla şi sperăm 
ca tânăra generaţie, care participă la 
manifestările noastre, să devină conşti-
entă că xenofobia, neînţelegerea celui 
de lângă tine nu trebuie să facă parte 
din viaţa noastră”. 

Ca semn de înaltă apreciere faţă 
de buna colaborare dintre Comunita-
tea Evreilor din Arad şi Universitatea 
de Vest „Vasile Goldiş”, prof. univ. dr. 
Marius Grec i-a acordat „Diploma de 
Excelenţă” preşedintelui Comunităţii 
Evreieşti din Arad, în numele conducerii 
Universităţii, după cum informează 
publicaţia „Aradon”.

Tânãra generaþie  
trebuie sã fie informatã

(Urmare din pag. 5)

 A intrat în tradiţie ca, la Casa Corpului Didactic (CCD) „Grigore 
Tăbăcaru” din Bacău, Ziua  Internaţională de Comemorare a Vic-
timelor Holocaustului să reunească elevi şi profesori la o întâlnire 
cu supravieţuitori ai Şoah-ului din România. La comemorarea, 
derulată sub genericul „Educaţie pentru viitor prin înţelegerea 
trecutului”, au participat şi membri ai comunităţii evreieşti locale. 
Evenimentul a fost marcat în Ziarul de gardă şi Deşteptarea din 
3 februarie a.c. Au răspuns invitaţiei preşedintele AERVH, dr. 
ing. Liviu Beris, supravieţuitor al lagărelor din Transnistria, şi ing. 
Iancu Ţucărman, supravieţuitor al Trenurilor Morţii din Pogromul 
de la Iaşi, din 1941. 

La ediţia din acest an a debutat şi programul de formare con-
tinuă „Predarea Holocaustului în şcolile din România”, avizat de 
Ministerul Educaţiei, destinat profesorilor de istorie şi de ştiinţe 
sociale, coordonat de directorul CCD Bacău, prof. Gabriel Stan. 
„Temele care vor fi puse în dezbatere cursanţilor vor face referire 

la combaterea discriminării, promovarea respectului şi a înţele-
gerii reciproce, dar şi la universalitatea umanismului”, a declarat 
prof. Stan. „Din nefericire, a arătat domnia sa, intoleranţa, ura 
rasială, xenofobia şi antisemitismul se manifestă încă în lume. 
De aceea în special tânăra generaţie trebuie să fie educată în 
spiritul promovării toleranţei şi a bunei înţelegeri. Noi toţi trebuie 
să cunoaştem trecutul pentru ca Holocaustul să nu se mai repete”. 

În intervenţia sa, preşedintele C.E. Bacău, ing. Izu Butnaru, a 
făcut un istoric al comunităţii evreieşti din România, al reflectării 
vieţii evreieşti în cultura română şi al contribuţiei evreilor băcăuani 
la dezvoltarea oraşului. Dintre luările de cuvânt ale unor lideri 
de organizaţii locale aparţinând minorităţilor naţionale, Ziarul 
de gardă a selectat un fragment din alocuţiunea preşedintelui 
comunităţii rome, Florin Dura, în care a fost elogiat rolul Reginei 
Mamă Elena în alinarea suferinţelor îndurate de evrei şi romi în 
Holocaustul din România. (E.S.)

Bacău

Piatra-neamţ

timişoaraBrăila
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Anul acesta se împlinesc 102 ani de la 
înfiinţarea organizaţiei American Jewish 
Joint Distribution Committee, cunoscută 
sub numele prescurtat de Joint. Organi-
zaţia a luat fiinţă la 27 noiembrie 1914, în 
urma fuziunii a două  comitete americane 
evreieşti de ajutorare, respectiv Central 
Relief Committee for the Relief of Jews 
şi American Jewish Relief Committee. 
Ulterior, a treia agenţie constitutivă a 
JDC, ce li s-a alăturat celorlalte două, a 
fost People’s Relief Committee. Crearea 
organizaţiei Joint este o consecinţă a 
telegramei din 31 august 1914, trimisă 
de către ambasadorul S.U.A. în Turcia, 
Henry Morgenthau Sr., filantropului evreu 
american Jacob H. Schiff. Se solicita 
suma de 50.000 de dolari (astăzi echiva-
lentul a 1.000.000 de dolari) pentru evreii 
din Palestina.

Astfel, în contextul dat, Joint Distribu-
tion Committee s-a întemeiat cu scopul 
de a distribui fondurile strânse pentru 
ajutorarea evreilor din estul Europei şi 
din Palestina. În timpul primului război 
mondial, nou-creata organizaţie a iniţiat 
proiecte masive de susţinere a comuni-
tăţilor fragile din Palestina, precum şi a 
celor devastate de război din Europa de 
Est. De-a lungul timpului, Joint şi-a lărgit 
aria de acţiune, operând în peste 90 de 
ţări din întreaga lume. 

În România, organizaţia Joint a avut 
o activitate bogată. JDC a alocat fon-
duri pentru asistenţă medicală, pentru 
ajutorarea copiilor rămaşi orfani în urma 

primului război mondial, a bolilor sau a 
pogromurilor. S-a implicat, de asemenea, 
în crearea de centre pentru îngrijirea 
copilului sau centre pentru pregătire pro-
fesională. O parte din bugetele coloniilor 
de vară pentru copii erau suportate de 
către Joint. Au fost cheltuite sume mari 
în vederea programelor de aprovizionare 
cu alimente, în special în Basarabia, unde 
populaţia se confrunta cu probleme seri-
oase de foamete.

În anii ’20-’30 ai secolului XX, un rol 
important l-a jucat fundaţia American 
Joint Reconstruction Foundation, a cărei 
reţea de kassas s-a bucurat de un real 
succes în România. Aceste cooperative 
de credit au devenit foarte populare şi 
extrem de utile pentru sprijinirea situaţiei 
economice şubrede a populaţiei evreieşti. 
Într-o proporţie foarte mare, acestea au 
operat în Basarabia, cea mai săracă zonă 
din România.

În timpul celui de-al doilea război 
mondial, JDC nu a putut acţiona deschis 
în România. Organizaţia a fost nevoită să-
şi desfăşoare activitatea sub egida Crucii 
Roşii. În acest sens, Joint a alocat sume 
mari pentru ajutorarea celor întorşi din 
Transnistria. Atât în timpul Holocaustului, 
cât şi în perioada imediat următoare, JDC 
s-a implicat în emigrarea evreilor.

După 1945, Joint Distribution Com-
mittee şi-a putut relua oficial operaţiunile 
în România, unde îşi va mări bugetele 
de asistenţă, date fiind necesităţile sur-
venite în urma Holocaustului. Asistenţa 

Joint a vizat toate laturile vieţii evreieşti. 
Bugetele au mers pe întreţinerea orfanilor 
şi a bolnavilor, pe ajutorarea celor întorşi 
din Transnistria şi din lagărele din centrul 
Europei, pe refacerea comunităţilor distru-
se, pe asistenţă medicală şi echipament 
medical sau pe şcoli practice de meserii şi 
cămine pentru elevi. Organizaţia a împăr-
ţit ajutoare şi populaţiei româneşti, când 
în 1946 România (în special Moldova) a 
fost lovită de o secetă puternică, cu grave 
consecinţe pentru populaţie. La sfâşitul 
anului 1947, peste o treime dintre evreii 
din România erau în situaţia de a primi 
ajutoare de la Joint. 

 În perioada 1944-1948 a existat o 
coabitare între Partidul Comunist şi Joint. 
Relaţiile dintre cele două s-au deteriorat 
ulterior. Pe fondul schimbării politice, au-
torităţile comuniste au interzis prin Decizia 
de guvern nr. 197, emisă la 4 martie 1949, 
activitatea organizaţiei Joint în România, 
precum şi activitatea organizaţiilor O.R.T. 
(Organization for Rehabilitation through 
Training) şi O.S.E. (Oeuvre de Secours 
aux Enfants). Se prevedea ca patrimoniul 

JDC, O.R.T. şi O.S.E. să treacă în pose-
sia Federaţiei Uniunilor de Comunităţi 
Evreieşti. Organizaţiei Joint i s-a adus 
acuzaţia de propagandă imperialistă 
anglo-americană în rândurile populaţiei 
evreieşti din România. Încetarea activităţii 
organizaţiilor Joint şi O.S.E. a îngreunat 
activitatea guvernamentală de asistenţă 
socială. Situaţia evreilor din România 
s-a înrăutăţit în mod simţitor, afectând 
100.000 de persoane care beneficiau de 
asistenţă într-o formă sau alta.

Tot pe fondul tensiunilor generate 
de către războiul rece, acelaşi lucru s-a 
întâmplat cu organizaţia Joint Distribution 
Committee în Polonia şi Bulgaria în 1949, 
un an mai târziu, în 1950, în Cehoslova-
cia, iar în 1952 în Ungaria.

În anul 1967, JDC îşi reia în mod oficial 
activitatea în România, prima ţară din 
blocul sovietic în care se întâmplă acest 
lucru. Folosind fondurile alocate de către 
Joint, Federaţia Uniunilor de Comunităţi 
Evreieşti va furniza mâncare, haine şi 

(Continuare în pag. 23)

NATALIA LAZĂR

Trecere în revistã a activităţii 
organizaţiei Joint în România

L a z ă r  F i l d e r m a n  (1890-1959)

MăRtuRii Fot gRaFiCE

Iniţiem o rubrică dedicată mărturiilor 
fotografice în cadrul paginii Centrului 
pentru Studiul Istoriei Evreilor din Româ-
nia, unde vom aduce periodic la lumină 
fotografii inedite din fototeca Centrului. 

Un caz deosebit este identificarea 
unui plic de fotografii în care apare 
acelaşi personaj, mai mult decât jovi-
al, cu mustaţă, care zâmbea în toate 
ipostazele. Pe plicul de fotografii nu era 
trecut niciun nume, doar dedicaţii pen-
tru logodnică şi apoi soţie, în perioada 
1900-1919. Şi zâmbetul părea cunoscut, 
aşa că am verificat instinctiv fotografiile 
ataşate interviului pe care l-am făcut în 
2004 cu Livia Diaconescu (născută Fil-
derman, 1928-2009) (accesibil online în 
limba română http://www.centropa.org/
de/node/78453) şi am găsit identitatea 
personajului. Nu numai că toate detaliile 
se potriveau, dar cu adevărat emoţionant 
e faptul că este vorba despre o amintire 
legată de fosta noastră colegă, Livia. În 
familia sa există şi numeroase persona-

lităţi, precum 
ziaristul Os-
car Lemnaru, 
neurochirur-
gul Oscar Sa-
ger sau pro-
fesorul Liviu 
Librescu (cel 
care şi-a apă-
rat studenţii 

cu propriul corp în faţa unui atentator 
la Virginia Tech University şi care a fost 
onorat postmortem prin desemnarea nu-
melui său unui bulevard pe care se află 
astăzi Ambasada SUA din Bucureşti). 

Livia era special ataşată de amintirea 
tatălui, Lazăr Filderman (1890 - 1959), 
fost preşedinte al Comunităţii din Focşani 
în perioada interbelică. Pozele reidenti-
ficate recent se referă mai toate la peri-
oada de tinereţe a lui Lazăr Filderman, 
care pozează cu simţul umorului şi chiar 
autoironie. Am ales câteva imagini care 
se referă la el ca negustor de grânesau 

ca participant la primul război mondial, 
alături de soldaţi de culoare din contin-
gentele franceze. 

Dar să vedem cum vorbea Livia Dia-
conescu despre tatăl său şi oraşul natal, 
în interviul din 2004:

„Tatăl meu, care s-a născut în 1890, 
era foarte inteligent, dar leneş şi cu chiu 
cu vai a făcut patru clase de liceu. Vor-
bea franceza şi germana, iar în armată, 
în timpul primului război mondial, au 
vrut să-l dea la o şcoală de ofiţeri, dar a 
considerat că nu are rost.

Tata a venit la Focşani în anii 1920. 
Căsătoria cu mama a fost religiosă, cu 
rabinul, dar şi civilă. Bunicul din partea 
mamei, Lewi Finkelstein, a avut un ma-
gazin numit ‘La Lewi’ şi i-a dat magazinul 
după căsătorie. Firma a rămas cu ace-
laşi nume şi după moartea bunicului, în 
amintirea lui.

De când am deschis ochii tata era cu 
comunitatea. Îl preocupa mult comuni-
tatea evreiască şi a ocupat numeroase 
funcţii; a fost preşedinte trei ani, in jurul 
anului 1938, şi apoi vicepreşedinte. (…)

Focşani era un oraş cu mulţi evrei. 
Evreii din Focşani erau comercianţi, unii 

foarte mari. Exista 
o Cameră de Co-
merţ, tata activa 
acolo. Erau ateliere 
de manufactură şi 
croitorie, erau multe 
magazine, droghe-
rii, farmacişti, meş-
teşugari, ceasor-
nicari, ceaprazari, 
tinichigii, fotografi, 
medici. Erau mul-
te sinagogi în oraş, 
existau opt sinagogi 
de rit ortodox.”

A. TUDORANCEA-
CIUCIU

a C u M           D E  a n I
„Curierul Israelit”, din 23 

februarie 1936 publica ur-
mătoarea informaţie: „La 
16 februarie a avut loc la 
sediul Comunităţii Evreilor 
din Bucureşti sub preşedinţia 
domnului Sigmund Birman, preşedintele 
Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul 
Regat, o conferinţă a Uniunilor de Comu-
nităţi din toată ţara. Au fost prezente Uni-
unile Comunităţilor Evreieşti din Vechiul 
Regat, din Ardeal şi Banat, din Bucovina 
(în constituire), din Basarabia.

 După dezbateri şi discutarea tuturor 
chestiunilor de importanţă generală, s-a 
păşit la constituirea Federaţiei Uniunilor 
de Comunităţi Evreieşti (FUCE) şi a orga-
nelor anexe. Preşedinte al Federaţiunii a 
fost ales dl. Sigmund Birman, în calitatea 
sa de preşedinte al Uniunii Comunităţilor 
Evreieşti din Vechiul Regat.Comitetul 
Executiv a fost ales în persoana domnilor: 
Sigmund Birman, ing. Gross din partea 
Uniunii Comunităţilor din Vechiul Regat, 
dr. Josef Fischer din partea Comunităţii 
din Cluj, dr. Menczer din partea Comuni-
tăţii din Cernăuţi, şi av.Carol Steinberg, 
din partea Comunităţilor din Basarabia. 
Mai face parte din Comitetul Executiv, 
ca membru de drept, dl şef-rabin dr. I.I. 
Niemirower. În funcţia de secretar general 
a fost ales dl. Horia Carp. Dl. Sigmund 
Birman a mulţumit din nou celor prezenţi, 
asigurându-i că, exceptând problemele 
de natură politică, nimic din ceea ce 
priveşte chestiunile mari evreieşti referi-
toare la Comunitate, din punct de vedere 
religios, cultural sau de asistenţă nu va fi 
neglijat ci va fi cercetat cu atenţie pentru 
găsirea celor mai bune soluţii.”

 Şi totuşi nici problemele de natură 
politică nu au fost neglijate, căci atunci 
când autorităţile guvernamentale adoptau 
măsuri politice antievreieşti sau când se 
punea problema combaterii antisemitis-
mului (azi, a se citi a negaţionismului), 
organizaţia care s-a ridicat şi se ridică 
în apărarea intereselor evreieşti este 
Federaţia. Prima acţiune de protest a 
FUCE, după constituire, a fost îndreptată 
împotriva anulării sprijinului acordat de 
stat Comunităţilor. Hotărârea a fost con-
siderată o încălcare a drepturilor cetăţe-
neşti acordate evreilor de Constituţie, căci 
celelalte minorităţi din România benefi-

ciau de un astfel de sprijin. 
Dar rolul cel mai important 
în această primă etapă a 
existenţei sale, respectiv de 
la înfiinţare şi până la interzi-
cerea prin lege (1936-1941), 

îi revine Federaţiei între anii 1940-1941, 
începutul Holocaustului, când îşi asumă 
răspunderea luptei pentru supravieţuire. 
In această perioadă preşedintele Fede-
raţiei a fost dr. W. Filderman, apreciat 
de istoricul israelian Jehuda Bauer ca o 
personalitate de curaj neobişnuit, care 
prin metodele sale de acţiune a contribuit 
la supravieţuirea unei părţi importante 
a evreimii, în special în  Vechiul Regat. 
Chiar dacă prin Decretul-lege 3415 din 16 
decembrie 1941 Federaţia a fost scoasă 
în afara legii şi înlocuită cu Centrală, or-
ganizaţie subordonată guvernului, Filder-
man nu a putut fi eliminat din activitatea sa 
de conducător al luptei pentru apărarea 
intereselor evreieşti. S-a creat un Sfat 
ilegal, din care a făcut parte şef-rabinul 
dr. Alexandru Şafran, un reprezentant al 
mişcării sioniste, prin care s-a continuat 
activitatea cu alte metode. 

Începând 
cu această 
primă etapă 
de confrunta-
re cu regimul 
d e  t e r o a r e 
legionaro-an-
tonescian şi 
apoi cu regi-
mul antones-
cian, fără legionari, Federaţia s-a dovedit 
a fi, în contexte politice diferite, un militant 
consecvent pentru apărarea drepturilor 
evreilor la existenţă, ca cetăţeni egali cu 
toţi cetăţenii ţării, dar în acelaşi timp cu 
particularităţi religioase şi etnice specifice, 
ale căror tradiţii se cer păstrate şi cultivate. 
Mai toţi preşedinţii de după 1944 până 
în ziua de azi şi-au adus contribuţia la 
adaptarea, la condiţiile concrete, a aces-
tei politici. Aşadar, înfiinţarea Federaţiei 
Uniunilor de Comunităţi Evreieşti acum 
80 de ani, astăzi cu titulatura de Federa-
ţia Comunităţilor Evreieşti din România, 
a fost o necesitate istorică, o garanţie a 
menţinerii identităţii noastre iudaice, cu 
toate particularităţile ei religioase şi etnice.

LYA BENJAMIN

80

Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
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Cercetătorii Institutului de Stiinţă  
Weizmann au iniţiat un studiu pentru a afla 
numărul microbilor care rezidă în interiorul 
organismului uman, iar rezultatele studiului 
au fost publicate în revista „Cell”. Conform 
acestuia, un adult are sub 40 de trilioane 
de celule bacteriene şi aproximativ 30 de 
trilioane de celule care contribuie la buna 
sa funcţionare. Această recentă estimare 
contrazice datele acceptate până nu de-
mult, conform cărora raportul ar fi fost de 
1:10 în favoarea celulelor bacteriene.  

Dinamica bacteriană determină în 
mod semnificativ sănătatea şi viaţa unui 
individ, influenţând aspecte diverse, de la 
tendinţa spre obezitate şi până la reacţia 
sau imunitatea la anumite substanţe 
medicamentoase. Unii oameni de ştiinţă 
tind să se refere la acestea ca la un „al 
doilea genom”. 

Profesorii dr. Ron Milo, dr. Shai Fuchs 
şi cercetătorul Ron Sender şi-au propus 
să reevalueze teoriile medicale în privinţa 
bacteriilor. Teoria conform căreia celulele 
bacteriene ar fi mai numeroase decât cele 
umane s-a bazat pe ipoteza că primele ar 
fi de 1.000 de ori mai mici ca dimensiune, 
însă, potrivit celor trei specialişti israelieni, 
mărimea lor nu este singulară, ci variază 
în funcţie de originea şi funcţia fiecărei 
celule. Spre exemplu, bacteriile situate 
în intestinul gros uman depăşesc în mod 
absolut mărimea oricărei alte celule si-
tuate în oricare alt organ. Prof. Ron Milo 
afirmă că este cu adevărat important să 
pătrundem microbiomul uman deoarece 
el reprezintă cheia evidenţierii algoritmilor 
de funcţionare a organismului uman. Tot 
el l-a caracterizat drept un „al şaselea 
simţ” pentru desluşirea existenţei şi rolului 
celulei umane. 

Inscripţii  de acum  1700 de ani

Bateria telefonului mobil a devenit 
în ultima perioadă un element cheie 
în dinamica vieţii sociale, iar acest 
fapt este demonstrat de numeroasele 
inovaţii care au scopul de a prelungi 
durata sa de funcţionare. Compania 
israeliană Lucidlogix Technologies  
propune o soluţie în acest sens, iar ea 
se numeşte PowerXtend. Cu ajutorul 
acestui soft, bateria smartphone-ului 
poate funcţiona cu până la 20% mai 
mult. În acelaşi timp, PowerXtend 

are rolul de a evita supraîncălzirea 
bateriei, cauzată cel mai adesea de 
multiplele aplicaţii pe care le rulăm. 
În prezent, peste 150 de milioane de 
smartphone-uri utilizează acest soft. 
CEO-ul companiei, Adina Shorr, afir-
mă că produsul lansat în 2013 diferă 
de ceea ce este disponibil, deoarece 
acest soft nu limitează funcţionalitatea 
sau performanţele telefonului, aşa cum 
o fac alte aplicaţii. El se bazează pe 
un algoritm digital, care gestionează 
aplicaţiile în aşa fel încât ele necesită 
mai puţine resurse. Unele modele 
care aparţin companiilor Samsung sau 
Alcatel au preinstalate acest soft. În 
prezent, compania israeliană poartă 
negocieri cu Meizu, unul dintre cei 
mai importanţi zece producători de 
smartphone din China. De asemenea, 
soft-ul PowerXtend ar putea fi preluat 
şi de LeTV (Leshi Internet Information 
& Technology), una dintre cele mai 
importante companii producătoare de 
tehnologie, care ar putea populariza 
produsul pe pieţele din India sau Sta-
tele Unite ale Americii. 

Cercetãri  despre  virusul zika

Începutul anului 2016 a adus o nouă 
şi importantă descoperire arheologică. 
O echipă din cadrul Autorităţii Israeliene 
pentru Antichităţi, împreună cu un grup de 
experţi din partea Institutului de Arheolo-
gie din Kinneret au descoperit în apropi-
erea moşavului Zippori inscripţii vechi de 
aproximativ 1.700 de ani, scrise în limbile 

aramaică şi greacă. La prima vedere, s-ar 
părea că inscripţiile cuprind numele unor 
rabini care au fost îngropaţi în această 
zonă. Numele nu au fost încă descifrate. 
Potrivit dr. Motti Aviam, de la Institutul de 
Arheologie din Kinneret, aceste inscripţii 
relevă aspecte importante din viaţa cotidi-
ană a evreilor din această zonă. În cazul 
de faţă este vorba despre plăci tombale 
ale unor evrei care proveneau din diferite 
zone ale Galileei dar care au fost aduşi 
în zona Zippori pentru a fi înmormântaţi. 
Inscripţiile se termină cu binecuvântarea 
ebraică „şalom”. Înscrisul în limba greacă 
menţionează numele „Jose”, care era 
foarte comun pentru evreii din acea peri-
oadă, atât din Israel cât şi din Diaspora. 

Până în prezent au fost descoperite 
17 astfel de inscripţii, dar cele mai multe 
în limba aramaică – limba vernaculară a 
evreilor din acele timpuri – ceea ce face 

cu atât mai interesantă recenta desco-
perire în limba greacă. Zippori a fost 
prima capitală a Galileei încă din timpul 
dinastiei Haşmoneene şi până la fondarea 
oraşului Tiberias în secolul I e.n. Oraşul a 
continuat să rămână un important centru 
spiritual, mai târziu fiind locul unde rabinul 
Yehuda ha-Nasi a locuit şi a editat Mishna 
în forma sa finală. 

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Progrese în detectarea 
cancerului ovarian

Pagină realizată de  DAN DRUŢĂ

Povestea 
primului 
israelian  

care 
redobândeşte 

cetăţenia 
spaniolã

Acum mai bine de cinci secole, 
165.000 din cei aproximativ 300.000 
de evrei din Spania porneau într-un 
lung drum al exilului, impus de su-
veranii catolici, aflaţi sub influenţa 
clericului Thomas de Torquemada, 
iniţiatorul Inchiziţiei. Cei mai mulţi 
dintre ei s-au stabilit în Ţările de 
Jos, dar şi în Imperiul Otoman sau în 
Africa de Nord. 500 de ani mai târziu, 
în cadrul unei reuniuni organizate la 
sinagoga din Madrid – la care a fost 
invitat preşedintele Statului Israel, 
Chaim Herzog – regele Spaniei Juan 
Carlos I a cerut scuze în mod public 
poporului evreu pentru cele petrecute 
în trecut. S-ar părea că aceasta a 
reprezentat un prim pas în direcţia 
unei reparaţii istorice. 

Potrivit unei legi iniţiate în no-
iembrie 2012 şi intrată în vigoare la 
sfâşitul anului 2015, orice evreu are 
posibilitatea de a obţine cetăţenia 
spaniolă, dacă îşi poate dovedi as-
cendenţa în acest sens. Pasul urmă-
tor constă în promovarea unui test de 
cultură şi civilizaţie spaniolă, care să 
ateste „conexiunea la cultura spaniolă 
contemporană”. Potrivit cotidianului 
Haaretz, Ben Naim este primul isra-
elian care a finalizat această anevo-
ioasă procedură cu ajutorul unui ONG 
denumit „La Unión Sefaradí Mundial” 
(n.r. – Uniunea Sefardă Internaţiona-
lă). În prezent, el aşteaptă primirea 
paşaportului spaniol de la Ambasada 
Spaniei la Tel Aviv. Yossi Ben Harush, 
preşedintele ONG-ului menţionat a 
declarat că au fost înregistrate mii 
de solicitări în acest sens, dar Ben 
Naim este primul şi singurul cetăţean 
israelian care a reuşi deocamdată să 
finalizeze acest proces. 

Ben Naim s-a născut în Maroc 
şi, în urma realizării arborelui ge-
nealogic, a descoperit că este stră-
stră-nepotul şef-rabinului comunităţii 
evreieşti nord-africane din secolul al 
XIX-lea. „Nu a fost simplu. Am urmat 
câteva cursuri de limbă spaniolă, 
deoarece testul include şi exerciţii 
de gramatică, redactarea unui eseu 
şi o examinare orală. Mă simt foarte 
ataşat de Spania şi de cultura ei”, a 
declarat proaspătul cetăţean spaniol. 

Potrivit Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din Spania, autorităţile au 
primit numeroase cereri de acordare 
a cetăţeniei, pe lângă cele provenite 
din Israel numărându-se şi solicitanţi 
din Turcia sau din ţările Americii La-
tine, inclusiv din partea unui membru 
al Congresului SUA, care a vrut să îşi 
păstreze anonimatul.  

Cu toate acestea, au existat şi 
cazuri mai puţin reuşite, precum cel al 
jurnalistei şi scriitoarei americane Do-
reen Carvajal. Deşi până de curând a 
trăit într-o familie catolică, recent ea 
şi-a descoperit origini evreieşti sefar-
de. Rădăcinile arborelui ei genealogic 
ajung până în secolul al XV-lea, în 
oraşul Segovia, la nord de capitala 
Spaniei. În pofida faptului că nu a fost 
declarată eligibilă pentru obţinerea 
cetăţeniei spaniole, ea continuă să 
lupte. Autoarea a publicat şi o carte, 
The Forgetting River, în care oferă 
detalii despre acest subiect. 

Savanţii din cadrul Institutului Tehno-
logic Israelian din Haifa au realizat un tip 
de senzor care poate detecta cancerul 
ovarian în respiraţia pacientei supuse 
examinării. Această metodă pare a fi 
cea mai puţin costisitoare şi lipsită de 
durere metodă de depistare a bolii. Sa-
vanţii afirmă că este mult mai sigură şi 
mai precisă decât celelalte metode de 
detectare a cancerului utilizate acum 
de medicină.  Senzorul dispozitivului 
în care suflă pacienta caută compuşii 
organici volatili din respiraţie. Dispozi-
tivul foloseşte un substrat de polimer 
flexibil acoperit cu nanoparticule de aur 
la care sunt ataşaţi compuşii. Aplicarea 
electrozilor şi a tensiunii pe filmul rezultat 
face ca modelele maladiilor să poată fi 
identificate, iar mostrele acestea sunt la 
rândul lor verificate dacă se potivesc cu 
rezultatele diferitor boli. 

Invenţia a fost realizată pe baza des-
coperirii corelaţiei dintre modificările de 
metabolism şi schimbarea compoziţiei 
compuşilor organici din respiraţie, un 
indiciu cheie care favorizează cercetarea 
pe baza acestei metode inovative. De 
altfel, prof. dr. Nicole Kahn, responsabilul 
proiectului de cercetare, afirmă că noua 
procedură este capabilă să depisteze 
cancerul ovarian în proporţie de 82%, 
ceea ce înseamnă că se va înregistra  
o îmbunătăţire semnificativă a ratei de 
succes a metodelor de detectare actuale. 
În prezent, echipa de cercetători israelieni 
lucrează la dezvoltarea unui dispozitiv 
similar, dar care va putea detecta şi alte 
boli, precum maladia Alzheimer şi Parkin-
son. Cancerul ovarian afectează circa 3% 
dintre femeile bolnave de cancer, ceea ce 
înseamnă aproximativ 200.000 de cazuri 
anual numai în Statele Unite ale Americii.

Pe fondul creşterii numărului celor 
afectaţi de virusul Zika, cercetătorii isra-
elieni şi cei suedezi au iniţiat un amplu 
studiu de cercetare, ajungând la concluzia 
că una dintre cauzele care au condus la 
erupţia virusului ar fi schimbarea clima-
tică. Mai mult, ei au descoperit legături 
între epidemie şi seceta din nordul Bra-
ziliei. Un studiu preliminar, efectuat în 
paralel la Universitatea din Haifa şi la 
Centrul European de Prevenire şi Control 
al Bolilor (ECDC), a identificat o legătură 
între iernile deosebit de calde şi uscate 
din nord-estul Braziliei şi izbucnirea epi-
demiei virusului Zika, considerat a fi res-
ponsabil pentru naşterea miilor de copii 
din Brazilia, diagnosticaţi cu microcefalie. 

Shlomit Paz, de la Universitatea din 
Haifa, afirmă că seceta şi temperatura 
ridicată este cauzată de o combinaţie 
între fenomenul El Niño (încălzirea la 
suprafaţă a apelor oceanului – n.r.) şi 
recentele schimbări climatice. Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii a ridicat gradul de 
alertă. Cercetătorul israelian a afirmat că 
temperaturile ridicate pot favoriza creşte-
rea ratei de înmulţire a ţânţarului Aedes 

Aegypti, răspunzător de transmiterea 
virusului. În timpul secetei, aceste insecte 
şi-au stabilit habitate în vasele de apă 
stocate de către localnici. Cu alte cuvinte, 
o combinaţie a condiţiilor meteorologice 
extreme şi răspunsul localnicilor la aceste 
condiţii au creat premisele ideale pentru 
răspândirea lui atât de rapidă. Virusologul 
prof. dr. Leslie Lobel, de la Universitatea 
Ben-Gurion din Negev, a afirmat că ex-
tinderea zonei afectate de modificările de 
temperatură nu va face altceva decât să 
extindă mediul propice de viaţă al ţânţa-
rului Aedes Aegypti. 

Legãturi între germeni, oameni 
ºi numere

Prelungirea 
duratei de 
funcţionare  
a bateriei
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Pogromuri staliniste  
în Europa posthitleristă

În preajma Zilei Internaţionale de 
Comemorare a Victimelor Holocaus-
tului – 27 ianuarie –  a fost prezentat  
raportul anual al Guvernului israelian 
privind antisemitismul în 2015. Potrivit 
documentului, peste 40 la sută dintre 
cetăţenii statelor membre ale UE au 
vederi antisemite şi sunt de acord cu 
teza că Israelul este vinovat de genocid 
împotriva palestinienilor şi se comportă 
ca naziştii.

Aceste tendinţe din Europa, se arată 
în document, sunt rezultatul răspândirii 
islamului radical, al crizei refugiaţilor 
şi migranţilor, al mişcării de boicot an-
tiisraelian (BDS) şi al affirmării tot mai 

puternice a extremei drepte. ”Noul anti-
semitism”, prezentat în raport, se ocupă 
mai ales de ura împotriva evreilor ma-
nifestată în rândul musulmanilor şi mai 
puţin de partidele marginale din diferitele 
ţări europene. Potrivit raportului, ”protes-
tele şi acuzaţiile care susţin că Israelul 
este o ţară ilegitimă, însetată de sânge 
creează o pantă alunecoasă care, cu 
timpul, duce la atacuri împotriva evreilor, 
identificaţi cu Israelul”. Un alt aspect al 
antisemitismului, subliniat în document, 
este că a determinat ”includerea evrei-
lor în zone păzite şi la o cifră record de 
imigrare din Europa  occidentală”.

În contextul creşterii antisemitis-
mului, raportul vorbeşte despre ”tripla 
alianţă împotriva evreilor – o creştere 
a antisemitismului din partea imigran-
ţilor musulmani, o creştere a extremei 
drepte, însoţită de xenofobie şi violenţă 
împotriva minorităţilor şi o rescriere a 
Holocaustului, mai ales în Europa de est 
dar şi în Europa occidentală, o răspândi-
re a propagandei urii de către mişcările 
radicale de stânga care promovează 
boicoturi şi delegitimizarea Israelului 
şi creează un climat care încurajează 
atacurile împotriva evreilor pentru că se 

identifică cu Israelul”. Este menţionată 
şi reapariţia antisemitismului clasic în 
Rusia şi Ucraina, unde presa pune sub 
semnul întrebării loialitatea evreilor faţă 
de ţara lor.

 Raportul consideră că atacul antise-
mit cel mai violent din 2015 a fost asa-
sinarea a patru evrei în cadrul atacului 
armat de la magazinul HyperCacher din 
Paris, două zile după masacrul de la 
“Charlie Hebdo”. Raportul subliniază şi 
creşterea actelor antisemite individuale 
din Franţa, care a determinat dorinţa 
evreilor francezi de a pleca. Se pare 
că aproximativ 43 la sută dintre evreii 
francezi – ceea ce transformat în cifre 
reprezintă 200.000 de persoane – iau în 
calcul posibilitatea de a emigra. În 2015, 
7900 de francezi au emigrat în Israel, 
cu 10 la sută mai mulţi decât cu un an 
înainte. Aceste constatări sunt subliniate 
de un recent sondaj de opinie realizat 
în Franţa de  instituţia IPSOS în care 
se arată că 60 la sută dintre francezi 
cred că evreii poartă cel puţin parţial 
răspunderea pentru recenta creştere a 
antisemitismului. 56 la sută dintre fran-
cezi cred că evreii deţin ”multă putere” şi 
sunt mai bogaţi decât media iar peste 40 
la sută dintre cei chestionaţi au afirmat 
că ”evreii sunt prea prezenţi în presă”. 

În Statele Unite, ”noul antisemitism” 
îşi face simţită prezenţa în campusuri, 
75 la sută dintre studenţii evrei afirmând 
că au experimentat sau au fost martori 
ai unor manifestări antisemite.

O problemă greu de soluţionat este 
antisemitismul manifestat în paginile 
sociale de pe internet. Potrivit unui ra-
port al Forumului Global de Combatere 
a Antisemitismului, abia 20 la sută din 
articolele antisemite au fost retrase 
după sesizările făcute de cititori. Cele 
mai multe manifestări antisemite se 
regăsesc în paginile de Twitter – 63 la 
sută, iar cele de negare a Holocaustului 
pe You Tube – 44 la sută. Facebook-
ul, unde au fost găsite cele mai puţine 
forme de antisemitism, a reacţionat cel 
mai rapid la sesizări şi au fost retrase 
aproximativ 75 la sută din materiale. 
În schimb, You Tube, care prezintă 
filme din categoria noului antisemitism, 
respectiv sub forma antiisraelismului, 
după 10 luni a retras doar patru la sută 
din filmele incriminate. (E.G.)

Peste 40 la sută 
dintre europeni 

au vederi 
antisemite

tribuna 
ideilor

Trecuseră abia trei luni de la înfrân-
gerea hoardelor hitleriste de către Aliaţi. 
În Europa, părea să se fi aşternut mult 
dorita linişte. Dar nu peste tot în lume. 
Bunăoară, în Pacific, guvernul S.U.A. 
aştepta sprijinul militar al Uniunii Sovietice 
în războiul împotriva Japoniei. În acelaşi 
timp, la Varşovia, reveniseră membrii 
fostului Guvern polonez refugiat la Lon-
dra pe timpul conflagraţiei, iar una dintre 
primele lor cereri consta în retragerea 
trupelor sovietice revenite acum în ţara 
lor ca… eliberatori. Marea Britanie le 
susţinea cererea, dar nu şi guvernul de 
la Washington,care conta pe sprijinul 
promis de armata sovietică. Prin urmare 
Kremlinul,care dorea să-şi menţină trupe-
le în Polonia, trebuia să le demonstreze 
Aliaţilor necesitatea imperioasă a prezen-
ţei lor pe acele meleaguri. Şi 
cum altfel decât erijându-se 
în apărătorii evreilor faţă de 
ieşirile antisemite ale unei 
bune părţi a populaţiei locale?

Mulţi ani nu au fost cunoscute aceste 
lucruri, ţinute în secret şi de sovietici şi 
de localnici. Până când gazetarul rus 
Evgheni Jirnov, de la ziarul „Vlast” („Pu-
terea”), a scos la iveală şi a făcut publice 
unele documente de arhivă, în primul rând 
raportul intitulat – foarte „plat” şi „cuminte” 
– Despre situaţia populaţiei evreieşti din 
Polonia, elaborat de comisarul Siguranţei 
statului sovietic Nikolai Selivanovski care, 
în momentul acelor tragice evenimente, 
era consilier din partea N.K.V.D. (Minis-
terul de Interne) al U.R.S.S. pe lângă 
Ministerul Securităţii din Polonia. 

Ce raporta atunci, în vara anului 
1945, Selivanovski? După ce făcea un 
scurt expozeu asupra situaţiei evreilor 
din Polonia – unde, sub influenţa propa-
gandei hitleriste din perioada ocupaţiei 
germane (…) s-a ridicat un nou val de 
antisemitism, pe care guvernanţii din acea 
vreme şi partidele politice încercau să-l 
atenueze – autorul arăta că totul a (re)
început în urmă cu puţin timp, când una 
din comunităţile evreieşti din voievodatul 
Cracovia primise o scrisoare anonimă 
plină de injurii, de ameninţări şi regrete 
că… Hitler a făcut prea puţin pentru a vă 
distruge pe toţi (…). Dacă veţi mai tăia 
copii polonezi (…), nici unul dintre voi nu 
va mai rămâne în viaţă (…). Chiar acum, 
ticăloşilor, (…) plecaţi cât mai e timp”. Şi 
reprezentatul N.K.V.D. continua: Pe baza 
minciunilor despre uciderea copiilor polo-
nezi (…) de către evrei, starea de spirit 
antisemită din rândul ilegaliştilor (acei 
simpatizanţi ai guvernului polonez care, 
în timpul ocupaţiei naziste, se refugiaseră 
la Londra – n.n.) a provocat, în august 
a.c., la Cracovia, fenomene pogromiste 
împotriva populaţiei evreieşti. În alte 
două documente – cum ar fi telegramele 
expediate de Selivanovski şefilor săi la 
23 şi 30 august 1945 – ziaristul E. Jirnov 
a găsit şi o seamă de detalii despre unul 
dintre acele „evenimente pogromiste”:  În 
dimineaţa zilei de 11 august (1945 – n.n.), 
adolescenţi necunoscuţi au început să 
arunce cu pietre în ferestrele sinagogii de 
pe strada Sudbova (din Cracovia – n.n.), 
unde evreii se rugau (era zi de Şabat). 
Paznicul sinagogii l-a reţinut pe unul 
dintre atacatori, care a început să ţipe că 

e molestat. La urletele sale, s-a adunat 
mulţimea aflată în piaţa din apropiere 
şi a început să-i lovească pe evrei. În 
acest timp, o persoană necunoscută din 
mulţime a răspândit zvonul că evreii din 
acea sinagogă au omorât copii polonezi, 
iar sângele lor fusese predat Armatei 
Roşii. După ce unii miliţieni necunoscuţi 
în uniformă militară poloneză i-au reţinut 
pe evreii care, chipurile, erau vinovaţi de 
uciderea copiilor polonezi, fenomenele 
pogromiste s-au înteţit (…). La pogrom au 
luat parte mai ales miliţieni, cu precădere 
cei de la Comisariatul nr. 2 al oraşului 
Cracovia, care, împreună cu soldaţi ai 
trupelor poloneze, precum şi cu persoane 
de la paza căilor ferate şi din organizaţii 
sportive ale tineretului, au reţinut evrei, 
i-au jefuit şi i-au maltratat. Selivanovski 

cita şi o serie de cazuri con-
crete, dintre care amintesc 
doar unul: La amiaza ace-
leiaşi zile, patru miliţieni şi 

câţiva civili au năvălit în locuinţa evreicei 
Kleiner (…), au lovit-o pe ea, pe fiica ei 
şi pe Finkelstein, Ohrich şi Dekler, după 
care i-au jefuit. Ca urmare a pogromului, 
a fost ucisă evreica Berger, de 55 de ani, 
şi au fost răniţi grav cinci oameni. Câţiva 
evrei au fost uşor răniţi, iar unii au fost daţi 
dispăruţi. Mulţimea a distrus complet si-
nagoga (…). Fenomenele pogromiste au 
încetat în aceeaşi zi (…) datorită aducerii, 
în zona evenimentelor sângeroase,a unor 
unităţi poloneze (…). Trupele noastre 
(sovietice – n.n.) n-au participat.

Cum era de aşteptat, huliganii care au 
declanşat acel pogrom în Europa primului 
an posthitlerist n-au fost niciodată de-
mascaţi şi pedepsiţi. În urma cercetărilor 
întreprinse în oraş – nota N. Selivanovski 
– au fost reţinute 145 de persoane, printre 
care: 40 de miliţieni, 6 ostaşi din armata 
poloneză şi 90 de civili. Unul dintre ado-
lescenţii reţinuţi de autorităţi a declarat că 
un polonez i-a dat un pachet pe care să-l 
arunce spre sinagogă, ceea ce a şi făcut, 
primind pentru asta 20 de zloţi. Alt arestat 
a recunoscut că, împreună cu miliţienii au 
pătruns în locuinţa lui Apfelbaum şi l-au 
jefuit. Şi asemenea declaraţii s-au strâns 
cu duiumul. Dar – conchidea ofiţerul 
N.K.V.D. – cercetătorii nu au stabilit cine 
au fost iniţiatorii şi organizatorii”acelui 
pogrom şi atunci li s-a dat drumul tutu-
ror. Nu s-a putut dovedi nici participarea 
partidelor ilegale antiguvernamentale la 
amintitele evenimente, deşi Selivanovski 
– deloc fără un gând ascuns – nu prege-
ta să dea vina pe ele, numindu-le chiar 
profasciste. Interesant însă este că tot el 
insista asupra resentimentelor antisemite 
diseminate printre polonezi, dar nu din 
respect faţă de dreptul la viaţă al evreilor 
(pe care, de altfel, îi învinuia că – ocupând 
posturi înalte în administraţie şi armată – 
stimulau acele atitudini), ci din interese 
foarte precise, legate – cum arăta ulterior 
ziaristul E. Jirnov – de faptul că U.R.S.S. 
avea nevoie să demonstreze Aliaţilor 
necesitatea prezenţei lor în Polonia, întru 
apărarea evreilor de acolo, permanent 
ameninţaţi de nu puţine evenimente 
pogromiste. Fapt ce reiese şi dintr-un 
document citat – nu întâmplător – de Se-
livanovski în telegrama sa din 30 august 
1945, document chipurile aparţinând 

Substratul  
unei provocări

„reacţionarilor” şi în care afirmă clar că po-
gromul amintit este opera provocatorilor, 
spre a dovedi lumii că armatele sovietice 
sunt necesare şi pe viitor în Polonia, pen-
tru menţinerea ordinii şi pentru siguranţa 
evreilor. Provocatorii – scrie E. Jirnov – au 
organizat acest eveniment exact în ziua în 
care reprezentanţii Angliei şi Americii se 
aflau la Cracovia, deoarece s-a dorit să li 
se facă dovada unui pogrom. Cine putea 
să pună la cale o asemenea mişelie? 
Selivanovski nu precizează. De altfel, se 
pare că el personal nici nu fusese implicat 
în acel act criminal. Dar, desigur, ştia şi el 
ceea ce a reuşit să afle după mai bine de 
o jumătate de veac ziaristul de la „Vlast” 
şi anume: locul şi ziua pogromului nu au 
fost alese aleatoriu, după cum nu era o 
întâmplare că principalii actori ai acelei 
ticăloşii antievreieşti fuseseră cadre ale 
armatei şi ale miliţiei poloneze. Căci – 
potrivit ziaristului rus – se ştie că trupele 
poloneze erau controlate de reprezentanţi 
ai contrainformaţiilor militare sovietice, a 
căror căpetenie era însuşi vestitul Viktor 

Abakumov. Subordonat direct lui Stalin, 
el era cunoscut pentru faptul că îndepli-
nea, fără cea mai mică ezitare, indicaţiile 
conducătorului.

Aşadar, notează Jirnov, pentru ca Po-
lonia să poată fi înlănţuită în lagărul soci-
alist, a fost „nevoie” de jertfirea unor evrei. 
Selivanovski amintea că de la 1 ianuarie 
şi până la 15 septembrie 1945, pe terito-
riul Poloniei diverse bande au ucis 291 
de persoane de naţionalitate evreiască, 
iar după datele din sursă israeliană, între 
1945 şi 1947, în acea ţară au fost omorâţi 
1 000 de evrei. De altfel, pogromul de la 
Cracovia a fost urmat, în diferite oraşe, 
de alte câteva „fenomene pogromiste”, 
menite să-i convingă pe anglo-americani 
de necesitatea prezenţei armatei sovieti-
ce pe teritoriul polonez. Ceea ce i-a reuşit 
pe deplin lui Stalin: masacrele soldate cu 
numeroase victime din rândul evreilor au 
redus aproape la zero  interesul Angliei şi 
al S.U.A. faţă de Polonia. Şi asta, pentru 
destul de multă vreme.

DAN LĂZĂRESCU

22 ianuarie, Bucureşti – în urma unei 
decizii a Biroului Politic al CC al PMR, 
a fost adoptată hotărârea ca anumitor 
membri ai comunităţii evreilor din Româ-
nia să li se permită din nou emigrarea, 
însă doar treptat, de la caz la caz şi numai 
după depunerea unei cereri individuale.

1 februarie, Tel 
Aviv – inaugurarea 
festivă a sediului cen-
tral al Ligii de prietenie 
Israel - R.P.R.

14 mai, Ierusalim – sărbătorirea Zilei 
Victoriei (9 Mai). Cu acest prilej au fost 
organizate pavilioane pentru statele est-
europene şi URSS, iar Liga de prietenie 
Israel - R.P.R. a montat o bogată expoziţie 

cu aspecte din România, cărţi şi obiecte 
de artă populară. Între volumele expuse 
şi comercializate s-au numărat tradu-
cerile în ebraică ale poeziilor lui Mihai 
Eminescu.

21 iunie, Ierusalim – Orchestra sim-
fonică de la Ierusalim, dirijată de George 
Singer, a oferit un mare concert, inter-
pretând exclusiv piese ale compozitorilor 
români: Simfonia a II-a, de Mihail G. An-
dricu; Concert pentru pian şi orchestră, de 
Paul Constantinescu; Rapsodia Română, 

de Marţian Negrea; Muzică estivală, 
de Sabin V. Drăgoi; Rapsodia nr. 1, de 
George Enescu.

27 - 30 iunie, Jaffa – organizarea 
„Festivalului filmului românesc” de către 
Liga de prietenie Israel - R.P.R. Au fost 
prezentate filmele: „Nepoţii gornistului”, 
„Răsare Soarele”, „Mitrea Cocor”, „În sat 
la noi”.

20 iulie, Bucureşti – întrevederea 
dintre trimisul special al Ministerului de 
Externe israelian, Zeev Argaman, şi mi-

nistrul român de externe Simion Bughici, 
pe tema litigiilor privind sioniştii, cu acest 
prilej stabilindu-se eliberarea unor lideri, 
arestaţi în urmă cu patru ani.

27 octombrie - 3 noiembrie, Israel – 
organizarea de către HOR a Săptămânii 
Alialei Româneşti, axată pe problema 
„eliberării sioniştilor 
arestaţi şi a reîntregirii 
familiilor”.

14  decembr ie , 
New York – RPR a 
devenit stat membru al ONU. În cadrul 
Adunării Generale a Organizaţiei Naţi-
unilor Unite, Statul Israel a votat pentru 
admiterea României în organizaţie.

Dr. FLORIN C. STAN

Continuăm trecerea în revistă a principalelor momente  
din istoria relaţiilor diplomatice româno-israeliene.

Relaþii bilaterale ROMÂnIa - ISRaEL (1955)
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Iată câteva dintre cele mai interesante 
evenimente pe care JCC Bucureşti le va 
organiza în viitorul apropiat: 

Eshet Chail - Mărţişor muzical cu 
Gabi Berlin şi invitaţii săi 

Duminică, 6 martie, ora 18
Vestitorul primăverii vine din Israel şi 

vă invită la un recital  muzical cu adevă-
rat deosebit, plin de surprize, alături de 
invitaţii săi.

Eu nu tremur la cutremur 
Duminică, 13 martie, ora 11
O comunitate puternică este o comu-

nitate pregatită şi informată. Cei mici, dar 

şi părinţii şi familia acestora, învaţă ce 
înseamnă un cutremur dar şi cum trebuie 
acţionat şi reacţionat în eventualitatea 
producerii unei mişcări seismice. Intrarea 
este liberă. Prezintă dr. Radu Berca, me-
dic specialist în medicină de urgenţă.

Purimul copiilor - bal mascat pentru 
cei mici

Duminică, 20 martie, ora 11
Cel mai mare bal mascat pentru cei 

mici, într-un adevărat parc de distracţii la 
JCC, alături de animatori, clowni, muzică, 
dans şi concurs de costume, în care cei 
mici se vor distra şi vor învăţa.

Crazy Purim Party  
Cea mai mare petrecere de Purim din 

Bucureşti are loc, ca întotdeauna, la JCC 
- sâmbătă, 26 martie, ora 21. Concurs de 
costume cu premii speciale, DJ, tradiţii de 
Purim şi humăntaşi din belşug.

Start înscrierilor în taberele de vară 
JCC!

Cea mai frumoasă vacanţă o petreci 
în familia evreiască. Prieteni vechi şi noi, 
programe speciale şi tradiţii evreieşti te 
aşteaptă în taberele organizate de JCC 
la munte şi la mare, pentru copii, adoles-
cenţi, adulţi ori seniori. Află perioadele de 
desfăşurare ale acestora şi înscrie-te pe 
www.jcc.ro. Ne vedem în tabără!

Dacă visele sunt făcute pentru a fi trans-
formate în realitate, atunci acest spectacol-
concert trebuie, cu siguranţă, tăiat de pe lista 
de vise şi mutat pe lista de realizări, spuneau 
tinerii care au pregătit manifestarea pentru 
prietenii, fanii şi familiile lor, într-un cuvânt 
pentru comunitate: un concert de neuitat!

Sâmbătă, 20 februarie, la JCC Bucureşti 
a avut loc un concert extraordinar susţinut de 
adolescenţii deja cunoscuţi în România: Endy 
Glikman, care a ajuns în semifinala X-Factor 
de la Antena 1, Tomy Weissbuch, care a 
ajuns în finala Vocea României de la ProTV, 

şi Tomer şi Oren Mozafi, liderii formatiei „For 
the Living”. 

Evenimentul, realizat şi coordonat de 
Miriam Rosenţvaig, a fost iniţiativa tinerilor 
muzicieni şi pentru asta au muncit mult. După 
multe ore de repetiţii şi discuţii de regie a 
spectacolului, JCC Bucureşti a găzduit un 
concert cu adevărat profesionist, susţinut de 
aceşti tineri, obişnuiţi deja cu reflectoarele.

„Spectacolul a fost o idee venită de la ei 
şi muncită de ei, iar asta este o practică pe 
care noi, aici, la JCC, vrem să o încurajăm 
foarte mult. Oricine are o idee de eveniment, 
pe care vrea să îl organizeze cu ajutorul 
nostru, este binevenit. Atât timp cât este 
pentru comunitate, îl vom ajuta să o pună în 
practică”, a spus Adrian Gueron, directorul 
JCC Bucureşti. (G.G.)

Membrii Comunităţii Evreilor din 
Oradea participă, indiferent de vârstă, la 
evenimentele organizate de Centrul Co-
munitar Evreiesc din oraş, pentru fiecare 
dintre ei găsindu-se activităţi interesante. 
Seniorii comunităţii au luat parte la un 
ingenios program, care îmbină utilul cu 
plăcutul. Aceştia au început să tricoteze 
căciuli şi fulare pentru iarnă, într-un cadru 
organizat care-i aduce în acelaşi loc. Tot 
împreună au participat la concertul Filar-

monicii din Oradea, în care au putut audia: 
Oratoriul Creaţiunea, de J. Haydn, solişti: 
Barabas Anamaria (soprană) din Elveţia, 
Cristian Mogoşan (tenor), Iustinian Zetea 
(bas). Corul Filarmonicii Oradea a fost 
dirijat de Laszloffy Zsolt.

Luna ianuarie a fost şi una a aniversă-
rilor. Comunitatea a sărbătorit la sfârşitul 
lunii zilele de naştere ale doamnelor Ser-
bac Vera, Popescu Clarisa şi Cornea Ilea-
na (cele din urmă fiind supravieţuitoare 
ale Holocaustului)

Pentru cei mai tineri, părinţi şi copii, la 
jumătatea lunii ianuarie a fost organizată o 
excursie la ştrandul Apollo, din binecunos-
cuta staţiune Băile Felix, unde s-au putut 
relaxa, iar spre finalul lunii, JCC Oradea a 
organizat pentru ei o seară de film, unde 
au urmărit producţia „Exodus”, în regia lui 

Ridley Scott, cu Christian Bale în rol prin-
cipal, în cadrul programului Movie night.

Anul Nou al pomilor a fost sărbătorit 
la Oradea pe 25 şi 26 ianuarie, alături de 
membrii Comunităţii Evreilor din Debreţin. 
Cei peste 120 de invitaţi au avut parte 
de un spectacol, în care au performat, 
între alţii, Alexandrina Chelu şi Andreea 
Cozac, care cântă în corul „Gyuri Vilan” şi 
dansează în formaţia „Or Neurim”. (I.G.)

C o m u n i t a t e a  n u  a r e  v â r s t ă

JCC 
TIMISOARA,

JCC 
IASI

JCC 
ORADEA

JCC 
BUCURESTI, ,

Pagină coordonată de GEORGE GÎLEA

anul nou al pomilor 
Duminică, 24 ianuarie, în recent rein-

augurata Sinagogă a Merarilor, JCC Iaşi 
a organizat sărbătoarea de Tu Be’Şvat 
-  Anul nou al pomilor. 

Directorul JCC Iaşi, jurist Albert Loz-
neanu, a vorbit despre însemnătatea 
sărbătorii, una în care evreii îşi demon-
strează respectul şi grija pentru pământ 
şi roadele lui şi a rostit binecuvântarea 
specială a reînnoirii: Şehiyanu veqimanu 
vehigyanu lazman haze,  mulţumire lui 
Dumnezeu că ne-a ţinut în viaţă şi am 
ajuns cu toţii la acest timp. 

La finalul manifestării, toţi participanţii 
şi-au scris numele pe ramurile unui copac 
desenat simbolic, după care au savurat 
fructe specifice sărbătorii: smochine, cur-
male, rodii, portocale, struguri,  alături de 
cele patru tradiţionale cupe cu vin. (A.L.)

„america  
de peste pogrom”

Centrul de zi Yahad şi JCC Iaşi au or-
ganizat în ultima duminică a lunii ianuarie 
un matineu comemorativ, menit să mar-
cheze Ziua Internaţională a Comemorării 
Victimelor Holocaustului.

Invitatul acestui eveniment a fost  
scriitorul Cătălin Mihuleac, autorul roman-
ului „America de peste pogrom”, apărut în 
2014, la Editura „Cartea Românească”, o 
carte ce abordează un  subiect de interes 
universal, unul dintre cele mai întunecate 
momente ale istoriei noastre – Pogromul 
de la Iaşi, din iunie 1941 – Iaşiul fiind 
fundal şi scenă în permanenţă, prezent şi 
amintire pentru personajele cărţii.

În deschiderea manifestării, preşe-
dintele Comunităţii ieşene, ing. Abraham 
Ghiltman, a vorbit despre semnificaţia 
comemorării victimelor Holocaustului, 
despre trecutul care nu poate şi nu 
trebuie să fie uitat, iar oficiantul de cult  
Albert Lozneanu a rostit rugaciunea „El 
Male Rachamim”. Şase supravieţuitori ai 
Holocaustului au aprins şase lumânări, 
în amintirea celor şase milioane de evrei 
ucişi în Holocaust.  

În intervenţia sa, Cătălin Mihuleac a 
arătat că romanul său este o invitaţie la 
înţelegere şi toleranţă, scopul cărţii fiind 
să facă lumea mai bună. El a dezvăluit 
amănunte despre modul în care a scris 
cartea, mărturisind că documentarea şi 
scrierea ei l-au marcat ca scriitor şi ca 
om. „Am scris cartea dominat de o magie 
pe care nu o pot explica. Am fost trist 
când am terminat-o, pentru că am ştiut 
că e cel mai bun şi mai frumos lucru pe 
care l-am făcut în viaţa mea”, a declarat 
autorul cărtii. (A.L.)

a night to remember – 
Cei de care suntem mândri

J C C  l a  v i i t o r

tu Be’Şvat a sosit, sãrbãtoresc pomii!

Nouã  întâlnire inter-religioasă
„Ecumenismul lărgit” a fost un concept inaugurat, cu zeci de ani în urmă, de Mi-

tropolitul Banatului, IPS Nicolae Corneanu, şi rabinul Ernest Neumann, ambii plecaţi 
astăzi dintre noi. Această tradiţie continuă să existe şi să se perpetueze în Timişoara. 
Recent, a avut loc anuala întâlnire eumenică, itinerantă între bisericile timişorene. 
Gazdă a fost, de această dată, Domul Catolic din Piaţa Unirii. Cu acest prilej au luat 
cuvântul reprezentanţi ai tuturor confesiunilor religioase, iar corurile au cântat câte o 
melodie tradiţională. Aflat sub coordonarea lui Alexandru Fischer, corul obştii evreieşti 
timişorene a interpretat cântecul „Yerushalaim shel Zahav”.(L.F.)

130 de timişoreni au celebrat împre-
ună, la JCC, Anul Nou al Pomilor, Tu 
Be’Şvat. Cu acestă ocazie, ei au participat 
la un Seder, în tradiţia celor inaugurate de 
rabinii kabalişti din perioada medievală. 
Cel ce a condus ceremonia, după des-
chiderea programului de către preşedinta 
Comunităţii, dr. Luciana Friedmann, a 
fost rabinul Zvika Kfir. După ce a evocat 
sensurile multiple ale sărbătorii – de la 
semnificaţia agrară la cea profund spiri-
tuală, de renaştere a Creaţiei – au urmat 
„paşii” efectivi ai Sederului. Pe masă au 
fost aşezate şi degustate treptat fructe 
de diverse feluri, fiecare reprezentând, 
prin simbolistica sa, o parte a Creaţiei 
Divine. La fel, cupele cu vin alb şi roşu au 
reprezentat trecerea de la iarnă la vară.

De la un asemenea eveniment nu 
puteau lipsi copiii iar, din acest punct de 
vedere, comunitatea timişoreană a înflorit 
în ultimii ani. Cei mici au avut un program 

special dedicat lor unde, în compania 
Rebecăi Barnea, au plantat copăcei, au 
pictat şi au colorat. Mai presus de orice, 
în sala în care cu greu mai prindeai o gură 
de aer din cauza aglomerării, vocile lor 
au adus bucuria vieţii şi sincerităţii. După 
cum amintea, însă, în debut Luciana 
Friedmann, un proverb maghiar spune 
că „mulţi oameni buni încap şi într-un 
spaţiu mic”. Chiar aşa s-a şi întâmplat cu 
această ocazie. (L.F.)

India ºi nepal, 
de la real 

la... virtual!
A cincea parte din populaţia plane-

tei trăieşte în India, dar cunoştinţele 
noastre, ale mândrilor europeni, des-
pre această ţară fascinantă nu sunt în 
acord cu această realitate. Câteva cărţi 
şi filme care evocă secvenţe pasage-
re şi, sincer, cam atât... Plus, poate, 
o mâncare indiană pentru cei care 
preferă aromele puternice şi bucatele 
condimentate. Pe cont propriu, dar îm-
preună cu un grup de israelieni, ghidaţi 
de un mare cunoscător într-ale Indiei, 
rabinul Zvika Kfir, câţiva timişoreni au 
plecat să descopere India şi Nepalul, 
varianta necosmetizată, cea care nu 
se oferă, în mod tradiţional, turiştilor. 
Recent, unul dintre participanţi, vice-
preşedintele Comunităţii timişorene, 
doctorul Gheorghe Sebok, i-a invitat 
la o călătorie virtuală prin filme şi fo-
tografii din această excursie plină de 
aventuri, pe cei din comunitate care 
nu au avut şansa să meargă în India. 
Primul episod, de aproape două ore, 
comprimate din zeci de ore de filmare 
şi mii de poze, a fost dedicat Nepalului. 
Publicul a privit fascinat către această 
lume atât de diferită, în care budismul 
şi hinduismul coexistă armonios, în care 
localnici, indieni, tibetani, chinezi şi mii 
de turişti se perindă la umbra miilor de 
temple, mici şi mari. Călătorie pe râu 
printre crocodilii care se odihneau la 
mal, călărie pe... elefanţi sau printre 
sute de maimuţe – iată doar câteva 
secvenţe surprinse excelent de doctorul 
Sebok. Urmează, în curând, episodul 
doi, dedicat Indiei, o lume total diferită 
faţă de cea în care trăim noi. (L.F.)
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”Am fost salvaþi de douã familii de români”
Îi povesteam domnului István Pap, Pista pentru prieteni, 

că am scris despre supravieţuitori care, printr-o împrejurare 
sau alta, nu au fost deportaţi la Auschwitz sau în Transnistria 
şi, cu noroc şi cu ajutorul unor prieteni, au rămas în viaţă. 
”Păi, acest lucru mi s-a întâmplat şi mie”, mi-a spus el şi, 
la rugămintea mea, a povestit o istorie de 
dragoste, prietenie şi supravieţuire.

”Mama mea, Erzsébet, se trăgea 
dintr-o familie de evrei credincioşi, foarte 
religioşi, dintr-o comună de lângă Tăşnad, 
Patal. Tatăl ei, cizmar de meserie, a murit 
foarte tânăr şi atunci mama mea şi cei doi 
fraţi, împreună cu bunica, s-au mutat la 
Oradea. Cei doi fraţi, şi ei cizmari, lucrau la 
fabrica de încălţăminte Carmen. Aici s-au 
împrietenit „la cataramă” cu un coleg de-
al lor de muncă,  ungurul, de fapt secuiul 
catolic Pap Károly, originar din Odorheiul 
Secuiesc. Erau atât de apropiaţi încât, în 
pofida diferenţei de religie, l-au invitat 
acasă. Fraţii Grosz locuiau cu mama şi 
sora lor mai mică, Erzsébet. Şi ca într-o 
adevărată poveste de dragoste, Károly s-a îndrăgostit 
de Erzsike – mama era foarte frumoasă, îmi spunea 
domnul Pista – şi ea de el.Se iubeau atât de mult încât  
s-au hotărât să se căsătorească. ”Cum crezi ca sora noastră 
să se mărite cu un creştin, s-au revoltat cei doi fraţi. Vrei 
să o iei? Treci la iudaism”. Şi secuiul Pap Károly a trecut 
la iudaism, iar la 3 aprilie 1927 – cei doi tineri aveau 21 de 
ani – s-au căsătorit la sinagoga din Oradea.

”Şi tatăl dv. a fost credincios?”, l-am întrebat pe interlocu-
torul meu. ”Da, nu a fost o convertire de formă. A respectat 
toată viaţa obiceiurile iudaice”, mi-a răspuns.

Tânăra familie a rămas în continuare la Oradea şi din 
această căsătorie au rezultat şase copii, Pista, cel mai mic, 
născut în primăvara anului 1944. ”Eram săraci, o duceam 
greu, vă daţi seama, numai tata muncea, mama nici nu ar fi 
putut, având grijă de şase copii”, îmi povestea domnul Pista. 
Situaţia a devenit şi mai grea după1940 când Transilvania 

de Nord  a ajuns sub administraţia Ungariei horthyste. ”Tatăl 
meu a fost dat afară din fabrică şi, ca să-şi poată întreţine 
familia, a început să se ocupe de achiziţionări de cereale. 
Nu cumpăra pentru el, nu avea bani, dar făcea intermedieri, 
era un fel de agent de achiziţii. Se ducea prin satele şi co-
munele de lângă Oradea. Fiind un om foarte înţelegător şi 
amabil, ţăranii îl iubeau. Aşa că, în mai 1944, când a început 
ghetoizarea, două familii de români – familia Suciu Teodor şi 
Pop Traian, din comunele Săcădat şi Palota, cu care tata era 
în relaţii foarte bune – i-au spus că îl pot ascunde împreună 
cu soţia. De copii nu a fost vorba. Dar, firesc, părinţii n-au 
vrut să se despartă de noi şi s-au prezentat la ei cu cei şase 
copii. Eu aveam trei luni”.

– Şi ce-au făcut, v-au ascuns?
– Da. În groapa cu cartofi. Vă daţi seama în ce condiţii. 

Noaptea veneau şi ne aduceau mâncare şi două găleţi de 
apă. Una pentru băut, cealaltă pentru spălat. Pe mine mama 
mă alăpta. Dar prezenţa noastră nu a fost un secret, chiar 
dacă nu ştiau exact unde suntem. La un moment dat au venit 
jandarmii să ne caute dar, între timp, ne duseseră într-o altă 
comună. Numai că se povesteşte că bunicul Suciu a fost 
arestat şi dus într-o mină din apropiere, unde jandarmii l-au 
torturat să spună unde suntem. El nu ne-a trădat şi, până 
la urmă, l-au împuşcat. Ne-au ţinut ascunşi  din mai până 
în octombrie, când Oradea a fost eliberată. Am scăpat cu 

toţii. Eu nici nu am avut certificat de naştere 
până în 1951, când mi-au trecut datele 
greşit, dar n-a mai contat.

– Şi ce s-a întâmplat după aceea?
– Ne-am întors la Oradea şi am găsit 

casa goală. Ne-au furat totul. Dar a urmat o 
perioadă mai  paşnică. Norocul nostru a fost 
că au venit foarte multe ajutoare americane, 
în alimente şi haine, şi aşa am putut trece 
peste primii ani de după război.

Mi-a povestit apoi că fraţii şi surorile 
au învăţat meserie. În primul an, Pista  
s-a dus la o şcoală religioasă evreiască, 
acolo a învăţat puţin să citească în ebraică 
dar şcoala s-a desfiinţat şi el a învăţat 
într-o şcoală tehnică metalurgică şi, până 
la pensionare, a lucrat în acest domeniu. 

După 1989 s-a apucat din nou de ebraică, de studiul reli-
giei, a învăţat singur şi când, acum nouă ani, s-a mutat de 
la Oradea la Satu Mare, după decesul predecesorului lui, a 
devenit oficiant de cult. Se bucură de dragostea şi respectul 
comunităţii sătmărene.

– Nu  aţi plecat în Israel?
– N-am putut, tatăl meu s-a îmbolnăvit şi nu am vrut să-l 

lăsăm singur.
– Nu v-aţi gândit să povestiţi despre istoria salvării 

familiei, să luaţi legătura cu Yad Vashem, ca aceşti oameni 
extraordinari să fie declaraţi „Drepţi între Popoare”?

– Când am aflat despre această posibilitate, era prea 
târziu, nici ei nu mai erau în viaţă, nici martori nu mai erau. 
Dar întotdeauna mă gândesc la ei, căci fără omenia lor azi 
nu mai eram în viaţă.

– Vă mulţumesc pentru această poveste emoţionantă.
A consemnat EVA GALAMBOS

Revelaţia unui poet: 
„Legionarii, elita 

spiritualã a laicatului 
românesc”

În peisajul tulbure şi tulburat al deselor abe-
raţii rostite aparent  în sprijinul unor principii şi 
valori autentice, apar şi luări de poziţie care 
arată cu elocvenţă că bunul simţ şi mintea lim-
pede nu au dispărut şi sunt încă viguroase pe 
„gura de rai” unde ne ducem zilele. Un articol din 
această ultimă categorie, care te îndreptăţeşte 
să speri că somnul raţiunii nu poate triumfa, 
a apărut în „Adevărul” din 5-7 februarie 2016, 
sub semnătura criticului şi profesorului Daniel 
Cristea-Enache. Intitulat „Mai presus de lege?”, 
materialul aduce în discuţie volumul „Jos masca, 
Marius Ianuş!”. 

După ce demonstrează lipsa de calitate li-
terară a poeziilor din cartea menţionată, Daniel 
Cristea-Enache pune în discuţie opiniile politice 
(mai bine zis, aberaţiile politice) ale poetului, 
arătând că „îngrijorătoare sunt opiniile din 
postfaţa ne-literară a lui Marius Ianuş, pardon, 
a „fratelui începător” Marius, care scrie negru pe 
alb: „legionarii au fost elita spirituală şi morală 

a laicatului românesc”. Nu 
e nevoie să cunoşti foarte 
multă istorie pentru a şti ce 
au făcut legionarii şi în ce fel 

au fost ei „spirituali” şi „morali”. E suficientă o 
căutare pe Google pentru a ajunge, în câteva 
minute, la ororile Legiunii, între care asasinarea 
lui Iorga a oripilat o lume întreagă. Şi totuşi, în 
anul 2015, o carte în care scrie despre legionari 
cum o face „fratele” Marius a fost publicată, mai 
mult, girată de un critic literar, mai mult, reco-
mandată de acesta din toate cărţile de poezie 
apărute în România anul trecut.” 

Criticul, publicistul şi profesorul Enache mai 
ridică şi o altă problemă, de unde şi interogaţia 
din titlul articolului: un scriitor nu poate neso-
coti legile şi morala societăţii în care trăieşte, 
autorul amintind că în istoria literaturii au fost 
„mari scriitori cu un caracter mizerabil şi, invers, 
oameni minunaţi fără talent literar – dar în ce fel 
îi privim pe autorii care, cu realizări scriitoriceşti 
impecabile, au plagiat (Eugen Barbu), au turnat 
la Securitate (Ion Caraion), au semnat condam-
narea la moarte a unor ţărani (Sadoveanu), au 
făcut apologia lui Hitler (Cioran), a lui Stalin 
(prea multe nume, nu-mi ajunge spaţiul), a lui 
Mao...?

Ce îi dă dreptul unui scriitor, unui artist, să 
facă rău altora, direct sau indirect? Cum poate 
justifica o operă excepţională ordurile antisemite 
ale lui Céline? În ce fel se justifică plasarea unui 
scriitor deasupra criteriilor şi a legilor, scrise ori 
nescrise, ce structurează o societate?”

Din lipsă de spaţiu, mă opresc şi eu aici, 
mulţumindu-i lui Daniel Cristea-Enache pentru 
cuvintele de mai sus, mulţumiri care i-au fost 
adresate şi de preşedintele F.C.E.R., deputatul 
Aurel Vainer, care îi scria publicistului: „Am 
apreciat atitudinea dumneavoastra atât de 
fermă, exprimată faţă de cuvintele lipsite de 
cel mai elementar nivel de cunoştere a isto-
riei României din anii interbelici şi mai târziu, 
potrivit cărora „legionarii au fost elita spirituală 
şi morală a laicatului românesc. [...] Aţi evocat 
crimele legionarilor. Apartenenţa la o astfel de 
mişcare teroristă, care propaga ceva similar cu 
jihadismul de astăzi, proclamând viaţa fericită 
de apoi pentru crimă şi nelegiuiri, nu poate 
fi tolerată. Este drept: au aderat la Mişcarea 
Legionară intelectuali proeminenţi ai României 
acelor ani, care au evoluat în timp, devenind 
oameni de cultură valoroşi, având contribuţii 
deloc de neglijat la istoria culturii şi civilizaţiei 
din ţara noastră. Dar acest fapt nu îndreptăţeşte 
pe nimeni să categorisească, cum face poetul 
Marius Ianuş în postfaţa volumului său publicat 
în 2015, întreaga Mişcare Legionară cu titlul 
nobil de «elită spirituală şi morală». [...] Nădăj-
duiesc că şi alţi oameni, care sunt cu adevărat 
intelectuali români contemporani, se vor alătura 
demersului dumneavoastră, pentru înscrierea 
Mişcării Legionare în paginile dramatice ale 
Holocaustului din România”.

Nădăjduiesc şi eu, deşi atacurile la adresa 
Legii 217/2015, care condamnă Mişcarea Legi-
onară, negaţionismul şi antisemitismul, semnate 
de intelectuali ca Andrei Pleşu, fac această 
nădejde să pălească.

N. ALEXANDRU

Reacţii
Opinii

Pap István: ”ne-am ascuns 
cinci luni într-o groapă cu cartofi”

Povestirea unui 
supravieţuitor
L-am remarcat la Satu Mare unde, cu prilejul Zilei 

Internaţionale a Comemorării Holocaustului, am luat parte 
şi la slujbele religioase de Oneg Şabat şi Şabat de la Sina-
goga Mică. Era, cum mi-am dat seama mai târziu, ofici-
antul de cult al comunităţii sătmărene şi a citit rugăciunile 
împreună cu rabinul Rafael Shaffer şi oficiantul de cult 
Aurel Ioviţu. Era un bărbat cu privirea blândă, un zâmbet 
timid şi puţin mai retras, îmbrăcat în haine moderne şi cu 
pălărie. Mai târziu, am stat alături la masă şi am intrat în 
vorbă. Şi am aflat de la el o poveste incredibilă, cum au 
fost multe pe vremea Holocaustului şi despre care nu 
ştim. Fapt este că au fost numeroase persoane care, în-
fruntând cu curaj pericolele, au salvat evrei. Oameni care 
nu au devenit niciodată, deşi meritau din plin, ”Drepţi între 
Popoare”. Acum nu mai avem ce face, ei au murit, martorii 
au murit, dar măcar aşa, în paginile publicaţiilor noastre, 
să le evocăm memoria.

Institutul Maghiar Balassi din Bucureşti a organizat în 
perioada decembrie 2015 - ianuarie 2016 expoziţia de fo-
tografie intitulată “Sinagogile din Europa Centrală şi de Est, 
1782-1944”. Ea a fost realizată pe baza albumului omonim 
al artistului fotograf şi istoricului de artă Klein Rudolf. Au-
torul reuşeşte să cuprindă în paginile sale imagini şi stiluri 
arhitecturale de sinagogi din întreg spaţiul austro-ungar. 
Expoziţia se doreşte a fi o călătorie în aproape două secole 
dintr-o regiune consacrată ca având dimensiuni multietnice 
şi multiculturale, în care sinagoga a fost martoră preface-
rilor sociale externe şi celor din interiorul 
comunităţilor evreieşti.  

Ajunşi în Europa de Est în urma per-
secuţiilor iniţiate în vremea primelor cru-
ciade, evreii au creat o adevărată cultură 
autonomă de limbă idiş, care s-a reflectat 
în mod evident şi în contrucţia sinagogilor. 
Din perspectivă arhitecturală, sinagogile 
din acest spaţiu geografic împărtăşesc 
specificităţi conturate de prescripţiile 
iudaismului, care interzice reprezenta-
rea imagistică a divinităţii, fără însă a 
eluda prezenţa artei din spaţiul interior. 
Cel mai frecvent, spaţiile interioare ale 
sinagogilor construite anterior curentului 
iluminist  Haskala sunt decorate cu picturi 
şi inscripţii murale. Odată cu secolul al 
XIX-lea, sinagoga se înscrie în tipologia 
unui edificiu de dimensiuni considera-
bile, în jurul căreia se află şi alte clădiri 
alocate uzului comunităţii. Printre stilurile 
arhitecturale abordate se numără barocul 

târziu, clasicismul, romantic cu influenţe neo-gotice sau Art-
Nouveau. Situaţia de după cel de-al doilea război mondial 
diferă în funcţie de zonă. Dacă în Germania sau Austria, 
multe sinagogi au fost incendiate sau distruse, în Europa de 
Est marea lor majoritate au supravieţuit Holocaustului şi în 
ultimii ani beneficiază de lucrări de consolidare. În prezent, 
în unele sinagogi din marile oraşe din Europa Centrală şi 
de Est funcţionează muzee memoriale, biblioteci, precum 
şi centre muzeale. 

 DAN DRUŢĂ

Sinagogile Europei Centrale şi de Est

Sinagoga Spaniolă din Praga
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– Aţi fost între primii (dacă nu cumva 
primul!) care aţi introdus în România 
anilor ’70 estetica informaţională, situân-
du-vă în avangarda unor preocupări în 
care ştiinţa şi  umanismul îşi dovedeau 
congruenţa... 

– Modelul cibernetic al adolescenţei 
mele intelectuale generalizează meta-
fora cârmei. Dacă aş fi fost poate mai 
deştept, aş fi observat că cibernetica 
produce o descriere incompletă a ceea 
se se întâmplă când cârmim. Feedback-
ul exemplifică modelul cartesian al acţiunii 
şi reacţiunii. Pentru orice proces de natură 
fizică, acţiune-reacţiune e tot ceea ce ne 
trebuie pentru a atinge ţinta. Împreună 
cu feedback-ul trebuie să considerăm şi 
ceea ce se cheamă feedforward. Simpli-
ficând, e vorba de a considera acţiunea-
reacţiunea împreună cu selectarea activă 
a alternativelor. Un timonier bun schimbă 
direcţia bărcii înainte de atingerea unui 
obstacol. În loc să ne ducem în furtună 
(socială, politică, metereologică etc.) 
o evităm, căutăm alternative. Acesta e 
înţelesul (unul dintre ele) al anticipării.

 – „The Civilization of Illiteracy” (Dres-
den University Press, 1997) a plecat în 
lume cu binecuvântarea lui Umberto Eco, 
care observase că nu e vorba  de o carte 
care să se lamenteze „pe tema declinului 
alfabetizării”. Profesorul Eric Havelock, 
de la Yale University, izbutise să explice 
marea enigmă reprezentată de gestul lui 
Platon de a solicita alungarea poeţilor din 
cetate: Grecia introdusese primul sistem 
educaţional bazat pe scriere, iar poeţii, 
prin excelenţă mesageri ai oralităţii, se 

dovedeau piedici vii şi reale în calea im-
punerii alfabetului. Trăim oare o situaţie 
comparabilă?

– În cartea sa „Preface to Plato”, Eric 
Havelock discuta o antinomie falsă: aceea 
dintre gândul raţional şi cel poetic. Din 
modestul meu punct de vedere, ele nu pot 
fi separate. O dovadă simplă: rima, ritmul, 
metrica  poetică sunt o expresie a unei ra-
tio, a unei măsuri a unei raţionalităţi pe 
care o introducem în realitate. Cântecul 
este o expresie raţională – ajută  la sincro-
nizare (în eforturi sau în sentimente). Po-
esis înseamnă auto-constituire, suntem 
ceea ce facem, fie ca oameni de ştiinţă 
sau ca artişti, ca militari, ca orice… Ceea 
ce se întâmplă astăzi nu e conflictul între 
oralitate şi scris, ci mai curând realizarea 
faptului că noile forme de expresie umană 
periclitează atât ştiinţa cât şi poezia tre-
cutului. Orchestra simfonică din Boston 
dă publicului tânăr câte un iPad, ca să 
combine actul de a asculta muzica cu 
cel de a vedea partitura… Este speranţa 
lor, iluzorie, că pot salva muzica clasică.

Ceea ce se cheamă sintaxa poeziei 
(sau a muzicii, chiar şi a coregrafiei) poate 
fi uşor imitată de programe care scriu 
ceva, care arată şi sună ca poezia (sau 
muzica). Am scris eu însumi asemenea 
programe. Deci ştiu cum se fac noile 
romane scrise de computer şi care nu 
sunt mai proaste decât cele ale autorilor 
netalentaţi, care ocupă scena succese-
lor literare.  Dar poezia nu e o expresie 
sintactică, ea corespunde formulării unor 
întrebări noi. Nici o maşină nu a fost în 
stare până astăzi să formuleze o întreba-
re. Ele pot da răspunsuri… M-am temut 
întotdeauna de cei care pot să răspundă 
la orice întrebare. Această teamă este 
reflexivă – când  mă surprind în această 
postură îmi zic că e vremea să încetez… 
Cândva am mărturisit că eu nu sunt nimic 
altceva decât întrebările pe care le am şi 
al căror număr continuă să crească de 
pe o zi pe alta.

– Titlul cărţii (Civilizaţia analfabetismu-
lui) e unul paradoxal, mai ales în acest 
moment în care informaţia circulă nestă-
vilit, de la un capăt la celălalt al planetei. 
Cât de „analfabeţi” putem fi (sau deveni), 
trăind aproape într-un concubinaj cu com-
puterul, înşelându-ne partenerul de viaţă 
ce ne-a fost dat de divinitate: Natura...?

– A refuza gândul că tot ceea ce tră-
ieşte este fundamental diferit de ceea ce 
nu trăieşte explică de ce între acţiunile ce 
duc la schimbarea naturii şi incapacitatea 
noastră de a ne înţelege propria natură 
distanţa creşte. 

TITUS VÎJEU
Continuare în pag. 15)

Simon Geissbühler, un istoric care scrie fără patimă
Îndemnul lui Tacitus sine ira et studio nu este urmat de toţi 

urmaşii săi istorici. Se scrie uneori cu patimă, cu ignoranţă, une-
ori chiar cu rea-voinţă. Despre Holocaust, în general, şi despre 
cel petrecut pe plaiurile României, în special, s-au scris zeci, 
sute de tomuri. Unii au fost martori direcţi şi supravieţuitori, alţii 
s-au documentat, alţii au negat cu furie, „apărând”  poporul de 
calomnii. Din păcate, analiza trecutului are şi  aspecte care nu 
convin multora. Cinstit, evitând generalizările, superficialitatea, 
dezinformarea,  putem ajunge la o înţelegere a celor petrecute, 
fără a nega suferinţa victimelor. 

Institutul Naţional de Studiere a Holocaustului din România 
(INSHR) are ca scop elucidarea unor asemenea momente, spre 
cunoaşterea de către noi generaţii. Cu suportul 
acestui Institut a apărut şi cartea remarcabilului  
autor elveţian de limbă germană, Simon Geiss-
bühler – „Iulie însângerat. România şi Holocaustul 
din  vara lui 1941” (La  apariţia în limba germană, 
cartea a fost recenzată în R.E.). Născut în 1973, 
având un doctorat în  ştiinţe sociale la Universitatea 
din Berna, apoi în SUA, a fost timp de trei ani prim-
colaborator al ambasadorului Elveţiei la Bucureşti. 
Pasiunea l-a îndemnat spre istorie, specializându-
se în domeniul ţărilor est-europene. Directorul 
INSHR, dr. Alexandru Florian, ne pune în gardă că 
unele aspecte din carte îi pot şoca pe neştiutori. Nu 
acesta este scopul volumului. 

Pe baza unei documentări extinse la peste 2300 
de surse -  arhivele din Germania şi SUA, memorii, 
studii istorice efectuate de cercetători români şi străini – autorul 
ne prezintă concluziile pe care le-a tras şi pe care le prezentăm, 
în continuare. În perioada interbelică, în România a avut loc un 
proces de radicalizare, cumulativ, dinamic, al xenofobiei, anti-
semitismului. Masacrele de la Iaşi, din zilele de 29 iunie-1 iulie 
1941, deci imediat după trecerea Prutului şi începutul războiului 
contra URSS, au constituit o „schimbare de paradigmă” pentru 
autorităţile române, evreii deveneau „ţapii ispăşitori” ai trage-
diei naţionale, fiind învinuiţi de coalizare cu duşmanul. Scopul 
Operaţiunii Barbarossa (trecerea armatelor germană, română şi 
italiană peste Prut) nu a avut numai repere militare, ci a urmărit 
şi îndepărtarea, chiar şi prin lichidare, a evreilor. S. Geissbühler 

arată că acţiuni antievreieşti, devastatoare şi  genocidare  au fost 
făptuite de trupele române şi ale jandarmeriei, dar şi de o parte a 
populaţiei eterogene a teritoriilor recucerite. Scenele de pogrom 
din zone apropiate, Polonia, Lituania, Galiţia, s-au reprodus şi 
în Basarabia şi Bucovina. La aceste acţiuni a participat activ 
şi o parte a populaţiei ucrainiene, care erau inamici ai URSS. 
Adesea, atacurile antievreieşti aveau ca mobil jaful, îmbogăţirea 
pe seama celor persecutaţi, denunţurile fiind o armă obişnuită. 
Populaţia evreiască a fost total nepregătită în faţa agresiunii, 
considerând că nu are nicio vină faţă de concetăţenii săi, de 
aceea şocul psihologic, care s-a alăturat atrocităţilor descrise 
detaliat în carte, a fost greu de imaginat. 

Cele petrecute în teritoriile din Basarabia şi Bu-
covina de nord dovedesc că Holocaustul nu a fost 
un fenomen limitat la Auschwitz sau la alte lagăre 
de muncă sau de exterminare. Actele de barbarie 
faţă de evrei nu au fost provocate numai de ordi-
nele mareşalului, o parte dintre civili şi chiar militari 
(n.n. – se ştie că parte din legionarii scoşi în afara 
legii au fost  încadraţi în armată) „au avut iniţiative 
proprii”. Ni se par corecte concluziile autorului, în 
special atitudinea sa faţă de insuficienta preocu-
pare a factorilor educaţionali de azi de a explica 
noilor generaţii, care nu cunosc mai nimic din cele 
petrecute, cauzele şi efectele violenţei xenofobe. 

Deşi nu este o lucrare exhaustivă, limitele fiind 
impuse de timp - două luni de la începutul unei 
tragedii care părea o eliberare  justificată, dar 

fără sorţi de izbândă într-o alianţă cu un Reich atotdistrugător 
– cartea merită să fie citită şi studiată de supravieţuitori, de 
specialişti, dar mai ales de tineri, a căror lipsă de informaţie 
îi face vulnerabili faţă de demersurile unor negaţionişti, care 
mai cântă melodia falsă a „salvării evreilor de către Mareşalul 
Antonescu”.  La Iaşi au fost ucişi 13.000 de evrei, au urmat 
zeci de mii, până aproape de 300.000 de evrei din Basarabia, 
Bucovina, Ucraina de Vest şi Sud-Vest. Adevărul nu le face rău 
decât celor interesaţi în vrajbă  interetnică. Destui istorici, mulţi 
neevrei, ca şi Geissbühler, refuză să ascundă adevărul. Acesta 
este meritul cărţii publicate cu sprijinul INSHR. Le mulţumim. 

BORIS MEHR

Amfiteatrul „Spiru Haret” al Facultăţii 
de Matematică din Capitală a fost plin cu 
studenţi; mulţi, nefamiliarizaţi cu opera 
profesorului Mihai Nadin. Nu era „de 
specialitate”. Ce-i atrăgea? Poate, titlul 
incitant al volumului de circa o mie de pa-
gini: „Civilizaţia analfabetismului”, tradus 

în română de Luana Stoica, matematici-
ană şi actriţă. Poate, prezentatorul cărţii, 
acad. Solomon Marcus. Poate, intuiţia că 
vor avea ocazia să ia contact cu alt tip de 
cunoaştere decât cea clasică. Lucrul a 
fost spus, indirect, în preambul, de direc-
toarea Editurii Spandugino, unde a apărut 
cartea, Lavinia Spandunide, evidenţiind 
pregătirea multiplă şi performanţele au-
torului: studiile de inginerie electronică, 
filozofie şi estetică ale autorului; doctorat 
în estetică la Universitatea din Bucureşti; 
studii post-doctorale la Universitatea Ma-
ximilian din München; peste 200 de publi-
caţii despre ştiinţa computerului, estetică, 
semiotică, interacţiune om-computer, 
desen computerizat, societate post-in-
dustrială, sisteme anticipative, directorat 
la Institutul de Ştiinţe pentru Sisteme 
Anticipative al Universităţii din Dallas, 
Texas. Şi, de subliniat, Mihai Nadin şi-a 
afirmat întotdeauna cu mândrie aparte-
nenţa la evreitate, la comunitatea evreilor 
originari din România şi subliniază acest 
fapt în mai toate materialele biografice 
care-i însoţesc prezentarea de savant 
cu cercetări răsunătoare la nivel mondial.

După un survol avizat asupra operei 
de interferenţă între ştiinţe exacte şi uma-
niste, cum este cea a profesorului Nadin, 
acad. Solomon Marcus a insistat asupra 
titlului „oximoronic”  al cărţii. „Oximoronul 
este simptomatic vremii noastre. Analfa-
betismul nu înseamnă non-civilizaţie; el a 
devenit un nou tip de civilizaţie”. Discipol 
al profesorului emerit în ştiinţa compute-
rului, cercetător al inteligenţei artificiale, 
Lotfi Zadeh, autorul s-a instalat într-o 
„logică neclasică”. Diversele drumuri ale 
vieţii de zi cu zi se întâlnesc în punctul 
sintetizat în titlu. 

P e n t r u 
Mihai Nadin 
„graniţele între 
ştiinţe nu mai 
există. El nu 
poate fi asoci-
at cu o disci-
plină sau alta, 
ci cu mari pa-
radigme”. „Un 
pas de la situ-
aţia prezentă 
la viitorul si-
tuaţiei”, şi-a 
definit cartea 

autorul, privire asupra „unor posibilităţi 
de altă natură decât cele cunoscute până 
acum: am trecut de la civilizaţia cuvântului 
scris la o civilizaţie cu alte limbaje, nece-
sare vieţii actuale”. Un exemplu – bursa. 
„Semnalul de cumpărare între New York 
şi Londra […] se face în microsecunde. 
Scrisul şi cititul au devenit prea încete. 
[…] În următorii zece ani, 50 de milioane 
de oameni îşi vor pierde locul de muncă 
din cauza roboţilor”. Savantul a argumen-
tat necesitatea de a pricepe şi înţelege 
ceea ce vedem, fiindcă, fără educaţie 
vizuală, suntem manipulaţi de imagine. 
„În epoca informaticii, oamenii nu mai 
fac diferenţa între date şi informaţie. Data 
este importantă numai dacă e asociată 
cu un înţeles”. 

Răspunzând unor întrebări din sală 
privind educaţia, sistemele anticipative, 
vocaţie, profesorul a arătat cât este de 
necesar ca educaţia să fie adaptată noii 
civilizaţii, să fie proiectate sisteme antici-
pative în termeni concreţi, să „nu te înşeli 
pe tine însuţi”.

IULIA DELEANU

„De la 
civilizaţia 

cuvântului scris  
la o civilizaþie 

cu alte  
limbaje”

Mihai nadin: „Nici cei care evitã 
orice contact cu tehnologia  

nu pot trãi fãrã ea”
Prezenţa la Bucureşti a profesorului american de origine română Mihai Nadin a 

fost prilejuită de publicarea la editura Spandugino a traducerii cărţii sale de mare 
succes internaţional „The Civilization of Illiteracy”. Născut la 2 februarie 1938 la  Bra-
şov, autorul s-a afirmat încă din anii ’70 ca scriitor şi filozof, iniţiind aici noua ştiinţă 
a esteticii informaţionale. După stabilirea sa în SUA la sfârşitul celui de-al şaptelea 
deceniu al secolului trecut, Mihai Nadin a desfăşurat o impresionantă activitate de 
cercetare în domeniul electronicii, esteticii, semioticii şi interacţiunii om-calculator 
(HCI), predând cursuri la universităţi prestigioase (Stanford, Berkeley-California, 
Texas University) şi răspunzând invitaţiilor primite din partea unor instituţii academice 
europene (Bremen, Wuppertal, Dresda).
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„Povesteşte-mi despre Ester” – un spectacol-lecturã
Respectând tradiţia matineelor dumini-

cale, Centrul Comunitar Evreiesc din Ca-
pitală a găzduit un important eveniment 
cultural, intitulat „Povesteşte-mi despre 
Ester”, un spectacol-lectură dedicat 
scriitoarei Andreea Nanu, organizat de 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Ro-

mânia, prin Oficiul Cultură, Artă, Ştiinţă. 
Întâlnirea, la care a participat un public 
numeros a fost moderată de preşedintele 
F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, şi s-a 
bucurat de prezenţa unor invitaţi precum 
managerul Teatrului Evreiesc de Stat, 
actriţa Maia Morgenstern, scriitoarea Ana 
Blandiana, criticul şi istoricul literar Dan 
C. Mihăilescu, conf. univ. dr. Daniel Cris-
tea-Enache, realizatoarea radio Teodora 
Stanciu şi prof. Cristian Crăciun. Baritonul 
Silviu Alexandru Mihăilă a fost invitatul 
special al scriitoarei Andreea Nanu. 

Robert Schorr, coordonatorul Oficiului 
Cultură, Artă, Ştiinţă, a adresat în cuvântul 
său de deschidere mulţumiri celor pre-
zenţi şi a evidenţiat meritele tuturor celor 
implicaţi în realizarea acestui eveniment, 
S. Solomovici, Alex. Câlţia, L. Zilber-
man (Oficiul Cultură), Andreea Varodin 
(Biroul Protocol), Jean Bercu (Serviciul 
administrativ), S. Vexler (consilier al pre-
şedintelui) şi S. Horn (şeful de Cabinet al 
preşedintelui). Momentul de deschidere a 
fost marcat de intonarea imnului Statului 
Israel, „Hatikva”, de către baritonul Silviu 
Alexandru Mihăilă, în duet cu invitata 
Andreea Nanu.

Dr. Aurel Vainer şi-a exprimat bucuria 
de a fi intrat, împreună cu publicul, într-o 
„casă a păcii”. Centrul Comunitar Evre-
iesc a iniţiat o nouă serie a matineelor du-
minicale, prin prezentarea şi valorificarea 
operei Andreei Nanu, unul dintre „oamenii 
dedicaţi culturii şi multiculturalităţii”, de o 
„măiestrie artistică” fără fisură. În calitatea 
domniei-sale de cititor, dr. Aurel Vainer a 
caracterizat-o pe Andreea Nanu drept „un 
om centrat pe ideile sale”, al cărui scris 
îmbină calităţile stilului narativ şi ale celui 
descriptiv. Vorbitorul a reţinut relaţia dintre 
succes şi valoare, în măsură să ofere 
victoria finală, adusă în discuţie de Daniel 
Cristea-Enache şi a aplicat-o la nivelul 

prozei Andreei Nanu, autoare care „se 
înscrie pe toate coordonatele talentului” 
– literatură, muzică (interpretarea, alături 
de baritonul Silviu Alexandru Mihăilă a 
imnului naţional „Hatikva” şi a cântecului 
„Por Qué Llorax Blanca Niña?”), politică 
(două doctorate în Ştiinţe Politice). 

Maia Morgenstern a oferit o enclavă 
de „eufonie şi sinestezie” (Dan C . Mihăi-
lescu), prin lectura unui fragment al roma-
nului „Insula Melc” – al treilea din tetralo-
gia „anotimpurilor”, deschisă cu „Ziua cea 
mai albă” şi „Numele ei era Uitare”. Maia 
Morgenstern şi-a exprimat încântarea 
de a lua parte la întâlniri literare în cadrul 
cărora publicul devine „martor” şi „com-
plice” (unul conotat pozitiv, echivalând cu 
un coautor) la actul lecturii. Linia de forţă 
a fragmentului ales spre exemplificare a 
constituit-o senzorialul, privilegiul acordat 
efectului întrepătrunderii senzaţiilor în 
plan afectiv (sinestezia), o mostră fiind: 
„Nu poţi inventa un parfum din durere şi 
amărăciune, căci poartă amprenta unei 
suferinţe copleşitoare”.

În cuvântul său, scriitoarea Ana Blan-
diana şi-a exprimat satisfacţia de a avea 
ocazia să-şi exprime „admiraţia colegială” 
faţă de cărţile Andreei Nanu, „cel mai mis-
terios dintre scriitorii pe care îi cunosc”. 
Vorbitoarea a relatat episodul primei lor 
întâlniri, atunci când a primit manuscrisul, 
înainte de a fi publicat. “Mi-l închipui pe 
Thomas Mann scriind acest gen de cărţi. 
Dacă înaintezi în lectură şi treci de la un 
roman la altul, îţi dai seama deodată că 
este o proză postmodernă. Această ultimă 
carte conţine în acelaşi timp un roman 
gotic, nişte povestiri fantastice, un roman 
psihologic, toate acestea amestecându-
se într-o istorie care cuprinde cu egală 
intensitate atât lucrări din secolul XVI, cât 
şi lucrări din anii treizeci ai secolului XX”. 
Scriitoarea a afirmat că volumul “Poves-
teşte-mi despre Ester” are permanente 
trimiteri la nazism, dar şi la suferinţele 
poporului evreu de-a lungul istoriei sale, 
ilustrând în mod lucid aceste constante 
care reapar. 

Criticul şi istoricul literar Dan C. 
Mihăilescu a elogiat întreaga operă a 

Andreei Nanu, despre a cărei unicitate 
a afirmat: “aşa ceva nu mai există în 
literatura română”. El a subliniat că, în 
pofida unui tendinţe generale minimalis-
te manifestate cu precădere în literatura 
contemporană, scrierile autoarei evoca-
te ilustrează o “arhitectură amplă” şi un 
“balzacianism tolstoian”. “O văd pe An-
dreea ca pe un dirijor, care şi-a împărţit 
segmentele de orchestră în camere 
separate”. Vorbitorul a caracterizat volu-
mul drept o proză iniţiatică, care cultivă 
transfigurările şi nu se adresează unui 
public cititor amator al unei lecturi facile, 
ci dimpotrivă, înţelegerea acestui roman 
implică o sensibilitate şi o experienţă a 
lecturii pe măsură.

Teodora Stanciu, jurnalist cultural la 
Radiodifuziunea naţională, a afirmat că 
Andreea Nanu atinge toate marile teme 
ale literaturii: creaţia şi scrisul; raportul 
istoria mare – istoria mică, individuală; 
copilăria, iubirea. Jurnalista a accentuat 
osmoza dintre literatură şi muzică, că-
rora le corespund „Cuvântul şi limbajul 
universal”. Despre autoare a afirmat că 
se situează meritoriu în spaţiul literaturii 
române şi universale, iar amplul roman 
„Insula Melc” este unul dens, în cadrul 
căruia „nu toate sensurile se revelă de 
la prima lectură”. În încheiere, Teodora 
Stanciu a propus o privire de tip cinemato-
grafic a romanelor Andreei Nanu, al căror 
regizor ideal ar putea fi Radu Mihăileanu.

Criticul literar Daniel Cristea-Enache, 
conferenţiar la Facultatea de Litere, s-a 
arătat impresionat de publicul care „în-
nobilează această întâlnire”. A discutat 
despre denivelarea axiologică dintre 
„literatura creată în libertate, fără inge-
rinţele unui dictator nebun”, şi literatura 
din perioada ceauşistă; în opinia lui, 
provocarea adresată generaţiilor actuale 
ar fi de a contribui la eliminarea acestei 
denivelări. Astfel, Andreea Nanu devine 
„atipică pentru ceea ce se întâmplă în 
generaţia ei” – „autori de sezon”, a căror 
scriere este lipsită de fond, de tematică, 
problematică, substanţă, miză. Andreea 
Nanu răspunde tuturor exigenţelor enun-
ţate anterior şi, înainte de a fi o autoare de 
succes, este una de valoare, condiţie care 
o propulsează către „succesul de mâine”.

Profesorul Cristian Crăciun a adus 
un elogiu curajului, vocaţiei, talentului, 
minuţiozităţii care o caracterizează pe 
Andreea Nanu, autoare care, în opinia 
lui, oferă publicului cititor o „caloterapie” 
(terapie prin frumos), o artă în care „nimic 
nu este distrofic”. Vocaţia amintirii face ca 
oamenii înfăţişaţi să capete o dimensiune 
a perenităţii – aceasta fiind interpretarea 
pe care profesorul Crăciun o propune 
îndemnului: „Povesteşte-mi-l pe Zohar!” 
(„Păstrează-l în viaţă!”).

CLAUDIA BOSOI
DAN DRUŢĂ 

GEORGE GÎLEA

Mihai nadin: „Nici cei care evitã orice contact 
cu tehnologia nu pot trãi fãrã ea”

Ştim cum să schimbăm lumea, dar nu 
ştim cum să ne schimbăm pentru a face 
faţă realităţilor pe care le-am produs. Ar 
fi frumos (sau convenabil) dacă com-
puterul ar fi doar „concubina” noastră. 
Dar n-avem norocul ăsta. După unii, noi 
înşine suntem computere, adică maşini. 
Această eroare, venită cam din vremea 
lui Descartes, ne afectează destinul. Şi 
afectează viitorul (noi sau roboţii, este 
o întrebare ce rezultă din aceeaşi sferă 
spirituală). Singura şansă de a rupe cercul 
vicios este aceea de a înţelege că există 
natura – tot ceea ce e viu, tot ceea ce are 
rost, scop, tot ceea ce îşi poate  influenţa 
existenţa – şi că există realitatea fizică, a 
elementelor din care suntem  făcuţi, reali-
tatea pe care încercăm să o înţelegem. A 
înţelege condiţia viului, a trăirii, a existen-
ţei conştiente ne-ar putea ajuta să dăm 
sens existenţei. Fireşte, fizica ne poate 

ajuta, chimia, microbiologia moleculară, 
genetica… dar esenţa viului nu poate fi 
descrisă în formule, sau în date (indiferent 
cât de multe, Big Data), ci în semnificaţia 
lor, în sensul lor, în ceea ce ÎNSEAMNĂ. 
Neuronii nu calculează probabilităţi, nu 
calculează nimic… Fiecare celulă îşi are 
inteligenţa ei, care se manifestă în ceea 
ce numim sănătate sau lipsa sănătăţii, in-
spiraţie sau lipsa ei, întrebări – despre ce 
înseamnă? Domeniul fizic este al cantită-
ţilor. Domeniul viului este al semnificaţiei.

– „Nu putem privi viitorul uitându-ne în 
oglinda retrovizoare” – avertizaţi  dum-
neavoastră. Turneele dvs. ştiinţifice din 
Statele Unite ale Americii ori Europa 
vă pun în contact nu numai cu savanţi 
convinşi de fiabilitatea sistemelor infor-
matice actuale, ci şi cu umanişti dubitativi 
şi chiar cu oameni de rând ce ignoră 
aplicaţiile cibernetice de anvergură. Ce 
aţi putea să-i spuneţi unui astfel de om 
simplu? 

– Nici cei care evită orice contact cu 
tehnologia nu pot trăi fără ea. Nu există 
nimic pe pământ care să nu fi fost afectat 
de dimensiunea digitală a activităţii ome-
neşti. Poziţia mea e radicală:  ceea ce nu 
putem evita e interacţiunea. Cei care nu 
folosesc computerele (din principiu!), nu 
ştiu ce e un telefon celular, nu folosesc 
un sistem de navigaţie pentru automobile 
etc. au iluzia virginitaţii digitale. Buletinul 
meteorologic este un produs al calcula-
toarelor, chiar şi când e transmis la radio 
sau tipărit, el rămâne un produs digital. 
Că o iubim sau nu, n-are importanţă, 
tehnologia e omniprezentă. Interdepen-
denţa în lumea noastră e de o asemenea 
natură  că, indiferent de intenţiile noastre, 
fiecare decizie şi fiecare gest va influenţa 
pe alţii şi lumea în care trăim. Tehnologia 
a schimbat specia şi continuă să schim-
be tot ceea ce există. Caveat: Dacă nu 
devenim dependenţi de ea, putem vorbi 
de viitor.

(Urmare din pag. 14)

„Evrei şi neevrei, 
toţi sunt  

din ţara asta”
Matineu duminical „Întâlnire  
cu Mircea Radu Iacoban”

Multă vreme a circulat, la reuniunile 
din Popa Soare, întrebarea care părea 
insolubilă: „de ce vorbim noi cu noi?”. Iată 
că-n anii din urmă problema şi-a găsit 
rezolvarea în persoana unor  intelectuali 
români de foarte bună calitate, care se 
simt bine la Centrul Comunitar Evreiesc 
din Capitală, după cum declara şi prof. 
univ. dr. Titus Vîjeu la actuala întâlnire cu 
Mircea Radu Iacoban. 

Asemenea matinee duminicale au 
devenit, de fapt, una din direcţiile politicii 
culturale a Federaţiei. De altfel, preşedin-
tele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, vorbind în 
calitate de moderator şi la matineul de 
faţă, aducea ca argument o cifră. Din vo-
lumul de comunicări, prilejuite de una din 
ediţiile „Podurilor Toleranţei”, despre con-
tribuţia evreilor la dezvoltarea României, 
90 la sută aparţin unor importanţi oameni 
de cultură neevrei. Meritorie – organiza-
rea, la a cărei reuşită şi-au dat osteneala 
noul şef al Oficiului Cultură, Artă, Ştiinţă, 
Robert Schorr, sprijinit de Silvian Horn, 
director de Cabinet, Andreea Varodin 
(Protocol), Sandu Câlţia, Silvia Solomo-
novici și Laurențiu Zilberman.  

Tot moderatorul a formulat nucleul 
dezbaterii, „cine sunt eu?”, în jurul căruia 
au fost structurate comentarii ale autorului 
şi prezentatorilor pe marginea recentului 
„Jurnal, 2004-2014” de Mircea Radu 
Iacoban, apărut la cunoscuta editură 
ieşeană Junimea. De fapt, întrebarea, tul-
burătoare, pornea de la o predică rostită 
de Cardinalul Lustiger în Catedrala Notre 
Dame din Paris, unde dr. Aurel Vainer 
participase, interesat de personalitatea 
acestui evreu convertit la catolicism, cu o 
carieră preoţească briantă, continuând să 
se considere evreu şi ajutând chiar, prin 
calităţile sale diplomatice remarcabile, la 
cauza poporului evreu. Un exemplu: opri-
rea proiectului de înfiinţare la Auschwitz a 
unei mânăstiri a Ordinului Carmelitelor. La 
terminarea predicii, dr. Aurel Vainer s-a re-
comandat, menţionând şi ţara de baştină, 
România, stârnind astfel interesul Cardi-
nalului Lustiger. De fapt, a fost al doilea 
nucleu al discuţiilor, legat de rezonanţa pe 
care România o iscă în lume. Şi a oferit 
încă un exemplu în acest sens. Delegaţia 
din care făcea parte la Conferinţa Parla-
mentară pentru Uniunea Mediteraneană 
s-a întâlnit cu Alteţa Sa Prinţul El Hassan 
bin Talal al Iordaniei. Când domnia sa a 
spus că este din România, chipul prinţului 
iordanian s-a destins. „Ce face profesorul 
Maliţa?”, a întrebat. S-a creat o punte de 
discuţie constructivă. 

A crea punţi de bună înţelegere între 
oameni de etnii şi confesiuni diferite a 
fost şi mobilul lansării acestui „Jurnal”, cu 
pasaje în care autorul evocă Iaşii de altă-
dată, cu intelectuali evrei români a căror 
operă nu poate fi eludată în istoria culturii 
române. Lucru reconfirmat în altă ecua-
ţie, a prezentului literar, de Mircea Radu  

IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 23)

Andreea Nanu, intonând „Hatikva”

Întâlnire cu scriitorul Mircea Radu Iacoban 
la Matineul duminical.
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În prima monografie a comunităţii evreilor băcăuani, din 1887, autorul 
ei, A.D. Birnberg, cita documente din care reieşea că primii evrei s-au 
aşezat în oraş în secolul XVIII, chemaţi de domnitorul Constantin Mavro-
cordat să ajute la prosperitatea urbei. În 1871, Iacob Psantir menţiona 
existenţa evreiască la Bacău înainte cu circa 200 de ani, pe baza unei 
pietre tombale din cimitirul evreiesc vechi. Creşterea demografică era 

direct proporţională cu dezvoltarea meseriilor, negoţului, culturii. 
În secolul XIX, instituţiile comunitare – sinagogă, heder, mikva, 
fabrică de azimă, spital evreiesc, în care erau trataţi şi etnici ro-

mâni – rulau în plin. Funcţionau 26 de sinagogi, rabini, hahami. În 1882 
apărea o publicaţie în ebraică. Ascensiunea extremei drepte la începutul 
veacului XX a dus la acţiuni antievreieşti, culminând cu anii Holocaus-
tului. Imediat după război, mulţi evrei din RSSM vin în România. Unii se 

opresc la Bacău, populaţia evreiască din oraş ajungând la 19 000. O Alia masivă 
se produce după consolidarea regimului totalitar. Azi, comunitatea numără 163 de 
evrei. O comunitate medie, sub raport demografic, în România. Ce-nseamnă pentru 
preşedintele ei actual, ing. Izu Butnaru, să păstreze memoria celor care au fost, să 
aibă grijă de cei care sunt, au fost nucleele convorbirii cu domnia sa.

“Ceea ce facem  
să fie cât se poate de bine”

Convorbire cu preşedintele Comunităţii Evreilor din Bacău, ing. IZU BUTNARU

– Ce vă ajută să 
lucraţi cu oamenii?

– Experienţa de 
responsabil cu asis-
tenţa socială şi de se-
cretar mi-a folosit la 
crearea unei mai mari 
apropieri a oamenilor 
de comunitate, prin 
stimularea participării 
la acţiunile noastre a 
celor valizi şi a celor 
cu dificultăţi de depla-
sare, asigurându-le 
transportul. Au fost 
intensificate munca în 
echipă,  schimbul de 
opinii, ajutorarea celor 
în suferinţă. Când am 
făcut o promisiune, am 
onorat-o.

– Împliniri şi per-
spective?

– Inaugurarea, de 
Hanuca 5776, a no-
ului sediu comunitar; 
modern, cu dotări adecvate pentru 
acţiuni culturale mai ambiţioase: avem 
în vedere recepţionarea emisiunilor 
de la Bucureşti ale rabinului Rafael 
Shaffer; organizarea unui Şabation, pe 
lângă Programele Keshet, desfăşurate 
regulat. Am fost sprijiniţi de conducerea 
F.C.E.R., de preşedintele Aurel Vainer şi 
de directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici, 
de Oficiul Juridic, condus de av. Beatrice 
Haler, precum şi de Ovidiu Bănescu, 
directorul Departamentului Economic, 
precum şi de Fundaţia Caritatea. A fost 
mărit Fondul de împrumut al bibliotecii, 
fiindcă există real interes pentru lectură. 
Vrem să renovăm Templul Cerealiştilor, 
singurul rămas „în picioare” din cele 
26 de sinagogi, demn să fie inclus în 
circuite turistice. Avem un colectiv care 
întocmeşte documentaţia pentru obţi-
nerea de fonduri europene. Urmează 
să modernizăm Muzeul de Istorie Dr. 
Alexandru Şafran, care să funcţioneze 
în Templu. Ne dorim o monografie actu-
alizată a comunităţii, cu includerea „la 
zi” a personalităţilor culturale evreieşti 
originare din Bacău.

– O sinteză despre viaţa religioasă, 
conservarea patrimoniului sacru?

– Avem oficiant de cult – rugăciunile 
se fac în Sinagoga „Avraham Leib Ro-
sen”; participările de sărbători, la care 
invităm şi reprezentanţi de organizaţii 
locale ale altor etnii, sunt însufleţite de 
corul comunităţii. Îngrijim cele două cimi-
tire din oraş: unul închis, unde în 2015, 
cu sprijinul CAPI, a fost reparat gardul, 
celălalt în funcţiune. Din cele arondate: 
cimitirul din Moineşti este monitorizat de 
primăria locală; pentru cel din Tg. Ocna, 
am împuternicit un evreu localnic, am 
angajat un paznic.

– Rolul comemorărilor Holocaustului 

din perspectiva com-
baterii antisemismului, 
azi?

– În această contra-
ofensivă, comunitatea 
din Bacău are un ali-
at important, directorul 
Centrului Pedagogic 
din oraş, prof. Gabriel 
Stan, cu care împărtă-
şim aceleaşi convingeri: 
cel mai eficient mijloc 
de combatere a antise-
mitismului, îmbrăcând 
azi diverse forme – an-
tiisraelism, negaţionism 
– este educaţia. Noi îi 
asigurăm bibliografia 
pentru cursurile de spe-
cializare ale profesorilor 
care predau istoria Ho-
locaustului, organizăm 
împreună expoziţii de 
carte, simpozioane la 
temă, participăm şi ne 
spunem cuvântul la ma-

nifestările comemorative ale Centrului. 
– Situaţia demografică?
– Suntem o comunitate cu toate seg-

mentele de vârstă. Copiii, dar şi părinţii 
lor, învaţă la cursurile de Talmud Tora, 
cântă în corul comunităţii, participă la 
diverse programe educative iudaice. 
Asistaţii primesc îngrijire medicală, aju-
tor gospodăresc, alte facilităţi care să le 
permită să trăiască decent.

– Modele de lideri comunitari?
– Foştii preşedinţi ai comunităţilor din 

Iaşi şi Piatra Neamţ, ing. Pincu Kaiser-
man z.l. şi ing. Hary Solomon z.l.

– Mentori?
– Tatăl meu, profesorul de matematică 

de la şcoala elementară, Poldi Gutman, 
prof. univ. dr. Ştefan Căproiu.

– Menirea prezentului pentru ca ob-
ştea noastră să aibă viitor?

– Ceea ce facem să fie cât se poate 
de bine. 

IULIA DELEANU  

„Colaborare art ist icã” 
t E S  –  C ă m i n u l  „ R o s e n ”

Maia Morgenstern, director al TES, 
este o veche prietenă a Căminului “Ro-
sen”. Ca urmare s-a creat între rezidenţii 
Căminului şi TES, o admirabilă, să-i 
zicem, “colaborare artistică”.

Cum se desfăşoară această “cola-
borare”, extrem de benefică pentru noi? 
În primul rând, suntem invitaţi la diferite 
spectacole ale teatrului. Am văzut astfel 
piesele: “Miss Daisy şi şoferul ei”, “Yentl”, 
“Stele rătăcitoare”, “Purim şpil”, “Dinastia 
Efros” şi altele. De asemenea, vedete 
de la TES vin la Cămin şi ne oferă mini-
spectacole, momente vesele, aşteptate 
totdeauna cu mare interes. Însăşi Maia 
vine deseori la noi şi ne încântă cu de-
monstraţiile ei de măiestrie artistică. 

În cadrul “colaborării”, am prezentat 
pe scena TES, la rândul nostru, piesa 
“Moses stories”, scrisă şi interpretată de 
rezidenţii Căminului “Rosen”.

“Colaborarea” TES-Căminul “Rosen” 
a debutat în forţă în 2016. Am primit 

recent vizita unui trio de excepţie: Ale-
xandra Fasolă - declarată la Gala Uniter 
cea mai bună actriţă din România în anul 
2013 -, Iolanda Covaci şi Geni Bren-
da. Am ascultat cu deosebită plăcere 
povestiri indiene, tibetane şi japoneze 
(Alexandra Fasolă), poezii de Ion Pri-
beagu şi un monolog, în idiş şi română, 
din spectacolul “Romanul unui om de 
afaceri” (Iolanda Covaci), versuri de 
Marin Sorescu, precum şi melodiile “Cum 
e oare dragostea” de Margareta Pâslaru 
şi “Life is a cabaret” din repertoriul Lizei 
Minnelli (Iolanda Covaci). De mult nu 
ne-am distrat şi nu am râs cu atâta poftă.

Să-i menţionăm pe Cezar Galescu, 
maestru de sunet, şi Oana Monica Nae, 
care, în calitate de PR, a filmat eveni-
mentul.

Oaspeţii ne-au promis ca vor reveni, 
promisiune întâmpinată cu ropote de 
aplauze. 

POMPILIU STERIAN

avram Goldfaden ºi Iţic Manger 
pe scena Sãlii Dalles

Două noi ediţii ale spectacolelor-lectură oferite de Teatrul Evreiesc de Stat au 
fost organizate la Sala Dalles; scopul evenimentelor acestora îl constituie extinderea 
cunoaşterii universului literar de expresie idiş, întrucât punctul nodal îl va constitui 
Festivalul Internaţional de Teatru Idiş, proiectat în noiembrie 2016.

Primul spectacol, denumit „De la Iaşi la New York şi înapoi la Bucureşti – Avram 
Goldfaden şi începuturile teatrului idiş”, a avut loc la 22 ianuarie 2016, în interpretarea 
actorilor Maia Morgenstern, Nicolae Călugăriţa, Alexandra Fasolă, Cornel Ciuper-
cescu, Mirela Nicolau, Luana Stoica, Cristina Cîrcei, Viorel Manole, Darius Daradici. 
Gândită ca o călătorie la care publicul este invitat să participe fără teama de „a întâlni 
pogromuri”, piesa a căpătat coeziune şi dimensiune spectaculară prin prezentarea 
făcută de lect. dr. Camelia Crăciun şi prin vocea Maiei Morgenstern – care ni l-au 
readus în conştiinţă pe Avram Goldfaden (1840-1908) şi ne-au familiarizat cu atmo-
sfera şi contextul înfiinţării teatrului de limbă idiş în România (1876). Actorii menţionaţi 
au armonizat secvenţe decupate din piesa „Vrăjitoarea”, compusă şi regizată de 
A. Goldfaden – pentru care teatrul evreiesc era „o carte vie”, accesibilă deopotrivă 
evreilor şi neevreilor, în măsură să supravieţuiască generaţiilor de actori şi spectatori.

Al doilea spectacol s-a desfăşurat la 12 februarie 2016 şi poartă un titlu sugestiv: 
„Eu, prinţul Iţic Manger”. Pe de o parte, acesta ne aduce în atenţie figura scriitorului al 
cărui nume real era Isidor Helfer (1901-1969), născut şi educat în spaţiul intercultural 
germanofon Cernăuţi; pe de altă parte, titlul face trimitere la o poezie („Eu, prinţul”) 
în care instanţa lirică se confundă cu autorul ei, ultimul vers fiind: „Quo vadis, Iţic 
Manger?”. Conceptul evenimentului evocat şi contextul istorico-literar i s-au datorat 
lect. dr. Camelia Crăciun, iar fragmentele oferite spre exemplificare au fost selectate 
din romanul Cartea Raiului şi din opera poetică a lui I. Manger, bucurându-se de 
prezenţa scenică a actorilor Maia Morgenstern, Mirela Nicolau, Neculai Predica, 
Mihai Prejban şi Cătălin Stelian. Spectacolul a fost completat de cântecele realizate 
pornind de la poeziile lui I. Manger şi cunoscute la nivel internaţional, în interpretarea 
lui Benjy Fox-Rosen (SUA), compozitor şi interpret de muzică idiş.

CLAUDIA BOSOI

Preşedinţi de comunităţi nãscuþi în luna martie
Grija pentru asistaţi, bunele relaţii 

cu autorităţile locale, strădania de a 
restaura Sinagoga sunt definitorii pentru 
Haim Rabinovici, preşedinte interimar al 
C.E. Bârlad. 

Comunitatea timişoreană, condusă 

de Luciana Friedmann, se remarcă prin 
activitatea Centrului Comunitar, educa-
ţie iudaică, prezervarea patrimoniului 
sacru. 

C.E. Piatra Neamţ s-a impus prin 
promovarea de valori culturale evreieşti 

de anvergură europeană, originare din 
Piatra, cu atât mai mult cu cât preşedin-
tele ei, Emanuel Nadler, este istoric de 
artă şi poet. 

O comunitate mică cu împliniri 
importante este C.E. Roman, al cărei 
preşedinte, prof. Iancu Wexler, a reuşit 
să renoveze Sinagoga şi să includă 
istoria comunităţii la Muzeul de Istorie 
al oraşului. 

Recent, la C.E. Tulcea a fost resta-
urată Sinagoga; comunitatea, condusă 
de prof. Solomon Faimblat, găzduind 
una din ediţiile Programului „Bereshit”. 

Tuturor – la mulţi ani! şi Ad Mea Ve-
esrim! (R.E.)H. Rabinovici L. Friedmann E. Nadler I. Wexler S. Faimblat
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După mai multe ten-
tative de a-i face o vizită 
sau, în caz extrem, de a-i smulge câteva 
minute la întoarcerea dintr-o călătorie la 
biroul editorului său, m-am resemnat. Ion 
Călugăru, cu excepţia primului minut al 
dialogului telefonic, vag receptiv dintru 
început, m-a pus la punct reproşându-mi 
că nu eu trebuia să-l caut pe el, ci Zaha-
ria Stancu personal, în calitatea acestuia 
de director al revistei scriitorilor, singura 
altminteri demnă de atenţie.

„Eu, a subliniat în chip repetat su-
biectul demersului meu (cât mă priveşte, 
respectuos cu exploziile de personalitate 
ale acestuia), sunt cel care am încadrat 
Copilăria unui netrebnic în sfera cărţilor 
de recitit, apărute în cinci ediţii”.

Elogiul meu căzuse la ţanc. Imediat 
apoi, mi-a atras atenţia că Buiumaş al Ţi-
prei este „de o mie de ori mai celebru decât 
Darie al naratorului pentru care dumneata, 
mi-a precizat, lucrezi ca stagiar“.

Desigur, l-am asigurat că îi citisem 
şi Caii lui Cibicioc dar şi Clovnul care 
gândeşte, fiind pe deplin convins că tem-
peramentul de narator al lui Ion Călugăru 
mai are pe şantier şi alte proiecte. A între-
rupt, din fericire, supoziţiile mele ca să nu 
pomenesc eşecul lui cu Oţel şi pâine, o 
istorie neconvingătoare cu nişte furnale din 
Hunedoara, gata să dea şarje uimitoare; 
din păcate pură născocire. Spre sfârşitul 
convorbirii mi-a dat voie să-l mai deranjez 
(tot telefonic) pe la jumătatea anului urmă-
tor. Asta cădea în iulie-august 1955! De ce 
atunci? Pentru că, precum îşi promitea Ion 
Călugăru, povestea la care lucra avea să 
se încheie cu bine, pentru el şi personajul 
său, un urmaş al lui Buiumaş.

Glumea, sunt sigur. Simţeam că avea 
alte gânduri, mai atrase de ieşirea în lume 
a târgurilor în care copilărise. Foarte vag 
şi-a trădat planul ca, pe undeva, să fie 
vorba de un tânăr luptător pentru dreptate 
socială. Când urma să apară personajul, 
am întrebat. Înainte de război, a venit 
răspunsul care − brusc, doritor să nu-şi 
dezvăluie prea mult viitoarea proiecţie − 
m-a încurajat să-l mai caut. Desigur dacă 
tov. Zaharia Stancu va fi de acord să-l 
considere (îi simţeam ironia) „egalul său 
în idealuri“.

În mai puţin de un an, Ion Călugăru se 
stingea prematur, la nici 55 de primăveri! 
Ce destăinuiri târzii avea să facă luptătorul 
pentru cauza celor mulţi dacă sufletul re-
voltei proletare mai animase şi alte posibile 
proiecte?

Îmi amintesc ceva anume legat de Ion 
Călugăru. Mai exact de posteritatea sa. 
Trecuseră mai bine de două decenii de la 
moartea scriitorului când sunt invitat la o 
emisiune radiofonică dedicată sensibilităţii 
autobiografice în proză. Îl pomenesc pe 
autorul Copilăriei unui netrebnic cu pre-
cizarea expresă că întreaga sa carieră 
literară a stat sub semnul modernităţii şi 
al evenimentului autobiografic. La puţin 
timp după ce radioul difuzase emisiunea 
sus-menţionată, cineva îmi atrăgea atenţia 
că am neglijat protestul activ al scriitorului 
la adresa celor care exploatau clasa mun-
citoare. În filigranul acelor note critice se 
sugera că evreul Buium Croitoru (acesta 
era adevăratul nume al prozatorului din 
Dorohoi) îşi punea la zid propriii coreli-
gionari pentru suferinţele, nu puţine, nu 
uşoare, ale celor care, evrei sărmani, apar-
ţineau proletariatului exploatat de patronii 
lor, îmbogăţiţi peste măsură. Cum nu era 
posibil să formulez un răspuns adecvat 
constanţelor literaturii lui Ion Călugăru, 
am invitat pe cel cu foiletonul în cauză să 
includă, între temele naratorului, una care 
îi scăpase: motivul antifascist. Acesta lega, 
ca o verigă, apărarea celor mulţi şi nevoiaşi 
de dreptul lor la demnitate civică, inclusiv 
la dăinuire spirituală.

HENRI ZALIS

Siluete

a v a n g a r d i ş t i i  î n t re  e iMozaic
Se apropie fiesta avangardismului. 

La 5 februarie se vor împlini 100 de ani 
de la inaugurarea Cabaretului Voltaire, 
pe o străduţă medievală din Zürich, se-
diu al răzmeriţei artistice numite DADA, 
combinaţie între oroarea faţă de inerţiile 
convenţionale colective şi emancipa-
rea inspiraţiei individuale programatic 
lăsate la discreţia hazardului. Impulsul 
aniversar a produs o primă manifestare 
de anvergură: expoziţia retrospectivă de 
la Strasbourg dedicată compatriotului 
nostru Tristan Tzara, socotit cel mai 
dinamic dintre protagoniştii mişcării, 
alături de alt compatriot – Marcel Iancu. 
Sunt anunţate sesiuni ştiinţifice, colocvii 
universitare, vor apărea fireşti tipărituri 
omagiale. Nimic nu va lipsi, evident, din 
tacâmul onorurilor academice, sortite 
a atenua fostele asperităţi, îmblânzind 
de voie de nevoie imaginea publică de 
azi asupra inovaţiilor receptate altădată 
drept revărsare de extravaganţe ofen-
satoare pentru blândul spirit comun. Re-
întoarcerea documentară la momentele 
iniţiale se va solda, probabil, cu aspecte 
inedite, dacă nu chiar cu revelaţii culese 
din arhive.

Dacă noi n-am avut o filieră Dada cu 
care să defilăm triumfal, s-au înregistrat 
totuşi reverberaţii de trecut în conturile 
mimetice ale mişcării europene. E de 
ţinut seamă că, oripilaţi de un mediu 
provincial sufocant, poeţi şi pictori au-
tohtoni s-au străduit să evite statutul de 
afiliat la remorca exemplelor occidentale, 
izbutind să se afirme plenar prin trans-
gresare chiar în vâltorile mişcărilor avan-
gardiste apusene, precum Tzara însuşi. 
I-au urmat pilda literaţi mai tineri, urcaţi 
la maturitate pe meterezele gloriei sub 
flamuri de împrumut (un Gherasim Luca, 
un Trost) sau artişti plastici, între care 
exemplul frapant rămâne Victor Brauner. 
Deşi stabilit la Paris, revenea acasă peri-

odic, decis să împărtăşească din experi-
enţele unui inovatorism de bună calitate. 
Sunt convingătoare ecourile rămase în 
presă după o expoziţie din primăvara 
lui 1935. Înainte 
de vernisaj, Geo 
Bogza se grăbea 
să vestească eve-
nimentul: „După o 
absenţă din ţară 
de cinci ani, Victor 
Brauner revine şi 
publicul va avea 
prilejul să-i vadă 
pânzele în ziua 
de 7 aprilie, la 
Mozart. Acei care 
îi cunosc pictura 
ştiu că face parte 
din cea mai eroi-
că avangardă... A 
debutat în revista 
75H.P. cu câteva 
temerităţi, cu un 
iureş iconoclast 
şi o explodare a 
tuturor formulelor 
plastice existente. 
Avangarda de la 
Zürich era editată 
la noi de pleia-
da din care făcea 
parte şi Brauner”. 
Comentariul apă-
rut în săptămâna-
lul de mare audienţă „Vremea” insistă 
asupra aprecierii obţinute de Brauner din 
partea iluştrilor exponenţi ai avangardis-
mului: „André Breton îl consideră pe V.B. 
perfect asimilat genului şi-i presupune un 
potenţial artistic de anvergură. Pânzele 
expuse au entuziasmat pe admiratori 
şi l-au consacrat lângă Salvador Dali, 
Yves Tanguy, Max Ernst, ca încă un 
reprezentant al suprarealismului”. O 

săptămînă după deschiderea expoziţiei, 
„Vremea” aducea precizări prin pana lui 
Ion Călugăru, detalii ajutătoare pentru 
a identifica originalitatea creatorului: „...

pictează după 
dicteul fantezi-
ei convertite în 
halucinaţie şi, 
fără să vrea, 
pune problema 
picturii ca uti-
litate socială, 
cu drept al ar-
tistului de a se 
război, în voie, 
cu fantomele 
propriei sale 
p lăsmui r i  ş i 
fixează grani-
ţele între emo-
ţie pur umană 
şi emoţie de 
artă”. Urmează 
o interesantă 
remarcă pri-
vind joncţiuni 
singulare de 
atelier: „V.B. 
are pânze în 
care reia teh-
nica litografică 
a iconarilor de 
bâlci. Artistul a 
dus experienţa 
până la ultimele 

consecinţe, a avut cutezanţa să treacă la 
punctul extrem al avangardei. Un domn 
redus la o sârmă drept coloană verte-
brală şi un cilindru; o doamnă care pare 
o zebră fantastă din pricina vertebrelor 
radiografiate şi un căţel care are drept 
cap un pantof. Este acesta un tablou ? 
Este, dacă-ţi place, dacă ai descoperit 
în tine o sursă de sensibilitate ideatică. 
Pentru că artistul n-are pretenţia să pic-
teze realităţi, să reproducă natura, să-ţi 
amintească flori şi plante şi animale pe 
care le-ai întâlnit sau scene domestice 
la care ai participat. Atunci e o farsă la 
mijloc ? Nu! Ci o ironie subtilă şi fantezia 
halucinată. Pictează reminiscenţe de 
coşmar, fără să aibă modelul înainte”.

Pentru momentul respectiv, comen-
tariul marchează o înţelegere empatică 
superioară. Textul n-a intrat pe filiera 
actualizărilor. Este inedit, ca şi portretul 
lui Brauner schiţat în aceeaşi conjunc-
tură de M.H.Maxy şi inserat în cotidianul 
„Adevărul”.

GEO ŞERBAN

u n I C I t Ă Ţ I  I u D a I C E
Istoricul german Imanuel Geiss a realizat un veritabil tur 

de forţă abordând... „Istoria lumii, din preistorie până astăzi” 
(trad. Dragoş Dinulescu, Matei Iager, Ed.ALL, 2012). 

Secţiunea evreiască este deosebit de interesantă prin sub-
linierea unor unicităţi istorice ale poporului evreu. Mai întâi, de 
remarcat sublinierea fundamentală a relaţiei cantitate-calitate. 
„Din mai multe motive – scrie autorul – istoria poporului evreu 
deţine o poziţie aparte în cadrul istoriei universale...evreii au 
reuşit să-şi atingă scopurile cu ajutorul unor cantităţi reduse 
(în ceea ce priveşte mărimea teritoriului şi a populaţiei), de-a 
lungul celor 3000 de ani de istorie, aproape fără a beneficia 
de un stat, care, şi atunci când a existat, a avut dimensiuni 
reduse”. Tot relevant este faptul că „Israel e primul popor al 
unei cărţi (Biblia) şi primul popor din istorie care se identifi-
că, la modul absolut, cu un oraş (Ierusalimul)”. În al treilea 
rând,istoria evreilor prezintă „o dublă ipostază de popor şi de 
comunitate religioasă, evreii poziţionându-se o vreme sepa-
rat şi în paralel cu lumea înconjurătoare a păgânilor (goim), 
rămănând totuşi în contact cu lumea din jur, cu diversitatea 
ei specifică, prin economie şi cultură”. În al patrulea rând „nu 
există un alt popor a cărui istorie să fi produs o asemenea 
mobilizare universală” (în aşa măsură încât s-a spus că istoria 
evreilor este coextensivă istoriei mondiale, n.a.). 

Este semnalată şi o altă caracteristică, şi anume recu-
noaşterea unei autonomii interne a comunităţii religioase 
evreieşti, prima în istoria omenirii, în anii Diasporei, autonomie 
recunoscută, de pildă, de Imperiul roman (cu câteva perioade 
de excepţie, din cauza încălcării acestui principiu, ceea ce a 
condus la revolte şi la război), definită drept religio licita, adică 
o religie admisă şi tolerată, fiind şi prima religie monoteistă, 
cu două odrasle, creştinismul şi islamul. 

Iudaismul a supravieţuit şi după pierderea Ierusalimului şi a 
Templului, datorită descentralizării sale, prin întemeierea sina-

gogii, prin Talmud şi Cabala. Avatarurile 
Diasporei sunt bine punctate, pe epoci 
şi perioade, până la reclădirea Statului 
evreu. Evreii au însă o grea moştenire 
de segregaţie, deportări, pogrom, până 
la Şoah. Evreii sunt ţapi ispăşitori pentru 
toate nenorocirile lumii (epidemii, sără-
cie, falimente, războaie). 

Autorul ne oferă un tabel special, 
dovedind o rară empatie, zugrăvind 
principalele catastrofe care s-au abătut asupra evreilor de-a 
lungul secolelor, până în 1945, precum şi câteva dintre cele 
mai importante efecte ale acestora, pe termen scurt şi lung. De 
pildă, revolta condusă de Bar Kochba a avut ca efect imediat 
distrugerea Ierusalimului, iar pe termen lung, decăderea evre-
ilor la statutul de sclavi ai împăratului roman. Cruciadele au 
dus la pogromuri, de pildă, pogromurile de dinainte de prima 
cruciadă (1096) au înrăutăţit condiţiile de viaţă ale evreilor 
din oraşele de pe Rin, iar pogromul din York (1189), înainte 
de a treia Cruciadă, a dus la alungarea evreilor din Anglia 
din 1290 până în 1656. Pogromurile din Castilia (1391) şi din 
Castilia şi Aragon (1449) au fost urmate de botezări forţate, 
evreii convertiţi fiind apoi persecutaţi de Inchiziţia înfiinţată în 
1484 şi ulterior alungaţi din Spania (1492) şi din Portugalia 
(1497). Ca atare, sefarzii au emigrat în Imperiul Otoman, iar 
economia Spaniei a avut de suferit.

Mai sunt menţionate pogromurile conduse de Bogdan 
Hmelniţki, din 1667, când au fost ucişi 100.000 de evrei şi 
aşkenazii au emigrat spre vest, pogromurile din Rusia, după 
asasinarea ţarului Alexandru II (1881), care au dus la apariţia 
sionismului şi la începutul colonizării Palestinei. Şirul nenoro-
cirilor se încheie cu perioada nazistă.

ŢICU GOLDSTEIN

Momente 
speciale 

cu Ion Călugăru

un moineº tean  la  Bucureº t i
Meritoriu că-n „buricul” Capitalei, la Arcub Gabroveni, centenarul mişcării 

Dada e marcat de expoziţia „Tzara, Dada, Etc”, organizată cu sprijinul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, ICR, Centrului de susţinere a candidaturii  Bucureştiului 
– Capitală Europeană a Culturii în 2021, Societăţii Comerciale Aqua Carpatica. 

Sunt expuse: fotografii din România, fără a se specifica asta, din Franţa, mai 
bine evidenţiată; scrisori şi poeme în manuscris; portrete în creion, unele purtând 
semnătura lui Marcel Iancu; manifeste şi cărţi ale fondatorului evreu român al 
dadaismului – pârtie pentru arta secolului XX. Exponatele fac parte din colecţia 
Radu Emilian, curator – Erwin Kessler. 

Întristătoare – lipsa publicităţii, de unde şi pustietatea celor două săli foarte 
moderne de expoziţie; insuficienţa informaţiilor despre Tzara – viaţa şi opera. 
Doar un panou, la intrare, cu termeni lapidari despre locul Cabaretului Voltaire în 
istoria avangardei. Pe când o revenire consistentă? (I.D.)
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Schimbările poli-
tice intervenite în so-
cietatea românească 
după 23 august 1944 
şi-au pus amprenta şi asupra vieţii co-
munitare evreieşti din România, implicit 
asupra vieţii comunitare a evreilor din 
Bucureşti. Conducerea, în frunte cu 
Lazăr Halberthal, numită de Centra-
la Evreilor în ianuarie 1942, în noile 
condiţii, a fost înlăturată din funcţia pe 
care o ocupa. „Monitorul Oficial” din 31 
octombrie 1944 publica Decretul-Lege 
privind dizolvarea Centralei şi repune-
rea în activitate a Federaţiei Uniunilor 
de Comunităţi Evreieşti din România. 
Pentru conducerea Comunităţilor s-a 
hotărât numirea unor Comisii Interimare, 
care să funcţioneze până la noile ale-
geri. Comisia Interimară a Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti s-a instalat la 26 

noiembrie 1944. „Comisia s-a constituit 
pe baze largi democratice – scria în 
ziarul „Neamul Evreesc”; ea cuprinde 
delegaţi ai tuturor straturilor sociale şi 
ai organizaţiilor evreieşti”. Erau repre-
zentate toate partidele din care făceau 
parte evrei, inclusiv Partidul Comunist. 
Preşedinte al Comisiei Interimare a fost 
numit Iacob Gârdea. 

Din ianuarie 1945, secretar general 
a devenit scriitorul şi medicul Emil Do-
rian. ”Era un prim an de experienţe şi 
de adaptări la noi împrejurări politice şi 
sociale”, scria Emil Dorian, într-un docu-
ment de epocă. „Era un an de încercări, 
de zbucium material din lipsă de fonduri. 
Era o perioadă furtunoasă, în care Co-
munitatea a încercat să-şi stabilească o 
configuraţie nouă, să-şi procure mijloace 
noi de existenţă şi să-şi democratizeze 
principiile şi instituţiile. Condiţiile de 
muncă erau extrem de grele. Birourile 
erau zilnic asaltate de un număr imens 
de persoane, toate venind cu chestiuni 
extrem de urgente, cerând rezolvarea lor 
pe loc”. Nu exista nici o instituţie, se scria 
într-o circulară semnată de preşedintele 
Gârdea, în care chestiunile prezentate 
spre rezolvare să aibă, într-o aşa pro-
porţie ca la noi, un caracter de urgenţă. 
La îngreunarea activităţii contribuia şi 
faptul că nu exista un sediu corespunză-
tor al Comunităţii. Clădirea de pe Calea 
Dudeşti 24 fusese rechiziţionată de Mi-
nisterul de Război în 1942. În memoriul 
prin care se solicita restituirea imobilului 
se motiva astfel necesitatea redobândirii 
fostului sediu: „Astăzi, mai mult ca în 
1942, nevoile Comunităţii sunt multiple şi 
infinit mai mari şi ele trebuie satisfăcute 
de îndată. Este suficient să ne gândim 
numai la necesităţile de asistenţă la care 
trebuie să răspundă Comunitatea, când 
mare parte din populaţia evreiască este 
pauperizată din cauza prigoanei la care 
a fost supusă. Lipsa unui sediu adecvat 
împiedică Comunitatea în activitatea ei 
atât de importantă pentru colectivitatea 
evreiască”. Aşadar, principala preocu-
pare pentru conducerea Comunităţii, în 
această perioadă, a fost satisfacerea 
nevoilor materiale ale populaţiei sărăcite 
în timpul Holocaustului. În acest scop se 
lansau zeci de apeluri prin care evreii 
bucureşteni erau chemaţi să-şi plătească 
contribuţiile, nu doar cele obligatorii dar, 
în special, cei cu stare materială accep-
tabilă să vină cu contribuţii voluntare. 
Pe anul 1945 şi-au plătit contribuţia 8 
000 de membri. S-a incasat suma de 
103 milioane de lei. Insuficient, spunea 
preşedintele Gârdea într-un interviu. 
„Pentru întreţinerea tuturor instituţiilor 
comunitare erau necesare cel puţin 9 
milioane de lei pe zi . Evreii sunt chemaţi 
să-şi facă datoria. Ajutaţii de azi vor de-
veni susţinătorii Comunităţii de mâine.”

LYA BENJAMIN

O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile

Lanþul slãbiciunilor
Anul în care abia am intrat va fi unul 

„tumultuos”, după aprecierea guvernato-
rului BNR, deşi în 2015 am avut a doua 
mare creştere economică din UE, iar 
ritmul nostru de dezvoltare, de 3,7%, este 
mai mult decât dublu faţă de media de 
creştere a UE (1,5%).

De ce trebuie ca bucuria noastră de 
azi să fie una ponderată? Pentru că eco-
nomia noastră suferă încă de dezechilibre 
care o pot ameninţa în viitorul apropiat, 
aşa cum au periclitat-o şi în trecut.

Aş aminti aici, pentru cei al căror opti-
mism este exagerat, că în 2009 am scăpat 
„la mustaţă” de intrarea în incapacitate 
de plată, dar în august 2008, înainte de 
criză, preşedintele Băsescu şi premierul 
Tăriceanu ne asigurau că economia e 
sănătoasă şi România nu va fi  afectată 
de recesiune. Ca şi acum, şi atunci se 
înregistra o creştere disproporţionată a 
comerţului interior (16,6% pe primele opt 
luni ale anului 2008)!

Azi, avem cea mai mare creştere eco-
nomică din 2008 încoace, una dintre cele 
mai mari din UE, iar ea se înregistrează 
concomitent cu o reducere de 8,5% a TVA 
pe produsele din coşul mediu de consum, 
ceea ce ne îndreptăţeşte să anticipăm 
pe 2016 o creştere a consumului de 7%, 
superioară celei a PIB-ului, de 3,5 - 4%. 

Numai că, în semestrul al doilea din 
2015, ritmul de creştere al exporturilor 
s-a diminuat cu 3,7%, în timp ce impor-
turile şi-au accelerat dinamica cu 1,3%, 
ceea ce a făcut deficitul de cont curent să 
crească cu 156%, nivel care nu e acum 
îngrijorător, dar această tendinţă trebuie 
să fie ţinută sub control. 

Cifrele menţionate arată că relaxarea 
fiscalităţii şi creşterea salariilor duc, în 
lipsa unei creşteri corespunzătoare a 
productivităţii muncii, la un adevărat lanţ 
al slăbiciunilor economice, începând cu 
amplificarea consumului din import, nu din 
producţia proprie. Răul constă în faptul că 
dezvoltarea consumului pe baza importu-
rilor nu duce la crearea de noi locuri de 
muncă. Pe de altă parte, decalajul între 
creşterea salariilor şi productivitate este 
prea mare, sublinia cu îngrijorare şi Mugur 
Isărescu. Şi are dreptate, decalajul dintre 
creşterea productivităţii şi cea a  salariilor 
era în decembrie 2015 de 14,5%! Îngrijo-
rarea e cu atât mai mare cu cât creşterea 
salariilor în sectorul public, dar mai ales 
în cel privat, nu poate să fie stăvilită uşor, 
pentru că forţa de muncă migrează dacă e 
prost plătită, iar salarizarea precară poate 
produce tulburări sociale în ţară.

Să mai adăugăm că un decalaj dis-
proporţionat între nivelul productivităţii 
şi cel al salariilor provoacă inflaţie. Iar 

guvernatorul deja afirmă că avem mai 
multe preţuri care cresc, decât preţuri 
care scad şi anticipează că la sfarşitul lui 
2016 inflaţia va părăsi domeniul negativ 
şi va intra în cel pozitiv, adică de la -0,9% 
în decembrie 2015 se va ridica la 1,4% la 
finele lui 2016 şi 3,4 în 2017. Lucru bun, 
dar oare ne vom opri aici, dacă nu creşte 
productivitatea?

Gazele ºi apãrarea ciberneticã, 
douã ouã de aur în coºul Israelului

Economia israeliană valorifică două 
sectoare care îi pot spori prosperitatea în 
viitorul apropiat. Primul este cel al exploa-
tării zăcămintelor de gaze descoperite 
în apele teritoriale israeliene la Marea 
Mediterană.

În scopul asigurării unei exploatări 
cât mai sigure, premierul Benjamin Ne-
tanyahu s-a întâlnit la Nicosia, la finele 
lunii ianuarie, cu premierul grec Alexis 
Tsipras şi cu preşedintele Ciprului, Nikos 
Anastasiades. 

Primul domeniu de colaborare israelia-
no-greco-cipriotă îl constituie exploatarea 
gazelor israeliene din Mediterana. Premi-
erul a propus constituirea unui comitet la 
care să participe reprezentanţii celor trei 
ţări pentru a studia posibilitatea construirii 
unei conducte submarine care să ducă 
gazele din Israel în Grecia şi de aici în 
Europa.

Concomitent cu această conductă ar 
urma să fie realizat un cablu submarin 
care să permită interconectarea reţelelor 
electrice. Acest plan ar avea două etape, 
în prima cablul urmând să ajungă în Cipru, 
iar apoi în Grecia. „Cred că acest proiect 
ar consolida piaţa energetică a Greciei, 
ca şi situaţia energetică a acestei ţări”, a 
subliniat Netanyahu.

În sfârşit, cei trei lideri au discutat 
despre progresele făcute în domeniul ma-
nagementului resurselor de apă, precum 
şi crearea unor societăţi mixte în domenii 
de înaltă tehnologie, inclusiv în cel al IT.

Acest din urmă domeniu a fost abor-
dat de Netanyahu şi la Davos, arătând 
importanţa pe care Ierusalimul o acordă 
dezvoltării acestui sector de vârf. La Fo-
rumul din Elveţia, premierul a precizat că, 
în epoca noastră, apărarea cibernetică 
constituie o premisă pentru dezvoltare şi 
securitate. Înţelegând că viitorul depinde 
de apărarea cibernetică, Israelul a devenit 
„o seră cibernetică mondială”. 

În 2015, Biroul Cibernetic Naţional 
Israelian a realizat exporturi în valoare de 
3,5 miliarde de dolari, reprezentând 5% 
din piaţa mondială. 

Investiţiile private în domeniu, estima-
te la 500 milioane de dolari, au fost anul 
trecut de două ori mai mari decât în 2014. 

În ceea ce priveşte investiţiile în apărare 
cibernetică pe plan mondial, Israelul s-a 
clasat pe poziţia a doua, după SUA, deţi-
nând o pondere de 20% pe această piaţă.

Dezvoltarea apărării cibernetice a 
dus la apariţia unor firme puternice în 
domeniu, motiv pentru care achiziţiile de 
companii şi fuziunile între acestea s-au 
ridicat la 1,3 miliarde în 2015, aproape 
dublu faţă de cifra înregistrată în 2014.

China investeºte tot mai mult  
în economia mondialã

Perla intenţiilor de investiţii chineze 
o constituie achiziţionarea Bursei de 
Valori din Chicago de către un grup de 
investitori, conduşi de Chongqing Casin 
Enterprise Group, transmite Reuters. 
Obiectivul investiţiei este de a dezvolta 
piaţa financiară chineză şi de a spori 
prezenţa companiilor chineze pe piaţa 
americană. 

Conform planurilor făcute publice, 
John Kerin va continua să conducă 
această Bursă, el declarând că banii chi-
nezilor sunt necesari pentru ca Bursa din 
Chicago să poată lansa un nou produs de 
tranzacţionare.

În Grecia, grupul chinez de transport 
maritim Cosco are intenţia de a prelua 
compania elenă de transport feroviar 
Trainrose, după ce a făcut o ofertă de 400 
milioane de dolari pentru a prelua 67% din 
portul Pireu.  Prin achiziţionarea Trainrose 
(pe care şi-o doresc şi compania america-
nă Watco, împreună cu firma românească 
GFR) şi a portului Pireu, Cosco va obţine 
legături maritime spre Canalul de Suez şi 
legături feroviare către Balcani şi Europa 
Centrală şi de Est (CEE).

Şi în Elveţia chinezii au planuri mari. 
Ei vor să cumpere compania de produse 
pentru agricultură Syngenta, pentru care 
au oferit deja 43 miliarde de dolari. Com-
pania din ţara cantoanelor ar urma să 
fie preluată de China National Chemical 
Corp (ChemChina), dacă autorităţile de 
reglementare vor aproba operaţiunea. 
Chinezii îşi doresc atât de mult să achi-
ziţioneze Syngenta, încât au acceptat să 
plătească taxe în valoare de aproximativ 
trei miliarde de dolari dacă nu vor reuşi 
să îndeplinească toate cerinţele pentru 
finalizarea tranzacţiei, în timp ce Syngen-
ta va datora grupului chinez aproximativ 
1,5 miliarde de dolari dacă acordul nu va 
fi încheiat din cauza Syngenta, a explicat 
directorul general John Ramsay, care a 
apreciat că nu vede obstacole în apro-
barea tranzacţiei. 

În ianuarie, ChemChina a participat 
şi la preluarea producătorului german de 
echipamente industriale KraussMaffei.

ALX. MARINESCU

Top 3 din 30 Din istoria 
C.E.B.

Elv is  Aaron  P r e s l e y
Vă propunem o serie de articole despre evrei celebri … mai 

puţin cunoscuţi ca evrei. Începem cu „regele rock-ului” – Elvis 
Aaron Presley. Desigur, nu prenumele Aaron îl integrează etniei 
evreilor, numele fiind biblic (fratele lui Moise), iar creştinii catolici 
sau protestanţi au preluat din Biblie numeroase nume. La 
creştinii ortodocşi au preponderenţă numele de origine 
greacă şi slavă. 

Elvis Presley s-a născut la 8 ianuarie 1935, la 
Tupelo, Mississipi, într-o familie mixtă – mamă 
evreică, tată creştin – şi a avut o copilărie difi-
cilă. În acea perioadă nimeni nu punea mare 
preţ pe talentul său muzical, care s-a dovedit 
a fi uriaş. Odată cu puternicele schimbări din 
America anilor ‘50, când conformismul vechilor 
generaţii a intrat într-un con de umbră, tânărul 
cu şuviţa rebelă pe frunte răzbeşte în lumea 
rock-ului. Ascultând o piesă a lui Elvis, Sam 
Phillips, de la Sun Records, este mai mult decât 
entuziasmat de acest tânăr alb, care propunea 
la vremea respectivă o muzică şi un ritm catalo-
gate drept excentrice, caracteristice cântăreţilor 
de culoare. “Dacă aş găsi un alb care să cânte cu 
suflet de negru, aş deveni miliardar”, obişnuia Phil-
lips să afirme (el însuşi fiind de origine evreiască), cu 
puţin înainte să-l întâlnească pe tânărul din Tupelo. Plătind 
numai patru dolari, încheie primul contract cu Elvis, punând 
astfel bazele unei… mici investiţii, ce se va dovedi colosală. 

Elvis a înregistrat succes după succes, atât în lumea muzicii 
cât şi în cea cinematografică. În scurt timp, el devine o vedetă 
în adevăratul sens al cuvântului, atrăgându-şi milioane de fani 
pe toate meridianele lumii. Cariera sa cunoaşte o impresionantă 

curbă ascendentă, artistul adjudecându-şi de-a lungul anilor 
o serie de recorduri printre care se înscrie şi concertul 

“Aloha from Hawaii” – primul, din istoria televiziunii, 
care a fost transmis prin satelit şi urmărit de peste 
un miliard de oameni. După tumultoasa activitate 
a artistului, presărată cu episoade scandaloase şi 
polemici, ultima perioadă din viaţa lui Elvis este 
marcată de consum exagerat de alcool şi medi-
camente, alimentaţie dezechilibrată, obezitate şi 
deprimare. La 16 august 1977, artistul încetează 
din viaţă la Graceland, ca urmare a unui atac 
de inimă, potrivit afirmaţiilor lui Peter Guralnick, 
cunoscutul biograf al lui Elvis, evreu originar din 
Rusia. Muzica lui Elvis rămâne însă nealterată 
de trecerea timpului, generaţii după generaţii 

ascultând-o cu pasiune si încântare. 
Numele artistului este astăzi legat de mitul imor-

talităţii, continuând să se afle în atenţia publicului 
după aproape patru decenii de la dispariţia sa. “Nu ştiu 

nimic despre muzică. Pentru unul care face meseria mea, 
asta nu e important”, afirma artistul pe jumătate în glumă, pe 

jumătate în serios, susţinând că “important este ca în viaţă să 
faci ceva care să merite să fie amintit”. (B.M.M.)

Despre evrei celebri

Primul an  
de activitate 

a noii conduceri
(noiembrie 1944 –  
decembrie 1945)
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 Since 2005, at the initiative of Israel, 
the UN General Assembly adopted 
a resolution that January 27 should 
become the International Holocaust 
Remembrance Day. The resolution meant 
that all the member states of the United 
Nations would mark through different 
actions this day, in order to evoke the 
tragedy of Jews during the Second 
World War and to convey to the younger 
generations the message that we 
must strive so that such things should 
not be repeated, no matter location 
and nations concerned.

Romania is one of the countries 
where January 27 – the liberation day 
of the Auschwitz extermination camp 
– is commemorated in various forms 
and by various official institutions, 
NGOs and civil society. More so this 
year when, in March, our country will 
take over the IHRA presidency, the 
international organization dedicated 
to preserving the memory of the 
Holocaust. Therefore, on 27 January 
2016 the Romanian Foreign Ministry 
organized a symposium dedicated 
both to the Jews’ tragedy evoking 
and to the taking over of this function, 
particularly important in the fight for 
unforgettingness. Romanian Foreign 
Affairs Minister Lazăr Comănescu 
stated that January 27 is a date loaded 
by symbols in the light of the international 
efforts to combat anti-Semitism and 
all forms of discrimination, racism and 
xenophobia. Through this event, “the 
Ministry of Foreign Affairs, along with 
other institutions and organizations 
in Romania, continues the tradition of 
honoring the memory of the Holocaust 
victims, one of the most painful episodes 
in human history.”

Dr. Aurel Vainer, member of the 
Parliament and FJCR president, said 
that since 2004 Romania, based on 
the findings of Wiesel Commission’s 
Report, acknowledged and assumed 
the Romanian Holocaust, including the 
pogroms that took place in Dorohoi, 
Bucharest and Iaşi. The Holocaust, the 
tragedy of European Jewry in which 
six million Jews died, including those 

from Romania, must never be forgotten. 
The Holocaust marked us, the Jews, 
but the Jewish people has indisputable 
strength, a history of six millennia. The 
Jewish people existed, exists and will 
exist, the speaker said. Dr. Ioan Drăgan, 
director of the National Archives of 
Romania, speaking of the research 
related to the Holocaust, underlined that 
the past must be known and not obscured 

because making darkness around it would 
mean to make a pact with the criminals.  
Dr. Liviu Beris, AERVH president, stressed 
that today the extermination is manifested 
differently, and Răzvan Rusu, head of the 
IHRA delegation, presented the agenda 
for the year when Romania will hold the 
IHRA presidency.

The  I n t e rna t i ona l  Ho locaus t 
Remembrance Day was marked in 

various towns and communities and 
town halls, museums or schools 
joined the event. Thus, the Satu 
Mare County Museum organized a 
special event: the exhibition Ernest 
Adler Kaba, an artist from Satu 
Mare, deported to the extermination 
camp of Auschwitz. A panel was 
organized on the occasion of the 
launching of the translation of the 
book “Jews from Satu Mare” by dr. 
Stern Mór,  appeared in 1931. Jewish 
community members, including 
president, advocate N. Decsei, and 
the FJCR delegation led by Dr. Aurel 
Vainer, president of the Federation, 
attended both events.

In Zalău, the commemoration was 
organized by the Jewish community, 
FJCR and the municipality. During 
the symposium several personalities 
spoke about the meaning of January 
27, including Dr. Aurel Vainer, FJCR 

president, Rabbi Rafael Shaffer, president 
of the   Zalău community, Dan Has, Consul 
of Hungary, Csulak Peter, Crişan Valeriu, 
vicepresident of the Sălaj County Council, 
Lucian Năstasă-Kovács, historian, and 
others.

The in te rna t iona l  con ference 
“Holocaust and Jewish identity and 
values in Sălaj” took place in Şimleu 
Silvaniei. The event was organized by the 
Museum of the Holocaust from Northern 
Transylvania (director Daniel Stejeran) 
and supported by the municipality, by 
Sălaj Art and Culture Centre, the City 
Library, the School Inspectorate and the 
Association “Tikvah”. Guests from the 
country and from Israel have lectured at 
the event which lasted two days. “Elie 
Wiesel” Institute organized, alone or in 
partnership, various events, conferences, 
a theater performance, a paintings 
exhibition, both at home and in Israel. 
In many other towns and communities 
– Braşov, Arad – different activities of 
marking this day were organized. It is 
worth mentioning that everywhere among 
spectators there were very many young 
people.

J E W I S H  R E A L I T Y
Liviu Dragnea 

received  
with open arms  

by Israeli and 
European Jews 
At the end of January, Liviu Dragnea, 

PSD president, paid a visit to Israel at 
the invitation of Isaac Herzog, leader 
of the  Israelian Labor Party and met 
with senior Israeli officials. On the 
thorny issue of labeling for export 
Israeli products manufactured in the 
West Bank, Gaza and East Jerusalem, 
Liviu Dragnea told Prime Minister 
Netanyahu: “We cannot agree with 
decisions that would cause citizens’ 
suffering, such as the issue of labeling 
of Israeli products. (...) We believe 
that conditioning the efforts for the 
peace process on the issue of labeling 
the products from the Palestinian 
territories, is not fair. “

Prime Minister Netanyahu told the 
Romanian guest that he highly values 
his involvement in the consolidation 
and restoration of synagogues in 
Romania and in the implementation 
of the legislation on the granting the 
survivors descendants’ pensions for 
Holocaust victims and for those who 
performed forced labor.

The discussions outl ined the 
bilateral interest to expand the joint 
projects in agriculture, research, health, 
cyber security, and infrastructure.

Liviu Dragnea also had meetings 
with Yuli-Yoel Edelstein,  speaker of 
Knesset Yoseph Yonah, president of 
the Parliamentary Group for Israel 
– Romania Fr iendship, Yaakov 
Litzman, Israeli Minister of Health, 
Alan Schneider, director of Global B’nai 
B’rith, with Isaac Herzog, president 
of the Labor Party, and with Ilan 
Gilon, vice-president of Meretz Party, 
occasions on which he discussed the 
political situation in the region and 
the role Romania could play in the 
negotiations for the reconsideration of 
EU’s position towards Israel.

After visiting Israel, Liviu Dragnea 
travelled to Brussels, where European 
Jewish Congress President Moshe 
Kantor  granted h im “Jerusalem 
Compass”, the highest award of the EJC.

Mihai nadin: “not even those 
avoiding any contact with 

technology couldn’t live without it” 

J a n u a r y  2 7  –  a  d a y  f o r  n e v e r  f o r g e t t i n g

tHE HIStORY OF tHE ROManIan JEWS 
In a nEW PRESEntatIOn

Starting with this edition, the Jewish 
Reality opens a page of the Center for 
the Study of the History of the Romanian 
Jews (CSIER).In this edition, we note Lya 
Benjamin’s article about the celebration of 
the 80th anniversary of the establishment 
of the Federation of Communities’ Unions 
from Romania (FUCE). It presents the 
story of the “Israelite Courier” of February 
23, 1936, on the Federation foundation, 
through a gathering of representatives of 
the Unions of the Jewish Communities 
of the Old Kingdom, Transylvania, 
Banat, Bessarabia, Bukovina, under 
the chairmanship of Sigmund Birman, 
president of the Union of the Jewish 
Communities from the Old Kingdom. The 
elected Executive Committee included: 
representatives of all unions, Chief Rabbi 
Dr. Iacob Niemirower, Horia Carp, general 
secretary and Sigmund Birman, president.

The article signed by Natalia Lazăr 
approaches the role of Joint Distribution 
Committee in helping the Jews in Romania: 
support for orphans of First World War, 
professional training centers, summer 
colonies for children, and support for the 

Jewish population in Bessarabia. During 
the Holocaust, the Joint could not operate 
in Romania except through the Red Cross. 
It was involved in the Alyiah. Immediately 
after the war, the Joint helped orphans, 
sick persons, survivors of the camps 
and the Romanian population during the 
drought of 1946. It was prohibited in 1949 
and returns to the country in 1967. Today, 
the Jewish community centers of FJCR 
function in partnership with the Joint.

Comments on some signif icant 
photographs from the history of the Jewish 
communities from Romania are to be 
found in the article-serial “Photographic 
evidences” by Anca Tudorancea-Ciuciu. 
In this edition we present images from the 
life of Lazăr Filderman, former president 
and vice president of the Jewish Comunity 
in Focşani, who enrolled and served in 
the Romanian Army during WWI. Lazăr 
Filderman (1890-1959) was the father 
of Livia Diaconescu, a former employee 
of CSIER, and we publish extensive 
passages from the interview on his father 
she gave to Anca Tudorancea Ciuciu, in 
2004.

Romanian-born 
American Professor 
Mihai Nadin made a 
brief visit to Bucharest, 
on the occasion of 
the publ icat ion of 
the translation of his 
book “The Civilization 
o f  I l l i t e r a c y ” ,  a t 
Spandugino publisher. 
Born on February 2, 
1938 in Braşov, the 
author was already 
r e m a r k e d  i n  t h e 
70s as wri ter and 
philosopher, initiating 
t h e  n e w  s c i e n c e 
o f  i n f o r m a t i o n a l 
aesthetics. After he went in the US, Mihai 
Nadin has conducted an impressive 
research in electronics, aesthetics, 
semiot ics  and human-computer 
interaction (HCI), teaching courses 
at prestigious universities (Stanford, 
Berkeley, California, Texas University) and 
answering to invitations he received from 
some European academic institutions 
(Bremen, Wuppertal, Dresden).

During the interview made by 
Professor Titus Vîjeu, Mihai Nadin said 
“the cybernetic model of his intellectual 
adolescence generalizes the metaphor 
of the wheel” but “cybernetics produces 
an incomplete description of what is 
happening when we take over the 
wheel”, given that, with action-reaction it 
is also necessary an “active selection of 
alternatives” because “a good helmsman 
of the boat changes the boat direction 
before reaching an obstacle.”

The American Professor, who always 
presents himself as a Jew born in 

Romania, bel ieves 
that “poetry is not a 
syntax expression, 
i t  co r responds  to 
the formulat ion of 
new questions”, but 
machines can not 
formulate questions, 
only answers. Asked 
how “ i l l i terate” we 
can be, living almost 
i n  a  c o h a b i t i n g 
existence with the 
computer, cheating 
our life partner given 
by divinity (nature), 
Mihai Nadin said that 
we should understand 

“there is the nature - everything is alive, 
everything has meaning, purpose, 
everything can influence our life- and 
there is physical reality, of the elements 
of which we are made, the reality we are 
trying to understand. Understanding the 
condition of the living, of the emotional 
experience, of our conscious life could 
help us to give meaning to existence”.

The dialogue conclusion was that 
“not even those who avoid any contact 
with technology can live without it. There 
is nothing on earth that has not been 
affected by the digital dimension of 
human activity. [...] The interdependence 
of our world is of such a nature that 
regardless of our intentions, every 
decision and every action will affect 
others and the world we are living in. 
Technology has changed the species 
and continues to change everything 
there exists. Caveat: Unless we become 
addicted to it, we can talk about the 
future. “

Drawing from Terezin Camp
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Y  D E C E S E  Y  C O M E M O R Ă R I  Y

IMORTELELE ELEnEI nEGREanu z.l. 
În abia născutul prezent gata-trecut sub 

avalanşa ştirilor, câţi dintre cei trăind în 
această lume n-ar da din umeri c-a dispă-
rut cineva înregistrat la starea civilă acum 
aproape un secol?! Dar ştirea 
a îndoliat teatrul românesc. S-a 
sfârşit o remarcabilă actriţă a 
Naţionalului bucureştean; asis-
tentă la I.A.T.C., la clasa Irinei 
Răchiţeanu şi la cea a lui Radu 
Beligan, din „mâna” cărora au 
ieşit actori deveniţi, la rându-le, 
„legende”: Florin Piersic, Moţu 
Pitiş, Emanoil Petruţ, Amza Pel-
lea; asistentă de regie a lui Liviu 
Ciulei; conducătoare a secţiei 
„Teatru radiofonic”, regizoare a 
multor piese de mare calitate as-
cultate la radio, când televizorul 
nu făcea parte din cotidian. 

Elena (Erna) Negreanu z.l. s-a născut la 
sfârşitul unui război mondial, în 1918; s-a 
măritat în 1938, când un altul sta să izbuc-
nească. Într-o familie cu şapte copii, trăind 
dintr-un singur salariu, al tatălui, tânăra care 
visa să facă actorie a devenit funcţionară. În 

anii prigoanei, a urmat Şcoala evreiască de 
arte. Profesoară – Beate Fredanov. Prima 
dată a urcat pe scenă la Baraşeum, în „Cân-
tăreţul tristeţii sale” de Osip Dimov. După ’44, 

a luat cu brio examenul de intrare 
la Teatrul Naţional. În ’45, a fost 
trimisă la Teatrul Poporului, apoi 
– la Cinematografie. Radio-ul, 
care a însemnat o bună parte din 
existenţa ei, i-a oferit alte bucurii 
sufleteşti. Nu o dată i-a fost dat să 
audă oameni mulţumindu-i pentru 
piesele de teatru, ascultate cu 
urechea lipită de radio. Plecarea 
fiicei sale în SUA a coincis cu 
pensionarea. Moment de cumpă-
nă. Prietena ei Alma Redlinger, a 
încurajat-o să-şi exploateze înzes-
trările pentru desen. Din ’82 - ’83 
n-a mai lăsat din mână creionul şi 

cutia cu acuarele. A avut câteva expoziţii. Am 
felicitat-o anul trecut de ziua ei, în februarie. 
Interceptam zumzet de voci în telefon. „Mi-au 
venit urători, mi-a zis, foşti elevi, foşti colegi, 
prieteni fără «foşti»”. Imortelele ei. 

IULIA DELEANU

evrei nãscuþi în luna martie
Yitzhak Rabin – general şi om 

politic israelian. Născut la Ierusalim,  
1 martie 1922. Prim-ministru al Israe-
lului, 1974-1977 şi 1992-1995. Premiul 
Nobel pentru pace. Asasinat în timpul 
mandatului, 4 noiembrie 1995.

Solomon Marcus – matematician şi 
filozof. Născut la Bacău, 1 martie 1925. 
Membru al Academiei Române. Lucrări 
de lingvistică matematică, analiză ma-
tematică, filozofie a ştiinţei şi culturii. 

Sholem Aleichem (S. Rabinovici) 
– scriitor idiş. Născut la Pereiaslav,  
2 martie 1859. Dintre romane: Romanul 
unui om de afaceri; Stele rătăcitoare. 
Decedat la New York, 1916.

Eugen Relgis (Siegler) – scriitor. 
Născut la Iaşi, 2 martie 1895, emigrat în 
Uruguay. Întemeietor al curentului uma-
nitarist. Decedat la Montevideo, 1987.

Joseph Schmidt – tenor. Născut 
la Davideni, Bucovina, 4 martie 1904. 
Cantor la Templul Coral din Cernăuţi, 
prezent ulterior pe scenele teatrelor de 
operă ale lumii. Remarcat prin filmul Ein 
Lied geht um der Welt. Decedat în lagă-
rul de refugiaţi de lângă Zurich, 1942. 

Giorgio Bassani – scriitor. Născut 
la Bologna, 4 martie 1916. În Il giardi-
no di Finzi Contini descrie suferinţele 
evreimii italiene în Holocaust. Decedat 
la Roma, 2000. 

Rosa Luxemburg (Rozalia Luk-
senburg) – teoreticiană marxistă. 
Născută la Zamosc, Polonia, 5 martie 
1871, stabilită în Germania, 1898. Prin-
tre orga nizatorii revoluţiei din Germania, 
1918-1919. Ucisă la Berlin, ianuarie 
1919. 

Malbim (Meir Leib ben Yechiel 
Michel Weiser) – rabin. Născut la 
Volochysk, 7 martie 1809. Rabin la 
Bucureşti, 1858-1864; expulzat din Ro-
mânia. Autor de comentarii la Tora şi de 
scrieri literare ebraice. Decedat la Kiev,  
1879. 

Albert Einstein – fizician. Născut la 
Ulm, Germania, 14 martie 1879, emigrat 

în SUA, 1933. Autorul teoriei relativită-
ţii. Premiul Nobel pentru Fizică, 1921. 
Pacifist şi susţinător al cauzei sioniste. 
Decedat la Princeton (SUA) 1955. 

Raymond Aron – filozof. Născut la 
Paris, 14 martie 1905. Printre scrieri: 
L’opium des intellectuels; Démocratie 
et totalitarisme. Decedat la Paris, 1983.

Solomon Mikhoels (Shloyme 
Vovsi) – regizor şi actor idiş. Născut 
la Dvinsk, 16 martie 1890. Preşedinte 
al Comitetului Antifascist Evreiesc din 
Uniunea Sovietică, 1941-1948. Asasinat 
din ordinul lui Stalin, Minsk, ianuarie 
1949.  

Yigael Yadin – arheolog. Născut la 
Ierusalim, 21 martie 1917. Profesor la 
Universitatea Ebraică din Ierusalim, a 
condus săpături arheologice la Qumran, 
Masada, Hatzor, Tel Megiddo. Viceprim-
ministru al Israelului, 1977. Decedat la 
Ierusalim, 1984. 

Aryeh Levin – rabin. Născut la 
Orla (Polonia) 22 martie 1885, imigrat 
în Palestina. Capelan al închisorii 
evreieşti din Ierusalim, 1931, cunoscut 
pentru vizitele făcute arestaţilor evrei 
din Hagana, Etzel, Lehi şi pentru ajuto-
rarea săracilor şi bolnavilor. Decedat la 
Ierusalim, 28 martie 1969.

Benzion Netanyahu (Mileikows-
ky) – istoric. Născut la Varşovia, 
5 martie 1910, imigrat în Palestina 
cu familia. Redactor al Enciclopediei 
Ebraice. Printre lucrări: The origins of 
the Inquisition; The founding fathers of 
Zionism. Decedat la Ierusalim, 2012.

Jerome Isaac Friedman – fizician. 
Născut la Chicago, 28 martie 1930. 
Premiul Nobel pentru Fizică, 1990, 
pentru cercetări în domeniul fizicii ex-
perimentale. 

Moise Maimonide (Rabi Moşe ben 
Maimon; Rambam) – rabin, filozof, 
medic. Născut la Cordoba (Spania), 
30 martie 1135, a trăit la Cairo. Scrieri: 
Moreh nevukhynim ; Mishneh Torah. 
Decedat la Tverya, 1204.

evrei decedaþi în luna martie
Serge Gainsbourg (Lucien Gins-

burg) – muzician. Născut la Paris, 1928. 
Unul dintre cele mai importante figuri ale 
muzicii populare franceze, a compus 
mai mult de 500 de cântece. Decedat 
la Paris, 2 martie 1991.

Georges Perec – scriitor. Născut 
la Paris, 1936. Romane: Les choses; 
W ou le souvenir d’enfance; Je me 
souviens. Decedat la Ivry-sur-Seine, 
3 martie 1982. 

Moses Gaster – rabin, savant în 
domeniul studiilor iudaice şi al studiilor 
lingvistice româneşti. Născut la Bucu-
reşti, 1856. Expulzat din România, 1885, 
stabilit la Londra, devenit şef-rabin al 
evreilor sefarzi din Common wealth-ul Bri-
tanic. Decedat la Londra, 5 martie 1939.

Max Jacob – scriitor. Născut la 
Quimper (Franţa) 1876. Poet care face 
legătura între simbolism şi suprare-
alism. Deportat, ucis în lagărul de la 
Drancy, 5 martie 1944. 

Menachem Begin – om politic 
israelian. Născut la Brest-Litovsk, 
1913, imigrat în Ereţ Israel, 1942. Prim- 
ministru al Israelului, 1977-1983. Pre-
miul Nobel pentru Pace, 1978. Decedat 
la Ierusalim, 9 martie 1992. 

Anne Frank (Annelies Marie Frank) 
– autoarea unui cunoscut jurnal per-
sonal, iunie 1941 – septembrie 1944. 
Născută la Frankfurt,1929, mutată cu 
familia la Amsterdam,1933, unde au trăit 
ascunşi între 6 iulie 1942 – 3 septembrie 
1944, când au fost deportaţi. Decedată 
în lagărul de la Bergen-Belsen, probabil 
la 12 martie 1945. 

Yehudi Menuhin – violonist şi dirijor, 
elev al lui George Enescu. Născut la 
New York, 1916. Primul violonist evreu 
care a cântat în Germania în fostul la-
găr Bergen-Belsen, 1945. Decedat în 
Marea Britanie, 12 martie 1999.

Karl Marx – filozof şi economist. 
Născut la Trier, 1818, convertit la lute-
ranism de tatăl său la vârsta de 6 ani. 
Întemeietor al filozofiei materialist-dia-
lectice. Decedat la Londra, 14 martie 
1883. 

August Paul von Wassermann 
– bacteriolog şi igienist. Născut la 
Bamberg, 1866. În 1906 a dezvoltat 
un test de depistare complementară a 
diagnozei sifilisului. Decedat la Berlin, 
16 martie 1925. 

Norbert Wiener – matematician şi 
filozof. Născut la Columbia, Missouri, 
1894. Părintele ciberneticii ca ştiinţă. 
A dezvoltat teorii asupra ciberneticii, 
controlului computerului, roboticii, au-
tomatizării. Decedat la Stockholm, 18 
martie 1964. 

Bernard Malamud – scriitor. Născut 
la Brooklyn, New York (1914). Premiul 
Pulitzer şi National Book Award. Roma-
ne pe teme iudaice: The natural; The 
fixer; Pictures of Fidelman. Decedat la 
New York, 18 martie 1986. 

Marc Chagall – pictor. Născut la Li-
ozna, Vitebsk, 1887, emigrat în Franţa, 
1923. Picturi, vitralii şi tapiserii pe teme 
biblice şi iudaice, influenţate de folclorul 
evreiesc. Decedat la Saint-Paul-de-Ven-
ce, Franţa, la 28 martie 1985. 

Nicolae Steinhardt (Nicu Aurelian 
Nuhăm) – scriitor. Născut la Pante-
limon-Bucureşti, 1912. Convertit la 
religia creştină ortodoxă în închisoare 
în perioada arestului său politic, auto-
considerat evreu de sânge şi român de 
cultură. Decedat la Baia Mare, 29 martie 
1989. Opera principală: Jurnalul fericirii.

Leon Blum – om politic. Născut la 
Paris, 1872. Prim-ministru al Franţei 
în trei rânduri (4 iunie 1936-22 iunie 
1937; 13 martie 1938-10 aprilie 1938; 
16 decembrie 1946-22 ianuarie 1947). 
Decedat la Jouy-en-Josas, Franţa, la 
30 martie 1950.

Iuliu Baraş (Yehuda ben Mor-
dekhay) – medic, filozof, publicist 
maskil. Născut la Brody, Galiţia, 1815, 
stabilit la Bucureşti, 1841. Primul jur-
nalist evreu din România, fondator al 
primului spital de copii din Bucureşti. 
Printre scrieri: Otzar chokhma; Minunile 
naturii (3 volume). Decedat la Bucureşti, 
31 martie 1863. 

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

avocat Rella Feller z.l. – să nu ne uităm 
centenarii plecaţi în veşnicie

A plecat, nu de mult, din mijlocul comu-
nităţii timişorene un om cum nu sunt mulţi. 
La 102 ani, avocata Rella Feller a părăsit o 
lume în care a trăit într-o modestie absolută, 
fără să vrea să fie lăudată sau cunoscută, în 
demnitate şi respect pentru profesia pe care 
a iubit-o enorm şi pe care o evoca şi în ulti-
ma perioadă a vieţii sale. Odată cu plecarea 
ei, ne aducem aminte de alţi seniori trecuţi 
la cele veşnice în ultimii ani, ca Margareta 
Ehrenfeld care, până la cei aproape 100 
de ani pe care i-a avut, a dus o viaţă fasci-
nantă, cu împliniri, dar şi multă durere, de a 
cărei înţelepciune au putut beneficia fiicele şi 
nepoţii săi; sau de scriitorul Anavi Adam, de 
care ne-am despărţit cu câteva zile înaintea 
centenarului său, ce urma să fie sărbătorit. 

Rella Feller şi-a iubit poporul din care 
a făcut parte, căruia i-a dăruit tot ceea ce 

a avut, iar comunitatea a fost singura care 
i-a fost alături în ultimii ani de solitudine. A 
avut numeroşi discipoli, avocaţi cunoscuţi în 
ţară, precum era Paula Iacob, dar niciodată 
nu se lăuda cu absolut nimic. Viaţa sa au 
reprezentat-o mama şi fratele, alături de 
care odihneşte acum în cimitirul evreiesc 
timişorean. A venit din Cernăuţi şi deseori 
evoca acest oraş îndepărtat, după aproape 
opt decenii de viaţă în Timişoara. Cei care 
au cunoscut-o, nu o vor uita. Ne vom aduce 
aminte de ţinutele ei impecabile şi modeste, 
de părul pieptănat îngrijit, de pasul iute cu 
care străbătea străzile, chiar şi la venerabila 
vârstă de o sută de ani. Pentru a putea exista 
ca comunitate, trebuie ca aceşti mari seniori 
să rămână mereu în amintirea noastră.

LUCIANA FRIEDMANN

Cu adâncă durere, Beatrice, fiică, şi Victor-
Emanuel, nepot, anunţă decesul în Israel al ma-
mei şi bunicii lor CLAMER SALI-SARI (născută 
BERLA). Dumnezeu să o odihească în pace! 
Beatrice Haler.

A fost fiica doctorului Arthur Mayersohn, fost 
director al Centrului medical F.C.E.R. şi fost pre-
şedinte al Comitetului Templului Coral. A fost veri-
şoara mamei mele Draga Benedek; nici dacă erau 
surori, nu puteau fi mai apropiate. A fost mătuşa 
mea care mi-a fost aproape de când mă ştiu, dar 
în ultimii ani, după ce am pierdut-o pe mama, m-a 
ascultat, m-a sprijinit şi m-a ajutat să depăşesc 
momentele dificile.

Înainte de orice, însă, a fost un medic de-
votat nenumăraţilor pacienţi pe care i-a tratat 
atât la spital cât şi la Centrul medical F.C.E.R. 
Nu s-a putut despărţi de pacienţii ei şi a lucrat 
aproape până când s-a stins. A fost dr. MIRELA 
FREIFELD, care ne-a părăsit pe data de 11 
ianuarie.Dumnezeu să o odihnească. Iuliana 
Anghelescu-Benedek

Anca, Emil, Claudia, Erica, Victor şi Elena 
anunţă cu adâncă tristeţe trecerea în eternita-
te a nepreţuitului lor tată, bunic, frate şi unchi  
DAGOBERT NACHT, om de o rară nobleţe şi 
bunătate. Înmormântarea a avut loc în ziua de 5 
februarie 2016 la Cimitirul Sefard din Bucureşti. 
Să-i fie amintirea binecuvântată. 

Cu multă durere anunţăm decesul fulgerător, 
la vârsta de 65 de ani, a verişoarei noastre dragi 
VALEA ROTMAN, domiciliată în Rishon Lezion. 
Dumnezeu s-o odihnească. Condoleanţe familiei. 
Dr. Mirjam Bercovici, dr. Sylvia Hoişie şi familia

Pe 24 ianuarie au trecut 30 de zile de când 
l-am pierdut pe tatăl nostru, profesor dr. arhitect  
TIBERIU BENEDEK. A fost un om care a trăit nu-
mai în folosul celorlalţi. A fi fericit pentru el însemna 
să ne ştie pe mama şi pe mine ocrotite şi fericite, 
să vadă că fratele şi sora lui sunt bine.

În acelaşi timp, a fost devotat Facultăţii de ar-
hitectură, al cărei decan a fost aproape 30 de ani, 
şi multelor generaţii de studenţi pe care a încercat 
să-i înveţe să fie buni profesionişti şi nu numai; să 
fie oameni adevăraţi. Sper că cei mai mulţi dintre 
ei şi-l amintesc cu recunoştinţă şi afecţiune. Ultimii 
ani şi i-a dedicat activităţii în cadrul Comunităţii 
evreieşti din România. Dumnezeu să-l odihnească. 
Iuliana şi Bogdan Anghelescu-Benedek

La 15 februarie (27 Şvat) se împlinesc 28 de 
ani de când ne-a părăsit ISRAIL BERCOVICI, 
poet sensibil, istoric al teatrului evreiesc, iubitor şi 
cunoscător al limbii idiş. Îl regretă dr. Mirjam Berco-
vici, familia, dr. Sylvia Hoişie, Emanuel şi Simeon 
Ulubeanu şi toţi cei care l-au apreciat şi îndrăgit.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna ianuarie 
2016: SIEGLER RIZA (91 de ani, Cimitirul Giur-
giului); FREIFELD MIRELA (79 de ani, Cimitirul 
Filantropia); DANETI DODEL (89 de ani, Cimitirul 
Sefard); SALGO LASZLO (98 de ani, Cimitirul 
Giurgiului); NEGREANU ERNA (97 de ani, Cimi-
tirul Sefard); SCHWARTZMAN NADEJDA (83 de 
ani, Cimitirul Giurgiului).

Promoţia 1963, liceul „Mihai Viteazu”, Bucureşti, clasa XI A, diriginte profesor inspector 
de geografie Mărculescu Constantin - Bismark, caută adresele de contact ale colegelor: 
Schwartz Marcia - născută la 06.01.1946 în Bucureşti, Smilovici Edith Marta - născută 
23.08. 1946, în Galaţi.

Persoane de contact: Ivanovici Anton, 021 643.11.39, e-mail: anton.ivanovici@gmail.com
Burghelea Marian 021 210.94.38, e-mail: ioaburghelidis@yahoo.com

Soţia Josette Maidanek şi prietenii, cu durere 
în suflet, anunţă că se împlinesc 2 ani de la trece-
rea în nefiinţă a iubitului lor ISRAEL MAIDANEK. 
Îi vom păstra totdeauna o vie şi caldă amintire.Nepoatele Mona şi Gail, ginerele Saşa 

Moraru, din America, prietenii apropiaţi din 
România, familiile Redlinger, Bell, Gaucan şi 
Babenco anunţă cu tristeţe decesul, în data de 
26.01.2016, a dragei lor ELENA NEGREANU, 
personalitate importantă în cultura românească 
şi a comunităţii evreilor din Bucureşti, bunică şi 
prietenă extraordinară (z.l.)
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כ"ב שבט תשע"ו - כ' אדר א' תשע"ו כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

תולדות יהודי רומניה בהצגה חדשה27 בינואר – יום בלתי נשכח

מיכאי נאדין: "גם אלה שנמנעים מכל מגע 
עם הטכנולוגיה אינם יכולים לחיות בלעדיה"

החל מגיליון זה, "המציאות היהודית" 
מתחילה לפרסם עמוד של המרכז ללימוד 

תולדות יהודי רומניה. בגיליון הנוכחי 
מציינים את מאמרה של ליאה בנימין על 
אודות יובל ה-80 להקמתה של הפדרציה 
של איגודי הקהילות היהודיות מרומניה. 
במאמר הנ"ל מתואר הרישום שבעיתון 

"קוריארולישראליט" מתאריך 23 
בפברואר 1936 על אודות הקמת הפדרציה 

במסגרתה של אסיפת הנציגים של 
איגודי הקהילות היהודיות מן הממלכה 

הישנה של רומניה, טרנסילבניה, באנאט, 
בסרביה, בוקובינה. 

יו"ר האסיפה היה זיגמונד בירמן, 
יו"ר האיגוד של הקהילות היהודיות מן 

הממלכה הישנה של רומניה. בוועד הפועל 
נבחרו נציגים של כל האיגודים; הרב 

הראשי ד"ר יעקב נמירובר; הוריה קארפ– 
מזכיר כללי; זיגמונד בירמן– יו"ר. 

במאמר של נטליה לזר נדון תפקידו 
של הג'וינט בסיוע יהודי רומניה: תמיכה 

ביתומי מלחמת העולם הראשונה, מרכזים 
להכנה מקצועית, קייטנות קיץ לילדים, 
סיוע ליהודי בסרביה. בתקופת השואה, 

הג'וינט לא היה יכול לפעול ברומניה, 

אלא באמצעות "הצלב האדום" בלבד. 
הארגון הנ"ל התערב בענייני העלייה 

לארץ אחרי מלחמת העולם השנייה. הוא 
סייע ליתומים, לחולים, לניצולי מחנות 

ההשמדה, ואף לאוכלוסייה הרומנית בימי 
הבצורת משנת 1946. פעילותו נאסרה 
ברומניה בשנת 1948, והוחזרה בשנת 

1967. היום, המרכזים הקהילתיים של 
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה 

פועלים בשיתוף הג'וינט.
פירושים לתמונות אופייניות מתולדות 

הקהילות היהודיות מרומניה מוצאים 
במאמר (שהוא ראשון בסדרה) של אנקה 

טודוראנצ'אה–צ'יוצ'יו. בגיליון זה של 
העיתון היא מציגה תמונות מחייו של 

לזר פילדרמן, יו"ר וסגן יו"ר לשעבר של 
קהילת יהודי פוקשאני, שהתגייס לצבא 
הרומני במלחמת העולם הראשונה. לזר 

פילדרמן (1959-1889) היה אביה של 
עובדת לשעבר של המרכז ללימוד תולדות 

יהודי רומניה, ליביהדיאקונסקו. 
במאמר מועתקים קטעים רחבים מן 

הריאיון שהגברת הנ"ל העניקה על אביה 
בשנת 2004 לאנקה טודוראנצ'אה-

צ'יוצ'יו. 

הפרופסור האמריקאי ממוצא רומני 
מיכאינאדין ביקר בבוקרשט ביקור 
קצר לרגל פרסום התרגום של ספרו 

"תרבות אי-ידיעת הקריאה והכתיבה", 
בהוצאת הספרים ספאנדוג'יניו. הוא 

יליד העיר בראשוב, ב-2 בפברואר 
1938, והוכיח את עצמו כסופר ופילוסוף 

עוד בשנות ה-70, תוך כדי יוזמת 
הקמתו של המדע החדש לאסתטיקה 

של הידיעה. אחרי שעבר לארצות-
הברית, מיכאינאדין פעל פעילות ענפה 
בתחומי האלקטרוניקה, האסתטיקה, 

הסמיוטיקה והאינטראקציות במחשב, 
לימד באוניברסיטאות בעלות שם עולמי 

(סטנפורד, ברקלי-קליפורניה, טקסס) 
וענה להזמנות שקיבל מטעם מוסדות 
אקדמיים אירופאיים (ברמן, וופרטל, 

דרזדן).
בריאיון שהעניק לפרופ' טיטוס 

ואז'או, מיכאינאדין אמר "שהדגם 
הקיברנטי של נערותו האינטלקטואלית 
מוליד את המטפורה של ההגה". אמנם 

"הקיברנטיקה מייצגת תיאור בלתי שלם 
של מה שקורה כאשר נוהגים", היות 

שיחד עם הפעולה והתגובה יש גם צורך 
"בבחירה פעילה של ברירות", מפני 

ש"הגאי טוב משנה את כיוון הספינה לפני 
שהוא נוגע במחסום". 

הפרופ' האמריקאי, שמציג את עצמו 

תמיד בתור יהודי ממוצא רומני, חושב 
ש"השירה איננה ביטוי תחבירי, היא 

תואמת לניסוח של שאלות חדשות" ואילו 
המכונות אינן יכולות לנסח שאלות, אלא 

תשובות בלבד. כשנשאל כמה "חסרי 
ידיעה בקרוא וכתוב" יכולים להיות, 

מפני שחיים בשותפות-חיים עם המחשב, 
תוך כדי שאנחנו בוגדים בשותפינו 

לחיים שאותו קיבלנו מהאל (או הטבע), 
מיכאינאדין אומר שצריכים להבין 

"שקיום הטבע – כל מה שחי, כל מה שיש 
לו משמעות, יעד, כל מה שיכול להשפיע 

על הקיום שלך ושקיימת גם המציאות 
הפיזית, ושל היסודות שמהם אנחנו 

בנויים, המציאות שאותה אנחנו מנסים 
להבין. להבין את תנֵאי החי, של החיים, 
של הקיום התודעתי היה יכול לעזור לנו 

לתת משמעות לקיום".
מסקנת הדו-שיח הייתה "אף אלה 

שנמנעים מכל מגע עם הטכנולוגיה אינם 
יכולים לחיות בלעדיה. אין דבר עלי 

אדמות שלא הושפע מן הממד הדיגיטלי 
של הפעילות האנושית... התלות ההדדית 
בעולמנו היא כזאת שללא קשר לכוונות 
שלנו, כל החלטה וכל תנועה ישפיעו על 

אחרים ועל העולם שבו אנחנו חיים. 
הטכנולוגיה שינתה את המין והמשיכה 

לשנות כל מה שקיים. אם לא נהיה 
תלויים בה, לא נוכל לדבר על עתיד".

ליביו דראגנאה, מתקבל בזרועות פתוחות על ידי היהודים האירופאיים והיהודים הישראליים
בסוף ינואר, ליביודראגנאה, יו"ר המפלגה הסוציאל-דמוקרטית מרומניה, ביקר 

בישראל בהזמנתו של יצחק הרצוג ונפגש עם אישים ישראליים בכירים. 
בנושא הבעיה המסובכת של הדבקת תוויות על המוצרים הישראליים המיוצרים ביש"ע 

ובירושלים המזרחית, ליביודראגנאה אמר לראש הממשלה נתניהו: "אנחנו לא יכולים 
להסכים עם החלטות שמובילותלסבל האזרחים כמו למשל הדבקת תוויות על המוצרים 

הישראליים... אנחנו חושבים שאין להתנות את המאמצים לתהליך השלום בשאלת 
הדבקת תוויות על מוצרים מן השטחים הפלשתינים." 

ראש הממשלה נתניהו אמר לאורח הרומני שהוא מעריך מאוד את התערבותו בחיזוק 
ושיקום בתי הכנסת מרומניה ובקבלת חקיקה לגבי הענקת קצבת יורש לקורבנות השואה 

ולאלה שנלקחו לעבודת פרך. בשיחות נוצר העניין הדו-צדדי להרחבת הפרויקטים 
המשותפים בחקלאות, מחקר, בריאות, ביטחון, קיברנטיקה, תשתית.

ליביודראגנאה נפגש גם עם יו"ר הכנסת, יולי יואל אדלשטיין; עם יו"ר החוג 
הפרלמנטרי לידידות בין ישראל לרומניה, יוסף יונה; עם שר הבריאות של ישראל, יעקב 

ליצמן; עם אלן שניידר, מנהל המרכז העולמי של "בני ברית"; עם יו"ר מפלגת העבודה 
יצחק הרצוג; ועם סגן יו"ר מר"צ, אילן גילון. בהזדמנויות הנ"ל, הוא דיבר על המצב 

המדיני באזור ועל התפקיד שיוכל להיות לרומניה במשא ומתן לגבי שינוי עמדת האיחוד 
האירופאי כלפי ישראל. 

אחרי ביקורו בישראל, ליביודראגנאה נסע לבריסל, שבה יו"ר הקונגרס היהודי 
האירופאי, משה קאנטור, העניק לו את "מחוגה ירושלים" – אות ההצטיינות הגבוה ביותר 

של הקונגרס היהודי האירופי. 

החל משנת 2005, ביוזמת מדינת 
ישראל, קיבלה האסיפה הכללית של 
האומות המאוחדות החלטה לפיה 27 

בינואר יהפוך ליום הבינלאומי להזכרת 
קורבנות השואה. משמעות ההחלטה 

הייתה שכל המדינות החברות באו"ם 
יציינו יום זה באמצעות פעילויות שונות 
על מנת להזכיר את שואת יהודי אירופה 

בימי מלחמת העולם השנייה ולהעביר 
לדורות הצעירים את המסר שצריכים 

לעשות מאמצים כדי שמעשים כאלה לא 
יחזרו עוד בשום מקום ובאף אחד מבין 

העמים.
רומניה היא אחת המדינות שבהן ה-27 

בינואר מוזכר בצורות שונות ועל ידי 
מוסדות רשמיים, לא ממשלתיים, או 
על ידי החברה האזרחית,וכמה שיותר.
בחודש מרץ השנה תקבל רומניה את 
נשיאות הארגון הבינלאומי לשמירת 

זכר השואה. בעקבות כך, ב-27 בינואר 
השנה, משרד החוץ הרומני ארגן כנס 
מיועד גם לציון שואת היהודים וגם 

לקבלת תפקיד זה, שהוא חשוב במיוחד 
במאבק נגד השכחה. שר החוץ של 

רומניה, אלכסנדרוקומאנסקו, העריך 
שה-27 בינואר הוא יום מלא סמלים 
במראה המאמצים הבינלאומיים של 

המאבק נגד האנטישמיות ושל כל 
צורה של הפליה, גזענות ושנאת זרים. 

באמצעות אירוע זה, "משרד החוץ יחד 
עם מוסדות וארגונים אחרים מרומניה, 

ממשיך את מסורת כיבוד הזיכרון של 
קורבנות השואה, אחד המאורעות 
הכואבים ביותר בתולדות העולם".

ד"ר אאורל ויינר, חבר בפרלמנט, 
יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות 

מרומניה, העריך שהחל משנת 2004 
רומניה, על סמך הקביעות של דוח 

ועידת ויזל, הכירה ולקחה על עצמה 
אחריות על שואת יהודי רומניה, בכלל 
זה על פרעות דורוהוי, בוקרשט ויאסי. 

"השואה, טרגדיה זו של היהודים 
האירופאיים שנספו בה שישה מיליון 

יהודים, ביניהם יהודים מרומניה, אסור 
לה להישכח לעולם. השואה ציינה 

אותנו, היהודים.אכן, לעם היהודי יש 
כוח בלתי מעורער, היסטוריה בת ששת 

אלפים שנה,והעם היהודי התקיים, 
מתקיים ויתקיים", אמר הדובר. ד"ר 

יואן דראגאן, מנהל הארכיון הלאומי של 
רומניה ציין, בקשר למחקרים על תולדות 

השואה, שהעבר צריך להיות ידוע ולא 
מוסתר, היות שלהסתיר משמעו לכרות 

ברית עם הרוצחים. ד"ר ליביו בריש, 
יו"ר ארגון היהודים מרומניה קורבנות 

השואה,הדגיש שהיום ההשמדה מקבלת 
ביטוי בתרשים אחד. רזוואן רוסו, 

ראש המשלחת של הארגון הבינלאומי 
לשמירת זכר השואה, הציג את תוכנית 

הפעולה של רומניה בשנה שבה היא 
תחזיק בנשיאות הארגון הנ"ל. 

היום הבינלאומי לזכר השואה 
צוין גם בקהילות יהודיות שונות, 

ובאירוע הצטרפו עיריות, מוזיאונים 
ובתי ספר. למשל, בעיר סאטו-מארה 
ארגן המוזיאון האזורי אירוע מיוחד: 

התערוכה של ארנסט אדלר קאבא, 
צייר ופסל מאותה עיר שגורש למחנה 

ההשמדה אושוויץ. בעיר אורגן גם 
שולחן עגול לרגל השקת תרגום הספר 

"יהודי סאטמאר" מאת ד"ר שטרן מיור, 
שראה אור בשנת 1931. בשני האירועים 
הנ"ל, השתתפו חברי הקהילה היהודית, 

ובראשם עמד היו"ר עורך דין נ' דצ'י, 
ומשלחת של הפדרציה, שבראשה עמד 

היו"ר שלה, ד"ר אאורל ויינר.
בעיר זאלאו ההזכרה אורגנה על ידי 

הקהילה היהודית, הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה והעירייה. בכנס הנ"ל 

דובר בסמליות על התאריך 27 בינואר. 
בין הדוברים היו יו"ר הפדרציה, ד"ר 

אאורל ויינר; הרב רפאל שפר; יו"ר 
הקהילה, דן האסי; הקונסול של הונגריה, 
צ'ולאק פטר; סגן יו"ר המועצה האזורית 

סאלאג', קרישאןואלריו; ההיסטוריון 
לוצ'יאןנסטאסה-קובאץ' ואחרים. 

בעיר שימלאו-סילבניי נערך הכנס 
הבינלאומי "השואה וערכים של זהות 
יהודית באזור סאלאז'". את האירוע 

הנ"ל ארגן מוזיאון השואה בטרנסילבניה 
הצפונית (מנהל דניאל סטז'ראן) 

בתמיכת העירייה, והמרכז לתרבות 
ואמנות סאלאז'; הספרייה העירונית; 
המוסד המפקח על בתי ספר; הארגון 

"תקווה". באירוע הנ"ל, שהתקיים 
יומיים, הועברו הרצאות של מרצים 

מרומניה ומישראל. 
מכון "אלי ויזל" ארגן, לבדו או 

בשיתוף מוסדות אחרים, אירועים 
שונים, הרצאות, מופע, תיאטרון, 

תערוכת ציור, מופעים שאורגנו גם 
ברומניה וגם בישראל. בעיריות רבות 

אחרות – ביניהן בראשוב, אראד– 
התקיימו פעילויות לציון יום זה. חשוב 

לציין שבכל מקום נכחו בקהל גם 
צעירים רבים.
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Iacoban, care a 
vorbit despre au-

tori israelieni originari din Iaşi cărora le-a 
publicat prima carte, în perioada directo-
ratului său la Junimea: Dorel Schor, Leon 
Volovici; precum şi despre întâlniri cu 
scriitori israelieni de limbă română la ICR 
Tel Aviv: Zoltan Terner, Bianca Marcovici, 
Lică Bluthal. Vorbind despre căutarea 
sinelui pusă în discuţie de moderator, 
Titus Vîjeu a atins problema convieţuirii 
comune. Bunicii profesorului univ. dr. 
la Universitatea din Beer-Sheva, Strul 
Moisă, originar din Dorohoi, autorul volu-
mului „Biblia şi metalurgia”, i-au cunoscut 
pe bunicii lui George Enescu. Libretistul 
„Oedip”-ului enescian a fost Edmond Fleg, 
evreu francez. Apoi a conjugat verbul a 
fi la persoana a treia: cine este el?, re-
spectiv – Mircea Radu Iacoban, pretext 

pentru o incursiune în opera eseistului, 
dramaturgului, constructorului de instituţii 
culturale ieşene. 

Titus Vîjeu a departajat termenii: me-
morii versus jurnal. Memoriile, spunea 
Clemenceau, sunt scrise de cei care au 
ceva de ascuns. Mircea Radu Iacoban 
n-are nimic de ascuns, de aceea a ales 
jurnalul. A fost, alături de Eugen Preda, 
cronicar curajos, imediat după ‚89, al 
conflictului din Transnistria. „Amândoi 
veneau din Radio”. Iacoban a fost primul 
editor care a publicat poeme de Grigore 
Vieru cu grafie latină. Referindu-se la 
cineast, vorbitorul i-a subliniat temeri-
tatea în alegerea subiectului Eminescu 
– Creangă, fiindcă, de la documentarul 
din 1915, de Octav Mirea, „Veronica, 
Eminescu, Creangă”, nimeni nu l-a mai 
„atacat”. O tangenţă iudaică în film, vizi-

onat după dezbatere: în ambianţa Iaşilor 
sfârşitului de veac XIX apare anticarul 
evreu care i-a inspirat lui Eminescu per-
sonajul fantast al profesorului Rubin din 
„Sărmanul Dionis”. „Evreii au memorie, 
nu ştiu să uite. Întâlnirea de azi stă sub 
zodia memoriei acestui pământ şi a isto-
riei sale”, a spus D.R. Popescu. […] Eu 
nu fac deosebire între evrei şi neevrei. 
Toţi sunt din ţara asta şi nu pot fi scoşi 
din limba română. Deşi nedreptăţi con-
juncturale, într-o formă sau alta, s-au 
făcut şi se fac. Cine-şi mai aminteşte 
azi de Maria Banuş, Nina Cassian, Ve-
ronica Porumbacu, Mihai Petroveanu, 
Aurel Baranga, Dorel Dorian? […] De 
ce să nu ne amintim că Mircea Radu 
Iacoban a iniţiat o colecţie de carte des-
pre Eminescu, a făcut o Casă a Uniunii 
Scriitorilor la Iaşi, a condus Naţionalul 
ieşean şi Luceafărul?

Au urmat opinii din sală: dubla iden-
titate evreo-română – Corneliu Cherbis; 
elemente de istorie comună – ing. Paul 
Schwartz; importanţa educativă a unor 
asemenea acţiuni în convergenţă cu 
Podurile Toleranţei – preşedintele BBR, 
ing. Jose Iacobescu; . organizarea 
unei întâlniri cu Mircea Radu Iacoban 
şi la C.E. Iaşi – ing. Iancu Ţucărman; 
. Mircea Radu Iacoban a „păstorit” ge-
neraţii de jurnalişti, critici literari – prof. 
univ. dr. Doina Florea; poporul român, 
prieten al Israelului, are misiunea de a 
combate boicotul produselor israeliene 
în ţări europene – Tova Ben-Nun Cher-
bis; autorităţile române au o poziţie 
favorabilă Israelului, luând atitudine 
împotriva acestui boicot – gral ( r ) Mi-
hai Ionescu;  aceste întâlniri contribuie 
la combaterea antisemitismului – Irina 
Cajal.

Cu ocazia Zilei Internaţionale de 
Comemorare a Victimelor Holocaustului, 
Institutul Francez din Iaşi şi Comunitatea 
Evreilor au organizat a VIII-a ediţie a 
Zilelor Memoriei. Cu acest prilej, a avut 
loc masa rotundă cu tema „Restitutio 
Benjamin Fondane”, la care invitaţi au 
fost scriitorul Cătălin Mihuleac, regizorul 
Octavian Jighirgiu, actorul Ovidiu Ivan şi 
studentul Amine Ben Salem, preşedin-
tele Asociaţiei Studenţilor Francofoni.

În deschiderea evenimentului, Alain 
Ramet, directorul Institutului Francez, a 
vorbit despre semnificaţia Zilei Interna-
ţionale a Holocaustului şi a amintit că 
se împlinesc 75 de ani de la sângerosul 
pogrom antievreiesc de la Iaşi, din 29-30 
iunie 1941. Referindu-se la acest tragic 
eveniment din viaţa evreilor ieşeni, pre-
şedintele Comunităţii Evreilor din Iaşi, 
ing. Abraham Ghiltman, a arătat că po-
gromul a fost precedat de o serie întrea-
gă de măsuri antievreieşti, printre care 
şi eliminarea elevilor evrei din şcolile 
româneşti de stat. Comunitatea din Iaşi 
a înfiinţat 13 şcoli evreieşti, majoritatea 
în spaţii amenajate în cadrul sinagogilor.

S-a discutat, în con-
tinuare, despre piesa 
de teatru „Ultima ţigară 
a lui Fondane”, bazată 
pe un scenariu scris de scriitorul Cătă-
lin Mihuleac şi pus în scenă de Ovidiu 
Jighirgiu. Spectacolul se desfăşoară 
într-un depou de tramvaie. Regizorul a 
explicat că „depoul redă foarte bine ide-
ea de spaţiu concentraţionar, iar şinele 
sugerează drumurile lui Fondane de la 
Iaşi la Bucureşti, apoi la Paris şi în final 
la Auschwitz, staţia terminus a călătoriei 
sale prin viaţă”. Actorul Ovidiu Ivan a 
interpretat rolul adolescentului Beno, 
dar şi pe cel al lui Benjamin Fondane.

Scriitorul s-a documentat pentru a pu-
tea reda cât mai veridic personalitatea lui 
Fondane, „un tip ce părea teribilist, non-
conformist, dar care de fapt era un suflet 
foarte sensibil, care nu a vrut să-şi lase 
sora singură, să o abandoneze în drumul 
ei spre Auschwitz”. Lunga documentare 
l-a convins pe Cătălin Mihuleac că „omul 
Benjamin Fondane a avut ceva special şi 
merită să fie transformat într-un model”. 

Benjamin Fondane a avut conşti-
inţa uitării, a remarcat prof. univ. dr. 
Nicolae Creţu, şi în poezia „Exodul” i-a 
îndemnat pe cititori: „Amintiţi-vă că am 
fost nevinovat”. A fost parcă un strigăt 
premonitoriu…, strigătul a şase milioane 
de oameni ucişi mişeleşte doar fiindcă 
se născuseră evrei. 

Finalul spectacolului sugerează că 
„Benjamin Fondane se fumează pe sine, 
fumează şi... se transformă în scrum”. 

Eticã ºi responsabilitate civicã
În cadrul Zilelor Memoriei a fost orga-

nizat şi un dialog cu elevi pe tema „Etică 
şi responsabilitate civică”. Este de subli-
niat că implicarea elevilor şi, în general, 

a tinerei generaţii în astfel de manifestări 
se bazează pe faptul că numai prin cu-
noaştere se poate realiza apropierea între 
oameni, indiferent de naţionalitate, etnie 
sau religie. Un exemplu în acest sens este 
dat de Cercul de istorie „Privire în trecut”, 
organizat la Liceul Teoretic de Informatică 
„Grigore Moisil” din Iaşi, sub conducerea 
profesoarei Maria Rados. Un număr al 
revistei „DE CE?, editată de acest cerc de 
studiu, a fost dedicat memoriei victimelor 
Holocaustului. Semnificativ mi s-a părut 
articolul „DE CE?”, semnat de eleva Cris-
tina Negruţu, din care am spicuit urmă-
toarele rânduri ce redau întrebările unui 
tânăr despre tragedia petrecută în urmă 
cu peste şapte decenii: „Genul acesta 
de extremism este mai presus de orice 
ne-am putea imagina. Cu toate acestea, 
cea mai grea întrebare care apare este: 
de ce nu s-a opus nimeni? De ce restul 
populaţiei, instituţiile, Biserica nu au făcut 
nimic? Care era cauza acestei inerţii? 
Pentru că e clar că toată lumea vedea ce 
se întâmplă. E oare posibil ca frica să fi 
făcut atâţia oameni impasibili la masacrul 
din jur? Sau a fost altceva?.... Acum, la 

mai bine de şapte decenii 
de la acele evenimente, 
noi nu putem schimba 
nimic. Putem doar să în-

cercăm să evităm ca acest gen de istorie 
să se repete. Putem să conştientizăm că 
încă avem supravieţuitori printre noi sau 
urmaşi ai acestora şi, chiar dacă nu mai 
putem face multe pentru ei, să încercăm 
să-i ascultăm, căci ei sigur au ceva de 
spus.” 

Centrul de zi “YACHAD” şi J.C.C. Iaşi 
au organizat un matineu dedicat Zilei de 
Comemorare a Victimelor Holocaustului. 
Juristul Albert Lozneanu a citit rugăciu-
nea de pomenire a victimelor, iar şase 
supravieţuitori (Gertrud Reicher, Silvia 
Hoişie, Carola Ofenberg, Lidia Dascălu, 
Rudolf Rozemberg şi Abraham Ghiltman) 
au aprins şase lumânări în memoria celor 
şase milioane de evrei ucişi în timpul Ho-
locaustului. Invitat special al matineului 
a fost scriitorul Cătălin Mihuleac, care 
a prezentat romanul „America de peste 
pogrom”, apărut în anul 2014 la Editura 
„Cartea Românească”. Această carte, 
„un capitol ruşinos din istoria României, 
oferit în ambalaj american”, este unică în 
literatura română, ea abordând fără me-
najamente Pogromul de la Iaşi, din 29-30 
iunie 1941. „Deşi i s-au pus nenumărate 
piedici – a menţionat scriitorul – cartea a 
fost primită elogios, a mers de la suflet la 
suflet şi a constituit un succes comercial. 
Scopul ei a fost să facă lumea mai bună 
pe aria ei de cuprindere”.

Scriitorul Ion N. Oprea a recomandat 
publicului: „Să citim cartea lui Cătălin 
Mihuleac, o poveste complexă şi tandră, 
o carte superbă, bună şi pentru tineri şi 
pentru cei mai puţini tineri. O carte care 
are o inimă, nici evreiască, nici creşti-
nească, ci universală”.

MARTHA EŞANU

Benjamin Fondane:  
„amintiţi-vă că am fost nevinovat”

Ziua Memoriei  
la Iaşi – Ediţia a VIII-a

trecere în revistă a activităţii 
organizaţiei Joint în România

ajutor medical populaţiei evreieşti, va organiza cantine caşer 
şi va echipa aziluri de bătrâni. De subliniat că în perioada 

comunistă, Joint a jucat un rol foarte important în procesul de Alia.
Organizaţia Joint este foarte activă şi astăzi în România. Un bun exemplu îl 

constituie Centrele Comunitare Evreieşti, rezultat al parteneriatului dintre Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România şi Joint Distribution Committee. Prin diversitatea 
programelor pe care le oferă, se adresează persoanelor de orice vârstă.

(Urmare din pag. 9)

desfăşurare, con-
diţiile de candida-

tură, candidaţii, organizarea prealabilă a 
unei reuniuni a Consiliului de Conducere 
al F.C.E.R. şi de adunări generale ale 
comunităţilor din ţară, care să-şi desem-
neze delegaţii la Congres şi să-şi dea girul 
asupra celor de mai sus, conform preve-
derilor Statutului F.C.E.R., forma finală a 
propunerilor urmând să fie publicată în 
R.E.; • conceperea şi punerea în aplicare 
a unor măsuri privind raporturile de mun-
că în Federaţie şi comunităţi în acord cu 
noile prevederi ale codului fiscal privind 
contractele de muncă şi de colaborare, cu 
aprobarea, până în prezent, a contractului 
de mandat pentru cei cu funcţii de condu-
cere în F.C.E.R. şi în comunităţi pe baza 
alegerilor cu diferite scadenţe. 

La cele două matinee de duminică din 
2016, moderate de preşedintele F.C.E.R., 
parte din politica de colaborare cu seg-
mente la societăţii româneşti, a avut loc 
prezentarea de cărţi cu tangenţă temati-
că evreiască, au participat personalităţi 
culturale prestigioase. Matineele au fost 
realizate cu sprijinul noului şef al Oficiului 
de Cultură, Artă, Ştiinţă, Robert Schorr. 
Obiective de viitor: atragerea unui număr 
mai mare de tineri participanţi; utilizarea 
şi a Templului Coral ca loc de desfăşurare 
a unor asemenea evenimente.

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Limbii 
Materne, la invitaţia DRI, fiecare mino-
ritate naţională să îşi expună pe site-ul 
instituţiei un text în limba maternă, însoţit 
de traducere în română, Dr. Aurel Vainer 
a arătat că, până la sfârşitul celui de-al 
doilea război mondial, limba maternă a 
evreilor din România era idişul. În prezent, 
ei nu au altă limbă maternă decât româna. 
Domnia sa a postat un text idiş ilustrând 
melodicitatea, înţelepciunea, umorul, 

tandreţea limbii idiş. Sărbătorirea acestei 
Zile a avut loc la 21 februarie a.c. 

La reuniunea liderilor Fundaţiei „Cari-
tatea” din România şi Israel de la Bucu-
reşti s-au discutat şi analizat probleme ale 
procesului de restituire a proprietăţilor co-
munitare evreieşti, proiecte pentru 2016 
privind programe de utilizare a alocaţiilor 
primite de la Fundaţie, potrivit prevederilor 
Memorandum-ului încheiat în 2015 între 
F.C.E.R. şi WJRO. Din partea F.C.E.R. 
au luat parte preşedintele şi secretarul 
general ai Federaţiei, dr. Aurel Vainer şi 
ing. Albert Kupferberg, directorul Depar-
tamentului Economic, Ovidiu Bănescu, 
preşedintele C.E. Oradea, ing. Felix 
Koppelmann.

Parlamentul European a organizat, 
împreună cu CEE, la Bruxelles, o adunare 
comemorativă specială consacrată Zilei 
Internaţionale de Comemorare a Victi-
melor Holocaustului. Din partea României 
au participat, pe lângă europarlamentarii 
români, preşedintele PSD, Liviu Dragnea. 
Cu acest prilej, preşedintelui PSD i-a fost 
decernată de către Congresul Evreiesc 
European, cea mai înaltă distincţie a 
Congresului, „Compasul Ierusalimului”. 
„Sunt emoţionat şi foarte onorat să aduc 
pentru prima oară în România acest titlu”, 
a declarat laureatul. „Meritul meu este 
mic, meritul României e mare”.

 La Adunarea Generală de alegere a 
noii conduceri a CEE, preşedintele Mos-
he Kantor a fost reales cu majoritate de 
voturi. Mandatat să reprezinte F.C.E.R., 
consilierul personal al preşedintelui Fe-
deraţiei, Silviu Vexler, a contribuit şi la fi-
nalizarea promisiunii preşedintelui reales 
de subvenţionare a refacerii pavajului din 
curtea interioară a Templului Coral şi a 
finisării etajului doi al aceluiaşi proeminent 
lăcaş de cult mozaic din România.

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

(Urmare din pag. 2)

„ E v r e i  ş i  n e e v r e i ,  t o ţ i  s u n t  d i n  ţ a r a  a s t a ”
(Urmare din pag. 15)
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Karpilevski
Dumnezeu, receptiv la ruga (în duet!) a 

Îngerului Gabriel şi a lui Satana, îl întoarce 
din moarte pe un mediocru poet şi pictor 
evreu, în plus, mărunt politician, om egoist 

şi păcătos. Mărinimos, Atotputernicul îl înzestrează chiar 
cu talent pe acest „Karpilevski”, cerându-i imperativ să 
scrie şi să monteze o piesă pe... Broadway. Un experiment cinic, Cel 
de Sus ştiind, desigur, că e vorba de o „misiune imposibilă” într-o lume 
în care înzestrarea şi valoarea au rareori legătură cu succesul.

Aceasta este originala ramă (de farsă fantastică şi miracol parodic) 
ce serveşte, de fapt, unei amare satire-pamflet.

În scrierea sa, Iakob Weitzner (consilier al teatrului idiş din Varşovia 
şi profesor la Tel Aviv) surprinde cu o înverşunare (ce ar părea autobio-
grafică) experienţa dramaturgilor dezamăgiţi (o „legiune”, aceştia), fericiţii 
faimoşi – ca A. Miller ori Neil Simon, nobelizaţi ca Pinter ori obsedantul 
I. B. Singer – fiind puţini.

Periplul lui Karpilevski e previzibil, adică barat de multe refuzuri 
financiare şi de obiecţii de ordin moral, ideologic, „strategic”. I se tot 
spune: cultura nu e rentabilă, şi îndeosebi piesa cu mai mult de trei 
personaje (greu de dus în turneu); Publicul vrea Comedie; vrea Musical; 
vrea Love story eventual mai decoltat. Reţelele de „video-spectacole” 
au alte priorităţi. Întâmpină, nu în ultimul rând, obiecţii de fond: textul 
său nu ar servi suficient (şi adecvat!) tradiţia, memoria istoriei tragice, 
valorile identitare ale comunităţii iudaice. Or, din fericire, tocmai faptul 
că textul respira cultură idiş, apelul repetat la înţelepciunea (anecdote, 
pilde, apologuri) unor rabini iluştri fac oferta lui Weitzner mai spirituală 
şi interesantă.

Mi-a plăcut însă mai mult ce a făcut regizorul Ştefan Iordănescu şi 
echipa TES din acest text ironic despre „Iadul pe pământ” şi imposibili-
tatea mântuirii prin creaţie. O construcţie scenică fantezistă, de factură 
expresionistă, de notabilă simplitate şi rafinament. Un spectacol modern, 
prin limbaj, prin imagini mai eterate şi mai tensionate, prin secvenţe 
decupate alert.

Interpreţilor (care îşi dau replici în idiş şi engleză) li se concep înfă-
ţişări şi apariţii notabile. Dumnezeu are prestanţă, eleganţă şi un „ce” 
enigmatic între obiectivitate şi indiferenţă. Personajului lui Andrei Finţi 
nu-i lipsesc, însă, nici absurde accese de absolutism arbitrar. În aceeaşi 
linie, între dramatism şi perplexitate, este conceput şi Karpilevski de 
către Mircea Dragoman. Excentrici şi nostimi (prin pene, peruci, pete 
de culoare), Arhanghelul Gabriel (Marius Călugăriţa) şi Satana – de 
fapt o drăcoaică (Anca Levana) – atrag prin „firesc” şi disponibilitate 
(teatrală). Crochiuri acide, percutante ale comportamentelor interesate 
sau stereotipe, fac şi interpreţii „mirenilor” din show-business (Natalie 
Ester, Roxana Guttman, Maria Pricopi şi Mircea Drambareanu) notabili 
prin nerv şi plasticitate. Cu toţii, sfinţi, demoni, bieţi pământeni, vădesc 
o senzualitate îndrăzneaţă. Tema morţii biciuind, desigur, erosul, se-
xualitatea!

Jocul actorilor este substanţial susţinut de mişcarea browniană, 
de bun gust, de inspirata coregrafie a momentelor de grup (Lorette 
Enache); de inspirata şi insinuanta coloană sonoră (Ildiko Fogarassy); 
de efecte video-design (Cinty Ionescu) ori lumini (Lucian Moga). O 
menţiune specială merită decorul: un fundal alb „spart” de nişe - bolgii 
ale memoriei, din care apar, prin care sunt evocate personajele poveştii 
dramatice (Dorotheea Iordănescu, semnatara şi a costumelor inspirate 
şi amuzante).       NATALIA STANCU

probleme perene, 
abordează univer-
salismul iudaic din 
perspectiva iuda-
ismului modern şi 
a temelor acestuia. 
Emanciparea trep-
tată a evreilor din 
Europa Centrală şi 
Occidentală şi naşterea sionismului au 
redimensionat întreaga problematică a 
Diasporei. Între asimilism şi sionism, cu 
multiple nuanţe, evreii s-au integrat în via-
ţa culturală europeană şi nord-americană, 
căreia i-au furnizat nenumărate creaţii, 
idei şi instituţii. Ultimele două secole, în 
pofida catastrofei Holocaustului, au fost 
marcate de acest permanent dialog al 
evreilor cu lumea, din dubla lor postură 
de intelectuali evrei şi de valori universale 
ale umanităţii.

Cel de-al treilea capitol al cărţii este 
dedicat acelor personalităţi pe care Ţicu 
Goldstein le consideră reprezentative, ca 
ipostaze ale valorilor abordate în primele 
două capitole (şi în special în cel de-al 

doilea). De la Wittgenstein la Sebastian 
şi de la Alexandru Şafran la Imre Toth, o 
pleiadă de creatori (între care nu puţini 
evrei români) au ilustrat, prin operă, di-
mensiunea universală a gândirii evreieşti, 
a culturii şi tradiţiei iudaice.

Cultură şi tradiţie pe care Ţicu Gold-
stein le apără, împotriva negaţioniştilor de 
toate orientările, în ultimul capitol al cărţii, 
intitulat Polemice. Chiar dacă polemica, la 
români, nu se bucură de respect ştiinţific, 
trebuie spus că până şi aici autorul rămâ-
ne un eminent exponent al intelighenţiei 
evreo-române: polemica sa, fără să fie 
cordială (cum am putea fi cordiali cu 
negaţioniştii?), rămâne raţională şi etică. 
Două coordonate fundamentale ale iuda-
ismului, dintotdeauna.

Recomand călduros această carte 
subtilă şi înţeleaptă, care nu ar trebui să 
lipsească din biblioteca nici unui intelec-
tual român autentic, evreu sau neevreu, 
deopotrivă.

RĂZVAN VONCU
*ŢICU GOLDSTEIN – Universalismul iudaic, 

Editura Hasefer, Bucureşti, 2016.

Am scris nu de-
mult despre micro-
monografia dedicată 
de Ţicu Goldstein lui 
Cilibi Moise, pe care 
o consideram o contri-
buţie fundamentală la 
exegeza acestui autor 
important al secolului 
al XIX-lea românesc.

Ţicu Goldstein re-
vine acum în atenţie 
cu un substanţial vo-

lum de eseuri, intitulat Universalismul 
iudaic*. Între copertele sale, cărturarul a 
adunat, după o selecţie riguroasă, texte 
scrise pe parcursul a peste trei decenii de 
activitate publicistică, reunite într-o sinte-
ză care depune mărturie despre temele, 
valorile şi personalităţile exponenţiale ale 
istoriei evreieşti şi universale. Adică, pe 
de-o parte, despre universalitatea gândirii 
evreieşti, din cele mai vechi timpuri şi 
până azi, iar pe de alta, despre întrepă-
trunderea acestei gândiri cu ansamblul 
civilizaţiei umane, pe care a influenţat-o 

decisiv şi de la care a şi împrumutat, 
creator, atâtea valenţe.

Cartea este structurată în patru capito-
le, care se completează şi se articulează 
într-o viziune unitară. 

În primul, intitulat Izvoare, Ţicu Gold-
stein porneşte de la rădăcinile poporului 
evreu şi ale gândirii sale: Biblia şi tradiţia 
religioasă iudaică. Popor al lui Dum-
nezeu celui Unic, evreii au dat omenirii 
monoteismul, cultul Cărţii şi o gândire 
care acoperă toate aspectele, deopotrivă 
fizice şi metafizice, ale existenţei umane. 
Universalitatea iudaismului înseamnă 
centralitatea omului, unicitatea Divinităţii, 
o etică riguroasă şi o tradiţie a Cărţii, din 
care toate celelalte religii monoteiste s-au 
alimentat. Ceea ce e, însă, excepţional 
este că iudaismul şi-a păstrat, şi după 
apariţia celorlalte monoteisme, vigoarea 
şi anvergura universală (fapt care se va 
evidenţia nu numai odată cu naşterea 
sionismului şi întoarcerea evreilor în Ţara 
Sfântă, ci şi în dialogul iudeo-creştin de 
astăzi).

Cel de-al doilea capitol, Valori şi 

un eseist subtil şi cultivat
Realitatea 

cărţii

Cele trei principii  
ale democraţiei

Ca orice societate, şi cea democratică se 
reazemă pe principii solide, recunoscute de 
toată lumea, că altfel nu se poate, o ştim de 
la Caragiale: „o soţietate fără prinţipuri, va să 
zică că nu le are”. 

Mulţi spun despre democraţia noastră că ar 
fi originală. Dovadă, tocmai principiile pe care 
ea se întemeiază. Cel dintâi este, spre deo-
sebire de tiranicul „dezbină şi stăpâneşte”, un 
criteriu cu o largă bază de masă: înspăimântă 
şi stăpâneşte. Dacă reuşeşti să sperii un număr 
suficient de oameni, ei se vor alinia cuminţi în 
spatele tău şi vor merge oriunde vrei. Şi cu 
ce să terorizezi mai bine un popor scăpat din 
ghearele comunismului, decât cu imaginea unei 
democraţii şubrede, care se cere iute şi serios 
proptită. Drept care, când unui politician nu-i 
iese o pasienţă, strigă că democraţia e în pericol.

De pildă, anul trecut liberalii au votat legea 
electorală privind alegerea primarilor într-un 
singur tur de scrutin, dar acum şi-au refăcut 
socotelile şi ar vrea să schimbe legea, deşi 
Curtea Constituţională a decis că nu se poate. 
Concluzia Alinei Gorghiu? „Nu există democra-
ţie în România dacă nu vom reuşi să impunem 
două tururi de scrutin”. Şi demonstrează, cu 
cifre, că numai 15% - 17% dintre primari ar 
putea fi schimbaţi dintr-un singur tur, în timp 
ce din două tururi, 70% dintre aleşi ar fi noi. 
Şi aşa apare edilmetrul, unitatea de măsură a 
eficienţei democraţiei româneşti: cu cât aceasta 
funcţionează mai bine, cu atât mai puţini primari 
sunt realeşi! Şi când te gândeşti că Michael 
Bloomberg a fost 11 ani primarul New-York-ului!

Dacă primul principiu nu dă roade, se recur-
ge la al doilea: sulemenirea realităţii până ce nu 
mai poate fi recunoscută şi apoi, revenirea la 
primul, privind ameninţările şi acuzaţiile cât mai 
terifiante. De exemplu, când Liviu Dragnea a 
propus o lege a toleranţei (evident, perfectibilă), 
Cătălin Predoiu l-a acuzat că are o „mentali-
tate mafiotă” şi a decretat că se periclitează 
libertatea de exprimare, care va fi înlocuită cu 
„legea Omertei”, dacă legea va fi votată. Atâta 
tămbălău s-a făcut – Băsescu afirmând chiar că 
Dragnea vrea să pună internet-ul şi facebook-ul 
sub control, înainte de alegeri – încât ziarişti, 
care iniţial consideraseră că, în principiu, era o 
lege bună, s-au speriat de cenzură, s-au repliat 
şi, în scandalul generalizat, Hans Klemm a dat 
verdictul, după modelul american: „ne opunem 
legilor care interzic exprimarea ofensatoare 

cu preţul libertăţii de exprimare”. Să fie acesta 
un exemplu în care se confundă libertatea de 
exprimare cu libertatea de a înjura?

Dar cea mai strălucită utilizare a principiu-
lui al doilea, combinat cu primul, a fost când 
aplicarea (într-o manieră brutală, poate chiar 
abuzivă) a unei hotărâri judecătoreşti a fost 
prezentată drept un atentat la libertatea pre-
sei. Şi iată cum se face această schimbare la 
faţă: anul trecut, în septembrie, Laura Codruţa 
Kovesi a acuzat ANAF-ul că nu reuşea să re-
cupereze decât 12% din bunurile executabile, 
în urma unor hotărâri judecătoreşti definitive 
şi irevocabile. După vreo patru luni, Fiscul se 
luminează şi îşi aminteşte că trebuie să recu-
pereze 60 de milioane de euro din averea lui 
Dan Voiculescu, conform unei decizii definitive 
din ... 2014, şi găseşte, cu mult tact, în plin an 
electoral, momentul optim de a descinde în 
forţă pentru a prelua sediul în care funcţionau 
şi cele cinci staţii TV ale Antenelor. Cu abilitate, 
toate partidele profită şi reclamă că ne aflăm 
în faţa unui „plan bine pus la punct de sus-
pendare a democraţiei”, iar PSD-ul ameninţă 
chiar cu moţiunea de cenzură dacă cele cinci 
posturi ale Antenei sunt evacuate, în timp ce 
Popescu-Tăriceanu afirmă că „unei televiziuni 
care este incomodă, neobedientă, nealiniată i 
se pune pumnul în gură”. Şi asta, deşi nu s-au 
suspendat licenţe de emisie, iar Antena 1 s-a 
mai mutat şi nu şi-a încetat emisia. Premierul 
Cioloş a explicat că nu vor fi evacuate posturile 
TV în cinci zile, că după această perioadă ele 
au dreptul la contestaţie faţă de decizia ANAF şi 
că intervalul amintit este prevăzut şi el de lege. 

Dar nimeni nu mai vrea să audă! În schimb, 
ajungem la aplicarea celui de-al treilea princi-
piu al democraţiei româneşti: Quod licet Iovi, 
non licet bovi (ce îi este permis lui Jupiter, nu 
îi este permis unui bou). În faţa unei hotărâri 
judecătoreşti, un simplu muritor, o alimentară 
de cartier sau Antenele lui Voiculescu ar trebui 
să fie egale. Nu numai că nu sunt, dar până şi 
preşedintele Iohannis tratează aplicarea unei 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile 
drept un „banal motiv administrativ”. În replică, 
CSM atrage atenţia că politicienii ar trebui să 
nu mai comenteze astfel încât „să pună sub 
semnul precarităţii o procedură judiciară”!

Evident, nu suntem o „soţietate fără prin-
ţipuri”!

ALX. MARINESCU
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