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Hag Hanuca
Sameah!
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Socială şi Medicală al FCER
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La temelia
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Mari
rămâne
şi piatra pusă
de evrei

Alătură-te echipei
de voluntari din Bucureşti,
vizitează seniorii
comunităţii
şi aprinde împreună cu ei
lumânările de Hanuca!
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Soldaţi evrei pe frontul din Moldova, sărbătorind Roş Haşana (1917)

„La temelia României Mari rămâne
şi piatra pusă de noi“. Sunt cuvinte
scrise în primul articol dedicat Unirii,
apărut în ziarul Curierul Israelit, 29
nov./12 dec. 1918.
Constatarea exprimă o realitate
istorică recunoscută şi de unele personalităţi ale vieţii politice româneşti.
Dovadă, adresa nr. 2385/2 mai 1921 a
Ministerului de Război: „Stimăm şi iubim
pe cetăţenii evrei – se scria în document
– întrucât au contribuit la mărirea Patriei şi şi-au făcut cu prisosinţă datoria,
soldaţii evrei luptând în aprigele lupte
cot la cot cu soldaţii români”. Această
recunoaştere vine după următoarea

declaraţie a regelui Ferdinand, făcută
unei delegaţii a Uniunii Evreilor Români
în anul 1917: „Nu m-am înşelat că toţi
locuitorii de pe pământul românesc,
fără diferenţă de religie, de origine sau
de rasă, sunt animaţi de aceleaşi sentimente înalte de fraternitate”.
Desigur, înfăptuirea Marii Uniri a fost
o necesitate istorică, dar, fără război,
este îndoielnic că ea s-ar fi realizat. În
atari condiţii, contribuţia evreiască nu
putea fi subapreciată. În acest sens, dr.
W. Filderman demonstrează cu date şi
fapte incontestabile că la război au participat 23.000 de ostaşi evrei, respectiv
10% din totalul populaţiei evreieşti afla-

te atunci în Vechiul Regat; pe câmpul
de luptă au căzut 882 şi peste 800 au
fost decoraţi. Dar dovezile eroismului
evreiesc nu sunt numai cifrele, ci zecile şi chiar sutele de cazuri de vitejie
consemnate ale soldaţilor evrei, cazuri
relatate nu doar în presa evreiască, ci
şi în cea românească.
Aşadar, implicaţi în lupta pentru
făurirea Unirii, era firesc ca şi pentru
evrei Unirea să fie tot un eveniment de
importanţă istorică, ca şi pentru confraţii
lor români.
Dr. LYA BENJAMIN
(Continuare în pag. 21)
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Interviul

lunii
noiembrie

Prestigiul intern şi extern al
comunităţii evreieşti din România
Interviu cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer

În interviul acordat lunar pentru cititorii Realităţii
Evreieşti, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, s-a concentrat asupra comentării unor momente cu rezonanţă în
lumea culturală românească, a unor iniţiative care transformă instantaneu prezentul în viitor.
– Ce vi s-a părut semnificativ la cea
de-a şasea ediţie a Festivalului Internaţional „Mihail Sebastian”?
– Atracţia din ce în ce mai puternică a intelectualităţii româneşti faţă de
evenimente culturale de anvergură,
organizate de F.C.E.R., cum a fost şi
acest festival. Mă gândesc la câteva
nume noi prezente în program: Florica
Ichim şi Irina Zlotea, autoarele antologiei
„Cătălina Buzoianu – Magie, Abur, Vis”;
academicianul Ionel Cândea, profesorul
Viorel Coman, prezentatori ai unora din
cărţile lansate la festival. Implicarea în
organizare a unor instituţii centrale şi
locale de stat: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Primăria Municipiului,
Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului
Brăila. Impulsul creativ, dat fiind că
importanţi muzicieni, actori, regizori din
România, Republica Moldova, Israel au
oferit, şi cu acest prilej, noi dimensiuni
ale potenţialului lor artistic.
– Aţi luat parte şi la recenta ediţie a
Bereshit, desfăşurată la Braşov în prima
decadă a lunii noiembrie?
– Da. La secţiunea Limmud, am
vorbit despre contribuţia evreilor la dezvoltarea României moderne, insistând
pe coordonate mai puţin cunoscute, cum
sunt agronomia, finanţele, industria, comerţul. M-am referit la importanţa arendaşilor evrei în trecerea de la economia
de tip feudal la economia capitalistă prin
modernizarea agriculturii; la ponderea
finanţiştilor evrei în edificarea sistemului
bancar în România şi a pieţei de capital,
amintind în acest context ataşamentul
faţă de ţară al lui Mauriciu Blank, finanţator al statului român în Războiul de
Independenţă de la 1877. Am remarcat
beneficiile aduse de industriaşi evrei de
renume în crearea de locuri de muncă:
Max Auschnitt – Reşiţa; baronul Jacob
de Neuschatz – Iaşi; baronul Francisc
von Neuman – Arad; Filderman – Bacău.
Am evidenţiat rolul evreilor în industria
textilă, industria sârmei, industria încălţămintei, a morăritului, a serviciilor
– vopsitorie, boiangerie, curăţătorie – în
comerţul en gros de cereale, taurine.
Am amintit, fireşte, performanţele lor
în medicină, drept, literatură, subliniind
prezenţa lor masivă în mişcarea avangardistă, pornind chiar de la fondatorul
dadaismului, moineşteanul Tristan
Tzara, în arte, amintind câteva vârfuri
– Victor Brauner, Jules Perahim, Max
Herman Maxy –, în presă.
– În acest interval au avut loc obişnuitele reuniuni ale Comitetului Director.
Ce teme şi hotărâri consideraţi că trebuie
subliniate?
– Am avut, într-adevăr, o întrunire
de Comitet Director la sfârşitul lunii
octombrie, unde, printre altele, au fost
aprobate: îmbunătăţirea sistemelor de
securitate pentru comunităţile din ţară;
validarea alegerilor pentru conducerea
CE Constanţa; acordarea Medaliei
„Prieten al Comunităţilor Evreieşti din
România” preşedintei Asociaţiei EuroFest, actriţa Victoria Cociaş, şi avocatului
Ionuţ Silviu Dobrin; traseele conducerii
F.C.E.R. în Hanuchiada 5779 şi bugetul
de Hanuca 5779; transmiterea în massmedia a comunicatului de presă „Evreii
din România împărtăşesc durerea evreilor din SUA”, referitor la tragedia de la
Sinagoga „Tree of Life”, din Pittsburgh
(Pennsylvania). A fost adresată către

DRI o succintă informare lunară privind
situaţia în comunităţi.
– Cum relaţionează F.C.E.R. cu viaţa
evreiască internaţională?
– Un exemplu de dată recentă este
Conferinţa „MAHAR”, organizată anual
sub auspiciile Congresului Mondial Evreiesc (CME), Congresului Evreiesc Europa-Asia (CEEA), Ambasada Itinerantă
a Israelului în Serbia şi fostele republici
iugoslave, cu sprijinul Jointului, gazdă
fiind, în acest an, Comunitatea Evreilor
din Muntenegru (CEM). Împreună cu
directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici,
am participat din partea F.C.E.R. Printre
invitaţi am remarcat prezenţa directoarei
pentru Relaţii Internaţionale a Keren
Kaiemet Le’Israel (KKL), Karin Bolton;
a directoarei CEEA, dr. Jennifer Shkabatur; a ambasadoarei israeliene E.S.
Alona Fisher Kamm.
– Cum aţi perceput poziţia autorităţilor muntenegrene faţă de Comunitatea
Evreiască?
– Faptul că la sesiunea de deschidere, moderată de preşedintele CEM,
Djordjie Raicevici, au participat vicepreşedintele Parlamentului, lider al Grupului
Parlamentar din Muntenegru, Branimir
Raicevic, mi s-a părut de bun augur.
– Ce v-a reţinut, cu precădere, atenţia?
– Comunicări despre subiecte precum: renaşterea Israelului modern – de
altfel, conferinţa a fost prefaţată de o
expoziţie de fotografii istorice sub genericul „Sărbătorirea Israelului la 70 de
ani”; războaiele de apărare ale Israelului;
organizarea Alialei clandestine a evreilor etiopieni din Sudan, cunoscută sub
numele de „Operaţiunea Moise”; „relaţia
între informaţie şi realitate” – chiar aşa
s-a intilulat expozeul unui specialist
israelian, şeful Direcţiei de Informare
Militară, cu exemplificări din îndelungata
sa experienţă în domeniu; episoade din
lupta în ilegalitate a evreilor din fostul lagăr al ţărilor satelite U.R.S.R.-ului pentru
dreptul de a face Alia, relatate de rabinul
Josef Mendelevich, originar din Riga,
supravieţuitor al Gulagului. M-a bucurat
o comunicare pe tema recuperării culturii
idiş – „comoară a memoriei naţionale
colective evreieşti” – la cultura iudaică.
Faptul că prelegerile au fost interactive,
că au fost înviorate cu filme la tema
respectivă a contribuit la menţinerea
trează a interesului celor prezenţi.
– Aţi avut intervenţii?
– Fireşte. Am încercat satisfacţia de
a vedea că au stârnit interes, generând
alte luări de cuvânt.
– Nu uit concertul oferit de corişti
aparţinând vechii comunităţi sefarde din
fosta Iugoslavie la Festivalul „EuroIudaica” de la Sibiu, în 2008.
– Nu ştiu dacă Corul „Mois Hason”,
oferind un concert de mare profesionalitate participanţilor, a fost unul şi acelaşi.
Tot ce ştiu e că poartă numele unui cunoscut compozitor evreu de la mijlocul
secolului trecut, promotor al spiritualităţii
specifice culturii sefarde. Un concert de
neratat.
– Ce vă preocupă în prezent?
– Pregătirile aflate pe ultima sută de
metri ale evenimentului „Evreii şi Marea
Unire, înainte şi după 1918” şi Hanuchiada 5779.
IULIA DELEANU
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Premierul Benjamin Netanyahu
se pronunţă pentru întărirea
relaţiilor cu statele din Balcani

La începutul lunii octombrie, premierul Benjamin Netanyahu a participat
la reuniunea Forumului de la Craiova, desfăşurată la Varna. Organizaţie
regională, Forumul de la Craiova a fost
înfiinţat în 2015 şi vizează promovarea intereselor comune ale Bulgariei,
României, Serbiei şi Greciei. Pentru
prima dată, în octombrie 2018 la reuniune a fost invitat un lider străin, respectiv
premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Pentru şeful Guvernului de la Ierusalim
astfel de întâlniri sunt importante, ele
făcând parte din politica sa de lărgire a
sprijinului din partea unor state membre
ale Uniunii Europene, care să agreeze
poziţia Israelului. De aceea, anul trecut, el
a efectuat o vizită în Ungaria în momentul
în care la Budapesta se desfăşura reuniunea Grupului de la Vişegrad. Netanyahu
a avut atunci prilejul să se întâlnească
nu numai cu premierul Ungariei, Viktor
Orban, ci şi cu liderii Poloniei, Cehiei şi
Slovaciei, şi să stabilească direcţii de
colaborare, inclusiv susţinerea în cadrul
Uniunii Europene dar şi în alte organizaţii
internaţionale, ca de pildă la ONU.
La Varna, Benjamin Netanyahu a
avut convorbiri separate cu premierii
celor patru state-membre ale Forumului.
Premierul Israelului, ca şi Viorica Dăncilă, prim-ministrul României, au apreciat
foarte bunele relaţii de colaborare dintre
cele două ţări şi au convenit extinderea
şi aprofundarea lor, colaborare care se
manifestă în multiple domenii, inclusiv în
cel al securităţii. Netanyahu a subliniat că
Israelul apără Europa în faţa atentatelor

teroriste. El a felicitat România pentru
viitoarea preşedinţie a Consiliului Uniunii
Europene şi a rugat-o pe Viorica Dăncilă,
în calitatea pe care o va avea în perioada
respectivă, să intervină pentru modificarea poziţiei UE faţă de Israel. Şeful
Executivului român i-a prezentat lui Netanyahu modificările legislative realizate
în domeniul parteneriatului public- privat,
modificări care au sporit atractivitatea
mediului investiţional românesc şi a
reconfirmat interesul României pentru
consolidarea şi aprofundarea relaţiilor cu
Statul Israel în domeniul cooperării strategice, securităţii cibernetice, precum şi în
energetică, medicină, cercetare şi inovare.
Cei doi premieri şi-au exprimat satisfacţia
pentru avansarea negocierilor în vederea
încheierii Parteneriatului România-Israel
în domeniul noilor tehnologii, s-a subliniat
într-un comunicat al Guvernului român.
În Declaraţia Comună a celor cinci
premieri, Netanyahu a arătat că a considerat invitarea sa la Forum o mare
onoare, referindu-se atât la suferinţele
evreilor din aceste ţări în perioada Holocaustului, cât şi la faptul că în fiecare
dintre ele au existat neevrei curajoşi, care
au salvat viaţa unor evrei, de multe ori
cu preţul propriilor vieţi, ceea ce Israelul
nu va uita. „La aceasta voi adăuga două
lucruri”, a afirmat Netanyahu. „Primul,
poziţia dv. comună împotriva antisemitismului de astăzi, care încă se manifestă,
şi fiecare dintre guvernele dv. adoptă o
atitudine foarte fermă. Credem că este
EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 21)

Comunicat privind poziţia FCER
faţă de declaraţiile dlui Ilan Laufer

Conducerea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, reunită într-o primă
întâlnire, miercuri, 21 noiembrie, ora 16.30, a luat în dezbatere declaraţia televizată
a domnului Ilan Laufer, din seara zilei de 20 noiembrie.
Cu această ocazie, conducerea FCER-CM a luat la cunoştinţă declaraţia de presă
a deputatului FCER-CM, domnul Silviu Vexler, care s-a disociat total de afirmaţiile
domnului Ilan Laufer: „Este grav când arunci cuvinte fără să ai proprietatea lor, cu
atât mai mult când ele sunt legate de antisemitism, un fapt grav”.
Considerând temeinice afirmaţiile deputatului Silviu Vexler, ne asociem acestei
luări de poziţie.
În continuare, Comitetul Director al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
- Cultul Mozaic (FCER-CM), în cadrul reuniunii sale din data de 22 noiembrie 2018,
a analizat şi dezbătut afirmaţiile publice ale dlui Ilan Laufer, prilejuite de respingerea
nominalizării sale ca Ministru al Dezvoltării Regionale.
Ca urmare a acestei dezbateri, transmitem următorul

COMUNICAT DE PRESĂ
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România - Cultul Mozaic respinge cu fermitate acuzaţiile de antisemitism la adresa Preşedintelui Klaus Werner Iohannis.
Preşedintele României a dovedit,
de-a lungul timpului, o înţelegere deosebită atât pentru tragedia Holocaustului,
la originea căruia a fost antisemitismul,
în formele sale cele mai feroce, cât şi
pentru suferinţele supravieţuitorilor
Holoc austului. Preşedintele Klaus
Iohannis a militat permanent pentru
combaterea antisemitismului şi negaţionismului şi recunoaşterea, în repetate
rânduri, a contribuţiei minorităţii evreieşti la crearea şi dezvoltarea României
moderne.
Cel mai recent exemplu al acestei atitudini este decorarea de către Preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, a
unui număr de peste 40 de supravieţuitori
ai Holocaustului, cu ocazia Zilei Naţionale
de Comemorare a Holocaustului din România (9 octombrie 2018).
De altfel, meritele domnului Preşedinte Klaus Werner Iohannis în lupta pentru
combaterea antisemitismului şi memoria Holocaustului au fost recunoscute
şi de mari organizaţii evreieşti precum
American Jewish Commitee, care i-a
decernat, în anul 2017, distincţia „Lumina
Popoarelor” (https://www.ajc.org/news/

ajc-global-forum-to-honor-romanian-president-iohannis)
Totodată, FCER-CM nu poate fi de
acord cu acuzaţii colective la adresa
niciunei minorităţi. În ceea ce priveşte
minoritatea germană din România,
FCER-CM a avut şi are relaţii excelente
de lucru şi de colaborare cu Forumul
Democrat al Germanilor din România, cu
reprezentantul acestei etnii, un partener
de lungă durată al FCER-CM în promovarea democraţiei şi a luptei împotriva
antisemitismului.
Subliniem în mod cu totul special că
acuzaţiile de antisemitism şi invocarea
atât a memoriei victimelor Holocaustu
lui, cât şi a acestei tragedii a umanităţii nu pot şi nu trebuie să fie folosite
într-un conflict politic.
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România - Cultul Mozaic a luptat şi va
lupta întotdeauna împotriva manifestărilor
antisemite şi va lua orice măsuri sunt necesare pentru combaterea actelor reale
de antisemitism, aceasta fiind una din
misiunile sale fundamentale.
Comitetul Director
al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România - Cultul Mozaic
Preşedinte
Dr. Aurel Vainer

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 526-527 (1326-1327) - 1 – 30 Noiembrie 2018		

3

80 de ani de la „Noaptea de Cristal”

S-au împlinit, la începutul acestei
luni, 80 de ani de la pogromul organizat
împotriva evreilor din Germania şi Austria anexată, cunoscut sub denumirea
ironică de „Noaptea de Cristal”. Ironică,
deoarece se referea la covoarele groase
de sticlă ale vitrinelor sparte ale magazinelor evreieşti. Cu „Noaptea de Cristal”,
persecuţiile împotriva evreilor din Germania nazistă au căpătat o altă dimensiune: au reprezentat începutul sfârşitului.
Dacă până atunci, în general, măsurile
antievreieşti se concretizau prin legile
rasiale, antisemite, aşa-zisele legi de la
Nürnberg (ceea ce nu însemna că evreii
nu erau bătuţi sau umiliţi, dar în mod neorganizat), de-acum înainte vor interveni
brutalitatea fizică, arestările, pedepsele
corporale, deportările în lagăre, confiscarea şi distrugerea bunurilor evreieşti,
incendierea lăcaşurilor de cult.
Acţiunea, care s-a desfăşurat în
zilele de 9 şi 10 noiembrie 1938 şi care

a durat chiar mai mult în unele
localităţi, a fost declanşată de
vestea asasinării la Paris a diplomatului german Ernst von Rath de
către un student evreu de origine
poloneză. Hitler a folosit acest
incident drept pretext pentru a ordona represalii violente împotriva
evreilor. El a dat dispoziţie ministrului propagandei, Joseph Goebbels,
să organizeze pogromul, care să
aibă aparenţa unor „demonstraţii
spontane”. În consecinţă, în noaptea de
8 spre 9 noiembrie, şeful Gestapoului,
Heinrich Müller, a trimis telegrame tuturor
unităţilor de poliţie, informându-le că în
curând va începe o acţiune împotriva
evreilor, mai ales a sinagogilor, dar că
poliţia nu trebuia să intervină la scenele
de brutalitate sau distrugerea bunurilor
evreieşti, ci mai degrabă să-i aresteze pe
evrei. Formaţiunile de pompieri au primit

Activităţi complexe
şi de mare impact
analizate
de Comitetul Director

În ultima zi a lunii octombrie s-a întrunit Comitetul Director al
FCER-CM, care a avut o agendă deosebit de complexă. Având
în vedere intensificarea manifestărilor antisemite pe plan mondial şi necesitatea protejării evreilor din România, conducerea
Federaţiei a decis, între altele, îmbunătăţirea sistemelor de
securitate de la sediile comunităţilor evreieşti din ţară.
FCER va fi reprezentată la New York de preşedintele Aurel
Vainer şi de deputatul Silviu Vexler, cu ocazia înmânării „Medaliei pentru Merit Cultural” acordate de preşedintele României,
Klaus Iohannis, organizaţiei JDC România.
La Bucureşti, preşedintele Aurel Vainer şi subsecretar de
stat Irina Cajal vor participa, în numele Federaţiei, la conferinţa
„Centenarul Marii Uniri şi rolul minorităţilor naţionale la dezvoltarea societăţii româneşti”, organizată la Palatul Parlamentului
de asociaţia interetnică „ANIMA FORI”.
O decizie de mare importanţă a fost aprobarea întrunirii Consiliului de Conducere al FCER şi agendei acestei reuniuni, care
va analiza, între altele, execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2018, va aproba orientările pentru Bugetul anului 2019
şi va analiza activitatea de prezervare a cimitirelor evreieşti.
Şi în acest an va continua tradiţia deplasării de Hanuca
a membrilor conducerii FCER în comunităţi evreieşti din
ţară. Conform programului preliminar prezentat Comitetului
Director, în cadrul Hanuchiadei 5779 vor fi vizitate în total 21
de comunităţi şi vor fi parcurşi, în acest scop, peste 4600 de
kilometri.
Un eveniment major, programat la finele lunii noiembrie, va
fi „Evreii şi Marea Unire, înainte şi după 1918”, care se va desfăşura în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României.
Tot din domeniul cultural, şi tot în organizarea Dept. Cultură,
Artă, Media al FCER, C.D. a analizat desfăşurarea celei de-a
VI-a ediţii a Festivalului Internaţional „Mihail Sebastian” de
la Brăila. Comitetul Director a mai luat notă de participarea
Editurii Hasefer la cel mai mare Târg internaţional de carte
din România – Gaudeamus, unde au fost lansate patru titluri,
activităţi prezentate pe larg în acest număr al revistei.
Comitetul Director al FCER-CM a luat notă de informarea
preliminară privind evenimentul „Evreii şi Marea Unire, înainte
şi după 1918“ (27-28 noiembrie 2018).
În finalul întrunirii, Comitetul Director a validat alegerile de
la CE Constanţa, care au avut loc în ziua de 7 octombrie 2018
şi pe care le-am prezentat cititorilor în numărul precedent al
revistei noastre. A fost reales preşedintele Sorin Lucian Ionescu, membrii în Comitet fiind Claudia Cioca, Paula Herşcovici
şi Dan Popescu. De asemenea, C.D. al FCER a aprobat
solicitările de amânare pentru primul trimestru al anului 2019
a alegerilor de la CE Cluj şi CE Dej.
Comitetul Director a recunoscut meritele unor personalităţi din afara comunităţii evreieşti în promovarea unor bune
relaţii interetnice, aprobând acordarea Medaliei „Prieten al
Comunităţilor Evreieşti din România” artistei Victoria Cociaş,
preşedintă a Asociaţiei EuroFest, şi avocatului Ionuţ Silviu
Dobrin. (A.M.)

instrucţiuni să intervină la incendii numai
atunci când ar fi fost ameninţate clădiri în
care locuiau „arieni”. În următoarele 48 de
ore au fost incendiate 1000 de sinagogi
în toată Germania, o mare parte dintre
ele nefiind refăcute nici astăzi. Au fost

distruse sau jefuite 7500 de magazine
evreieşti şi cel puţin 91 de evrei au fost
ucişi (câteva sute, după alte surse). Au
fost atacate şi vandalizate locuinţe ale
evreilor, spitale, şcoli şi cimitire. 30.000
de bărbaţi evrei între 16 şi 60 de ani au
fost arestaţi şi trimişi în lagărele de concentrare de la Dachau, Buchenwald şi
Sachsenhausen.
Autorităţile germane au interzis
societăţilor de asigurări să-i despăgu
bească pe evrei, mai mult, ruinele sinagogilor au trebuit curăţate chiar de evrei,
iar statul a impus comunităţii evreieşti
plata unei amenzi de un miliard de mărci
germane (400 de milioane de dolari, la

Ţările beligerante
din Primul Război Mondial
şi-au comemorat victimele
împreună şi la Bucureşti

Pe 11 noiembrie, la ora 11, la exact 100 de ani de la semnarea
armistiţiului pentru încheierea Primului Război Mondial, reprezentanţii Franţei, Germaniei şi Bulgariei la Bucureşti au organizat o
ceremonie comună
de comemorare a
celor care au pierit
în marea conflagraţie.
Au fost comemorări atât la Cimitirul Francez,
cât şi la Cimitirul
Pro Patria, unde
sunt înmormântaţi
ostaşi din armata
germană şi din armata bulgară.
Într-un moment
istoric important, ambasadoarea Franţei la Bucureşti, Michèle
Ramis, şi ambasadorul Germaniei în România, Cord Meier-Klodt,
au fost împreună pentru a marca cei 100 de ani de la încheierea
războiului, în care au pierit peste 19 milioane de ostaşi şi civili.
Cei doi au adresat un apel pentru pace în lume, mai ales în
condiţiile actuale, în care tehnica militară cunoaşte o dezvoltare
exponenţială, cu un potenţial distructiv enorm.
La evenimente au luat parte reprezentanţi ai Casei Regale a
României, ai Guvernului şi ai minorităţilor etnice de la noi.
Atât la ceremonia de depunere de coroane de flori de la cimitir,
cât şi la recepţia organizată de Ambasada franceză, Ana Birchall,
viceprim-ministru în Guvernul României, a transmis un mesaj din
partea Executivului.
Din partea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi a
Comunităţii Evreilor din Bucureşti a luat parte la evenimente ing. Paul
Schwartz, preşedintele C.E.B., care a depus câte o coroană de flori
la ambele monumente şi a participat şi la întrunirea de la Ambasada
Franţei. (G.G.)

valoarea în 1938). În Austria pogromul
a fost cel mai violent, dovedindu-se
existenţa unui antisemitism mai virulent
decât în celelalte teritorii germane. După
„Kristallnacht”, autorităţile naziste au impus alte interdicţii pentru evrei, expulzând
de pildă copiii din şcoli.
„Noaptea de Cristal” i-a convins
pe evrei, chiar şi pe cei care încă mai
credeau că este vorba de o „perioadă
trecătoare”, că în Germania nu mai era
de trăit. În consecinţă, până în 1939,
peste 200.000 de evrei au părăsit teritoriul german, dar această posibilitate o
aveau doar clasele înstărite, care şi-au
putut plăti vizele. Dar chiar şi pentru ei a
reprezentat un demers dificil, deoarece
tot mai puţine ţări acceptau refugiaţi evrei.
Cei care au rămas au devenit victime ale
Holocaustului.
EVA GALAMBOS

Evreii
din România
împărtăşesc
durerea evreilor
din SUA

Comitetul Director al Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din RomâniaCultul Mozaic a transmis, imediat după
evenimentele tragice de la Sinagoga
„Tree of Life” din Pittsburgh, un comunicat de solidaritate cu familiile victimelor
şi ale celor răniţi, documentul exprimând
indignarea faţă de uciderea brutală şi cu
sânge rece a 11 evrei.
Redăm mai jos textul integral, transmis sub semnătura preşedintelui Comitetului Director, dr. Aurel Vainer:
„Crima oribilă şi de o violenţă extremă
săvârşită de criminalul Robert Bowers la
Sinagoga «Tree of Life» din Pittsburgh
(Pennsylvania – SUA) a produs revoltă
şi durere la nivel oficial, precum şi în
comunităţile evreieşti din toată lumea,
sentimente împărtăşite şi de evreii din
România.
Membrii şi conducerea Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din RomâniaCultul Mozaic (FCER-CM) îşi exprimă de
plina solidaritate cu suferinţa comunităţii
evreieşti din SUA, cu durerea atroce
resimţită de familiile tuturor celor 11 persoane decedate şi de cele ale răniţilor. La
întrunirea Comitetului Director al FCERCM din 31 octombrie a.c., la care au luat
parte atât preşedintele Asociaţiei Evreilor
din România Victime ale Holocaustului
(dr. Liviu Beris), cât şi preşedintele B’nai
B’rith România (José Iacobescu), partici
panţii au condamnat crima sângeroasă şi
au subliniat că acest nou episod antisemit
este de o gravitate extremă nu numai prin
violenţa sa şi prin premeditarea crimelor,
ci şi prin faptul că arată că recrudescenţa
antisemitismului din majoritatea statelor
din Europa Occidentală se manifestă
şi în SUA, unde locuieşte cea mai
numeroasă comunitate evreiască din
diaspora.
În aceste condiţii, membrii şi conducerea FCER-CM consideră că simpla
condamnare în justiţie a atentatorului
american, care este necesară şi care
se va înfăptui fără nici un dubiu, precum
şi condamnarea crimei sângeroase
de către liderii politici, începând cu
preşedintele Donald Trump, nu mai sunt
suficiente. Sunt necesare măsuri ample
şi concertate ale guvernelor din toate
ţările civilizate şi democratice pentru
combaterea antisemitismului şi pentru
scoaterea acestuia în afara legii. Ascensiunea politică a partidelor extremiste şi
înteţirea actelor antisemite, multe dintre
ele comise cu violenţă, reprezintă un
pericol pentru democraţie în general şi
pentru toate minorităţile, în special. Antisemitismul nu este un pericol numai pentru evrei, ci şi pentru societăţile umane în
ansamblul lor.”
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expoziţie din obiecte ale artistului, incluse solistă a Operei Naţionale din Bucureşti,
care, împreună cu tenorul Mario Vasiliu
în categoria tezaur.
Nadia Ustinescu, preşedinta CE din (acompaniament la chitară Mădălina
Brăila, a vorbit despre receptarea de
către brăileni a operei lui Sebastian, Petruș Costea (stg.), Geo Şerban şi Alex. Marinescu
au lansat volumul „Bucuriile muzicii“
prezentată în cadrul fiecărui festival,
şi a apreciat că în Brăila a existat o
armonie şi o stare de bine în ceea ce
priveşte minorităţile şi în perioada interbelică şi şi acum, la care a contribuit
şi spiritul lui Sebastian.

Distincţii acordate de FCER

Deschiderea oficială a Festivalului „M. Sebastian“

În perioada 1-3 noiembrie 2018 a avut loc, la Brăila, cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional „MIHAIL SEBASTIAN”, organizat prin Departamentul Cultură,
Artă, Media al FCER-CM, condus de Robert Schorr. Manifestarea beneficiază
de sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi are ca parteneri Primăria
Municipiului Brăila, Teatrul „Maria Filotti”, Muzeul Brăilei „Carol I”, JDC România,
Fundaţia Caritatea, Comunitatea Evreilor din Brăila, Comunitatea Evreilor din Bucureşti, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”, Consiliul Judeţean Brăila, Prefectura
Brăila. Sponsorii festivalului sunt societăţile „Borsec” şi „Tuborg”.
De-a lungul celor trei zile de regal spiritual, au avut loc lansări de cărţi, spectacole de teatru, recitaluri de muzică, lecturi, dezbateri pe marginea operelor marelui
scriitor născut la Brăila. 			
Deschiderea oficială a celei de-a
VI-a ediţii a festivalului s-a desfăşurat,
ca în fiecare an, în foaierul Teatrului
„Maria Filotti”, spaţiu care poartă numele marelui scriitor Mihail Sebastian.
Gongul inaugural a fost bătut de Lucian
Sabados, directorul teatrului şi unul dintre
marii susţinători ai acestui eveniment.
Amintind cum a pornit această iniţiativă,
împreună cu preşedintele Vainer şi cu
Robert Schorr, în speranţa că încetul cu

Aspect din spectacolul „Regele gol“

încetul „Zilele Mihail Sebastian” (cum se
numea iniţial evenimentul) vor creşte, el
a arătat că această dorinţă s-a împlinit,
creaţia lui Sebastian devenind an de an
o operă în descoperire.
Robert Schorr, directorul Departamentului de Cultură, Artă, Media, a
menţionat că, astăzi, festivalul este internaţional şi se depun eforturi ca el să
devină tot mai interesant. Vorbitorul şi
principalul organizator al manifestării, alături de Silvian Horn, Silvia Solomonovici,
Andreea Varodin, a mulţumit autorităţilor
locale şi Federaţiei pentru sprijinul oferit
în organizarea festivalului.

Dr. Aurel Vainer: Un festival al păcii
Festivalul „Sebastian” este o construcţie a păcii, a apreciat preşedintele
FCER, dr. Aurel Vainer, adăugând că
este şi un loc unde se întâlnesc cei care-l
admiră pe Sebastian. Abordarea noastră
legată de Sebastian este complexă, nu
facem din el numai un autor dramatic, ci
prezentăm toată complexitatea operei.
Nu numai la Bucureşti există specialişti
în opera lui Sebastian, cum este Geo
Şerban, ci şi la Brăila, cum sunt prof.univ.
dr. Ionel Cândea, prof. dr. Viorel Coman
sau dr.Valentin Popa, intelectuali brăileni
subtili. Programul de anul acesta este
variat; ca o surpriză, se lansează volumul
„Cătălina Buzoianu – magie, abur, vis”,
despre creaţia acestei regizoare care
a pus în scenă mai multe piese la TES.
Sunt prezenţi, de asemenea, cântăreaţa
de operă Irina Iordăchescu sau formaţia

israeliană de teatru a lui Nico Nitai, un
fost elev al lui Sebastian. Preşedintele
FCER a menţionat că în spatele realizărilor se află şi deputatul de Brăila,
Mihai Tudose, iar mulţumiri speciale îi
revin şi primarului Brăilei, Viorel Marian
Dragomir.
În cuvântul său, edilul a subliniat
că Primăria s-a implicat în organizarea
festivalului din respect faţă de Sebastian, dar Brăila îi tratează cu respect pe
toţi cei care au adus valoare
oraşului. Personal, participă la
toate evenimentele organizate
de comunitatea evreiască. Este
firesc, a mai adăugat Viorel M.
Dragomir, să se găsească bani
pentru evenimente importante,
precum cel de aici, şi ca toată
lumea să fie mulţumită, dar care
implică multă muncă, înainte,
în timpul şi după încheierea
manifestării.
Irina Cajal Marin, subsecretar de stat la Ministerul Culturii,
a transmis saluturile adresate
participanţilor atât de actualul,
cât şi de fostul ministru al Culturii, George
Ivaşcu şi, respectiv, Ionuţ Vulpescu, şi a
subliniat că Brăila a fost adusă la adevărata ei valoare prin festivalul „Sebastian”.
Ea a apreciat „munca de Sisif” desfăşurată de Robert Schorr, al cărei rezultat s-a
concretizat în trei zile de festival. Sebastian este un mare scriitor şi stilul său nu
s-a erodat în timp, a spus vorbitoarea, iar
festivalul „Mihail Sebastian” a devenit un
brand al României.
Prof. univ. dr. Ionel Cândea, directorul
Muzeului Brăilei „Carol I”, a subliniat că a
şasea ediţie a festivalului se desfăşoară
în anul în care se aniversează Centenarul
Marii Uniri. La realizarea acestui mare
deziderat au contribuit şi brăilenii, printre
care numeroşi evrei. Vorbitorul l-a evocat
în acest context pe marele artist Maxy,
un strălucit reprezentant al avangardei,
care a luptat în Primul Război Mondial pe
fronturile din Dobrogea şi Bucureşti. Muzeul Brăilei intenţionează să organizeze o

În numele Comitetului Director al
FCER, dr. Aurel Vainer a acordat medalia „Prieten al Comunităţii Evreilor”
primarului Brăilei, Viorel Marian Dragomir.
Medalia i-a fost acordată în lumina unor
importante valori iudaice – memoria şi
recunoştinţa –, fiind recunoscute meritele sale în promovarea unei atmosfere
de armonie în coexistenţa minorităţilor,
pentru sprijinirea festivalului „Sebastian” şi pentru prietenia manifestată
faţă de comunitatea evreiască. Primind
distincţia, Viorel Marian Dragomir a
subliniat că medalia aparţine tuturor
locuitorilor Brăilei. Nadia Ustinescu,
preşedinta CE din Brăila, a fost distinsă
cu medalia de onoare „Devotament în
activitatea comunităţilor din România”.
Emoţionată, ea a mulţumit conducerii,

Ioana Petre) au interpretat arii din opere
celebre.

Sebastian pe multiple planuri

Sesiunea de comunicări din cea de-a
doua zi a festivalului, găzduită de sala de
conferinţe a Muzeului Brăilei „Carol I”, a
fost moderată de directorul acestei instituţii, acad. prof. dr. Ionel Cândea. Luând
cuvântul în deschidere, dr. Aurel Vainer
a prezentat pe scurt temele care urmau
să fie abordate şi a propus editarea unui
volum special despre cea de-a şasea
ediţie a Festivalului Internaţional „Mihail
Sebastian”.
Dr.Viorel Coman, prezentând volumul „Eliade şi brăilenii” de Valentin Popa, a caracterizat cartea ca fiind „atipică”.
El a menţionat că lucrarea face
parte din categoria „geografie
culturală”, ceea ce reiese de
fapt din titlu. Este o analiză
solidă, bogată, cu o bibliografie
amplă, o carte curajoasă, cu
judecăţi de valoare despre opt
scriitori brăileni şi relaţia lor cu
Eliade. Prietenia este marea
temă a cărţii. Drama Brăilei,
Florica Ichim (centru), Irina Zlotea şi Ciprian Buzoianu
a opinat Viorel Coman, a fost
precum şi membrilor comunităţii care o provocată de scriitorii care au plecat, dar
înconjoară.
au dezvoltat faţă de Eliade o atitudine ce
ţine de caracter, extrem de profundă, tădar de mare fidelitate. Este o carte
„Cătălina Buzoianu – magie, abur, ioasă,
a conexiunilor, cu date biografice, cu o
vis”, de Florica Ichim şi Irina Zlotea anume structură de idei, cu prezentarea
Volumul a fost lansat în prezenţa relaţiei fiecăruia cu Eliade. Există şi o
nepotului Cătălinei Buzoianu, care a analiză a ideologiei momentului. Vorbitotransmis gândurile bune şi mulţumirile rul a menţionat că nici unul dintre cei opt
marii regizoare pentru prietenia arătată scriitori nu s-a dezis de Eliade, nu a făcut
compromisuri, nu a trădat. Impresionantă
de autoarele cărţii.
Florica Ichim a subliniat că ea par
ticipă nu numai ca autoare, ci şi ca repre
zentantă a Fundaţiei „Camil Petrescu”,
un bun prieten al lui Mihail Sebastian şi
cel care l-a ajutat să debuteze. Ambele
coautoare au subliniat că vor fi trei vo
lume, graţie unor oameni care le-au trimis
numeroase materiale documentare şi
articole, pe care le-au pus la dispoziţie din
dragoste pentru Cătălina Buzoianu: „este
un exemplu de demnitate, impregnată de
toleranţa Brăilei”. Despre Brăila, Florica
Aspect din spectacolul „Accidentul“
Ichim a adăugat că în perioada interbelică
aici veneau trupele teatrelor pentru a la această carte este diversitatea relaţiilor
testa noile lor producţii în faţa unui public dintre ei, a conchis vorbitorul.
pretenţios.
„Ion Ursulescu – Valori
Două momente de mare valoare artistică au încheiat prima zi a festivalului. În
ale patrimoniului evreiesc la Brăila”
sala mare a Teatrului „Maria Filotti”, actorii
La 20 de ani de la apariţia cărţii, dibrăileni au prezentat piesa „Regele gol”,
de dramaturgul rus Evgheni Şvarţ, regia rectorul Muzeului Brăilei, acad. prof. dr.
artistică Lucian Sabados. Scrisă în plină Ionel Cândea, a readus cartea (prefaţată
perioadă stalinistă, în anii ’30 ai secolului de Edmond Nicolau) în atenţia publicului
trecut, piesa este un protest împotriva şi a propus reeditarea lucrării împreună
dictaturii totali- cu Editura Hasefer.
Ion Ursulescu a fost o personalitate
tare, a minciunii
şi falsităţii, până multivalentă (profesor, diplomat, om de
la urmă dezvă- cultură, al doilea dramaturg brăilean
luite. Având o după Mihail Sebastian), care cu volumul
concepţie regi- prezentat a trecut în domeniul cercetării şi
zorală modernă, a realizat o monografie amplă a evreimii
şi o scenografie brăilene. Edmond Nicolau îşi aminteşte
inspirată, ea a în prefaţa citată de Ionel Cândea că a
fost apreciată de parcurs manuscrisul împreună cu autorul
public.
şi s-a găsit în faţa unei atmosfere nostalAplauze fur- gice, cu descrieri ale caselor comerciale,
tunoase a obţi- ale celor 14 sinagogi, 15 hoteluri, din
nut şi Irina Ior- care 10 aveau proprietari evrei, şi toţi
dăchescu, prim- trăiau laolaltă, în bună înţelegere. La
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vremea respectivă, populaţia evreiască
reprezenta 12% din populaţia Brăilei,
iar membrii comunităţii aveau funcţii la
Camera de Comerţ, la Primărie şi în alte
instituţii importante ale oraşului.
Preşedintele FCER a amintit un episod din viaţa familiei sale, care reflectă
solidaritatea între comercianţi: un important comerciant en-gros de vite din
Brăila a venit la Ştefăneşti şi, făcând
cunoştinţă cu familia Vainer, i-a propus
capului acesteia, bunicul lui Aurel Vainer,
să i-l încredinţeze pe băiatul cel mare
pentru a-l învăţa comerţul cu vite. După
ucenicie, l-a trimis înapoi acasă, pentru
a-şi deschide propria afacere, ceea ce
tânărul a şi făcut, devenind unul dintre
cei mai importanţi comercianţi de vite din
zona sa natală.

„Evreitate şi românitate
la Mihail Sebastian”
Mihail Sebastian a simţit o atracţie
faţă de cultura română în care se simţea

Alexandrina Chelu şi Florian Chelu-Madeva

ca acasă, a arătat dr. Valentin Popa în
comunicarea „Evreitate şi românitate
la Mihail Sebastian”. Potrivit autorului,
această atracţie faţă de elementul etnic
românesc s-ar fi datorat şi influenţei
ideologiei românismului, susţinută de
Asociaţia culturală „Avântul” din Brăila, al
cărei ecou s-a regăsit şi la Liceul „Bălcescu”, unde studiase scriitorul. Sebastian
nu a făcut parte din Asociaţie, dar a fost
influenţat de ea. Aşa a ajuns să scrie la
„Cuvântul”. Dilema lui Sebastian, a arătat vorbitorul, a apărut după 1933, când
simte o anumită tensiune între el, evreu,
şi colegii lui români. Îşi pune întrebarea
dacă i se respinge identitatea sa de român, dorită de el. Răspunsul mentorului
său, Nae Ionescu, este clar, da, i se
respinge această identitate. Urmărind
evenimentele, Sebastian îşi dă seama
că antisemitismul lovea pe nedrept personalităţile evreieşti.

Aspect din spectacolul „Shylock“. În centru,
Horaţiu Mălăele şi George Mihăiţă

Marcel Proust, André Gide, John Galsworthy, Romain Rolland şi alţi scriitori de
primă mărime. Profesorul Coman şi-a pus
o întrebare, pe care şi-o pune oricine e
confruntat cu publicistica lui Sebastian,
şi anume: unde şi când a putut el să îşi
formeze o cultură atât de solidă şi de
complexă, având la dispoziţie numai
biblioteca din oraşul natal.
Mihail Sebastian a excelat în comentarea curentelor moderne şi avangardiste. „Drama profundă a lui Mihail
Sebastian este că ar fi putut el însuşi
să scrie romane, dar i-a fost teamă de
singurătatea scriitorului, i-a fost teamă să
scrie romane pe măsura gustului său rafinat, dar a meditat la resursele romanului
şi are intuiţii de o subtilitate mai profundă
chiar decât a lui Perpessicius, Călinescu
şi Cioculescu”, a susţinut Viorel Coman.

O pledoarie împotriva fanatismului
Cântăreaţa de operă şi scriitoarea
Elena Dumitrescu-Nentwig, o fiică a Brăilei, ne-a surprins de această dată cu un
volum de teatru cuprinzând două piese
– o comedie şi o dramă. „O chestiune de
onoare” este o critică vehementă a fanatismului religios, în acest caz musulman.

Coman au dat citire
piesei „O chestiune de
onoare”.
După-amiaza aceleiaşi zile a fost din
nou dedicată teatrului.
Andrei Sochircă, actor al Teatrului Naţional „Eugène Ionesco”
din Chişinău, şi artista
Claudia Motea, aflaţi
pentru a doua oară la
festival, au prezentat
o adaptare reuşită a
romanului „Accidentul”,
al lui Mihail Sebastian.
Andrei Sochircă, autorul adaptării, a reuşit ca
din romanul de mai multe sute de pagini
să ne transmită într-o oră sensibilitatea
celor două personaje apropiate într-un
moment în care ambii se confruntau cu
singurătatea. A fost o realizare actoricească de excepţie.
Punctul culminant al pleiadei spectacolelor de teatru din festival a fost drama „Shylock”, după Gareth Armstrong.
Prezentată de Teatrul de Comedie din
Bucureşti, cu participarea marilor actori
Horaţiu Mălăele şi George Mihăiţă, piesa,
respectiv „raisonneur”-ul explică condiţiile
istorice în care au trăit evreii în Europa
medievală şi perioada renascentistă: dispreţuiţi, chinuiţi dar folosiţi de nobilimea
din diferite ţări. În acest fel, conflictul din
„Neguţătorul din Veneţia” devine mai
limpede pentru spectatori.
Fiind vineri seara, Kabalat Şabat şi
Oneg Şabat, în prezenţa tuturor participanţilor la festival şi a membrilor comunităţii brăilene, au încheiat în mod tradiţional această zi plină de evenimente.

Sebastian şi muzica
Cea de-a treia zi a festivalului a înce
put cu lansarea unei lucrări legate de

Nico Nitai şi Geni Brenda-Vexler

în limba română cronicile muzicale din
„L’ Indépendance Roumaine”.
În continuare, actriţa Victoria Cociaş a
citit cu mare măiestrie şi cu multă sensibilitate câteva pagini din ”Fragmente dintr-un carnet găsit”, una dintre primele creaţii ale lui Mihail Sebastian care cuprinde,
în esenţă, ideile şi sentimentele care se
vor regăsi mai târziu în piesele lui.
Teatrul nu a putut lipsi nici în această
zi. Nico Nitai, actori de la Teatrul „Karov”

Aspect din spectacolul „Demonstrația“

din Israel, împreună cu Geni Brenda
Vexler şi Marius Călugăriţa, de la TES,
au prezentat fragmente din „Steaua fără
nume” şi „Potopul” de Mihail Sebastian. În
regia lui Radu Nichifor de la teatrul „Maria Filotti” din Brăila, spectatorii au putut
urmări piesa „Demonstraţia” de David
Auburn, o interesantă dezbatere despre
paternitatea unor descoperiri ştiinţifice.

Seară evreiască
la Teatrul „Maria Filotti”

Formaţia „Bucharest Klezmer Band“

Criticul Ovidiu Şimonca a apreciat că este
vorba aici de o piesă-şoc, care tratează
problema intoleranţei, a inadaptabilităţii
unei familii de musulmani din Germania, a
prejudecăţilor şi răului care decurg dintr-o
astfel de atitudine. În cuvântul său, criticul
Mihail Sebastian,
a făcut câteva aprecieri despre festivalul
teoretician al romanului
„Sebastian”, pe care l-a calificat drept
Aceasta a fost tema pe care prof. „prietenos” şi i-a felicitat pe organizatori,
dr. Viorel Coman a ales să o prezinte respectiv FCER, că l-au putut duce în
în cadrul mesei rotunde alcătuite din continuare. Acest festival reuşeşte să-l
comunicările ştiinţifice ascultate de un prezinte pe Sebastian în calitate de autor român şi evreu,
cu particularităţile
culturii evreieşti, iar
Brăila apare ca un
spaţiu multietnic,
fără incidente între
comunităţi. Vorbitorul
a remarcat şi atenţia
acordată spectacolelor de teatru, pornindu-se de la calitatea
de autor dramatic a
Formaţia de dansuri „Haverim“ lui Sebastian.
Elena Dumitrespublic numeros şi extrem de interesat cu-Nentwig a considerat că volumul ei de
teatru este o reverenţă pentru Sebastian
de dezbateri.
Vorbitorul a afirmat că Sebastian este şi pentru festival, iar ideea centrală a
un teoretician al romanului mai subtil uneia dintre piese reflectă necesitatea
decât alţi comentatori interbelici. „Dacă convieţuirii precum şi unele probleme
în comunism, Mihail Sebastian a fost pe acute din Germania legate de inadaptanedrept cotat ca un autor de raftul doi, bilitatea unor imigranţi. Dr. Valentin Popa
odată cu publicarea „Jurnalului” revine a apreciat calităţile de scriitor multilateral
ale autoarei, pe care a felicitat-o pentru
pe primul raft”.
O a doua surpriză „de raftul întâi” pe curajul de a se lansa în genuri diverse de
care ne-o rezervă Mihail Sebastian este artă şi literatură.
În continuare, autoarea, împreună cu
cea de publicist. Fiind încă la Brăila, el
trimite spre publicare articole despre câţiva elevi de liceu şi profesorul Viorel

timentul unei împliniri şi că proiectul
la care a visat s-a realizat în proporţie
consistentă. Geo Şerban a promis că
anul viitor va apărea un volum cu critica
de teatru a scriitorului, iar ultimul din ciclu
va prezenta dialogurile lui Sebastian cu
marile personalităţi ale vremii.
Petruş Costea a subliniat că pentru
prima dată apar în cele două volume

opera lui Sebastian, de această dată
volumul doi al studiului „Mihail Sebastian:
Bucuriile muzicii” (Ed.Hasefer), apărut
sub îngrijirea istoricului literar Geo Şerban şi a cercetătorului Petruş Costea, de
la Institutul de Istorie şi Teorie Literară
„George Călinescu” al Academiei Române. Prezentând volumul, Alexandru
Marinescu, directorul editurii, a arătat că
a fost necesar deoarece multe cronici
muzicale interesante ale lui Sebastian nu
au fost cuprinse în volumul întâi. Cartea
cuprinde şi articole de Sebastian despre
menirea criticului şi un eseu al lui Petruş
Costea, în care se face o comparaţie între
cronicile muzicale ale lui Sebastian şi ale
altor cronicari. Din acest volum reiese
limpede cultura muzicală extraordinară a
scriitorului. Cronicile lui cuprind şi teme
de actualitate, tratate cu discernământ şi
curaj. În plus, Sebastian consemnează
şi sentimentele şi reacţiile spectatorilor.
În cuvântul
său, Geo Şerban
a explicat de ce a
fost necesară revenirea la acest
subiect şi a arătat că aici sunt
incluse şi cronicile publicate în
„L’Indépendance
Roumaine”,
transpuse în româneşte de Petruş Costea. El
a arătat că, publicând şi acest
volum, are sen-

Încununarea celor trei zile de festival a
fost seara evreiască, cu patru spectacole
de muzică şi dans evreieşti, spre marea
satisfacţie a spectatorilor. Seara a cuprins spectacolele „Shalom” şi „Rikudim
Israelim” – dansuri evreieşti şi israeliene,
prezentate de formaţia „Hora” a CEB şi de
formaţia „Haverim” (coordonator Silvian
Horn), „Sonete muzicale evreieşti”, un
recital extraordinar de lieduri pe versurile
unor poeţi evrei români, în interpretarea
lui Florian Chelu Madeva şi a Alexandrinei
Chelu (CE Oradea) şi concertul „Şirim
Iehudim” al Bucharest Kelzmer Band,
al CEB (dirijor Bogdan Lifşin, manager
Silvian Horn). Frumoasele şi popularele
cântece idiş şi israeliene au răsunat până
târziu în noapte în sala Teatrului „Maria
Filotti” din Brăila.
EVA GALAMBOS
ALEXANDRU MARINESCU

Formaţia de dansuri „Hora“

6		

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 526-527 (1326-1327) - 1 – 30 Noiembrie 2018

400 de evrei români au celebrat învăţătura la ediţia a XVII-a a Seminarului Bereshit
Pentru a doua oară în cei nouă ani de existenţă, Seminarul Bereshit – cel mai de
succes brand al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi JDC România – a
poposit la Braşov. Ajungând la cea de-a XVII-a ediţie, această universitate călătoare
a ajuns… în penultima clasă de liceu, când, în mod tradiţional, cei tineri privesc cu
insistenţă spre viitor, decizând încotro să se îndrepte paşii lor profesionali. Centrul
oraşului de la poalele Tâmpei a cunoscut o reverberaţie iudaică, rar întâlnită în
ultimele decenii. Chiar dacă mulţi israelieni vizitează staţiunile din împrejurimi, rar
se întâmplă ca aproape 400 de evrei, trăitori în România şi de toate vârstele, să fie
împreună, în acelaşi timp, în acest oraş.
Invitaţi de moderatorul Cristian Ezri,
preşedintele FCER, dr. Aurel Vainer, şi
directorul JDC, Israel Sabag, au marcat
colaborarea deja tradiţională dintre cele
două organizaţii, care a dus la programe
de excepţie. Universitatea Bereshit este
un model de succes, care devine o sursă de inspiraţie şi pentru alte comunităţi
evreieşti din străinătate. Gazda, preşedintele Comunităţii Evreilor din Braşov,
Valer Plugaru, şi preşedintele Comunităţii
Evreilor din Oradea, Felix Koppelmann,
au vorbit la acelaşi eveniment inaugural
despre excelenta colaborare care a dus la
naşterea celei de-a XVII-a ediţii. Bereshit
are darul să-i unească pe oameni, să îi
aducă împreună într-un spirit al amiciţiei
şi culturii. Imelda Toaso, vicepreşedinta
Consiliului Judeţean Braşov, şi primarul
George Scripcaru au remarcat contribuţia
majoră a evreilor la dezvoltarea acestei
regiuni, vizitate şi azi cu nostalgie de mii
de israelieni.
Aşa cum era de aşteptat, foarte multe
subiecte alese de profesorii universitari
din Israel au avut o oarecare legătură
cu următoarea mare sărbătoare, Hanu-

ca, dar tema generală a fost „Identitate
Evreiască”. Alăturarea celor două este
una fericită, Sărbătoarea Luminii fiind
cea care vorbeşte exact despre păstrarea
identităţii, despre reafirmarea şi redefinirea ei în situaţii de restrişte. Dacă unii
dintre profesori au venit în premieră la
Bereshit, dar şi în România, alţii, ca de
exemplu dr. Gabi Barzilai, au pierdut deja
şirul multiplelor ediţii la care au luat parte.
Faptul că ei continuă să vină, în mod
voluntar, demonstrează admiraţia pentru
publicul evreiesc din România, realmente
dornic să înveţe, şi angajamentul moral în
educarea semenilor, indiferent de vârstă.
Sesiunea plenară de început a fost
susţinută chiar de dr. Gabi Barzilai, iar
tema a fost „Cine i-a învins pe greci?”.
Chiar dacă răspunsul pare simplu, Maccabeii fiind eroii legendari celebraţi pentru
curajul lor, interpretarea religioasă aduce
în prim-plan faptul că dominaţia grecosiriană era lipsită de putere în faţa unei
forţe mult mai mari – credinţa monoteistă.
Cuplul de profesori, dr. Tamar Mayer
şi dr. Mordechai Mayer, sunt azi autorităţi
de referinţă în Israel în domeniul studierii Talmudului şi filozofiei iudaice. Dr.
Tamar Mayer a pus bazele lăcaşului
de studiu pentru femei Kulana, este
membră a Comitetului rabinic al Beit
Hilel şi responsabilă cu proiectele de
emancipare şi mobilizare a femeilor din
Beit Hillel. Este şefa Departamentului de
Literatură al Colegiului Givat Washington
şi predă Hagada la Universitatea Bar-Ilan
şi la Colegiul Efrata. Dr. Mordechai Mayer
este membru al Comitetului de Educaţie
în Talmud al Ministerului Educaţiei din
Israel şi conduce Departamentul de Lege
Iudaică Orală la Colegiul Talpiot. Cei doi

reputaţi profesori au şase copii, cinci
băieţi şi o fată, cu vârste cuprinse între
5 şi 18 ani. Prin stilul de a preda, cei doi
au reuşit să se apropie de public, care
i-a îndrăgit foarte mult. Poate şi originile
din zona românească – pe care au vizitat-o pentru prima oară – au contribuit la
această specială afinitate.
Prima temă tratată de dr. Tamar
Mayer a fost „Câinele viu sau leul mort?
Ce înseamnă să fii lider în iudaism?”.
Pornind de la câteva citate din Tora şi din
Talmud, ea s-a referit la faptele şi darul
care îi fac pe oameni lideri, dincolo de
viaţă sau moarte. Unii oameni continuă să
influenţeze generaţii, mesajul lor sincer
transcende timpul, dincolo de autoritatea
statală sau de conducătorii clasici.
Profesorul Mordechai Mayer a pornit
de la povestirile şi legendele legate de
rabini cunoscuţi, trecând prin intermediul
lor la conceptele de filozofie evreiască,
referitoare la umanism şi la relaţia cu
Dumnezeu.
Dr. Hagai Dagan, conducător al
Departamentului de Cultură Israeliană
la Colegiul Sapir, s-a referit la o temă
despre care noi
cunoaştem foarte
puţine în România. Îngerii şi demonii nu păreau,
în tradiţia autohtonă cel puţin, o
temă evreiască,
dar profesorul a
adus exemple numeroase de asemenea povestiri
din perioada medievală. Combinate
cu folclorul local
din Spania, Polonia, Cehia, Maroc, Rusia, aceste
stranii descrieri au
animat imaginaţia mai multor generaţii.
Pe de altă parte, în sesiunile pe grupe,
Gabi Barzilai s-a concentrat asupra fenomenului eroismului feminin în literatura
religioasă evreiască.
Ca de fiecare dată, există şi o componentă socială, atât de necesară a Semi
narului Bereshit. Una dintre preocupările
esenţiale ale comunităţilor evreieşti din
România este îngrijirea celor singuri,
vârstnici sau în nevoie. Vizitele la domiciliile lor au fost parte componentă
a acestui spirit numit „hesed” – „mila
binevoitoare”. În timp ce unii au plecat
în această binecuvântată călătorie către
domiciliile asistaţilor, alţii au rămas să
repete sau să înveţe în premieră melodiile
de Şabat ce aveau să fie cântate peste
doar câteva ore.

Primirea Şabatului, eveniment
într-o (foarte) mare familie!
Frumoasa sinagogă braşoveană s-a
dovedit neîncăpătoare pentru participanţii
la Bereshit. Impresionant, mai ales pentru
localnici, care nu au mai văzut aşa ceva
de prea mult timp! La început de Kabalat
Şabat, după descrierea caldei colaborări
cu FCER, respectiv cu preşedintele dr.
Aurel Vainer, directorul JDC pentru România şi fosta Iugoslavie, Israel Sabag,
a prezentat următoarele programe. Ele
sunt fructele acestui partenariat care
aduce multe beneficii evreilor trăitori în
România. Eshet Hail, seminarul dedicat doar doamnelor şi domnişoarelor,
va avea loc între 6 şi 9 decembrie, la
Timişoara; Keshet – 18 noiembrie în
aproape 20 de comunităţi; Livratorii de
Lumină – program deja tradiţional prin

O parte dintre participanţii şi organizatorii
„Bereshit“ (al doilea din stg. – Israel Sabag)

care se aduce puţină speranţă şi bucurie
vârstnicilor care nu se pot deplasa, pentru
a celebra sărbătoarea de Hanuca.
Dr. Aurel Vainer a vorbit despre renaştere spirituală în comunităţile noastre.
Devenit un mare program de referinţă,
Bereshit a adus o schimbare în învăţătura
evreiască din România. Mesajul preşedintelui F.C.E.R. este unul de „frăţietate
şi solidaritate”, mottoul care animă toate
faptele sale cotidiene. În ultimul deceniu, membrii comunităţilor evreieşti din
România au putut experimenta singuri
acest angajament al conducerii FCER
pentru crearea unei mari familii evreieşti
în România.
Tinerii bărbaţi prezenţi s-au alăturat
rabinului Zvika Kfir, rabin al Braşovului
şi Timişoarei, la rugăciunea de intrare în
cea mai sfântă zi a săptămânii. De altfel,
Zvika Kfir le-a şi vorbit cu această ocazie
celor prezenţi, aducând exemple din Tora
pentru nevoia noastră de unitate şi de
suport reciproc. Prim-rabinul Rafael Shaffer s-a referit, de asemenea, la Pericopa
săptămânii, aducând încă un plus de
învăţătură evreiască unui program care
promovează lupta împotriva ignoranţei.
Profesorul Gabi Barzilai a fost felicitat
pentru că şi-a dedicat timpul şi energia
pentru a veni a cincea oară la Seminarul
Bereshit, cu unica dorinţă de a aduce un
plus de cunoaştere cursanţilor.

Piaţa Sfatului luminată de Havdala
„În vremuri în care tot mai mulţi răspândesc un mesaj al întunericului, peste
400 de evrei din România aduc aici,
în Piaţa Sfatului, un mesaj al luminii”,
spunea Israel Sabag în deschiderea
Havdala din cea mai importantă piaţetă a
Braşovului. Sub ochii miraţi ai trecătorilor,
s-au spus şi s-au cântat binecuvântările
tradiţionale şi toţi cei prezenţi au rostit
împreună cu dr. Aurel Vainer „Shavua
Tov!” – „O săptămână bună!”. S-a cântat
şi s-a dansat şi apoi fiecare a primit din
partea organizatorilor o lumânare împletită de Havdalah, căci, aşa cum spunea
Israel Sabag, „Havdala se poate face şi în
casele noastre, la final de Şabat, şi astfel
ne vom simţi mereu împreună”. Mesajul
acestei seri a fost unul impresionant, cel
al asumării identităţii, unităţii, curajului
şi luminii, ca partener al vieţii noastre
cotidiene.
Seara începută în Piaţa Sfatului a
continuat la Hotel Aro. Formaţia orădeană
HaKeshet îi aştepta deja pe participanţi
cu repertoriul său bogat şi divers. Esther
Csatari Malek, solista trupei, la cei 19
ani ai săi, are deja, pe lângă o voce
minunată, dezinvoltură şi stil, câştigate

în numeroase concerte în care a evoluat
pe scenă. Fetiţa timidă de odinioară s-a
transformat într-o solistă plină de energie, care ţine „în priză” o sală de sute
de oameni. Mesenii nu s-au putut abţine
să nu se prindă la dans în compania
formaţiei israeliene „Hora”, venite special
de la Bucureşti pentru acest eveniment.
Coregrafia realizată de Gabriela Bucăţică este plină de expresivitate, având un
accentuat spirit evreiesc. Comunitatea
Evreilor din Braşov, gazdă şi co-organizator, nu se putea lăsa mai prejos. Formaţia
muzicală „Yahad”, şi tânăra Maia au oferit
melodii israeliene şi tradiţionale evreieşti,
multe cunoscute de către cei din public.
Petrecerea a continuat până la ore târzii
ale nopţii.

Secţiunea dedicată
învăţaţilor din comunităţi
Limmud constituie secţiunea în care
personalităţi ale evreimii din România
prezintă un subiect care îi preocupă. Cei
prezenţi au avut posibilitatea să aleagă
între sesiuni susţinute de rabini – primrabinul Rafael Shaffer, cu o fascinantă
poveste personală, şi rabinul Zvika Kfir,
care s-a referit la ceea ce este identitatea
evreiască şi la faptul dacă aceasta poate
fi îngrădită sau definită –, sesiunea susţinută de psihologul Itzhak Miron despre
o calitate a vieţii mai bună din punct de
vedere emoţional la vârsta a doua şi a treia, şi prezentarea lui Tiberiu Roth despre
Sionism şi Diaspora. La rândul său, Robi
Roth, conducătorul Maccabi România,
a vorbit despre ce înseamnă acest fenomen, care are o tradiţie importantă şi
care devine mai amplu cu fiecare ediţie.
O parte mai accesibilă a programului a
fost sesiunea de dansuri, susţinută de
Burstein Bosmatt şi Gabriela Bucăţică,
care a avut numeroşi participanţi. Preşedintele Comunităţii Evreilor Braşov,
Valer Plugaru, a evocat câteva momente
de referinţă din istoria evreilor braşoveni.
Preşedintele Aurel Vainer a susţinut o
adevărată conferinţă, plină de elemente
inedite. El a evocat mari personalităţi
evreieşti care au contribuit substanţial la
construcţia României moderne, în economie, literatură, lingvistică, sport, arhitectură etc. S-a referit, de exemplu, la figura
bancherului Mauriciu Blank, unul dintre
fondatorii Băncii Marmorosch-Blank,
evreu sefard, care a contribuit la mari
proiecte de dezvoltare a infrastructurii
în România. În anul 1877, Banca Marmorosch - Blank & Co. a finanţat guvernul român în campania militară pentru
LUCIANA FRIEDMANN
(Continuare în pag. 22)

Evreii băcăuani la Bereshit XVII

Şi la această ediţie a Bereshit, C.E. Bacău a fost prezentă cu un număr mare
de participanţi. Impresia băcăuanilor prezenţi la Braşov a fost că „activităţile s-au
desfăşurat într-un ritm alert, nelăsându-ne niciun moment să ne plictisim. În pauze
am avut ocazia să admirăm şi frumuseţea Braşovului. Nu vom uita prea curând
minunatele servicii de Şabat, desfăşurate în impresionanta sinagogă braşoveană
şi la care au contribuit rabinii Shaffer, Zvika Kfir şi Shraya Kav, alături de tinerii
din echipa Bereshit de la JCC. Ce să mai spunem de Havdala din Piaţa Sfatului,
ceremonial care i-a impresionat pe toţi cei de faţă”, ne-a
(Continuare în pag. 12)
scris Hainrich Brif, preşedintele comunităţii din Bacău.

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 526-527 (1326-1327) - 1 – 30 Noiembrie 2018		

7

Patru cărţi esenţiale la standul Hasefer de la Gaudeamus

Deschis între 14-18 noiembrie la Romexpo, organizat de SRR, cu sprijinul unor
parteneri ca Primăria Capitalei, Muzeul
Municipiului Bucureşti, Muzeul Naţional
al Literaturii Române, Gaudeamus 2018
a reunit 300 de expozanţi, care au organizat 900 de evenimente. Preşedintele de
onoare al ediţiei dedicate Centenarului
Marii Uniri şi culturii române a fost acad.
Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei
Române. Târgul Internaţional de Carte
Gaudeamus, Carte de Învăţătură, a sărbătorit 25 de ani de la înfiinţare în anul în
care Radiodifuziunea Română a aniversat
90 de ani de la prima transmisiune.
Intelectualii evrei din România –
Gheorghe Schwartz, Vladimir Epstein,
Andrei Oişteanu, Liviu Ornea – au recomandat noi apariţii editoriale la Junimea,
Eikon, Polirom, Humanitas. A fost obiect
de cercetare literară „Florin Mugur şi
poetica exasperării” de Xenia Negrea
(Eikon). Şi-a lansat noi volume: Radu F.
Alexandru, „Ultima dorinţă. Comédii” (Polirom). Au fost reeditaţi în serii de autor:
Mihail Sebastian (Cartex 2000), Andrei
Oişteanu (Polirom). N-a lipsit dimensiunea universală: Philip Roth, Amos Oz,
Ludmila Uliţkaia, precum şi volume despre Ariel Sharon, Hannah Arendt şi alţii.
Ca în fiecare an, cartea evreiască a
avut mare căutare la ediţia 2018 a Târgului Gaudeamus. Ea a fost prezentă şi
la Salonul „Iudaica”, organizat de FCER
concomitent cu participarea Editurii Hasefer, ambele găzduite cu generozitate de
standul colectiv al minorităţilor naţionale,
realizat şi anul acesta de Departamentul
pentru Relaţii Interetnice, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
La Salonul „Iudaica” au expus cele
mai recente cărţi peste 20 de edituri, care
au oferit cititorilor cărţi de autori evrei sau
pe teme evreieşti. Ideea a fost subliniată de Alexandru Marinescu, directorul
Editurii Hasefer, în debutul festivităţii de
lansare a patru cărţi, dintre care două
fundamentale pentru istoria evreiască, o
recuperare literară – A.L. Zissu, precum
şi un omagiu adus memoriei unui om de
teatru, secretar literar la Teatrul Boema,

Prof. dr. Carol Iancu (stg.)
şi prof. dr. Andrei Marga

poet, dar şi fost redactor-şef al revistei
„Realitatea Evreiască”: Aurel Storin.

Carol Iancu: „Miturile fondatoare
ale antisemitismului. Din Antichitate
până în zilele noastre”
Prezent la lansare, prof. univ. dr. Andrei Marga, autorul prefeţei la volumul
despre „Miturile fondatoare ale antisemitismului”, ediţie revizuită şi bogat adăugită, a apreciat că lucrarea reprezintă o
cotitură în istoria antisemitismului. Multe
dintre miturile vechi rămân în continuare
în actualitate dar, din păcate, apar şi mituri noi şi, în acest context, putem spune

că această carte este mai
actuală decât crede autorul,
a spus prof. Marga, care a
exemplificat ideea cu teoriile
antisemite ale lui Carl Schmitt
sau „Caietele negre” ale lui
Heidegger, care au provocat
un adevărat cutremur filozofic
şi au determinat distanţarea
unor oameni de ştiinţă de
ideile filozofului german. Heidegger a inventat mitul maşinaţiunilor evreieşti, luând în
serios „Protocoalele Înţelepţilor Sionului”, pamflet despre
care se ştie de o sută de
ani că este un mare fals. După părerea
profesorului Marga, soluţia în privinţa
acestor false teorii este explicarea originii miturilor. Cartea lui Carol Iancu are o
importanţă deosebită, fără ea nu se pot
concepe nici istoria României, nici istoria
evreimii române sau a celei europene, a
conchis vorbitorul.
Ţicu Goldstein, traducătorul cărţii, a
amintit că tema abordată, antisemitismul,
este de fapt „cea mai îndelungată ură din
istoria omenirii”. Cartea este importantă şi
deoarece prezintă miturile antisemite în
ţările foste comuniste şi dezvăluie toate
resorturile care au dus la antisemitism şi
la resuscitarea sa după cel de-al Doilea
Război Mondial. Fără Carol Iancu, a spus
el, istoria noastră ar fi fost săracă.
În cuvântul său, autorul, prof. Carol
Iancu, a arătat că a scris această nouă
ediţie a cărţii, în primul rând, pentru a răspunde unui pamflet al lui Roger Garaudy,
care s-a referit la „miturile fondatoare ale
politicii Israelului”. El a invalidat mitul că
evreii ar fi respinşi de lumea civilizată,
arătând că marile civilizaţii – China sau
India – nu i-au respins pe evrei; această
poziţie a fost adoptată de creştinism din
cauza antisemitismului teologic. El a
menţionat şi antisemitismul arab, propagarea în lumea arabă a mitului omorului
ritual şi apariţia antisemitismului jihadist.
Acest volum, a spus prof. Carol Iancu,
este un avertisment pentru lumea actuală
şi atrage atenţia asupra necesităţii combaterii urii, care are un element iraţional.
Autorul a mulţumit redactorului de carte,
Andreea Moisescu Olaru.

naţional”. Demersurile lui Herzl pe lângă
cei mai importanţi decidenţi ai clasei politice europene – Papa, Ţarul, Sultanul,
Împăratul german – demonstrează că
sionismul nu urmărea constituirea unui
cămin naţional printr-un act de rebeliune,
ci prin recunoaşterea lui de comunitatea
internaţională. Mulţumirile directorului

Prof. dr. Liviu Rotman

editurii s-au îndreptat către redactorul
cărţii, Claudia Bosoi.

Aurel Storin:
„Sunt vagabondul vieţii mele…”
Moderatorul festivităţii de lansare,
directorul Editurii Hasefer, Alexandru Marinescu, a punctat cât de mult fac parte
din viaţa noastră şlagărele pe versuri de
Aurel Storin şi ce a însemnat pentru bucureşteni Grădina Boema. El i-a îndemnat
pe cititori să acorde atenţie capitolului
final, o scurtă biografie în imagini şi a
mulţumit pentru sfaturile primite de la
Aurel Storin ca redactor-şef al „Realităţii
Evreieşti”. Au fost aduse mulţumiri redactorului de carte, Andreea Moisescu Olaru,
şi fiicei poetului, Diana Storin, autoare a
copertei şi a concepţiei grafice. Ing. Adina
Storin, soţia lui Aurel Storin şi iniţiatoarea
realizării acestui volum, a evocat începuturile literare ale regretatului său soţ, a
subliniat valoarea de unicat a poeziei sale
pesimist-optimiste, prolificitatea talentului
său şi preţuirea de care s-a bucurat din

Shlomo Avineri: „Theodor Herzl
şi înfiinţarea statului evreu”
Preşedintele Fundaţiei „Wilhelm Filderman”, Albert Kupferberg, a apreciat
publicarea lucrării lui Shlomo Avineri,
caracterizând-o drept „o carte interesantă, care se citeşte foarte uşor”. Vorbind
despre profilul intelectual al lui Theodor
Herzl, el a subliniat activitatea de început
ca publicist şi ziarist, postură din care
a observat evoluţiile politice din spaţiul
european. Lucrarea lui Th. Herzl intitulată
„Statul Evreu” (Der Judenstaat), apărută
foarte repede şi într-o traducere românească, a schimbat modul de raportare
şi discursul multor evrei din Europa faţă
de idealul multimilenar de renaştere a
unui stat evreiesc. Albert Kupferberg a
arătat că, imediat după Primul Congres
Sionist de la Basel (Elveţia), Herzl a notat
în jurnalul său: „La Congresul de la Basel
s-a creat Statul Evreu”, dovedind o perspectivă realistă asupra viitorului politic
al poporului evreu.
Felicitând Editura Hasefer pentru alegerea făcută, prof. univ. dr. Liviu Rotman
a afirmat că această carte vorbeşte despre o personalitate istorică „din păcate,
nu îndeajuns cunoscută în România sau
nu corect captată în conştiinţa generală”.
Vorbitorul a precizat că puţine ideologii
care au influenţat istoria universală
„sunt legate atât de intim” de o singură
personalitate. Întrepătrunderea dintre
religia iudaică şi politică, simbolistica
Ierusalimului, evocată în cele mai importante momente ale vieţii unui evreu, toate
aceste elemente constituie un fundament
important care a determinat evoluţia
gândirii politice a vizionarului sionist,
care aduce această idee a „căminului

Adina Storin şi Răzvan Voncu

partea colaboratorilor. Iubirea pentru teatrul de revistă, „intrat” pentru prima dată
în universitate prin teza lui de doctorat,
s-a concretizat şi prin memorabile cuplete prezente în carte. Recenta antologie
include şi poezii din volumul neterminat,
„Versuri cu părul alb”, cu inflexiuni premonitorii. Mulţumirilor pentru redactorul
de carte (Andreea Moisescu Olaru) şi
pentru autoarea copertei li s-au adăugat
cele adresate prefaţatorului, prof. univ.
dr. Ştefan Cazimir, compozitorului Costin
Aslan (autorul CD-ului), directorului CIEP
şi conducerii F.C.E.R.
Criticul literar Răzvan Voncu a propus
o cercetare a celor 55 de ani de secretariat literar ai lui Aurel Storin la Teatrul
de revistă. I-a remarcat simţul tragicului
– miezul umorului, al ingeniozităţii în actualizarea rondelului. Recuperarea operei
poate porni de la studiul introductiv al
profesorului Cazimir.

A.L. Zissu: „Manuel sin Marcu”
Cea de-a patra carte lansată de Editura Hasefer la ediţia aniversară a Târgului
Internaţional Gaudeamus a fost „Manuel
sin Marcu”, de A.L. Zissu, ediţie îngrijită
de Emil Nicolae Nadler, publicist, scriitor,
poet şi preşedinte al C.E. Piatra-Neamţ.
„Nu doar cu ocazia celor 130 de ani de
la naştere trebuia începută recuperarea
scriitorului A.L. Zissu, ci pentru că această
operă a fost, în mod paradoxal, intens ocul-

tată, atât în perioada comunistă cât şi după
aceea”, a subliniat criticul literar Răzvan
Voncu, prezentând romanul. „Zissu este
comentat în cărţile de literatură, mai ales
ca ideolog şi ca om politic, mai puţin ca
scriitor. El a fost un personaj controversat,
viaţa sa publică a fost uneori paradoxală,
iar asta se vede în literatura lui.
În unele lucrări care preced romanul
„Manuel sin Marcu”, Zissu reuşeşte să
alieze două materii intelectuale care, în
afara operei sale, nu au mai fost alăturate
niciodată: spiritualitatea de tip hasidic şi
modalitatea artistică de tip suprarealist.
Este un melanj aproape imposibil de făcut, dar care lui îi iese foarte bine.
Cât despre romanul „Manuel sin Marcu”, el este unul de analiză psihologică şi
care, deşi a apărut acum mai bine de 80
de ani, este încă surprinzător de actual
ca formulă”, a tras concluzia criticul literar.
Îngrijitorul ediţiei, Emil Nicolae Nadler
a vorbit de asemenea despre importanţa
recuperării literare a lui A.L. Zissu, pornind de la faptul că, mulţi ani la rând,
lucrările de istorie literară s-au referit
la acest roman, folosind un titlu greşit:
Marcu sin Marcu; o greşeală preluată de

Emil Nicolae Nadler (stg.) şi Răzvan Voncu

pe coperta primei ediţii şi perpetuată de
mulţi comentatori până astăzi.
„M-am apucat să-l recuperez pe
A.L. Zissu pentru că am observat că el
apare în mai toate dicţionarele literare,
dar cărţile lui nu sunt de găsit nicăieri.
Asta şi pentru că el nu a avut o activitate
scriitoricească sistematică. Se ocupa de
afaceri şi călătorea mult. Cartea aceasta,
de exemplu, a fost scrisă în Germania,
iar în România nu cred să mai existe
vreun exemplar. Zissu îi atribuie o parte
din biografia sa acestui erou, Manuel sin
Marcu, cel puţin în partea de început a
cărţii, care se întâmplă la Piatra-Neamţ,
în jurul sinagogii Baal Shem Tov. Publicarea acestui roman la Editura Hasefer face
parte dintr-un proiect al meu mai amplu
de recuperare a unor personalităţi evreieşti care îşi au originile în Piatra-Neamţ”,
a mai spus Emil Nicolae Nadler.

Lansări de carte la Editura Teşu
La Gaudeamus 2018, Editura Teşu
a lansat mai multe volume, prezentate
drept „foarte importante” de Teşu Solomovici. Este vorba despre „Marea Carte
a Masoneriei Române”, „95 de ani de lumină, 95 de ani de masonerie feminină” şi
„Participarea evreiască la edificarea Marii
Uniri”, deTeşu Solomovici; „ Alogic şi virusurile”, de Nicolae Cajal; „Theodor Herzl,
fondatorul statului iudeu”, de Joseph
Patali, traducere de Veronica Bârlădeanu; „Românii şi francmasoneria”, Dan
Berindei; „D-ale umorului, cu Iţic şi Mitică”, Ion Pribeagu; „Weekend”, de Mihail
Sebastian. Volumele au fost prezentate
de: prof. dr. Ioan Gâf-Deac; subsecretar
de stat în Ministerul Culturii, Irina Cajal;
acad. Nicolae Breban; Victor Opaschi,
şeful Secretariatului de Stat pentru Culte;
Sorin Roşca Stănescu; acad. Dan Mircea
Enescu; Mare Comandor al Masoneriei
Române, Anca Niculescu; directoarea
Editurii Paideia, Camelia Botezatu; preşedintele Academiei Române, prof. dr.
Ioan Aurel Pop; prof. dr. Cristiana Sârbu;
Horia Nestorescu Bălceşti.
IULIA DELEANU
DAN DRUŢĂ
EVA GALAMBOS
GEORGE GÎLEA
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Carte apărută la Hasefer, lansată la ICR Tel Aviv
Lya Koenig (stg.), Carol Feldman, Geni Brenda-Vexler, Martin
Salamon, Doina Meiseles, Alex. Marinescu şi Hilda Shefler

Volumul „Caleidoscopul meu”, de
Carol Feldman, apărut în luna mai la
Hasefer, a fost lansat pe 25 octombrie la
Institutul Cultural Român de la Tel Aviv.
Manifestarea, care face parte din ciclul
„Cafeneaua Românească”, a fost găzduită la sediul ICR Tel Aviv, fiind realizată
de ICR în colaborare cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Asociaţia
Ziariştilor şi a Oamenilor de Cultură de
Limbă Română (AZOCLR) din Israel.
Lansarea a fost moderată de Martin
Salamon, director ICR Tel Aviv, cartea
fiind prezentată, în ordinea intervenţiilor, de semnatarul acestor rânduri, de
Hilda Shefler, jurnalist şi critic literar,
Doina Meiseles, director al publicaţiei
„Jurnalul Săptămânii” şi vicepreşedintă a AZOCLR. Două dintre povestirile
incluse în volum („Jucăriile”, respectiv
„Dinale şi Isaia”) au fost citite cu emoţie
de Geni Brenda-Vexler, actriţă la Teatrul
Evreiesc de Stat din Bucureşti, şi Carol
Feldman, autorul cărţii şi publicist, dar şi
apreciat actor, în special de teatru idiş.
Seara a fost electrizată de prezenţa
oaspetelui de onoare, Lya Koenig, marea
doamnă a teatrului românesc şi israelian
şi laureată a Premiului Israel, o cunoştinţă
apropiată a lui Carol Feldman şi a Doinei
Meiseles.

În faţa unui public numeros, cald şi
interesat de cartea lansată, am amintit că
nu a fost prima carte semnată de Carol
Feldman apărută la Hasefer în ultimii cinci
ani, în acest interval mai văzând lumina
tiparului la aceeaşi editură şi romanul
„Domnişoara” şi primul volum de povestiri
„După colţ”, o colecţie de portrete realizate în manieră picturală de scriitorul israelian. Am mai subliniat că lumea trecutului
din „După colţ” şi „Caleidoscopul meu”,
populată cu personaje esenţialmente pozitive, evoluând într-un univers guvernat
de frumos, de cinste, prietenie şi iubire,
se află în totală antiteză cu lumea rece,
tehnologizată, suspicioasă a prezentului,
în care trăim zi de zi, într-o stare de izolare din ce în ce mai profundă. De unde
şi nevoia cititorilor de a li se oferi o carte
cu un univers dominat de tandreţe şi
onestitate, ceea
ce explică şi succesul de public al
volumului.
„Caleidoscopul meu. Povestiri-portrete
şi autoportrete
e de fapt o continuare, ca stil şi
conţinut, a cărţii

mele După colţ, apărută tot la Editura
Hasefer. Mi-am propus cu aceste două
volume să fac două mici expoziţii cu
portrete în scris ale unor oameni care au
ocupat în lunga mea viaţă un loc important, oameni dragi mie (şi nu numai!), pe
care nu aş vrea să-i las uitării, dorind în
acelaşi timp să-i cunoaşteţi şi dumneavoastră. Cred că merită! (…) Vreau să
vă dezvălui una dintre nu puţinele mele
frământări pe care mi le dă această calitate – asumată în deplină cunoştinţă de
cauză – de portretist în scris (…) Pentru
mine este o necesitate!… mai ales din
dorinţa de a încerca – pe cât e posibil – să
amân întrucâtva uitarea celor care ne-au
luat-o înainte pe drumul infinitului… După
reacţiile cititorilor şi ale criticilor literari, se
pare că… a meritat! Mulţi se regăsesc
adiacent în portretele mele!“, a precizat
Carol Feldman, care a ales din cartea sa
povestirea „Dinale şi Isaia”, despre familia
Lyei Koenig.
Hilda Shefler, copios aplaudată de
asistenţa sosită la ICR, a vorbit despre
calitatea culorilor folosite de „pictorul”
Carol Feldman, de nuanţele reci şi calde
care se succedă în povestirile din volum.
Doina Meiseles s-a referit cu căldură
la colaborarea cu Carol Feldman încă de
la debutul revistei „Jurnalul săptămânii”,
pe care îl conduce. De asemenea, ea a
mulţumit Lyei Koenig, fără ale cărei sprijin
şi încurajare revista nu ar fi apărut.
Lya Koenig şi-a povestit o parte din
amintirile din lumea teatrului şi a felicitat-o

Premiu pentru spectacolul „O lecţie de bune maniere”

Producţie a Teatrului Evreiesc de Stat, spectacolul „O lecţie de bune maniere”, în
regia lui Alexandru Berceanu, a primit Premiul Special al juriului celei de-a VI-a ediţii
a Festivalului Internaţional de Teatru de la Oradea. Criticul de teatru Elisabeta Pop a
declarat că actriţa Maia Morgenstern, director al TES şi protagonista monodramei, a
primit acest premiu special pentru rolul său, care este „o probă de recital actoricesc”.
„I-am acordat Maiei un premiu special, pentru că niciodată nu poţi să pui monştrii
sacri lângă debutanţi, actori merituoşi”, a declarat ea.
Structurat sub forma unei veritabile conferinţe, spectacolul aduce în prim plan
tema recurentă a antisemitismului şi stereotipurilor etnice. „Comunicarea” susţinută
de Maia Morgenstern face referire la operele unor teoreticieni ai antisemitismului şi
diferenţelor rasiale precum George Montandon şi încearcă să le dezvăluie absurdul
şi potenţialul ucigător – confirmat de-a lungul secolului al XX-lea – într-o manieră
comică şi totodată dureros de realistă.				
DAN DRUŢĂ

Wilhelm Filderman: „Faptele Evreilor
Pământeni în Marele Război Mondial”

În Biblioteca Academiei Române a
avut loc lansarea cărţii „Faptele Evreilor
Pământeni în Marele Război Mondial”, de
Wilhelm Filderman, reeditată de Editura
Albatros. La manifestare au participat
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
acad. Răzvan Theodorescu, profesorul Mihai Milca, directorul executiv al
Fundaţiei Filderman, Janina Ilie şi editorul
lucrării, Dan Petre Popa.
Evenimentul a fost organizat de
FCER, Fundaţia Filderman şi Editura
Albatros.
Moderatorul întâlnirii, dr. Aurel Vainer,
a vorbit în deschidere despre importanţa
publicării acestui volum, la 100 de ani de
la Primul Război Mondial: „Este o carte
de actualitate, o dovadă extraordinară
despre prezenţa şi implicarea evreilor în
Primul Război Mondial. De fapt, e o carte
care vrea să înlăture toate denaturările şi
toate falsele afirmaţii despre comportamentul evreilor.
Wilhelm Filderman însuşi a fost un
român desăvârşit, mare lider al evreimii.
A luptat în Primul Război Mondial, a su
ferit şi a fost decorat. Apoi a fost foarte
prezent în viaţa politică românească, fiind

un membru marcant al Partidului Naţional
Liberal”.
Şi academicianul Răzvan Theodo
rescu s-a referit la marea personalitate
a lui Wilhelm Filderman: „Punerea
acestui volum la dispoziţia cititorilor este
extrem de importantă. Filderman a fost
cu adevărat un mare intelectual. Mie îmi
pare sincer rău că Academia Română
a renunţat la această practică de a
numi membri în for, post-mortem. Este
adevărat că eram singura Academie care
făcea aşa ceva, dar Filderman ar fi meritat cu prisosinţă, dintre toţi reprezentanţii
evreimii româneşti, titlul de membru al
Academiei Române”.
„Această carte are un titlu lămuritor,
dar şi polemic, pentru că ea apare într-un
context extrem de tensionat din istoria
României, chiar dacă suntem tentaţi să
judecăm ceea ce s-a întâmplat după 1918
într-o manieră euforică, plină de bucurie
naţională, pentru realizarea unui ideal.
Pentru că, dacă ne întoarcem în perioada
care a urmat imediat războiului, vom
vedea că a fost una foarte tensionată,
plină de violenţă. Filderman a fost un lider
de mare valoare intelectuală, iar acest

lucru se vede şi din construcţia cărţii pe
care o lansăm aici”, a spus sociologul şi
politologul Mihai Milca.
Publicistul Teşu Solomovici a subliniat: „Cât timp a fost în viaţă, lui Wilhelm
Filderman nu i-a fost acordată onoarea
academică. Dar în paralel cu rolul de lider
al evreilor din România, el a publicat o
serie de lucrări sociologice şi politice de
înalt nivel academic. Wilhelm Fiderman
merită cu prisosinţă titlul de membru al
Academiei Române, post-mortem”.
În final, editorul lucrării, Dan Petre
Popa, directorul Editurii Albatros, a
mulţumit celor prezenţi la lansare şi
mai ales celor care au făcut posibilă
publicarea volumului, spunând că gestul
său a fost unul de normalitate. „Gestul
editorial făcut de mine, prin editura pe
care o conduc, este unul de normalitate.
Această carte era necesară în zilele
noastre, pentru că este bine ca istoria să
fie clarificată”, a spus vorbitorul.
În cadrul evenimentului, Fundaţia
Wilhelm Filderman a decernat editorului
cărţii, Dan Petre Popa, Medalia „Dr. Wilhelm Filderman - Răsplată pentru Merit”.
GEORGE GÎLEA

pe Geni Brenda-Vexler pentru modul în
care a citit textul care dă titlul volumului lui
Carol Feldman. Marea actriţă a mai vorbit
despre energia pe care i-o dă publicul
său, singura explicaţie a faptului că mai
poate juca la vârsta sa.
A fost o seară caldă, prietenească,
despre o carte plăcut de citit, iar ICR Tel
Aviv a fost o gazdă perfectă.
ALEXANDRU MARINESCU

Cronica BBR

Prezent şi viitor
în viaţa
Forumului B’nai
B’rith România

Întrunirea B’nai B’rith România
(BBR) de la Sinagoga Mare din Capitală
a fost axată pe retrospectiva făcută de
preşedintele Jose Iacobescu şi conferinţa „DASM – prezent şi viitor”, susţinută
de directorul administrativ al Căminului
„Rosen”, Alexandru-Gerard Pavel.
Preşedintele BBR a trecut în revistă
participări ale membrilor Forumului
la evenimente în intervalul scurs de
la întrunirea precedentă: Festivalul
ProEtnica; Adunarea de la Alba Iulia a
reprezentanţilor cultelor religioase din
România; reinaugurările de sinagogi
în Oradea şi Caransebeş; Ziua Comemorativă a Holocaustului în România.
Creşterea cotizaţiilor lunare a primit
vot unanim. Sunt pe cale de înfiinţare
filiale BBR în comunităţile din Iaşi şi
Timişoara.
Un punct de interes pentru BBR, a
observat preşedintele său de onoare,
Adrian Barbu, este prezentarea, la una
din viitoarele întruniri, a filmului „Îmi
este indiferent dacă în istorie vom intra
ca barbari” (regia Radu Jude) despre
masacrul din Odessa.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a salutat iniţiativa BBR de afiliere la
F.C.E.R. şi a invitat audienţa să participe
la două evenimente comunitare: Festivalul Internaţional „Mihail Sebastian”
la Brăila şi adunarea publică „Evreii şi
Marea Unire; înainte şi după 1918”, la
Muzeul Naţional de Istorie a României.
Din expozeul directorului administrativ al Căminului „Rosen”, AlexandruGerard Pavel, a reieşit calitatea înaltă
a serviciilor sociale şi medicale oferite
de DASM. A fost apreciată activitatea
Centrului de Ajutor Medical (CAjM),
funcţionând cu 9 specialităţi şi aparatură
performantă, oferind consultaţii medicale în sediu şi la domiciliul pacienţilor.
Au fost amintite: reabilitarea exteriorului
şi a etajului II de la Căminul „Rosen”
prin accesare de fonduri europene;
lucrările de modernizare de la etajul I,
aflate pe ultima sută de metri şi realizate cu sprijinul F.C.E.R. şi al Fundaţiei
„Caritatea”.
Arh. Lucia Apostol, director adjunct
al CAPI, dr. Nadia Ruxandra Mezincescu, secretar ştiinţific la Secţia de Fizică
a Academiei Române, ec. Dan-Mircea
Singer, de la Serviciul F.C.E.R. de Îndrumare şi Control, au fost primiţi în BBR.
Au fost dezbătute cooptarea de medici pentru Serviciul BBR de voluntariat
pentru cămin şi organizarea unei întruniri în memoria fostului preşedinte de
onoare al BBR, Siegfried (Bubi) Schie
ber z.l., cel care a reactivat Forumul în
1995. Cei prezenţi au analizat modalităţile de salvare a documentelor despre
atrocităţile săvârşite împotriva evreilor
în anii Holocaustului şi premisele de
colaborare între BBR şi Fundaţia „Elias”.
Membrilor BBR aniversaţi în octombrie le-au fost oferite daruri.
Mulţumiri pentru organizare (Victoria
Demayo) şi bogata trataţie (Serviciul
Administrativ al F.C.E.R., coordonator
Jean Bercu; colectivul de maeştri culinari de la Bucătăria „Băluş”, Căminul
„Rosen”).
IULIA DELEANU
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Evreii din România: o comunitate
cu 99,5% mai mică decât în 1938

Lucrările Conferinţei „Evreii din România în date statistice” – analiză a motivelor
care au dus la diminuarea populaţiei evreieşti de la 756 000, în anii interbelici, la
peste 3200 în prezent – au fost deschise
de rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus
Pricopie, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, directorul general al INSHR-EW,
prof. univ. dr. Alexandru Florian. Evenimentul, organizat de Institutul Wiesel,
găzduit de SNSPA, a pus reflectorul asupra unei părţi din istoria evreilor români şi,
implicit, asupra unei părţi din istoria României. Ambele sesiuni au fost moderate de
prof. Cristian Pârvulescu.
În urmă cu 20 de ani, fiind masterand al
Universităţii din Liège, Facultatea de Studii
Internaţionale şi Administraţie, dr. Remus
Pricopie a participat la o conferinţă pe
aceeaşi temă despre evreii europeni. Nu
învăţase nimic la şcoală pe acest subiect
dar, ulterior, în România această materie
a început să fie predată în şcoli, pe bază
de manual, s-au organ izat cursuri de
perfecţionare pentru profesorii de istorie,
s-au ţinut cursuri la SNSPA.
Non multa, sed multum, a rezumat
tema preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, cu referire la evreii români de azi, cu
o activitate a cărei intensitate este invers
proporţională cu numărul lor. Câteva exemple recente: expoziţia itinerantă „Temple şi Sinagogi din România”, deschisă
anul trecut la Palatul Patriarhiei; prezervarea patrimoniului sacru, reinaugurări
de sinagogi urmând să aibă loc la început

Gala „100 pentru
Centenar”
la Tel Aviv

La începutul lunii noiembrie a avut loc
la Tel Aviv Gala „100 pentru Centenar”,
organizată de Ministerul Românilor de

Pretutindeni. Ministrul Natalia-Elena Intotero a înmânat 10 diplome de excelenţă
şi medalii unor personalităţi din comunitatea originarilor din România în Israel,
considerate a fi contribuit semnificativ la
propagarea valorilor româneşti, la crearea
şi dezvoltarea Statului Israel.
Printre laureaţi a fost şi dr. Nathan
Cohen, preşedintele HOR Beer Sheva şi
Negev. După cum scria pe diploma distincţiei, aceasta i-a fost acordată „pentru
toate demersurile întreprinse în vederea
păstrării şi promovării identităţii româneşti,
aducând un plus de valoare imaginii României şi fiind un adevărat ambasador al
ţării noastre în afara graniţelor”.
După cum a amintit Nathan Cohen,
Beer Sheva este înfrăţită cu Primăria din
Cluj-Napoca, iar localitatea israeliană Dimona este înfrăţită cu Sinaia. (A.M.)

de decembrie
a.c.; evenimentul „Evreii
din România
înainte şi după
1918”, programat pentru
sfârşitul lunii,
în Bucureşti;
Festivalul
Internaţional
„Mihail Sebastian”, la Brăila.
Vorbitorul şi-a
exprimat revolta şi mâhCredit foto @SNSPA nirea faţă de
tragedia de la
Sinagoga din
Pittsburgh şi, totodată, încrederea că
asemenea conferinţe contribuie la stoparea răului în lume.
Prestaţia României în timpul preşe
dinţiei rotative IHRA, exercitate de regretatul ambasador Mihnea Constantinescu,
conducător al echipei IHRA care a elaborat
definiţia antisemitismului ca instrument de
lucru în lupta împotriva ascensiunii extremei drepte în Europa, a fost apreciată de
directorul general al INSHR, prof. univ. dr.
Alexandru Florian. Vorbitorul a considerat
reparatoriu gestul Primăriei ieşene de a fi
ridicat un monument în memoria evreilor
ucişi în Pogromul din Iaşi, 1941, considerând semnificative pentru istoria evreilor
din România veacului XX cele două alei
alăturate: morminte ale ostaşilor evrei eroi
în Primul Război Mondial şi morminte ale
victimelor pogromului din 1941. Indiferent
de cifre, evreii români au o contribuţie
valoroasă, pe toate planurile, la modernizarea României.
În public s-au aflat: secretarul general
al F.C.E.R., Eduard Kupferberg; preşe
dintele CEB, ing. Paul Schwartz; pre
şedintele AERVH, dr. Liviu Beris; şef Serviciu Comunicare şi Administraţie - INSHR,
Elisabeth Ungureanu. A fost prezentă Irina
Cajal, subsecretar de stat în Ministerul
Culturii. Au participat cadre didactice şi
numeroşi studenţi la SNSPA.

dia evreiască maghiară şi germană din
Transilvania şi Banat s-au conturat trei
curente privind limba în care se exprimau
de preferinţă evreii: păstrarea maghiarei,
adoptarea românei, sionismul. Noţiunea
de naţionalitate evreiască, „nouă categorie
juridică”, a influenţat semnificativ recensământul din 1930. Reversul medaliei a
fost apariţia unor norme juridice pe criterii
rasiale şi antisemite în 1940. Ascensiunea
extremei drepte europene după 1930 a
condus la neacceptarea etnicilor evrei în
societatea românească sau maghiară, criză identitară prezentă în scrierile lui Mihail
Sebastian şi Benő Karácsony.
„Îndelungata tradiţie” a antisemitismului românesc, propagarea concepţiei
de „evreu parazit”, care trebuie distrus, a
facilitat deciziile de deportare a evreilor
în Transnistria şi înfiinţarea ghetourilor în
1941, sub regimul Antonescu. Condiţiile
inumane în care trăiau evreii ghetoizaţi
au fost prezentate de dr. Ana Bărbulescu (INSHR). Cercetătoarea a sintetizat
sistemul de comunicare al deportaţilor cu
rude din ţară şi cu populaţia locală, fiind
folosite scrisori codificate trimise prin
militari români sau germani, preoţi, civili
plătiţi. Vorbitoarea a diferenţiat comportamentele diverse ale populaţiei ucrainene
faţă de deportaţi, de la oameni dispuşi să-i
ajute gratuit sau numai contra plată, până
la denunţători. A remarcat diferenţele de
aplicare a „soluţiei finale”: „haotică” – Holocaustul în România; „organizată” – Holocaustul în teritoriile ocupate de Germania
nazistă.
Radu Ioanid, director la Muzeul Naţional al Holocaustului de la Washington, a
trecut în revistă etape ale vânzării evreilor
din România începând din perioada postbelică până la căderea comunismului:
comerţ făcut prin intermediari la troc, anii
’50-’60; bani plătiţi de Joint, de la începutul
anilor ’60 până la venirea lui Ceauşescu la
putere; sume achitate prin Banca Hapoalim şi Banca Leumi, tranzacţie de la stat
la stat, până în 1989.

Cum s-a ajuns la Holocaust
şi ce s-a întâmplat cu evreii români
în perioada 1918-1989

Prof. univ. dr. Liviu Rotman, de la Fa
cultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA, a
creionat o serie de elemente definitorii
aparţinând istoriei moderne a comunităţii
evreieşti din România în cadrul conferinţei
intitulate „Evreii din România – o privire
din interior”. În ceea ce priveşte situaţia
din perioada interbelică, cei peste 750.000
de evrei constituiau circa 4% din populaţia
ţării, ei fiind prezenţi cu precădere în marile
oraşe şi având un caracter predominant
urban. Istoricul a afirmat că în cei 22 de ani
în care a existat România Mare, comunitatea evreiască cunoştea o diversitate de
orientări culturale, politice, iar diferenţele
dintre membrii acesteia nu trebuie trecute
cu vederea. Orientarea culturală – idişistă – întâlnită cu precădere în Moldova şi
Basarabia diferă de tendinţa asimilistă şi
seculară din Muntenia, mai ales în ceea
ce priveşte mediul bucureştean. Nici cultura ştetl-urilor nu era străină de evreimea
din spaţiul românesc, ea fiind regăsită
mai ales în zona de nord a Moldovei şi
în Basarabia. Antisemitismul – un factor
constant în perioada interbelică – avea
IULIA DELEANU
DAN DRUŢĂ

Prima sesiune a Conferinţei a fost
axată pe propaganda antisemită în anii
interbelici, Holocaustul din România,
vânzarea evreilor în perioada comunistă.
Holocaustul, a accentuat prof. Cristian
Pârvulescu, a fost consecinţa „discursului antievreiesc incriminator” proferat în
interbelic. Liberalii vorbeau de „invazia
evreiască”, voind să ignore faptul că evreii
au fost chemaţi de domnitori să transforme
târgurile româneşti în oraşe. Ceea ce au
şi făcut: economic şi cultural.
Evreii din România Mare se caracterizau printr-o mare diversitate lingvistică
şi culturală, în Banat şi anumite părţi
din Transilvania vorbindu-se maghiara,
în Maramureş, idişul, româna, ruteana,
ucraineana, iar în Basarabia, rusa şi/
sau româna; în Bucovina, germana era
preponderentă în mediile evreieşti. Ca
atare, „omogenizarea culturală rapidă”,
dorită de Bucureşti, a eşuat, după cum a
afirmat conf. univ. dr. Zoltán Tibori-Szabó
(INSHR). Din dezbaterile apărute în me-

Evreii din România
în perioada 1990-2018

La mulţi ani, Jose Iacobescu

2018 a fost un an fast pentru preşedintele B’nai B’rith România, Jose Iacobescu. A încheiat cu bine cele cinci ediţii ale
proiectului european „Podurile Toleranţei” şi, plin de elan, se
pregăteşte de altele, poate şi mai îndrăzneţe. De ziua lui, îi
urăm să aibă tăria să le realizeze cu bine, ceea ce va fi posibil
deoarece se bucură nu numai de sprijinul membrilor organizaţiei
ci, în primul rând, de cel al soţiei lui, Ioana, care a fost şi este în
permanenţă alături de el. La ora actuală, Jose Iacobescu este
cunoscut şi apreciat nu numai în România ci şi în organismele
europene şi internaţionale ale B’nai B’rith, fiind considerat unul
dintre cei mai buni preşedinţi ai lojilor europene.

(Continuare în pag. 22)
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AD MEA VEESRIM!

Preşedinţi de comunităţi
nãscuþi în luna decembrie

n Ionel Schlesinger,
preşedintele CE Arad,
s-a impus de
multă vreme
ca unul dintre
liderii comunitari energici,
cu iniţiativă
şi spirit constructiv, reuşind să facă
din comunitatea pe care-o
conduce un model pentru grija faţă
de cei suferinzi, singuri, având nevoie de ajutor. Ca obiective deosebite şi constante ale activităţii sale
amintim conservarea patrimoniului
sacru, respectarea sărbătorilor
evreieşti, deschiderea către dialogul iudeo-creştin, educaţia iudaică,
atragerea tineretului spre comunitate, promovarea culturii evreieşti
cu ajutorul JCC.
n Sorin Lucian Ionescu,
preşedintele
CE Constanţa, s-a făcut
remarcat, de
când conduce
comunitatea,
prin voinţa
de dăinuire
a ceea ce au
făptuit evreii
constănţeni.
Pentru aceasta s-a angajat cu toate puterile la refacerea
Sinagogii Mari din oraşul său,
misiune deloc uşoară, dar nobilă.
Înzestrările literare le-a pus în
serviciul F.C.E.R. şi CEB, scriind
un scenariu pentru spectacolul de
Purim 5778, jucat cu mult succes
pe scena TES.

Ad Mea
Veesrim,
Ovidiu Bănescu

Ec. Ovidiu Bănescu
îndeplineşte
cu succes
funcţia de vicepreşedinte
al Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti
din România.
Succesul lui
are la bază
excelentele relaţii pe care şi le-a
creat de-a lungul anilor, în calitate de economist-şef al FCER, cu
membrii şi conducerile comunităţilor
din ţară. Chiar dacă nu mai îndeplineşte această funcţie, oamenii îi cer
sfatul, pe care-l acordă cu bucurie.
Ovidiu Bănescu, deşi nu figura
în mod expres în „fişa postului”, s-a
interesat întotdeauna de problemele
vieţii iudaice, iar de când este al doilea om al Federaţiei, şi-a aprofundat
aceste cunoştinţe. A reprezentat şi
reprezintă cu demnitate Federaţia,
atât în diferitele manifestări ale unor
instituţii din ţară cât şi în străinătate. În plus, şi-a păstrat modestia şi
disponibilitatea de a interacţiona cu
cei din jur, cu semenii săi. În speranţa că toate aceste calităţi se vor
menţine şi se vor perfecţiona din an
în an, îi urăm de ziua lui de naştere
putere de muncă în continuare,
bună dispoziţie şi... o viaţă lungă.
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IUDAICA

TORA: Textul Masoretic

Spre sfârşitul primului mileniu al erei curente, nu doar
citirea textului Torei, ci şi textul însuşi al acesteia au fost
periclitate. Copiatorii nu au fost întotdeauna suficient
de atenţi şi din această cauză s-au înmulţit variantele.
Familia ben Aşer din Tveria a comparat de-a lungul
generaţiilor multe suluri de Tora şi pe baza lor a stabilit
textul corect. Pentru a asigura păstrarea integrală a
textului, ei au notat numărul cuvintelor şi chiar al literelor.
În locurile în care ar fi fost probabil să intervină greşeli
au notat varianta corectă. Aceste note au fost adunate
în colecţii numite Masoret (în traducere tradiţie). Câteva
astfel de colecţii s-au păstrat până astăzi. Unele au fost
chiar tipărite pe marginea textului.
Textul Torei, precum a fost stabilit de înţelepţii din
Tveria şi consemnat în colecţiile de note de tip Masoret,
este cunoscut ca textul masoretic.
Tora este împărţită în cinci Cărţi: Bereşit/ Geneza,
Şmot/ Exodul, Vaikra/ Levitic, Bamidbar/ Numeri şi

Dvarim/ Deuteronom. Fiecare Carte este la rândul ei
împărţită în capitole şi versete. Capitolele din cadrul
fiecărei Cărţi sunt numerotate. La fel versetele din cadrul
fiecărui capitol.
Astfel, orice verset din Tora poate fi identificat menţionând numele Cărţii, numărul capitolului şi numărul
versetului. De exemplu Bereşit/ Geneza 17:2 înseamnă
Cartea Bereşit/ Geneza, capitolul 17, versetul 2. În limba
ebraică este folosit acelaşi sistem de notare, doar că
pentru numărul capitolului şi al versetului sunt folosite
litere cu valoarea numerică corespunzătoare.
Puţini cunosc faptul că împărţirea Torei în capitole nu
provine din surse iudaice. Autorul ei este teologul englez
Stephen Langton, arhiepiscop de Canterbury, care în
anul 1205 a făcut publică împărţirea Bibliei în capitole.
Cel mai vechi manuscris evreiesc care menţionează
numărul capitolului şi numărul de ordine al versetului
datează din anul 1330. Primele ediţii tipărite au folosit

HANUCA: bucuria unei sărbători

Hanuca este o sărbătoare specială. Ea nu este
menţionată în Tora. Se bazează pe un eveniment istoric, târnosirea Templului de la Ierusalim de către evreii
credincioşi, care luptaseră împotriva celor care profanau
Casa lui Dumnezeu şi refuzau să trăiască după poruncile
Torei. O rugăciune specială recitată de Hanuca, adăugată
Celor 18 Binecuvântări, este mulţumirea evreului către
Dumnezeu pentru cele petrecute atunci. „În zilele lui
Matitiahu, fiul lui Iohanan, Marele Preot Haşmoneul,
şi a fiilor lui, atunci când regatul grec cel păcătos se
ridicase să stăpânească
asupra poporului Tău
Israel, pe care voia să-l
facă să uite Tora Ta şi să
se îndepărteze de legile
Tale. Şi Tu, în marea Ta
milă, ai fost alături de
ei la vremea necazului
lor. Ai apărat cauza lor,
ai judecat dreptul lor, ai
răzbunat răzbunarea lor,
ai dat viteji în mâna celor
slabi şi mulţi în mâna
celor puţini, şi necuraţi
în mâna celor curaţi, şi
păcătoşi în mâna celor drepţi, şi nelegiuiţi
în mâna celor care se
ocupă cu Învăţătura Ta.
Şi Ţie Ţi-ai făcut un nume
mare şi sfânt în lumea
Ta, iar poporului Tău Israel i-ai adus mântuire şi
salvare, ca în ziua de azi.
Şi după aceea, fiii Tăi au
venit la casa Ta, Sfânta
Sfintelor, şi au eliberat
Templul Tău, şi au purificat casa Ta sfântă, şi au aprins lumânări în curtea
casei Tale sfinte, şi au decis asupra acestor opt zile de
târnosire, pentru ca să Îţi mulţumească şi să slăvească
numele Tău cel mare”.
„Regatul grec” era Siria Seleucidă. Cei viteji, mulţi,
necuraţi, păcătoşi erau nu grecii, ci evreii elenizaţi,
îndepărtaţi de Tora, de Învăţătura lui Dumnezeu şi de
legile ei, care voiau să părăsească Învăţătura Torei, să
adopte alte legi, ale altor popoare, pentru a fi la fel cu
acestea. Evreii elenizaţi din punct de vedere cultural, atât
în privinţa gândirii, cât şi, mai ales, în privinţa comportării,
erau, cu alte cuvinte, evreii asimilaţi într-atât, încât nu
mai voiau să fie evrei. Cei care erau dispuşi să renunţe
la credinţa lor, să transforme Templul din Ierusalim într-un altar elenic pentru aducerea de jertfe zeilor şi regelui sirian. Cei care li s-au opus erau evreii care nu voiau
să renunţe la tradiţia lor, la credinţa lor, la Tora. Ei erau
puţini, dar curajoşi. În fruntea lor era familia Haşmoneilor,
cunoscută şi sub numele Macabei. Matitiahu, fiul lui
Iohanan Mare Preot (Kohen Gadol) din Modiin era unul
dintre preoţii care refuzaseră elenizarea, spre deosebire de preoţii din Ierusalim, care o acceptaseră. El a
refuzat să aducă jertfe regelui, a refuzat zeificarea unui
om, a refuzat cultul păgân. Lumina lui Matitiahu erau
Dumnezeu şi Învăţătura Lui. Matitiahu s-a răzvrătit şi a
pornit la luptă. Era dispus să moară, numai să nu cedeze
presiunilor făcute asupra sa de renunţare la credinţă. Fiii
lui Matitiahu au pornit la luptă alături de tatăl lor. Lupta
a durat mult timp, dar au reuşit. Unul dintre fii, Iehuda
Macabeul, a căzut în luptă şi a intrat în legendă. Erau
luptători puţini, dar au reuşit, ajutaţi de Dumnezeu şi de
credinţa în El. În cele din urmă, ei au reuşit să pătrundă
în Ierusalim, să elibereze Templul şi să-l târnosească.

Au vrut să aprindă lumânări pentru târnosirea Templului,
dar nu au găsit decât un ulcior cu ulei, care ar fi ars o
singură zi. Dar a urmat minunea: uleiul a fost suficient şi
a ars opt zile. De aici tradiţia aprinderii candelabrului de
Hanuca, timp de opt zile. Şi nu din ce în ce mai puţin, ci
din zi în zi mai mult. În fiecare zi, o lumânărică în plus.
Lumina nu scade, nu dispare, ci creşte, este tot mai
multă, mai puternică, lumina lui Dumnezeu. Creştinismul
a preluat acest lucru din iudaism, în practicile de Crăciun
fiind utilizat simbolul luminii.
Deci, bucuria luminii, a credinţei profunde în Dumnezeu, a
ataşamentului de Tora,
Învăţătura Lui. Tradiţia
s-a păstrat de-a lungul
generaţiilor, mai mult
de 2000 de ani. Evreul
vedea Hanuca drept o
sărbătoare a speranţei,
lumina lui Dumnezeu ca
speranţa însăşi. Uneori,
evreii uitau totul, dar
lumina de Hanuca le
reamintea cine sunt şi le
redădea speranţa.
Îmi amintesc o
scenă din romanul „Eu,
Ştrul din RPR”, de Moşe
Maur, apărut în limba
ebraică sub titlul „Any,
Ştrul miGalutania”. În
limba română a apărut
la Tel Aviv în anii ’50, iar
în limba ebraică tot la Tel
Aviv, în anii ’80 ai secolului trecut. Regretatul
Moşe Maur-SăvineanuSchor era ziarist şi scriitor de limbă română, originar din
Săveni, binecunoscut la timpul său. În acest roman, care
descrie viaţa olimilor, personajul principal este copilul
Ştrul, fiul unor părinţi evrei săraci, dintr-un târguşor de
altădată imigraţi în Israel. La şcoală li se spune despre
minunea de Hanuca. Ştrul, împreună cu prietenul lui,
fiul unor evrei asimilaţi originari din Bucureşti, tatăl fost
profesor universitar, se întorc acasă, în cortul părinţilor
prietenului lui Ştrul şi aprind lumânărica de Hanuca,
aşteptând ca tatăl, profesorul, să le explice totul la
nivel universitar. Dar el nu ştia nimic, părăsise tradiţia,
se teme că va lua foc cortul în care era cazat în tabăra
de olimi, şi apoi cere fiului să-i aducă o Biblie, tradusă
în franceză, ca să afle şi el ce este Hanuca. Apoi Ştrul
se întoarce acasă, în cortul părinţilor lui, iar acolo tatăl
aprinde lumânărica şi îi explică minunea de Hanuca.
Minunea luminii! Sărbătoare fericită de Hanuca, tuturor! Lumina să fie asupra întregii lumi, asupra tuturor
popoarelor şi religiilor!
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

împărţirea în capitole şi numerotarea versetelor în cadrul
fiecărui capitol, unele chiar ignorând diviziunile iudaice
tradiţionale. În ediţiile tipărite astăzi se regăsesc atât
capitole, cât şi diviziunile iudaice tradiţionale.
Versetele, în schimb, sunt recunoscute în tradiţia
iudaică. Ele nu sunt vizibile în text. Transmiterea lor a
fost pe cale orală şi ulterior au fost notate prin cantilaţia
numită Sof Pasuk.
Vizibile în textul Torei sunt doar intervalele dintre
pasaje. Unele intervale sunt numite „deschise” şi sunt
reprezentate în cărţile tipărite prin litera פ, prescurtarea
cuvântului ( פתוחPatuah), care înseamnă deschis. Altele
sunt numite „închise” şi sunt reprezentate în cărţile tipărite
prin litera ס, prescurtarea cuvântului סגור, care înseamnă
închis. În sulul de Tora, ele sunt reprezentate prin spaţii
libere în care s-ar putea scrie cel puţin nouă litere.
De obicei, un spaţiu „deschis” se află la sfârşitul
unui rând, iar pasajul următor începe pe rândul următor.
Semnificaţia lui este că începe un subiect nou. Un spaţiu
închis se află de obicei la mijlocul unui rând, iar pasajul
care urmează continuă pe acelaşi rând. Semnificaţia lui
este că facem o mică pauză, dar continuăm în cadrul
aceluiaşi subiect. Aceste reguli sunt doar general valabile, dar au nu puţine excepţii.
De regulă, pasajele sunt alcătuite din unul sau mai
multe versete. Există însă şi cazuri rare în care un verset
este întrerupt de unul sau chiar mai multe intervale. Un
asemenea caz sunt poruncile 6-9 din Decalog, unde un
verset este împărţit în patru paragrafe.
De regulă, un capitol cuprinde mai multe pasaje.
Avem însă şi excepţii. De pildă capitolele 22-24 din
Bamidbar/ Numeri constituie un singur pasaj. Când
un capitol conţine mai multe pasaje, de multe ori el se
termină la sfârşitul unui pasaj. Sunt însă cazuri în care
capitolul se termină în mijlocul unui pasaj. Acest fapt
poate afecta câteodată chiar sensul textului.
De pildă, capitolul 8 din Bereşit/ Geneza începe: Şi
şi-a adus aminte HAŞEM de Noah şi de toate vietăţile şi
de toate dobitoacele din arcă şi a adus HAŞEM un vânt
pe pământ şi apele s-au liniştit (8:1). Fiind la începutul
unui capitol, versetul sugerează cum că ar fi fost un timp
lung în care Noah şi toţi cei din arcă au fost daţi uitării.
În textul masoretic nu apare aici niciun spaţiu, ceea ce
sugerează că imediat după ce au trecut zilele sorocite
s-au liniştit apele. O diferenţă de nuanţă, dar ea schimbă
profund sensul.
Prim-rabin RAFAEL SHAFFER

„Dumnezeu
a fost în vacanţă”

Numărul din 4 octombrie a.c. al cotidianului „The
New York Times” publică un jurnal de călătorie, semnat
de Edward Zuckermann, intitulat „Dumnezeu a fost în
vacanţă”. Autorul, care trăieşte în Statele Unite, descrie
cum şi-a descoperit singura lui rudă din România, pe
Iancu Ţucărman, bunicii celor doi fiind fraţi.
Edward Zuckermann a făcut, împreună cu familia lui,
o călătorie la Bucureşti şi Iaşi pentru a găsi „rădăcinile”
familiei. În timpul vizitei la Bucureşti se întâlneşte cu
Iancu Ţucărman, faţă de energia şi vigoarea căruia manifestă o mare admiraţie, ţinând cont de vârsta acestuia
de 95 de ani. De la Iancu Ţucărman află detalii despre
Pogromul de la Iaşi şi mai ales despre „Trenurile morţii”,
în care s-a aflat şi vărul său, care a fost unul dintre cei
şapte supravieţuitori ai vagonului în care au fost înghesuite 137 de persoane.
În vizita făcută în Bucureşti, autorul şi familia lui văd
cele două imagini ale oraşului – cea a blocurilor construite pe vremea lui Ceauşescu, inclusiv Casa Poporului, şi
cartierele în care s-au păstrat clădiri vechi, elegante, dar
aflate într-o stare precară. De asemenea, sunt informaţi
despre corupţia care se manifestă în România.
Următoarea oprire este la Iaşi, unde familia Zuckermann vizitează cimitirul cu mormintele soldaţilor
evrei morţi în Primul Război Mondial, dar şi cu gropile
comune ale celor morţi în Pogromul de la Iaşi. Autorul
descrie acuzaţiile false aduse evreilor, de care s-au
folosit autorităţile pentru a provoca pogromul. Se duc
şi la Sinagogă, ei menţionând că şoferul de taxi din Iaşi
nu ştia că aşa ceva există în oraş. Autorul arată şi că
Iaşiul a fost oraşul în care s-a născut Garda de fier, unde
antisemitismul dinainte de război era foarte puternic şi
menţionează că urme ale antisemitismului se mai fac
simţite şi astăzi în România. (E.G.)

Un nou număr al revistei MENORA

Luna septembrie a adus un nou număr al revistei Menora, editată sub coordonarea preşedintelui C.E. Focşani, Mircea Rond. Ca de obicei, cititorii au posibilitatea de a regăsi în paginile sale un cuprins bogat din punct
de vedere tematic – ştiri locale, interne, externe, ultimele noutăţi de pe scena socio-politică a Statului Israel,
sfaturi juridice şi, nu în ultimul rând, o pagină de umor savuros. În cadrul rubricii Info Club sunt prezentate cele
mai recente activităţi realizate de Comunitatea Evreilor din Focşani cu prilejul marilor sărbători iudaice de toamnă. Sărbătorile de Sucot şi Roş Haşana au fost celebrate de membrii comunităţii focşănene, cu această ocazie
fiind vernisată şi o expoziţie tematică. A fost organizat un moment de evocare a folcloristului şi omului de cultură
Moses Gaster. Din paginile de istorie aflăm detalii mai puţin cunoscute despre comunitatea evreiască din Baia
Mare, graţie contribuţiei autorilor Ştefan Frond şi Andrei Şerbănescu. (D.D.)
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C o m u n i tAT i

Satu Mare

Bucurii şi tristeţi

Ziua Vârstnicului

Conducerea CE Satu Mare a organizat o festivitate în onoarea membrilor
comunităţii ajunşi la vârste înaintate.
Invitaţi speciali au fost secretarul general
al F.C.E.R., Eduard Kupferberg, şi primrabinul Rafael Shaffer. Festivitatea a fost
urmată de un prânz, unde s-a toastat
pentru sănătate şi viaţă lungă.

au luat parte membri ai comunităţii, oficialităţi sătmărene, reprezentanţi locali ai
unor culte şi ai unor filiale de organizaţii
aparţinând minorităţilor naţionale. Este de
datoria noastră să menţinem vie amintirea tragicelor evenimente de acum peste
70 de ani, astfel încât asemenea fapte să
nu se mai repete, cu atât mai mult cu cât
numărul supravieţuitorilor Holocaustului
scade de la an la an. Generaţiile tinere
trebuie să cunoască ororile trecutului
pentru ca astfel de derapaje să nu mai
aibă loc.

Ziua Holocaustului în România

La adunarea de la Sinagoga din Satu
Mare în memoria victimelor Holocaustului

„Şabat în comunitatea ta”

În cadrul programului iniţiat de Joint
şi intitulat „Şabat în comunitatea ta”, CE
Satu Mare a organizat un Şabat special,

Blaj

Legenda lui Baal Şem Tov

Recenta apariţie a romanului „Manuel
sin Marcu”, de Abraham Leiba Zissu,
la Editura Hasefer din Bucureşti (prima
reeditare a acestui scriitor după război)
a prilejuit Comunităţii Evreilor din PiatraNeamţ organizarea colocviului „Legenda lui Baal Shem Tov, între secole” (la
Sinagoga Catedrală care poartă numele
fondatorului hasidismului, în data de 25
octombrie a.c.). Iniţiativa a pornit de la
faptul că, pe de o parte, în secţiunea
autobiografică a romanului este descris
cartierul evreiesc – inclusiv sinagoga din
oraşul natal al autorului, cu multe referinţe
la viaţa şi minunile lui Beşt. Iar, pe de altă
parte, anul trecut, la Editura Polirom din
Iaşi a apărut romanul „Zeppelin” de Adrian G. Romila (tânăr scriitor şi el orginar
din Piatra-Neamţ), unde de asemenea
Beşt apare ca un misterios personaj.
Aşadar, la o distanţă de peste opt
decenii, îl avem pe Baal Shem Tov văzut
din două perspective, de două generaţii
diferite şi în două medii diferite (cel evreiesc şi cel românesc). Aceasta a fost tema
colocviului, la care a participat un public
numeros, format din elevi, profesori, inte-

Zalău

cele trei instituţii de învăţământ blăjene,
bibliotecari şi muzeografi.
Personalul bibliotecii a realizat o
expoziţie de carte, o expoziţie de de-

Vizită la prietenii din Piatra-Neamţ

Cu ocazia Zilei Vârstnicului, la iniţiativa Corinei Irimie, şefă a Centrului „Yad
BeYad”, şi cu sprijinul DASM Bucureşti,
un grup de 18 membri ai C.E. Bacău au
făcut o vizită la C.E. Piatra-Neamţ.
Şi de data aceasta, preşedintele C.E.
Piatra-Neamţ, scriitorul Emil Nadler, şi

Comemorare
Oscar Aizic z.l.

Un număr mare de enoriaşi ai CE
Bacău a participat la comemorarea unui
an de la stingerea din viaţă a lui Oscar
Aizic – Oişie Ben Arie Leibu z.l., membru
marcant al comunităţii. A fost inaugurată
maţeiva la cimitirul evreiesc din oraş.
A rămas să trăiască doar în sufletele
celor dragi, copii şi nepoţi, ale întregii
familii, dar şi în amintirea celor care l-au
cunoscut, preţuit, îndrăgit. Încerca să
creeze bună dispoziţie celor din jur, cu
un zâmbet, o glumă.
A fost un om generos, apropiat de comunitate prin participare la evenimente,
implicare în proiecte culturale, educative,
de voluntariat. Fiul lui, Dan Aizic, reconfirmă zicala „aşchia nu sare departe de
trunchi”, sprijinindu-ne în acţiunile noastre comunitare, împreună cu familia. Este
rodul educaţiei primite de la părintele său.

vicepreşedintele ing. Grimberg Marcel
s-au dovedit gazde deosebit de amabile
şi atente. Am fost întâmpinaţi cu cafea,
plăcinte poale-n brâu şi biscuiţi de casă.
A urmat o vizită la celebra Sinagogă
de Lemn „Baal Shem Tov“ şi la Muzeul
de Istorie „Hary Solomon“ al comunităţii.
Ghid ne-a fost, bineînţeles, Emil Nadler,
care ne-a prezentat principalele aspecte
din istoria Sinagogii – unica Sinagogă din
lemn din această zonă a Europei – şi a
comunităţii nemţene. Am vizitat oraşul, cu
Turnul lui Ştefan Cel Mare şi minunata sa
zonă centrală pietonală.
Masa servită de membrii C.E. Bacău,
alături de cele două gazde, a avut loc
într-o ambianţă foarte plăcută. La întoarcerea spre Bacău, am vizitat frumoasa
Sinagogă din Buhuşi, care aparţine C.E.
Bacău, însă se află în administrarea
Admorului din Bnei Brak şi a discipolilor
acestuia. Admorul este un descendent
al celebrei familii rabinice Friedman, din
Buhuşi. Menţionăm că la Buhuşi există
o Micva, una dintre puţinele funcţionale
existente în România.
Vremea minunată a fost de partea
noastră, aşa încât putem să afirmăm că
a fost o excursie pe cât de frumoasă, pe
atât de instructivă.
Coresp. HAINRICH BRIF
preşedinte CE Bacău

lectuali şi membri ai C.E. Piatra-Neamţ.
Discuţia dintre Adrian G. Romila şi Emil
Nicolae-Nadler (îngrijitorul noii ediţii a
romanului „Manuel sin Marcu”) a fost moderată de scriitorul Adrian Alui Gheorghe.
La reuşita activităţii a contribuit şi
Liceul de Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamţ, elevii Armand Popa (clasa
prof. Iulian Stoica), Cătălina Rotaru şi
Raoul Romers (ambii de la clasa prof.
Florentin Blănaru) oferind scurte interludii
la chitară. (R.E.)

Vizita rabinului Ysrael Holtzer
din New York

O lecţie a trecutului pentru prezent

În data de 9 octombrie 2018, Bibli
oteca Municipală „Şcoala Ardeleană”
din Blaj a găzduit o masă rotundă pentru
comemorarea victimelor Holocaustului,
având ca scop sensibilizarea tinerilor
cu privire la problematica discriminării
şi dezvoltarea unor valori şi atitudini
civice, precum acceptarea diversităţii
etnice, respectul reciproc şi empatia,
dar şi sentimentul identităţii etnice şi
responsabilitatea civică. Desfăşurată
sub genericul „Holocaustul – o lecţie a
trecutului pentru prezent”, la activitate
au participat elevi şi cadre didactice de la

Bacău

cu participarea unor invitaţi speciali: coordonator naţional al JCC România, Ery
Pervulescu, şi prim-rabinul FCER, Rafael
Shaffer. Pentru prima dată după mulţi
ani, Sinagoga „Sara Tora” din oraş a fost
arhiplină. Au avut loc sesiuni de studiu,
dezbateri incitante pe teme biblice, Kabalat Şabat, Oneg Şabat, Havdala.
Membrii comunităţii şi-au exprimat
dorinţa ca asemenea modalităţi de celebrare a Şabatului să devină fapt curent.
Coresp. ADRIAN BEŞA,
preşedinte CE Satu Mare

Piatra-Neamţ

sene tematice (coordonatori: prof. Ioan
Borcea şi prof. Elena Păcurar), fiind
expusă şi o colecţie a revistei „Realitatea
evreiască”.
Elevii au fost fermecaţi de istorisirile
reprezentantului comunităţii evreieşti,
Avram Faibiş, care le-a vorbit despre istoria poporului evreu şi le-a explicat etimologia cuvântului holocaust. „O naţiune sau
o persoană poate găsi diverse modalităţi
de a se confrunta cu propriul trecut, dar
nici una pentru a-l ignora. Pentru noi
aceasta este o misiune sacră: să onorăm
adevărul prin amintirea morţilor. Atâta
timp cât ei sunt pomeniţi în rugăciuni, nu
sunt uitaţi”, a spus Avram Faibiş.
Lucrările prezentate de elevi – eseuri,
poezii, filme, desene, colaje, fotografii
– au demonstrat responsabilitatea lor,
iniţiativa, grija faţă de ceilalţi. Deosebit de interesantă a fost mărturia unei
supravieţuitoare din lagărul de la Ausch
witz, Irina Brenştein, din Alba Iulia, care a
fost prezentată de elevii Coardă Patricia şi
Sebastian Ciurar de la Şcoala Gimnazială
„Petru Pavel Aaron” din Blaj (prof. Denisa
Nistor). Vizita şi activitatea desfăşurate la
Biblioteca Municipală le-a permis tinerilor
să aprofundeze atât noţiunile de respect
faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, de toleranţă şi convieţuire
între etnii, cât şi informaţii despre istoria
evreilor. Implicarea tinerilor în acest proiect a ajutat la înţelegerea realităţii curente
şi la asumarea de responsabilităţi în
comunitate.
O lecţie despre puterea toleranţei este
oricând binevenită, cu atât mai mult, cu
cât aceasta se adresează celor tineri, prin
teme precum combaterea discriminării,
promovarea respectului şi înţelegerii
reciproce şi valorile fundamentale ale
umanismului. A fost ceea ce au încercat şi
profesoarele Ana Zehan Platon, Denisa
Nistor şi Mona-Carmen Cârnaţ, care au
coordonat activitatea de comemorare a
victimelor Holocaustului.
Prof. MONA-CARMEN CÂRNAŢ,
purtător de cuvânt al Şcolii Gimnaziale „Toma Cocişiu”, Blaj

Timp de două zile, rabinul Ysrael
Holtzer, directorul Ieşivei din Brooklyn,
a efectuat o vizită la CE din Zalău. El a
vizitat cimitirele evreieşti din Zalău, din
Şimleu Silvaniei şi din Meseştenii de
Sus, unde sunt înmormântaţi bunicii săi.
Ysrael Holtzer este finanţatorul comisiei
de prezervare a cimitirelor care se ocupă
de construirea de garduri la cimitire.
Rabinul a mai vizitat terenul achiziţionat de FCER, în apropierea centrului
oraşului Zalău, destinat construirii viitoarei sinagogi din oraş şi a unui memorial
al victimelor Holocaustului din Sălaj. Rabinul Holtzer s-a interesat şi de viitoarea
mikvă şi a vizitat sediul comunităţii, unde
a discutat problema prezervării cimitirelor.
Cu Hava Has a vorbit despre rolul femeilor în familia evreiască.
Dan Has
preşedinte CE Zalău

Ziua
Israelului

Botoşani

Sunt zile în care viaţa nu ne dă răgaz
pentru a ne gândi la locuri dragi, la oameni sau amintiri. Dar, de ziua însorită
a Israelului, evreii botoşăneni şi prietenii
lor au găsit timp să vorbească despre
Israel, despre prezentul şi trecutul său
zbuciumat.
Un cuvânt de bun venit a fost rostit
cu căldură de preşedintele Comunităţii,
David Iosif. Plini de emoţie, cei prezenţi
au ascultat Hatikva, într-un colaj deosebit
de bine realizat de Talic Segal.

Au impresionat oraşele moderne, vestigiile trecutului şi melodiile dragi sufletului
evreiesc. Atmosfera a fost însufleţită de
alocuţiuni interesante, rostite de ing.
Gustav Finkel, prof. Ida Goldenthal şi
subsemnata.
Teme abordate: trecutul Statului Israel,
cultura poporului evreu şi realizările tehnicii. Israel, patria nostalgiilor şi mândriei
noastre, este un subiect ce suscită mereu
interes şi ne îndeamnă să-l îndrăgim.
Prof. BEATRISA FINKEL
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Braşov

Instruire pentru responsabilii cu activitatea
contabilă a FCER

Între 18-20 octombrie 2018, la CIR BE
YAHAD Cristian-Braşov s-a desfăşurat
cea de-a X-a reuniune a responsabililor
cu activitatea financiar-contabilă din
structurile componente ale FCER (FCER,
DASM, comunităţi, Centrele de Instruire
şi Recreere-CIR).
Lucrările au fost deschise de dr.Aurel
Vainer, preşedintele Federaţiei, după
care au urmat ec.Ovidiu Bănescu, vicepreşedinte, şi ec.Silvian Horn, directorul

Cluj

Departamentului de Management Financiar şi Administrativ.
Ec. Clemansa Teohari, contabil şef
al FCER, a vorbit despre relaţia dintre
bugetul FCER şi cel al DASM, respectiv
al comunităţilor. Ec. Valeriu Medeleţ, şef
Sector Financiar-Contabil, a prezentat şi
explicat circulara nr.625/04.10.2018 şi
construcţia proiectului de buget pe 2019,
inclusiv pregătirea inventarului anual.
Ec. Elena Rotaru a vorbit despre
evidenţa activităţii Centrelor Comunitare
evreieşti. Aspecte ale relaţiei FCERDASM-Comunităţi au fost prezentate de
ec.Ionel Horn, şef Oficiu Îndrumare şi
Control, şi ec.Aurelia Diţulescu, contabil
şef DASM. Probleme importante de patrimoniu, evidenţe, reevaluări, impozite
şi întocmire a Declaraţiei de impunere la
comunităţi au fost prezentate de şeful oficiului CIR, Emil Rosner. El a prezentat
activitatea CIR în anul 2018, inclusiv cu
ajutorul unor imagini din toate centrele
după îmbunătăţirile aduse acestora. În

acelaşi timp, vorbitorul i-a rugat pe preşedinţii de comunităţi să recomande aceste
centre membrilor din comunităţi.
A fost o întâlnire foarte interesantă,
de la care cei peste 60 de participanţi au
avut foarte multe de învăţat.

Hollywood. Concertul formaţiei Debrecen
Dixieland Jazz Band a fost gustat în mod
deosebit de către publicul din Cluj.
Acest regal muzical a fost completat
de o evocare a lui Benő Karácsony,
unul dintre cei mai remarcabili autori ai
literaturii maghiare din secolul XX. Anul
acesta se împlinesc 110 ani de la naşterea acestui scriitor foarte legat de Cluj,
pierit la Auschwitz.

vigoreze. Discuţia de la Cluj dintre tinerii
patroni ai acestui ziar glorios şi clujenii
care l-au citit decenii de-a rândul şi au fost
ataşaţi de el chiar şi prin legături familiale
a fost foarte fructuoasă.
Şi în acest an seria de manifestări de
cultură evreiască, organizată de Uniunea
Comunităţilor Evreieşti din Ungaria, a fost
urmărită cu interes de cetăţenii clujeni.
ANDREA GHIŢĂ

Emil Rosner (stg.), Silvian Horn,
Aurel Vainer şi Ovidiu Bănescu

Aducem mulţumiri administratorului
CIR-Cristian, Mihaela Bacleşanu, pentru modul exemplar în care îşi primeşte
ospeţii.
IANCU AIZIC
preşedinte C.E. Tecuci

Zilele Evreieşti Clujene – cultură evreiască fără frontiere

De patru ani încoace, în miez de toam
nă, mesagerii artei şi culturii evreieşti din
Ungaria poposesc la Cluj pentru seria
de manifestări intitulată Zilele Evreieşti
Clujene, organizată de Asociaţia Dialógus, MAZSIHISZ (Uniunea Comunităţilor
Evreieşti din Ungaria) şi programul Határtalan Kultúra (Cultura fără frontiere),
în parteneriat cu Comunitatea Evreilor
din Cluj. Între 18-21 octombrie 2018
publicul clujean a avut prilejul să asculte
interpreţi de muzică de bună calitate, de
diferite genuri, compusă sau interpretată
de artişti evrei, prelegeri despre literatura
şi presa evreiască de limbă maghiară,
toate cu conotaţii clujene.
După alocuţiunile susţinute de Emese Oláh, viceprimăriţa Clujului, András
Heissler, preşedintele MAZSIHISZ, şi
Lajos Mile, consul general al Ungariei la
Cluj, evenimentul a debutat cu un recital
din cântecele compuse de compozitorul
transilvănean Max Eisikovits – de la a
cărui naştere s-au împlinit 110 ani – în
interpretarea actorului şi cântăreţului
clujean Robert Lackó Vass şi a pianistului
Gergő Nagy. În zilele următoare Gergely
Nógrádi, prim-cantorul Sinagogii Frankel
Leo din Budapesta, revenit la Cluj cu un
program sub genericul „Nestematele muzicii evreieşti”, s-a bucurat de un deosebit
succes. Violonista Orsolya Korcsolán a
prezentat un concert din lucrările unor
compozitori evrei care au părăsit Europa
prigoanei antisemite şi s-au afirmat la

Cel de al doilea eveniment literar a
fost legat tot de o aniversare: un secol de
la înfiinţarea cotidianului sionist „Új Kelet”
(Cluj, 19 decembrie 1918), emblematic
pentru perioada dintre cele două răz
boaie, căzut victimă politicii antievreieşti
instaurate de administraţia maghiară în
1940. Ziarul a fost reînfiinţat în 1948, în
Israel, sub conducerea aceluiaşi director:
Ernő Marton. Cu câţiva ani în urmă ziarul
numărul 1 al vorbitorilor de limbă maghiară din Israel a trecut printr-o perioadă
de criză, dar de curând a fost achiziţionat
de o echipă tânără, care doreşte să-l re-

„Întoarcerea medicului
rătăcitor”, o carte de la fiu către tată
Timişoara

După un debut târziu, dar binevenit
şi bine primit pentru talentul său de
povestitor, dr. Eugene Gidali revine
cu o nouă carte, care combină în mod
fericit imaginaţia cu amintirile, o bază
culturală vastă cu o dorinţă de a impregna
cunoaşterea şi simţământul în cititorii săi.
Volumul „Intoarcerea medicului rătăcitor”
este dedicat memoriei tatălui său, dr.
Iosif Gidali, un practician extraordinar al
tehnicilor medicale inovatoare ale începutului de secol XX, care şi-a desfăşurat
activitatea în Sovata şi în împrejurimi.
Numele său era cunoscut de toţi cei din
regiune pentru dăruirea şi competenţa
sa în domeniul actului medical. Deportat
la Auschwitz, şi-a pierdut soţia şi copilul
de 5 ani în această calamitate produsă
de om, mai mare ca orice catastrofă pe
care natura a făcut-o vreodată. Cartea
de faţă trece prin zone atroce ale trăirii
umane, încercând să devoaleze care
sunt motoarele interne ale supravieţuirii.
Personajele sunt conturate clar, cu obiec

tivitate, ele au nuanţe şi din această
cauză cartea, cu puternice tente biografice, este foarte realistă.
Fiul său, dr. Eugene Gidali, după o
carieră medicală în zona Băilor Tuşnad şi
la Spitalul Colţea din Bucureşti, a devenit
doctor în Franţa, specializat în radiodiagnosticarea cancerului de sân. Citind
această carte, poţi să-ţi dai seama că ea
vine dintr-o necesitate clară de a exprima
cele întâmplate, de a depune mărturie
despre o lume dispărută. Doctorul Gidali
este un povestitor de excepţie şi, citindu-l,
îţi poţi da seama că nu doar scrisul, ci şi
lectura constituie o mare pasiune a vieţii
sale. Doctorul Gidali surprinde în cartea sa
esenţa umanismului, care ar trebui să ani
me orice medic dar care, obiectiv vorbind,
este o „rara avis” a timpurilor moderne.
„Întoarcerea medicului rătăcitor” este
un volum care merită, cu siguranţă, citit,
îmbogăţind nu doar mintea, ci şi inima
celui care îi deschide paginile!
LUCIANA FRIEDMANN

Comemorarea Zilei
Holocaustului

La Craiova, comemorarea Zilei Holo
caustului din România, organizată la
Sinagoga din oraş de Comunitatea Evreilor, împreună cu Colegiul Militar „Tudor
Vladmirescu” şi Liceul „Traian Vuia“, a fost
marcată printr-o serie de evenimente. Intitulat anul acesta „Drama copiilor evrei”,
unul dintre evenimente a fost dedicat
elevilor. Preşedintele CE, prof.univ. dr.
Corneliu Sabetay, a prezentat istoricul
Holocaustului românesc, pogromurile,
deportarea evreilor din Bucovina de Nord
şi Basarabia în Transnistria, drama celor
care şi-au pierdut viaţa, deportarea romilor, precum şi a evreilor din Transilvania
de Nord în lagărele morţii de la AuschwitzBirkenau. Prezentarea a fost urmată de
referate ale profesorilor din cele două
şcoli. Secţiunea dedicată elevilor a cuprins
şi o masă rotundă cu tema „Drama copiilor
evrei”. Şase elevi de la Colegiul „Tudor
Vladimirescu” au prezentat referate în
care s-au făcut referiri la lagărele de la
Auschwitz şi la drama unor copii reflectată
în jurnalele lor, cum au fost Anna Frank şi
Eva Heymann, o victimă din Transilvania.
Preşedintele CE Craiova le-a prezentat
copiilor o scurtă istorie a poporului evreu.
(Preluare din cotidianul craiovean
„Cuvântul Libertăţii”)

Iaşi

Seara Valorilor

Eveniment de gală organizat de Primăria Municipiului Iaşi ca parte a Sărbătorilor Iaşiului, Seara Valorilor, găzduită
de Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu, a fost dedicată an de an omagierii
personalităţilor oraşului şi nu numai.
În anul aniversării Centenarului făuririi României Mari, Iaşiul şi-a reunit
personalităţile sub semnul recunoaşterii
şi cinstirii valorilor, excelenţei şi virtuţilor
celor cu dragoste de Iaşi. „Pentru mine,
ca primar – a declarat Mihai Chirica, edilul
Municipiului Iaşi – este o bucurie, dar şi
o datorie de onoare să aduc, în numele
comunităţii locale, un omagiu acelor personalităţi care fac cinste oraşului şi ţării
noastre. Oraş regal, Capitală a Renaşterii
Naţionale, oraş al Unirii, Capitală de război, Iaşiul s-a înălţat deasupra vremurilor
graţie unei coloane vertebrale formate din
caractere puternice, oameni care au ţinut
drept stindardul onoarei, patriotismului,
dăruirii faţă de patrie şi popor”.
Prin distincţiile acordate, Primăria
Municipiului Iaşi a premiat excelenţa şi
realizările deosebite din domeniul culturii, educaţiei, ştiinţei, artei, economiei şi
implicării civice.
Amintind ampla implicare a evreilor
ieşeni la edificarea şi dezvoltarea oraşului
Iaşi şi participarea ofiţerilor şi soldaţilor
evrei la făurirea României Mari, Mihai
Chirica i-a acordat preşedintelui Comunităţii, ing. Abraham Ghiltman, Ordinul
Centenar pentru “contribuţia comunităţii
evreieşti la Marea Unire”.
Mulţumimd pentru distincţia onorantă
acordată şi pentru recunoaşterea implicării civice a evreilor ieşeni din timpuri
străvechi şi până în prezent, preşedintele
Abraham Ghiltman a vorbit despre excelentele relaţii de colaborare dintre municipalitate şi comunitate şi a evidenţiat în
mod deosebit ajutorul primit din partea
primarul Mihai Chirica, un adevărat şi
devotat prieten al Comunităţii Evreilor din
Iaşi, în rezolvarea problemelor comunitare şi de prezervare a patrimoniului cultural
şi spiritual evreiesc.
MARTHA EŞANU

Ani mulţi
în continuare,
Francisc
Abraham!

Craiova

La vârsta frumoasă de 80 de ani, Francisc Abraham este un om viguros, plin de
energie, un adevărat stâlp al comunităţii
din Craiova. Timp de 43 de ani a lucrat
la Trustul de Construcţii Industriale din
Craiova, unde a fost economist, şef serviciu aprovizionare. De 15 ani, de când
s-a pensionat, îl găsim zilnic la birourile
Comunităţii, el fiind vicepreşedintele CE
şi îndeplinind şi funcţia de oficiant de cult.
Este un ajutor nepreţuit al preşedintelui
Comunităţii, prof.univ. dr. Corneliu Sabetay.
Îi urăm să-şi păstreze în continuare
aceeaşi energie! (R.E.)

Evreii băcăuani…

Corespondentul nostru a mai subliniat că „lectorii au avut teme
care de care mai interesante. Am aflat astfel că evreii au şi demoni,
nu numai îngeri. Dr. Gabi Barzilai a susţinut drepturile comunităţii LGBT, citând şi un caz
impresionant dintre cunoştinţele sale. Dr. Mordechai Mayer a susţinut tema călătoriei
primului evreu- Avraham, şi, în cuvântul de final, a prezentat un exemplu, impresionant
până la lacrimi, din viaţa tatălui său. În anul 1944, acesta, tânăr fiind, la Budapesta, a
fost salvat, împreună cu familia sa şi alţi evrei, 20 în total, de un cofetar italian, care i-a
ascuns pe toţi în magazinul său de îngheţată. De Hanuca, în acel an, tânărul Mayer a
găsit o bucată de tablă, în care a făcut 8 găuri şi, cu margarină, a improvizat o hanukia”.
„Am fost fermecaţi de evoluţia formaţiei Hakeshet Klezmer Band, din Oradea, de
formaţia bucureşteană de dansuri israeliene Hora, de grupul Yahad al Comunităţii
braşovene. Să nu uităm eforturile Comunităţii din Braşov, în frunte cu preşedintele
V. Plugaru, pentru a asigura cadrul atât de plăcut al manifestării.
Din expunerile de final ale lectorilor am reţinut flacăra speranţei aprinsă de Hanuca, precum o luminiţă în bezna pregătită de cei care vor să menţină popoarele în
întuneric”, a adăugat preşedintele băcăuan Heinrich Brif.
(Urmare din pag. 6)
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C o m u n i tAT i
Oradea

Evenimente de prestigiu pentru comunitatea evreiască

Oaspeţi de mare valoare

Miercuri, 10 octombrie 2018, în cadrul
şedinţei solemne a Senatului Universităţii
din Oradea, renumitului profesor Ladislau
Gyémánt i-a fost conferit titlul de Doctor
Honoris Causa al acestei Universităţi.
Cercetătorul şi istoricul Ladislau Gyémánt
s-a născut la Oradea, pe 12 septembrie
1947, într-o familie de evrei, supravieţuitori ai lagărelor naziste de la Mauthausen
şi Auschwitz. A absolvit Liceul „Emanuil
Gojdu” din Oradea, după care a urmat

F. Koppelmann o întâmpină
pe Amb. Tamar Samash

istoria în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai
din Cluj-Napoca. La absolvirea facultăţii,
în 1970, ca şef de promoţie pe ţară, a
preluat postul de la Institutul de Istorie
din Cluj, lucrând sub coordonarea academicianului Ştefan Pascu.
Profesorul Ladislau Gyémánt a fost
unul dintre iniţiatorii Institutului de Studii
Iudaice şi Istorie a Evreilor „Dr. Moshe
Carmilly’’, fiind ales în 1990 director al
acestei instituţii, pe care a condus-o
până în 2012, cu rezultate deosebite.
Aprecierea activităţii domniei sale s-a
făcut de către instituţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, prin participarea sa
ca membru în forurile de conducere ale
diferitelor instituţii.
Laudatio a fost citit de prof. Ioan
Horga, decanul Facultăţii de Istorie,
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi
Ştiinţele Comunicării. Acesta a apreciat
că Ladislau Gyémánt este unul dintre cei
mai importanţi istorici români. Din partea
Comunităţii Evreilor din Oradea la ceremonie au fost prezenţi preşedinte Felix

Timişoara

Koppelmann şi directorul JCC, Andrei
Seidler, precum şi alţi membri.
Joi, 11 octombrie, în sala festivă a
Consiliului Judeţean Bihor, cu ocazia
unui simpozion internaţional foarte important dedicat aniversării Centenarului
României, a fost prezent şi profesorul
Carol Iancu.
În numărul viitor al revistei noastre
vom insera un amplu interviu cu profesorul Carol Iancu.

Vizita ministrului Culturii
şi Identităţii Naţionale
Pe 12 octombrie, ministrul Culturii
şi Identităţii Naţionale, George Ivaşcu,
alături de prefectul Ioan Mihaiu şi Ioan
Mang, au fost primiţi cu bucurie la CE
Oradea. Vizita ministrului a avut loc cu
ocazia Zilei Oraşului. George Ivaşcu s-a
arătat impresionat de frumuseţea Sinagogii Mari Ortodoxe, exclamând fascinat că
este într-adevăr impunătoare şi superbă.
Preşedintele Felix Koppelmann a făcut
onorurile de gazdă, prezentând întreg
Centrul Comunitar Evreiesc şi activităţile
comunităţii. La finalul vizitei, în semn de
respect, i-a oferit cu drag ministrului mai
multe lucruri care să-i aducă aminte de
comunitatea şi oraşul nostru.

Carte dedicată evreilor din Oradea

Ambasadori de pe cinci continente
în vizită la Sinagoga Zion

Pe 19 octombrie a avut loc un moment inedit în Sinagoga Neologă Zion.
La iniţiativa Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul manifestărilor dedicate
Centenarului, au fost organizate vizite
în întreaga ţară pentru 28 de ambasadori
din Corpul Diplomatic acreditat la Bucureşti. În turul lor prin România, aceştia
s-au oprit timp de două zile şi la Oradea.
Ajunşi în centrul Oradei la bordul unui
autocar, ambasadorii au fost invitaţi la un
tur al oraşului, în care le-au fost prezentate detalii despre istoria locală, printre
obiectivele de importanţă turistică fiind
şi Sinagoga Zion de pe malul Crişului.
Aici i-a întâmpinat preşedintele Felix
Koppelmann, care, după ce le-a urat bun
venit, le-a prezentat pe scurt istoria şi
viaţa evreilor din Oradea, înainte şi după
tragedia Holocaustului. La finalul vizitei
de la Sinagoga Zion, toţi ambasadorii au
primit câte un suvenir din partea comunitaţii evreilor din Oradea.
Tot în contextul acestei vizite, în campusul universitar al Facultăţii Emanuel s-a
desfăşurat o festivitate în cinstea diplomaţilor prezenţi în oraş, organizată de rector
prof. univ. dr. Paul Negruţ. La eveniment au
participat autorităţi centrale şi locale, rectori
şi profesori universitari ai unor facultăţi din
Oradea, reprezentanţi ai mai multor culte

Un eveniment deosebit a avut loc la
Librăria Humanitas pe 18
octombrie. Este vorba des- Ambasadori în vizită la Sinagoga Zion
pre lansarea cărţii „Şapte
sinagogi orădene”, o lucrare
bine documentată şi muncită a cunoscutului arhitect
orădean, prof. univ. Cristian
Puşcaş.Autorul a declarat că
această carte este dedicată
tuturor evreilor care şi-au
lăsat o frumoasă amprentă
de-a lungul timpului asupra
oraşului. Felix Koppelmann
i-a mulţumit pentru felul prietenos prin care acesta a conturat viaţa religioase din Oradea şi studenţi. Tema a
evreilor în volumul său. „Este rar când un fost „buna înţelegere şi colaborare între
autor creştin scrie într-o formă atât de fru- culte”, amfitrionul festivităţii, prof. Paul
moasă despre evrei”, a spus preşedintele Negruţ, invitându-i pe rând să vorbească
despre acest subiect pe P.S. dr. Sofronie
CE Oradea, prezent la lansare.

Un efort recompensat cu linişte şi respect

Privind în urmă la cei aproape 10 ani de existenţă a JCC
Timişoara şi la istoria mult mai amplă a comunităţii timişorene,
comemorarea Holocaustului din acest an a fost un eveniment
absolut special şi de neasemuit. Cu elocinţă şi claritate, cu grijă
pentru detaliu şi cursivitate strălucită, maestrul László Roth, în
vârstă de 97 de ani, a depus o mărturie publică fără precedent
în România. Compozitorul, dirijorul şi pianistul cunoscut pe numeroase meridiane ale lumii a decis, după peste şapte decenii,
să facă această depoziţie despre un trecut inimaginabil, chiar
în comunitatea pe care, aşa cum afirmă, o consideră „acasă”:
cea din Timişoara. De altfel, în acest oraş a fost dirijor şi apoi
prim-dirijor, la o vârstă foarte tânără, după care a decis să
emigreze în Israel, în 1958. În perioada
1953-1958 el a dirijat 734 spectacole,
printre care 35 de opere, operete şi balete. În acea perioadă a compus, printre
altele, un Divertimento pentru orchestră
(1951), o Uvertură pentru tineret (1953),
o Pastorală pe o temă de la munte.
E foarte greu să găseşti superlativele
care să definească modestia, decenţa şi
umanismul maestrului László Roth. Azi
el trăieşte într-un imobil din Bat Yam,
oraşul maritim israelian unde s-a aşezat curând după imigrare. Imediat după
alya a fost angajat ca dirijor al Corului de cameră din Tel Aviv,
apoi a dirijat Orchestra Simfonică Radio din Ierusalim, Corul şi
Orchestra de estradă a Radiodifuziunii israeliene (Kol Israel).
În anul 1965 el a devenit dirijorul Corului „Tzadikov” din Jaffa,
post pe care l-a ocupat până la finele anilor 1970. Roth a făcut
parte din juriul emisiunii de concurs muzical radio „Tessuot
rishonot” („Cele dintâi aplauze”). De asemenea, a predat arta
dirijatului la Academia de Muzică şi Balet din Ierusalim. El a
dirijat la „Festivalul cântecului şi şlagărului israelian” în anul
1969, prima ediţie transmisă pe micul ecran. De-a lungul anilor, a dirijat în Italia, Africa de Sud şi o foarte lungă perioadă a
condus Orchestra de Stat a Mexicului. A compus numeroase

orchestraţii pentru artişti ca Placido Domingo, José Carerras,
Barbra Streisand. După căderea comunismului în România,
s-a întors de câteva ori pe an, dirijând numeroase concerte la
Timişoara, Oradea, Satu Mare, Carei, Lugoj dar şi în multe alte
oraşe. Chiar la începutul lunii octombrie a dirijat două importante concerte la Satu Mare şi Carei iar la Lugoj a susţinut un
program, în compania artistului liric Christian Rudik.
Fără să se oprească mai bine de 90 de minute, ţinând
audienţa cu sufletul la gură, a relatat toate cele trăite din momentul deportării din ghetoul de la Oradea, cu destinaţia iniţială
Auschwitz, urmat de Melk şi Ebensee. Mama sa a fost trimisă
în camerele de gazare imediat după sosirea în lagăr. În vârstă
de 23 de ani la acea vreme, a transportat
trupurile neînsufleţite timp de două luni, a
scăpat în mod miraculos din momente în
care era cât pe ce să fie ucis, şi-a văzut
colegii şi prietenii murind...
Maestrul Roth şi-a păstrat privirea optimistă, creează muzică şi este şi azi un
spirit pozitiv. „Pe Dumnezeu l-am simţit
mereu alături şi mi-am păstrat credinţa,
despre oameni mai puţin...”. Cei care am
fost în sală, peste 120 de invitaţi, tineri şi
vârstnici, am avut o şansă nesperată să
ascultăm această mărturie care, într-o
eră a negaţionismului, are o valoare şi mai mare, sporită şi de
personalitatea cunoscută şi respectată a celui care şi-a deschis
această cutie dureroasă a inimii.
Tânăra harpistă Iulia Moldovan, la 15 ani studentă a Conservatorului vienez, a interpretat cu sensibilitate melodii ca Idishe
Mame, Ierushalaim Şel Zahav, coloana sonoră a filmului „Lista
lui Schindler”. La final, fiecare dintre cei prezenţi a scris numele
rudelor şi cunoscuţilor ucişi în Holocaust, iar cei care nu au
avut o asemenea suferinţă au pus fotografii ale unor copii duşi
la exterminare. Rabinul Zvika Kfir a încheiat cu rugăciunea în
memoria celor dispăruţi.
LUCIANA FRIEDMANN

Drincec, Episcop al Oradei, şi pe preşedintele comunităţii evreilor, Felix T. Koppelmann. În cadrul dezbaterilor, moderatorul
a cerut să se dezvolte şi să fie abordată şi
tema iudeo-creştinismului, un subiect bine
analizat de preşedintele Koppelmann. Toţi
cei prezenţi, inclusiv ambasadorii şi reprezentanţii conducerii Ministerului de Externe
au apreciat evenimentul, onorându-l prin
prezenţa lor în oraş.
DOINA BUMBU

Ziua
Holocaustului
în România,
comemorată la
Colegiul Naţional
„Ienăchiţă
Văcărescu”

Târgovişte

În data de 9 octombrie, elevi, profesori, părinţi, reprezentanţi ai conducerii
judeţului Dâmboviţa au fost invitaţi în
amfiteatrul Colegiului „Ienăchiţă Văcărescu” pentru comemorarea Holocaustului din România. A fost invitată şi Edith
Konigsberg, 87 de ani, supravieţuitoare
a Şoah-ului din timpul regimului legionar.
Ca reprezentantă a Asociaţiei Centrale de Prietenie şi Colaborare Culturală cu Israel, am transmis mesajele dr.
Aurel Vainer, preşedinte FCER, ing.Paul
Schwartz, preşedinte CEB, ing.Jose
Iacobescu, preşedinte BBR.
Anul acesta, elevii târgovişteni au
pregătit o altfel de marcare a evenimentului. Împreună cu profesorii lor,
sub coordonarea profesoarei de istorie
Mihaela Orfanu, copiii au vizitat lagărele
de la Auschwitz şi Birkenau şi au dorit
să prezinte rezultatul documentării lor.
Au proiectat imagini fotografiate de ei,
au comentat cele trăite, ne-au împărtăşit
impresii, din care cităm: „M-a impresionat panoul cu portretele persoanelor închise în lagăr. Unii supravieţuiseră 3 ani,
alţii doar 3 luni”; „De la hotelul unde am
fost cazaţi am plecat la ora 4 dimineaţa.
Era luna februarie, era ger. Deşi eram
îmbrăcaţi corespunzător, ne era frig.
Am ajuns în lagăr. Am văzut condiţiile
subumane de cazare şi de hrană în care
erau ţinuţi evreii. Nu voi mai spune niciodată că îmi este frig”; „Am văzut stiva
de încălţăminte (sandale, pantofi, ghete)
rămase de la evreii executaţi. Acestea
au fost cândva purtate de oameni (copii,
adulţi)”; „O cameră mare plină cu păr. Nu
ni s-a permis să fotografiem. Părul era
al femeilor ce urmau să fie gazate. De
câte ori îmi pieptăn părul, îmi amintesc
camera aceea”.
Prof. Konigsberg a prezentat audienţei acte şi fotografii ale familiei sale, prin
care dovedeşte tragedia acelor timpuri.
A vorbit şi despre cele suferite de evreii
din Moldova trimişi în Transnistria, care
nu au fost arşi în cuptoare, dar au murit
din cauza condiţiilor de viaţă în ghetou
(alimentaţie, cazare, boli molipsitoare).
Concluziile finale au fost: „Rememoraţi evenimentele şi împiedicaţi
repetarea lor.”
„Nu renunţaţi la PATRIOTISM, dar
nu îl transformaţi în NAŢIONALISM!”
Evenimentul s-a încheiat cu cântecul
„Să fie pace pe pământ!”
Este bine de ştiut că în data de 9
octombrie 2018, în toate şcolile judeţului
a fost marcat evenimentul sub diferite
forme: expoziţie de fotografii de arhivă,
expoziţii de carte, expoziţii de desene
ale unor elevi, prelegeri ale unor profesori privind tragismul celui de-al Doilea
Război Mondial, Holocaustul.
ILEANA GHENCIULESCU
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Keshet, ediţie cu noroc

Data celei de-a XIII-a ediţii a fost
aleasă în preajma Zilei Mondiale a Studiului Iudaic, marcată în paralel, în 23 de
comunităţi evreieşti din România.

JCC
IAŞI

Roş Hodeş Mesiba
Roş Hodeş Heşvan, prima zi a lunii
Heşvan, cea de-a doua lună a anului
conform calendarului evreiesc, a prilejuit
participarea Comunităţii Evreieşti din Iaşi
la programul naţional Roş Hodeş Heşvan,
care a cuprins prelegeri, ceremonie de
Havdala, un bufet şi multă voie bună.
În deschiderea evenimentului, direc-
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Decorări şi aniversări la nivel înalt
Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat pe 9 octombrie mai multe
decrete de decorare a unor supravieţuitori
ai Holocaustului „în semn de respect
pentru suferinţele îndurate în timpul
deportărilor din cel de-al Doilea Război
Mondial, pentru înalta ţinută morală de
care au dat dovadă de-a lungul vieţii,
precum şi pentru eforturile depuse pentru
păstrarea vie a memoriei victimelor”.

Trei membri ai comunităţii noastre
au primit Medalia Naţională „Serviciul
Credincios” Clasa a III-a: Blum Zoltan,
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ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti
Tema ediţiei de anul acesta a fost
„Pasaje extraordinare: Texte şi Călătorii”,
pentru că, de la poveştile din Antichitate
şi până la diaspora modernă, spiritual dar şi fizic, experienţa călătoriilor
caracterizează individualitatea evreului,
dar şi poporul evreu, în ansamblu.
La Bucureşti am călătorit alături de
dr. Măriuca Stanciu, conf. univ. dr. Felicia
Waldman şi prof. univ. dr. Andrei Cornea,
pe urmele marilor descoperiri geografice,
prin istoria şi lumea numelor noastre şi
departe, cu mii de ani în urmă, dar în atât
de contemporana experienţă a profetului
Iona.
La Bucureşti, Keshet ediţia a XIII-a s-a
încheiat cu proiecţia filmului documentar
„În braţe străine: istoriile transporturilor
copiilor”, film lansat în anul 2000.
Ca de obicei, participanţii s-au bucurat
torul JCC Iaşi, Albert Lozneanu, care
a fost şi moderatorul evenimentului, a
vorbit despre specificul, particularităţile
calendarului ebraic, care este un calendar lunar şi solar – fiecare lună începând
când apare luna nouă pe cer –, despre
obiceiurile specifice de Roş Hodeş şi

de un bufet de prânz inclus în program,
cu preparate tradiţionale.
În numărul viitor al revistei noastre
vom reveni cu un articol amplu despre
desfăşurarea celei de-a XIII-a ediţii a
Keshet în toată ţara.

Din viitorul apropiat – pregătiri
de Hanuca
#Hanuka Shuk - Târgul de Hanuca,
duminică, 25 noiembrie
Ca în fiecare an, cu ocazia Hanucăi
– organizăm la JCC Hanuka Shuk, înca
sările fiind donate în scopuri caritabile.
Îndemnăm pe toată lumea să doneze
şi să aducă la sediul nostru produsele de
care nu are nevoie (haine în bună stare,
jucării, obiecte decorative, cărţi etc.), pe
care le vom vinde în cadrul târgului.

De asemenea, vă invităm şi ca voluntari la târg, pentru a vinde obiectele
dumneavoastră, sau altele, cu atmosferă
specială, gogoşi, vin fiert, prăjituri de
casă.
#Livratorii de lumină – program
de voluntariat la nivel naţional, ce se
desfăşoară în 26 de comunităţi evreieşti,
duminică, 2 decembrie.
La Bucureşti, invităm voluntarii la ora
11:00, la sediul JCC, de unde vom pleca
spre domiciliile persoanelor în nevoie,
pentru care am pregătit pachete pe care
voi le veţi completa cu un zâmbet şi o
vorbă bună.
#Petrecere de Hanuca pentru tineret – sâmbătă, 8 decembrie, de la 22:00
Totul este pregătit deja: DJ, concursuri,
muzică live. Tu vino cu chef de distracţie!
ADRIAN GUERON

despre binecuvântările care se spun cu
acest prilej.
Preşedintele C.E. Iaşi, ing. Abraham
Ghiltman, a reamintit că Roş Hodeş
este sărbătorită ca un nou început – o
reînnoire fizică şi spirituală, şi a punctat
principalele evenimente petrecute de-a
lungul timpului în luna Heşvan, singura
lună fără sărbători.
Ultima prelegere a fost susţinută de
Theodor Welt şi a prilejuit publicului o
incursiune în fascinanta lume spirituală
a Cabalei.
La finalul evenimentului, cei prezenţi
au participat la ceremonia de Havdala,

desfăşurată în faţa Sinagogii Merarilor.
Ceremonia religioasă care marchează
sfârşitul Şabatului a fost oficiată de către

Kopper Magdolna şi Popescu Clarisa.
A doua zi l-am sărbătorit cu mare
fast pe supravieţuitorul din comunitatea
noastră, Blum Zoltan, cântându-i “La Mulţi
Ani” şi felicitându-l pentru onorabila vârstă.
Stăpân pe sine, cu o minte lucidă, este bucuros că, la vârsta de 91 de ani, poate să
se mobilizeze în fiecare dimineaţă la serviciul divin din Sinagoga Mare Ortodoxă din
Oradea. De asemenea, Blum Zoltan poate
constitui un model pentru tânăra generaţie,
ţinând cont de cât de importante sunt
implicarea şi prezenţa membrilor la evenimentele organizate de comunitate. Cu
optimism în priviri, ne-a transmis că vine
cu drag la mai toate acţiunile desfăşurate
în cadrul JCC-ului, ori de câte ori îi permite
starea de sănătate.
Cu ocazia Oneg Şabatului de pe 12
octombrie, la invitaţia preşedintelui C.E.
Oradea, Felix T. Koppelmann, am avut
un invitat deosebit: Carol Iancu, evreu
născut în România, un important istoric,
profesor universitar, care astăzi predă
în Franţa. El ne-a mărturisit că are o
mare admiraţie şi o adâncă legătură
sufletească, atât cu preşedintele Koppelmann, cât şi cu întreaga comunitate
din Oradea.

Pe 13 octombrie, la iniţiativa organizatorilor Festivalului Internaţional
TES FEST, aflat la cea de-a treia ediţie,
formaţia Hakeshet Klezmer Band a fost
invitată să susţină un concert în aer liber,
în Piaţa Universităţii din Bucureşti.
Ziua de 14 octombrie a fost dedicată
seminarului pentru explicarea calenda-

emoţionale. Aşa se face că la jumătatea
lunii trecute s-a încheiat un contract de
prestări servicii între Comunitatea Evreilor din Oradea şi o echipă profesionistă,
cu vastă experienţă în domeniul psihologiei şi psihiatriei. Prin această înţelegere,
dorim să venim în sprijinirea şi tratarea
tuturor persoanelor din cadrul comunităţii.
Obiectul principal al acestor servicii
este de a asigura condiţii medicale de
calitate, consiliere psihologică, terapie,
identificarea cauzelor unei eventuale
depresii, a unui atac de panică sau a altor
tulburări emoţionale. Ecourile din partea
membrilor în urma acestei acţiuni au fost
pozitive, iar cei interesaţi s-au programat
deja la şedinţe de terapie.
Pentru a beneficia de oricare dintre
aceste servicii, este nevoie doar de un
bilet de trimitere emis de medicul de
familie.Toate serviciile medicale asigură
confidenţialitate totală pacienţilor.
În final, în numele întregii comunităţi,
ne folosim de apariţia acestui număr al
revistei „Realitatea Evreiască” pentru
a-i ura sănătate şi cele mai călduroase
gânduri domnului preşedinte ing. Felix T.
Koppelmann, cu ocazia zilei de naştere.
DOINA BUMBU

a fost cel din Timişoara. Muzica şi dansul
israeliene reprezintă o atracţie tot mai
mare în comunitatea de pe Bega. Cele
mai multe cursante se tem deocamdată
să iasă pe scenă dar suntem convinşi
că insistenţa Michaelei le va convinge
până la urmă!

sonalitatea acestuia, el cunoscând amănunţit scrierile sale. Cursul se bucură,
în special, de atenţia persoanelor care
doresc să cunoască mai multe detalii
despre evreitate, despre felul în care s-a
ajuns la concepţia contemporană asupra
termenului de „evreu”.

rului iudaic, Roş Hodeş Mesiba. Lectorii
Felix Koppelmann şi Adam Freundlich au
prezentat expuneri legate de calendarul
iudaic şi de modul de calcul al acestuia
în faţa celor aproximativ 70 de membri
prezenţi. Evenimentul s-a încheiat cu
împărţirea cadourilor-surpriză, asigurate
de JDC, şi cu un cocktail.
Cu toţii ne confruntăm cu evenimente neplăcute în viaţă şi nu de fiecare
dată reuşim să ne echilibrăm stările

Albert Lozneanu, iar copiii prezenţi au
aprins lumânările speciale, împletite.
SILVIAN SEGAL

şi au avut şansa să viziteze Sinagoga
Ortodoxă, minunat renovată şi recent
reinaugurată.
Judith Hirschl a reuşit să transforme
clubul în care se desfăşoară programele
pentru „generaţia de aur” într-o oază de
Dansuri israeliene
frumuseţe! Creativitatea este aici la ea
Eleva Michaela Nanu, pasionată de
acasă şi orice obiect se poate transforma
dans şi balet, a reuşit, printr-un efort Maimonide şi filozofie evreiască
într-un obiect de artă. Este un spaţiu în
Senectute
activă
la
Timişoara
propriu, să realizeze un curs de dansuri
care şi muzica este nelipsită. Prin interpentru toate vârstele, care reuneşte
În completare la cursul de „IntroduCelebrarea Zilei Vârstnicului a avut un mediul lui Mugurel Chirilă sunt audiate
aproape 20 de participante. Doamnele cere în iudaism” al rabinului Zvika Kfir, caracter special în acest an. Un grup de periodic lucrări lirice cunoscute, iar apoi
şi domnişoarele prezente în fiecare zi de în colaborare cu Michaela Szasz, ab- 26 de pensionari au vizitat, ca răspuns la se discută pe seama lor. Multe programe
marţi se bucură de melodiile israeliene şi solventă de Studii Iudaice şi Masterat, un popas precedent din partea colegilor au loc în afară, în spaţii expoziţionale sau
au învăţat cu bucurie paşii, uneori chiar recent a luat naştere şi cursul de filozofie bihoreni, Comunitatea Evreilor Oradea. la diferite spectacole iar participanţii nu îşi
foarte complicaţi. De altfel, unul dintre iudaică. Subiectul principal este medicul, Au beneficiat de o primire călduroasă pot imagina zilele de luni, miercuri şi joi
cele mai mari grupuri de la Machol Unga- omul de ştiinţă şi filozoful Maimonide. din partea preşedintelui ing. Felix Kop- fără participarea la acest centru.
ria, program de dansuri desfăşurat anual, Rabinul Zvika Kfir este pasionat de per- pelmann şi a tuturor colaboratorilor săi
LUCIANA FRIEDMANN
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Eş e cu l p r o p a ga ndei româneşti în perioada
c e l u i d e - a l Doilea Război Mondial

În cadrul programului său de dezbateri, la CSIER a fost prezentată lucrarea
„Cultură şi propagandă. Institutul Român
din Berlin (1940-1945)” de Irina Matei şi
Lucian Nastasă Kovács. Cei doi autori
au păşit pe un tărâm aproape virgin, deoarece în literatura politică prea puţini au
abordat aceste aspecte şi legătura dintre
ele. Ideea centrală a cărţii este activitatea
Institutului Român de la Berlin, prin care
statul român din perioada respectivă
intenţiona să folosească instrumentul
diplomaţiei culturale în scopuri propagandistice, în primul rând în susţinerea unor
cauze ale României. Concluzia autorilor
a fost că Institutul nu şi-a putut îndeplini
obiectivul din diferite cauze, enumerate
în carte.
Prezentând volumul, istoricul Adrian
Cioflâncă, moderatorul dezbaterii, a
arătat că este pusă în discuţie o lucrare
serioasă, în acelaşi timp istorie politică,
diplomatică şi culturală, cu o vastă trecere
în revistă a orientării politice a României
şi reflectarea ei în diplomaţia culturală,
timp de aproape un secol. În acelaşi
timp, a spus vorbitorul, paginile lucrării
reflectă o tristă stare de fapt a cercurilor
conducătoare româneşti – corupţie, nepotism, incapacitate de a acţiona, lipsă
de viziune, de profesionalism, în toate
acestea fiind implicate nume de seamă
ale culturii române, ceea ce a şi generat
eşecul propagandei iniţiate de România.
Autorii au folosit numeroase surse din
arhive, biblioteci, presa vremii, jurnale,

Eva Deutsch
Costabel –
supravieţuitoare
a unui lagăr italian

atât din România, cât şi
din străinătate. Deoarece perioada cuprinsă se
referă la statul naţional
legionar şi la dictatura
lui Antonescu, CSIER
l-a invitat la dezbateri,
alături de cei doi autori, pe istoricul Valentin
Săndulescu, specialist
în istoria mişcărilor de
extremă dreaptă, a legionarismului.
În cuvântul ei, Irina Matei a arătat că
volumul a necesitat
aproximativ 6-7 ani de
cercetări consistente.
La început autoarea s-a
gândit la un articol, dar
subiectul pur şi simplu a
ieşit la lumină. Intenţia primară a fost de
a prezenta transferul cultural din România spre Berlin, nu numai invers, modul
în care statul român a vrut să transmită
propaganda spre Germania dar, până la
urmă, a ieşit o frescă a societăţii româneşti şi a organizaţiilor instituţionale. Un
alt aspect urmărit de autori a fost legionarismul şi lupta pentru putere reflectate
la Institut. Eşecul Institutului a fost cauzat
şi de faptul că a fost creat în perioada în
care legionarii se aflau la putere, directorul lui, filologul Sextil Puşcariu, fiind un
adept declarat şi fervent al legionarismului. De fapt, angajaţii Institutului, rude
foarte apropiate ale lui Puşcariu, erau
cu toţii simpatizanţi ai mişcării legionare.
După rebeliune, când legionarii au fost
alungaţi, Antonescu nu a mai susţinut
activitatea Institutului, nici material, nici
cu personal, în cadrul Institutului lipsind
varianta antonesciană a extremei drepte.
Astfel că eşecul Institutului a fost cauzat
în mare parte de această luptă pentru
putere. De fapt, regimul nazist nu a fost
deloc interesat de situaţia extremei drepte
din România din punct de vedere ideologic, preocuparea lui a fost stabilitatea
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Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

instituţională. Miza Institutului de la Berlin,
a subliniat Irina Matei, a fost de a-i convinge pe nazişti că Transilvania aparţine
României, prin atragerea opiniei politice
şi publice germane pentru susţinerea
cauzei Transilvaniei, respectiv pentru
modificarea hotărârilor Dictatului de la
Viena prin care României i s-a luat partea
de nord a Transilvaniei. Institutul Român
din Berlin trebuia să lanseze o propagandă convingătoare pentru ca să se poată
opune celei maghiare, foarte eficiente, a
Institutului Maghiar din Berlin, deoarece
Ungaria, la rândul său, ar fi dorit şi restul
Transilvaniei.
Concret, activitatea Institutului s-a
limitat la câteva prelegeri, conferinţe,
traduceri, câteva piese de teatru, burse
şi schimburi de studenţi. După 1941, activitatea Institutului se restrânge, iar din
1943 practic dispare.
Lucian Nastasă Kovács a vorbit mai
ales despre personalitatea lui Sextil Puşcariu, adeziunea lui la mişcarea legionară
şi poziţiile sale antisemite, el fiind printre
universitarii care voiau să introducă numerus clausus pentru evrei. Orgolios şi
dictatorial, Puşcariu a transformat Institutul într-un cuib de legionari. În acelaşi

timp, pentru Puşcariu Institutul era un fel
de afacere de familie. Lucian Nastasă
Kovács a arătat că nici alte instituţii româneşti din străinătate, cum au fost Şcoala
de la Paris şi cea de la Roma, nu au avut
succesul scontat, ci au eşuat din lipsă
de viziune, de strategie şi de fonduri. În
lucrarea de faţă, care se ocupă pe larg
de aceste instrumente ale diplomaţiei
culturale, se arată că singurele care au
funcţionat au fost lectoratele de limbă
română de la universităţile din străinătate, mai ales fiindcă nu erau finanţate de
statul român.
Istoricul Valentin Săndulescu a apreciat lucrarea, considerând-o o istorie vie.
Cartea a elucidat două subiecte – cel al
modelului cultural al elitelor româneşti,
respectiv dualitatea franco-germană
şi schimbarea accentului în funcţie de
conjunctura internaţională şi orientarea
politică a ţării.
Al doilea subiect a fost prezenţa românească în străinătate şi activitatea celor
două şcoli româneşti de la Paris şi Roma.
Cartea, a relevat istoricul, ne ajută să
înţelegem reapariţia modelului german,
după ce în perioada interbelică acesta
a fost neglijat în favoarea celui francez.
Săndulescu a amintit şi el ataşamentul
legionar al lui Sextil Puşcariu, care a avut
o ieşire publică în favoarea Gărzii la înmormântarea legionarilor Moţa şi Marin.
Dar, a adăugat vorbitorul, el nu a fost
singurul intelectual cu o astfel de poziţie.
Potrivit sociologului dr. Zoltán Rostás,
cartea este mult mai importantă decât
Institutul în sine, deoarece pe baza cercetărilor efectuate pentru lucrare au fost
dezvăluite o serie de date despre istoria
socială a epocii. Mihai Demetriade, cercetător la CNSAS, s-a interesat de măsura
în care studenţii români erau folosiţi în
activitatea informativă, atât de partea
germană, cât şi de cea română.
MAGDALENA PORUMBARU

Evreii şi mişcarea comunistă din România

La vârsta de 93 de ani, Eva Deutsch
Costabel este una dintre pictoriţele cele
mai apreciate din SUA. Tablourile sale,
picturi abstracte, sunt căutate în lume,
are expoziţii pretutindeni, inclusiv în Israel. Eva, scrie cotidianul „The Times of
Israel”, este una dintre supravieţuitoarele
Holocaustului, provenind dintr-o ţară a
cărei istorie din timpul războiului este mai
puţin cunoscută – Croaţia. Deşi născută
la Zagreb, părinţii săi şi-au păstrat
paşaportul austriac, astfel că, după ce,
în timpul războiului, tatăl ei a fost arestat
şi executat de ustaşi (fasciştii croaţi),
împreună cu mama şi sora ei a reuşit să
ajungă în zona de ocupaţie italiană, unde
evreii au avut o şansă de supravieţuire.
În aprilie 1941 armata germană a
invadat Iugoslavia, iar în Croaţia s-a
organizat un stat-marionetă, condus de
ustaşi, grup naţionalist şi fascist extrem
de violent. Iugoslavia fiind un stat multietnic, când au venit la putere, au început
persecutarea sârbilor, evreilor şi romilor.
Potrivit datelor publicate de Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington,
în lagărul de la Jasenovac ustaşii au
ucis cu brutalitate între 77.000-99.000
de oameni, printre care 20.000 de evrei,
şi au trimis alte mii de evrei în lagărele
germane din Polonia şi Ucraina. Yad
Vashem a apreciat că pe întreg teritoriul
EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 22)

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul
Mozaic şi Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
au organizat dezbaterea „Evreii şi mişcarea comunistă din
România. Noi arhive şi baze de date”, pornind de la rezultatele
unei cercetări a dosarelor comuniştilor ilegalişti. La dezbaterea
moderată de Cristian Vasile, cercetător al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, au participat Mihai Burcea, de la Institutul
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Corina Doboş, de la
Universitatea din Bucureşti, Dumitru Lăcătuşu, de la Centrul de
Consultanţă Istorică, Liviu Rotman, de la Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Administrative, şi Adrian Cioflâncă, directorul
Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România.
Proiectul, derulat la Universitatea din Bucureşti, sub coordonarea istoricului Adrian Cioroianu, s-a născut din nevoia de
date empirice generale referitoare la istoria Partidului Comunist
din România în perioada ilegalităţii, a explicat Corina Doboş,
cercetător în cadrul proiectului. Alături de ea, la acest studiu au
lucrat cercetătorii Mihai Burcea şi Dumitru Lăcătuşu, care au
explicat datele analizei dosarelor comuniştilor ilegalişti.
Fondul de arhivă investigat, realizat în perioada 1951-1952,
a scos la iveală 8614 ilegalişti. Dintre aceştia, 2090 de respondenţi s-au declarat evrei, majoritatea provenind din Banat,
Crişana, Maramureş şi Transilvania (41%). Cei mai puţini evrei
proveneau din Basarabia. Datele prezentate de cei trei cercetători în cadrul dezbaterii arată că etnia era un criteriu important
la acel moment şi exista un interes major cu privire la puritatea
naţională a partidului, în opinia istoricului Liviu Rotman. El
susţine că proiectul de cercetare este deosebit de interesant:
„proiectul arată un buchet de probleme care necesită cercetări
viitoare, dar putem rămâne cu idei importante de pe urma
acestei lucrări”. Liviu Rotman a explicat că, pe lângă perioada
ilegalităţii, ar fi oportună o astfel de cercetare şi pentru perioada
de după 1944, cu scopul de a arăta politica de cadre a Partidului Comunist şi folosirea criteriului etnic la alcătuirea elitei.
„Există un moment-cheie în evoluţia naţional-comunismului şi
acela este anul 1956”, susţine profesorul Liviu Rotman, care
consideră că în 1956 încep acţiunile care îi marginalizează pe
ilegalişti, iar motivul etnic este printre cele mai importante; cei
mai mulţi ilegalişti erau evrei şi maghiari. Pe de altă parte, Liviu
Rotman consideră că există şi alte motive, care au devenit mai
pregnante în perioada lui Nicolae Ceauşescu, şi anume liderii
ilegalişti care au avut roluri mai importante chiar decât Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Mihai Burcea, doctor în istorie al Universităţii din Bucureşti,
cu o cercetare despre participarea voluntarilor români în războiul civil spaniol, a explicat, referitor la numărul mare de evrei
plecaţi din România pentru a se înrola voluntar în brigăzile
internaţionale din Spania, că lupta împotriva fascismului i-a
determinat pe cei mai mulţi dintre ei să părăsească ţara. În
plus, Mihai Burcea consideră înrolarea evreilor din România
în brigăzile internaţionale o consecinţă a persecuţiei etnice şi
politice a autorităţilor române, dar şi a deschiderii multietnice
a Partidului Comunist, care funcţiona în legalitate în Franţa şi
Cehoslovacia.
Comparativ cu alte cercetări asemănătoare, Dumitru Lăcătuşu susţine că numărul celor care s-au apropiat de mişcarea
comunistă în perioada interbelică este mai mare pentru că, pe
lângă membrii de partid, erau şi mulţi simpatizanţi. În funcţie de
etnie, românii sunt predominant simpatizanţi, în timp ce evreii
şi maghiarii sunt membri de partid. Recensământul ilustrează
doar datele păstrate despre foştii simpatizanţi şi membri de
partid care au rămas în România după 1945.
Toate fişele analizate în cadrul proiectului sunt accesibile
online şi pot fi folosite pentru analize şi cercetări de către studenţi şi publicul larg. Conform autorilor, acest demers implică
realizarea unui instrument de lucru digital disponibil gratuit
online şi constă într-o bază de date însoţită de 14 funcţii de
căutare. Primele funcţii urmăresc evoluţia numerică a Partidului
Comunist din România, originea etnică şi provenienţa regională
a membrilor de partid şi a simpatizanţilor de partid, precum şi
traiectoriile lor politice între 1944 şi 1952. „Obiectivul principal
al proiectului îl constituie digitalizarea informaţiilor cuprinse în
dosarele personale ale membrilor, simpatizanţilor, conspiratorilor şi «tovarăşilor de drum» ai PCdR din perioada ilegalităţii
(1924-1944), prin integrarea lor într-o bază de date cu funcţii
de căutare, disponibilă online, cu acces gratuit. Baza de date
va conţine informaţii privind numărul acestora, originile etnice
şi regionale, religia, educaţia, statutul lor socio-profesional,
tipul de activităţi politice în care erau implicaţi, traiectoria lor
politică de dinainte de 1944 şi cea din perioada 1944-1952, şi
altele. Această bază de date cu aplicaţiile conexe va constitui
un instrument de lucru indispensabil pentru toţi cei interesaţi
de istoria interbelică a României, în general, şi de dinamica
unui partid aflat în ilegalitate, în special”, arată pagina web a
proiectului, www.andco.ro.
ANDRA DUMITRU
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Interviu aniversar: preşedintele AERVH, dr. Liviu Beris, la 90 de ani

„Vreau s-ajut ca adevărul despre Holocaust
să ajungă la tinerii din România”

Agenda preşedintelui
Aso ci a ţi e i Evre i l o r d i n
România Victime ale Holocaustului (AERVH), dr. Liviu
Beris, este plină de întâlniri
cu elevi de liceu şi studenţi
din Bucureşti şi din ţară.
Participă la conferinţe şi
congrese în străinătate. Este consultant pentru filme despre
istoria Holocaustului în România. S-a născut, acum 90 de
ani, la Herţa, orăşel aparţinând fostului judeţ Dorohoi, unde
mai mult de un sfert din locuitori erau evrei. La vârsta de
trei ani, tatăl lui l-a dus la heder. A învăţat alef-bet-ul cu
melamedul Fischler, venit din Sighet. Dascălul avea darul
să spună lucruri complicate în cuvinte simple. La cinci ani
citea din humaş. Peste un an, desluşea notele de subsol
cu interpretări de Raşi. Termina clasa a doua de liceu
când, la 26 iunie 1940, fosta U.R.S.S. a dat un ultimatum
României să cedeze Basarabia şi Bucovina de Nord. Locuitorii Herţei nu-şi făceau griji: vechea graniţă cu fostul
Imperiu austro-ungar era la 15 km nord. Numai că, pe harta
ataşată ultimatumului, înmânată de autorităţile sovietice
reprezentantului diplomatic al României la Moscova, erau
incluse şi Herţa cu unele sate din jur. Nici trupele române,
nici populaţia civilă nu ştiau asta.
„Trei zile mai târziu ne-am trezit cu blindate sovietice
pe strada mare”, povesteşte dr. Liviu Beris. „Au început
naţionalizările. Tata avea o brutărie cu peste 20 de angajaţi.
Brutăria a fost naţionalizată şi tata – declarat «exploatator».
I-a fost eliberată o carte de identitate cu cifra 39. Asta însemna deportare în Siberia, cu familie cu tot. Într-o noapte,
bătăi în uşă. Doi NKVD-işti: «Predaţi toate bijuteriile statului
sovietic». Tata şi-a scos din buzunarul jachetei ceasul de
aur cu capac şi inelul. Le-a pus pe masă. «Verigheta?». Şi-a
desprins-o de pe deget. Mama, la fel. «Alte bijuterii?». «Navem». «Le-ascundeţi». A-nceput percheziţia. Au intrat în
dormitor. Unul dintre ei a sfâşiat pernele cu baioneta. Fulgii
s-au risipit în cameră. Casa noastră plăcuse cuiva venit de
peste Nistru să conducă noul raion Herţa. În 24 de ore am
fost mutaţi într-o magherniţă, pe-o stradă lăturalnică. Peste
-un an, tot noaptea, au început deportările. Nefiind găsiţi
la vechea adresă, am rămas pentru următorul transport.
Tranşa a doua, însă, n-a mai plecat. Peste-o săptămână, la

22 iunie 1941, Hitler şi aliaţii lui au atacat fosta U.R.S.S. La
5 iulie ’41, un vecin l-a anunţat pe tata că trupele române
au intrat în Herţa. Tata m-a strigat bucuros: «Vino să le
întâmpinăm şi noi. Am scăpat de Siberia! »”.
– Cum a fost întâlnirea?
– Care sunteţi jidani, treceţi la o parte!, a ordonat căpitanul. Descălţaţi-vă!. Ne-am aplecat să ne dezlegăm
şireturile. Când ne-am ridicat, în faţă erau ostaşi cu armele
îndreptate spre noi. Cineva dintre etnicii români s-a pus în
faţa noastră: Ce faceţi, domnule căpitan? Ăştia-s oameni
care au suferit de-a valma cu noi! I s-au alăturat şi alţii.
Plecaţi acasă!, ne-a ordonat căpitanul. Am plecat desculţi
cum eram.
– Şi pe urmă?
– Am fost adunaţi toţi evreii şi-nchişi în sinagogi, păziţi
de jandarmi. A treia zi s-au deschis uşile şi-au început să
ne strige după liste; familii întregi. Cei strigaţi au fost scoşi
şi-mpuşcaţi. „Prioritate” au avut rabinul, melamedul Fischler
şi-un unchi din partea mamei: purtau barbă. Ceilalţi eram
liberi să ne-ntoarcem la casele noastre: ce-a mai rămas
din ele, că le-am găsit vandalizate. Vecinii nu ne mai răspundeau la bună ziua. La 10 august ’41 eram înştiinţaţi
cu darabana: „Toţi evreii, cu tot ce pot duce fiecare, să se
adune-n piaţa centrală pentru deportare”. Era tare cald.
Noi, în haine groase. Drumurile, pline de colb. Când se
urnea convoiul nu puteai respira de praf. Din loc în loc,
fântâni cu jgheaburi pentru adăpat vitele. Tinerii iuţeau
pasul, scoteau apă cu ciutura, beau ei întâi şi-apoi turnau
apă-n jgheaburi pentru ceilalţi. Luptai s-ajungi la jgheab că,
dacă auzeai plecarea! şi rămâneai în urmă, erai împuşcat.
Odată eram la un metru de jgheab. Văd sub picioare un
ochi de apă amestecat cu noroi: urma unei căruţe. Mă
culc pe burtă şi-ncep să sorb. Când s-a strigat plecarea!,
eu apucasem să beau. Eram fericit. Dacă asta era apa
de băut, de unde apă de spălat?! Pe marginea drumului,
ţărani cu d-ale gurii de vânzare. Dădeai o cămaşă, primeai
o pâine. Cât de repede oameni respectabili deveniseră de
nerecunoscut! Murdari, plini de păduchi, am ajuns la Edineţ,
lagăr de tranzit. Izbucnise tifosul exantematic. Venea iarna.
Hainele le dădusem pe ce „vindeau” ţăranii prin sârma
ghimpată împrejmuind lagărul. Am pornit iar la drum, spre
Nistru. Ploile prefăcuseră praful în noroi. Execuţiile celor
rămaşi în urmă erau fapt curent.
(Continuare în pag. 22)

„Soarta lumii de mâine este în mâinile copiilor de azi”
Iancu Ţucărman, sărbătorit la 96 de ani

Corul copiilor de la Şcoala „Laude-Reut” urându-i Mulţi ani trăiască!
lui Iancu Ţucărman, la cei 96 de ani
împliniţi în acest sfârşit de octombrie, a
dat glas modului nostru de a sărbători
un om-simbol pentru felul în care a traversat tragediile secolului XX, având
capacitatea de a le cristaliza cu forţa
emoţională a retrăirilor şi detaşarea
lucidă a analizei din perspectivă contemporană. Un om trăind în prezent
şi viitor.
Ieşean de baştină, aparţinând
unei familii evreieşti din clasa de mijloc
– tatăl lui era proprietarul unui magazin
frecventat, deopotrivă, de iubitori ai
muzicii şi ai automobilismului –, Iancu
a primit educaţie tradiţională, învăţând
alef-beth-ul şi-apoi buchisind Tanahul la heder; educaţie românească şi
universală, dovedind în gimnaziu certe
înclinaţii spre dramaturgie; educaţie
muzicală, care avea să-i fie salvatoare
în anii legislaţiei rasiale. Când elevii
evrei au fost daţi afară din şcolile de
stat, Iancu Ţucărman a alcătuit, împreună cu alţi prieteni, un grup teatral şi
un trio cameral: el – vioara întâi, Mendi
Rosenblum, devenit după război celebrul Mendi Rodan – vioara a doua,
Dolfi Grimberg – violă. Ultimul avea să
intre în istoria muzicii contemporane
româneşti sub numele de Anatol Vieru,
discipol al lui Constantin Silvestri.
Iancu Ţucărman a avut noroc. La
19 ani – atâţia avea în timpul Pogro
mului de la Iaşi, în ’41 – a lipsit doar
o secundă să fie împuşcat, dacă soldatul cu mâna pe trăgaci n-ar fi fost
oprit de unul dintre superiori: „Ai primit
ordin să tragi?”. „Nu”. „Atunci pleacă
imediat de-aici. Altfel, Curtea Marţială
te mănâncă!”. A fost dus la Chestură
şi a scăpat de măcel. A fost „plimbat”

cu Trenul Morţii şi s-a aflat printre cei
opt oameni rămaşi în viaţă, din cei 137
din vagonul „lui”, care au murit prin
deshidratare şi asfixiere.
Nevoia de „a simţi mirosul câmpului”, venită, poate, din acele momente
teribile, avea să-l ducă, după război,
spre profesiunea de inginer agronom.
Înzestrările intelectuale l-au făcut
repede remarcat. La scurt timp după
munca de inginer-şef la o fermă din
Buftea-Periş şi trei ani în Ministerul
Agriculturii, este primul redactor-şef
al nou înfiinţatei Edituri Agrotehnice

de Stat, Secţia Reviste. Numai şase
luni, că nu era membru de partid. Nouă
ani a fost redactor-şef adjunct. Când a
fost creat Centrul de Calcul Electronic,
a fost primul său director. Tot adjunct,
din aceleaşi motive.
Pasiunea pentru muzică l-a aju
tat să trăiască bucurii dătătoare de
echilibru lăuntric. Dar n-a fost vreodată introvertit. Dimpotrivă. Flerul
de a descoperi talente muzicale l-a
îndreptat spre tineri talentaţi de la licee
de muzică, devenindu-i prieteni. Le-a
facilitat drumul spre recunoaştere,

ajutat, prin acte de filantropie (burse
acordate tinerilor), de prietenul lui,
Martin Sternin, şi el supravieţuitor al
Holocaustului. Unul dintre cei mai
bine cotaţi violoncelişti români ai
momentului, Andrei Ioniţă, laureat al
pretenţiosului Concurs Internaţional
„Ceaikovski”, a reuşit să se impună
în viaţa muzicală cu sprijinul lor. E
doar un exemplu. Făptuirile lui sunt
un triumf al existenţei întru Frumos şi
Spirit asupra barbariei.
Nu există eveniment comunitar
de amploare fără ca Iancu Ţucărman,
realizator al emisiunii de muzică clasică la Radio Shalom, voluntar al JCC
Bucureşti, să nu zică „prezent!”.
Un indicator de preţuire pentru
ceea ce reprezintă în obşte e şi faptul
că preşedinta Fundaţiei Lauder, Tova
Ben-Nun Cherbis, a făcut o tradiţie din
aniversarea zilei sale de naştere la
Complexul Educaţional Laude-Reut,
condus de ea. Au fost oaspeţi subsecretarul de stat în Ministerul Culturii,
Irina Cajal, preşedintele CEB, ing.
Paul Schwartz, preşedintele BBR,
ing. Jose Iacobescu, preşedintele
AERVH, dr. Liviu Beris. L-a onorat
cu prezenţa E.S. Cord Meier-Klodt,
ambasadorul Germaniei la Bucureşti.
I-au fost alături prietenul Martin Sternin, rude din SUA, Israel. Ing. Paul
Schwartz i-a conferit Diploma de
Membru de Onoare al comunităţii
bucureştene. I-au făcut urări de viaţă
lungă Tova Ben-Nun Cherbis, dirijorul corului, Bogdan Lifşin, E.S. Cord
Meier-Klodt. Mulţumirile sărbătoritului
s-au adresat tuturor, dar mai ales
tinerilor: „Soarta lumii de mâine este
în mâinile copiilor de azi. Le doresc
s-o facă mai paşnică decât a fost cea
de ieri”.

T.G. Maiorescu
la 90 de ani

În anul universitar 1947-1948, Toma George
Maiorescu, student la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii clujene, descoperea în Lucian Blaga mentorul, privit cu fascinaţie şi sfială,
având să-i ghideze traiectoria lăuntrică. Un magistru convins că „veşnicia s-a născut la sat”. Un
învăţăcel, „produs deplin conştient al civilizaţiei
citadine”, reşiţean de baştină, gravitând, la vremea aceea, pe orbita esteticii maiakovskiene.
„Dar în clipele de singurătate, nevoie de
autoînţelegere, poezie şi taină, îl reluam pe
Blaga”, se confesează în pagini memorialistice,
cu rezonanţe speciale la cei 90 de ani împliniţi
acum. Câteodată, Blaga venea la Cenaclul „Poezia nouă”, al cărui secretar era. Studenţii de la
Litere încercau
să-i descifreze
opera. „Ai avut
şi tu senzaţia
că te caţeri pe
un perete de
gheaţă?”, l-a întrebat, după una
din vizitele maestrului, Miron
Radu Paraschivescu. „Când
zici că ai ajuns
sus, că te poţi
prinde mai bine,
te şi trezeşti alunecat la poalele
zidului”. Acest „perete de gheaţă” – metaforă
pentru simbioza între instinct poetic şi gândire
filozofică – se regăseşte, de altfel, şi în structura
discipolului. E o fortificaţie menită să-l apere de
decepţii, oboseli, asaltul urâţeniilor vieţii.
Vocaţia de terapeut al Naturii otrăvite de oameni – oaspeţii ei, dând naştere ecosofiei, vine
din copilăria lui Toma George Maiorescu, trăită
într-un oraş unde soarele era tare zgârcit cu
locuitorii lui, din cauza smogului. Ca să-l vadă,
copiii urcau dealurile din împrejurimi. Scriitorul o
va recunoaşte în „Pământul minat al speranţei”,
punctând momente ale procesului de formare ca
poet-filozof: comuniunea cu Natura la „kilometrul
zero”; în largul mărilor şi oceanelor, când poezia
s-a oprit să i se odihnească pe umăr; transformarea unui accident social – excluderea din presă în
1982, fiindcă a avut curajul să spună că „starea de
poezie e sentimentul libertăţii”, text pe care a vrut
să-l scoată din ţară şi-a fost prins – într-o acţiune
ecologistă: îndeletnicirea de apicultor la o fermă
din Comana. Şi acolo avea să încerce sentimentul
dureros al distrugerii echilibrului natural: după ce
l-au învăţat câte ceva din tainele lor, albinele au
fost ucise de Combinatul Chimic de la Giurgiu.
Poezia - „protest împotriva limitelor”, fiindcă „în
umbra tăcerii pot creşte gratii” – este o „necesară
ecologie a spiritului”.
La graniţa dintre copilărie şi adolescenţă,
Toma George Maiorescu a trăit poluarea climatului social. Concordia firească între copiii crescuţi
în oraşul multietnic avea să se sfarme odată
cu ascensiunea nazismului în Europa. Prietenii
germani nu-i mai sunt prieteni, fiindcă-s educaţi
că lumea se împarte în „rase şi subrase”. În iarna
anului 1937, corpurile neînsufleţite a doi legionari
morţi în războiul civil din Spania, Moţa şi Marin,
sunt întâmpinate în gări cu „steaguri tricolore în
bernă, preoţi în patrafir, tineri în cămăşi verzi cu
diagonale dând onorul”. În acelaşi an, „varianta
dâmboviţeană a naţional-socialismului de pe
Spree” ajunge al treilea partid al ţării. La câteva
zile după Noaptea de Cristal, la Reşiţa are loc
un autodafé: cărţi scrise de autori evrei. Băieţi în
„cămăşi brune” îi aţin calea într-o seară, îl târăsc
în cimitir şi-l leagă de crucea unui mormânt, torturându-l. Oraşul, declarat „strategic”, e „curăţat
de elemente suspecte”: evreii – înghesuiţi în vagoane de vite, cu destinaţie necunoscută. Când
se deschid vagoanele, se citesc liste cu nume:
deportaţi în Transnistria, trimişi în detaşamente
de muncă forţată, rămaşi în apropiere de Reşiţa.
După 23 august ’44, tânărul trăieşte euforia
utopiei sociale de care se va vindeca literar
prin „Ucigaşul şi floarea”, pamflet „demontând
structurile totalitare”; cartea a fost retrasă din
circulaţie. Imediat după ’90 fondează Mişcarea
Ecologistă din România. Experienţe transfigurate
în peste 30 de cărţi; operă onorată cu importante
premii literare, traduceri în limbi de circulaţie;
autorul ei – răsplătit cu titluri academice.
Pagină realizată de IULIA DELEANU
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„Mi-am făcut datoria”

Interviu cu directorul ROENG-T.E.C., ing. Silviu Wechsler, vicepreşedinte al BBR

Pasiunea pentru meserie cu care se
identifică ing. Silviu Wechsler, director şi
creator al ROENG-T.E.C., a moştenit-o
de la tatăl său, inginer electromecanic,
absolvent al Politehnicii de la Cannes. Îl
admira. Mergea cu el oriunde-l purtau îndatoririle de inginer-şef la Întreprinderea
de Gospodărire Orăşenească din Botoşaniul natal. Silviu s-a născut imediat după
război, în ’46. Familia din partea mamei
era din Bucovina. Venise-n oraş înainte
să-nceapă deportările evreilor bucovineni
în Transnistria. Bunicul matern îl ajutase
pe poliţistul din târguşorul lor să-şi poată
trata fiica bolnavă. Era-nceputul toamnei
lui ’41. „Domnu’ Ştrul – i-a spus poliţistul,
încarcă tot ce poţi lua într-o căruţă, ia-ţi
familia şi pleacă!”. „El l-a ascultat, fraţii
lui – nu”, povesteşte nepotul. „Toţi au
fost deportaţi. Au murit în Transnistria.
A scăpat doar o soră, foarte frumoasă,
actriţă, măritată cu proprietarul celei mai
mari întreprinderi de curăţătorie din ţară;
Nufărul actual. Ei au plecat în Franţa prin
’37-’38. Sora tatei a luptat în Maquis.
Cei doi au ajuns în America. Apoi le-am
pierdut urma”.

– Tata era botoşănean?
– Nu. În pragul războiului se refugiase
din Bucureşti la Mihăileni. Deportări, şiacolo. A reuşit s-ajungă-n Botoşani cu puţin timp înainte. Imediat după război, a fost
viceprimar al oraşului. El l-a modernizat.
Am mai prins, în copilărie, viaţă evreiască.
Jumătate din locuitori erau evrei. Până
în clasa a VII-a, din 33 de elevi, 29 erau
evrei. Aveam ore de idiş. Mama binecuvânta lumânările vineri seara. De Pesah,
erau date jos din pod vasele de Pesah. De
Simhat Tora, copiii mărşăluiau prin centrul
oraşului cu mere înfipte-n beţişoare cu
lumânări aprinse... Era o excelentă convieţuire cu vecinii noştri neevrei. Nu exista
Crăciun să nu ne invite, nu exista Purim
să nu-i invităm. Educaţia mea muzicală
a început tot la Botoşani. Unchiul meu,
violonist pasionat, organiza vineri seara,
acasă la el, serate muzicale. 80% dintre
membrii primei orchestre filarmonice din
oraş erau evrei. Dirijor era Max Weber.
Contramaistrul, tot evreu, mi-a fost profesor de vioară. Eram nelipsit la concerte.
De când sunt în Bucureşti, mă duc de
câte ori pot la Ateneu. Aici – mi-arată
smartphonul – am înregistrate peste 80
de concerte. Când trec printr-un moment
de încordare deschid şi-ascult.
– Unde-aţi făcut facultatea?
– La Politehnica din Capitală. I-am
avut mentori pe acad. prof. dr. Martin Bercovici, cel care a condus în anii legislaţiei
rasiale Colegiul tehnic pentru evrei, şi pe
prof. dr. Arie Arie, unul dintre proiectanţii
marelui sistem energetic Muntenia, căruia-i datorez specializarea.
– Aţi stat la cămin sau în gazdă?
– Am locuit la sora mamei, Neli Zaharia. N-avea copii. A fost a doua mamă
pentru mine. Era primul medic angajat
la Căminul-spital „Martin Băluş”. În ’68,
şef-rabinul Rosen a făcut primul club al
tinerilor evrei. Am fost printre fondatori.
– Cum aţi ajuns creator al ROENGT.E.C.?
– Tot în ’68 am fost repartizat la
I.S.P.E. După un an, am fost şef de proiect. Pe urmă – şef pentru reţele electrice
pe institut. Făceam proiecte de export,

dar plecau alţii să le finalizeze, că nu se
dădea viză pentru Wechsler. În ’86 era
gata un proiect pentru Malaysia. Beneficiarii au spus: „să-l pună-n funcţiune
autorul lui”; a fost prima dată când mi s-a
dat drumul din ţară. În ’98 am luat legătura
cu o firmă de consultanţă din Germania
şi-am pornit un joint venture. Mi s-au
alăturat cei mai buni experţi de la I.S.P.E.
Azi lucrăm cu 24 de state ale lumii, din
Indonezia până-n Ţara de Foc. Suntem finanţaţi de marile bănci. În China am creat
cei mai înalţi stâlpi de înaltă tensiune din
lume – 421 de metri – traversând fluviul
Yangtze: record mondial. Revistele tehnice au scris despre asta. Când proiectul
e construit, apeşi pe buton: funcţionează
sau nu? Funcţionează! E un moment de
mare satisfacţie. În 20 de ani n-am avut
niciun eşec. Dar munca e foarte dură. Nu
te duci doar să culegi date. Trebuie să
faci totul în acelaşi timp. Şi vine o vreme
când trebuie să reduci turaţia motoarelor.
De aceea i-am propus fiului meu, David,
care-a terminat facultatea în Israel, să
revină-n ţară ca director al firmei şi eu să
fiu director executiv. A fost la chemat la
interviu de partenerul german. Răspuns
– pe loc: „Când începi?”. A plecat singur,
s-au întors patru: el, soţia, două nepoate.
– Ce l-a determinat să plece?
– Participările la „Marşul vieţii” de la
Auschwitz şi Ziua Naţională a Israelului,
organizate de şef-rabinul Rosen z.l. El
i-a dat binecuvântarea de Bar Miţva. L-a
pregătit Baruch Segal z.l.
– Ce v-aţi răspunde la o evaluare de
sine?
– Mi-am făcut datoria!
*
În birou – mărturii ale câtorva performanţe: Placheta din 1985 de la Compania
malaeziană Haras, tablouri indoneziene,
statuete nigeriene, Diploma de Onoare
a Companiei Naţionale de Transport al
Energiei Electrice Transelectrica SA „pentru contribuţia semnificativă la realizarea
Proiectului de Interconectare LEA 400
KV”, Reşiţa – România, Pancevo – Serbia, 15 mai 2018.
IULIA DELEANU

Un disc cuprinzând 30 de melodii pentru violoncel
şi pian, interpretate de Sarah Iancu şi David Bismuth

De curând am ascultat un disc deosebit, adevărat tezaur
de melodii ebraice, editat de Institutul European de Muzică
Evreiască (L`IEMJ) în Colecţia Classiques, ce deschide drumul
spre repertoriul muzicii culte evreieşti.
Discul cuprinde 30 de melodii ebraice pentru violoncel şi
pian, interpretate de Sarah Iancu (violoncel) şi David Bismuth
(pian).
În prezentarea discului, Sarah Iancu menţionează că simţea
de mult timp nevoia să aducă un omagiu moştenirii sale iudaice.
„Ca descendentă a unei familii de istorici ai iudaismului, păşind
în viaţă într-o atmosferă de studiu şi datorie a rememorării, am
crescut ascultând cântece populare evreieşti, melodii sefarde,
cântece hasidice, rugăciuni cântate în sinagogă şi rostite în casa
noastră la sărbătorile evreieşti. Din fragedă copilărie, cântam
la violoncel aceste melodii, iar fratele meu Michael le cânta la
vioară. Astfel, continuând ideea, s-a născut acest disc ce conţine
o largă varietate de piese cântate împreună cu pianistul David
Bismuth, un vechi prieten şi partener, care s-a asociat încă de
la început proiectului”.
Discul cuprinde melodii ale compozitorilor Fernand Helphen, Leon Algazi, Joseph Achron, Darius Milhaud, Joachim
Stutschewsky, Charles-Valentin Alkan, Joaquin Nin-Cullmell,
Dimitri Şostakovici. Toate sunt impresionante, toate readuc în
memorie momente nostalgice din viaţa evreiască de altădată şi
merită ascultate cu mare atenţie şi apreciere pentru măiestria
interpretativă a soliştilor. În lucrările compozitorilor francezi
violoncelul, despre care adesea se spune că este instrumentul
cel mai aproape de vocea umană, se transformă într-un Cantor
de Sinagogă iar întregul repertoriu abordat propune un larg tur al
Europei prin folclorul sefard şi prin melodiile idişlandului. Fiecare
dintre compozitorii incluşi în cuprinsul discului, în stiluri foarte
diferite de compoziţie, redând propria lor sensibilitate, au oglindit
măreţia şi frumuseţea rugăciunilor şi cântecelor evreieşti.
Dacă au fost evrei, ca Milhaud şi Bloch, sau neevrei, ca
Bruch, Ravel şi Şostakovici, cu toţii au dorit să-şi demonstreze
ataşamentul faţă de cultura evreiască”.
Sarah Iancu şi-a început studiile muzicale la Conservatorul de Muzică din Montpellier avându-l ca profesor pe André
Fabre. Apoi a fost admisă la Conservatorul Naţional de Muzică

din Paris, la clasa profesorului Roland Pidoux. În continuare a
urmat studii muzicale cu Luis Claret. În anul 1997 Sarah Iancu
a câştigat Premiul Fondului Instrumental Francez la Concursul
de violoncel „Rostropovici”.
Alte premii câştigate de ea în decursul timpului sunt: Premiul
1 „Valentino Bucki” la Roma, Premiul 1 la Turneul Internaţional
(TIM) de la Bari şi Premiul 2 la Concursul “Tineri muzicieni din
România”, Bucureşti.
În anul 2002, ziarul francez „Le Monde” a desemnat-o ca
“una dintre cele mai bune violonceliste din generaţia ei” şi a
fost numită solist cellist în Orchestre Nationale du Capitole din
Toulouse, condusă de Michel Plasson. Sarah Iancu este foarte
activă şi în domeniul muzicii de cameră, concertând cu pianistul
David Bismuth. Din 2015 este profesor de violoncel la Institutul
de Arte din Toulouse.
David Bismuth a fost desemnat de revista „Pianiste” ca unul
dintre primii 10 cei mai talentaţi pianişti francezi din generaţia sa.
Iniţial a fost elevul Catherinei Collard la Conservatorul din Nisa.
La vârsta de 14 ani a intrat la Conservatorul Naţional de Muzică
din Paris, la clasa lui Gabriel Taccino şi apoi a Brigittei Engerer.
Şi-a perfecţionat arta interpretativă cu Monique Deschaussées,
discipola lui Alfred Cortot, şi cu marea pianistă Maria Joao
Pires, care l-a inspirat atât din punct de vedere artistic cât şi
uman. David Bismuth a editat numeroase albume şi discuri şi
este apreciat de critica de specialitate pentru „stilul interpretativ
profund şi clar care îmbină ştiinţa şi poezia timbrului său”.
Piesele de bază înregistrate pe discul cu melodii ebraice
sunt Kaddisch de Ravel şi Kol Nidrei de Max Bruch. Melodia
este o lungă meditaţie pentru violoncel, unde tema rugăciunii de
deschidere a sărbătorii de Yom Kipur poate fi uşor identificată.
Compozitorul, violonistul, dirijorul şi pedagogul Ernest Bloch
a compus o serie de psalmi şi de poeme evreieşti, Simfonia
Israel, Rapsodia Schelomo, Baal Shem. Din creaţia sa pe disc
sunt înregistrate lucrările Rugăciune şi Cântec evreiesc.
Sarah Iancu, o adevărată “idişe mame”, a dedicat acest disctezaur de melodii ebraice copilaşilor ei Lea şi Nathan, ca un
simbol al moştenirii iudaice transmise din generaţie în generaţie.
MARTHA EŞANU
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Sergiu Cioiu –
un poem al muzicii

Când am aflat că ICR îl aduce pe
Sergiu Cioiu în turneu în Israel, mi-am
adus aminte de un singur cântec pe
care l-a lansat, pe vremuri, în România: „Cântecul vântului”. La cele trei
recitaluri la care am asistat am fost
cuprinsă de un entuziasm şi o emoţie
de nedescris în faţa acestui fenomen
artistic care se numeşte Sergiu Cioiu.
De fapt, în afara faptului că interpreta
piesele scrise de Alexandru Mandy, nu
ştiam mai nimic despre el.
Nu ştiam că e compozitor, că şi-a
ales drept „călăuze” ale melodiilor
sale poeţi de valoare ai României
ca Marin Sorescu, Nichita Stănescu,
Romulus Vulpescu, Miron Radu Paraschivescu. I-a prezentat succint pe
fiecare dintre ei şi a interpretat cântecele
proprii scrise pe versurile lor. Sergiu te
determina să vezi plaiurile româneşţi,
cerul cu minunea răsăritului de soare,
valurile mării, ploaia, pitpalacul, ţiganii
cu obiceiurile lor. Sergiu cântă, recită,
dansează, tace...

În urmă cu ani l-am cunoscut pe
Alexandru Mandy, care mi-a spus că
singurul interpret care poate să redea
piesele lui exact aşa cum le-a simţit
el este Sergiu Cioiu. Abia acum l-am
înţeles. Acum, când Sergiu ne-a răsfăţat
cu numai o parte din cele 25 de perle
muzicale scrise de Mandy pentru el,
de fapt pentru noi, publicul auditor. Am
ascultat cu pioşenie şi lacrimă în colţ
de ochi piesele „Cântecul vântului”,
„Glasul tău” (dedicat Mariei Tănase) şi
altele. Redau mai jos cele scrise de un
comentator pe internet, Valeriu Nuţescu:
„Sergiu Cioiu a fost şi a rămas un talent
unic în lumea muzicală românească. A
ales o formă de interpretare neexplorată
pînă la el, devenind unic şi inegalabil
în acelaşi timp. A recitat cântând şi a
cântat recitând versuri minunate alese
cu multă atenţie şi profesionalism. În
sufletele noastre, ale celor care am
înţeles şi apreciat muzica lui, el rămâne
o stea care va străluci pentru eternitate”.
Aduc aici un „magna cum laude”
ICR-ului de la Tel Aviv, care l-a invitat, în
ciuda tuturor opreliştilor, ca şi impresarei
Maria Mitrache Bokor, ea însăşi artista
şi maestra de coregrafie care l-a propulsat din nou pe scenă, cunoscându-i multiplele valenţe artistice şi, nu în ultimul
rând, celor doi tineri de mare valoare
care l-au acompaniat muzical: Cătălin
Ene (pian) şi Vlad Creţu (chitară).
La Haifa, marele maestru al saxofonului Peter Werteimer, prieten din
timpuri străvechi al artistului, i-a făcut
o surpriză şi s-a urcat pe scenă, într-un
dialog de zile mari cu el şi cu ceilalţi
instrumentişti. De fapt, surpriza ne-a
încântat şi pe noi, cei din sală.
„Venise, dacă nu greşesc, venise
vremea să iubesc....” sunt versurile lui
Mandy în cântecul „Venise”. Se pare că
acum a venit, pentru mine, vremea să te
iubesc, Sergiu Cioiu, pentru momentele
inegalabile de emoţie pe care le-am
trăit. Să te iubesc şi să-ţi mulţumesc!
LIANA HERMAN
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Statisticile cu privire la viitor sunt
îngrijorătoare: până în 2025, o treime
din întreaga populaţie adultă ar putea fi
supraponderală sau obeză, ceea ce ar
duce la o serie de boli grave. Inovaţiile
israeliene propuse de oamenii de ştiinţă
se referă la un medicament care topeşte
grăsimea corporală. Dr. Dror Dicker,
şeful Clinicii de Obezitate de la Centrul
Medical Hasharon Hospital-Rabin din
Petah Tikva şi preşedinte al Asociaţiei
Israeliene pentru studiul obezităţii, apre-
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Noi strategii pentru prevenirea obezităţii

ciază că perspectivele
sunt totuşi promiţătoare.
„În privinţa acestei boli,
înţelegem fiziologia mult
mai mult şi avem instrumente mai eficiente decât
am avut acum cinci ani”, a
precizat el. Spre deosebire
de trecut, specialistul este
de părere că acum ştim că
nu există un tratament care
să se potrivească tuturor; trebuie doar să
înţelegem metabolismul si microbiomele
individului. Dr. Dicker explică faptul că
menţinerea pierderii în greutate – indiferent de modul în care a fost realizată
– este extrem de dificilă din cauza unui
mecanism fiziologic care interpretează
reducerea grăsimii ca o ameninţare la
adresa capacităţii organismului de a
produce energie. Prevenirea este cel mai
bun remediu pentru criza de obezitate,
spune Dicker.
Israelul ia măsuri de pionierat, cum

ar fi o etichetă roşie care
va fi cerută începând cu
ianuarie 2020 pe produsele
alimentare cu amănuntul
preambalate care conţin
cantităţi mari de sodiu,
zahăr sau grăsimi saturate. Raziel Therapeutics
dezvoltă un medicament
injectabil pentru a corecta
dezechilibrul cauzat de
consumarea mai multor calorii decât
poate arde corpul în mod normal. Medicamentul generează căldură din acizii graşi
produşi de celulele grase, topind aceste
celule şi amânând proliferarea celulelor
adipoase noi. Studiul clinic efectuat de
companie în Statele Unite a arătat o reducere cu 30-50% a grăsimii subcutanate
la locul tratat după o injecţie, cu efecte
care durează mai multe luni. CEO-ul
Alon Bloomenfeld se aşteaptă ca această
injecţie să fie în cele din urmă disponibilă
în cabinetele medicilor din întreaga lume.

creeze automobile alimentate cu hidrogen, care sunt considerate eficiente şi
prietenoase cu mediul. Spre deosebire
de vehiculele electrice, acestea permit o
realimentare rapidă şi o autonomie mai
mare”, au afirmat ei. Producţia hidrogenului pentru obţinerea combustibilului
necesită divizarea moleculelor apei în doi
atomi de hidrogen şi unul de oxigen. Echi-

pa de cercetători a prezentat mecanismul
care stă la baza scindării fotochimice a
peroxidului de hidrogen. „În afară de reuşita ştiinţifică, am demonstrat că reacţiile
foto-electro-chimice sunt asociate unui
grup de reacţii chimice. Descoperirea
noastră furnizează noi strategii pentru
procesele fotochimice”, a declarat dr.
Yochelis.

Folosind noi rezultate teoretice ale
unor cercetări neurologice, un grup de oameni de ştiinţă condus de prof. Ido Kanter

Într-un articol publicat în revista
Scientific Reports, cercetătorii afirmă
că învăţarea este de fapt făcută de mai
multe dendrite, şi anume
în câteva dendrite care se
află în apropierea neuronilor. Descoperirea echipei
profesorului Kanter poate
conduce la o reevaluare
a tratamentelor curente
pentru afecţiunile funcţionalităţii creierului uman.
De asemenea, datorită
acestor noi perspective,
ar putea avea loc o schimbare în ceea ce priveşte
orizonturile pentru diferite tipuri de algoritmi de învăţare profundă şi aplicaţii de
inteligenţă artificială, care imită funcţiile
creierului la o viteză mult mai mare. O
altă constatare importantă a studiului
este că sinapsele slabe, considerate
anterior nesemnificative, chiar dacă cuprind majoritatea creierului, ele joacă un
rol important, fiind responsabile pentru
inducerea unor oscilaţii a parametrilor de
învăţare.

Mai aproape de combustibilul... din apă!

Cercetătorii din cadrul Universităţii
„Ben-Gurion” din Negev şi de la Institutul
de Tehnologie din Israel au descoperit
mecanismul chimic care ar putea duce
la dezvoltarea unei noi metode, mai
eficiente, de producere a combustibilului
din apă! Este prima echipă care a descoperit reacţiile chimice fundamentale
prezente în energia solară, ce ar putea
reprezenta mecanismul-lipsă al generării
electricităţii necesare pentru obţinerea
combustibilului din apă. Această inovaţie
ar permite realizarea naturală a procesului, faţă de cantităţile uriaşe de energie
utilizate anterior pentru producerea metalelor preţioase utilizate în catalizarea
reacţiilor.
Producţia de hidrogen nu emite gaze
cu efect de seră, dar procesul a necesitat
până acum mai multă energie decât cea
obţinută, astfel că viabilitatea sa comercială a fost limitată. „Descoperirea ar
putea avea un impact semnificativ asupra
eforturilor de înlocuire a combustibililor
bazaţi pe carbon cu cei ce au la bază
hidrogen”, a declarat echipa condusă de
dr. Arik Yochelis şi dr. Iris Visoly-Fisher.
„Producătorii de vehicule încearcă să

Plămâni 3D
pentru viitoare
transplanturi

Compania israeliană CollPlant, axată
pe bioprinting 3D a ţesuturilor şi organelor, a semnat un acord de licenţă,
dezvoltare şi comercializare cu United
Therapeutics Corporation din Maryland,
în vederea realizării primelor transplanturi
pulmonare realizate prin printarea 3D.
Una dintre numeroasele companii de pionierat fondate
de prof. Oded
Shoseyov de
la Universitatea Ebraică din
Ierusalim, CollPlant va produce şi furniza
BioInk pentru
câţiva ani pentru a răspunde
cererii de dezvoltare şi va furniza asistenţă tehnică
companiei United Therapeutics. Linia de
produse BioInk include, de asemenea, o
matrice de reparare a ţesuturilor moi pentru tratarea tendinopatiei şi a matricei de
reparare a plăgilor pentru a se realiza o
vindecare rapidă şi optimă a rănilor acute
şi cronice. În plus, faţă de opţiunea iniţială
de a se concentra pe crearea de plămâni
3D destinaţi intervenţiilor chirurgicale de
transplant oriunde in lume, acest acord
semnat între cele două companii include
o strategie comună de a extinde domeniul
licenţei pentru a demara producerea a
încă trei organe suplimentare.

Creierul şi procesul de învăţare

de la Universitatea Bar-Ilan din Israel
a demonstrat că presupunerea potrivit
căreia procesul de învăţare are loc doar
în sinapsele (legăturile) dintre neuroni
este falsă. Creierul este o reţea complexă
care conţine miliarde de neuroni. Fiecare
dintre aceşti neuroni comunică simultan
cu alte mii prin sinapse. Neuronul colectează semnalele sinaptice de intrare prin
câteva „ramuri” extrem de lungi, numite
arbori dendritici.

Ce nu ştiam despre Omul de Neanderthal

Cu ajutorul tehnologiei 3D, oamenii de
ştiinţă israelieni au reconstituit coloana
vertebrală şi cutia toracică ale omului
de Neanderthal, descoperind astfel că
acesta nu era atât de aplecat şi de neîndemânatic cum se credea anterior.
Omul de Neanderthal este un strămoş
al omului modern, care a apărut cu circa
400.000 de ani în urmă şi a dispărut
acum aproximativ 30.000 de ani. Aceşti
strămoşi ai omului modern erau vânătoriculegători, trăiau în peşteri, erau capabili
să facă foc, realizau unelte din cremene şi
au supravieţuit mai multor faze glaciare.
O echipă de cercetători de la Universitatea Bar Ilan şi Colegiul academic
Ono, instituţii cu sediul în
centrul Israelului, a
creat un model tridimensional al unui
schelet de om
de Neanderthal, pe
baza tomografiei
computerizate şi a
oaselor fosilizate
descoperite întro peşteră din
nordul ţării.
Potrivit speci-

aliştilor, reconstituirea demonstrează că
oamenii de Neanderthal aveau o postură
dreaptă, un piept larg, iar rolul diafragmei
era mult mai important decât astăzi în
procesul respiraţiei. Studiul a descoperit
că orientarea coastelor era mai orizontală
la omul de Neanderthal decât la omul
modern. Asocierea dintre coastele cu
structură orizontală şi o diafragmă mare
demonstrează că procesul de respiraţie
al acestor strămoşi ai noştri se realiza în
special cu ajutorul diafragmei, în timp ce
la omul modern respiraţia se bazează pe
o combinaţie între activitatea diafragmei
şi mişcarea coastelor. Structura toracică
oferă detalii despre modul de deplasare, respiraţie şi menţinerea echilibrului
şi este esenţială pentru înţelegerea
integrării oamenilor de Neanderthal în
teritoriul pe care îl populau, a adaptării
la mediul înconjurător şi a evoluţiei lor.
De asemenea, arată specialiştii, modul
de deplasare a omului de Neanderthal
reflectă capacitatea sa de exploatare a
resurselor existente în mediul înconjurător şi şansele de supravieţuire.
Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

Să trăieşti
120 de ani!

Deputatul comunităţii evreieşti în
Parlament, Silviu
Vexler, reuşeşte să
se facă remarcat,
oricât ar fi de dificile condiţiile în care
trebuie să activeze.
Aplică o lecţie învăţată de la bunicul lui,
prof. Iancu Wexler,
preşedintele CE Roman: „orice faci, să faci bine”.
Prin putere de muncă, inteligenţă,
ambiţie şi dorinţa de a veni în sprijinul
celor care l-au votat, s-a impus în lumea
parlamentară, iniţiativele propuse de el
fiind de multe ori adoptate cu unanimitate de voturi. S-a ocupat, între altele, de
instituirea unei Zile a Limbii şi Teatrului
Idiş, de cinstirea eroilor evrei căzuţi pe
câmpurile de luptă, de drepturile supravieţuitorilor Holocaustului, de legislaţia
care să permită sancţionarea în justiţie a
actelor antisemite şi negaţioniste.
La mulţi ani! (R.E.)

O misiune
a Organizaţiei
Sioniste Mondiale
în vizită în România
şi Ungaria

În decursul lunii octombrie, o misiune
a Departamentului Diaspora din cadrul
Organizaţiei Sioniste Mondiale, cu sediul
în Israel, a efectuat o vizită în România
şi Ungaria. Din delegaţie au făcut parte
20 de tineri, lideri ai unor organizaţii
sioniste, ai consiliilor unor kibuţuri şi ai
unor organizaţii de tineret, precum şi
profesori.
Scopul acestei călătorii, după cum
ne-a declarat Ori Leizer, conducătorul
delegaţiei, a fost să discute despre locul
mişcării sioniste de tineret în secolul XXI
şi rolul său în viaţa comunitară, precum şi
istoria mişcării sioniste din cele două ţări.
În România, oaspeţii au vizitat
oraşele Focşani, Iaşi şi Bucureşti, unde
s-au întâlnit cu membrii comunităţilor şi
organizaţiilor evreieşti, în primul rând
cu tinerii. La Focşani au fost primiţi de
preşedintele comunităţii, Mircea Rond,
de la care au aflat „cu uimire” (după
propriile lor cuvinte) că aici a avut loc
un congres presionist, înainte de cel de
la Basel. La Iaşi au fost informaţi despre
istoria comunităţii evreieşti, despre
manifestările antisemite din perioada
celui de-al Doilea Război Mondial, respectiv pogromul şi „Trenurile Morţii”.
Tinerii au făcut o vizită şi în curtea fostei
chesturi, unde au fost închişi şi ucişi
evrei, şi la Cimitirul din Păcurari, unde
au depus o jerbă şi au aprins candele la
mormântul victimelor pogromului.
La Bucureşti, delegaţia s-a întâlnit cu
ing. Tiberiu Roth, preşedintele Asociaţiei
Sioniste din România, şi cu alţi membri
ai organizaţiei. A avut loc o discuţie foarte lămuritoare despre istoria mişcării
sioniste din România, despre trecutul,
prezentul şi viitorul comunităţii evreieşti.
Tinerii au declarat cu sinceritate că în
Israel se cunoaşte prea puţin despre
contribuţia imigraţiei evreilor români la
crearea statului şi că această vizită,
care va fi urmată şi de altele, doreşte să
aducă lumină asupra istoriei evreilor din
Europa Centrală şi de Est şi a mişcării
sioniste. Ei au vizitat Şcoala LaudeReut, unde s-au întâlnit cu elevii, şi au
apreciat importanţa acestei şcoli pentru cunoaşterea iudaismului, a culturii
evreieşti şi pentru apropierea copiilor şi
tinerilor de evreime şi de Israel. (E.G.)
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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Ce-am avut
şi ce-am pierdut

Se împlineşte un an de când a
avut loc ceea ce unii au numit marea
revoluţie fiscală, iar alţii, marea ţopăială
fiscală, care ar fi trebuit să aducă în
buzunarul românilor o creştere salarială de 25%. Indiferent dacă e revoluţie
sau ţopăială, procesul nu s-a încheiat
nici acum, pentru că ultima bombă –
creşterea salariului minim la 2080 lei şi
introducerea salariului minim diferenţiat
– abia a explodat, iar rezultatele nu sunt
cunoscute încă. Este posibil ca bucuria
să nu ţină mult, pentru că măsura ar
putea eşua într-un val de şomaj şi de
inflaţie. Mecanismul e destul de simplu:
în lipsa unei creşteri corespunzătoare a
productivităţii, firmele nu vor avea fondurile necesare pentru a ridica salariul
minim la 2080 lei pe lună pentru cei cu
studii medii şi la 2350 pentru cei cu studii superioare şi peste 15 ani vechime.
Ca atare, companiile vor avea de ales
între a încălca legea sau a renunţa la
unii angajaţi. Pe de altă parte, în lipsa
corelaţiei între creşterea productivităţii
şi cea a salariilor, pătrunderea pe piaţă
a unei cantităţi sporite de bani va duce
iar la inflamarea preţurilor, aşa că tot
ce vom lua pe mere, vom da pe pere.
Dacă aceste efecte nocive ale
unei noi creşteri a salariului minim
beneficiază de avantajului îndoielii,
ceea ce este cert este că trecerea de
la angajator la angajat a obligaţiilor de
plată a taxelor şi impozitelor şi creşterea salariului minim până la nivelul de
1900 de lei în 2018 nu a adus mare
lucru în portofelul salariaţilor.
Un studiu realizat de filiala De
loitte România a pus în lumină faptul
că eforturile din ultimul an nu au dus
practic la nimic concret pentru cei care
ar fi trebuit să fie beneficiarii revoluţiei
fiscale: „Ca urmare a transferului contribuţiilor de asigurări sociale în sarcina
angajatului şi a majorărilor salariului
minim brut, inclusiv cea anunţată
pentru 1 decembrie 2018, România
a ajuns să depăşească media salariului minim brut din regiune, de 421
de euro, surclasând cinci state. În
schimb, toate celelalte 10 ţări incluse
în studiu (Bulgaria, Serbia, Croaţia,
Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia,

Estonia, Lituania şi Letonia) au rate de
taxare mai reduse, media fiind de 21%,
faţă de 41,5% în România. Ca atare,
concluzia studiului făcut de Deloitte şi
citat de Agerpres este că „dacă luăm în
calcul ratele efective de taxare, salariul
minim net din România coboară spre
finalul aceluiaşi clasament. Asta înseamnă că, la sfârşitul lunii, angajatul
român ia cei mai puţini bani în mână,
spre deosebire de colegii lui din ţările
din regiune”. Motiv pentru care un alt
studiu al aceleiaşi companii despre
calitatea vieţii şi bunăstarea cetăţenilor
plasează România în urma tuturor celorlalte ţări europene, inclusiv Bulgaria.
Aşa se explică faptul că, în cifrele
oficiale, românilor le merge foarte
bine, dar ei se încăpăţânează să nu
observe propria prosperitate. Sau,
cum zice proverbul, ce-am avut şi
ce-am pierdut, caprele tot şapte sunt!
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O mină de aur pe piaţa
israeliană a muncii?

Nevoia te învaţă pare să fie un
proverb asimilat şi de către cei preocupaţi de atragerea pe piaţa muncii a
israeliencelor din mediul ultraortodox.
Eforturile se direcţionează acum
înspre firmele de înaltă tehnologie
pentru că populaţia ultraortodoxă
reprezintă 10% din total, dar numai
0,4% au reuşit să pătrundă în acest
domeniu de vârf, precizează site-ul
Calcalist-tech.
Pe de altă parte, mult-lăudata industrie hi-tech israeliană are un deficit
de 8000 de programatori şi a început
să privească spre mediile ultraortodoxe ca spre o posibilă rezervă de forţă
de muncă. Deocamdată, subliniază
sursa citată, locurile de muncă sunt
la nivel de începători, oferind femeilor
ultrareligioase salarii sub 1350 USD.
Au apărut însă patroni care doresc
să atragă mai mulţi membri ai comunităţii
ultraortodoxe şi să le ofere salarii apropiate de nivelul standard din industria IT.
Cum cererea creează şi oferta, există
deja firme care organizează cursuri de
pregătire profesională. De pildă, Kama
Tech a încheiat deja un program pentru
18 femei ultraortodoxe, care au fost angajate de filiale locale ale unor companii
internaţionale. „Vin cu deficienţe majore
de pregătire, dar şase au fost angajate

pentru a se specializa la locul de muncă”. O absolventă, Hannah Kantor, de 21
de ani, a declarat pentru C-Tech: „Ni s-a
spus că există mari posibilităţi de promovare şi voi face tot ce pot să reuşesc”.
Există deja şi locuri special amenajate unde femeile ultraortodoxe pot
merge să lucreze pentru angajatorii lor
şi unde beneficiază de hrană caşer, de
condiţii de muncă în concordanţă cu
toate preceptele religioase, inclusiv
cu respectarea sărbătorilor etc. Un
astfel de loc, denumit „Ampersand”,
funcţionează deja la Bnei Brak, o
suburbie ultraortodoxă de la Tel Aviv şi
a fost deschis tot de Kama Tech. „Cei
veniţi aici nu se vor simţi ca la yeşiva”,
a spus şeful organizaţiei, la a cărei
inaugurare au venit reprezentanţi ai
mediului bancar şi ai industriei IT.
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Antisemitismul
în creştere alarmantă
în Marea Britanie

Infracţiunile care au ca motiv ura
religioasă au crescut cu 40% în ultimul an în Marea Britanie, după cum a
anunţat chiar guvernul acestei ţări. Deşi
majoritatea acestor delicte se îndreaptă
împotriva musulmanilor, evreii culeg
şi ei roadele otrăvite ale instigărilor
rasiale şi religioase din Anglia. Dovadă
că o organizaţie a Partidului Laburist,
condus de Jeremy Corbyn, acuzat oficial de antisemitism, a respins la vot o
declaraţie de condamnare a uciderii celor 11 evrei americani în Sinagoga Tree
of Life din Pittsburgh, Pennsylvania.
Steve Cooke, secretarul organizaţiei laburiste din Norton West, a scris
pe contul său de Facebook că a fost
„uluit” când, la vot, numai doi membri
ai organizaţiei sale au susţinut declaraţia de condamnare a crimelor din
Pittsburgh. Restul şi-au motivat votul
spunând că se dă prea multă atenţie
problemei antisemitismului. În declaraţie se afirma, între altele, că atentatul
din SUA „a demonstrat pericolele generate de creşterea antisemitismului şi
intensificarea exprimării urii”.
În aceste condiţii, nu e de mirare că,
după anunţarea Brexit-ului, de 40 de ori
mai mulţi evrei britanici, urmaşi ai refugiaţilor germani din timpul războiului,
au depus cereri de obţinere a cetăţeniei
germane!
ALX. MARINESCU

Moe Berg, jucător evreu de baseball şi spion

În luna august a acestui an, National Baseball Hall of
Fame and Museum din New York, locul venerat al pasionaţilor baseball-ului, a organizat o expoziţie în memoria uneia
dintre cele mai interesante şi în acelaşi timp misterioase
personalităţi ale acestui joc – Moe Berg. Ideea, a relatat
„The Times of Israel”, a fost inspirată şi de o peliculă prezentată la începutul acestui an (”The Catcher Was a Spy”)
a lui Paul Rudd, bazată pe romanul cu acelaşi titlu al lui
Nicholas Dawidoff, din 1994 (Moe Berg a avut în echipele
de baseball poziţia de catcher). În cadrul expoziţiei se prezintă cariera lui Berg între 1923-1938. De asemenea, pot fi
văzute şi documente declasificate, referitoare la carierea lui
Berg ca spion în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în
cadrul OSS (Office of Strategic Services, strămoşul CIA).
Organizatorii expoziţiei au considerat că deşi Berg nu a
fost un jucător de baseball de excepţie, niciodată în istoria
baseball-ului nu a mai figurat o persoană atât de enigmatică şi ciudată ca el. Mai multe elemente au contribuit la
această caracterizare: era evreu, o raritate în acest sport,
avea mare talent la limbi, fiind absolvent al Universităţii
Princeton, şi făcuse carieră ca spion.
Născut în 1902, tatăl lui fiind farmacist, încă din liceul
din Newark a dovedit talent la franceză. A studiat la Princeton limbile străine – latina, greaca, franceza, spaniola,
italiana, germana şi sanscrita, dar ştia şi ceva japoneză – şi
a absolvit cu magna cum laude limbile moderne în 1923. A
fost invitat să rămână la o catedră, dar nu a vrut să renunţe
la baseball. Mai târziu a absolvit şi Facultatea de Drept a
Universităţii Columbia. Supranumit „Profesorul”, cariera
lui a durat 15 ani în echipele profesioniste de baseball.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, deşi avea
de-acum 40 de ani, s-a alăturat OSS. A fost numit la Departamentul Balcani, a fost paraşutat în Iugoslavia, unde

a stat de vorbă şi cu regaliştii lui Draja Mihailovici, şi cu
Tito, şi i-a sfătuit pe americani să-l sprijine pe acesta din
urmă. Deşi nu era om de ştiinţă, i s-a dat însărcinarea să
afle până unde ajunseseră nemţii cu fabricarea bombei
atomice. În câteva săptămâni s-a documentat şi, ascultând
în Elveţia o conferinţă a cercetătorului atomist german
Walter Heisenberg, a ajuns la concluzia că Germania nu
făcuse progrese prea mari. Dacă aprecierea lui ar fi fost
pozitivă, ar fi trebuit să-l împuşte pe cercetătorul german.
Călătorind prin Europa, Berg a descoperit o fabrică de
componente ale bombei în Norvegia, drept care aliaţii au
bombardat fabrica. De asemenea, a descoperit la Duisburg
un centru de cercetări nucleare, care a fost de asemenea
bombardat de aliaţi. Asumându-şi un mare risc fiind şi
evreu, Berg a rămas în Germania în 1944 şi 1945 şi a
ajutat la organizarea prinderii mai multor fizicieni atomişti
germani pentru a nu ajunge în mâinile ruşilor.
După terminarea răz
boiului, a cerut conducerii
CIA, care luase locul OSS, să
fie trimis în Israel, spunând că
„acolo este locul unui evreu”,
dar cererea i-a fost respinsă.
A fost decorat cu Medalia Libertăţii, cea mai înaltă
distincţie acordată civililor în
perioade de război. Nu se
ştie de ce, a refuzat-o. A fost
acceptată de sora lui, când
Moe Berg a decedat, la 25 de
ani după război. Medalia este
expusă la Hall of Fame.
EVA GALAMBOS

19

„Ne bucurăm şi noi
de bucuria ţării”
Este titlul articolului semnat de Horia Carp
în „Curierul Israelit”, organul de presă al Uniunii
Evreilor Români. Articolul a apărut cu ocazia
sărbătoririi unui deceniu de la Marea Adunare
Naţională, întrunită la Alba Iulia la 1 decembrie
1918, rămasă în istorie prin adoptarea hotărârii
privind unirea necondiţionată şi pentru totdeauna
a Transilvaniei cu România, încheindu-se astfel
procesul de făurire a Statului Naţional Unitar
Român. De această dată, sărbătorirea a avut
loc în luna mai a anului 1929, concomitent cu
aniversarea urcării pe tron a prinţului
Carol de Hohenzollern.
Horia Carp, în calitate de secretar al UER, descria emoţia pe care
o producea în rândurile evreimii
această sărbătoare, insistând asupra contribuţiei evreilor în luptele naţionale ale
poporului român, începând cu revoluţia din 1848,
continuând cu participarea la războiul din 1877, la
cel din 1913, sfârşind cu Marele Război din anii
1916 - 1919. „E şi pentru noi o mare sărbătoare”,
scria Horia Carp. „O serbăm ca cetăţenii ţării, cari
se bucură că Patria s-a mărit, că ea şi-a înfăptuit
marile idealuri, că a ajuns ţară mare şi va fi într-o
zi ţară bogată prin munca noastră, a tuturora.
Sărbătorim această zi şi ca evrei cari, odată cu
întregirea ţării, au văzut răsărind şi pentru dânşii
ziua libertăţii şi a drepturilor omului. Nu chiar liber
tatea toată – menţiona critic cunoscutul publicist
– dar au început să coboare, încet, şi în corturile
noastre raze tot mai pline de cald şi de lumină”.
Odată cu apariţia articolului, conducerea UER
a adresat tuturor evreilor din ţară un manifest,
evocând şi în acest document faptele participării
evreilor la lupta poporului român pentru făurirea
României moderne: fapte de semnificaţie istorică,
care îndreptăţeau bucuria evreilor alături de bucuria poporului român. „Ca şi părinţii, bunicii şi
străbunicii noştri, care au participat la punerea
bazelor statului român – se scria în manifest
– tot astfel generaţia Marelui Război a ştiut săşi împlinească aceeaşi sacră datorie faţă de
patrie. Aşadar, evreii români au toate motivele
să sărbătorească, alături de poporul român,
cu acelaşi entuziasm, cu aceeaşi recunoştinţă
pentru dreptatea divină, cu aceeaşi încredere
nestrămutată în destinele mari ale Patriei române”.
În calitate de preşedinte al UER, dr. Wilhelm
Filderman a rostit o cuvântare de la amvonul
Templului Coral, cel din urmă fiind plin cu un
public venit să-l asculte pe conducătorul mult
respectat. Alături şi împreună cu poporul român
– spunea dr. Filderman – evreii din Vechiul Regat
au suferit, au luptat şi au învins. „La Mărăşeşti,
Mărăşti şi Oituz – ca şi la Griviţa şi Plevna – dorm
îmbrăţişaţi în acelaşi pământ, răscolit de bombe şi
obuze, români şi evrei, copiii aceleiaşi ţări, slujitori
ai aceloraşi doruri de mai bine, jertfe sfinte ale
aceloraşi năzuinţe”. Descriind sacrificiile aduse
în comun, dr. Filderman şi-a încheiat intervenţia
spunând: „Din morminte de eroi se îndreaptă
astăzi şi îşi găsesc drum spre cunoştinţa noastră
chemarea lor, chemarea la datorie. Ei şi-au făcut-o
pe a lor, cu viaţa lor. Ei ne-au dat o ţară rodnică
şi bogată. A noastră este datoria ca prin vrednicie şi muncă să făurim, din rodul şi bogăţia ţării,
bunăstare şi propăşirea tuturor cetăţenilor ei”.
La festivităţile de la Alba Iulia, UER a fost
reprezentată de dr. Ethinger şi dl. Mayerson. Dr.
Ethinger a transmis salutul UER-ului la banchetul
Parlamentarilor, oferit în sala Teatrului Caragiale.
A fost de faţă şi Voicu Niţescu, ministrul Ardealului.
Reprezentantul UER-ului s-a referit la faptul că
prin munca şi jertfele comune s-a făurit România
Mare şi s-a strâns laolaltă în graniţele ei fireşti şi
naţionale poporul român de pretutindeni. „Poporul
mic şi răsfirat ieri este azi un popor mare şi unit”,
spunea vorbitorul. „Dar mărirea numerică trebuie
încoronată de mărirea morală. Pentru aceasta
credem că poporul român va înţelege că spiritul de
dreptate şi egalitate pentru toate popoarele conlocuitoare trebuie să fie norma care să călăuzească
întreaga politică a Statului. Numai astfel se va
putea realiza într-adevăr din România Mare o
Românie nouă, din România românilor de origine,
România tuturor fiilor acestei ţări, oricare le-ar
fi originea”. Desigur, toate aceste intervenţii ale
UER nu au fost lipsite de semnificaţie politică, ele
punând accentul pe patriotismul evreiesc şi lăsau
să se subînţeleagă că emanciparea colectivă este
încă o problemă nerezolvată.
Dr. LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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Oscar Lemnaru, un mare scriitor
puţin cunoscut

Oscar Lemnaru (Oscar Holtzman,
1907-1968) a fost prozator de succes,
traducător şi publicist activ. S-a născut
la Bucureşti, unde a şi murit în 1968.
Provenea dintr-o familie de comercianţi
din Brăila. A colaborat la „Florile Dunării”,
unde a şi debutat, apoi la „Facla”, „Cuvântul”, „Credinţa”, Revista Fundaţiilor
Regale, „Azi”, „Libertatea”, „Reporter”
(de stânga). A scris filozofie, literatură în
limba franceză, a tradus din germană.
Cunoştea bine opera lui Spinoza.
A fost participant activ la viaţa cafenelei literare bucureştene, lansând calambururi si memorabile vorbe de spirit într-o
operă orală, comparabilă cu cea a unor
Al. O. Teodoreanu, Tudor Muşatescu sau
Şerban Cioculescu. De aceeea i se mai
spunea şi Oscar Calambur. Sub regimul
comunist a scris nuanţat despre schimbări, a pledat pentru romanul fantastic,
ceea ce i-a atras marginalizarea sub
acuza că „fuge de realităţile socialiste”.
În 1946 a publicat volumul de nuvele
„Omul şi umbra”, despre un mizantrop
singuratic, care ajunge inevitabil şi fatal la
narcisism: singurul obiect privilegiat este
oglinda, „magicul său refugiu”. Printr-o
obsesie cultivată istovitor, omul real se
abandonează jocului amăgitor de „a se
vedea văzându-se”, pentru ca, în cele
din urmă, obiectul să fie acela obsedat
de chipul din faţa lui şi să-i absoarbă
viaţa până ce dublul înlocuieşte fiinţa
reală. In „Ceasornicul din turn”, paznicul orologiului se confundă într-atât cu

mersul acestuia, încât încetarea bătăilor
lui îi aduce moartea. In „Ochii Fujitei”,
Melidis înnebuneşte din cauza unei
drame pasionale şi retrăieşte cu atâta
tărie trecutul, încât poate muri înscenând
imaginar duelul cu adversarul său: „Tot
ceea ce este pe lume, tot ceea ce a fost
cândva revine, dacă e invocat cu forţă şi
convingere”. Autorul pleacă, precum unii
nebuni logici, de la premise false, iar faptele se desfăşoară în aşa chip, încât ele
semnifică demonstraţia tezei. Elementele
de necrezut trebuie să fie prezentate ca
posibile şi şansa trebuie să fie indicată
ca probabilitate”.
Se simte influenţa unor scriitori pe
care îi admira, printre care Poe, Chamisso, Hoffmann ş.a. Primul său mentor a
fost savantul Al. Rosetti. Şerban Cioculescu a scris cu admiraţie despre Oscar
Lemnaru, iar scriitorul SF Adrian Rogoz
îl considera „maestrul său”. Numele
lui Lemnaru este pomenit de Nicolae
Steinhardt în „Jurnalul fericirii”. Muzeul
anticipaţiei tehnico-ştiinţifice din România
îl pomeneşte pe Oscar Lemnaru. Era în
relaţii de amiciţie cu Ion Barbu. A fost
membru al Clubului „Mateiu Caragiale”,
înainte de război.
În ultimii ani stilizează, traduce din
rusă, franceză (Émile Zola, Romain Rolland, Robert Merle). Pentru Oscar Lem
naru, genul fantastic este singurul legitim
(„literatura a vidat toate posibilităţile”),
toate celelalte formule părându-i-se uzate.
BORIS MEHR
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Terapie neconvenţională în misiunile
speciale ale armatei israeliene

Din delegaţia de 160 de medici
militari israelieni, ajunsă în România
cu ocazia exerciţiului de alarmare
şi salvare în caz de cutremur, a
făcut parte şi un clovn medical, care
lucrează de mai mulţi ani într-un
spital din Tel Aviv. „Face parte din
meseria mea să aduc bucurie şi
zâmbete copiilor care trec prin situaţii
dificile”, spune Nimrod Eisenberg.
„Provin dintr-un grup de clovni profesionişti care şi-au propus să ia în serios această meserie în spitalele de
pediatrie. În acest moment suntem 100 de
clovni în 25 de spitale din Israel, iar rezultatele sunt uimitoare, atât în cazul copiilor
cu care lucrăm, cât şi în cazul personalului
medical care se bucură de ajutorul clovnilor
când au nevoie să afle de la copii nevoile
şi problemele lor. În timpul jocurilor noastre
cu copiii, medicii îşi dau seama mai uşor
care este situaţia fiecăruia dintre ei şi cum
reacţionează în situaţii diferite”.
„În urmă cu cinci ani, am luat legătura
cu această unitate specială, care nu este
complet militară”, povesteşte clovnul
Nimrod Eisenberg. „Medicii şi asistenţii de
aici lucrează de obicei în spitale, dar se
alătură echipei militare când sunt cazuri
speciale. Cei mai mulţi dintre ei nu sunt
cadre militare, iar eu îi ştiu din spitale, am
lucrat împreună. Prima noastră misiune a
fost în 2015, în Katmandu (Nepal), după
cutremur. Am ajutat atunci mii de copii
răniţi şi ne-am dat seama cât de importantă
este prezenţa clovnilor pentru cei mici,

Mihail Sebastian, cronicar muzical prin vocaţie*

„Norocos din punctul de vedere al tipăririi scrierilor sale – afirmă Geo Şerban
în Intermezzo –, Mihail Sebastian a fost
inclus în colecţia Opere Fundamentale,
iniţiată sub auspiciile Academiei Române, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă
şi Artă, coordonarea fiind asigurată de
acad. Eugen Simion”, scriitorului brăilean
apărându-i, în intervalul 2011-2015, nu

SOBIBOR 2018

Când priveşti filmul „Sobibor”, realizat
în Rusia în 2018, în regia lui Konstantin
Habenski, cu actori evrei, ruşi, letoni, ai
impresia că priveşti un thriller. Plasatoarea mi-a spus că următorul film, adică
„Vikingii”, este şi mai „tare”. S-a nimerit
bine, cruzimea inumană se perpetuează
de secole. Te uiţi la ofiţerii SS, ca şi la
slugile lor, angajaţi înarmaţi, ai o singură
întrebare: mai sunt aceştia oameni?,
cum scria Primo Levi. Voluptatea cu care
aceştia împuşcă, bat fără pic de milă,
schingiuesc şi umilesc oameni care nu
au ucis niciodată pe nimeni, te face să
te înfiori fără să vrei, deşi se poate ca tu,
personal, să nu ştii prea multe despre
lagărele morţii. La sosirea unui transport,
o parte dintre femei sunt dezbrăcate şi
trimise la gazare pentru că transportul era prea mare pentru capacitatea
lagărului. Comandantul este în mod clar
un psihopat; el povesteşte că a vrut să se
căsătorească de tânăr cu o evreică, însă
tatăl, antisemit, nu a vrut, fata a plecat în
America, iar acum „omor” evrei. Ceilalţi
nu explică nimic. În lagăr se află şi un
evreu rus, fost ofiţer, Alexandr Pecerski.
Era în 1943 şi el organizează o revoltă,
planul reuşeşte: din 500 de deţinuţi, 400
reuşesc să fugă, restul fiind împuşcaţi.
Un băiat evreu spune: ei ne-au învăţat
să ucidem oameni. Dar localnicii denunţă
150 de fugari.
Sobibor era o comună din Belarus. Nu
putem acuza un popor. Dar ticăloşia nu
are etnie. Şlomo, curajosul adolescent
fugar, ajunge în Brazilia, unde ucide pe
rând 18 nazişti refugiaţi după război.
Asta a fost.
Ce pot adăuga? Filmul a fost vizionat
în cadrul Fesivalului Filmului Rus, din
25-28 octombrie, la Cinemateca Eforie.
B.M.

mai puţin de 8 volume compacte, de
anvergura unei ediţii de opere complete.
Pentru publicarea unor cronici semnificative pentru evoluţia lui Sebastian în
postura de cronicar al actualităţii muzicale
bucureştene de la jumătatea anilor ’30 ai
secolului trecut se impunea apariţia volumului „Bucuriile Muzicii”, 2, convergenţe,
confluenţe, confesiuni, îngrijit de Geo
Şerban şi Costea Petruş, Editura Hasefer
continuând un demers excelent pentru
punerea în valoare a unei dimensiuni mai
puţin cunoscute a genialului dramaturg.
În contextul sărbătoririi celor 90 de ani
ai Radioului Românesc, merită menţionate cronicile despre programele muzicale
la Radio (L’Indépendance Roumaine, 28
iunie, 1936), Milstein şi Orchestra Radio
(ibid. 18 octombrie, 1936), însemnările
despre anul muzical (ibid. 31 decembrie,
1938), în care este consemnată astfel
apariţia lui George Enescu: „Nu putem
încheia acest scurt bilanţ al anului muzical fără să evocăm din nou prezenţa
printre noi a lui George Enescu, ale cărui
concerte au fost şi anul acesta, ca întotdeauna pentru noi, bucuria muzicală cea
mai pură, consolarea, refugiul.” **
Cronicile lui Mihail Sebastian nu sunt
lipsite de ecouri ale vremii contorsionate

*Sebastian Mihail, „Bucuriile Muzicii”, 2, repertorizate de Geo Şerban & Petruş Costea, Bucureşti,
Editura Hasefer, 2017-2018
** op. cit., p.176

Enoriaşii celor două comunităţi reformate din Praga au avut prilejul să celebreze marile Sărbători de toamnă, citind
dintr-un nou Sul de Tora. De fapt, nu este
vorba de unul nou. Locul lui de păstrare
a fost Praga dar, de mai multe decenii,
se afla la Sinagoga Reform Hendon din
Londra. Sulul nu făcea parte din Trustul
de Suluri Memoriale, o colecţie cehă de
Suluri de Tora pe care guvernul comunist ceh a vândut-o în 1964 Sinagogii
Westminster, ci i-a fost dăruit lui Arthur
Katz, rabinul din acea perioadă la Hendon. Simbolic a fost un fel de moştenire
deoarece Katz era născut la Praga şi a
învăţat într-o ieşiva din estul Cehoslovaciei. Înainte de ocupaţia nazistă, el a fost
rabinul unei comunităţi din Sobeslav şi în
1939 a reuşit să fugă în Anglia. Deoarece
din cauza unificării sinagogii Hendon cu
o altă sinagogă nu a mai fost suficient
spaţiu pentru Sulurile de Tora, rabinul

Stephen Katz, fiul lui Arthur, şi-a exprimat
dorinţa ca acest Sul să se reîntoarcă în
Cehia. Astfel că rabinul emerit Andrew
Goldstein, de la Sinagoga Liberală Mortwood and Pinner, l-a adus la începutul
acestui an înapoi la Praga.
Sulul a fost citit din nou, după 50 de
ani, în cadrul unei ceremonii la Sinagoga
Spaniolă, în faţa unei mulţimi imense,
mulţi enoriaşi venind din numeroase ţări
europene, fiind participanţi la un congres
al Uniunii Europene pentru Iudaismul
Progresiv. Au fost atâţia credincioşi încât, alături de bănci, a mai trebuit să se
pună şi scaune. Deocamdată, Sulul este
păstrat la Sinagoga Mare Ortodoxă, unde
securitatea îi este garantată.
În Republica Cehă, potrivit lui Tomas
Kraus, directorul executiv al Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti Cehe, trăiesc
15.000 de persoane cu origini iudaice.
Ei locuiesc la Praga şi în alte oraşe din

prin care a trecut, dar el urmăreşte întotdeauna decelarea valorilor muzicale “la
un nivel de profesionalism care nu era
cu nimic mai prejos decât al specialiştilor consacraţi ai vremii” (Petruş Costea,
op.cit., p. 222). Cronicarul muzical a
beneficiat din plin de înzestrarea şi intuiţiile marelui dramaturg. Ar fi suficient,
dacă am argumenta, de exemplu, „radiografia” realizată de Mihail Sebastian
interpretărilor magnifice, real-ireale, ale
Clarei Haskil.
IOAN IACOB

în încercarea noastră de a-i ajuta să
depăşească situaţii de stres şi anxietate.
Misiunea noastră a fost un succes, astfel
că armata israeliană a acceptat oficial
prezenţa clovnilor şi avem în acest moment două posturi de clovn, ca parte a departamentului care se ocupă de sănătatea
mintală în cadrul echipei medicale. Aşadar,
împreună cu psihologii, noi lucrăm pentru
sănătatea emoţională a oamenilor”.
Nimrod Eisenberg a rămas în echipă
de la prima misiune în Nepal. S-a pregătit
alături de întreaga echipă pentru această
misiune în România: „Am făcut toate
pregătirile necesare pentru a participa
la acest exerciţiu internaţional extrem
de important. Ştiam că e nevoie să ne
prezentăm munca noastră la acest nivel”.
Clovnul Nimrod Eisenberg spune că
munca sa merge în două direcţii în misiuni cum a fost cea din România. În primul
rând, el încearcă să ajute victimele să
depăşească situaţiile dramatice şi să gestioneze şocul. Copiii şi adulţii, deopotrivă,
au nevoie de terapie pentru a putea fi
trataţi cu succes de medici. „Noi, clovnii,
încercăm să comunicăm lucruri simple cu
pacienţii, să îi ajutăm chiar să zâmbească
prin exerciţiile noastre, care nu presupun
vorbirea directă. Sunt gesturi şi jocuri care
ajută extrem de mult la terapie. În cazul
unui cutremur, aşa cum a fost simulat în
România, important este ca victimele să
se gândească la altceva pentru a putea
depăşi momentul de panică şi de aceea
noi nu vorbim cu ei despre ce simt, ci
încercăm să îi facem să se gândească la
cu totul altceva”. Al doilea lucru important
pentru clovnii din echipa medicală este
să susţină moral medicii şi infirmierii.
„Gândiţi-vă că sunt 150 de specialişti care
fac parte din această echipă medicală şi
fiecare a venit aici de la o viaţă normală,
iar acum lucrează câte 20 de ore pe zi.
Se confruntă cu situaţii teribile, iar stresul
nu îi ocoleşte nici pe ei. Eu le amintesc
că munca lor este extraordinară şi că fac
lucruri minunate ajutându-i pe ceilalţi”.
De obicei, în cadrul misiunilor militare,
sunt până la 4-5 clovni în echipă pentru
a se ajuta reciproc. Ei lucrează împreună
cu psihologii şi tot personalul medical
pentru intervenţii de succes, a povestit
Nimrod Eisenberg în timpul vizitei de la
Templul Coral din Bucureşti, la finalul
exerciţiului din România.
ANDRA DUMITRU

Istoria unui Sul de Tora

ţară, în 12 comunităţi. La Praga există
Comunitatea Evreiască Ortodoxă şi două
comunităţi reform. Înainte de război, în
întreaga Cehoslovacie trăiau 350.000
de evrei, dintre care 120.000 pe actualul
teritoriu al Cehiei. Aproape toţi au murit
în Holocaust, a arătat Kraus. Liderii tuturor congregaţiilor se străduiesc să facă
să renască o viaţă evreiască puternică,
pluralistă, iar revenirea Sulului de Tora
este un simbol al acestui reviriment, a
apreciat el. (E.G.)

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 526-527 (1326-1327) - 1 – 30 Noiembrie 2018		

Ne-a părăsit
un mare prieten, diplomatul
Mihnea Constantinescu

Comunitatea evreilor din România a suferit o mare pierdere,
odată cu trecerea în eternitate
a unuia dintre cei mai apropiaţi
şi fideli prieteni, diplomatul Mih
nea Constantinescu. În mod nedrept, ne-a părăsit la vârsta de
57 de ani, secerat de o cumplită
boală, lăsând în urma sa un gol
în multe domenii, în diplomaţie,
unde a fost un desăvârşit funcţionar public, la instituţiile evreieşti, unde a fost un sprijin plin
de har, la Casa Regală, unde a

fost un devotat şi eficient sfătuitor.
Cariera lui l-a apropiat de conducătorii politici ai ţării de după 1989,
a participat efectiv la toate marile evenimente care au conturat calea
europeană a României, aderarea la NATO, la UE, despre care ştia că
este singura cale posibil de urmat dacă vrem să lăsăm în urmă trecutul
şi a susţinut constant aceste demersuri. Democrat convins, cunoştea
foarte bine istoria, problemele cu care s-a confruntat România de-a
lungul timpului şi a făcut tot ceea ce i-a permis puterea să contribuie
la depăşirea acestora.
A fost un mare prieten al evreilor, cu care a colaborat cu pricepere,
demnitate şi onestitate, mai ales în 2016, când România a deţinut preşedinţia IHRA, iar Mihnea Constantinescu a exercitat această funcţie
în fruntea organizaţiei internaţionale menţionate, a cărei menire este
de a păstra memoria Holocaustului. Atunci el a organizat o serie de
evenimente comemorative pentru a face cunoscută în lume istoria
comunităţii evreieşti din România, suferinţele ei în perioada celui de-al
Doilea Război Mondial, în timpul regimului Antonescu. A detestat antisemitismul şi şi-a manifestat de multe ori regretul faţă de relansarea
acestei ideologii nocive. De aceea, a reuşit să formuleze o definiţie de
lucru a antisemitismului care s-a dovedit corectă şi, ca atare, a fost
acceptată de-acum de numeroase state, inclusiv de România, şi a
devenit un instrument de lucru eficient pentru combaterea şi sancţionarea acestui flagel.
Comunitatea evreilor din România deplânge această pierdere şi
transmite condoleanţe familiei, prietenilor, tuturor celor care l-au cunoscut şi l-au apreciat, exprimându-şi speranţa că exemplul lui Mihnea
Constantinescu va fi urmat şi drumul deschis de el va fi continuat.
Dumnezeu să îl odihnească. (R.E.)

Mesaje de condoleanţe
FCER-CM

Comitetul Director al FCER a transmis, sub semnătura preşedintelui
Aurel Vainer, un mesaj de condoleanţe, în care se arată că „trecerea
la cele veşnice a lui Mihnea Constantinescu este o pierdere grea nu
numai pentru familia sa îndurerată şi pentru prieteni, ci şi pentru întreaga Românie, pentru diplomaţia românească, ca şi pentru comunitatea
evreiască”.
Preşedintele Aurel Vainer a subliniat că „foarte rar se întâmplă ca o
singură persoană să întrunească atâtea calităţi câte a avut Mihnea Constantinescu: un suflet drept şi sensibil, o cultură profundă şi complexă,
un profesionist desăvârşit. Fiind un specialist de înaltă clasă al diplomaţiei româneşti, a reuşit să sprijine cu pricepere şi abilitate deciziile
luate de numeroşi politicieni care au condus societatea românească,
dar s-a remarcat şi ca un colaborator apreciat al Curţii Regale”. După
cum se mai arată în text, Mihnea Constantinescu „a fost şi un prieten
apropiat al comunităţii evreieşti din România, ale cărei probleme le-a
analizat cu obiectivitate şi cărora le-a găsit soluţii remarcabile şi durabile.
A făcut acest lucru în special în calitate de lider al IHRA, în perioada în
care România a deţinut preşedinţia acestei organizaţii internaţionale,
aducând contribuţii fundamentale la definirea antisemitismului, la îmbunătăţirea legislaţiei în materie, din Europa şi din multe alte ţări ale lumii”.
În final, conducerea FCER a adăugat: „Regretăm enorm pierderea
suferită de întreaga societate românească şi transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate. Dumnezeu să îl odihnească!”

Preşedintele Israelului, Reuven Rivlin

Într-un mesaj de condoleanţe, adresat preşedintelui Klaus Iohannis,
preşedintele Israelului, Reuven Rivlin, a arătat: „Am aflat cu întristare
despre decesul ambasadorului Mihnea Constantinescu, care va rămâne
în amintire drept un prieten adevărat al Statului Israel şi al poporului
evreu.
Ambasadorul Constantinescu a fost un diplomat de carieră desăvârşit, care şi-a valorificat pe deplin calităţile, cu onestitate şi decenţă,
în numele idealurilor în care credea, fără a fi tentat vreodată de oportunitatea politică. Eforturile sale, în calitate de preşedinte al Alianţei
Internaţionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), în perioada
2016-2017 când România deţinea preşedinţia, au fost esenţiale pentru
atingerea obiectivelor stabilite. Demersurile ambasadorului Constantinescu, sprijinite pe deplin şi de Excelenţa Voastră, astfel încât lupta
împotriva antisemitismului să devină o prioritate, au dus la adoptarea
de către IHRA a unei definiţii de lucru a antisemitismului în mai 2016.
Acest fapt a fost urmat, un an mai târziu, de adoptarea definiţiei de
lucru de către România.
Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, sincere condoleanţe, pe care le
transmit, totodată, şi familiei îndurerate”.

21

Inaugurarea sediului Institutului pentru
Studii de Holocaust şi Genocid de la UBB Cluj

Institutul pentru Studii de Holocaust şi
Genocid fiinţează de câţiva ani în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării de la Universitatea Babeş-Bolyai
din Cluj, făcându-se remarcat prin programele sale adresate studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor.
Inaugurarea festivă a sediului şi bibliotecii
acestui Institut a fost salutată atât de conducerea Universităţii, cât şi de reprezentanţi ai
corpurilor diplomatice american şi german. În
alocuţiunile de salut au fost scoase în evidenţă
diferitele aspecte care conferă importanţă şi
actualitate unui centru de studii de Holocaust
şi genocid.
Hans Erich Tischler, consulul Germaniei la
Sibiu, a subliniat că, în contextul politic actual,
când forţele extremiste câştigă teren în Germania şi alte ţări din Europa, tânăra generaţie
trebuie să afle care au fost cauzele producerii
unor tragedii precum Holocaustul şi care sunt
mijloacele de a le combate şi preveni.
Radu Ioanid, directorul Programului Arhive
Internaţionale de la Muzeul Memorial al Holocaustului de la Washington, una dintre instituţiile care colaborează şi sprijină Institutul clujean

de studii de Holocaust şi
genocid, a arătat că cercetarea Holocaustului din Europa de Est, din România,
constituie un teren încă nedefrişat. Sediul Institutului
găzduieşte o vastă colecţie
de cărţi de specialitate, manuscrise lăsate moştenire
de supravieţuitori, zeci de
mii de microfilme conţinând
documente importante legate de Holocaust.
Profesorul universitar şi publicistul Zoltán
Tibori Szabó, directorul Institutului pentru
Studii de Holocaust şi Genocid, a arătat că la
Facultatea de Ştiinţe Politice Administrative şi
ale Comunicării, de la Universitatea BabeşBolyai din Cluj, sunt în derulare mai multe
cursuri despre Holocaust şi Genocid, în limbile
română, engleză şi maghiară, pentru studenţi
şi masteranzi şi proiecte la care pot participa
doctoranzii şi doctorii care vor beneficia de
patrimoniul noii biblioteci şi de expertiza cadrelor didactice specializate în studii despre
Holocaust şi Genocid.
ANDREA GHIŢĂ

foarte important, deoa
rece această ură poate
începe cu evreii, dar se poate răspândi repede
la toţi ceilalţi. Astfel că faceţi un mare serviciu
umanităţii. De asemenea, comemorările, cinstirea locurilor evreieşti, a sinagogilor evreieşti
sunt lucruri pe care noi, în Israel, le apreciem
mult”.
Netanyahu a arătat că Israelul, la rândul
său, răspunde la această poziţie prin apărarea
Europei împotriva atacurilor teroriste, prin coo
perarea excelentă a serviciilor de securitate
israeliene cu cele ale acestor ţări. „Israelul a
reuşit să împiedice zeci de atentate teroriste
pe pământul şi pe cerul Europei. Este un fapt
despre care se ştie prea puţin, dar acum profit
de ocazie să vă mulţumesc pentru colaborare
şi să-mi exprim angajamentul de a continua
această colaborare de salvare a unor vieţi”, a
spus premierul israelian. El a vorbit şi despre

cooperarea în tehnologie şi energie, domenii
în care Israelul se află printre primele ţări din
lume. Israelul, a spus Netanyahu, ar putea ajuta
cele patru ţări în ceea ce priveşte energia, în
primul rând prin sporirea eficienţei energetice,
în al doilea rând, prin eventuala extindere spre
Balcani a conductei East Med. Este vorba de
cea mai lungă conductă submarină care pleacă
de la zăcămintele israeliene din Mediterana de
Est, prin Cipru, Creta, în Grecia şi Italia şi care
ar putea avea o ramificaţie în Balcani. În ceea
ce priveşte problema securităţii, Benjamin Neta
nyahu a atras atenţia asupra pericolelor pe care
le reprezintă diferite organizaţii teroriste, dar şi
state cum ar fi Iranul, precizând că serviciile
israeliene de securitate au reuşit să anihileze
două atentate teroriste, unul la Paris şi unul
la Copenhaga. El a invitat statele participante
la Forum să efectueze vizite la Ierusalim, fie
individual, fie în grup.

Este, însă, de menţionat că, deşi făurirea
României Mari a fost rezultatul participării României la Primul Război Mondial, unirea politică
a teritoriilor eliberate cu Vechiul Regat s-a înfăptuit pe cale democratică, punându-se la vot în
cadrul unei Adunări a reprezentanţilor populaţiei din provinciile respective. Prima Adunare
de acest fel a avut loc la Chişinău unde, pe 27
martie 1918, s-a întrunit Sfatul Ţării într-o şedinţă solemnă, hotărând, cu 86 voturi pentru şi
trei împotrivă, Unirea Basarabiei cu România.
La 14 octombrie a aceluiaşi an este convocată la Cernăuţi Adunarea Constituantă, care
hotărăşte Unirea Bucovinei cu celelalte Ţări
Româneşti într-un Stat Naţional independent.
Ultima Adunare Naţională are loc la Alba Iulia
la 1 decembrie 1918, cu participarea a 1228
de delegaţi aleşi în circumscripţiile electorale,
precum şi de diferite instituţii şi organizaţii politice, culturale, profesionale, de învăţământ,
religioase ş.a. Adunarea a aprobat hotărârea
de Unire necondiţionată şi pentru totdeauna a
Transilvaniei cu România. Cu această Unire
s-a încheiat procesul de făurire a Statul Naţional Unitar Român.
Rezoluţia privind Unirea Transilvaniei cu
România proclama, printre altele, următoarele
principii fundamentale: „Deplina libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare;
fiecare popor se va instrui, administra şi judeca
în limba sa proprie prin indivizii din sânul său
şi fiecare popor va primi drept de reprezentare
în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în
proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc;
egală îndreptăţire şi deplină libertate autonomă
confesională pentru toate confesiunile din stat;
înfăptuirea unui regim curat democratic în toate
domeniile vieţii publice; desăvârşită libertate de
presă, asociere şi întrunire, libera propagandă
a tuturor gândurilor omeneşti”.
Nu întâmplător au salutat evreii cu entuziasm acest document. Curierul Israelit în

articolul publicat la 12 decembrie 1918 scria:
„Trăim în România Mare. Rezoluţia de la Alba
Iulia este MONUMENTALĂ”. Se recomandă
să fie citite atât rezoluţia, cât şi comunicatul
dat de Maniu, Goldiş şi Popovici, în numele
Consiliului Naţional din Transilvania, „care
declară că toate drepturile evreilor de acolo vor fi respectate şi că antisemitismul e
anticultural şi antidemocratic”. Şi românii
din Bucovina şi Basarabia au proclamat
Unirea după ce au obţinut adeziunea celorlalte naţionalităţi: nemţii, evreii şi o parte din
ruteni.
O moţiune de adeziune la hotărârile Marii
Adunări Naţionale de la Alba Iulia au adoptat
evreii ardeleni domiciliaţi în Bucureşti, întruniţi
în ziua de 18 martie 1919. În moţiune se arată
că „aderă din inimă şi cu multă satisfacţie la
programul cuprins în acest act, având în vedere
că cele prevăzute corespund întrutotul principiilor liberale şi democratice ale vremurilor
actuale”.
Ziua Unirii a fost sărbătorită an de an; se
oficiau tedeumuri în Bucureşti la Templul Coral,
la Sinagoga Mare, la Templul „Unirea Sfântă”.
Cu ocazia împlinirii unui deceniu de la acest
eveniment istoric, şef-rabinul I. I. Niemirower a
rostit o cuvântare memorabilă la Templul Coral,
comparând istoria românilor cu istoria antică
a Israelului. Şef-rabinul a relatat povestea din
Biblie a Unirii triburilor lui Israel. „Regele Saul,
prin victoriile armatei sale, a devenit prim rege
al evreilor; regele erou David a ridicat statul
evreu la rangul unui important factor politic,
cultural, iar culmea dezvoltării o sărbătorim
în zilele lui Solomon, care a construit Templul
Păcii. Acest capitol sublim din istoria sfântă
a lui Israel – conchidea şef-rabinul – este şi
o oglindă a istoriei moderne a României. Instinctul politic al poporului român s-a unit cu
înţelepciunea conducătorilor şi a patrioţilor,
astfel că România Mare a devenit o realitate
istorică”.

Premierul Benjamin Netanyahu…

(Urmare din pag. 2)

La temelia României Mari rămâne…

(Urmare din pag. 1)
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Muzeele olandeze au numeroase
opere de artă furate de la evrei
Muzeele olandeze posedă cel puţin
170 de opere de artă care ar putea fi
proprietăţi evreieşti, furate în timpul
Holocaustului, relatează site-ul Jewish
Telegraphic Agency (JTA), care citează

rezultatele unei comisii de anchetă.
Aceste tablouri valorează milioane de
dolari. Printre ele figurează picturi de
Jan Adam Kruseman, Hans Memling,
Vasilii Kandinsky, aflate la Rijksmuseum
din Amsterdam, Muzeul Boijmans Van
Beuningen din Rotterdam şi la Muzeul de
Artă Modernă Stedelijk din Amsterdam.
Cercetările, care au durat un deceniu,
efectuate de o comisie compusă din experţi, au arătat că astfel de opere de artă
se găsesc răspândite în cel puţin 42 de
muzee. Comisia încearcă să-i găsească
pe proprietarii picturilor sau pe urmaşii
acestora. Mulţi evrei au fost constrânşi
să-şi vândă tablourile după ocuparea
Olandei de către Germania nazistă, iar
alte picturi au fost pur şi simplu furate
de nazişti sau de colaboratorii lor. (E.G.)

Eva Deutsch Costabel –
supravieţuitoare a unui lagăr italian

(Urmare din pag. 15) iugoslav au fost

ucişi 66.000 de
evrei din cei 80.000 care trăiau pe acest
teritoriu înainte de război.
Norocul familiei a fost acel paşaport
austriac, cu ajutorul căruia au fost con
sideraţi cetăţeni străini şi au putut ajunge
pe teritoriul ocupat de italieni care, deşi
aliaţi ai lui Hitler, au fost mai îngăduitori
faţă de evrei. Eva Costabel a explicat că
în acest fel a supravieţuit, fiind închisă
împreună cu familia în lagărul de concentrare de pe insula Rab (Arbe). Era
un aşa-zis lagăr „de protecţie” a evreilor,
organizat de italieni atât în Italia, cât şi
în teritoriile ocupate de ei. Italienii voiau
să-i păstreze în viaţă pe evrei, nu atât din
motive umanitare, cât politice, a declarat
cotidianului ”The Times of Israel” istoricul
italian Davide Rodogno, autorul lucrării
„Ocupaţia italiană a Mediteranei în timpul
războiului”. Era un fel de declaraţie de
independenţă faţă de Germania, ideea
centrală fiind că aceşti evrei aparţin Italiei
şi nimeni, nici măcar germanii, nu aveau
dreptul să le decidă soarta. Mai târziu,
evreii au fost folosiţi ca miză în negocierile de pace ale italienilor cu Aliaţii. Rezultatul neaşteptat al acestei atitudini a fost
salvarea evreilor. Costabel este şi astăzi
recunoscătoare italienilor. Deşi condiţiile
de viaţă erau îngrozitoare, italienii i-au
lăsat pe evrei să se autoadministreze. Cu
mulţi intelectuali în lagăr, situaţia a fost
suportabilă, a apreciat pictoriţa.
După capitularea Italiei, în septembrie 1943, cea mai mare parte a evreilor
din lagăr, 2000 la număr, s-a aliat cu
partizanii iugoslavi. Exista de-acum
în lagăr o celulă comunistă care ţinea
legătura cu ei. Eva Costabel a fost mai
întâi infirmieră, apoi, descoperindu-i-se

talentul la desen – ea făcuse numeroase
felicitări, dar şi desene despre oamenii
din lagăr – au cooptat-o în brigadă de
propagandă.Totuşi, ea nu a intrat în partidul comunist şi, după mai multe luni,
tot datorită paşaportului austriac, s-a
alăturat unui grup de cetăţeni străini şi
a fost dusă de britanici într-un lagăr de
refugiaţi din Bari.
După terminarea războiului, în viaţa
Evei a început o nouă perioadă, cu multe
obstacole, de a se realiza ca pictoriţă,
mai întâi la Roma, apoi în Statele Unite.
Ajungând la New York, după ce s-a angajat într-o serie de activităţi care implicau desene pentru reclame, a reuşit să
se înscrie la Institutul de Artă Pratt din
Brooklyn, studiind cu pictorul expresionist
Franz Kline. Eva Costabel a declarat că
stilul mişcării artistice de după cel de-al
Doilea Război Mondial cu baza la New
York, reprezentat de Jackson Pollock,
William de Koonig şi Mark Rothko, centrat
pe acţiune, emoţie şi creaţie spontană, a
ajutat-o să facă faţă problemelor cu care
s-a confruntat în viaţă. Astăzi se declară
mulţumită şi împlinită.
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400 de evrei români au celebrat
învăţătura la ediţia a XVII-a
a Seminarului Bereshit

obţinerea independenţei de stat, iar
ulterior a acordat fonduri statului român
pentru construcţia mai multor căi ferate şi
a participat la străpungerea tunelului de la
Barboşi, la realizarea canalizării oraşului
Bucureşti, precum şi la modernizarea
portului Constanţa. De asemenea, a
negociat mai multe angajamente externe
pentru statul român, mijlocind C.E.C.-ului
un împrumut de 5 milioane de lei la Bruxelles şi un altul de 8 milioane la Berlin.
În anul 1899, în plină criză economică
din România, banca a acordat un împrumut de 16 milioane de lei Ministerului de
Finanţe, împrumut care a fost rambursat
în 1903. Baronul Neumann, magnatul
arădean care a pus bazele echipei de
fotbal UTA, Mihail Sebastian şi contribuţia sa specială la dramaturgia română,
Lazăr Şăineanu, lingvistul de elită care
nu a primit cetăţenia română, bancherii

de origine sefardă care au pus bazele
sistemului bancar din România au fost,
de asemenea, evocaţi în această foarte
interesantă conferinţă.
Echipa exemplară, condusă de directorul JDC pentru România şi fosta Iugoslavie, Israel Sabag, cel care nu este doar
iniţiatorul, ci şi sufletul acestui program,
a inclus câţiva oameni de bază, care au
oferit patru zile minunate celor 400 de
participanţi, echipa organizatoare fiind
compusă din: Adrian Gueron, directorul
JCC Bucureşti, Ery Pervulescu, coordonator de programe naţionale, Sofia
Nagy, Magda Kupferberg, Cristian Ezri,
Albert Lozneanu, Ina Vladcovschi, Dan
Floroian, Cristina Plugaru, Florin Damian Schwartz, Cantorul Emi Pusztai, Lea
Freundlich, Paula Cristiades. Lor tuturor
şi profesorilor voluntari li se datorează
succesul incontestabil al celei mai recente ediţii a Bereshit.

(Urmare din pag. 16) Ţărani ascunşi prin-

primit adeverinţă şi cir. Într-o zi, meşterul
m-a trimis să duc un scaun acasă la plutonierul care-l comandase. Înăuntru, pe-o
etajeră, o carte: „Pădurea spânzuraţilor”.
Nu-mi pot lua privirile de la ea. „Ia-ţi-o!”,
îmi zice plutonierul. Peste câteva luni,
mă-ntâlneşte: „Ai citit cartea?”. „Da”. Începe să mă-ntrebe despre ea. Se vede că
l-au impresionat răspunsurile, că, peste
câteva zile, mă avertizează: „Or să fie
deportări la Peciora şi-n timpul ăsta se
suspendă adeverinţele”. Ca să scap,
m-am ascuns într-un canal de scurgere
a reziduurilor. Nu ştiam de bătăliile de la
Stalingrad şi cotul Donului care schimbaseră soarta războiului, dar am simţit
asta din comportamentul jandarmilor.
A fost aprobată repatrierea celor din
Vechiul Regat. Plecam cu marfare. La
25 decembrie 1943 eram în gara din
Dorohoi.
– Cât aţi stat acolo?
– Am plecat din oraş la câteva zile
după armistiţiul de la 23 august ’44. Până
atunci am avut domiciliu obligatoriu. Tata
s-a-mprumutat de bani, a cumpărat o
căruţă cu două mârţoage şi-am pornit-o
spre Bucureşti: părinţii, sora mea şi cu
mine. Nici vorbă de întors în Herţa, de
teama deportării-n Siberia.
Tata şi-a găsit de lucru. Voiam şi eu.
„Tu trebuie să-nveţi!”, a zis mama. Am
intrat la Liceul „Cultura A”. În recreaţie,
colegii-şi savurau sandvich-urile. Eu
înghiţeam în sec. „Ai mâncat azi?”, măntreabă profesorul Littman, directorul
şcolii. Tac. Intră-n cancelarie. Revine
cu-n pacheţel şi mi-l întinde. De-atunci
mi-aducea zilnic unul.
– Cum v-aţi ales profesiunea?
– Eram interesat de biologie. Am dat
examen la Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară. Am reuşit, dar m-am
înscris la Facultatea de Zootehnie, că
dura mai puţin şi eu voiam să ies mai
repede la leafă. Mă pasiona genetica.
Am intrat în cercetare şi-am ajuns până
la gradul I. Am continuat să lucrez şi după
pensionare.
– Când aţi intrat în AERVH?
– Era după ’90. Am văzut la televizor
un documentar despre mareşalul Antonescu, girat de istorici militari. Înfrângerile
erau însoţite de bătăi de clopote ca şi
cum ar fi fost victorii. A doua zi m-am dus
la Asociaţie şi-am spus: vreau s-ajut ca
adevărul despre Holocaust s-ajungă la
tinerii din România.
– Ce vă dă echilibru-n viaţă?
– Soţia. Avem peste 60 de ani de
căsnicie. Fiica mea este medic de spital
lângă Chicago. Sunt un om fericit.

(Urmare din pag. 6)

„Vreau s-ajut ca adevărul
despre Holocaust
să ajungă la tinerii din România”

tre coceni de porumb netăiaţi pândeau clipa. Cum cădea
unul, ţâşneau din coceni, dezbrăcau în
viteză mortul şi-l zvârleau în şanţ.
Bătrânii se aşezau aşteptând... Nu scoteau un vaiet. Doar ne priveau. Privirile
lor mă urmăresc şi-acum.
– Aţi trecut Nistrul?
– Da. Cu plutele. Pe celălalt mal am
fost preluaţi de alţi jandarmi. Cei rămaşi
în urmă n-au mai fost împuşcaţi. Ni se
ordona să-i aşteptăm. Am înnoptat în
casele sătenilor din Ozarineţ, am primit
ceai cald. Aceleaşi uniforme, alţi oameni.
După ce-am înaintat vreo 60 de kilometri în Ucraina, jandarmii ne-au lăsat
în grajdul unui fost colhoz: „dacă fugiţi
şi sunteţi prinşi, glonţul v-aşteaptă!”.
Aveam de ales: moarte prin înfometare
sau fugă. Am fugit. Am ajuns în ghetoul
din Moghilev. Acolo era o turnătorie pusă
în funcţiune de inginerul Egendorf din
Rădăuţi. Cine lucra primea adeverinţă
de şedere permanentă şi cir: un amestec
din fire de porumb în apă fiartă. Devenisem capul familiei, că tata fusese prins
de jandarmi şi dus nu ştiam unde. Am
vrut să m-angajez. Întrebare de baraj:
„Ce ştii să faci?”. „O să-nvăţ”. Am fost
respins. Ajuns la atelierul comunal, intru
la director. Aceeaşi întrebare, acelaşi
refuz. Deodată, aud în spatele meu o
voce:„Daţi-mi-l mie, am nevoie de ajutor
la tâmplărie”. „Ia-ţi-l”. Am avut noroc: am

Ev r e i i di n R omânia: o comunitate…

(Urmare din pag. 9) să îi determine pe

mulţi evrei să aleagă Bucureştiul în detrimentul Iaşiului, loc
pe care îl considerau mai sigur, din raţiuni
mai mult sau mai puţin obiective.
În cadrul comunicării „Antisemitism
şi memoria Holocaustului”, prof.univ.dr.
Michael Shafir s-a referit la subiectul
contemporan al negării Holocaustului
şi al trivializării sale prin comparaţia cu
alte evenimente istorice. În introducere,
el a remarcat faptul că trivializarea Holocaustului prin comparaţie cu alte forme
de genocid cunoaşte noi forme odată cu
trecerea timpului. Universalizarea Holocaustului – a arătat el – este una dintre
cele mai răspândite forme de negare în
societatea contemporană, cei mai mulţi
dintre susţinătorii acestei teorii invocând unele episoade precum Genocidul
armean sau dispariţia amerindienilor.
Holocaustul, a afirmat vorbitorul, constă
în faptul că „este primul mare masacru în
masă din istorie care nu urmăreşte nici un
scop material” şi a vizat populaţia evre-

iască de pretutindeni, iar tocmai această
caracteristică îi conferă caracterul unui
eveniment fără precedent în istorie.
Comparând Holocaustul cu Genocidul
armean, se poate observa că acesta din
urmă s-a limitat la graniţele statului turc şi
nu a cuprins şi alte spaţii extrateritoriale
locuite de armeni.
Victor Micula, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe şi şef interimar
al delegaţiei României la Alianţa Internaţională pentru Memoria Holocaustului, a
abordat subiectul combaterii antisemitismului şi negării Holocaustului prin intermediul unor instrumente educaţionale şi
legislative. Diplomatul a afirmat că pentru
Ministerul de Externe, combaterea antisemitismului şi a negării Holocaustului
reprezintă o prioritate. Victor Micula a arătat că România a parcurs paşi importanţi
în acest sens, prin redactarea Raportului
Final, instituirea Zilei Naţionale de Comemorare a Holocaustului din România,
constituirea Institutului Naţional pentru
Studierea Holocaustului din România

„Elie Wiesel”, înfiinţarea unor centre de
studii iudaice şi aplicarea unor diverse
alte strategii educaţionale. Preşedinţia
I.H.R.A. deţinută de România în anul
2016 „a reflectat angajamentul puternic
al României faţă de asumarea propriului
trecut, de onorare a memoriei victimelor
Holocaustului şi de implicare în acţiunea
la nivel internaţional împotriva manifestărilor antisemite, extremiste şi xenofobe”, a afirmat secretarul de stat Victor
Micula.
În cadrul timpului alocat întrebărilor şi
răspunsurilor, participanţii au observat că
indiferent de formulă, vânzările s-au făcut
la nivel înalt (prof. univ. dr. Michael Shafir – INSHR), că România e singura ţară
din fostul lagăr socialist unde în ştiinţele
sociale teoretice sunt cuprinse prezentări de caz privind evreimea română (dr.
Ana Bărbulescu). Prof. univ. dr. Adrian
Niculescu, de la SNSPA, a subliniat că
termenul de „vânzare” ar trebui nuanţat,
fiindcă, în final, acţiunea a venit în ajutorul
celor care doreau să emigreze.
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Deşi mereu
strâmtoraţi, părinţii mei au lucrat
din greu, aşa că
nu prea aveau
viaţă socială,
mulţumindu-se
doar cu traiul în
familie. Una dintre foarte puţinele excepţii a
fost prietenia din
tinereţe a tatălui
meu cu Andrei Neumann. Dar şi această
legătură avea să se destrame, atunci
când viaţa i-a despărţit. După mulţi ani,
într-o zi am primit un telefon de la Victor,
pe care nu am avut prilejul să-l fi cunoscut
până atunci. Aşa că nu ne-am întâlnit în
Lugojul unde ne-am născut amândoi, ci la
Arad. Telefonul acela avea să fie momentul reînnodării, peste o generaţie, a caldei
prietenii a părinţilor noştri, care atunci ne
priveau mulţumiţi din cer.
La ora când m-a vizitat pentru prima
oară, ne aflam amândoi în poziţii modeste, eu eram dascăl deja de mulţi ani la o
şcoală pentru copii cu deficienţe, iar el,
după ce a fost mutat abuziv la o bibliotecă
de cartier, a preferat să-şi vândă lucruri
din casă decât să accepte compromisuri.
Dar, deja de atunci, am văzut limpede
potenţialul neobişnuit de mare al acestui

Victor Neumann, 65

tânăr intelectual: tenacitate, intransigenţă
faţă de impostură, cunoştinţe nu doar
acumulate, ci şi asimilate selectiv într-o
gândire deosebit de organizată, cunoaşterea a numeroase limbi, fidelitatea faţă
de crezul său, puterea de muncă, încăpăţânarea în proiecte de anvergură.
Abia după 1989, Victor a ajuns pe
o traiectorie care i-a permis să-şi facă
publice calităţile, ajungând în diferite
poziţii potrivite pentru competenţele sale:
după un doctorat strălucit (1992), a urmat
o serie de specializări (la Budapesta,
Viena, Wassenaar/Olanda, bursier Fulbright Senior Fellow/Washington, D.C.),
toate acestea permiţându-i să acceadă
la funcţii potrivite pentru capacităţile sale:
consilier ministerial (1990-92); cercetător
ştiinţific la Institutul de Teorie Socială al
Academiei Române, Bucureşti; director
al Institutului Intercultural din Timişoara;
cercetător ştiinţific principal la Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti; conferenţiar şi (din 2001) profesor al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea
de Litere, Istorie şi Teologie; din 2008,
cercetător la Institutul de Studii Bănăţene
al Academiei Române; din 2013, director al Muzeului de Artă din Timişoara,
cofondator şi director al Şcolii Doctorale
Internaţionale de Istorie Conceptuală
„Reinhart Koselleck” din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara în colaborare

Sărbătoarea „Generaţiei de Aur”

Momente de mare bucurie la Căminul Rosen. DASM, cu sprijinul FCER şi JOINT,
au organizat la noi „Ziua internaţională a persoanelor vârstnice”. O astfel de sărbătoare reprezintă un omagiu faţă de cei în etate, pentru meritele lor în progresul
civilizaţiei umane şi, totodată, o dovadă de respect şi o recunoaştere – deşi numai
o zi pe an – a faptului că experienţa vârstnicilor este extrem de preţioasă pentru
generaţiile mai tinere.
Oaspeţi de seamă: dr. Aurel Vainer, preşedintele FCER, Anette Vainer, vicepreşedintă a B’nai B’rith, prim-rabinul Rafael Shaffer, secretarul general al FCER,
Eduard Kupferberg, dr. Mona Bejan, director DASM, şi mulţi alţi prieteni din „Generaţia de Aur”.
Distinşii invitaţi au vorbit despre însemnătatea acestui eveniment, subliniind
că FCER acordă o atenţie deosebită membrilor comunităţii noastre aflaţi la vârsta
senectuţii. Au luat cuvântul Dorotea Weissbuch şi Pompiliu Sterian, care şi-au exprimat recunoştinţa profundă pentru condiţiile excelente de trai pe care le avem la
Cămin şi au apreciat activitatea permanentă de socializare de care beneficiază cei
care locuiesc aici. Cu aceeaşi ocazie a fost prezentat un tablou din spectacolul de
teatru intitulat „Lambada” şi realizat de rezidenţii Căminului.
Programul a mai cuprins un concert de melodii israeliene, interpretate de Emanuel Pusztai, pian, şi Tudor Iacob, flaut, un microrecital de arii celebre din repertoriul
clasic, recitări amuzante ale poetului S.Tauberg şi ale Lantetei Kavassi, fostă vedetă
a Teatrului de Operetă „Ion Dacian”, toate răsplătite cu aplauze entuziaste de cei
prezenţi. S-au încins chiar hore, în care s-au prins şi invitaţii şi rezidenţii.
Un eveniment impresionant!
POMPILIU STERIAN

cu profesorul Armin Heinen, Universitatea
din Aachen (program finanţat de Fundaţia
Volkswagen) etc.
Apreciat pentru profesionalismul său,
profesorul Victor Neumann a călătorit prin
lume, fiind preţuit la simpozioane, conferinţe şi stagii de predare în calitate de cercetător ştiinţific invitat şi/sau ca profesor
atât în ţară, cât şi la mari universităţi ale
lumii (Viena, Sorbona/Paris, Washington,
D.C., Angers, la 12 universităţi din S.U.A.
etc.). Ceea ce este cu totul remarcabil îl
constituie faptul că Victor Neumann este
capabil să conferenţieze, să facă muncă
de cercetare şi să predea în limbile ţărilor
unde este invitat. De altfel, el pretinde,
pe bună dreptate, că nu se poate face
istorie fără să te poţi descurca în arhivele
din locurile unde se află sursele pentru
subiectele cercetate.
Victor Neumann este profund implicat
în diferite asociaţii profesionale şi colective de redacţie. Lista aceasta este copleşitoare: director al Institutului Intercultural
din Timişoara; membru în Consiliul pentru
Administraţia Fondului Cultural Naţional;
membru în Comisia de experţi ARACIS;
membru al Uniunii Scriitorilor din România; membru al Grupului de Studii
de Istorie Conceptuală Europeană cu
sediul la Helsinki; membru al Academiei
Germano-Române cu sediul la Mainz,
membru al Academiei Sârbe de Ştiinţe
ale Educaţiei; membru în International
Asociation of Intercultural Education IAIE
(Bruxelles) etc. şi, respectiv, în publicistică: membru în colectivul de redacţie
al revistei „Sfera politicii”; în board-ul
ştiinţific internaţional al revistei Research
Papers al Human Rights and Conflict
Prevention Center (Universitatea Bihać,
Bosnia şi Herţegovina); în colegiul de
redacţie al revistei „Altera”, Târgu Mureş;
în Consiliul ştiinţific al revistei „Trivium”
(Iaşi), în board-ul Cantabria University
Press, (Santander, Spania) etc.
Căsătorit cu Adriana Neumann, directoarea proiectului „Timişoara, Capitală
Europeană 2022” şi principalul artizan al
câştigării selecţiei, Victor, prin multiculturalismul său dovedit, a avut şi acolo un
aport esenţial.
Pentru întreaga sa activitate, este
răsplătit cu Premiul Academiei „A. D.
Xenopol”, cu Ordinul Naţional Serviciul
Credincios în grad de Cavaler şi cu numeroase diplome de excelenţă din partea diferitelor instituţii administrative, de
cultură, de mass-media şi de învăţământ.
Principalele direcţii de cercetare,
cuprinse în numeroase volume de autor,

Regizorul Andrei Munteanu despre a III-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Idiş:

„O misiune care este şi o provocare”

– Aveţi un master în „Regia spectacolului de operă” la
Accademia di Opera din Verona, clasa prof. Gianfranco de Bosio, şi sunteţi licenţiat al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală
şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, secţia Regie Teatru, clasa
profesorului Tudor Mărăscu, promoţia 2011. Aţi deschis ediţia
a III-a a Festivalului Internaţional de Teatru Idiş cu spectacolul
MARIENBAD. Inceputul spectacolului aminteşte de un film
celebru, „Umbrelele din Cherbourg”. Să fie o coincidenţă?
– Mă bucur că aţi sesizat acest citat cinematografic. Mi s-a
părut necesar un început cu o atmosferă apropiată celei din
filmul pe care l-aţi pomenit, tocmai pentru a crea un contrapunct
cu întregul conţinut al spectacolului şi, bineînţeles, nu pot decât
să fiu bucuros că ideile mele se citesc clar.
– Cum au răspuns actorii de la TES viziunii dumneavoastră
regizorale şi dacă aţi remarca pe cineva în mod special.
– Actorii TES sunt la cea de-a opta colaborare cu mine. Nu
pot decât să mă bucur că Maia Morgenstern ţine cont de acest
fapt şi dezvoltă această idee. În mod deosebit aş remarca
prestaţia lui Lucian Ionescu, angajat al Teatrului de Comedie, actor cu care colaborez pentru prima dată la TES. Ca întotdeauna,
se remarcă prin seriozitate şi mult talent: Dorina Păunescu,
Roxana Guttman, Mihai Ciucă, dar şi colegii mai tineri Viorica
Bantaş, Geny Brenda-Vexler şi Marius Călugăriţa. O importanţă
mare în realizarea unităţii spectacolului a avut-o şi corpul de
dansatori, sub conducerea Vandei Ştefănescu; vreau să îi
remarc pe Marius Moldovan şi Dan Rima pentru dedicarea cu
care îşi profesează meseria.
– Impresii despre a treia ediţie a Festivalului Internaţional
de Teatru Idiş de la TES?
– Consider a treia ediţie o reuşită şi o realizare considerabilă
atât a teatrului, care a organizat festivalul, cât şi a participanţilor
din diverse ţări, care încă o dată au demonstrat că teatrul

în limba idiş are spectatorii lui. Fiecare ediţie necesită noi
spectacole, noi trupe, material dramaturgic care să fie propus
publicului; nu pot decât să remarc că această misiune este an
de an îndeplinită. O misiune care este şi o provocare la care
organizatorii pot răspunde cu brio. Consider foarte necesară
şi continuarea ideii de coproducţii cu teatrele evreieşti din
lume pentru a facilita circulaţia de idei teatrale şi de a propune
publicului bucureştean interesat diverse forme de teatru în
limba idiş. De asemenea, festivalul poate constitui un punct de
atracţie turistică, aşa cum s-a întâmplat cu Festivalul Singer,
de la Varşovia.
Interviu realizat de
IOAN IACOB
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multe traduse şi editate peste hotare, se
focalizează în special pe teme ca „Identităţi multiple”, „Convergenţe spirituale”,
„Neam, Popor sau Naţiune?”, „Conceptualizarea istoriei şi paradigmele naţionale”
etc. O carte mult apreciată şi reeditată în
ţară şi în străinătate este preocuparea
veche, încă de la pregătirea tezei de
doctorat „Tentaţia lui Homo Europaeus.
Geneza ideilor moderne în Europa Centrală şi de Sud-Est”, preocupare ce nu va
lipsi din întreaga sa vastă operă: clarificarea conceptelor, identificarea înţelesului
„naţiunii”, istoria Banatului şi, nu în ultimul
rând, istoria evreilor.
Da, un accent deosebit cade pe cercetările dedicate propriilor origini: evreitatea
şi Banatul, iar istoria şi relaţiile interculturale pun o lumină limpede asupra acestor
doua teme fundamentale ale activităţii lui
Neumann. Astfel că, prin numeroasele
cărţi şi studii publicate în ţară şi în străinătate, prin erudiţia sa şi competenţele
demonstrate, astăzi Victor Neumann este
un autor ce nu poate fi omis din bibliografia preocupărilor pentru temele abordate,
unde profesorul din Timişoara a devenit
un reper obligatoriu.
Dar tot din pricina valorii sale incontestabile, are parte de numeroase răutăţi
şi invidii ale celor care nu uită să-i dovedească – de parcă ar mai fi fost nevoie?
– că (vorba lui Radu Cosaşu) „e greu să
fii evreu, e greu să fii român, e greu să fii
evreu român!” Iar Victor Neumann este
un evreu român exemplar.
La 65 de ani şi în plină forţă creatoare, putem aştepta încă multe realizări
din partea lui Victor Neumann. Realizări
pentru prezent şi pentru viitor!
GHEORGHE SCHWARTZ

Despre
poeţi români,
armeni, evrei

Primim de la doamna Madeleine
Karakaşian, om de cultură, membră a
comunităţii armenilor, o antologie bilingvă
română/engleză, alcătuită de Varujan
Pambuccian, în care apar şi numeroşi
poeţi evrei, în special avangardişti. Este
vorba despre o comuniune de poeţi,
indiferent de etnie, care au căutat calea
modernităţii şi deschiderii spre un public
receptiv la nou. Sunt prezenţi români şi
evrei laolaltă, nelipsind Tristan Tzara
(1896-1963), Urmuz (1883-1923), B.
Fundoianu (1898-1944), Ilarie Voronca
(1903-1946), Geo Bogza (1908-1993),
Max Blecher (1909-1938), Eugène
Ionesco (1909-1994),Gherasim Luca
(1913-1994),Gellu Naum (1915-2001),
Constant Tonegaru (1919-1952), Paul
Celan (1920-1970), Geo Dumitrescu
(1920-2004), Ion Caraion (1923-1986),
Nora Iuga (1931), George Almosnino
(1936-1994), Vintilă Ivănceanu (19402008), Daniel Turcea (1945-1979),
Nichita Stănescu (1933-1983),Constantin Abăluţă (1938), Mariana Marin
(1956-2003) ş.a.
Autorul antologiei s-a adresat şi unor
foruri culturale internaţionale, unor re
viste, precum International Poetry Review, CJ Evans of Two Lines. Mădălina
Lascu a scris o prefaţă amplă despre
fenomenul avangardist, în care poeţi
români şi originari din România au avut
un rol de seamă. Sunt amintiţi şi artişti
plastici, ca Victor Brauner, şi arhitectul
Marcel Iancu. Mulţi au avut o soartă
tragică: Fundoianu, Celan, Gherasim
Luca ş.a.; unii au fost comunişti, alţii au
evitat influenţa propagandei comuniste,
atât în Est, cât şi în Vest.
Mişcarea onirică, cu D.Ţepeneag,
Vintilă Ivănceanu, a fost o noutate în istoria contemporană a literaturii. Sunt citaţi
aici Leonid Dimov şi George Almosnino.
La Nichita Stănescu se regăsesc unele
influenţe, dar el nu a făcut parte din nici
o mişcare programatică.
Antologia este o iniţiativă salutară. Îi
felicităm pe realizatori.
BORIS MARIAN
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The 6th edition of the International Festival „MIHAIL SEBASTIAN”

The 6th edition of the International
Festival “MIHAIL SEBASTIAN” took
place in Brăila on November 1-3, 2018.
Started in 2013 in Brăila, hometown of
Mihail Sebastian, writer, playwright and
publicist, at the initiative of Dr. Aurel
Vainer, President of the Federation of the
Jewish Communities in Romania - The
Mosaic Cult, the event was organized by
the Department of Culture, Art and Media
of the above-mentioned organization,
led by Robert Schorr. The event had the
support of the Ministry of Culture and
National Identity and its partners were
Brăila City Hall, „Maria Filotti” Theater,
Carol I Brăila Museum, JDC Romania,
Caritatea Foundation, the Jewish
Community of Brăila, Jewish Community
from Bucharest, “Panait Istrati” County
Library, Brăila County Council and Brăila
Prefecture. The sponsors of the Festival
are Borsec and Tuborg societies.

The event began on November 1 at
the ”Maria Filotti” Theater.
After the official opening, the volume
“Cătălina Buzoianu - Magic, steam, dream”
by Florica Ichim and Irina Zlotea was
released, followed by the show “The Naked
King” by Evgheni Şvarţ (directed by Lucian
Sabados, with the actors of the “Maria
Filotti” Theater) and the extraordinary
lyrical recital “The Musical Resonances
of Love”, performed by soprano Irina
Iordăchescu, first soloist of the National
Opera in Bucharest, tenor Mario Vasiliu
and Mădălina Ioana Petre at the guitar.
On the second day of the event, the
volume ”Eliade and Brăilenii” by Dr.
Valentin Popa was launched, followed
by the scientific papers of Professor
Ionel Cândea and Valentin Popa, a
roundtable ”Mihail Sebastian - theorist of
the novel”, moderated by Professor Viorel
Coman. The volume ”Theater” by Elena

Dumitrescu-Nentwig was also presented,
and in the afternoon, at the „Maria Filotti”
Theater, the scene hosted „Shylock” by
Gareth Anderson, directed by Horaţiu
Mălăele with the actors of the Comedy
Theater from Bucharest (protagonists
George Mihăiţă and Horaţiu Mălăele).
November 3rd began at the „Panait
Istrati” Library, where the second volume
of Mihail Sebastian - The Joy of Music,
edited by Geo Şerban and Petruş Costea,
was released. After the release, actress
Victoria Cociaş (“Constantin Nottara”
Theater, Bucharest) read “Fragments
from a Found Notebook”. The play “The
Flood”, adapted after Mihail Sebastian
by Nico Nitay, with the actors at Karov
Theater in Tel Aviv and with Geni BrendaVexler and Marius Călugăriţa from the
Jewish State Theater was presented at
the “Maria Filotti” Theater. The evening
ended with the show “Demonstration”,
by David Auburn, directed by Radu
Nichifor, in the interpretation of the actors
of the “Maria Filotti” Theater, with two
Jewish and Israeli dances performances
of “Hora” and ”Haverim” groups. The
program also included a recital of
“Jewish Musical Sonnets” – songs
performed by Florian Chelu Madeva
and Alexandrina Chelu, representing
the Jewish Community of Oradea, on
the lyrics of Jewish poets such as Max
Blecher, A. Steuerman-Rodion or Maria
Banuş and a musical show performed by
the well-known Bucharest Klezmer Band,
from the Jewish Community of Bucharest,
coordinated by Silvian Horn and directed
by Bogdan Lifşin.

At the beginning of October, Premier
Benjamin Netanyahu attended the
Craiova Forum meeting in Varna. Regional
organization, the Craiova Forum was set
up in 2015 and aims to promote the
common interests of Bulgaria, Romania,
Serbia and Greece. For the first time, in
October 2018, a foreign leader, the Israeli
Prime Minister Benjamin Netanyahu, was
invited to the meeting.
In Varna, Benjamin Netanyahu had
separate talks with the prime ministers of
the four member states of the Forum. The
Prime Minister of Israel, as well as Prime
Minister of Romania, Viorica Dăncilă,
appreciated the very good relations of
cooperation between the two countries
and agreed to extend and deepen their
cooperation, which is already present in
many areas, including the field of security.
Netanyahu stressed that Israel defends
Europe against terrorist attacks. He
congratulated Romania for the forthcoming
presidency of the European Council and
asked Viorica Dăncilă, in her future quality,
to intervene to change the EU’s position
on Israel. The head of the Romanian
Government reconfirmed Romania’s
interest in consolidating and deepening
relations with the State of Israel in the field
of strategic cooperation, cyber security,
energy, medicine, research and innovation.
The two prime ministers expressed
their satisfaction with the progress of
the negotiations for the conclusion of
the Romania-Israel Partnership in the
field of new technologies, a Romanian
government statement said.
In the Joint Statement of the five prime
ministers, Netanyahu said he considered
his invitation to the Forum a great honor,
referring to the common position of the five
states against the present anti-Semitism,
which is still manifest, and where each
government adopts a very firm attitude
opposing it. “We think – said Netanyahu
– that it is very important, because this
hatred can begin with the Jews, but it

can spread quickly to everyone else.
So you do a great service to humanity.
Also, commemorations, honoring Jewish
places, Jewish synagogues are things
that we greatly appreciate in Israel”.
Netanyahu has shown that Israel,
in its turn, responds to this position by
defending Europe against terrorist attacks,
through the excellent cooperation of
Israeli security services with those of
these countries. He also spoke about
cooperation in technology and energy,

areas in which Israel is among the first
countries in the world. Israel, Netanyahu
said, could help the four countries in terms
of energy, primarily by boosting energy
efficiency, and secondly by extending the
East Med pipeline to the Balkans. On the
question of security, Benjamin Netanyahu
drew attention to the dangers of various
terrorist organizations and states such as
Iran, stating that Israeli security services
managed to annihilate two terrorist attacks,
one in Paris and one in Copenhagen.

Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks
for strengthening relations with the Balkan states

The failure
of Romanian
propaganda
during the Second
World War

In its debates program, CSIER
presented the work “Culture and
Propaganda. The Romanian Institute in
Berlin (1940-1945)” by Irina Matei and
Lucian Nastasă Kovács. The central theme
of the book is the activity of the Romanian
Institute in Berlin, through which the
Romanian state of that period intended to
use the instrument of cultural diplomacy for
propaganda purposes, primarily in support
of some causes of Romania.
Adrian Cioflâncă, historian, the
moderator of the debate, showed that
the volume pages reflect a sad state of
the Romanian ruling circles - corruption,
promotion of favored family members,
inability to act, lack of vision, professionalism,
all of which involved outstanding names of
the Romanian culture, a fact that has also
generated the failure of the propaganda
initiated by Romania.
In her speech, Irina Matei pointed out
that an aspect pursued by the authors was
the legionary movement and the struggle
for power reflected in the Institute. The
failure of the Institute was also caused by
the fact that it was created during the time
when the Legionnaires were in power, its
director, philologist Sextil Puşcariu, being
a declared and fervent advocate of the
legionary. The stake for the Berlin Institute,
Irina Matei pointed out, was to persuade
the Nazis that Transylvania belonged to
Romania by attracting the German political
and public opinion to support Transylvania’s
cause, namely to amend the Vienna
dictate’s decisions by which Romania
took the northern part of Transylvania.
Lucian Nastasă Kovács spoke especially
about the personality of Sextil Puşcariu,
his adherence to the Legionary movement
and his anti-Semitic positions, being among
the academics who wanted to introduce
numerus clausus for the Jews.
The historian Valentin Săndulescu
appreciated the work, considering it as
a living history.

A volume published at Hasefer, launched
at the Romanian Cultural Institute in Tel Aviv

The volume My Kaleidoscope by Carol Feldman, which
appeared in May at Hasefer, was released on October 25th at
the Romanian Cultural Institute in Tel Aviv. The event, which
is part of the Romanian Café cycle, was hosted at the ICR
headquarters in Tel Aviv and carried out by ICR in collaboration
with the Federation of Jewish Communities of Romania, the
Association of Romanian Language Journalists and Culture
People (AZOCLR) in Israel.
The event was moderated by Martin Salamon, Director of
the Tel Aviv ICR, and the volume was presented, by Alexandru
Marinescu, editor in chef of Hassefer Publishing House, by Hilda
Shefler, journalist and literary critic, by Doina Meiseles, director
of the Jurnalul Săptămânii and AZOCLR Vice President. Two of
the stories included in the volume (Toys and Dinale and Isaiah
respectively) were read with great emotion by Geni BrendaVexler, actress at the Jewish State Theater in Bucharest, and
Carol Feldman, author of the book and publicist, but also an
appreciated actor, especially in Yiddish theater. The evening was
electrified by the guest of honor, Lya Koenig, the great lady of
the Romanian and Israeli theater and the Israel Prize winner,
a close acquaintance of Carol Feldman and Doina Meiseles.
In front of a large, warm and interested audience, Alexandru
Marinescu mentioned that this was not the first volume Carol
Feldman signed to Hasefer over the last five years; the novel
Miss and the first volume of stories Around the Corner, a
collection of portraits made in a pictorial manner by the Israeli
writer saw the light of the print at the same publishing house
during this period. He had also emphasized that the world of
the past in Around the Corner and My Kaleidoscope, populated
with essentially positive characters, evolving into a universe

governed by beauty, honesty, friendship and love, is in total
antithesis with the cold, technological, suspicious world of the
present, in which we live day by day, in a state of ever deeper
isolation. Hence the need of the readers to receive a narrative
with a universe dominated by tenderness and honesty, one
explanation for the success of the volume.
“My Kaleidoscope. Stories, portraits and self-portraits is
actually a continuation, in style and content, of my book Around
the Corner, also published by Hasefer Publishing House. With
these two volumes I intended to write two small exhibitions with
written portraits of people who have occupied an important
place in my long life, my loved ones (and not only mine!), that I
would not want to let forgotten, in the same time wanting them
to become known to you“, said Carol Feldman, who chose from
his book the story Dinale and Isaiah about Lya Koenig’s family.
Hilda Shefler, applauded by the audience at the ICR, spoke
about the quality of the colors used by “painter” Carol Feldman,
the cold and warm nuances that followed one after the other in
the volume stories.			
Doina Meiseles warmly spoke about her collaboration with
Carol Feldman since the debut of the Jurnalul săptămânii, which
she leads. She also thanked Lya Koenig, whose support and
encouragement made possible the apparition of the magazine.
Lya Koenig recounted some of her memories of the theater
world and congratulated Geni-Brenda Vexler for the way she
read the text that gave the title to Carol Feldman’s volume. The
great actress talked about the energy her audience gave her,
the only reason she can still act at her age.
It was a warm, friendly evening dedicated to a nice reading
book and the Tel Aviv ICR was a perfect host.
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Datorie de onoare pentru Mauriciu Blank

pentru oamenii ca Mauriciu Blank”, a mai tanţa băncii dezvoltate de Mauriciu Blank centrul Capitalei care a purtat numele
în istoria economiei româneşti de până la lui Mauriciu Blank şi vă asigur că vom
spus dr. Aurel Vainer.
face toate demersurile pentru revenirea
„Sunt copleşit de aprecieri, dar trebuie jumătatea secolului al XX-lea.
General (r.) Mihail Ionescu, preşedin- la normalitate”.
să spun că acest eveniment se datorează
Din partea Ministerului de Interne, a
F.C.E.R., C.E.B., Asociaţiei de Prietenie tele de onoare al Asociaţiei de Prietenie
România-Israel, condusă de gen. Mi- România-Israel, a vorbit de asemenea Academiei de Poliţie a transmis un mesaj
hail Ionescu, şi C.S.I.E.R.”, a adăugat despre cel care a fost Mauriciu Blank: comisarul şef prof. dr. Radu Nicolae, care
Paul Schwartz, înainte să îl invite la cu- „Vorbesc în dublă calitate, ca militar şi a arătat că „F.C.E.R. dovedeşte încă o
vânt pe istoricul ca preşedinte de onoare al Asociaţiei dată respect faţă de cei care au fost şi
Claudiu Seca- de Prietenie România-Israel. Eu cred că care şi-au pus amprenta asupra a ceea
şiu, cercetător, Mauriciu Blank aparţine unei generaţii ce România a devenit. Vreau să cred
c a r e a a d u s de aur a României, anume generaţiei că istoria României va fi frumoasă şi pe
în lumină per- de la 1848. El a participat la multe dintre viitor. Evreii din România au demonstrat
sonalitatea lui realizările generaţiei paşoptiste. Poţi nu o dată spirit de sacrificiu. România
Mauriciu Blank avea orice, dar dacă nu ai bani, nu poţi are nevoie de oameni cu suflet şi care
din perspectiva purta un război. Aşa că rolul lui Mauriciu să creadă în cel de aproape. Evreii din
contemporanilor Blank în Războiul de Independenţă a România au arătat că sunt parte esenţială
săi: „Este impor- fost esenţial, drept dovadă că Regele a poporului român”.
Şi istoricul Felicia Waldman, confetant ca rolul per- Carol I l-a decorat.
Însuşi premierul ţării de la acea vreme, renţiar universitar, a vorbit despre moşsonalităţilor care
au marcat isto- Ionel I.C. Brătianu, într-un moment de tenirea pe care a lăsat-o Mauriciu Blank:
ria să fie adus mare cumpănă pentru istoria noastră, „În realitate, M. Blank se trage dintr-o
în actualitate. i-a cerut lui Mauriciu Blank sprijinul şi veche familie sefardă. La 15 ani a devenit
licenţiat în economie şi finanţe la Viena,
Wilhelm Filder- sfaturile.
Nu am cuvinte pentru a sublinia înde- iar la 19 ani a devenit partener al Băncii
man spunea, de
Aspect din timpul sesiunii de comunicări exemplu, desajuns grija pe care conducerea F.C.E.R. Marmorosch-Blank şi apoi proprietar.
Unul dintre puţinele lucruri care au
pre M. Blank că o acordă eroilor istoriei noastre, prin proiniţiativa preşedintelui C.E.B., ing. Paul este cel dintâi diplomat român al unei gramele de cinstire a memoriei acestora”, rămas fizic în urma sa este Mausoleul
din Băneasa. A mai rămas o casă, despre
a mai spus gen. Mihail Ionescu.
şcoli superioare de comerţ.
Schwartz.
În cuvântul său, ambasadorul Federa- care nu prea se ştie dacă a fost a sa. Este
De asemenea, Teodor Orghidan, preÎn deschiderea evenimentului, ing.
Paul Schwartz a mulţumit participanţilor şedintele Camerei de Comerţ şi Industrie ţiei Ruse la Bucureşti, E.S. Valeri Kuzmin, vorba despre fostul sediul al Ambasadei
pentru prezenţă şi a subliniat nevoia de din Bucureşti, de la acea vreme nota: „M. s-a referit, de asemenea, la importanţa SUA, casa din planul secund, din curte,
a continua demersul realizării de monu- Blank a fost un soldat credincios, veşnic cinstirii memoriei eroilor: „Pentru mine care a fost construită pentru el. Tot de
mente funerare pentru cei aproximativ gata să înfrunte atacurile tuturor acelora este o onoare să particip la evenimentul la familia Blank a rămas Palatul Spayer
3500 de evrei care nu au, între aceştia care căutau să lovească în liniştita dez- de inaugurare a monumentului funerar al din Bucureşti, de pe strada Batiştei. De
acestui mare om al istoriei României, Ma- asemenea, există urmele aleii Mauriciu
regăsindu-se până acum şi marele eco- voltare economică a statului nostru”.
Din partea Guvernului României a uriciu Blank. Ne uităm cu mare respect la Blank, undeva pe strada Doamnei, pentru
nomist şi filantrop Mauriciu Blank. „Astăzi
discutăm însă despre Mauriciu Blank. transmis un mesaj secretarul de stat Vic- activitatea F.C.E.R. pentru păstrarea me- că sediul băncii sale, clădire în picioare şi
Nu vom putea aborda toate aspectele tor Opaschi, şeful Secretariatului de Stat moriei. Este cu atât mai simbolic astăzi, acum, era acolo. Sper ca aceste informapersonalităţii sale, aşa că mă gândesc pentru Culte: „Sunt onorat să particip şi să când multe popoare îşi aduc aminte de ţii şi urme ale istoriei marii personalităţi
ca anul viitor să organizăm un simpozion transmit un mesaj din partea Guvernului victimele lor din Primul Război Mondial. să ducă la recuperarea sa şi la redarea
mai amplu despre el”, a mai spus ing. României, la inaugurarea monumentului S-a vorbit mult despre personalitatea lui denumirii străzii care i-a purtat numele”.
În finalul sesiunii de comunicări, ing.
funerar al lui Mauriciu Blank, importantă Mauriciu Blank astăzi şi aş vrea să subPaul Schwartz.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai- figură a istoriei sfârşitului de secol XIX şi liniez şi eu contribuţia sa la Războiul de Paul Schwartz le-a mulţumit tuturor celor care au contribuit la eveniment şi în
ner, a solicitat de-a lungul timpului Cen- începutului de secol XX. Personalităţi pre- Independenţă.
Pe de altă parte, nu cu mult timp în special donatorilor, care au făcut posibilă
trului pentru Studiul Istoriei Evreilor din cum cea a lui Mauriciu Blank sunt dintre
România să cerceteze viaţa şi activitatea cele care au participat în mod decisiv la urmă, Parlamentul European a adoptat realizarea monumentului funerar: Elena
o rezoluţie cu privire la îngrijorarea pe Marinescu şi fiica sa, Michaela Maripersonalităţilor care au contribuit la dez- dezvoltarea şi modernizarea României.
Cred că evenimentul de astăzi reflec- care o ridică creşterea sentimentelor şi nescu, şi Rachel Davidovits.
voltarea României. Începutul acestei acţiAu urmat o ceremonie religioasă şi o
uni a fost făcut de fapt de B’nai B’rith, prin tă grija F.C.E.R., a preşedintelui Aurel mişcărilor fasciste şi neonaziste în prepreşedintele Jose Iacobescu, prezent şi Vainer, a C.E.B. şi a preşedintelui Paul zent. Trebuie să fim în continuare atenţi ceremonie militară în memoria lui Mauel la ceremonie, atunci când a organizat o Schwartz, a deputatului Silviu Vexler şi la aceste aspecte. Ceremonia de astăzi riciu Blank şi au fost depuse coroane de
conferinţă pe această temă în Parlament. a întregii comunităţi faţă de memoria eu o văd ca pe un act de rezistenţă faţă flori la monumentul inaugurat în prezenţa
Vorbitorul a mai amintit că, de-a lungul personalităţilor şi contribuţiei evreieşti la de Holocaustul istoric. Astfel de acţiuni oficialităţilor, a corpului diplomatic şi intimpului, a semnalat lipsa monumentelor identitatea şi dezvoltarea României. Este au menirea de a clădi un viitor mai fericit. vitaţilor, a membrilor şi conducerii CEB,
În final, îmi exprim speranţa că în viitor FCER şi BBR.
funerare la mormintele a peste 3500 de important să rememorăm aportul tuturor
Au fost depuse coroane de flori din
evrei. Prin donaţii de la C.E.B. s-au re- la desăvârşirea statului. Este acum mo- va apărea din nou o stradă cu numele lui
zolvat o parte din aceste probleme. Până mentul să punem preţ pe diversitate şi să Mauriciu Blank în Bucureşti, deoarece partea Guvernului României, a F.C.E.R.
la sfârşitul anului în curs vor fi finalizate onorăm contribuţia marilor personalităţi, acest nume a fost eliminat de pe harta şi C.E.B., a Băncii Naţionale a României,
12 monumente, care se adaugă celor opt indiferent de etnia lor. Închei felicitând, Capitalei de către cei care au contribuit Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti,
în numele Guvernului României, condu- la Holocaustul din România”, a mai spus Ambasadei Israelului la Bucureşti, din
monumente realizate anul trecut.
partea Casei Regale a României, a Pri„Vreau să vă salut pe toţi cei prezenţi cerea F.C.E.R. pentru edificarea acestui Valeri Kuzmin.
Din partea Primăriei Generale a Mu- măriei Generale a Capitalei şi Primăriei
şi în mod special pe prietenul meu şi monument”, a adăugat Victor Opaschi.
Prezent la eveniment din partea nicipiului Bucureşti a transmis un mesaj Sectorului 1, din partea Camerei de Coal comunităţii, ambasadorul Federaţiei
Ruse la Bucureşti, Valeri Kuzmin”, a spus Băncii Naţionale a României, Şerban consilierul Victor Ailenei: „Am mandat merţ România-Israel, a Forumului B’nai
dr. Aurel Vainer, care a evidenţiat faptul Matei a făcut un scurt istoric al relaţiilor să transmit întregul suport şi întregul B’rith România şi din partea Grupului de
că Mauriciu Blank a fost „un personaj cu ecnonomice ale Băncii Naţionale cu respect pe care doamna Gabriela Firea Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Duratotul excepţional din istoria evreilor din Banca Marmorosch-Blank, de-a lungul le poartă comunităţii evreieşti. Am reţinut bilă.
GEORGE GÎLEA
România. Mauriciu Blank s-a născut la timpului, vorbind totodată despre impor- ideea revenirii la denumirea străzii din
Piteşti, în 1848. Este primul licenţiat român în economie, titlu obţinut în Austria.
El a revenit în ţară şi a dezvoltat Banca
Marmorosch, devenită ulterior Marmo
În fiecare an, elevii de la Şcoala Laude-Reut care urmează asupra priorităţilor şi provocărilor României din perspectiva
rosch-Blank”.
studii de diplomaţie efectuează o vizită de câteva zile, fie la rolului pe care-l va juca ţara noastră pe plan european în primul
Mauriciu Blank este şi cel ce a finanţat
Bruxelles, fie la Strasbourg pentru a cunoaşte instituţiile eu- semestru al anului 2019. (E.G.)
România, prin banca sa, în Războiul de
ropene şi activitatea lor. Despre această vizită, deja
Independenţă. Este unul dintre motivele
tradiţională, am scris în fiecare an în revista noastră.
pentru care a fost decorat în anul 1900.
În 2018, vizita la Bruxelles s-a desfăşurat între 15Banca pe care el a condus-o a dat un
17 octombrie şi, în afara Parlamentului European, a
impuls major dezvoltării economice a Roinclus şi Ambasada României din capitala belgiană.
mâniei. Mauriciu Blank a fost, între altele,
Despre activitatea Parlamentului European şi
vicepreşedinte al Bursei din Bucureşti şi a
importanţa instituţiilor europene, mai ales în contexavut un rol important în naşterea şi deztul preluării de către România la 1 ianuarie 2019 a
voltarea acestei instituţii. A fost şi membru
preşedinţiei Consiliului U.E., elevii au fost informaţi
în foarte multe consilii de conducere ale
de către europarlamentarul Andi Cristea, care este
marilor fabrici de la acea vreme.
şi mentorul studiilor lor de diplomaţie şi care face
„Pentru că la iniţiativa preşedintelui
posibilă vizita la Bruxelles sau Strasbourg în fiecare
Paul Schwartz, după cercetări, s-a aflat
an. Dar elevii nu numai că au căpătat informaţii,
că rămăşiţele lui Mauriciu Blank au fost
ci au avut şi posibilitatea să-şi exprime, în cadrul
mutate în 1964 în Cimitirul Filantropia,
unui dialog, ideile şi opiniile legate de activitatea
putem astăzi să repunem în drept valoinstituţiilor europene
rile fundamentale ale memoriei şi recuEi au poposit şi la Ambasada României de la
noştinţei. De aceea şi eu îi sunt foarte
Bruxelles, fiind primiţi de către E.S. Luminiţa Odorecunoscător lui Paul Schwartz pentru
bescu şi de ceilalţi membri ai ambasadei. A avut
acest demers.
loc o masă rotundă, în cadrul căreia elevii au putut
Vă mulţumesc pentru participare şi
cunoaşte activitatea diplomatică, pentru unii dintre
să păstrăm cea mai frumoasă amintire
ei viitoare carieră. Subiectul s-a concentrat, fireşte,
La Cimitirul Filantropia din Bucureşti a
avut loc, în ziua de 7 noiembrie, o sesiune
de comunicări urmată de o ceremonie de
inaugurare a monumentului funerar al lui
Mauriciu Blank şi al soţiei sale, Bettina. A
fost un gest de onoare pentru recuperarea memoriei marii personalităţi a istoriei
evreilor şi a României, deopotrivă, la
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כ״ב בכסלו תשע״ט  -כ״ג בחשבון תשע״ט

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

הפסטיבל הבינלאומי "מיכאיל סבסטיאן" ,מהדורה שישית

בין התאריכים  3-1לנובמבר 2018
התקיימה בבראילה המהדורה השישית של
הפסטיבל הבינלאומי "מיכאיל סבסטיאן".
מיוסד ב 2013-בבראילה ,עיר הולדתו
של הסופר ,המחזאי והעיתונאי מיכאיל
סבסטיאן ,ביוזמת ד''ר אורל ווינר נשיא
של פדרציית הקהילות היהודיות ברומניה,
האירוע אורגן ע''י מחלקת תרבות ,אמנות
ומדיה של הפדרציה ,בהנהלתו של רוברט
שור .הפסטיבל נערך תחת חסותו של
משרד התרבות והזהות הלאומית ובשיתוף
פעולה עם עיריית בראילה ,התיאטרון
"מריה פילוטי" ,המוזיאון " קרול הראשון",
הקהילה היהודית של רומניה ,קרן הצדקה,
הקהילה היהודית בבראילה ,הקהילה
היהודית בבוקרשט ,הספרייה הלאומית
המחוזית "פנאיט יסטרתי" ,מועצת המחוז

של בראילה ונציבות בראילה .הספונסרים
של הפסטיבל הם חברות "בורסק"
ו"טובורג".
אירוע הפתיחה התקיים ב 1-לנובמבר,
בתיאטרון "מריה פילוטי" .תכנית היום
המשיכה עם השקת הספר "קטלינה בוזוינו
– קסם ,אדים וחלום" מאת פלוריקה
איקים ואירינה זלוטאה ,הצגת "המלך
הערום" מאת אבגניי שוורץ )בימוי :לוציאן
סבדוס ,בהשתתפותם של שחקני התיאטרון
"מריה פילוטי"( והסתיימה ברסיטל מיוחד
"צליליות מוזיקליות של האהבה" בביצועה
של סופרן אירינה יורדציסקו ,טנור מריו
וסיליו ומדלינה יואנה פטרה בגיטרה.
ביום שני של הפסטיבל ,התקיים השקת
הספר "אליאדה ואנשי בראילה" מאת
ד''ר ולנטין פופא ,ואחריה הרצאות של

אירוע השקת ספר של הוצאה לאור "הספר"
במכון הרומני לתרבת בתל אביב

הספר "הקלידוסקופ שלי" מאת קרול
פלדמן ,אשר יצאה לאור בחודש מאי
ב"הספר" ,הוצג ב 25-לאוקטובר במכון
הרומני לתרבות בתל אביב .האירוע ,אשר
היה חלק מסדרת "בית קפה רומני" ,אורח
במכון הרומני לתרבות בתל אביב ואורגן
על ידיו ובשיתוף פעולה עם פדרציית
הקהילות היהודיות ברומניה וארגון
העיתונאיים ואנשי התרבות בשפה הרומנית
בישראל.
מנחה הערב היה מר' מרטין סלאמון,
מנהל המכון הרומני לתרבות בתל אביב,
בזמן שהספר הוצג ע''י אנוכי ,העיתונאי,
חילדה שפר – עיתונאית וחוקרת ספרות,
דאוינה מיסלס – מנהלת העיתון "ידיעות
השבוע" וסגן נשיא של ארגון העיתונאיים
ואנשי התרבות בשפה הרומנית בישראל.
ג'ני ברנדה-וקסלר ,שחקנית התיאטרון
היהודי הלאומי ,וקרול פלדמן קראו שני
סיפורים מהספר )"הצעצועים" ו"-דינלה
וישעיהו"( ,שהרגיש מאוד את הקהל.
כוכב הבמה הישראלית,כלת פרס ישראל
ודמות התיאטרון הרומני ,גב' ליא קניג
האירה את הערב עם נוכחותה.
מול קהל גדול ,חם ומעוניין בספר
של קרול פלדמן ,הזכרתי להם וזה לא
ספר ראשון של הסופר שפורסם בהוצאה
לאור "הספר" בשנים האחרונים .לפני
הספר הנוכחי ,כתב קרול פלדמן עוד כמה
רומנים ואנתולוגיית סיפורים תחת הכתרת
"אחרי הפינה" .הדגשתי שעולם העבר של

ספרי הסיפורים הקצרים "אחרי הפינה"
ו"-הקלידוסקופ שלי" ,מלא בדמויות
חיוביות שחיות בעולם של יופי ,חברות,
שלמות ואהבה ,הוא באנטיתזה עם
האולם הקר ,הטכני והחשדני של החיים
היומיומיים אשר בם אנו חיים בחוסר
תחושה.
"הספר "הקלידוסקופ שלי" ממשיך
את הסגנון והתוכן של ספר הקודם" ,אחרי
הפינה" שגם פורסם בהוצאה לאור "הספר"
בבוקרשט .כוונתי היא לקיים "תערוכה"
בכתב של דיוקני אנשים יקירים אשר היו
חשובים לי ושצריכים לזכור לנצח" ,אמר
קרול פלדמן שקרא את הסיפור "דינלה
וישעיהו" על משפחתה של ליא קניג.
חילדה שפר דיברה על "הצבעים"
שהסופר השתמש כדי לצייר את דמויותיו
בגוונים קרים וחמים שמתחלפים בספר.
דאוינה מיסלס התייחסה בחום
ובשמחה רבה לשיתוף הפעולה הערוכה שיש
לה עם קרול פלדמן מאז הקמתו של העיתון
"ידיעות השבוע".
ליא קניג סיפרה לקהל על חלק
מזיכרונות יה בעולם התיאטרון ודיברה
על האנרגיה החזקה שהיא מרגישה מהקהל
בהצגות ושנותנת לה כח לשחק למרות
גילה.
זה היה אירוע מאוד מוצלח ,חברתי וחם
על ספר שמומלץ לקרוא והמכון הרומני
לתרבות בתל אביב היה מארח מושלם.
אלכסנדר מרינסקו

פרופ' יונאל קאנדראה וד''ר ולנטין פופא,
שולחן עגול בנושא "מיכאיל סבסטיאן
– תיאורטיקן של הרומן" בהנחיתו של
פרופ' וויאורל קומן .התקיימה השקת
הספר "תיאטרון" של אלנה דומיטרסקו-
נאנטוויג ,ובהמשך הפסטיבל הקהל היה
מוזמן להצגה "שיילוק" מאת גרט אנדרסון,
בבימויו של הורציו מלאלה ובהשתתפותם
של שחקני תיאטרון הקומדיה מבוקרשט.
יום האחרון של הפסטיבל התחיל
בספרייה הלאומית המחוזית "פנאיט
יסטרתי"כאשר התקיימה השקת מהדורה
השנית של הספר "מיכאיל סבסטיאן –
שמחת המוזיקה" מאת ג'או שרבן ופטרוש
קוסטאה .אחרי האירוע ,השחקנית
ויקטוריה קוצ'יאש קראה "קטעים מחוברת
אשר נמצאה" .בתיאטרון "מריה פילוטי"
התקיימה ההצגה "המבול" ,עיבוד מהמחזה
של מיכאיל סבסטיאן ע''י ניקו ניתאי,
בביצועם של שחקני תיאטרון "קרוב" מתל
אביב ,יחד עם ג'ני ברנדה-וקסלר ומריוס
קלוגריצה מתיאטרון היהודי הלאומי.
הערב המשיך בהצגה "ההדגמה" מאת דוד
אובורן ,בבימויו של רדו ניקיפור ובביצועם
של שחקני התיאטרון "מריה פילוטי".
בסיום הפסטיבל ,להקות "חורה" ו"חברים"
ביצעו שני מופעי ריקודי עם יהודים
וישראלים.
עוד אירועים בתכנית הרשמית של
הפסטיבל היו רסיטל "סונטות מוזיקליות
יהודיות" – שירים בביצועם של פלוריאן
מדבה ואלכסנדרינה צ'יאלו מהקהילה
היהודית באורדיה וקונצרט של הלהקה
"בוקרשט קלזמר בנד" מהקהילה היהודית
בבוקרשט ,מנהל – שילביאן חורן ומנצח –
בוגדן ליפשין.

כישלון הפרופגנדה
הרומנית במלחמת
העולם השנייה

כחלק מסדרת הדיונים של מרכז
למחקר היסטוריית יהודי רומניה ,הוצג
הספר "תרבות ופרופגנדה ,המכון הרומני
בברלין ) "(1945-1940מאת אירינה מטאי
ולוצ'יאן נסטסה קובצ'י .הנושא המרכזי
של הספר הוא פעילות המכון הרומני
בברלין ,שדרכו ממשלת רומניה רצתה
להשתמש בדיפלומטיה תרבותית למען
הפרופגנדה.
היסטוריון אדריאן צ'יופלנקה ,מנחה
האירוע ,הדגיש כי הספר מתאר את
מצב העניינים בתוך מנהיגות רומניה –
שחיתות ,נפוטיזם ,חסר תחושה ,חוסר
חזון ומקצועיות ,במערבות של דמויות
חשובות מתרבות הרומנית ,אשר גרם
לכישלון הפרופגנדה הרומנית.
בהרצאתה ,אירינה מטאי דיברה על
סבות כישלון המכון הרומני אשר יוסד
בתקופת התנועה הלגיונרים  .החוקרת
הדגישה שלמכון הייתה כמטרה לשכנע
את הנאצים שטרנסילבניה שייכת
לרומניה.
לוצ'יאן נסטסה קובצ'י דיבר
בהרצאתו על דמות של שקסטיל פושקריו,
מנהל המכון ,ועל הדעות האנטישמיות
שלו יחד עם כניסתו לתנועה הלגיונרים.
הוא היה אחד מאלהשרצו להכניס את
נומרוס קלאוזוס כדי למנוע ליהודים
ללמוד באוניברסיטאות.
היסטוריון וולנטין סנדולסקו העריך
את הספר כהיסטורייה חיה.

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הביע
התעניינות בחיזוק היחסים עם מדינות הבלקן

בתחילת חודש אוקטובר ,ראש ממשלת
ישראל בנימין נתניהו השתתף בפסגת
קבוצת קראיובה אשר נפגשה בוורנה.
קבוצת קראיובה הוקמה בשנת .2015
הקבוצה מקדמת סדר יום משותף בפיתוח
והגנה על גבולותיהם של בולגריה ,רומניה
וסרביה .זוהי הפעם הראשונה מאז הקמתה,
שהתארח בפורום מנהיג זר .בוורנה ,קיים
ראש הממשלה נתניהו פגישות בילטראליות
עם ראשי הממשלות המשתתפות
בפורום .ראש ממשלת ישראל וויוריקה
דנצ'ילה ,ראש ממשלת רומניה ,העריכו
את היחסים הבילטראליות הטובות בין
שתי המדינות והביעו התעניינות בחיזוק
והעמקת היחסים .ראש הממשלה אמר
הדגיש שישראל מגינה על אירופה בכך
שמנעה עשרות פיגועים על אדמתה .רה"מ
נתניהו ברך את רומניה לרגל נשיאות
האיחוד האירופי וביקש שתסייע לשנות
באופן משמעותי את עמדת האיחוד כלפי
ישראל .ראשת ממשלת רומניה שוב הביעה
התעניינות בחיזוק והעמקת היחסים עם
ישראל בתחום שיתוף הפעולה האסטרטגי,
של הביטחון הקיברנטי ושל האנרגיה,

רפואה ,מחקר וחדשנות .שני ראשי
הממשלות מרוצים מהתקדמות המו"מ
לקראת חתימת הסכם השותפות בין רומניה
לישראל בתחום הטכנולוגיות החדשות.
בסיום הפסגה ,נתניהו התייחס להזמנתו
לפורום ככבוד גדול ולהכרזה המשותפת
של חמשת המדינות במאבק באנטישמיות
בימינו" .אנו מאמינים שזה מאוד חשוב
להתייחס לעניין הזה ,מבחינה שזה מתחיל
נגד היהודים אבל יכול להתפרש באופן מהר
לכל האולם .באותו זמן" ,אנו מעריכים
בישראל את האירועים לרגל ציון יום
הזיכרון ,את שימור בתי כנסת ובתי עלמין".
ראש ממשלת ישראל אמר שמדינתו
מגיבה לזה בהגנת אירופה נגד פיגועי טרור
ובשיתוף פעולה מורחבת בין שרות החשאי
של מדינות הפורום .הוא דיבר על שיתוף
פעולה בתחומי הטכנולוגיה והאנרגיה.
בנושא של הביטחון ,בנימין נתניהו הזהיר
על איום ארגוני טרור בעולם ,יחד עם
מדינות כמו איראן .הוא אמר ששרותי
הביטחון הלאומי של ישראל הצליחו למנוע
שני פיגועים ,אחד בפריז והשני בקופנהגן.
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A murit Stan Lee, creatorul personajului
Spider Man

Stan Lee, cel care a conceput celebrele
benzi desenate Marvel, în care apar personaje ca Spider Man, Iron Man, Hulk, Captain

America, a murit la vârsta de 95 de ani, într-un
spital din Hollywood.
Stanley Martin Lieber, cunoscut drept Stan
Lee, s-a născut pe 22 decembrie 1922, la
New York, din părinţi evrei care au emigrat din
România. A fost desenator, scriitor, editor, om
de televiziune şi fost preşedinte al companiei
de benzi desenate Marvel. Îi plăcea să apară
câteva secunde în toate filmele bazate pe
benzi desenate Marvel. Supereroii lui, creaţi
împreună cu doi graficieni, dar şi cu fratele lui,
Larry, se bucură de mare popularitate şi multe
dintre benzile desenate au fost ecranizate.
A primit National Medal of Arts în 2008
şi a fost inclus în The Will Eisner Award Hall
of Fame (1994) şi Jack Kirby Hall of Fame
(1995). (E.G.)

Comemorare Aurel Storin z.l.

„Nu e la îndemâna oricui să-L amuze
pe Dumnezeu”

Există atâtea răsfrângeri ale omului, scriitorului, secretarului literar la Teatrul de revistă
„Constantin Tănase” câţi actori, compozitori,
cântăreţi l-au cunoscut şi preţuit pe Aurel Storin
z.l. „Cel mai longeviv”! Aşa suna echicheta
persiflată de detonatorul de automatisme –
reiese chiar din titlul antologiei de poezie „Ora
inexactă”–, deşi vreme de 55 de ani şi-a onorat
la superlativ misiunea de a fi fost „responsabil
cu umorul”.
Dar ce este un umorist? Obişnuia să răspundă la întrebare, în bună tradiţie evreiască,
nu doar cu alta, ci c-o ploaie întreagă: „Cine
nu produce umor? Oare viaţa nu e mai plină
de umor decât orice alte situaţii imaginate de
un umorist? Unde începe umorul şi unde sfârşeşte el?”. Era, de fapt, floretistul apărându-se
inteligent de tentaţia confesiunii şi, totodată,
de accentul peiorativ folosit de snobi la adresa
teatrului de revistă, „formă specială de artă,
gen de teatru ca oricare altul şi care cere şi
ceva în plus”. Fiindcă scriitorii de revistă trebuie să fie, în acelaşi timp, ziarişti, dramaturgi,
actori, regizori.
Din adâncă iubire pentru acest teatru a
scris: „Farmecul discret al teatrului de revistă”,
„Trecute vieţi de mari actori români”, „Stela
Popescu şi Alexandru Arşinel, o pereche fără
pereche”. Şi-a dat teza de doctorat, notată
Magna cum laude, cu „Teatrul românesc de
revistă. Istorie, Dimensiuni. Pericole. Destine”,
devenită carte câţiva ani mai târziu.
Umorul, „cea mai înaltă formă de tristeţe”,
apare-n lume însoţit de vervă. Cuplu căruia
Aurel Storin a ştiut să-i descopere poezia:
şarje pline de reverenţă şi graţie faţă de poeţi
îndrăgiţi – Minulescu, Bacovia, Macedonski –
în „Rondele de amor”. Tot aşa cum i-a găsit expresii teatrale, de la cuplete la piese de teatru.
Cultura muzicală ieşită din comun l-a condus spre o poezie aşijderea, mănuşă pentru
şlagăre ale muzicii uşoare româneşti. Criticilor
literari numind poeziile scrise pentru teatrul de
revistă „versuri de estradă” le replica subtilironic: „Nu e la îndemâna oricui să-L amuze
pe Dumnezeu”.
Şi ce departe era de amuzament cel care
a scris „Popor ales sau Convorbirea lui Tevie
Lăptarul cu Dumnezeu”! N-ar fi putut-o face

fără să fi avut un acut simţ al evreităţii. Apropierea de comunitate n-a însemnat pentru el
doar rolul asumat cu talent de redactor şef la
„Realitatea Evreiască”, deşi amprenta lăsată –
rubrici precum Faţă-n faţă, Oldies but goldies,
colaboratori de valoare aduşi de el – Natalia
Stancu, Răzvan Voncu – dăinuie şi acum. A
însemnat o veche şi statornică participare la
spectacolele de Purim, matinee duminicale,
apariţia, în Editura Hasefer, a volumului de
poezie „Morminte călătoare”.
A fost comemorat la Templul Coral şi la
Cimitirul Evreiesc Sefard, unde crochiuri de
portret au fost făcute de preşedintele şi vicepreşedintele CEB, ing. Paul Schwartz, respectiv, Silvian Horn. Soţia lui, ing. Adina Storin, a
mulţumit pentru neuitare, a dezvăluit existenţa
unor poezii rămase nepublicate, proiectate a fi
strânse într-o carte intitulată „Versuri cu părul
alb”, ne-a readus în memorie poemul-testament „Pedalaţi, fraţilor, pedalaţi!”. Serviciul
divin a fost oficiat de cantorul Emanuel Pusztai
şi de Nathan Neta.
Pe data de 21 noiembrie Aurel Storin a fost
evocat la Templul Coral de prietenii şi foştii săi
colegi. Au participat dr. Aurel Vainer, preşedintele FCER, prof. univ. Ştefan Cazimir, muzicianul Horia Moculescu, actorul Nae Alexandru,
Lucia Verona, compozitorul George Marcu,
Ilie Marinescu, precum şi Adina Storin. A fost
de faţă şi Alex. Marinescu, directorul Editurii
Hasefer. Emoţionanta evocare a fost moderată
de directorul Dept. Cultură, Artă, Media de la
FCER, Robert Schorr.
IULIA DELEANU

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Membrii şi conducerea Comunităţii Evreilor din Bistriţa anunţă
cu durere încetarea din viaţă (20.
IX.2018) a stimatei lor concetăţene
ELLA CLECNER. Înmormântarea
a avut loc la Cimitirul Evreiesc din
municipiul Bistriţa.
Cu tristețe, Comunitatea Evreilor
din Ploiești, anunță decesul domnului Munteanu (Groisman)
Iancu, membru în Comitetul de
Conducere al Comuntății noastre,
maestru muzician al Filarmonicii
ploieștene, trombonist și orchestrator.
Să-i fie memoria binecuvântată!
Președinte C.E. Ploiești, ing. Adela
Herdan

La data de 10 noiembrie 2018, a plecat de lângă
noi CORNELIA LĂZĂRESCU (fost redactor la radio).
Smaranda-nepoată, Didi-soţ, Sorana-fiică, Peter-ginere,
Liza şi toţi cei cărora le-a fost aproape o vor iubi mereu.
Să-i fie memoria binecuvântată!
La 20 septembrie 2018, iubita noastră CHELYCA NINI
STREJA ne-a părăsit pe noi, soţul Didi, fiul Dan, nora Robina, Silvia, nepoatele Jill şi Lynn.
Noi vom trăi cu CHELYCA toată viaţa noastră.
Înhumaţi in cimitirele CEB: NADLER ZWI (89 de ani,
Cimitirul Giurgiului); HAFNER IZAC (96 de ani, Cimitirul
Giurgiului); ABRAMOVICI CONSTANŢA (84 de ani, Cimitirul
Giurgiului); CORNEA LUCA-PAUL (94 de ani, Cimitirul
Filantropia); MEROVICI NOEMIE-ALICE (81 de ani, Cimitirul
Giurgiului); DIKMAN SOPHIE-MANUELA (81 de ani, Cimitirul
Sefard); LOCAR ORTANSA (86 de ani, Cimitirul Giurgiului).
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FILE DE CALENDAR
Evrei născuţi în luna decembrie

6

Woody Allen (Allan Stewart Konigsberg) – actor şi regizor. Născut la
Brooklyn, N.Y., 1 decembrie 1935. Circa 40 de filme, unele cu aspecte
evreieşti: Tot ce ai vrut să ştii despre sex (dar nu ai îndrăznit să întrebi);
Paris Manhattan.
Yitzhak (Isaac) Herzog – rabin. Născut la Lomza, Polonia, 3 decembrie
1888, stabilit cu familia în Anglia, 1898. Şef-rabin al Irlandei, 1921-1936.
Şef-rabin aşkenaz al Palestinei şi al Israelului, 1936-1959. Decedat la
Ierusalim, 1959.
Noam (Avram) Chomsky – filolog, filozof, activist politic. Născut la
Philadelphia, 7 decembrie 1928, părintele lingvisticii moderne. Autor a circa
100 de lucrări, printre care Structura logică în teoria lingvistică.
Fritz Haber – chimist. Născut la Breslau (Wroclaw), 9 decembrie 1868.
Premiul Nobel pentru chimie, 1918, pentru descoperirea procesului de
sintetizare a amoniacului din nitrogen şi hidrogen. Decedat la Basel, 1934.
Clarice Lispector – scriitoare. Născută la Chechelnyk, Ucraina, 10
decembrie 1920; emigrată cu familia în Brazilia,1922. Considerată cel mai
mare scriitor evreu după Kafka. Decedată la Rio de Janeiro, 9 decembrie
1977.
Max Born – fizician. Născut la Breslau (Wroclaw), 11 decembrie 1882,
emigrat în Marea Britanie, 1933, profesor la Universitatea din Edinburgh,
1935-1952. Premiul Nobel pentru fizică, 1954. Decedat la Gottingen, 1970.
Manès Sperber – scriitor şi filozof. Născut la Zablotow, Galiţia, 12 decembrie 1905, mutat cu familia la Viena şi Berlin, refugiat la Paris, 1939 şi
în Elveţia, 1942, revenit la Paris, 1945. Romane şi eseuri în limbile germană
şi franceză. Decedat la Paris, 1984.
Uziel Gal (Gotthard Glas) – militar israelian. Născut la Weimar, 15
decembrie 1923, stabilit în kibuţul Iagur, Israel, 1936. A proiectat puştile
Uzi, 1951 şi Galil. Premiul pentru Securitatea Israelului, 1958. Decedat la
Philadelphia, 2002.
Steven (Allan) Spielberg – producător şi regizor de filme. Născut la
Cincinnati, Ohio, 18 decembrie 1946, stabilit la Los Angeles. Printre filmele
cu tematică evreiască: Lista lui Schindler.
Andrei Codrescu (Perlmutter) – scriitor. Născut la Sibiu, 20 decembrie
1946, stabilit în SUA, 1966. Volume de versuri şi proză în limba engleză,
unele pe teme româneşti, printre care Gaura din steag. Premiul Ovidius,
2005.
Gali (Avigail) Atari – cântăreaţă israeliană. Născută la Rehovot, 29
decembrie 1953, într-o familie originară din Yemen. Albume cu cântece,
în 15.000-30.000 exemplare. Premiul întâi la concursul Eurovision în anul
1979, cu cântecul Hallelujah.
Avram Hershko (Hersko Ferenc) – biochimist. Născut la Karcag, Ungaria, 31 decembrie 1937, imigrat în Israel, 1950. Premiul Nobel pentru
chimie împreună cu Aaron Ciechanover şi Irwin Rose, 2004, pentru descoperirea degradării proteinei.

Evrei decedaţi în luna decembrie
Romain Gary (Roman Kacew) – scriitor. Născut la Vilnius, 1914, stabilit
în Franţa împreună cu mama sa, 1928. Premiul Goncourt de două ori,
1956 şi 1975. Decedat la Paris, 2 decembrie 1980.
Joseph Erlanger – fiziolog. Născut la San Francisco, 1874. Premiul
Nobel pentru medicină, 1944, împreună cu Herbert Spencer Gasser,
pentru cercetări şi descoperiri în domeniul neurologiei. Decedat St. Louis,
Missouri, 5 decembrie 1965.
Tristan (Paul) Bernard – romancier şi dramaturg. Născut la Besançon,
Franţa,1866. Piesele lui de teatru sunt reunite în 8 volume, apărute în
perioada 1908-1939. Deportat la Drancy, eliberat după intervenţii ale prietenilor. Decedat la Paris, 7 decembrie 1947.
Clara Haskil – pianistă. Născută la Bucureşti, 1895, refugiată în Elveţia, 1942. Cunoscută drept cea mai bună interpretă a muzicii lui Mozart. A
colaborat cu George Enescu, Pablo Casals, Dinu Lipatti şi alţii. Decedată
la Bruxelles, 7 decembrie 1960. În memoria ei este organizat Concursul
Internaţional de Pian Clara Haskil, o dată la doi ani, la Vévéy, Elveţia, din
1963.
Mendele Moykher Sforim (Sholem Yankev Abramovici) – scriitor.
Născut la Minsk, 1836, unul dintre fondatorii literaturii idiş moderne. Printre romane: Fişke şchiopul; Călătoriile lui Beniamin al treilea. Decedat la
Odesa, 8 decembrie 1917.
Dov Shilansky – jurist şi om politic israelian. Născut la Siauliai, Lituania,
1924, supravieţuitor al Holocaustului, imigrat în Israel, 1948. Preşedinte al
Knessetului, 1988-1992. Decedat la Tel Aviv, 9 decembrie 2010.
Jascha Haifetz – violonist. Născut la Vilnius, 1901, stabilit cu familia
în SUA, 1917. Unul dintre cei mai mari interpreţi, considerat „violonistul
secolului XX”. Decedat la Los Angeles, 10 decembrie 1987.
Walter Lippmann – scriitor, jurnalist, comentator politic. Născut la New
York, 1889. Creator al expresiei „Cold War” (război rece). Premiul Pulitzer
de două ori, 1958 şi 1962. Decedat la New York, 14 decembrie 1974.
Kurt Tucholsky – scriitor şi publicist antinazist. Născut la Berlin, 1890,
stabilit în Suedia, 1930. Unul dintre cei mai mari jurnalişti din ”Republica
de la Weimar”. Decedat la Gothenburg, Suedia, 21 decembrie 1935.
Haralamb Zincă (Hary Isac Zilberman) – scriitor. Născut la Roman,
1923. Autor a circa 50 de romane poliţiste şi cărţi-document. Premiul Uniunii
Scriitorilor, 1976. Decedat la Bucureşti, 24 decembrie 2008.
Emmanuel Lévinas – filozof. Născut la Kaunas, Lituania, 1906, stabilit în Franţa, 1920. Preocupat de filozofia iudaismului. Printre lucrări:
Actualitatea lui Maimonide; Patru lecturi talmudice. Decedat la Paris, 25
decembrie 1995.
Tullio Levi-Civita – matematician. Născut la Padua, 1873, cunoscut
pentru cercetări asupra calculului diferenţial absolut. Printre discipoli:
Mendel Haimovici, Octav Onicescu, Gheorghe Vrânceanu. Decedat la
Roma, 29 decembrie 1941.
Julius Axelrod – biochimist. Născut la New York, 1912. Premiul Nobel
pentru medicină, împreună cu Bernard Katz şi Ulf von Euler, pentru cercetări asupra metabolismului catecholaminei din creier, 1970. Decedat la
Bethesda, Maryland, 29 decembrie 2004.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Drumul
spre teatru

Beligan,
de neuitat!

Centenar, unire, unitate

Hlestakov mitomanul, dulcele Filipetto,
Don Juan-ul demagog, Rică Venturiano,
balcanicii Mitică-Lache-Mache, visătorii
Miroiu şi Ştefan Valeriu, conciliantul Spirache Necşulescu, puternicul Cerchez, ironicii Şmil şi Ianke, Romulus cel Mare ca bufon asumat al Istoriei,
Robespierre între fanatism şi teroare, Bérenger – în faţa rinocerizării şi a
absurdului, George din Cui i-e frică de Virginia Woolf, greu încercatul Pater
din Numele trandafirului…
Personaje, vieţi şi măşti… Portrete inconfundabile, cu lumini distincte şi
umbre ale subtextelor echivocului, ambiguităţii... Momente de scânteiere
orbitoare a tăişului inteligenţei… Îmblânziri ale lucidităţii în elanuri sentimentale, melancolii şi nostalgii scăldate în umor. Repezi săgeţi ale persiflării faţă
de odioase obstinaţii şi încăpăţânate certitudini – ca forme ale unui relativism
şi scepticism necesar… Momente de scânteiere a verbului, tensionare a
dialogului, bravură a monologului şi forţă sugestivă a gestului sau a zâmbetului… Tot atâtea punţi între El, Radu Beligan, personalitate inconfundabilă
şi mereu sesizabilă şi vocile-eroii unor dramaturgi atât de diferiţi cum sunt
Gogol, Goldoni, Caragiale, Camil Petrescu, Eugen Ionescu, Dürrenmatt.
Dacă ar fi trăit, Radu Beligan ar fi împlinit, la 14 decembrie, 100 de ani!
Ajuns la vârsta tragerii cortinei, artistul a continuat să joace, dorind,
desigur, „să moară pe scenă” ca Molière. (Mi-l amintesc într-un spectacol
după Jurnalul lui Sebastian şi amintirile Lenei Caler!)
Cel ce fusese, mulţi ani, directorul Teatrului Naţional şi devenise preşedinte onorific pe viaţă al ITI s-a avântat la senectute în regie: alegea cu
un simţ imbatabil piese şi autori de mare succes.
Radu Beligan a fost un mare şi declarat admirator al evreilor, subliniind
adesea rolul atâtor filologi, istorici, savanţi, creatori de artă în cultura românească. A insistat pe faptul că cei mai buni prieteni ai săi, care “cu infinită
tandreţe” i-au influenţat formaţia de om şi de artist, au fost, într-o bună măsură,
evreii. I-a şi numit ca atare pe Jules Perahim, Mihail Sebastian, Harry Brauner,
Henri Wald, Al. Finţi, Moni Ghelerter, Aurel Baranga, Al. Mirodan, B. Elvin ş.a.
Pământul Israelului l-a primit mereu cu braţele deschise. Într-un articol
din revista „Vitralii” maestrul rememora primul contact cu Ţara Sfântă. La
cea dintâi aterizare pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, s-a trezit înconjurat de o puzderie de vameşi şi controlori de zbor care îi urau bun venit
(pe româneşte); iar un tânăr, Beni, responsabil cu combaterea traficului de
stupefiante, şi l-a amintit în Şmil din Apus de soare. Şi tot în revista băcăuană a povestit cum, în plină traversare a deşertului, s-a intersectat la o
benzinărie cu un grup de soldaţi plini de praf, transpiraţi, obosiţi, dintre care
s-a auzit o voce: „Uite-l pe Beligan!” Îşi amintea cu bucurie şi drag de Titi
Acs, de elevii săi, Simon Ber (care a fost Hamlet la Teatrul Cameri), Moscu
Alcalay (vedeta „Habimei”), Carol Marcovici. Şi, desigur, de reîntâlnirile cu
Lya König căreia, în tinereţe, i-a înmânat premiul pentru rolul Annei Frank,
într-un spectacol faimos al TES (instituţie pe care a elogiat-o în atâtea rânduri). Aşa cum pomenea cu recunoştinţă de celebrii săi prieteni, medicii Zizi
Wechsler şi Lucian Regebogen ş. a., care l-au ajutat să se menţină în formă.
În ceea ce mă priveşte, am evocat şi cu altă ocazie turneul Naţionalului
cu Take, Ianke şi Cadîr, la Teatrul Cameri, cu oameni care-l opreau pe
Beligan, acum ca şi altă dată pe Dizengoff, forfota foaierelor în care auzeai
vorbindu-se româneşte şi sala plină ochi, aplauzele de zeci de minute ce
nu mai conteneau şi ploaia de buchete ale recunoştinţei.
NATALIA STANCU

Criticul, istoricul
literar şi profesorul
Ştefan Cazimir se pregăteşte să încheie
anul editorial 2018 nu
cu unul, ci cu două
volume.
Primul este o ediţie a II-a, adăugită
(şi, adaug eu, absolut
necesară) a cărţii sale
de succes din 1994,
Râsete în Parlament.
Cu atât mai mult, cu
cât cariera sa politică a continuat încă
un deceniu de la apariţia primei ediţii, dar
mai ales pentru că momentul parlamentar
căruia i-a aparţinut Ştefan Cazimir s-a
deosebit profund de cel azi, culegerea sa
de discursuri se cuvenea întregită. Ceea
ce profesorul a şi făcut, oferindu-ne un
“extract” de oratorie politică plină de umor
şi de substanţă.
Cel de-al doilea volum este o culegere
de intervenţii în chestiunea greşelilor de
exprimare care, pornind de la cele mai
înalte funcţii în stat şi “rostogolindu-se”
Realitatea
cărţii
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Aniversarea a 100 de ani de la realizarea unirii politice a tuturor provinciilor româneşti într-un
singur stat a fost întâmpinată cu un entuziasm
firesc şi care arată că relativa apatie cu care a
fost sărbătorită anii trecuţi ziua de 1 Decembrie
a fost una trecătoare, ataşamentul românilor faţă
de valorile naţionale rămânând neştirbit.
Emulaţia din acest an nu poate ascunde un
aspect la care atât politicienii, cât şi noi, cetăţenii,
ar trebui să privim mai atent chiar din primele
zile ale celui de-al 101-lea an de existenţă a
României contemporane. Este vorba despre
eliminarea urii şi a dezbinării din societate.
Pentru ca bucuria Centenarului să nu se încheie
pe 2 decembrie 2018, pentru a păstra neştirbită
şi durabilă semnificaţia şi valoarea acestuia,
este urgent şi imperios necesar ca românii şi
România să dezvolte unirea politică în unitate.
Evident, unitate nu înseamnă eliminarea
diferenţelor politice, religioase, etnice sau de sex.
O ţară democratică nu poate exista fără putere
politică şi opoziţie, este sănătos ca acestea să se
înfrunte, să încerce să se dea jos una pe cealaltă,
să îşi smulgă una alteia, dacă pot, bucăţi cât mai
mari din electorat, dar asta fără ură şi dispreţ,
pentru că atunci democraţia se ofileşte, fără
ca seva anului aniversar să o mai poată salva.
Când doi deputaţi, unul de la opoziţie (Cristian
Ghinea, USR), altul de la putere (Florin Iordache,
PSD), ajung să facă gesturi obscene în sala de
plen, unde se mai remarcaseră pentru acelaşi
comportament colorat deputaţi şi senatori ca
Şerban Nicolae, Nicolae Bacalbaşa sau Corneliu
Bichineţ, parlamentul este degradat la o uliţă pe
care se păruiesc mahalagiii.
Pe stradă, pe reţelele de socializare, ura
faţă de cei care sunt de altă părere ajunge la
dezumanizare. De exemplu, un lider al #rezist,
Mihai Dide, a jubilat pentru că o jandarmeriţă a
fost ucisă într-un accident rutier, scriind pe Facebook: „A mai căzut unul”. Aceeaşi ură, exprimată
cu o grosolănie de-a dreptul „parlamentară”
apare şi în mesajul lui Florin Zamfirescu „măi
Uniune Europeană, eşti o curvă perversă”. Nimeni nu îl opreşte pe actor să fie eurosceptic, ca
atâtea alte zeci de milioane de europeni, după
cum nimeni nu îl opreşte pe Dide să protesteze,
alături de alte sute de mii de români, dar viaţa
socială din România a ajuns să fie otrăvită de
ura veninoasă a acestor aşa-zişi lideri de opinie,
a unor politicieni şi a unor mijloace de informare
care înlocuiesc calitatea actului jurnalistic cu
producţii remarcabile doar printr-o înverşunare
contagioasă.

prin intermediul mass-media, ameninţă să
transforme limba română vorbită azi într-o
caricatură. Intitulată Pardon de expresie.
Îndreptar lingvistic, cartea parcurge – cu
aceeaşi doză ridicată de umor, dar şi cu
un evident bun-simţ al vorbitorului performant de limbă literară – spectrul relevant
al erorilor de exprimare de care ne lovim
în anii din urmă.
Deşi nici una din cele două cărţi nu
acoperă „obiectul” principal de activitate
al profesorului Cazimir (şi anume, istoria
literaturii române mai vechi sau mai noi),
ambele depun mărturie despre personalitatea sa şi, mai ales, despre funcţia
pe care această personalitate a jucat-o
în spaţiul public românesc din ultimele
trei decenii. Fie că a corectat, cu umor
şi prezenţă de spirit, aberaţia politică,
fie că a demontat resorturile psihologice
şi culturale din spatele celei lingvistice,
Ştefan Cazimir a fost o voce a raţiunii şi
a echilibrului.
Ce mi se pare de-a dreptul excepţional este, însă, clarviziunea sa. Atunci
când, în primii ani de după 1989, societatea noastră încă se mai scălda în
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Aşa se face, de pildă, că românii din diaspora au ajuns să fie văzuţi ca fiind mai puţin
români decât cei rămaşi acasă, fapt dovedit şi
pe 10 august, când diverşi îmi spuneau că nu
avem ce să cautăm în Piaţa Victoriei, pentru
că e mitingul „ălora de afară”.
Noi, cei mândri de acasă, ne sfâşiem între
noi pe subiecte emanate tot de pe scena politică. Bătrânii, implicit pensionarii, au devenit
duşmanii naţiei în ochii celor mai tineri. Ei nu
mai sunt bunicii sau părinţii acestora din urmă,
ci cei care mănâncă pensie din banii salariaţilor
şi apoi merg să voteze cu PSD. Nici vârstnicii nu
sunt întotdeauna mai înţelepţi şi mai ponderaţi
în exprimarea propriilor opţiuni. Războiul dintre
generaţii, firesc şi existent în toate societăţile,
este folosit şi de propaganda politică. De pildă,
un oficial se adresa exclusiv tinerilor zicând:
„dacă vreţi să nu treacă referendumul, convingeţi-vă bunicii şi părinţii să nu meargă la vot”.
Acum, de Centenar, nici ţara nu este mai
unitară decât populaţia. Diferenţele între regiunile țării, între sat şi oraş s-au adâncit până
la a dezbina poporul. Familiile din mediul rural
au un venit mediu lunar cu aproape 1000 de
lei mai mic decât cele din mediul urban. În absenţa unor politici coerente de investiţii publice
şi dezvoltare regională, între diferite zone din
România există diferenţe mai mari decât între
unele state europene. De pildă, venitul pe cap
de locuitor situează Bucureştiul printre regiunile
de vârf din Europa, înaintea Lisabonei, Romei,
Madridului sau Berlinului. România are însă,
la momentul Centenarului, patru regiuni care
sunt printre cele mai sărace din Europa, iar ţara
noastra ocupă primul loc din UE ca discrepanţe
în inegalitatea veniturilor. Dacă ne gândim la
lipsa endemică de investiţii publice în judeţe
ca Harghita şi Covasna, ceea ce face ca aici
şi nivelul de trai să fie mai mic decât în Bucureşti, Cluj sau Timişoara, putem înţelege cum
absenţa unor politici coerente de dezvoltare
regională acutizează şi fricţiunile, inclusiv pe
cele româno-maghiare, pe care Centenarul nu
le-a putut diminua. Ce-i de făcut?
Pentru ca sărbătoarea Centenarului să aibă
o valoare şi o semnificaţie profundă şi durabilă,
României şi românilor le trebuie un proiect de
ţară capabil să genereze speranţă, să elimine
ura şi sărăcia şi să ne adune din nou pe toţi sub
un stindard ridicat de o forţă politică credibilă
şi aptă. Deocamdată, nu se zăreşte o astfel
de formaţiune. Dar, în cinstea Centenarului,
să sperăm...		
ALX. MARINESCU

iluzii, profesorul a fost
printre primii care au
identificat semnele
căderii rapide în grotesc şi-n absurd, adică într-un Caragiale
involuntar, lipsit de
haz, care se ia prea
mult în serios. De
asemenea, când multe vedete ale spaţiului public simţeau
nevoia să îşi manifeste emanciparea
prin neologizarea „romgleză”, Ştefan
Cazimir vedea deja la orizont spectrul
degradării limbii române, ca urmare
a degradării mentalităţilor, a scăderii
alarmante a nivelului intelectual. Sunt
probe ale unei acuităţi socio-culturale
ieşite din comun a profesorului.
Deşi redactate în intervale de timp diferite, Râsete în Parlament şi Pardon de
expresie sunt, într-un fel, complementare.
În ambele, bunul-simţ, cultura, echilibrul
şi raţiunea îmbracă “haina” umorului fin,
pentru a corecta dezechilibrele, tot mai
grave, ale discursului public românesc.
Dezechilibre care, la nivel de demers
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politic sau de fapt de
limbă, atestă anomia în
care trăim şi, subsecvent, nevoia de repere.
De (cum se spunea pe
timpuri în redacţii) „cap
limpede”.
Desigur, ambele
cărţi se citesc cu plăcere şi cu folos, căci autorul (un amator superior,
în fond, în politică şi în
lingvistică), având capul pe umeri şi o cultură impresionantă, vede mai bine şi mai
departe decât „profesioniştii” celor două
domenii. Prezenţa sa, timp de un deceniu
şi jumătate, în viaţa politică românească
a contribuit la menţinerea unui anumit
nivel de decenţă spirituală, care astăzi,
din nefericire, a dispărut.
RĂZVAN VONCU
*Ştefan Cazimir – Râsete în Parlament, ed. a
II-a, adăugită, Editura Balcanii şi Europa, Bucureşti,
2018; Pardon de expresie. Îndreptar lingvistic, Editura Semne, Bucureşti, 2018.
Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abonamentele pentru cititorii din provincie se vor face la comunităţile
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