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T i k u n  L e i l  Ş a v u o t 
la Sinagoga Mare din Capitală

Cine intra de Erev Şavuot în Sinagoga Mare, o găsea îmbrăcată-n 
flori şi rămurele, semn de comunicare între regnuri. Aceasta e esenţa 
sărbătorii de Şavuot: dragoste infinită a lui Dumnezeu pentru copiii 
lui şi pentru natura care le este casă. Dragostea înseamnă exigenţă, 
nu părtinire; durere de suflet, nu complezenţă, educaţie, nu barbarie. 
Aşa sunt configurate Tablele Legii. Se poate spune că sparte au fost 
nu o dată-n istorie, cum sparte au fost de la bun început, când s-a 
văzut cât de puţin demni de ele-s oamenii? Să nu generalizăm, cum 
n-a generalizat nici El. Există o a doua şansă? Există, din moment 
ce – în marea Lui bunătate – Dumnezeu a consimţit să facă încă o 
încercare. Cu amar şi-ndârjire a scris din nou Tablele Legii, că ele 
trebuiau să existe-ntre oameni; să existe şi conştiinţa vinovăţiei şi 
remuşcarea şi dorinţa de a găsi o cale să fim demni de aşteptările Lui.

Şavuot – eliberare de sclavie, eliberare spirituală 
Toate au fost spuse de E.S. Dan Ben Eliezer, ambasadorul Israe-

lului în România, care a mulţumit conducerii Federaţiei pentru invitaţia 
de a sărbători împreună Şavuot 5773. Şavuot e „apogeul procesului 
început de Pesah, de eliberare din sclavie; eliberare spirituală, bazată 
pe etică, a unei naţiuni”. De Şavuot este „consolidată relaţia specială 
cu Dumnezeu, este întărit Legământul cu El, în spiritul Celor Zece 
Porunci”. 

Directorul Cancelariei Rabinice, Edi Kupferberg, a continuat 
interpretarea: de Pesah – primim libertatea, de Şavuot – primim Le-
gea, de Sucot – învăţăm să o respectăm. În seara dinaintea primirii 
Torei, oamenii erau atât de obosiţi de aşteptare încât au adormit.  

Premierul Benjamin Netanyahu a mulţumit 
F.C.E.R. pentru felicitările adresate cu prilejul 
formării noului guvern israelian.

Mesajul, reprodus integral mai jos, adresat pre-
şedintelui dr. Aurel Vainer, vicepreşedintelui ing. 
Paul Schwartz şi secretarului general ing. Albert 
Kupferberg, identifică unele dintre provocările cu 
care se confruntă Executivul de la Ierusalim:

“Noul meu guvern se confruntă cu multe 
provocări, în primul rând cu aceea de a proteja 
securitatea Statului Israel şi a cetăţenilor săi 
împotriva acelor forţe din regiune care ne ame-
ninţă. Trebuie să împiedicăm Iranul să dezvolte 
arme nucleare, trebuie să fim vigilenţi cu privire la 
criza din Siria şi trebuie să ne apărăm împotriva 
grupărilor teroriste.

În acelaşi timp, noul meu guvern va lucra ne-
obosit pentru a promova pacea. Vrem să vedem 
o reluare rapidă a negocierilor de pace cu pales-
tinienii şi sperăm că va fi posibil să se ajungă la 
un compromis istoric, care va încheia conflictul  
odată pentru totdeauna.

Trebuie să protejăm, de asemenea, realizările 
economice din ultimii ani, printr-un management 
economic responsabil, astfel încât să putem abor-
da în mod eficient provocările sociale şi interne 
cu care se confruntă Statul Israel.

Sprijinul evreimii europene ne dă mare încre-
dere că vom rezolva cu succes aceste provocări, 
dar şi altele.

Vă mulţumesc încă o dată pentru urările dum-
neavoastră de bine.”

O b i e c t i v e l e  G u v e r n u l u i  N e t a n y a h u

S i m p o z i o n  
a n i v e r s a r 

„ I S R A E L  6 5 ”

„Mistici, hoţi şi nebuni”  
Interviu cu poetul american 

JEROME ROTHENBERG

Consiliul de conducere  
şi Adunarea Generală  

ale F.C.E.R.

A l e g e r i  
l a  C . E . B .

Faţă ’n faţă!  
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- De ce Congresul Mondial Evreiesc 
s-a desfăşurat anul acesta la Budapesta? 
De ce a fost aleasă Ungaria?

- Ştiţi la fel de bine ca mine că mai 
ales în Ungaria, dintre ţările europene, s-a 
constatat o recrudescenţă mai puternică 
a antisemitismului. Trebuie să precizez 
că în Ungaria această recrudescenţă are 
loc fără o prezenţă islamică majoră, spre 
deosebire de ţările occidentale, Franţa, 
Olanda, unde islamismul e mai prezent.

În Ungaria e pur şi simplu un fenomen 
maghiar antievreiesc care are la bază, 
spunem noi, mai ales antisemitismul eco-
nomic. În Ungaria mai trăiesc, din informa-
ţiile pe care le avem, 100.000-120.000 de 
evrei, deşi în timpul Holocaustului au fost 
deportaţi peste 400.000, inclusiv evreii din 
Transilvania de nord, ocupată vremelnic 
de statul maghiar.

Acum, iată, apare din nou acest feno-
men. Evident, evreii sunt prezenţi în dife-
rite domenii ale vieţii economice şi sociale 
din Ungaria, şi este un motiv pentru unii 
să arate că ei sunt de vină pentru cele ce 
nu merg bine în lumea occidentală astăzi, 
inclusiv în contextul crizei economice 
mondiale, al problemelor economice, 
financiare, bancare şi aşa mai departe.

- Antisemitismul care se manifestă 
acum in Ungaria are şi rădăcini istorice? 

- Nu, tocmai asta este interesant, că 
în afară de momentul Holocaust, care a 
fost sub regimul Horthy, care a venit şi 
a executat ordinele Germaniei fasciste, 
în privinţa asta nu se poate vorbi (spun 
eu, dar poate că greşesc) despre alte 
manifestări antisemite la fel de puternice.

Este însă o diferenţă faţă de ceea ce 
se întâmplă în alte ţări foste comuniste, 
cum ar fi Ucraina şi Rusia, unde numărul 
evreilor este totuşi important, trece de 
suta de mii, şi unde a existat un puseu 
antisemit mai puternic după anii ’90, iar 
apoi o încetinire. 

În Ungaria, însă, a apărut acest partid 
“Jobbik“, care e clar că este net antisemit şi 
care îşi are rădăcinile în partidul FIDESZ,  
al premierului Viktor Orban. Sunt multe 
persoane care şi-au exprimat îngrijorarea, 
inclusiv la Congresul Mondial Evreiesc, 
care reuneşte evreii de pe mapamond în 
mai multe congrese regionale (Congresul 
European Evreiesc, Congresul Euro-Asia, 
American şi aşa mai departe), în special 
cu privire la ceea ce s-a întâmplat în Un-
garia şi, de asemenea, în Grecia, mai ales 
prin intrarea în Parlament a acestor două 
partide de extremă dreaptă şi cu nuanţe 
antisemite evidente, “Jobbik“ în Ungaria 
şi “Zori Aurii“ în Grecia.

De aceea, la reuniunea de deschidere 
a Congresului, momentul aşteptat foarte 
mult a fost discursul primului ministru 
Viktor Orban.

- Cum vi s-a părut acest discurs? 
- Dacă citeşti discursul, îţi pare bine că 

vorbeşte frumos despre evrei. De pildă, 
el a evocat rolul important al evreilor în 
crearea şi dezvoltarea statului ungar - ce-
lebrul Edward Teller, care a fost părintele 
bombei cu hidrogen, şi alţi mari savanţi 
evrei care au ridicat prestigiul Ungariei. 

A făcut acest lucru primul ministru de 
astăzi al Ungariei, recunoscând valoarea 
şi dreptul, până la urmă, de „fii ai cetăţii” 
al evreilor din Ungaria! 

Pentru mine cel puţin, declaraţia-cheie 
a fost „vom manifesta toleranţă zero 
faţă de antisemitism”.

Dar acum, ştiţi cum este, politicienii 
rostesc vorbe, ţin discursuri... Însă, toată 
lumea şi-a exprimat dorinţa ca această 
formulă definitorie să devină cu adevărat 

realitate. Ce va fi mai departe, vom vedea. 
A fost un succes din partea evreimii 

mondiale să putem să gestionăm o rela-
ţie cu o ţară în care sunt forţe antisemite 
semnificative şi să arătăm că se poate 
dialoga, se poate ajunge la o înţelegere 
pe principiul toleranţei faţă de celălalt. 

- S-au tras numeroase semnale de 
alarmă cu privire la amplificarea fenome-
nului antisemit în Europa. Unde credeţi că 
sunt principalele focare? 

- Există într-adevăr un raport, o lucrare 
foarte consistentă, care comensurează 
prezenţa incidentelor, a atacurilor pe in-
ternet etc. Pe primele locuri sunt Ungaria, 
Grecia, apoi Franţa, ţară unde există, 
iarăşi, o comunitate de câteva sute de 
mii de evrei francezi (ca o paranteză, în 
Franţa şi în Ungaria la recensământ ei 
spun “Sunt francez de religie mozaică“ 
sau “Sunt maghiar de religie mozaică“, ei 
nu au această definire a noastră de etnie 
sau minoritate naţională). Şi acolo sunt 
fenomene de antisemitism, cum a fost 
momentul Toulouse, dar acolo un punct 
de sprijin al antisemitismului este extrema 
musulmană.

- În Germania care este situaţia? 
- Sigur că există şi neonaziştii în Ger-

mania, dar fenomenul nu are amplitudi-
nea din celelalte ţări.

- Dar în România? 
- În România e la cotă-limită la ora 

actuală şi, când spun asta, vă vorbesc 
şi în calitate de preşedinte al Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România. În 
primul rând, nu avem nici un motiv să 
vorbim de antisemitism de stat - suntem 
cetăţeni ai României cu drepturi depline, 
egale. Nimeni nu ne discriminează. 

Suntem discriminaţi pozitiv, ca şi ce-
lelalte minorităţi naţionale, în sensul că 
statul român acordă sprijin activităţilor 
minorităţilor naţionale, pentru dezvoltarea 
identităţii, a apartenenţei religioase, a 
culturii şi aşa mai departe. Există însă o 
prezenţă îngrijorătoare şi semnificati-
vă a antisemitismului pe internet, pe 
aceste blog-uri şi site-uri cărora nu li s-a 
dat încă de cap, nici la noi, nici în lume. 

Ce ne mai îngrijorează pe noi însă este 
un alt aspect. În calitate de deputat, eu 
am făcut o declaraţie politică în legătură 
cu faptul că pe strada Iacob Negruzzi din 
Bucureşti există o clădire în care funcţio-
nează (este afişat) „Mişcarea Legionară”, 
apare drapelul legionar şi portretul lui 

Zelea Codreanu. Nu se poate aşa ceva, 
noi avem o lege! 

De altfel, la Congres a fost o problemă 
de mare actualitate aceea că e nevoie să 
dezvoltăm legislaţia anti-antisemitism, 
anti-xenofobie, dar şi să cerem aplicarea 
acestor legi. România are o legislaţie 
foarte bună în privinţa asta, dar când 
ajungi la aplicare, cota e scăzută. Sigur 
că nu e bine, ne nelinişteşte.

Am să vă dau încă un exemplu despre 
ce înseamnă drepturile noastre şi liber-
tatea noastră de acţiune. La Murighiol a 
fost organizată în aceste zile o acţiune 
iudaică pe plan european, la care au 
participat 200 de tineri din 8 ţări, în cadrul 
unui program de trei zile desfăşurat în cea 
mai desăvârşită ordine şi deplină libertate. 

Mai mult, la deschidere, ne-a onorat 
primarul oraşului Tulcea cu cuvinte foarte 
frumoase la adresa minorităţilor, în gene-
ral, şi a evreilor, deşi la Tulcea comunita-
tea noastră este foarte mică.

De aceea, eu aş spune că în România 
nu este un antisemitism pregnant sau pe 
un trend ascendent. Există manifestări, 
există tendinţe de a arăta cu degetul cum 
că la originea crizei mondiale sunt evreii, 
dar în ansamblu, după opinia mea, ne 
bucurăm de drepturi şi de libertăţi, şi nu 
cred că putem fi la fel de îngrijoraţi cum 
sunt cei din Ungaria sau Grecia.

Să vă mai spun o reflecţie personală. 
Se încearcă a se justifica această creştere 
a antisemitismului prin situaţia economică 
din Europa, în general. Ştiţi că în Spania 
şomajul a ajuns la 27%, în Grecia – cam 
la fel. Comparaţi Grecia cu Spania: în 
Spania nu există o reacţie antisemită 
legată de creşterea şomajului, în timp ce 
în Grecia există.

- Care este explicaţia? 
- Nu pot să vă spun eu, dar, din păcate, 

şi la noi, în România, mulţi oameni care 
nu ne văd cu ochi buni spun: „Asta am 
învăţat de la mama”. Ştiţi că e o expresie: 
„Am supt laptele mamei o dată cu antise-
mitismul. Să nu mă joc cu copiii evrei, ei 
sunt aşa, noi suntem aşa....”. Ne lipseşte 
în educaţie această cultură a toleranţei 
bine înţelese. 

Toţi suntem născuţi, crescuţi şi trebuie 
să ne recunoaştem unul pe altul cu tot 
ceea ce avem şi bun, şi diferit, şi eventual 
să ne corectăm reciproc, dar şi să cola-
borăm reciproc.

- Din relatările mass-media reiese că o 
temă de discuţie la Congres a fost şi inter-
zicerea partidelor neonaziste. Care este 
opinia dvs şi la ce concluzie s-a ajuns?

- Nu a fost o formulă generală pentru 
că nu sunt în multe ţări partide neonaziste. 
Important este însă să se promoveze pe 
cale legislativă, în ţările Uniunii Europene 
mai ales, această idee de toleranţă între 
oameni diferiţi.

Există chiar un proiect. Congresul 
European Evreiesc, care e o componentă 
a celui Mondial, are în vedere o întâlnire 
la nivelul parlamentarilor din Uniunea Eu-
ropeană pe această temă, cu posibilităţi 
de a îmbunătăţi legislaţia în acest sens.

“ M i s t i c i ,  h o ţ i  
ş i  n e b u n i ”

Interviu cu poetul american 
JEROME ROTHENBERG

Jerome Ro-
t h e n b e r g  ( n . 
1931) este una 
dintre cele mai 
valoroase, le-
gendare şi proli-
fice figuri ale po-
eziei americane 
contemporane. 
Este autorul a 
peste optzeci de 
volume de ver-
suri şi redactorul 
a zece antologii de răsunet, în care a 
selectat şi, uneori, a „asamblat” poezie 
tradiţională şi experimentală – printre 
care “Tehnicienii sacrului“, “Marea carte 
evreiască“ şi “Poeme pentru mileniu“, 
pentru care a fost distins cu American 
Book Award. Este unul dintre întemeie-
torii şi reprezentanţii cei mai marcanţi ai 
mişcării etnopoetice, atât ca teoretician 
cât şi ca practician, şi este unul dintre cei 
mai importanţi teoreticieni şi practicanţi 
de poetry performance pe plan mondial. A 
tradus imens, de la poezie amerindiană la 
poeţi renascentişti, la Lorca, Gomringer, 
Schwitters, Picasso, Nezval şi alţii, fiind 
şi primul traducător în engleză al lui Paul 
Celan, pe care l-a întâlnit în Parisul anilor 
şaizeci. Poezia sa îmbină în modalităţi 
mereu proaspete tonuri şi modalităţi ar-
haice, mistice, şamanice şi folclorice de 
diverse extracţii – în principal amerindie-
ne şi iudaice – cu experimentalismul su-
prarealist şi asamblările (post)moderniste 
în care arta improvizaţiei fuzionează cu 
modalităţi riguroase, însă poetic insolite, 
de organizare, gen compoziţie aleatorie 
şi, mai ales, “Ghematria“. 

Volumul “Mistici, hoţi şi nebuni” este 
o selecţie de poeme şi texte teoretice din 
cele mai reprezentative volume ale auto-
rului, traduse în limba română şi adnotate 
de Raluca şi Chris Tănăsescu. 

- Cum şi de ce s-a hotărât Jerome 
Rothenberg să devină poet? 

- M-am născut în 1931, la New York, 
într-o familie de emigranţi evrei din Polo-
nia, care se îmbarcaseră în marea călă-
torie spre Lumea Nouă cu 10 ani înainte. 
Am crescut în Brooklyn şi în Bronx, într-o 
epocă în care lumea era afectată de orori-
le marii crize economice, ale războiului şi 
Holocaustului. Am învăţat în şcoli publice 
new-yorkeze, apoi, la şaisprezece ani, 
m-am hotărât să devin poet. Nu ştiam 
exact de ce, însă mi-am dat seama mai 
târziu că această hotărâre era, de fapt, 
rezultatul dorinţei mele de a schimba, 
de a reînnoi limba, mai ales într-o epocă 
în care ea începuse să se degradeze. 
Eram hotărât să fac acest lucru cu toate 
mijloacele pe care le aveam la dispoziţie, 

Iom Ieruşalaim – 46 de ani de la reunificarea Ierusalimului
Războiul de şase zile din 1967  a avut 

drept rezultat şi eliberarea de către forţele 
israeliene a Oraşului Vechi al Ierusali-
mului iar, puţin mai târziu, Knesset-ul a 
declarat Ierusalimul reunificat capitală a 
Statului Israel. După calendarul ebraic, 
Ziua Ierusalimului sau Iom Ieruşalaim se 
sărbătoreşte la 28 Yiar, în acest an fiind 
ziua de 8 mai.

Când forţele israeliene au intrat în Ora-
şul Vechi unde se găseşte Kotel - Zidul 
Plângerii sau Zidul de vest al Templului 
şi unde nici un evreu nu avea voie să 
pună piciorul, au găsit îngrămădiţi munţi 
de gunoaie a căror înălţime depăşea 10 
metri. A durat câţiva ani ca acestea  să 
fie îndepărtate şi să se poată scoate la 
lumină urmele Ierusalimului istoric, până 
la stratul din perioada ocupaţiei romane. 
Totul a fost refăcut, comorile – conservate, 
spre bucuria sutelor de mii de vizitatori 
care păşesc în acest oraş al celor trei re-
ligii monoteiste. Dintr-un orăşel care avea, 
în timpul copilăriei lui Amos Oz, ceva mai 

mult de 80.000 de locuitori, azi, Ierusali-
mul este o metropolă care se reînnoieşte, 
păstrând însă şi memoria trecutului.

În acest an, premierul Benjamin Ne-
tanyahu a ţinut o sesiune specială a Cabi-
netului pe Muntele Herzl, în onoarea Zilei 
Ierusalimului. El a subliniat că eliberarea 
Ierusalimului a făcut parte din visul lui 
Theodor Herzl de a crea Statul Israel. “Ie-
rusalimul, a spus premierul, este legătura 
cu  istoria noastră glorioasă şi sublimă şi 
ne oferă o fereastră spre viitor, care nu va 
fi cu nimic mai puţin glorios sau sublim. Cu 

prilejul acestei zile, la sesiunea specială 
a guvernului au fost aprobate mai multe 
proiecte legate de Ierusalim, cu un buget 
în valoare de un milliard de shekeli, şi va 
fi creat un Birou special pentru problemele 
Ierusalimului. 

    În onorarea Zilei Ierusalimului, Bi-
roul Central de Statistică a dat publicităţii  
datele recensământului din 2011, despre 
Ierusalim. Acesta este cel mai mare oraş 
din Israel, cu 804.000 de rezidenţi, dintre 
care aproximativ 500.000 sunt evrei. 
Locuitorii Capitalei reprezintă 10 la sută 
din populaţia Israelului. Este oraşul cu cei 
mai mulţi studenţi, 24 la sută dintre ei stu-
diază în universităţile din Ierusalim, 2250 
– la Universitatea Ebraică, din totalul de 
37.700 de studenţi din diferitele institute 
de învăţământ superior din acest oraş. 
Potrivit primarului Nir Barkat, Ierusalimul a 
devenit atractiv şi pentru tineri, care vin să 
se stabilească aici, ceea ce reprezintă un 
mare succes pentru realitatea israeliană.

EVA GALAMBOS

Cine are o problemă cu evreii în Europa?
Interviu cu dr. AUREL VAINER, deputat şi preşedintele F.C.E.R.

Recrudescenţa fenomenului antisemit în Europa, accentuată de criza econo-
mică, a scos în evidenţă manifestări extremiste periculoase în câteva dintre ţările 
europene. Este şi motivul pentru care Congresul Mondial Evreiesc (WJC) s-a reunit 
anul acesta, în premieră, la Budapesta, Ungaria fiind considerată una dintre ţările 
care promovează şi încearcă să exporte antisemitismul.

Într-un interviu acordat Ziare.com, dr. Aurel Vainer, deputat şi preşedintele 
F.C.E.R., care a reprezentat Comunitatea Evreiască din România la WJC, vorbeşte 
despre recrudescenţa antisemitismului în Europa şi concluziile la care au ajuns 
participanţii la congres.

Fondat în 1936, WJC este considerat a fi „braţul diplomatic al iudaismului mon-
dial” şi îşi organizează adunările generale o dată la patru ani, de obicei la Ierusalim.

(Continuare în pag. 15)
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Execuţia bugetară pe 2012 – 
realizări şi proiecte

Directorul economic al Federaţiei, 
dr. Ovidiu Bănescu, a prezentat, atât în 
prima cât şi în a doua zi, execuţia buge-
tară şi proiectul de buget. S-a apreciat 
faptul că, în pofida unor dificultăţi, „anul 
financiar 2012 s-a încheiat echilibrat, 
cu un excedent minim de 0,9 la sută. 
Vorbitorul a punctat mutaţiile semnifica-
tive intervenite în structura veniturilor şi 
cheltuielilor. La venituri: • creşterea cu 
8,3 la sută a alocaţiilor de la bugetul de 
stat prin Departamentul pentru Relaţii 
Interetnice (DRI); • creşterea cu 165 la 
sută a alocaţiilor primite de la Primăria 
Municipiului Bucureşti (PMB) pentru re-
staurarea Templului Coral din Capitală; 
• creşterea încasărilor din chirii cu 2,7 
la sută faţă de 2011, în condiţiile căderii 
pieţei imobiliare; • realizarea unor înca-
sări importante din vânzări de patrimoniu 
imobiliar în stadiu avansat de degradare 
etc; • încasarea unor alocaţii importante 
de la Joint; • încasarea de alocaţii de la 
Fundaţia „Caritatea”. La cheltuieli: • creş-
terea cu 8,3 la sută a nivelului cheltuielilor 
din alocaţii de la DRI; • creşterea cu 165 
la sută a cheltuielilor pentru restaurarea 
Templului Coral din alocaţii de la PMB, 
plus adaosul de un milion lei de la SSC tot 
pentru Templul Coral; • alocaţii acordate 
DASM;  şi alte cheltuieli. Au fost trecute 
în revistă influenţele survenite în execuţia 
bugetară în 2012. A fost specificat faptul 
că: • bugetul DASM se execută separat de 
cel al F.C.E.R; • Au fost enumerate noile 
măsuri privind utilizarea şi valorificarea 
patrimoniului imobiliar, sursa principală 
de venituri a F.C.E.R”. Ec. Florea Ţugui a 
expus raportul Comisiei de cenzori privind 
execuţia bugetară a F.C.E.R., conchizând 
că bilanţul contabil prezintă valabilitate. 

La dezbaterile din cadrul Consiliului de 
Conducere  au luat cuvântul: • preşedinte-
le C.E. Arad, ing. Ionel Schlesinger - „nu 
e sănătos” ca  42 la sută din venituri să 
fie folosite pentru F.C.E.R.; • preşedintele 
C.E. Braşov, ing. Tiberiu Roth - raportul 
Comisiei de cenzori se referă numai la 
veniturile F.C.E.R.; • preşedintele C.E. 
Iaşi, ing. Abraham Ghiltman - felicitări di-
rectorului economic, ec. Ovidiu Bănescu, 
pentru modul de gestionare a fondurilor, 
preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
pentru veniturile suplimentare obţinute în 
condiţiile creşterii de cheltuieli în 2012; • 
directorul DASM, ec. Attila Gulyas  - 99,9 
la sută din fondurile venite de la „Claims 
Conference” au ajuns la asistaţi supravie-
ţuitori ai Holocaustului; ajutorul gospodă-
resc acordat asistaţilor s-a extins de la 10 
la 35 de comunităţi; • şeful Oficiului Cul-
tură, Artă, Ştiinţă, consilierul preşedintelui 
F.C.E.R., dr. ing. José Blum -  fondurile 
venite de la F.C.E.R., DRI, alte sponsori-
zări se reflectă în activităţile culturale din 
comunităţi; • preşedintele C.E. Oradea, 
ing. Felix Koppelmann - din economiile 
comunităţii orădene au fost mărite până 
la 10 numărul zilelor libere acordate drept 
Hanuca Geld, dar sunt situaţii în care nu 
se pot da zile libere; felicitări directorului 
DASM pentru bunul mers al asistenţei 
sociale şi medicale; eficienta comunicare 
între F.C.E.R. şi Comunităţi. 

 Un apel la unitate
Vicepreşedintele F.C.E.R., ing Paul 

Schwartz, a făcut un apel la unitate; a 
subliniat că sistemul de asistenţă socială şi 
medicală din România este unic în Europa; 
a apreciat  eforturile F.C.E.R. pentru obţi-
nerea de fonduri de la Fundaţia „Caritatea“. 

Preşedintele C.E. Dorohoi, prof. Iancu 

Isidor, preşedintele C.E. Timişoara, Lu-
ciana Friedmann, au apreciat modul în 
care directorul economic, ec. Ovidiu Bă-
nescu, a gestionat fondurile F.C.E.R. pe 
anul 2012; secretarul general al F.C.E.R., 
ing. Albert Kupferberg, a vorbit despre  
necesitatea trecerii la capitolul pierderi 
a situaţiilor în care chiriaşii au dispărut; 
preşedintele C.E. Galaţi, ing. Sorin Blu-
mer, - mulţumiri conducerii Federaţiei, în 
special, preşedintelui dr. Aurel Vainer, 
eforturilor CAPI, în special, directorului 
Rudy Marcovici, pentru lucrările de resta-
urare a Templului Meseriaşilor, a casei de 
oaspeţi; comunitatea gălăţeană a acoperit 
din fonduri proprii pagubele cauzate de 
chiriaşii rău-platnici.

Situaţia patrimoniului sacru
Într-o scurtă prezentare a situaţiei 

patrimoniului sacru – făcută atât la reu-
niunea Consiliului de Conducere cât şi la 
Adunarea Generală, directorul CAPI, ing. 
Rudy Marcovici, a arătat că majoritatea 
vânzărilor de imobile au fost la Bucureşti 
şi Rădăuţi; Templul Coral din Bucureşti 
a fost consolidat din punct de vedere 
constructiv şi s-a trecut la procesul de 
finisare; Templul Meseriaşilor din Galaţi 
urmează să fie reinaugurat în anul curent; 
lucrările la Sinagoga din Tulcea sunt în 
curs de finalizare; au fost abordate reno-
vări la Sinagogile din Carei, Satu Mare, 
la Sinagoga Merarilor din Iaşi; a fost 
lansată acţiunea de renovare a Sinagogii 
din Hârlău; se intenţionează reabilitarea 
Sinagogii din Gherla, reparaţii la Sinago-
ga din Arad; a fost inaugurat noul sediu 
al Centrului de Editură şi Publicistică; 
CSIER-ul s-a mutat în locul fostului sediu 
al Policlinicii.

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, a mulţumit: • preşedintelui C.E. Ga-
laţi, ing. Sorin Blumer, pentru restaurarea 
Templului Meseriaşilor, realizare datorată 
lui în proporţie de 99%; • directorului eco-
nomic, ec. Ovidiu Bănescu, şi colaborato-
rilor săi pentru întocmirea acestui raport; 
• Comisiei de cenzori pentru alcătuirea 
raportului prezentat; • autorităţilor de stat 
pentru sprijin financiar, menţionând rolul 
consilierului personal, Silviu Vexler, în 
obţinerea de ajutor de la Secretariatul de 
Stat pentru Culte. Totodată, a recomandat 
preşedinţilor de comunităţi să facă apel 
la suport material din partea autorităţilor 
locale. Vorbitorul a trecut în revistă pro-
blemele cu care se confruntă în obţinerea 
de subvenţii de la Fundaţia „Caritatea”, 
înapoierea împrumutului de la Joint, prin 
sistemul „self”, pentru  reabilitarea a două 
corpuri aducătoare de venituri de la fostul 
Cămin „Băluş” şi intenţia de a continua 
aceeaşi acţiune în anul viitor pentru încă 
două din aceste corpuri. Domnia sa a 
apreciat obţinerea de fonduri UE de către 
directorul DASM, ec. Attila Gulyas, pentru 
reabilitarea Căminului „Rosen”. Consiliul 
de Conducere al F.C.E.R. a aprobat exe-
cuţia bugetară a Federaţiei pe 2012.

Orientări de buget  
pentru 2013

În expunerea proiectului de buget 
al F.C.E.R. pentru 2013, directorul eco-
nomic, ec. Ovidiu Bănescu, a precizat 
reperele care l-au ghidat în alcătuire: 
• execuţia din 2012 şi constrângerile 
economico-financiare din 2013; • analiza 
făcută în Comitetul Director prin luarea 
în calcul a veniturilor preconizate pentru 
2013; • efectuarea de ajustări la cheltuieli 
care pot fi acoperite în 2013, astfel încât 
să rezulte un buget echilibrat, cu condiţia 
aplicării măsurilor în vederea îndeplinirii 

indicatorilor propuşi. Vorbitorul a arătat 
obiectivele bugetului. În fundamentarea 
proiectului de buget a fost combinată 
metoda istorică – realizări din trecut – cu 
estimarea resurselor previzibile în condiţii 
de creştere economică, rată a inflaţiei, 
curs valutar, majorări de preţuri la utilităţi, 
servicii, preţurile alimentelor etc., creşte-
rea salariului minim brut pe economie de 
la 700 la 750 lei de la 1 februarie a.c. şi la 
800 lei de la 1 iunie, sarcini şi  obiective.

Dezbateri în jurul bugetului
Opinii despre bugetul Federaţiei pe 

2013 au fost exprimate de: • preşedintele 
C.E. Braşov, ing. Tiberiu Roth, - comu-
nităţile n-ar trebui să ceară ajutor de la 
F.C.E.R., ci bugetele să se regăsească 
în activităţile lor şi să fie previzibile; Fe-
deraţia – reprezentativă la nivel naţional, 
Comunitatea, cu filialele ei din ţară  - de-
terminantă; comunităţile contributoare să 
reţină o parte din venituri şi restul să fie 
dat comunităţilor cointeresate să găseas-
că resurse locale de venituri; să existe un 
plan de cheltuieli convenit cu CAPI; anga-
jaţii din comunităţi să fie salarizaţi ca şi cei 
din F.C.E.R.; • preşedintele C.E. Dorohoi 
şi administratorul CIR - Borsec, prof. Iancu 
Isidor - alocare de fonduri pentru crearea 
unui depozit alimentar în condiţii sanitare 
adecvate care să facă funcţionabilă fosta 
casă de odihnă de lângă Sinagoga din 
Borsec; • preşedintele C.E. Oradea, ing. 
Felix Koppelmann – există oameni care 
muncesc mult şi primesc puţin şi oameni 
care muncesc puţin şi primesc mult; cri-
teriul de menţinere a unui angajat să fie 
eficienţa, nu vârsta; • preşedintele C.E. 
Arad, ing. Ionel Schlesinger – pentru 
Centrele Comunitare Evreieşti-JCC-uri 
să se facă un capitol distinct, dat fiindcă 
cheltuielile sunt suportate 44% de Joint, 
13 % de Federaţie şi 13 % de comunităţile 
respective; să fie prins în buget un capitol 
referitor la Hanuca Geld; preşedinţii şi 
contabilii din comunităţi sunt remuneraţi 
cum se cuvine, dar ceilalţi salariaţi – nu; 
• directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici – 
apar cheltuieli imprevizibile; • directorul 
DASM, ec. Attila Gulyas - întocmirea de 
buget DASM a cunoscut 6 - 7 proiecte; 
conform Codului Muncii, DASM este veri-
ficat integral periodic, din Comisia de audit 
făcând parte reprezentanţi ai Federaţiei, 
„Claims Conference”, Joint, Fundaţia 
„Caritatea”; se măresc bugetele pentru 
căminele din Bucureşti şi Arad, dar nu şi 
pentru salariaţii lor.

Au răspuns: • directorul economic, 
ec. Ovidiu Bănescu,  vicepreşedintele 
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, • preşedin-
tele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer - putem 
face comisii pentru patrimoniu, cult etc. 
care să analizeze propunerile. Consiliul 
de Conducere al Federaţiei a hotărât ca 
până la 31 mai a.c., directorul economic, 
ec. Ovidiu Bănescu, să  solicite preşedinţi-
lor de Comunităţi criterii de fundamentare 
a proiectului de buget pe 2013 şi până la 
15 septembrie a.c. să soluţioneze propu-
nerile de rectificare a bugetului F.C.E.R. 
pe anul 2013.

Criterii pentru alegerea  
organelor conducătoare  

la toate nivelurile
Directorul Cancelariei Rabinice, preşe-

dintele Comisiei de organizare a alegerilor 
în CEB, Edi Kupferberg, a prezentat as-
pecte legale privind Regulamentul-cadru 
de alegeri ale conducerilor în Comunităţi. 
Ca urmare a unor obiecţii şi contestaţii, 
vorbitorul a cercetat Constituţia Români-
ei, Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea 

religioasă şi regimul general al cultelor, 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omu-
lui, selectând articolele relevante privind 
problemele ivite. Din analiza Convenţiei, 
a reieşit că: • legea este cea care regle-
mentează dreptul oricărei persoane de 
a-şi schimba religia sau convingerile, 
libertatea de a şi le manifesta individual 
sau colectiv, în public sau în particular; 
• în cazul nostru, nu vorbim de drepturi 
generale, ci de reglementările interne 
ale unui cult. Din Constituţia României 
rezultă autonomia cultelor, în baza re-
glementărilor Legii cultelor. Apartenenţa 
la Cultul Mozaic este conform Halaha, 
canonul iudaic la care face referire textul 
legislativ. Din Talmud – Tractatul Keduşim 
68 b - derivă regula potrivit căreia religia 
unui copil este stabilită de religia mamei. 
Din punct de vedere halahic, o persoană 
care nu are ascendenţă evreiască pe linie 
maternă nu poate fi considerat evreu şi nu 
poate ocupa o funcţie de conducere în co-
munitate, pentru că nu va putea avea un 
rol activ. A fost prezentat, de asemenea, 
şi punctul de vedere al Rabinului Rafael 
Shaffer, care a arătat că, pentru evitarea 
unor situaţii nedorite – dacă un preşe-
dinte de comunitate nu e evreu halahic, 
nu poate fi chemat la Tora – funcţiile de 
conducere în comunităţi să fie deţinute 
de evrei halahici sau convertiţi la religia 
mozaică. S-au primit contestaţii, pe care 
Comisia nu le poate soluţiona, privind 
limita de vârstă, propunerile fiind: 18 
ani – pentru locurile în Comitetele de 
conducere;  21 de ani – pentru funcţiile 
de preşedinte, vicepreşedinte, secretar; 
criteriul halahic; vechimea minimă în 
comunitate de şase luni pentru dreptul 
de a vota. Edi Kupferberg a menţionat 
faptul că, în Comitetul Director, s-a con-
venit ca vârsta minimă pentru alegerea 
într-o funcţie de conducere să fie de 27 
de ani, dreptul de a vota a fost menţinut 
la şase luni vechime în comunitate, a fost 
reiterat criteriul halahic, în baza celor mai 
sus prezentate, dat fiindcă F.C.E.R. este, 
din punct de vedere religios, organizaţie 
de cult de afiliere ortodoxă. Preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a precizat că 
dr. Alexandru Florian a sesizat Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării 
pentru faptul că un membru al comunităţii 
care nu corespunde criteriului halahic nu 
poate ocupa o funcţie de conducere. Con-
ducerea Federaţiei s-a adresat Uniunii 
Rabinilor Originari din România în Israel, 
de la care s-a primit răspuns că F.C.E.R. 
este „soră cu toate comunităţile evreieşti 
din lume” şi o încălcare a criteriului halahic 
ar aduce „daune serioase comunităţii din  
România”. Dr. Alexandru Elias a opinat că 
Regulamentul-cadru nu poate fi schimbat 
în timpul alegerilor, dar o discuţie, nele-
gată de alegeri, despre criteriul halahic în 
recunoaşterea unui membru al comunităţii 
ca evreu poate avea oricând loc. Ing. Ti-
beriu Roth a propus ca această discuţie 
să fie ulterioară alegerilor sau alegerile 
să fie amânate. Luciana Friedmann s-a 
declarat de acord ca, în perioada alege-
rilor, să fie respectat Regulamentul-cadru, 
dreptul de vot să necesite şase luni vechi-
me în comunitate, limita de vârstă pentru 
o funcţie de conducere să fie 27 de ani. 
Andrea Ghiţă a pus problema diminuării 
numerice a comunităţii şi a deschiderii 
pentru toţi cei care vor să se implice în via-
ţa comunitară. Consiliul de Conducere al 
Federaţiei a aprobat Regulamentul-cadru 
în vigoare pentru alegeri, limita de vârstă 
de 27 de ani pentru ocuparea unei funcţii 
de conducere, cu respectarea cerinţei 
halahice, 6 luni vechime în comunitate 
pentru drept de vot.

Renaşterea  
„Macabi” - România

Un moment de destindere: tinerii Roby 
Roth şi Manuela Borza au prezentat un 
film cu ediţia trecută a Macabiadei de la 

C o n s i l i u l  d e  C o n d u c e r e  ş i  A d u n a r e a  G e n e r a l ă  a l e  F. C . E . R .

PREzEnT ŞI PERSPECTIvE în vIAţA EvREILOR DIn ROMânIA
În zilele de 29 şi 30 de aprilie a.c., în Consiliul de Conducere 

al F.C.E.R., din care fac parte şi preşedinţii de Comunităţi din 
Bucureşti şi din ţară, a avut loc un schimb de opinii cu privire la 
problemele actuale şi perspectivele vieţii comunitare evreieşti. 
Au fost prezentate şi dezbătute, atât la reuniunea Consiliului 
de Conducere (prima zi) cât şi la Adunarea Generală (a doua 

zi), execuţia bugetară pe 2012 şi proiectul de buget pentru anul 
2013, proiectele referitoare la conflictul de interese şi Codul 
de conduită al organelor de conducere alese, probleme legate 
de menţinerea patrimoniului sacru, modificări în organigrame 
F.C.E.R. şi în structura de conducere a Fundaţiei „Caritatea”, 
alte probleme.

(Continuare în pag. 4)
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PREzEnT ŞI PERSPECTIvE în vIAţA EvREILOR DIn ROMânIA
Ierusalim şi au făcut 
atenţi membrii reu-

niunii că, între 18 - 30 iulie, tot la Ierusalim, 
are loc a 19-a ediţie. Din partea României 
urmează să participe o delegaţie de şapte 
tineri. „Ţelul nostru depăşeşte, însă,  par-
ticiparea. Dorim să avem o viaţă sportivă 
organizată în comunităţile evreieşti din 
România, care să fie afiliată Organizaţiei 
Internaţionale Macabi”. În acest scop, vor-
bitorii au cerut sprijin din partea conducerii 
Federaţiei. Propunerea a fost bine recep-
tată de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, urmând ca preşedintele obştii din 
Petroşani, A. Rosenfeld, antrenor de tenis 
de masă, preşedintele C.E. Tulcea, prof. 
Solomon Faimblat, antrenor al unei echipe 
de baschet, şi preşedintele C.E. Botoşani, 
Iosif David,  profesor la tenis de masă şi 
baschet, să contribuie la activitatea organi-
zaţiei sportive „Macabi” din România. Prof. 
Iancu Isidor a propus să se facă o tabără 
sportivă la CIR „Be Yahad” - Cristian. Direc-
torul Joint pentru România, Israel Sabag, 
a sprijinit, de asemenea, propunerea celor 
doi tineri. 

Regulament pentru  
atribuirea de medalii F.C.E.R.

Dr. Alexandru Elias a expus Regula-
mentul de conferire a medaliilor F.C.E.R., 
după ce Comitetul Director a hotărât insti-
tuirea unei Comisii pentru avizarea de pro-
puneri pentru Medalia de Onoare „Prieten 
al Comunităţilor Evreieşti din România” şi 
Medalia de Onoare „Devotament în activi-
tatea comunitară evreiască din România”. 
Regulamentul a fost aprobat de Consiliul 
de Conducere al F.C.E.R. 

Proiect pentru Codul  
de conduită al conducerilor 

comunitare
Şeful Oficiului Juridic, jurist Beatrice 

Haller, a susţinut proiectul de Cod de con-
duită pentru conducerile alese ale F.C.E.R. 
la nivel teritorial şi naţional. Codul se referă 
la administrarea bunurilor mobile şi imobile 
din patrimoniul comunitar, gestionarea 
mijloacelor financiare, achiziţiile de bunuri 
şi servicii, bugetul de asistenţă medicală la 

(Urmare din pag. 3)

HOTĂRâRI ADOPTATE LA ADUnAREA GEnERALĂ A F.C.E.R. din 30 aprilie 2013
1. Adunarea Generală a F.C.E.R. a luat notă şi 

aprobă, în unanimitate, Execuţia Bugetului de venituri 
şi cheltuieli al F.C.E.R. pe anul 2012.

2. Adunarea Generală a F.C.E.R. a luat notă şi 
aprobă, în unanimitate, Raportul Comisiei de cenzori 
a F.C.E.R. şi descărcarea de gestiune a Comitetului 
Director al F.C.E.R. pe anul 2012, cu următoarele re-
comandări:

• creşterea veniturilor din închirieri din patrimoniul 
imobiliar;

• valorificarea imobilelor subutilizate, degradate, 
generatoare de cheltuieli;

• valorificarea spaţiilor din proprietăţile reabilitate 
(Căminul „Băluş”, etajul II de la Căminul „Amalia şi dr. 
Moses Rosen”, imobilul din str. Anton Pann etc);

• valorificarea unor terenuri libere de morminte din 
cimitire;

• eficientizarea restaurantelor rituale.
3. Adunarea Generală a F.C.E.R. aprobă Bugetul de 

venituri şi cheltuieli al F.C.E.R. pe anul 2013 cu urmă-
toarele recomandări:

• efectuarea unei rectificări bugetare în luna octom-
brie a.c.; 

• Departamentul Management Economic va solicita, 
la 31 mai a.c., propuneri de rectificare bugetară, fun-
damentate pe criterii, în funcţie de rezultate şi resurse 
financiare, iar până la 15 septembrie a.c., se va prezenta 
o soluţie de rectificare a Bugetului;

• se va analiza posibilitatea creării unui Fond pentru 
reparaţii de urgenţă;

4. Adunarea Generală aprobă, în unanimitate, Regu-
lamentul de atribuire a Medaliilor F.C.E.R.;

5. Adunarea Generală aprobă, în unanimitate, Codul 
de conduită al organelor de conducere alese la nivelul 
F.C.E.R.-C.M. 

 La contractele de muncă sau convenţii ale angajaţi-
lor, se va menţiona cazul care ar putea genera conflicte 

de interese în relaţia angajat-angajator.
6. Adunarea Generală a F.C.E.R. adoptă, cu majo-

ritate de voturi şi 1 abţinere, Sinteza Programului de 
reabilitare a patrimoniului imobiliar. Se recomandă:

• transmiterea la comunităţi a propunerilor CAPI, 
menţionând criteriile care au stat la baza alegerii obiec-
tivelor;

• primirea de la comunităţi a amendamentelor la 
aceste propuneri sau alte necesităţi.

7. Adunarea Generală a F.C.E.R. aprobă Propunerile 
de modificare în Organigrama F.C.E.R. privind activitatea 
de control a Organelor CFI din F.C.E.R. cu următoarele 
recomandări:

• transformarea CFI în Oficiul de îndrumare şi control 
al F.C.E.R.;

• creşterea numărului de angajaţi de la 3 la 5 persoa-
ne, prin redistribuirea posturilor de la alte compartimente;

• împuternicirea Comitetului Director de a pregăti un 
document privind structura Oficiului şi un Regulament de 
organizare şi funcţionare al acestuia, până la următoarea 
reuniune a Comitetului Director al F.C.E.R. şi validare la 
Consiliul de Conducere.

8. Adunarea Generală a F.C.E.R. a luat notă că, 
în baza hotărârii din 13 septembrie 2012 adoptată la 
reuniunea Adunării Generale a F.C.E.R., a aprobat, în 
unanimitate, funcţionarea – de probă – a Obştii Sălaj.

Pentru o analiză mai corectă a activităţii Obştii, se 
amână adoptarea unei decizii finale de transformare în 
comunitate, până la 31 decembrie 2013.

9. Adunarea Generală a F.C.E.R. a luat notă de 
decizia nr. 16/3229 a Comitetului Director al F.C.E.R. 
adoptată la reuniunea din 12 aprilie 2013, la care s-a 
analizat stadiul punerii în aplicare a măsurilor privind 
activitatea la Comunitatea Evreilor Bucureşti având în 
vedere şi sesizările primite de la dna Tova Ben Nun şi 
de la dnii Marco Katz şi Naftali Deutsch.

Ţinând seama de aspectele concrete de manage-

ment defectuos sesizate în raportul de audit intern al 
organelor CFI, Comitetul Director a decis:

a) sancţionarea „avertisment scris” pentru dl Erwin 
Şimşensohn, preşedintele C.E.B., dna Mirela Aşman, vi-
cepreşedinte C.E.B. şi dl Hermi Proch, contabil la C.E.B.

În acelaşi timp, având în vedere cerinţele de mora-
litate care se impun în cazul persoanelor cu funcţii de 
conducere în comunităţile evreieşti, Comitetul Director 
consideră inoportună candidatura persoanelor de la pct 
a) la alegerile pentru funcţiile de conducere care vor 
avea loc la C.E.B. 

Ca urmare, Adunarea Generală hotărăşte:
- validarea deciziei nr. 16/3229 (s-a adoptat cu ma-

joritate de voturi şi 3 abţineri);
- confirmarea rezultatelor Auditului Intern al organe-

lor CFI efectuat la C.E.B. prin informarea prezentată la 
această Reuniune de dl Ionel Schlesinger, împuternicit 
de Consiliul de Conducere al F.C.E.R. din 29 aprilie 2013. 
În consecinţă, s-a hotărât: 

- menţinerea alegerilor la C.E.B. la data planificată 
(s-a adoptat cu majoritate de voturi şi 3 voturi contra);

- efectuarea alegerilor de la C.E.B. în baza Regula-
mentului de alegeri aprobat;

- rămânerea în funcţie a actualei conduceri a C.E.B. 
până la noile alegeri;

- împuternicirea dnei Peri Blănaru ca, până la alege-
rea noilor organe de conducere ale C.E.B., să semneze 
documentele oficiale financiare ale comunităţii;

- aprobarea ca dl Erwin Şimşensohn, preşedintele 
C.E.B., să nu mai facă parte din Consiliul de Conducere 
al F.C.E.R. şi din Comitetul Director;

- dna Mirela Aşman, fiind aleasă ca membru supleant 
în Consiliul de Conducere al F.C.E.R., de către al II-lea 
Congres al F.C.E.R., urmează să funcţioneze în această 
calitate până la următorul Congres al F.C.E.R. 

(Continuare în pag. 6)

Din lucrările Adunării Generale a F.C.E.R.

dispoziţia Federaţiei şi comunităţilor, orice 
acţiune care prejudiciază Federaţia şi sau 
comunitatea, respectarea regulamentelor şi 
normelor interne, respectarea normelor de 
aplicare a politicii privind prevenirea conflic-
tului de interese. Codul de conduită a fost 
dezbătut de dr. Aurel Vainer, ing. Mirela Aş-
man, ing. Tiberiu Roth, ing. Paul Schwartz, 
ec. Attila Gulyas, ing. Felix Koppelmann, 
Luciana Friedmann, ing. Sorin Blumer, 
prof. Iancu Isidor, ing. Ionel Schlesinger, 

ec. Ionel Horn, ing. Abraham Ghiltman, ing. 
Peri Blănaru, ing. Robert Schwartz. Au fost 
avansate propunerile: • conducerile nou 
alese să semneze pe proprie răspundere că 
respectă Codul de conduită; • să fie întocmit 
un contract de mandat. În urma discuţiilor, 
Consiliul de Conducere a F.C.E.R. a aprobat 
Codul de conduită şi semnarea pe proprie 
răspundere a respectării lui de către per-
soanele alese la conducerea comunitară.

Transformarea CFI în Birou  
de îndrumare şi  Control 

Pe ordinea de zi a Adunării Generale, 
care s-a desfăşurat pe 30 aprilie a.c., au 
mai fost adăugate: situaţia alegerilor din 
Comunitatea Bucureşti, transformarea CFI 
în Birou de Îndrumare şi Control  şi comple-
tarea Consiliului de Conducere cu membri 
plini şi supleanţi, cererea obştii din Sălaj de 
a se transforma în comunitate. Adunarea 
a fost onorată de o scurtă prezenţă a E.S. 
Dan Ben Eliezer, ambasadorul Statului 
Israel. După ce a ascultat expunerea di-
rectorului economic al F.C.E.R., ec. Ovidiu 
Bănescu, şi Raportul Comisiei de Cenzori, 
Adunarea Generală a votat toate documen-
tele prezentate, cu menţiunea realizării în 
trimestrul II a unei rectificări a bugetului 
F.C.E.R. pe anul 2013.

 În ceea ce priveşte alegerile la C.E.B., 
s-a stabilit că ele nu vor fi amânate şi toţi 
candidaţii au fost validaţi de Comisia de or-
ganizare a alegerilor. S-a decis includerea 
în Consiliul de Conducere ca membru plin 
a ing. Ivan Bloch, preşedintele Comunităţii 
din Lugoj, şi a prof.univ.dr.Corneliu Sabe-
tay, preşedintele Comunităţii din Craiova 
- ca membru supleant, ambii - în locul 
celor doi preşedinţi care au decedat: Harry 
Solomon (z.l) şi H.Vigdar (z.l.).

Transformarea CFI în  Birou de Îndru-
mare şi Control a fost necesară pentru a 
spori competenţele acestui organism în 
condiţiile în care la audit, unele comunităţi 
au pus sub semnul întrebării dreptul CFI 
de a face analize mai extinse. Dar trans-
formarea ar necesita creşterea numărului 
de personal, precum şi stabilirea cadrului 
legal în care să acţioneze, competenţele 

şi relaţiile cu Comisia de Cenzori. Ionel 
Schlesinger şi Felix Koppelmann nu au 
fost de acord cu mărirea numărului de 
salariaţi în organismele Federaţiei. S-a 
decis elaborarea unor propuneri concrete, 
ţinând cont de observaţii şi de implicaţii, 
de către Comitetul Director. S-a dezbătut 
de asemenea schimbarea componenţei 
conducerii Fundaţiei „Caritatea” . 

În  cadrul discuţiilor, ing. Felix Koppel-
mann a vorbit despre necesitatea unor 
eforturi mai mari pentru atragerea evreilor 
în viaţa comunitară, a cerut ca atât în 
Consiliul de Conducere cât şi în Adunarea 
Generală preşedinţii de comunităţi să aibă o 
majoritate confortabilă, a amintit importanţa 
problemei surselor materiale şi financiare 
şi găsirea unor surse noi. El a cerut preşe-
dinţilor de comunităţi mai multă iniţiativă în 
domeniul finanţărilor, precum şi o împărţire 
echitabilă şi stabilirea unor criterii pentru 
distribuirea fondurilor. Între necesităţile 
comunităţilor şi posibilităţile Federaţiei ar 
trebui să existe un compromis rezonabil, 
a spus el.

Necesitatea unui program  
de convertire

Rabinul Zwicka Kfir a ridicat problema 
cursurilor de convertire şi a importanţei 
acestei acţiuni pentru menţinerea identităţii 
iudaice, în condiţiile în care în România sunt 
din ce în ce mai frecvente căsătoriile mixte. 
El personal s-a implicat pe bază de volunta-
riat în această problemă şi a anunţat că în 
urma discuţiilor cu Rabanut-ul din Israel şi, 
la invitaţia Federaţiei, va veni în România 
o comisie de convertire. Educaţia iudaică, 
a spus el, este importantă nu numai pentru 

cei ce doresc să se convertească dar şi 
pentru evrei. Israel Sabag, directorul JDC 
pentru România, a subliniat de asemenea 
importanţa acestei acţiuni.

A avut loc o dezbatere în legătură cu 
problema Codului de conduită şi a semnării 
unui angajament în acest sens, prezentate 
de jurist Beatrice Haller. Şi-au exprimat 
opiniile: Eva Galambos, Edi Kupferberg, 
Luciana Friedmann, Alexandru Elias, Ovi-
diu Bănescu, Paul Schwartz, Aurel Vainer, 
Tiberiu Roth. Adunarea a votat introducerea 
regulamentului  Codului de conduită al 
conducerilor comunitare.

În  ceea ce priveşte prezentarea de 
către ing. Rudy Marcovici, directorul CAPI, 
a situaţiei reabilitării patrimoniului sacru, 
numeroşi vorbitori (Robert Schwartz, pre-
şedinte C.E. Cluj, Mirela Aşman, vicepre-
şedinte C.E.B., Adela Herdan, preşedinte 
C.E. Ploieşti, E. Nadler, preşedinte C.E. 
Piatra Neamţ, Luciana Friedmann, preşe-
dinte C.E. Timişoara, José Blum, consilier 
cultural, Vasile Dub, preşedinte C.E. Târgu 
Mureş, Tiberiu Roth, preşedinte C.E. Bra-
şov) au apreciat activitatea desfăşurată de 
CAPI , au arătat care este situaţia în comu-
nităţile lor şi au cerut soluţionarea unora 
dintre problemele cu care se confruntă. În 
legătură cu necesitatea de a aduna informa-
ţii legate de patrimoniul sacru, preşedintele 
F.C.E.R. a cerut CSIER să organizeze un 
serviciu de informaţii de arhivă, valorificate 
adecvat.

S-a abordat problema transformării 
obştii din Sălaj în comunitate. S-a luat 
hotărârea analizării chestiunii în sensul 
stabilirii originii iudaice a celor care doresc 
să formeze comunitatea. Adunarea Gene-
rală a aprobat, de asemenea, procedura de 
acordare a medaliilor F.C.E.R.

Cei prezenţi au ascultat cu interes cu-
vântarea rostită de E.S. Dan Ben Eliezer, 
care a prezentat un tablou al progreselor 
înregistrate de Israel în diferite domenii.

În încheiere, preşedintele A. Vainer  
apreciat că, în pofida dificultăţilor şi a unor 
tensiuni, Adunarea s-a desfăşurat bine  şi 
a luat decizii constructive , fiind necesară 
o activitate susţinută, la nivel central şi în 
comunităţi, pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite şi a indicatorilor economico-finan-
ciari care s-au votat.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS
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Raportul de activitate  
al C.E.B., 2009-2013

Raportul de activitate, prezentat de 
Erwin Şimşensohn, în calitate de preşe-
dinte al Comunităţii Evreilor din Capitală, 
a înfăţişat situaţia financiară a C.E.B.: 
venituri şi cheltuieli, activele Comunităţii, 
evoluţia fluxului de numerar disponibil 
şi cheltuielile cu aparatul administrativ. 
Celelalte capitole s-au referit la evoluţia 
demografică a Comunităţii, activităţi şi 
programe întreprinse, perspective şi pro-
puneri pentru viitor. La primul capitol s-a 
subliniat creşterea veniturilor C.E.B., da-
torită unor subvenţii primite de la Primărie, 
folosite pentru renovarea capelei şi refa-
cerea aleilor din cimitirul de pe Şoseaua 
Giurgiului. În cei patru ani, subvenţiile au 
crescut cu 63-65 la sută. A crescut valoa-
rea echipamentelor şi stocurilor materiale, 
dar a scăzut, comparativ cu primii ani, 
cea a creanţelor şi conturilor la bancă. 
Dimensiunea şi structura aparatului admi-
nistrativ au fost menţinute relativ constant, 
dar au fost angajaţi temporar şi echipe de 
zilieri pentru lucrările din cimitir. Cele mai 
mari elemente de cost ale comunităţii au 
fost cheltuielile cu personalul, asigurările 
sociale şi pietrăria. Numărul membrilor 
comunităţii a rămas relativ constant. S-a 
scos în evidenţă faptul că, deşi a crescut 
numărul de decese, datorită noilor în-
scrieri numărul membrilor s-a echilibrat. 
Creşterea numărului membrilor a venit în 
special din grupele de vârstă 21-60 de ani. 
În acest moment, o treime dintre membrii 
comunităţii au sub 60 de ani. Astăzi, co-
munitatea are 2562 de membri, din care 
două treimi sunt evrei halahici, respectiv 
1726, 261 au ascendenţă evreiască iar 
534 sunt neevrei, din căsătorii mixte. Cea 
mai mare parte a tinerilor fac parte din cei 
cu ascendenţă iudaică.

 În prezentarea activităţilor şi progra-
melor s-a arătat că ele au fost concen-
trate pe cinci domenii – în primul rând, 
activitatea de cult şi viaţa religioasă, ad-
ministrarea cimitirelor, educaţie şi cultură, 
evenimente comunitare şi reprezentare 
externă. În primul domeniu s-au enumerat 
organizarea serilor de Seder şi de Sucot, 
citirea de Purim la sinagogă a Meghilat 
Ester, organizarea sesiunii de studiu 
de Şavuot, Seder Tu Bişvat, aprinderea 
lumânărilor de Hanuca, toate acestea 
– împreună cu Cancelaria Rabinică. Au 
fost invitaţi cantori de renume la marile 
sărbători religioase. Tot împreună cu Can-
celaria Rabinică se desfăşoară activităţile 
religioase obişnuite: rugăciunile zilnice şi 
de Şabat, masa de Oneg Şabat şi Kiduş, 
serviciile religioase la înhumări, sporirea 
numărului celor care au cumpărat jeţuri 
în sinagogă. O parte din acest capitol 
se ocupă de activitatea în cimitire, cu 
accentul pe situaţia cimitirelor şi măsurile 
care au fost luate pentru a îmbunătăţi 
condiţiile de acolo. În administrarea cimi-
tirelor există probleme şi, la acest capitol, 
cheltuielile au depăşit veniturile, s-a arătat 
în document, cu menţiunea că C.E.B. şi 
Federaţia au suportat diferenţa dintre 
venituri şi cheltuieli. Raportul a enumerat 
programele culturale şi educaţionale pe 
care C.E.B. le-a realizat, fie singură, fie 
în colaborare cu F.C.E.R. sau cu Joint. 
De asemenea, au fost prezentate eve-
nimentele comunitare în decursul celor 
patru ani, foarte multe la număr, şi cele pe 
plan extern la care au participat membrii 
şi conducerea Comunităţii.

 Ca nerealizări, E. Şimşensohn a 
enumerat faptul că nu a reuşit să pună 
în practică propunerea de a se ridica un 
Monument al Martirilor pogromului legi-

onar din Bucureşti şi faptul că nu s-au 
continuat lucrările la scuarul „Alexandru 
Şafran” din faţa Sinagogii Mari, unde s-a 
pus doar piatra de temelie; nu s-au reuşit 
deschiderea unui magazin cu obiecte de 
cult, programul de ajutor tehnic acordat 
neasistaţilor, revigorarea programului 
Talmud Tora pentru toate generaţiile, for-
marea unei orchestre klezmer, redactarea 
unei monografii a evreilor din Bucureşti. 
Raportul nu a amintit problema auditului 
efectuat la C.E.B. şi concluziile în urma 
acestui control

S-a citit apoi Raportul Comisiei de 
Cenzori, pe care majoritatea membrilor 
l-a considerat incomplet şi nerelevant, 
stârnind revoltă faptul că cenzorul nu a 
participat la Adunarea Generală, prezen-
tând doar un raport care a fost citit de E. 
Şimşensohn.

 La următorul punct al ordinii de zi, în-
trebări şi discuţii, li s-au cerut preşedinte-
lui şi vicepreşedintelui C.E.B. răspunsuri 
şi explicaţii legate mai ales de situaţia 
financiară, de cheltuirea unor sume care 
au rezultat în urma auditului desfăşurat în 
primăvara acestui an.

 Veronica Bârlădeanu, membră a 
Comitetului de conducere al C.E.B., a 
scos în evidenţă o serie de lipsuri în activi-
tatea conducerii comunităţii, dar a respins 
ideea de a reduce întreaga activitate la 
conducerea comunităţii. În C.E.B. s-a trăit 
o viaţă evreiască autentică, nu se reduce 
totul la situaţia contabilă, iar în aprecierea 
oamenilor trebuie luate în considerare şi 
calităţile lor, nu numai defectele, deoarece 
toţi avem defecte. 

Arnold Weissenberg a solicitat for-
marea unei comisii care să cerceteze şi 
să analizeze situaţiile critice din C.E.B. şi 
să stabilească adevărul. Lucrurile trebuie 
privite cu curaj iar membrii să fie informaţi 
despre ceea ce se întâmplă. După păre-
rea lui, F.C.E.R. ar fi trebuit să facă acest 
lucru, să fie mai transparentă. 

Sandra Segal, fost consilier pentru 
tineret şi care cunoaşte bine persoanele 
criticate, a cerut de asemenea elucidarea 
problemelor cu care se confruntă Comuni-
tatea Bucureşti pentru ca să nu se arunce 
o lumină proastă asupra C.E.B., pentru 
ca oamenii să nu fie pe nedrept acuzaţi. 
A cerut încetarea campaniei duse împo-

triva conducerii şi să se dea publicităţii 
Raportul de Audit pentru a lămuri lucrurile. 

Dr. Alexandru Elias a fost de părere 
că, potrivit raportului prezentat, condu-
cerea C.E.B. a făcut o serie de lucruri 
pozitive dar aceasta nu justifică alte as-
pecte. El a arătat că raportul nu a amintit 
nimic despre Raportul de Audit, care a 
fost unul corect. Comitetul de conducere 
al C.E.B. nu a recunoscut concluziile 
acestui raport şi trebuie subliniat că există 
o răspundere colectivă iar preşedintele şi 
vicepreşedintele C.E.B. nu şi-au analizat 
greşelile deşi este vorba de grave lipsuri 
de organizare şi de control. Vorbitorul a 
menţionat faptul că Adunarea Generală a 
F.C.E.R., organ suprem între congrese, a 
aprobat măsurile luate de Comitetul Direc-
tor în soluţionarea acestei probleme. Dr. 
A. Elias a cerut de asemenea mai puţin 
subiectivism în aprecierea celor întâmpla-
te şi a persoanelor implicate.

Tova Ben Nun Cherbis, preşedinta 
Fundaţiei Lauder-Reut, a ridicat proble-
ma publicării în integralitate şi distribuirii 
Raportului financiar-contabil referitor la 
activitatea şi managementul Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti pe perioada 2009-
2013, în timpul mandatelor lui Erwin 
Şimşensohn şi Mirelei Aşman. De aseme-
nea, a cerut să fie făcute publice salariile 
membrilor conducerii C.E.B. A solicitat o 
explicaţie cu privire la diferenţele dintre 
cele două rapoarte întocmite de cenzorii 
C.E.B. şi cei ai Federaţiei, iar preşedinte-
lui Erwin Şimşensohn – să ofere un punct 
de vedere asupra acestora. Tova Ben Nun 
Cherbis a afirmat că un număr de angajaţi 
ai C.E.B. au contactat-o şi au relatat o 
serie de nereguli petrecute în gestiunea 
comunităţii bucureştene, fapt pentru care, 
în opinia sa, este nevoie de o verificare 
riguroasă a mandatelor preşedintelui Er-
win Şimşensohn şi vicepreşedintei Mirela 
Aşman. 

Marco Katz, preşedintele Centrului 
pentru Monitorizarea şi Combaterea 
Antisemitismului din România, a făcut 
referire la raportul de audit financiar, mai 
precis la extrasul privind activitatea Mirelei 
Aşman, şi a cerut lămuriri suplimentare. 
De asemenea, el a solicitat o statistică 
privind evoluţia cheltuielilor şi numărului 
de angajaţi ai C.E.B. şi şi-a exprimat 
nemulţumirea faţă de lipsa de la şedinţă 
a cenzorului contabil, dar şi în legătură 
cu faptul că Adunarea Generală a C.E.B. 
nu a fost convocată anual, aşa după cum 
prevede regulementul. 

Preşedintele C.E.B., Erwin Şimşen-
sohn, a răspuns solicitării de a face public 
salariul aferent calităţii de preşedinte 
al Comunităţii Evreilor din Bucureşti, în 
valoare de 3600 de lei, şi a declarat că 

toate deplasările la care s-a făcut referire 
au fost realizate exclusiv în interes de 
serviciu, conform normelor legale şi regu-
lamentului F.C.E.R. El a afirmat că o mare 
parte din neînţelegeri şi nereguli s-au 
soluţionat, urmând ca toţi cei identificaţi 
drept responsabili pentru o defectuoasă 
administrare a veniturilor C.E.B. s-au 
angajat să achite debitul restant. Erwin 
Şimşensohn a afirmat că din poziţia sa de 
preşedinte, a făcut tot ceea ce este posibil 
pentru îmbunătăţirea activităţilor şi spori-
rea numărului de membri, prin atragerea 
tuturor evreilor încă neimplicaţi. Tot el şi-a 
asumat întreaga responsabilitate pentru 
lipsa convocării AG, conform statutului. 
Marco Katz s-a adresat, de asemenea, 
preşedintelui F.C.E.R., deputatului dr. 
Aurel Vainer, transmiţându-i că ar fi de 
dorit o mai bună comunicare şi relaţiona-
re cu scopul evident de a spori eficienţa 
activităţii F.C.E.R. 

Ivan Truţer şi-a exprimat nemulţu-
mirea în legătură cu numărul redus de 
voturi pe care deputatul F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, le-a primit în urma ultimului scrutin 
de alegeri din 2012, preşedintele Erwin 
Şimşensohn răspunzând că întreaga co-
munitate bucureşteană a fost informată şi 
îndemnată să meargă la vot şi să susţină 
candidatul F.C.E.R.

În cuvântul său, rostit în faţa Adunării 
Generale, Manole Iosiper a subliniat 
că Raportul Cenzorului nu propune 
descărcarea gestiunii. În aceste condiţii, 
domnia sa a întrebat: în ce bază se poate 
descărca această gestiune, venind şi cu 
o sugestie... Dacă cenzorul nu propune 
să se descarce gestiunea, acesta trebuie 
să specifice de ce şi cum se pot recupera 
eventualele diferenţe. Vorbitorul a sugerat 
conducerii Federaţiei să propună Adunării 
Generale spre vot, dacă să se descarce 
sau nu de gestiune această conducere a 
Comunităţii de Bucureşti.

Corneliu Cherbis şi-a exprimat dez-
aprobarea faţă de forma Raportului de 
Activitate, prezentat Adunării Generale 
de Erwin Şimşensohn, preşedintele Co-
munităţii Bucureşti. Cherbis a precizat 
că raportul i se pare incomplet şi că nu 
prezintă îndeajuns de detaliat ceea ce 
interesează cu adevărat, şi anume chel-
tuielile. „Cea mai mare parte a raportului 
a fost ca şi cum am fi participat la prezen-
tarea unei activităţi teatrale. Se prezintă 
toate activităţile culturale, muzica şi aşa 
mai departe, dar nu este stipulat cât au 
costat acestea. M-ar interesa să ştiu cât 
s-a cheltuit pe hore, dansuri, picnicuri, 
călătorii...”, a adăugat Corneliu Cherbis.

Academicianul Eugen Segal a spus 
că nu i se pare normal ca, într-un raport 
de audit, 

…a avut loc pe 12 mai şi a fost moderată de preşedintele 
Comisiei de organizare a alegerilor, Edi Kupferberg, şi prefaţată 
de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Au fost subliniate: 
• importanţa alegerilor noii conduceri a C.E.B.; • raportarea 
conceptului de libertate la Decalog; • departajarea noţiunii de 
„infracţiuni” de noţiunea de „nereguli” atunci când se lansează 
acuzaţii, inclusiv la adresa conducerii C.E.B.; • respectarea 
Regulamentului; • nevoia de moderaţie în exprimare. Candidaţii 
la funcţia de preşedinte, ing. Paul Schwartz şi ec. Ianfred Sil-
berstein, şi-au expus punctele principale ale programului: primul 
– imperativul schimbării în viaţa C.E.B.; al doilea – opoziţia faţă 
de candidatura în echipă şi promisiunea unei vieţi iudaice în 
comunitate. Candidaţii la funcţia de vicepreşedinte, ing. Mirela 
Aşman şi ec. Attila Gulyas, au punctat: • proiecte realizate în 
mandatul trecut şi repere în program, răspunzând unor acuzaţii 
pe care le-au demontat. Candidatul la funcţia de secretar al 
C.E.B., ing. Peri Blănaru, a omagiat memoria foştilor lideri şi 
a elogiat activitatea preşedintelui actual al F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, modele în activitatea ei comunitară. Candidaţii la funcţia 
de membri în Comitetul de Conducere al C.E.B. şi în Comisia de 
Cenzori a C.E.B., dr. Mona Bejan, prof. Veronica Bârlădeanu, 
prof. Otto Fülop, ec. Silvian Horn, dr. Aurel Ioviţu, ec. Israel 
Tanner, ec. Sara Wechsler, Leontin Fegenbaum, au vorbit 
despre dorinţa lor de mai bine pentru comunitate, fiecare din 
unghiul domeniului în care activează. 

Luările de cuvânt au fost focalizate asupra: • perfecţionării 
corului şi a formaţiei de klezmer-i ale C.E.B. – dr. Aurel Vainer; 
• defecţiunilor în gestiune ale fostei conduceri C.E.B. – Marco 
Katz, Tova Ben Nun Cherbis; • nu mai avem timp pentru ex-
perimente, e nevoie să ne bazăm pe oameni cu experienţă în 

activitatea comunitară – argumente pentru care Joint susţine 
candidatura ing. Paul Schwartz şi ec. Attila Gulyas – Israel 
Sabag; • aprecierilor pentru ing. Paul Schwartz şi ec. Attila 
Gulyas – Henri Silviu Vexler, Shai Orny; Leonard Zăicescu; 
• mulţumirilor pentru donaţii ale Sarei Vexler în realizarea unor 
spectacole TES – Maia Morgenstern; • calităţilor de manager 
ale Sarei Vexler – Carmen Dumitriu; • implicării femeilor evreice 
în viaţa comunitară – ing. Anette Vainer; • respectului pentru 
C.V.-ul ec. Ianfred Silberstein, • preţuirilor pentru realizările 
comunitare ale ing. Paul Schwartz şi ec. Attila Gulyas – Marga 
Trifu; • cumulului de funcţii al unora dintre candidaţi în cazul 
succesului în alegeri – Marcel Godrich; • calităţii de evrei ha-
lahici a altor candidaţi – Iancu Buium; • rezultatelor din raportul 
de audit al activităţii fostei conduceri C.E.B. – ec. Ionel Horn; 
• aplicării anuale a controlului de audit, conform legislaţiei – av. 
Ionel Oprescu. 

Au fost puse întrebări despre: • timpul alocat C.E.B. de către 
candidaţii cu funcţii în Federaţie – Lucky Tenenhaus; • absenţa 
din programe a activităţii culturale – dr. Hary Kuller, dr. Lya 
Benjamin; • valorificarea ideii sioniste – A. Weisenberg. Au 
răspuns: • Edi Kupferberg - actele depuse au fost verificate; 
alegerile sunt individuale; • ing. Rudy Marcovici – Templul 
Coral era în pericol la un cutremur; • ing. Paul Schwartz – dacă 
lucrurile nu merg bine, să fie convocată Adunarea Generală; • 
ec. Attila Gulyas – dedicaţia faţă de binele comunităţii creează 
timp; propunerile judicioase creează receptivitate; • Erwin Şim-
şensohn - ing. Mirela Aşman incomodează fiindcă e „o voce 
a raţiunii”. Au fost îndemnuri la: • unitate – Nathan Neta, prof. 
Iancu Isidor, ing. Osy Lazăr; • tratarea nealeşilor ca parteneri 
de către noua conducere a C.E.B. – dr. Aurel Vainer. (I.D.)

întâlnirea candidaţilor la conducerea C.E.B. cu alegătorii…

 Adunarea Generală de descărcare a Biroului de Conducere
La 8 mai a.c. s-a desfăşurat Adunarea Generală a Comunităţii Evreilor din 

Bucureşti (C.E.B.) în vederea descărcării Biroului de Conducere care a funcţi-
onat în ultimii patru ani. Unul dintre reproşurile aduse conducerii Comunităţii, 
fapt recunoscut de preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn, înaintea prezentării 
Raportului de activitate 2009-2013, a fost că în ultimii patru ani nu mai avusese 
loc nici o Adunare Generală. Ordinea de zi a cuprins prezentarea Raportului 
Comisiei de cenzori, dezbateri pe marginea documentelor şi activităţii C.E.B., 
votarea descărcării de sarcini a vechiului Comitet şi alegerea Comisiei de 
împărţire a buletinelor de vot şi de numărare a voturilor.

(Continuare în pag. 6)
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Ing. PAUL SCHWARTZ,  
preşedintele C.E.B.

 „Echipa pe care am propus-o elec-
toratului bucureştean a câştigat net, 
obţinând între 65% şi 83% din cele peste 
800 de voturi exprimate. Este o încuraja-
re, dar şi o foarte mare responsabilitate 
pentru noi toţi.

Vom fi la dispoziţia oamenilor, dat 
fiind că va trebui să schimbăm imaginea 
Comunităţii Evreilor din Bucureşti.

Întreaga noastră echipă va lucra fără 
să primească salariu de la C.E.B., va fi 
o activitate de voluntariat, ale cărei re-
zultate se vor vedea foarte curând, spre 
satisfacţia celor care ne-au votat, dar 
şi a celor care nu au putut veni la vot, 
inclusiv a celor care au avut alte opţiuni. 
Activităţile noastre nu vor fi direcţionate 
către promovarea imaginii mele sau a al-
tora dintre membrii conducerii comunităţii 
bucureştene. 

După cum s-a văzut din Obiectivele 
pe care noi le-am trimis pe adresa mem-
brilor C.E.B., vom verifica eficienţa în 
activitate a tuturor angajaţilor C.E.B., vom 
avea ca prioritate îmbunătăţirea situaţiei 
cimitirelor, ceea ce va necesita finanţări 
importante, pe care vom vedea de unde 
le vom putea obţine, vrem să introducem 
un „buton” pentru oamenii în vârstă şi 
singuri, care să le permită acestora să fie 
în legătură cu un centru de control, astfel 
încât să aibă o monitorizare permanentă. 

De asemenea, C.E.B. va fi în contact 
cu organizaţiile evreieşti din străinătate şi 
vom fi receptivi la problemele acestora, 
identificate prin aceste legături”, a afirmat 
ing. Paul Schwartz.

Ec. ATILLA GULYAS, 
vicepreşedinte al C.E.B.

„Printre priorităţile noastre imediate 
figurează realizarea unui audit extern 

atotcuprinzător şi publicarea rezultatelor 
ca să fie cunoscute în comunitate. De 
asemenea, vom continua renovarea 
Căminului «Amalia şi dr. Moses Rosen», 
reorganizarea serviciilor «Sacra» şi re-
dactarea unui statut al C.E.B., care la ora 
asta nu există.”

Ing. PERI BLĂnARU,  
secretar al C.E.B.

“Ceea ce aş dori eu, având şi expe-
rienţa mandatului anterior, este o mai 
mare colaborare şi comunicare între 
membrii Comitetului, precizarea sarcinilor 
pentru fiecare membru al Comitetului, 
transparenţă, control serios al activităţii. 
Doresc o colaborare cât mai intensă cu 
Federaţia, cu JCC dar şi cu comunităţile 
din provincie, în ideea unor schimburi de 
experienţă.“

EVA GALAMBOS
ALEXANDRU MARINESCU

nişte oameni să 
fie criticaţi fără a se 

menţiona în respectivul raport care sunt 
greşelile pe care le-au făcut aceştia. ”Aşa 
că noi, aici, trebuie să tragem concluzii 
categorice, bazându-ne pe ce spune unul 
şi altul, fără ca în raportul despre care 
vorbeam să se spună ceva la obiect. Ce 
au făcut aceşti oameni ca să fie criticaţi ră-
mâne un mister”, a conchis Eugen Segal.

Marga Trifu a evidenţiat că nu i se 
pare normal ca un salariat să nu aibă 
forme legale de lucru şi o fişă de lichida-
re, atunci când părăseşte postul, făcând 
referire la spusele domnului Erwin Şim-
şensohn de la începutul întâlnirii, conform 
căruia, atunci când a preluat conducerea 
Comunităţii, erau încă muncitori fără for-
me legale. Marga Trifu a mai adăugat că, 
dacă sarcinile celor aflaţi la conducerea 
Comunităţii nu au fost bine stabilite încă 
de la preluarea mandatului, răspunderea 
în faţa unor eventuale diferenţe financiare 

va fi colectivă.
În cuvântul său, Anca Vexler a cerut 

ca Raportul de Audit să fie făcut public.
Osy Lazăr, fost preşedinte al C.E.B., 

a afirmat că era de dorit o implicare mai 
profundă pentru susţinerea şi continuita-
tea vieţii spirituale şi religioase şi pentru 
atragerea membrilor C.E.B. în cât mai 
multe activităţi cu specific religios şi a 
susţinut ca se impune o revenire la ade-
văratele valori iudaice, la pace, dragoste 
şi ajutor reciproc. 

Silvian Horn a afirmat că nu există o 
evidenţă a inventarelor anuale, nu s-au 
dat note explicative pentru anumite lipsuri, 
critica sa fiind adresată conducerii actuale 
a Comunităţii din Bucureşti. A întrebat 
care este rolul contabilului C.E.B.? Pen-
tru a răspunde prin note explicative din 
partea unor membri ai conducerii, nu este 
nevoie de aprobarea preşedintelui C.E.B. 
A întrebat dacă au fost legale avansuri-
le cerute şi încasate de unii membri ai 

Conducerii.
Preşedintele Federaţiei Comunităţilor 

Evreieşti din România, dr. Aurel Vainer, a 
arătat, în cuvântul său din finalul Adunării 
Generale, că atât Comunitatea Evreilor 
din Bucureşti, cât şi evreii din ţară au 
nevoie de pace. Preşedintele F.C.E.R. 
a amintit că democraţia în Federaţie se 
manifestă şi prin aceea că şedinţele de 
Comitet Director, care au loc săptămânal, 
cel mult la două săptămâni, durează 6-7 
ore, pentru ca toţi membrii să îşi poată 
spune părerile. „ Nu există problemă care 
să nu se dezbată. Orice acuzaţii mi se pot 
aduce… dar că am acţionat singular, de 
capul meu, nu este adevărat”.

Referitor la posibilitatea realizării unui 
audit extern la C.E.B., dr. Aurel Vainer a 
amintit că acesta ar fi fost costisitor, iar 
corpul de control intern de la F.C.E.R. este 
„foarte competent”, auditul intern fiind unul 
„serios, făcut la obiect şi nu este tendenţi-
os”, după cum a constatat şi preşedintele 

C.E. Arad, Ionel Schlesinger. Mai mult 
decât atât, Raportul a fost prezentat în 
Comitetul Director al F.C.E.R.

Subliniind că la C.E.B. au avut loc une-
le nereguli, dar nu fraude sau infracţiuni, 
iar datoriile existente au fost achitate, atât 
de Erwin Şimşensohn, cât şi de Mirela 
Aşman, dr. Aurel Vainer a amintit că el 
crede în continuare în necesitatea de a fi 
promovat tineretul şi că decizia finală în 
ceea ce priveşte soarta participării Mirelei 
Aşman la alegeri revine electoratului, care 
îi poate acorda sau refuza votul. Oricum, 
Comitetul Director nu avea dreptul legal 
de a interzice o nouă candidatură a lui 
Erwin Şimşensohn şi a Mirelei Aşman, 
dar şi-a exprimat poziţia fermă că o astfel 
de candidatură ar fi „inoportună”, poziţie 
căreia preşedintele C.E.B. s-a conformat.

10 .   Aduna-
rea Generală a 

F.C.E.R. hotărăşte în unanimitate: 
- Ca urmare a decesului preşedintelui 

Comunităţii Evreilor Bacău, Hari Vigdar, şi 
a încetării funcţionării în cadrul Consiliului 
de Conducere a dlui Erwin Şimşensohn, 
trecerea dlui Ivan Bloch, preşedintele 

(Urmare din pag. 4)

ADUNAREA GENERALĂ A F.C.E.R.

H O T Ă R â R I  A D O P TAT E

(Urmare din pag. 5)

 Adunarea Generală de descărcare a Biroului de Conducere

Paginile 5-6 sunt realizate de 
DAN DRUŢĂ, EVA GALAMBOS, 
GEORGE GÂLEA, BORIS MEHR

Pe 19 mai a.c., la Sinagoga Mare din 
Capitală s-au desfăşurat alegerile pen-
tru conducerea Comunităţii Evreilor din 
Bucureşti, după ce mandatul vechiului 
Comitet a expirat. Votul a fost precedat 
de două adunări generale, prima – în care 
vechiul Comitet a prezentat Raportul de 
activitate în mandatul care a trecut, şi a 
doua – dedicată prezentării programelor 
şi intenţiilor candidaţilor la funcţiile de 
conducere, în primul rând  ale candidaţilor 
la funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte 
şi secretar. În cuprinsul revistei noastre 
găsiţi relatarea pe larg a desfăşurării 
celor două adunări. Raportul de activitate 
al vechiului Comitet a cuprins realizări şi 

nerealizări, iar participanţii care au luat cu-
vântul au atras atenţia asupra unor lipsuri, 
mai ales  în domeniul  muncii colective şi 
al transparenţei.

La alegeri au participat 810 dintre 
membrii comunităţii. Noul Comitet (re-
zultate nevalidate la data redactării arti-
colului) a fost ales cu o mare majoritate 
de voturi. Potrivit Comunicatului Comisiei 
de Organizare a Alegerilor, funcţia de pre-
şedinte i-a revenit lui ing. Paul Schwartz, 
cu 560 voturi (69 la sută din voturi - con-
tracandidat av. Ianfred Silberstein, 175 
voturi). Noul vicepreşedinte este ec. Atilla 
Gulyas, cu 527 voturi (65 la sută - contra-
candidat ing. Mirela Aşman, 191 voturi),  

iar în funcţia de secretar a fost realeasă 
ing. Peri Blănaru, cu 676 voturi (83,7 la 
sută). Cu excepţia lui Octavian Fülöp 
(517 voturi), toţi membrii Comitetului sunt 
persoane nou alese, majoritatea tineri sau 
din generaţia de mijloc (Dr. Mona Bejan, 
directorul Centrului de asistenţă medi-
cală – 534 voturi, ec. Silvian Horn – 468 
voturi, director de cabinet al preşedintelui 
F.C.E.R., dr. Aurel Ioviţu – 364 voturi, prof. 
Israel Tanner de la AERVH – 527 voturi şi 
prof.Sara Wechsler – 500 voturi).

Comisia de cenzori este alcătuită din 
Gabriela Bucăţică (470 voturi) şi Leontin 
Fagenbaum (464 voturi).

E v r e i i  b u c u r e ş t e n i  l a  v o t

D e c l a r a ţ i i  l u a t e  „ l a  c a l d ”  n o i l o r  a l e ş i

Alegeri la C.E.B.

Comunităţii Evreilor Lugoj, din rândul 
membrilor supleanţi în rândul membrilor 
Consiliului de Conducere al F.C.E.R. 
şi alegerea sa în Comitetul Director al 
F.C.E.R. şi cooptarea dlui Sabetay Cor-
neliu, preşedintele Comunităţii Evreilor 
Craiova, în Consiliul de Conducere al 
F.C.E.R., ca membru.

Statele Unite 
înzestrează Israelul 
cu arme de ultimă 

generaţie

Pentru a contracara pericolul iranian 
în regiune, Statele Unite vor înzestra Is-
raelul, dar şi Arabia Saudită şi Emiratele 
Arabe Unite, cu arme sofisticate, în cadrul 
unui acord de ajutor militar în valoare de 
10 miliarde de dolari. Informaţia a fost 
dezvăluită de secretarul american al 
apărării, Chuck Hagel, aflat într-un turneu 
în câteva ţări din Orientul Mijlociu. La o 
conferinţă de presă, împreună cu omolo-
gul său israelian, Moshe Yaalon, Hagel, 
care s-a întâlnit şi cu preşedintele Shimon 
Peres, a arătat că Israelul va primi un 
număr de rachete şi avioane de luptă de 
ultimă generaţie, ceea ce „îi va permite 
să-şi menţină o superioritate militară faţă 
de vecinii săi”. El a mai declarat că Israe-
lul şi Statele Unite „vor fi gata să iniţieze 
acţiuni militare pentru a stopa activitatea 
nucleară a Iranului, dacă se va dovedi 
că Teheranul urmăreşte dezvoltarea 
de arme nucleare.” Analiştii subliniază 
că această decizie este un semnal clar 
adresat Iranului de a nu-şi mai continua 
programul.

Ministrul american al apărării a dez-
văluit că pe lista armamentelor pe care 
SUA le vor oferi Israelului se află rachete 
anti-radiaţie, menite să distrugă apărarea 
aeriană a inamicului, radare avansate 
pentru flota de avioane de luptă, avioane 
de realimentare KC135 şi avioane de 
transport Osprey V22, un hibrid avion-
elicopter. Avioanele KC135, au apreciat 
specialiştii, pot fi folosite în cadrul unor 
operaţiuni desfăşurate la distanţă ale 
Israelului împotriva Iranului iar în ceea 
ce priveşte V22, este pentru prima dată 
când astfel de avioane sunt vândute în 
străinătate. Potrivit lui Hagel, „pentru 
preşedintele Obama, îmbunătăţirea 
calitativă din punct de vedere militar a 
Israelului a devenit principala prioritate”. 
Statele Unite, a mai spus el, vor continua 
să investească în sistemul de apărare 
antirachetă Iron Dome şi vor furniza fon-
duri în valoare de 220 milioane de dolari 
în plus faţă de cei 460 milioane de dolari 
pe care i-au cheltuit până acum pentru 
acest program. 

La rândul lor, Emiratele Arabe Unite 
vor achiziţiona 25 de avioane F-16 De-
sert Falcon, în valoare de cinci miliarde 
de dolari.

EVA GALAMBOS
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I U D A I C A
O viaţă evreiască normală într-un timp anormal

„O reacţie spirituală în lanţ; iată ce a însem-
nat comoara învăţăturii coborâtă de pe înălţimile 
muntelui – iar braţele care au dezlănţuit-o au fost 
acelea ale uriaşului între uriaşii spiritului uman, 
învăţătorul nostru, Moşe”. Acest fragment dintr-o 
predică rostită de Şavuot de Şef Rabinul dr. 
Moses Rosen (1948 – 1994), îl caracterizează 
în felurite chipuri. În tradiţia midraşică, numele 
dat unui copil la naştere devine menirea pe 
care o va avea de împlinit în călătoria lui pe 
pământ. Moşe David a fost numele primit de 
fiul gaonului Avram Rosen, la şil-ul din Moineşti, 
cu un secol şi mai bine în urmă. Moşe David – 
vocaţie de lider şi de creator. Aidoma lui Moşe 
biblicul, era un luptător, posesor 
al unui har organizatoric ieşit 
din comun, strateg de elită, 
autoritar, muncitor „cu asupră 
de măsură”, vorba poetului, 
cunoscând destule decepţii şi 
mari satisfacţii. Precum David, 
ştia să fie fermecător când voia, 
să facă să tremure cuvântul sub 
condeiul lui – dacă şi-ar fi dedi-
cat mai mult timp scrisului ar fi 
putut deveni un adevărat literat - 
orator neîntrecut în epocă. Şi 
tot ca David, s-a stins din viaţă 
înainte de Şavuot, sărbătoa-
rea primirii Legii pe Muntele 
Sinai. Aproape nu era adunare 
generală, la care Şef Rabinul 
Rosen să nu amintească repli-
ca – făgăduinţă faţă de sine şi faţă de comu-
nitate – dată în ’48, imediat după alegerea în 
funcţie –, cuiva crezând că rolul lui va fi acela 
de „paznic de cimitire”. „N-am de gând”, a venit 
prompt răspunsul. Nu era uşor să-l transpună în 
faptă. Aparent, lucrurile păreau să dea dreptate 
scepticului. Era la câţiva ani după Holocaust, 
comunităţile evreieşti erau în mare măsură dis-
truse, familiile – destrămate. Şi, totuşi, ceea ce 
reuşit a fost unic în fostul bloc al ţărilor socialiste, 
unde comunităţile evreieşti existau mai mult cu 
numele: o viaţă evreiască normală.

Cine-i citeşte memoriile, „Primejdii, încercări, 
miracole”, află vârful aisbergului: cum a obţinut 
Şef Rabinul Rosen de la autorităţile timpului 
dreptul populaţiei evreieşti de a practica pre-
scripţiile religioase, revitalizând, prin aceasta, 
tiparele oricărei comunităţi evreieşti în Galut: 
instituţii de cult, caşrut, restaurante rituale, 
educaţie religioasă pentru tineri, cursuri de 
Talmud Tora. 

A readus Joint-ul în ţară, având ca punct forte 
de convingere a conducătorilor statului nevoia de 
susţinere materială şi morală a supravieţuitorilor 
Holocaustului, subiect tabu în media, dar invocat 
„în spatele uşilor închise”. De altfel, în „Revista 
Cultului Mozaic” n-a existat comemorare să nu fi 
fost marcată; fie că erau pogromurile din Dorohoi, 
Bucureşti, Iaşi, fie scufundarea vaselor „Struma” 
şi „Mefkure”, fie deportările din Transilvania de 
Nord, cu excepţia – într-adevăr – a deportărilor în 
Transnistria. Deşi, în idiş, a apărut la „Kriterion” 
o carte despre acest subiect, înainte de 1989. 
Revenirea Joint-ului în România a avut loc, nu 
întâmplător, după 1967, când, după războiul de 
şase zile, România lua atitudine deschisă de 
emancipare, în raport cu celelalte ţări satelite, 
faţă de fosta U.R.S.S. Nu doar că nu rupea rela-
ţiile diplomatice cu Israelul, dar ridica consulatul 
la nivel de ambasadă; moment politic de care 
Şef Rabinul Rosen a ştiut să profite. Cu sprijinul 
Joint-ului, a fondat ceea ce a devenit, în timp, un 
sistem de asistenţă socială şi medicală unic nu 
doar în ţările est-europene, dar şi în Vest, după 
opinia multor oaspeţi în cunoştinţă de cauză: 
cămine-spital pentru vârstnici singuri, în sufe-
rinţă, cu venituri modeste, de multe ori derizorii, 
cămine de zi, servicii medicale gratuite, pachete 
gratuite cu alimente, seri de Seder colective, mai 
târziu – Hanuchiada.

A fondat principalele instituţii culturale ale 
Federaţiei: „Revista Cultului Mozaic”, predece-
soarea actualei „Realităţi Evreieşti”, Muzeul de 
istorie a obştii evreieşti din România, Centrul 
pentru Studierea Istoriei Evreilor din România. 
A instituit matineele culturale pe teme iudaice, 
conferenţiari din comunitatea bucureşteană fă-
când turnee în comunităţi din provincie. Era un 

climat de emulaţie spirituală greu de conceput în 
acea vreme; o modalitate de rezistenţă spirituală 
în faţa uniformizării şi a lipsei de comunicare cu 
Occidentul resimţite în viaţa culturală „civilă”, fapt 
care aducea la Centrul Cultural Evreiesc, cum 
se chema atunci, mulţi intelectuali de calitate 
evrei şi neevrei.

A luptat – folosindu-se, mai ales, în timpul lui 
Ceauşescu, de dorinţa lui de a obţine Clauza 
Naţiunii Celei Mai Favorizate şi având o contri-
buţie substanţială în reuşita acestor demersuri 
– pentru mişcarea de Alia. Dreptul evreilor de a 
pleca în Israel devenea, astfel, un argument în 
vizitele făcute de el în Occident şi în SUA. A reuşit 

astfel ca 97% dintre evreii din 
România, scăpaţi cu viaţă din 
Holocaust să plece în Israel. 
Rolul pe care originarii israe-
lieni din România aveau să-l 
joace după 1989 în strângerea 
relaţiilor pe multiple planuri 
dintre cele două ţări a fost, este 
– indirect – tot consecinţa ace-
lui mare val postbelic de Alia.

S-a împotrivit demolării si-
nagogilor din România, intrate 
în planul de sistematizare din 
perioada ceauşistă şi, chiar 
dacă n-a reuşit în totalitate, 
multe din lăcaşurile de cult, 
monumente arhitectonice de 
mare valoare, parte din patri-
moniul cultural românesc, au 

fost salvate de el.
Când, în 1986, au avut loc primele manifes-

tări antisemite publice în revista „Săptămâna” şi 
în almanahul ei, odată cu începutul mişcării de 
reabilitare a lui Antonescu - chiar dacă antise-
mitismul mascat a funcţionat în totalitarism sub 
diverse înfăţişări, mai ales, după ce internaţio-
nalist socialismul a fost înlocuit cu naţionalist 
socialismul -, Şef Rabinul Rosen a organizat la 
Templul Coral, devenit neîncăpător, o adunare 
de protest neautorizată, la care au vorbit, soli-
darizându-se cu el, intelectuali de prestigiu ai 
obştii noastre.  

Imediat după 1990, la Sinagoga Mare din 
Bucureşti a înfiinţat o expoziţie permanentă a 
Martiriului Evreilor din România. Statul român 
încă nu recunoştea Holocaustul înfăptuit sub 
guvernul Antonescu pe teritoriile româneşti 
şi lucrurile nu puteau fi spuse încă pe nume, 
cuvântul Holocaust fiind înlocuit cu martiriu. Tot 
în aceeaşi perioadă, a iniţiat şi pus în operă, 
înălţând în curtea Templului Coral din Capitală, 
primul Memorial din România în amintirea victi-
melor Holocaustului.

Şef Rabinul Rosen a fost un promotor al 
ecumenismului, fapt recunoscut cu diferite 
prilejuri de conducători ai unor culte religioase 
din România.

Personalitate, astăzi, controversată de unii 
care-l judecă după criteriile actualităţii, nu în 
contextul epocii, Şef Rabinul Rosen reprezintă 
o epocă de reconstrucţie şi consolidare a vieţii 
evreieşti postbelice din România, fără de care 
nimic din tot ce s-a realizat în ultimii douăzeci 
de ani, cu toate înnoirile, cu toate schimbările, 
cu toate plierile la contemporaneitatea internă şi 
internaţională, nu ar fi fost de conceput. 

Într-unul din Caietele Culturale R.E. dedicat 
acestui lider, timp de 46 de ani, al Federaţiei, 
publicat la cinci ani după dispariţia sa fizică, 
continuatori şi colaboratori ai săi – preşedintele 
de atunci al F.C.E.R., acad. Nicolae Cajal z.l., 
secretarul general, av. Iulian Sorin z.l., Marele 
Rabin Menachem Hacohen, directorul Joint, 
din acei ani, dr. Zvi Feine – puneau în circulaţie 
adevărate aforisme străjuindu-i memoria: Iată 
câteva: acad. Nicolae Cajal: „A dat existenţei 
sale particulare chipul istoriei comunităţii”. Av. 
Iulian Sorin: „Înfruntând primejdii, trecând prin 
numeroase încercări, a realizat miracolul refa-
cerii şi supravieţuirii unei comunităţi alcătuite 
din rămăşiţe ale Holocaustului”. Marele Rabin 
Menachem Hacohen: „Un om creat pentru epoca 
sa […], devenit creator de epocă”. Dr. Zvi Feine: 
„A creat între Joint şi Federaţie o relaţie bazată 
pe egalitate şi parteneriat”. 

Moşe David - un om care şi-a împlinit meni-
rea în timpul care i-a fost dat.

Medalion comemorativ 
Şef Rabin dr. MOSES ROSEN z.l.

Cântec de nuntă s-a auzit din nou  
în comunitatea evreiască bucureşteană

1 Mai a avut şi „acoperire” 
iudaică: Lag Baomer, în tradiţia 
cabalistă, e şi ziua intrării în viaţa 
eternă a Rabinului Şimon Bar 
Iohai, creatorul legendar al Zo-
har-ului. În această zi cabalişti de 
pretutindeni se adună la Meron, 
unde este înmormântat, rugân-
du-se şi cântând în onoarea lui 
cântece de îndepărtare a răului 
din lume. Şimon Bar Iohai era un 
cărturar în cetate, nu în „cei patru 
coţi” ai învăţăturii. Învăţătura nu 
însemna pentru el buchisire a 
literei, ci înţelegere a esenţei ei. 
De unde şi aforismul de la el citire: 
„Învăţătura a fost dată numai celor 
care simt gustul manei cereşti”. 
A simţi gustul manei - metaforă 
pentru sufletul celui dornic să se 
înalţe spre învăţătura pornind de 
la Divinitate. A învăţa egal a te 
bucura. Există mai multe căi spre 
Dumnezeu. Una din ele este să ştii 
s-auzi şi să vezi Creaţia Lui. Asta 
s-a întâmplat şi la Comana: lacul, 
pădurea, orăcăitul broaştelor, 
stufărişul din care îşi luau zborul 

păsări sălbatice. Bucurii simple; 
bucurii pe care ni le-au făcut, prin 
truda lor – gustări din belşug - an-
gajate ale restaurantului ritual de 
la DASM, din Federaţie. Prin devo-
tamentul lor - asistenţi sociali de la 
Căminul „Rosen” veniţi cu locuitori 
ai lui, directorul DASM, ec. Attila 
Gulyas, coordonatoarea Clubului 
pentru generaţia de aur de la JCC, 
Sanda Wolf, directorul JCC, Shai 
Orny, şi directorul adjunct Adi Gu-
erni, sufletista de la C.E.B. a atâtor 
acţiuni de socializare, Victoria 
Demayo, profesoara de sport – îmi 
pare rău că nu-i ştiu numele – de 
la JCC. Entuziaştii din „generaţia 
de aur” ne-au arătat ce-nseamnă 
să te bucuri de clipă: au cântat, 
cu concursul lui Carmen Ioviţu, au 
dansat, au făcut concurs de aero-
bic. A fost şi muzică românească 
şi muzică israeliană la megafon, cu 
interpreţi celebri. Au fost sărbătoriţi 
cei născuţi în luna mai. A fost bună 
dispoziţie. Mulţumim!

RECORD LA PICNIC DE LAG BAOMER

Pagină realizată de 
 IULIA DELEANU

Primăvara, nu numai păsările îşi fac cuib. Aşa se întâmplat şi cu Edi şi 
Magda Kupferberg, tineri cu „stagii” în viaţa comunitară. Edi şi-a început 
activitatea la Centrul Pedagogic al F.C.E.R. Magda a fost şi este prezentă 
la fiecare sărbătoare evreiască, tabără, a fost profesoară de Talmud Tora 
pentru copii. Toate aceste calităţi ale celor doi au fost recunoscute prin 
participarea la cununia lor religioasă de la Sinagoga Mare - oficiată de 
Rabinul Raphael Shaffer -, a preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer cu 
soţia Anette, a E.S. Dan Ben Eliezer, ambasadorul Israelului în Româ-
nia, cu soţia sa, Hedva, şi a celorlalţi lideri ai F.C.E.R., ai comunităţilor şi 
ai unor organizaţii evreieşti din ţară, oameni de cultură, etc. Au fost de 
faţă oaspeţi din Israel, mulţi tineri, rabini din România şi Israel, public de 
toate vârstele, etniile, confesiunile umplând parterul şi etajul Sinagogii 
Mari din Capitală! 

„Maestrul de ceremonii”, Erwin Şimşensohn, preşedintele C.E.B., a 
explicat, pentru cine nu ştia, fiecare moment important al ritualului de 
căsătorie evreiască: semnarea de către martori şi de către mire a Ketu-
bei - angajamentul mirelui faţă de mireasă, badeken – ridicarea voalului 
miresei de către mire să se asigure că aleasa nu i-a fost înlocuită; dansul 
nuntaşilor cu mireasa până la intrarea în sinagogă. Tot „maestrul de ce-
remonii” a anunţat intrarea alaiului mirelui; a părinţilor mirelui, Simona şi 
Albert Kupferberg, apoi – alaiul miresei; intrarea mamei şi surorii miresei, 
Alice şi Liana Ţucăr. Şi, „punctul culminant”, mireasa însăşi; graţie şi 
decenţă cuceritoare!

„Îmi eşti sortită mie după Legea lui Moşe şi a lui Israel”. 
Mirele a pus verigheta pe degetul arătător stâng al miresei rostind 

străvechiul legământ de căsătorie: „Îmi eşti sortită mie după Legea lui 
Moşe şi a lui Israel”. Au fost date Şeva Brahot – Şapte Binecuvântări, în 
ebraică şi română: unchii mirelui, Adrian Klein şi Sergiu Davidsohn; E.S. 
Dan Ben Eliezer şi dr. Aurel Vainer; Israel Sabag şi Daniel Orenstein; 
Rabin Naphtali Deutsch şi Alexandru Marinescu; Rabin Raphael Shaffer 
şi Ionel Schlesinger; Rabin dr. Raphael Shuchat şi Erwin Şimşensohn. Tot 
de şapte ori mirele a fost înconjurat de mireasă, familie, naşi. Mireasa a 
pus verigheta pe inelarul stâng al mirelui. A urmat Birhat Habanim – bine-
cuvântarea părinţilor. Încă o binecuvântare spusă de mire şi - spargerea 
paharului în amintirea distrugerii Templului din Ierusalim acum 2 000 de 
ani. În clipe de mare bucurie nu avem voie să uităm asta cu speranţa în 
reclădirea lui. Mazal Tov, Simen Tov! 

Cântec de nuntă s-a auzit din nou în comunitatea evreiască bucu-
reşteană!
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Confluenţe cehe şi evreieşti
Comunitatea Evreilor din Timişoara 

şi JCC au organizat, în colaborare cu 
Institutul Cultural Ceh din Bucureşti şi sub 
patronajul Ambasadei Cehiei, expoziţia 
”Elevation” a artistei Iva Vodrazkova. 
Lucrările textile de mari 
dimensiuni ale artistei au 
fost prezentate publicului 
în Sinagoga din Cetate. 
Acestea redau în ima-
gini sugestive povestea a 
zece Sinagogi, din Cehia, 
distruse în perioada na-
zistă şi comunistă. Artista 
foloseşte materiale găsite, 
relevante pentru povestea 
lor. La eveniment a fost 
prezent ambasadorul Ce-
hiei, E.S. Jiri Sitler, care 
a vorbit participanţilor la 
eveniment. Cu acelaşi 
prilej, Viorica Pop Ivan şi 

Alexandru Fischer au prezentat un mic 
concert, apreciat de timişorenii care au 
venit la eveniment. Seara s-a încheiat cu 
Rugăciunea de Kabalat Şabat, oficiată de 
Andrei Gidali.

Ediţia de “Bar Mitzva” a programului Black Sea 
Gesher a avut loc, pentru prima oară după anul 2005, 
în România, într-o zonă unică în Europa: Delta Dunării. 
Marea întâlnire a tinerilor din ţările din această regiune – 
care are loc anual – a fost, de această dată, organizată 
de o echipă de 25 de tineri, din toate ţările participante, 
coordonată de Polly Zaharieva, cu sprijinul celei care 
a coordonat iniţial acest program, Lela Sadikario, azi – 
director al Reţelelor Evreieşti Deschise din cadrul JDC 

Regions. Participanţii, peste 200 la număr, au avut parte 
de patru zile de cursuri neformale despre iudaism, rugă-
ciuni comune, sport, divertisment, discuţii despre dez-
voltare personală, petreceri. Şabatul, ca de fiecare dată 
la Gesher, a avut secţiunea ortodoxă în stil Carlebach  
şi cea “meditativă“, mai puţin tradiţională. Atmosfera 
care a dominat această importantă întâlnire a fost una 
de prietenie autentică, fiind numeroase amintiri de la 
ediţiile trecute care i-au animat pe participanţii “veterani”.

Programul a fost deschis de organizatori, în compania 
gazdelor şi partenerilor care i-au sprijinit din România, 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, şi directorul Joint 
România, Israel Sabag. La reuşita programului a contri-
buit echipa JCC şi JDC România. 

Sesiuni foarte diverse, susţinute de lectori competenţi 
în aceste locuri minunate au constituit o ofertă bogată 
din care participanţii au avut ce alege.

JCC 
BUCURESTI,

JCC 
TIMISOARA,

JCC 
ORADEA

Pagină realizată de 
 LUCIANA FRIEDMANN

Tabăra primei vacanţe a anului

Pepiniera  
de... madrihim!
In cadrul Proiectului Oranim, tineri 

din comunităţile evreieşti din Bucureşti, 
Timişoara şi Oradea au avut posibilitatea 
să îşi dezvolte calităţile de lider şi organi-
zator de programe. Instructori din Unga-
ria, care organizează tabere şi programe 
pentru diferite grupe de vârstă, au venit 
să le predea despre esenţa acestei munci 
care presupune creativitate, disciplină, 
atenţie pentru semeni. Deja, imediat după 
program, câţiva dintre participanţi au avut 
posibilitatea să îşi încerce abilităţile acu-
mulate la taberele şi programele recent 
organizate.

Proiectele  
T.E.S. la „Radio  

Shalom România”
Actriţa Maia Morgenstern a fost din 

nou oaspete al Radio Shalom România. 
De această dată, a venit să vorbească în 
calitatea sa de director al Teatrului Evre-
iesc din Capitală. Realizatorii emisiunii, 
Eva Ţuţui şi Justin Shaler, au provocat-o 
să le povestească despre proiectele şi 
dorinţele ei pentru dezvoltarea acestei in-
stituţii, care are în spate o tradiţie demnă 
de urmat, cu personalităţi devenite cunos-
cute nu doar în România, ci şi în Israel. 
În timpul emisiunii, a fost ”surprinsă” cu 
un buchet de flori, oferit pentru ziua ei de 
naştere. Ii transmitem şi noi, cu această 
ocazie, ”La mulţi ani! Ad 120”.Primăvara a fost celebrată de copiii 

din comunităţi cu o tabără care le-a fost 
special dedicată la Cristian, în cadrul 
proiectului „Steaua copilăriei – Am Israel 
Hai”. Alături de madrihim-i din Bucureşti, 
Oradea şi Timişoara, ei au avut cîteva zile 
în care s-au simţit minunat în compania 
noilor lor prieteni. Micuţii au celebrat Lag 

Baomer şi au aflat multe lucruri despre 
Israel şi tradiţia evreiască. Au ieşit îm-
preună la piscină şi au avut activităţi 
sportive din cele mai diverse. Şabatul a 
fost celebrat împreună şi copiii au avut 
pentru prima oară posibilitatea să devină 
mai implicaţi în această ceremonie care, 
de obiciei, o organizează doar cei mari. 

P r i m ă v a r a  
e  î n  t o a t e !

• Aniversarea zilelor de naştere la JCC 
Oradea este un prilej de întâlnire, într-o 
atmosferă relaxată şi plăcută. Tortul şi 
darurile nu pot lipsi de la un asemenea 
eveniment dar, într-un fel, toţi cei prezenţi 
se bucură de atmosfera sărbătorească. 

• Masa comună de Oneg Şabat în-
cepe să devină deja tradiţională la JCC 
Oradea. Cu această ocazie, întreaga sală 
festivă se îmbracă în culorile alb-albastru 
iar masa este decorată aşa cum era odi-
nioară într-o familie evreiască. Tineri şi 
vârstnici se bucură împreună de această 
zi specială, de melodii, de binecuvântări.

• Generaţia medie beneficiază perio-
dic de programe speciale, recreere şi 
educaţie, complementare activităţii pro-
fesionale. Curtea comunităţii este mediul 
ideal pentru desfăşurarea activităţilor, 
pe perioada verii fiind un spaţiu înflorit 
şi plăcut.

• Vizita copiilor de la Liceul ”Bethlen 
Gábor” din Nyíregyháza, Ungaria, a 
fost un prilej de întâlnire pentru tinerii şi 
vârstnicii comunităţii cu copiii care sunt 
interesaţi în cultura şi civilizaţia evre-
iască. Oaspeţii au avut posibilitatea să 
cunoască Sinagoga, obiceiurile şi istoria 
frumoasei comunităţi evreieşti de pe 
malurile Crişului.

B l a c k  S e a  G e s h e r  a  v e n i t  î n  R o m â n i a

„Scripcarul pe acoperiş”  
la Opera de Stat din Timişoara

P r o g r a m e 
s ă r b ă t o r e ş t i

L a g 
Baomer 
e s t e 
sărbă-
t o a -
rea  în 
care ne 
amintim 
obliga-
ţ i a  p e 

care Dumnezeu ne-a transmis-o de a 
avea înţelegere şi inimă deschisă pentru 
semenii noştri. Ura nemotivată, invidia, 
lupta egocentrică  sunt tare ale sufletului 
nostru. Cu ocazia acelei zile a încetat mo-
lima în care au pierit 24.000 de discipoli 
ai Rabinului Akiva, pentru că uitaseră să 
se respecte şi să se înţeleagă unul cu 
celălalt. 

Azi, Lag Baomer se celebrează cu 
mari focuri aprinse în Israel şi în diaspora. 
În timpurile moderne la aceasta s-a adă-
ugat şi obiceiul de a ieşi la picnic, unde 
mâncăm alimente pregătite la grătar.

JCC Timişoara a combinat această 
sărbătoare, care a avut loc cu doar cîteva 
zile înainte, cu celebrarea zilei de 1 mai, zi 
liberă pentru participanţii de toate vâstele. 

Dorina şi Alexandru Lowinger şi-au 
pus la dispoziţie minunata lor casă şi 
grădină de la Buziaş pentru a primi peste 
80 de participanţi din comunitatea evre-
ilor din Timişoara. Gazdele i-au aşteptat 
pe participanţi cu ciorbe delicioase la 
ceaun iar apoi s-au mâncat bunătăţi la 
grătar. A fost o zi specială, de relaxare, în 
parcul din împrejurimi. Copiii de la Casa 
„Hänsel şi Gretel”, deja prieteni vechi ai 
comunităţii timişorene,  au fost oaspeţii 
evenimentului.

C o n c e r t  a l  a m i n t i r i l o r
Violonista Julia Semenova are o istorie familială în care se împletesc, în modul 

cel mai armonios, mai multe culturi, graiuri şi arte. Domnia-sa a oferit comunităţii 
evreilor din Timişoara dar şi tuturor iubitorilor muzicii, în cadrul proiectului „Întâlniri 
din Sinagogă”, o seară de muzică bună, pregătită cu minuţiozitate, în compania 
pianistului Sorin Dogariu. Originară din Timişoara, fiică a Galinei Semenova şi a lui 
Iosif Grunfeld z.l., Julia Semenova este în prezent artistă şi profesoară de vioară în 
Germania. Nu a uitat, însă, niciodată ţara şi oraşul său de provenienţă şi, din această 
cauză, momentul muzical oferit a fost plin de nostalgie dar şi de optimism. Publicul 
a putut asculta lucrări de Händel, Veracini, Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Bruch, 
Paganini, Kreisler, Elgar, Brahms. Fiind intrarea în Şabat, încheierea concertului a 
însemnat şi debutul Rugăciunii de Şabat. Andrei Gidali a oficiat, ca de fiecare dată, 
această rugăciune. 

Premiera acestui spectacol este unul 
dintre succesele acestei instituţii. În regia 
artistică a lui Gyorgy Korcsmaros şi sub 
conducerea muzicală a lui Peter Oscha-
nitzky, artiştii lirici, cărora li s-au alăturat şi 
actori ai Teatrului Naţional din Timişoara, 
au prezentat o variantă complexă, valo-
roasă ca imagine, muzică, dans. Christian 
Rudic realizează un rol complex, în care 
îşi manifestă evidentele calităţi vocale 

şi interpretative, în timp ce colega sa de 
scenă, Alina Ilea (Golde), actriţă, demon-
strează că se poate integra cu uşurinţă în 
compania colegilor săi de la operă. 

La eveniment au participat nu doar 
foarte mulţi membri ai comunităţii evre-
ilor din Timişoara ci şi oaspeţi veniţi de 
la Oradea, mulţi dintre ei – protagonişti 
ai variantei orădene a „Scripcarului pe 
acoperiş”, realizată de acelaşi regizor.
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„Ăsta-i sediul comunităţii?”, mă opresc 
în prag, aproape fără să-l recunosc. 
„Acum, înainte de-ntâi mai, s-a terminat 
renovarea”, mă familiarizează cu noutăţile 
Haim Rabinovici, preşedintele interimar al 
Comunităţii evreilor bârlădeni. „Acum vreo 
şase luni, coordonatoarea de programe 
sociale ale DASM, dr. Nicoleta Oprea, a 
venit inopinat în vizită la se-
diu să vadă la faţa locului si-
tuaţia câtorva dintre asistaţii 
noştri. Sediul era cum îl ştiaţi: 
cu înfăţişare de început de 
secol XX. Mi-am promis mie 
însumi că data viitoare când 
mai vin oaspeţi să-i pot primi 
într-un sediu modern. Am 
obţinut banii necesari pen-
tru a acoperi cheltuielile de 
renovare, conform aprobării 
Comitetului Director. Lucră-
rile au început în 18 martie 
şi-n aproape două luni totul a fost gata”. 
Pentru o comunitate bogată, lucrul poate 
părea mărunt, dar pentru o comunitate 
lipsită de venituri, cum e cea din Bârlad, 
e ceva de bun augur. 

Sigur, marea problemă, rămasă moş-
tenire de la preşedinţii Bernard Uşer z.l. şi 
Lazăr Croitoru z.l., e sinagoga, monument 
istoric şi arhitectural de mare valoare, sin-
gura rămasă – încă! – în picioare din cele 
12 sinagogi câte existau înainte de război. 
Templul – cum i se spune – a fost fondat în 
1788. A fost restaurat după cutremurul din 
1940, s-au făcut donaţii pentru Templu în 
1944, apoi, în 1962. După cutremurul din 
1977 a fost nevoie să fie, din nou, renovat. 
Şi conducerea F.C.E.R. a făcut-o. S-ar 
putea replica: atunci erau bani. Într-ade-
văr, la vremea aceea, eram singura ţară 
din fostul bloc al ţărilor socialiste în care 
activa Joint-ul. Şi, totuşi, în zilele noastre, 
în alte comunităţi mici, sărace – e drept, 
cu unele donaţii, dar şi cu ajutor din partea 
Federaţiei – s-au făcut şi continuă să se 
facă restaurări. „Anul trecut – povesteşte 
Haim Rabinovici – preşedintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, şi E.S. Dan Ben Eliezer, 
ambasadorul Israelului în România, au 
vizitat Templul. Au fost copleşiţi de ma-
iestuosul Aron Kodeş, simbolurile celor 
12 triburi, pictate de un artist vestit în 
epocă, sculptura în lemn a balustradelor 
de la balcoane. Prilej de discuţii, de spe-
ranţe... Am fost acum câteva săptămâni 
la Adunarea Generală cu preşedinţii de 
Comunităţi. S-au enumerat şi proiectele 
de renovări de sinagogi. Nu eram pe 
listă!“. Am intrat în Templu: tavan plin 
de crăpături, pereţi coşcoviţi, tencuială 
căzută… O stare de degradare mult mai 
avansată decât data trecută. 

– Dar văd că sunteţi singur în birou. 
Secretarul de comunitate unde-i?

– Secretarul?! N-avem decât un con-
tabil, cu-n sfert de normă. N-avem medic. 
Doctorul Negoiţă s-a retras din motive 
grave de sănătate, din 2010, când am 
venit preşedinte interimar. N-avem asis-
tent social. N-avem casier, magazioner, 
şofer, paznic de cimitir. Fostul paznic, 
căruia i-au fost acordate facilităţi, a plecat 
şi-a lăsat capela mortuară fără uşi, fără 
geamuri, fără nimic… Şi-n ultimul timp, a 
fost furată şi tabla de pe casă. Am acope-
rit-o ca să nu se deterioreze definitiv. Aş 
propune să fie dărâmată, că am amenajat 
o capelă mortuară în incintă. Totuşi, paza 
cimitirului rămâne o problemă.

– Şi-atunci, în afară de atribuţiile me-
dicului, care n-au cum să fie înlocuite, 
cine face restul?

– Cum cine?! Eu!
– Oficiant de cult aveţi?
– Nu. Lică Croitoru z.l. care, înainte de 

a fi fost ales preşedinte, a fost şi oficiant 
de cult, putea acoperi şi asta. Eu – nu. La 

înmormântarea lui, pe lângă preşedinţi 
din comunităţi învecinate, a venit fostul 
preşedinte al Comunităţii băcăuane, Hary 
Vigdar z.l., cu oficiantul comunităţii sale, 
Heinrich Brif. La Adunarea Generală re-
centă, Rabinul Rafael Shaffer mi-a propus 
colaborarea şi, în cazul în care dumnealui 
n-ar fi disponibil, s-a gândit să apelez la 

oficiantul Suhar Goldstein, 
de la Brăila. Tot la Adunare 
am propus să fie angajat un 
secretar de comunitate cu 
jumătate de normă. 

– Încotro merg banii pe 
care-i primiţi?

– Totul merge pentru 
asistaţi. Când am venit, am 
găsit patru dosare întocmite 
pentru viitori asistaţi. Le-am 
rezolvat. Erau cinci; acum 
sunt nouă asistaţi. Pentru 
alte cheltuieli, nu cer nimic, 

nici măcar hârtie de xerox, nici măcar un 
bec. Faxul pe care-l vedeţi, cadou de la 
băiatul meu care lucrează la Bucureşti, 
îl folosesc pentru comunitate. Mă duc la 
bancă, scot banii veniţi pentru asistaţi şi 
mă duc la ei acasă să-i distribui, că sunt 
bătrâni şi bolnavi. Se scuză că de-abia îi 
ţin picioarele. Ca asistent social, am făcut 
dosare pentru două asistate; uneia dintre 
ele - să poată fi operată de cataractă prin 
„Project Vision”; celeilalte – să-i poată fi 
decontate cheltuielile de control oftalmo-
logic şi de ochelari. Le-am angajat ajutor 
gospodăresc. Inventarul e ţinut la zi.

– Relaţiile cu DASM?
– Foarte bune. Atât la nivel central – 

directorul Attila Gulyas, coordonatoarea 
de programe dr. Nicoleta Oprea, respon-
sabilă de asistenţă socială în ţară, dr. 
Nadia Georgescu; cât şi la nivel zonal 
– Irina Aldea, responsabilă de asistenţă 
socială – Moldova; Marius Donicescu, 
asistent social la Iaşi.

– Aţi reuşit să daţi de urma listelor de 
proprietăţi întocmite de legionari pentru 
ca, pe baza lor, să vă puteţi recupera 
proprietăţi, terenuri?

– Nu. Lică Croitoru (z.l.) depusese ce-
rere la Arhivele Statului şi a venit răspuns 
negativ. Am primit, în repetate rânduri, din 
partea Fundaţiei „Caritatea”, solicitare 
să mă interesez la autorităţile locale de 
soarta unor imobile figurând pe listele 
Fundaţiei. Mi s-a răspuns că ei nu discută 
prin intermediari; să vină reprezentantul 
„Carităţii”, care are calitate oficială, să 
ceară situaţia imobilelor în cauză. 

– Donaţii?

– Am primit vorbe, dar fapte… Mai 
mult; vin originari din Bârlad la mormin-
tele rudelor şi pretind Comunităţii să 
repare morminte care sunt deteriorate. 
Or, cheltuielile trebuie să fie suportate 
de urmaşi. Există un pietrar calificat care, 
de ani de zile, repară morminte deterio-
rate, dar – contra cost. Eu fac şi munca 
administratorului de cimitir: îngrijesc de 
cele trei cimitire evreieşti din Bârlad. 
Unul – monument arhitectonic din secolul 
XVIII; al doilea – din secolul XIX, ambele 
închise; al treilea, cu morminte de la 
1900 încoace – în funcţiune. În fiecare 
an, Nathan Neta care, în cadrul CAPI, 
are în grijă cimitirele din ţară, trimite banii 
necesari pentru întreţinerea lor. Mai există 
încă două cimitire, la Murgeni şi Puieşti, 
localităţi unde nu mai trăiesc evrei, aflate 
tot în custodia Comunităţii.

– Vă raportaţi la lideri comunitari în-
vecinaţi?

– Fiecare e-n altă situaţie. Iancu Aizic, 
preşedintele Comunităţii tecucene, a avut 
şi are noroc de sponsori; Hera Steimberg, 
preşedintele Comunităţii huşene, s-a 
îmbolnăvit; Mircea Rond, preşedintele 
Comunităţii focşănene, conduce o comu-
nitate mai mare, cu proprietăţi imobiliare. 

– Încă Bernard Uşer z.l. îşi dorea să 
apară o monografie despre evreii din 
Bârlad. S-a realizat?

– Da. Paul Zahariuc, jurnalist la 
”Obiectiv” din Vaslui, s-a documentat la 
Arhivele Judeţului Vaslui, de care apar-
ţine Municipiul Bârlad. A venit şi la co-
munitatea noastră. I-am pus la dispoziţie 
documentele existente în Arhivă, a făcut 
fotografii la cimitire. Apoi a scris o mo-
nografie despre evreii din Bârlad, volum 
care a fost lansat la Biblioteca Centrală 
Municipală. Au fost invitaţi istorici, scriitori, 
un reprezentant al Primăriei… 

– O schiţă de istorie a comunităţii?
– Atestare documentară – peste 300 

de ani; 12 sinagogi - unul din rabini, Aizic 
Taubes, cărturar eminent, apropiat al 
primului consul al SUA în România, B.F. 
Peixotto, invitat de Crémieux, în 1872, 
la Congresul Israelit de la Bruxelles - ; 
întreprinderi industriale, tipografii fondate 
de evrei bârlădeni; societăţi filantropice, 
societăţi culturale, şcoli, spitale evreieşti, 
cămin pentru vârstnici, trei cimitire, două 
cuptoare pentru fabricarea de maţot, 
două cantine pentru săraci în anii inter-
belici; organizaţii şi presă sioniste; filială 
sportivă „Macabi”. Un oraş care a dat 
academicieni – Martin Bercovici, Barbu 
Zaharescu -, universitari, unul dintre ei, 

”A avut loc – îşi aminteşte dr. Aurel 
Vainer – o bruscă schimbare în tonul  
presei româneşti din epocă, în care erau 
marcate, până la bătălia de la Stalingrad, 
victoriile forţelor  germane, care erau 
atunci aliate cu armata română, condu-
să de mareşalul Antonescu. Ascultând 
acum despre amploarea concentrărilor 
de forţe de la Stalingrad, se poate afirma, 
într-adevăr, că s-a dat una dintre bătăliile 
esenţiale din cel de-al doilea război mon-
dial. Nu pot să nu spun că, după părerea 
mea, la Stalingrad s-a hotărât soarta celui 
de-al doilea război mondial şi învingerea 
mai departe, după trei ani, a forţelor 

hitleriste în propriul bârlog, la Berlin. Îmi 
amintesc imaginile când un soldat sovietic 
de atunci punea deasupra Reichstag-
ului german steagul roşu al victoriei.  
Mareşalul Antonescu a fost crâncen îm-
potriva evreilor.

Daţi-mi voie să mă alătur tuturor celor 
care îi evocă cu toată lauda posibilă pe cei 
care au luptat atunci la Stalingrad şi au 
schimbat soarta celui de-al doilea război 
mondial. Aşadar, vă rog să mă consideraţi 
unul dintre cei care trebuie să spună, din 
toată inima, că cei care şi-au dat viaţa 
acolo, şi-au dat viaţa şi pentru soarta 
evreilor din România. M-am alăturat fără 

echivoc invitaţiei pe care mi-a făcut-o 
colegul meu Miron Ignat, preşedintele 
Comunităţii ruşilor lipoveni. Nu vă mai 
spun că am apucat să vorbesc după cel 
care a luptat în al doilea război mondial, 
generalul Dragnea. Vă apreciez mult, 
v-am întâlnit de nenumărate ori şi m-a 
impresionat ţinuta şi respectul pe care îl 
exprimaţi.

Vă asigur că sunt un patriot român. 
Încă o dată, mulţumiri pentru invitaţie, 
felicitări pentru organizatori şi cred că în 
istoria Stalingradului va exista şi acest 
eveniment, din această după amiază, în 
una dintre frumoasele săli ale Palatului 
Parlamentului.

Încă o dată, vă doresc toate cele bune, 
să nu mai ştim de asemenea evenimente, 
să ştim doar că între oameni există pace 
şi înţelegere, să luptăm pentru aceste 
idealuri. Vă mulţumesc foarte mult”, a 
spus Aurel Vainer, în încheiere. (A.M.)

creatorul şcolii de fiziopatologie, prof. 
univ. dr. Marcel Saragea, a fost primul 
director al Căminului „Rosen”, prof. univ. 
dr. Solomon Weinberg, fost colaborator 
la „Realitatea Evreiască”, foarte mulţi 
medici – unul dintre ei, prof. univ. dr. Miron 
Segal, membru al Academiei de Ştiinţe 
Medicale -, farmacişti, avocaţi, militari 
de rang înalt – general Eugen Bantea, 
general dr. Ernest Vainer -, ingineri, 
economişti, literaţi – unii plecaţi în Israel: 
Virgil Duda; alţii – plecaţi din lume: Lucian 
Raicu, Izu Schechter, I. M. Ştefan, fost 
colaborator la „Revista Cultului Mozaic”, 
Mircea şi Irina Gorun…

– V-aţi gândit la un punct muzeal?
– Un proiect de perspectivă, dacă 

reuşesc să-mi realizez visul: reabilitarea 
Templului.

– Cum apreciaţi munca de preşedinte 
al Comunităţii, azi: act de curaj, şansă, 
necesitate?

– Curaj, de ce? Mi se pare în firea lu-
crurilor. Şansa e a comunităţii; ea judecă 
dacă e, într-adevăr, bine sau nu ce fac. 
Necesitate – da. E o satisfacţie sufle-
tească să poţi ajuta oameni în suferinţă, 
să primeşti mulţumiri când te duci la ei.

IULIA DELEANU

“E o satisfacţie să ajuţi oameni în suferinţă“

D r.  A U R E L  VA I N E R :  „ L a  S t a l i n g r a d  s - a  h o t ă r â t 
s o a r t a  c e l u i  d e - a l  d o i l e a  r ă z b o i  m o n d i a l ”

Cu ocazia unui eveniment organizat la Palatul Parlamentului de la Bucureşti, 
dedicat bătăliei de la Stalingrad şi memoriei celor care şi-au pierdut viaţa în această 
luptă care a schimbat cursul celui de-al doilea război mondial, deputatul Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România, dr. Aurel Vainer, a rostit un discurs despre 
acest moment în care „forţele aliate au ajuns până la urmă să învingă fascismul, 
hitlerismul, ura, duşmănia faţă de popoare”.

Cu HAIM RABInOvICI, preşedintele interimar al Comunităţii Evreilor din Bârlad

MARŞUL vIEţII – 
aprilie 2013

Mii de elevi şi studenţi din  zeci de 
ţări, precum şi supravieţuitori, au parti-
cipat la „The March of the Living 2013”, 
pe parcursul  Auschwitz I şi Auschwitz II 
(Birkenau). Începând din 1988, au partici-
pat la acest marş simbolic circa 185.000 
de oameni, desigur şi din România. Anul 
acesta, ziua de 8 aprilie a coincis cu Ziua 
Internaţională a Romilor, fiind cunoscut 
faptul că la Auschwitz au fost exterminaţi 
20.000 de romi, alături de cei aproape un 
milion şi jumătate de evrei, ca şi victime 
de alte etnii. Tot în aprilie, în 1943, a avut 
loc şi răscoala ghetoului varşovian. O de-
legaţie formată din elevi a şase licee din 
Capitală – “Matei Basarab”, “Al.I Cuza”, 
“Decebal”, “Franklin”, CE “Lauder-Reut”, 
“Mihai Viteazul”, ca şi delegaţi din partea 
F.C.E.R. au participat la comemorarea 
răscoalei din ghetoul varşovian, sponsor 
fiind Fundaţia Ronald Lauder. 

MARŞUL VIEŢII este organizat în 
fiecare an şi în Ungaria. În acest an au 
participat circa 10.000 de persoane. Un 
grup de neonazişti au încercat să pertur-
be marşul, dar poliţia a intervenit la timp. 
Premierul Viktor Orban a cerut Ministe-
rului de Interne, înaintea marşului, să 
interzică o demonstraţie cu motociclete a 
neonaziştilor. În ultimul timp, se remarcă 
o recrudescenţă a manifestărilor pro-fas-
ciste şi antisemite, fapt care a influenţat 
decizia conducerii Congresului Mondial 
Evreiesc  de a organiza, în semn de so-
lidaritate, chiar în Budapesta  sesiunea 
din acest an.

B.M.M.
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România, singurul stat est-european 
care nu a rupt relaţiile cu Israelul

„Relaţiile între România şi Israel au aceeaşi vechime 
cu proclamarea independenţei Israelului”, a fost punctul 
de pornire al unei substanţiale analize a legăturilor din 
ultimele două decenii între cele două state şi al unei 
treceri în revistă a principalelor etape din trecut, reali-
zată de gral (r ) prof. univ. dr. Mihai Ionescu. Un prim 
popas: războiul din 1967, când România a fost singura 
ţară din blocul fostelor state socialiste care n-a rupt re-
laţiile diplomatice cu Israelul. Legăturile între România 
şi Israel au cunoscut noi faze după 1990. „În perioada 
1990 - 1997 a fost dezvoltată o componentă economică 
foarte importantă, Israelul fiind printre principalii furnizori 
de tehnologie militară europeană ai României”. […] 
La începutul anilor 2000, circa 100 000 de muncitori 
români au lucrat în Israel, trimiţând în România în jur 
de un miliard de dolari, fapt care a constituit o serioasă 
contribuţie din punct de vedere economic la strângerea 
acestor relaţii. După 2002, când personalităţi politice 
israeliene de vârf au vizitat România şi, mai ales, între 
2006 - 2007, au căpătat amploare investiţiile israeliene 
în România care astăzi se cifrează, după unele surse, la 
circa 3 miliarde de dolari“. În acelaşi context, vorbitorul 
a amintit despre înfiinţarea, la iniţiativa preşedintelui 
Ion Iliescu, a Comisiei Internaţionale pentru Studierea 
Holocaustului în România, din care au făcut parte şi 
istorici israelieni. În urma recomandărilor Raportului 
acestei Comisii a fost recunoscută, pentru prima dată, 
responsabilitatea statului român în Holocaust, a fost 
creat INSHR – EW, a fost ridicat un Memorial al Holo-
caustului la Bucureşti. În 2010 şi 2011, o dată cu vizita 
preşedintelui Shimon Peres şi a premierului Benjamin 
Netanyahu în România, acest parteneriat s-a amplificat. 
„Semnul acestei amplificări a fost reuniunea comună 
a celor două guverne la Ierusalim, premier român la 
vremea aceea fiind Emil Boc.”

Tradiţie de 65 de ani a legăturilor diplomatice
Ambasadorul Radu Homescu (ambasador al 

României în Israel în perioada 1991-1995) a evocat  

Evreii au existat permanent în Israel
„Şalom tuturor, că avem nevoie de Şalom în Israel 

şi în lume”, a sintetizat dr. Aurel Vainer într-o singură 
frază o stare de spirit de acută actualitate. Domnia sa a 
accentuat existenţa permanentă a evreilor în Ereţ Israel, 
în cei două mii de ani de Diaspora, principiile mişcării 
sioniste, pornind de la necesitatea unui „cămin naţional 
al evreilor”, formulate în „Declaraţia Balfour” din 1917. 
Un rol imens a fost jucat de limba ebraică în renaşterea 
Israelului modern, de „misiunea divină” a lui Herzl, dat 
fiindcă „miracolul Israel” este expresia voinţei lui Dumne-
zeu. Moderatorul a rememorat momente de la recepţia 
de anvergură oferită la Ateneul Român de ambasadorul 
Statului Israel, E.S. Dan Ben Eliezer, comemorarea a 70 
de ani de la revolta Ghetoului din Varşovia, în prezenţa 
unor înalte autorităţi poloneze, a preşedintelui Parlamen-
tului UE, a unor politicieni de marcă din lume, România 
fiind reprezentată de ministrul Afacerilor Externe, Titus 
Corlăţean. Domnia sa a subliniat că revolta Ghetoului 
varşovian a contribuit la renaşterea ulterioară a Statului 
Israel, evenimentul fiind amplu reflectat în „Süddeutsche 
Zeitung”, al doilea ziar ca importanţă în Germania. Mo-
deratorul a relevat trei caracteristici fundamentale ale 
Israelului: democraţia din viaţa de zi cu zi, dar şi cea 
semnificativ ilustrată în Knesset: „din 123 de membri, 
12 sunt arabi, reprezentând interesele populaţiei arabe 
din Israel”; „forţa Zahal-ului”, care „ajută la continuitatea 
existenţei şi progresului în Statul Israel”; „continua reîn-
noire a stabilizării”, vizibilă şi invizibilă. 

Dr. Aurel Vainer a făcut cunoscută publicului invitaţia 
preşedintelui României, Traian Băsescu, prin şeful Can-
celariei Prezidenţiale, Cristian Diaconescu, la o discuţie 
legată de înfiinţarea Muzeului Evreilor din România la 
Bucureşti. A salutat înfiinţarea Centrului de Studii Israe-
liene din cadrul S.N.S.P.A. şi a mulţumit organizatorilor 
simpozionului, F.C.E.R. – prin dr. ing. José Blum, cola-
boratoarea sa, Sibyl Benun, C.S.I.E.R. şi S.N.S.P.A. şi 
lui Silviu Vexler, care a asigurat transmisia pe internet 
a simpozionului.

Stat înfloritor, pluralist
E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în 

România, a făcut o retrospectivă a devenirilor Israelului 
şi a sintetizat aspiraţiile sale în viitor. „Acum 65 de ani, 
primul ministru Ben Gurion a declarat independenţa 
Statului Israel, stat care părea fără speranţe. Dar Ben 
Gurion a fost vizionar şi Israelul a prosperat în pofida 
tuturor obstacolelor. Este o binecuvântare pentru cei 
circa 600 000 de israelieni, care au dansat atunci pe 
străzi, faptul că Israelul s-a transformat în acest scurt 
interval de timp într-un stat democratic, înfloritor, pluralist, 
cu opt milioane de cetăţeni. Israelul are, în prezent, o 
economie puternică, o societate dinamică. A contribuit 
extraordinar de mult de-a lungul anilor în domenii precum 
IT, telecomunicaţii, aparatură medicală, tehnologii de 
tratare a apei, agricultură, securitate naţională. Israelul 
este recunoscut în întreaga lume pentru inovaţiile pe 
care le-a oferit omenirii, fiind un centru de inovare da-
torită concentraţiei de companii start-up şi laboratoare 
de cercetare. Israelul este una dintre cele mai mici ţări 
din lume, cu cele mai puţine resurse naturale, dar care, 
totuşi, a avut contribuţii valoroase în ştiinţă, tehnologie, 
arte şi multe alte domenii ale activităţii umane, folosind 
una din cele mai mari şi mai importante resurse naturale: 
inteligenţa propriului popor. Avem mult de lucru pentru 
a proteja ceea ce am construit, pentru a putea împlini 
aspiraţiile poporului nostru. Relaţiile speciale între Isra-
el şi România se datorează şi comunităţii evreieşti din 
România, care are o istorie bogată pe aceste meleaguri. 
Între evreii din Israel şi evreii din Diaspora există o legă-
tură şi un destin comun.“ 

Pol de stabilitate şi democraţie
Evidenţiind importanţa acestei sărbători pentru Is-

rael, pentru România şi pentru comunitatea evreiască 
din România „cu eficientă contribuţie în plan cultural”, 
generalul Teodor Frunzetti a subliniat faptul că recu-
noaşterea suveranităţii Statului Israel acum 65 de ani 
a reprezentat „o reparaţie morală, o reparaţie istorică”. 

Chiar dacă este situat în Orientul Mijlociu, „ca formaţie 
politică şi în planul valorilor morale, filozofice, Israelul 
este un stat european”, fiind, totodată, beneficiarul unei 
„culturi străvechi”. 

În condiţiile în care, „în ţări alăturate s-au perindat 
regimuri totalitare, regimuri de mână forte, au avut loc 
lovituri de stat, Statul Israel a rămas bazat nu numai pe 
principii morale, dar şi pe o Constituţie care-i asigură 
stabilitatea. În acest peisaj zbuciumat, existenţa acestui 
pol de stabilitate şi democraţie este un exemplu pentru 
întreg Orientul Mijlociu. […] Relaţiile între ţara noastră 
şi Israel nu au suferit modificări, în primul rând, datorită 
unei mari comunităţi originare din România.

Bucuria zilei independenţei  
şi tragismul Holocaustului

„Holocaustul şi înfiinţarea statului Israel” a fost tema 
intervenţiei susţinute de prof. dr. Alexandru Florian, 
directorul Institutului Naţional pentru Studierea Holoca-
ustului „Elie Wiesel” din România. În alocuţiunea rostită, 
acesta a evidenţiat legătura dintre „tragedia evreilor din 
Europa în perioada celui de-al doilea război mondial 
şi data de 14 mai 1948, când liderii politici evrei din 
Palestina au decis, în baza Rezoluţiei ONU din 1947, 
să declare independenţa statului Israel”. În opinia sa, 
această zi a bucuriei şi a optimismului este întotdeauna 
completată de perspectiva sumbră a ceea ce a însemnat 
Holocaustul în istoria evreilor. (...) Deci, tragedia evreilor 
a reprezentat un moment de trezire a clasei politice, a 
marilor puteri de la sfârşitul anilor ’40 şi drama lor a fost 
luată în considerare (...); acest proces, unic, de exter-
minare a şase milioane de evrei într-o perioadă extrem 
de scurtă, a reprezentat un factor deosebit de presant 
pentru a se da liber de către ONU la organizarea sta-
tului Israel”. Vorbitorul a evocat un moment important 
– inaugurarea în 2009 a Memorialului Holocaustului din 
România, arătând că România este printre puţinele ţări 
în care un astfel de monument a fost ridicat prin contri-
buţia statului. Acest lucru „reprezintă, în mod indiscutabil, 
un gest de asumare a responsabilităţii şi de aplecare 
în faţa memoriei victimelor din perioada regimului Ion 
Antonescu. (...) Într-o ţară în care, într-adevăr, aceste 
semne ale memoriei sunt extrem de puţine şi au fost, 
până nu demult, mai ales rezultatul unor iniţiative private, 
mai ales ale F.C.E.R. (...), trebuie menţionat aici efortul 
statului român, prin Institutul «Elie Wiesel», de a pune în 
2011 două plăci comemorative la Iaşi, pe două sedii de 
tristă amintire din istoria evreilor, pe chestură şi pe gara 
din Iaşi, acolo unde a avut loc tragedia şi şi-au pierdut 
viaţa câteva mii de evrei ieşeni.

În intervenţia sa, prof. dr. A. Florian a mai adus în 
discuţie o nouă formă de antisemitism, mai exact an-
tiisraelismul: „În Israel nu va fi pace, linişte, nu se vor 
putea gândi strategii de dezvoltare durabilă în condiţii de 
normalitate, atât timp cât riscurile de securitate nu se vor 
reduce…, mă refer la pericolul extremismului ideologic 
care alimentează de fapt şi susţine manifestările de vio-
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Ofrandă de gând şi suflet adusă Statului Israel modern, la 65 de ani de la renaştere, simpozionul „Israel 

65” a fost un elogiu adus uneia din cele mai importante materii prime într-o ţară săracă în bogăţii naturale, 
„inteligenţa propriului popor”. A constituit o dublă celebrare - 65 de ani de relaţii diplomatice neîntrerupte 
România - Israel, dar şi o retrospectivă din punct de vedere contemporan a evoluţiilor acestei oaze de 
democraţie în Orientul Apropiat, precum şi un îndemn la vigilenţă în faţa ofensivei celor care-i doresc, 
astăzi, distrugerea, pericol pentru pacea lumii. Evident, simpozionul a fost un omagiu adus importanţei 
pe care poporul evreu o acordă Cărţii din antichitate până în prezent şi o incursiune în istoria sionismului, 
o invitaţie la meditaţie despre demnitate. 

În public au luat loc lideri ai F.C.E.R. şi C.E.B., personalităţi ale vieţii socio-culturale româneşti iar invi-
tată de onoare a fost unul dintre importanţii oameni politici israelieni actuali, candidată în 2007 la funcţia 
de preşedinte al Statului Israel, fost deputat în Knesset în mai multe legistaturi, Colette Avital, originară 
din România. Momente de emoţie: oda pentru Israel, compusă de unul dintre supravieţuitorii din Trenul 
Morţii în 1941, Iancu Ţucărman, pe muzica scrisă de Fred Popovici, şi prezentarea de către vicepreşedin-
tele C.E.B., ing. Mirela Aşman, a unei broşuri omagiale „Israel – 65”. 

(Continuare în pag. 11)

lenţă în stradă sau cele cu tentă clară de conflict armat, 
de război, la care periodic este supus Statul Israel. Mă 
refer la cei care, prin toate colţurile lumii, neagă existenţa 
Holocaustului şi la aceia care dezvoltă mesaje extrem 
de violente şi agresive de antisemitism.” 

Prima Cameră Bilaterală de Comerţ
Ing. José Iacobescu, preşedinte al B’nai B’rith 

România şi preşedinte fondator al Uniunii Camerelor 
de Comerţ şi Industrie Bilaterale din România, a vorbit 
despre importanţa înfiinţării primei Camere de Comerţ 
bilaterale România-Israel, al cărei fondator este şi pe 
care a condus-o până în 2006, precum şi despre relaţiile 
economice deosebit de importante dintre România şi 
Statul Israel în privinţa cărora există reale perspective 
de dezvoltare. “Ideea constituirii C.C.R.-I. a pornit de 
la o broşură editată în 1935, pe care am găsit-o într-un 
anticariat şi care era intitulată „Buletin economic Româ-
nia-Palestina”. Am mers la ataşatul comercial de atunci 
al Ambasadei Israelului, Rami Samash, care mi-a spus 
că este o idee foarte bună, iar Guvernul israelian ne 
oferă întreg sprijinul. Astfel că, în 1990, prin Hotărârea 
Guvernului condus de Petre Roman a luat fiinţă prima 
Cameră de Comerţ şi Industrie bilaterală din România: 
România-Israel. Mulţumesc pentru sprijinul continuu pe 
care şi astăzi ni-l oferă Ambasada Statului Israel”.
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cei „65 de ani de relaţii diplomatice România-Israel”. 
Vorbitorul a subliniat că relaţiile româno-israeliene au fost 
stabilite la 11 iunie 1948, adică la nici o lună de zile de 
la marele eveniment istoric al proclamării Independen-
ţei, şi că nu au fost întrerupte niciodată în aceste şase 
decenii şi jumătate. Evocând momentele marcante ale 
activităţii sale diplomatice în Israel, amb. R. Homescu 
a amintit şi de personalităţile pe care le-a cunoscut cu 
acest prilej: ,,Am avut imensa şansă să port substanţi-
ale convorbiri cu Chaim Herzog, căruia i-am prezentat 
scrisorile de acreditare, precum şi cu preşedinţii Efraim 
Kaţir Katchalsky, Itzhak Navon şi Ezer Weizman, care 
mi-au confirmat, fiecare la rândul lor, aprecierile deosebit 
de pozitive despre relaţia cu România. (...) Am avut, de 
asemenea, imensa şansă să-mi desfăşor activitatea în 
perioada când Ministerul de Externe israelian a fost con-
dus de marele diplomat şi magistru al relaţiilor internaţi-
onale, ministrul de atunci, E.S. Shimon Peres, actualul 
preşedinte al Statului Israel. (...) Am avut unica şansă 
şi onoarea să-l cunosc şi să confer cu primul ministru 
Yitzhak Rabin, artizanul procesului de pace, laureat al 
Premiului Nobel pentru Pace în tandem cu E.S. Shimon 
Peres şi care a plătit cu viaţa crezul său politic de soldat 
al păcii”. Amb. Homescu a mai enumerat printre cei cu 
care a avut bucuria să lucreze pe E.S. amb. dr. Iosef 
Govrin, director general în MAE israelian. 

Prezentând momentele însemnate din mandatul său, 
amb. R. Homescu a amintit: prima vizită a unui şef de 
stat român în Israel, efectuată în perioada 2-5 septembrie 
1991 de preşedintele Ion Iliescu, urmată de numeroase 
vizite bilaterale la nivel de miniştri şi reprezentanţi ai 
Knesset-ului şi respectiv ai Parlamentului României; 
numirea primului consul onorific al României în Israel, 
Richard Armon; înfrăţirea între opt oraşe israeliene şi opt 
oraşe din România; cooperarea economică intensă, mar-
cată prin existenţa a 1400 de societăţi mixte, precum şi 
realizarea Băncii Româno-Israeliene de Credit Industrial 
şi Comercial de la Bucureşti; colaborarea bilaterală în 
cadrul ONU, al UNESCO şi al altor organisme interna-
ţionale; acordarea de titluri şi distincţii de onoare unor 
personalităţi evreieşti de către Academia Română sau 
diverse universităţi şi înfiinţarea unor centre de studii 

iudaice la Universităţile din Bucureşti, Craiova şi Iaşi; 
galele unor mari regizori români ca Liviu Ciulei şi Dan 
Piţa în Israel, expoziţii de artă plastică, “un real schimb 
de traduceri şi editări de cărţi”, colaborări între uniunile 
scriitorilor din cele două ţări.

Sinceritatea şi consecvenţa, trăsăturile 
raporturilor dintre ţările noastre

Mihnea Constantinescu a subliniat: “Sinceritatea şi 
consecvenţa definesc relaţia dintre România şi Israel. 
Oricare a fost regimul din ţara noastră, relaţiile au fost 
strânse şi asta este o mândrie pentru noi. Este o relaţie 
de interes strategic. Astăzi, peste 86.000 de cetăţeni 
israelieni sunt originari din România, iar asta este foarte 
important.“

„În România îşi desfăşoară activitatea peste  
65. 000 de societăţi cu capital israelian, ceea ce este ia-
răşi foarte important“, a declarat Mihnea Constantinescu. 
Vorbitorul şi-a subliniat satisfacţia faţă de faptul că „tot 
mai multe centre israeliene se nasc în centrele noastre 
universitare. Iată, cel mai recent, S.N.S.P.A. s-a alăturat.“

“O astfel de aniversare ar trebui să constituie, nu 
doar pentru România, ci pentru toate ţările, o ocazie 
de reflecţie lucidă. Fiecare ţară ar trebui să considere 
securitatea Israelului foarte importantă pentru sine. Este 
de fapt o invitaţie la solidarizare cu lumea civilizată, în 
care ne dorim să trăim. Pentru noi, românii, mai impor-
tant decât bucuria de a lua parte la această aniversare 
este să ne asumăm trecutul, istoria comună, relaţia cu 
minorităţile noastre.

În final, ţin să-mi exprim îngrijorarea pentru încă 
existenta susţinere a organizaţiilor de extremă dreapta.”

Studierea temelor israeliene contribuie 
la formarea elitelor politice româneşti

Conf. univ. dr. Liliana Popescu, prorector al SNSPA, 
a abordat Importanţa studierii principalelor teme israelie-
ne pentru formarea elitei politice româneşti, din calitatea 
sa de cofondator al recent înfiinţatului Centru de Studii 
Israeliene în cadrul S.N.S.P.A. De asemenea s-a referit 
la importanţa studierii şi cunoaşterii problematicii dosa-
rului Orientului Mijlociu dintr-o perspectivă academică 
şi obiectivă, dar şi despre România, ca stat membru al 
Uniunii Europene, poziţie din care poate facilita Statului 
Israel anumite oportunităţi. “Cred că este absolut ne-
cesară o mai bună cunoaştere a acestei regiuni foarte 
delicate şi în care se încrucişează interesele marilor 
puteri. Aceasta a şi fost una dintre motivaţiile pentru care 
am gândit, împreună cu prof. Liviu Rotman, deschiderea 
unui centru de studii israeliene şi considerăm că prin 
activitatea acestuia vom reuşi să diminuăm prejudecăţile 
şi să oferim pregătirea corectă a unui grup de experţi, 
care să contribuie la dezvoltarea relaţiilor dintre România 
şi Statul Israel”.

Moise, propovăduitorul monoteismului
O temă aparent cunoscută a fost prezentată cu 

talent, inteligenţă şi spirit filosofic de conf. dr. Madeea 
Axinciuc, fostă directoare a ICR-Tel Aviv, specialistă în 
limba şi cultura ebraică. Apariţia lui Moise constituie un 
moment de cotitură în viaţa unei populaţii antice care, 
prin acţiunile acestui mare profet, a devenit un popor. 
Nu exista Cartea, el fiind propovăduitorul unei religii 
care căpăta contur – monoteismul, îmbrăţişat încă de 
Abraham, cu şase secole înainte. Primul Legământ cu 
Dumnezeu l-a făcut primul patriarh, dar Moise a avut 
harul şi forţa de a împlini al Doilea Legământ, acela al 
poporului lui Israel cu Adonai Ehad. De la legătura per-
sonală a unui patriarh s-a ajuns la legământul colectiv. 
De la comunitatea bazată pe legături de familie s-a ajuns 
la afirmarea unui popor în istorie. Ieşirea din Egipt a fost 
şi ieşirea din robia spirituală, nu numai socială. Însuşi 
Dumnezeu promite că va locui în mijlocul poporului 
lui Israel. Cuvântul davar înseamnă şi faptă şi cuvânt. 
Externalizarea sentimentului religios a creat premisele 
unei unităţi care a permis poporului „ales” să dăinuiască 
până astăzi, a conchis vorbitoarea.

Centrul de Studii Israeliene,  
singular în Europa de Est

Înfiinţarea recent la Bucureşti a Centrului de Studii 
Israeliene este un act de cultură salutar şi, în acelaşi 
timp, singular în Europa de Est, a apreciat prof. dr. Liviu 
Rotman. În programa acestui Centru, pe lângă aspecte 
din viaţa politică, socială, culturală a Israelului, a fost 
inclusă şi tema Holocaustului. 

Israelul este, astăzi, singurul stat cu o democraţie 
reală din Orientul Apropiat. Dacă Th. Herzl vorbea de 
un cămin naţional, urmaşii săi au înfăptuit idealul sionist 
de refacere a patriei evreilor. Israelul, cu capitala la 
Ierusalim, a devenit polul spiritual al tuturor evreilor din 
lume. Atacurile sistematice, atât propagandistice, cât şi 

militare împotriva Israelului au la bază o tristă tradiţie 
a antisemitismului secular. Pe lângă extremismul de 
dreapta, care a avut permanent în vizor adversitatea 
antievreiască, extremismul de stânga, în ultimul timp, 
chiar în Occident şi-a însuşit un antiisraelism/antisemi-
tism virulent, susţinut şi de grupările extremiste islamice. 
Israelul nu mai este un David în faţa lui Goliat, ci un 
Goliat cu inteligenţa lui David. Nimeni nu poate ignora 
capacitatea de apărare a Statului Israel, a subliniat el. 

Înfiinţarea Centrului de Studii Israeliene se înscrie în 
tendinţa de regionalizare a studiilor de politică mondială. 
O mare problemă, care este actuală şi azi, o constituie 
adaptarea noilor veniţi (olim hadaşim) din cele mai di-
verse zone geografice, cu divers niveluri de pregătire. 
În condiţiile unei permanente ameninţări din partea 
extremismului islamic, al propagandei din diverse ţări 
neprietene, Statul Israel are în vedere rezolvarea unui 
complex de probleme. 

Evreii, cea mai puternică  
identitate naţională

“În anul 1991, atunci când am fost prima dată în Isra-
el, am avut percepţia miracolului. Mergeam prin deşert, 
între Tel-Aviv şi Beer Sheva. Aveam impresia că mă aflu 
în nordul Italiei sau în Franţa ori poate Austria… atât 
de verde era totul”, a spus Adrian Niculescu, istoric şi 
lector universitar S.N.S.P.A.

“Povestea Israelului este cea mai de succes poveste 
din toate timpurile, iar cheia acestui succes este prover-
bul: Cine are carte, are parte.”, a spus Adrian Niculescu: 
“Acest popor şi-a creat cea mai puternică identitate, cea 
mai durabilă conştiinţă de sine dintre popoarele lumii.“

Sionismul ca soluţie
Dr. Lya Benjamin i-a invitat pe cei prezenţi la o scurtă 

”călătorie, nu în spaţiu, ci în timp” şi a evocat idealul sio-
nist care i-a animat pe evreii români încă de la începutul 
secolului al XX-lea, arătând că „în anul 1919 apărea unul 
dintre cele mai importante ziare sioniste, Mântuirea, care 
la 7 martie anunţa, la cinema Eforie, filmul Palestina 
reînvie, prezentat ca o realizare grandioasă”. Dr. Lya 
Benjamin a amintit de activitatea lui Avram Leib Zissu, di-
rectorul acestei publicaţii, scriitor şi industriaş, „victimă a 
antisionismului din perioada comunistă”. Punctul central 
al intervenţiei a fost prezentarea lui Benjamin Fundoianu 
(Fondane), poet şi eseist evreu, ce şi-a găsit sfârşitul 
în camerele de gazare de la Auschwitz. Vorbitoarea a 
evidenţiat fascinaţia acestuia pentru sionism, credinţa sa 
în viitoarea împlinire a dezideratului naţional evreiesc, 
dar şi nostalgia pentru măreţia trecutului.

De la Ber Borochov în contemporaneitate
Având la bază lucrarea de doctorat, Adina Babeş, 

cercetător la Institutul „Elie Wiesel”, a adus în discuţie 
începuturile sionismului aşa cum pot fi regăsite în scri-
erile lui Ber Borochov, dar şi în Israelul zilelor noastre. 
A arătat, de asemenea, influenţa pe care ideile lui Ber 
Borochov, un teoretician al sionismului, au avut-o asupra 
primelor persoane care au emigrat în Palestina. 

Emigrarea celor care au format cea de-a doua Alia, 
precum şi prima formă de existenţă cooperatistă, pot fi 
văzute din perspectiva ideilor lui Borochov. Oamenii care 
au ales să-şi trăiască viaţa în Palestina, au pus bazele 
unor prime forme de existenţă economică, forme care 
s-au dezvoltat ulterior. Emigrarea lor în Israel a fost 
influenţată atât de contextul istoric, social, dar şi de cel 
ideologic. 

Ideile socialiste au jucat un rol important la începutul 
secolului al XX-lea în ceea ce priveşte sionismul, iar 
impactul pe care ele l-au avut merită studiat, cercetat 
şi analizat.

Miracolul Israelului
Eva Galambos, redactor la revista „Realitatea Evre-

iască”, a ţinut o prelegere despre ceea ce reprezintă 
Israelul şi întreaga comunitate din Diaspora, precum şi 
relaţia dintre cele două, toate, reunite sub titlul „Miracolul 
Israel”, parafrazând astfel sintagma folosită de preşedin-
tele ICR, prof. univ. dr. Andrei Marga, ca titlu al lucrării 
sale. În pofida unui pragmatism declarat, Eva Galambos 
a arătat că doar astfel ar putea caracteriza renaşterea şi 
evoluţia de necontestat a Statului Israel. De asemenea, 
ea a abordat problematica demnităţii evreilor şi miracolul 
redobândirii acesteia. “În ceea ce mă priveşte, sunt o 
pragmatică. Dar acum, cred că acest cuvânt, miracol, 
se potriveşte, cu toate că de-a lungul istoriei lor evreii 
au avut parte de multe miracole. Miracolul sunt oamenii. 
El a început cu rabinii din Evul Mediu care, în secolul al 
XIV-lea, au venit cu miile să moară în Ţara Sfântă şi a 
prins contur o dată cu Theodor Herzl şi tovarăşii lui din 
toate ţările europene, inclusiv din România”.

Pagini realizate de IULIA DELEANU,  DAN DRUŢĂ, 
GEORGE GÎLEA, DIANA MEDAN, BORIS MARIAN MEHR
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Liderii internaţionali 
salută a 65-a aniversare 

a Statului Israel

Aniversarea celor 65 de ani de la independenţa şi 
proclamarea Statului Israel s-a dovedit şi de această 
dată un prilej pentru reafirmarea sprijinului din partea 
celor mai importante state ale lumii, prin vocea condu-
cătorilor lor. Acest fapt este dovedit de mesajele primite 
de preşedintele Shimon Peres, căruia i-au fost adresate 
numeroase scrisori de felicitare şi susţinere din partea 
Germaniei, Elveţiei, Finlandei, Indiei, Greciei, Armeniei. 

Preşedintele american Barack Obama a transmis 
poporului israelian felicitări şi urări de „la mulţi ani”, în 
numele său dar şi în numele tuturor americanilor. “La 
cea de-a 65-a aniversare a înfiinţării Statului Israel, 
alături de compatrioţii americani, vă doresc o Zi a 
Independenţei fericită. Acum 65 de ani, poporul evreu 
şi-a împlinit visul secular de a-şi lua destinul în propriile 
mâini, în statul său suveran. După cum am afirmat, 
Statul Israel nu are un prieten şi un aliat mai bun decât 
Statele Unite ale Americii.”

Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse, a 
evocat importanţa Zilei Independenţei Statului Israel 
trimiţând un mesaj de pace şi prosperitate. El a rei-
terat convingerea  că relaţiile dintre cele două state 
vor evolua şi şi-a exprimat speranţa în realizarea unei 
cooperări constructive, ce va consolida eforturile de 
obţinere a păcii şi stabilităţii în zona Orientului Mijlociu. 

Papa Francisc I a transmis binecuvântări întregului 
„popor al lui Israel”, urări de pace şi înţelegere. De men-
ţionat, că noul Papă este considerat un element-cheie 
în dinamica negocierilor din Orientul Mijlociu.
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Datând din secolul I î.e.n., Piatra Revelaţiei Arhanghelului Gabriel, unanim recu-
noscută în Iudaism, Creştinism şi Islam, a fost expusă în cadrul Muzeului Israel din 
Ierusalim. Are aproape un metru înălţime, iar inscripţiile în limba ebraică evidenţiază 
repetarea sintagmei „Eu sunt Gabriel”. Potrivit atât specialiştilor arheologi cât şi exper-
ţilor în lingvistică semitică veche, cel mai probabil exista şi o a doua replică în cadrul 
mesajului. Această afirmaţie a fost făcută analizând paradigma celor două Table ale 
Legii pe care Moise le primeşte de la Dumnezeu pe Muntele Sinai. 

Profesorul Israel Knohl, de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, a declarat că 
lipsa unui fragment din colţul tablei indică foarte clar acest amănunt. De asemenea, 
acesta afirmă că va apela la ajutorul unei tehnologii special dezvoltate pentru de-
codificarea textului scris. Descoperirea aparţine membrilor unui trib de beduini din 
Regatului Iordaniei, acum mai bine de 13 ani. 

James Snyder, directorul Muzeului Israel din Ierusalim, a apreciat descoperirea 
drept una extrem de importantă, atât pentru universitarii arheologi, cât şi pentru cei 
care studiază istoria religiilor, afirmând că „Piatra Revelaţiei Arhanghelului Gabriel 
reprezintă cea mai importantă descoperire după cea a Manuscriselor de la Marea 
Moartă”. Expoziţia cuprinde de asemenea manuscrise antice, printre care unul dintre 
papirusurile de la Marea Moartă, Codexul din Damasc, ce datează din secolul al XIII-
lea, Evanghelia după Luca, în manuscris în limba latină, din secolul X şi un Coran 
datând din secolele XV-XVI, descoperit în Iran.

Echipa condusă de profesorul Lior 
Gepstein, de la Institutul Tehnologic 
Israelian din Haifa, cea mai veche uni-
versitate din Israel, cercetează posibi-
litatea ca prin transformarea celulelor 
epiteliale în celule cardiace sănătoase să 
reuşească vindecarea bolilor de inimă. 
Deşi cercetarea se află abia la început, 
datele de până acum indică o rată sporită 
de succes. Profesorul Gepstein a afirmat 
că ceea ce era esenţial a fost realizat, 
iar de acum vor fi aplicate numeroase 
teste pentru a obţine informaţii biologice 
şi genetice esenţiale. 

„Am realizat prelevarea celulelor 
epiteliale de la un bolnav cardiac şi 
transformarea lor cu ajutorul tehnologiilor 
de laborator în celule tinere, sănătoase, 

asemenea celor din momentul naşterii”, 
a declarat savantul israelian, care este 
încrezător în succesul proiectului său. 
Potrivit lui Gepstein, care a publicat stu-
diul în prestigioasa publicaţie ştiinţifică 
European Heart Journal, testele clinice 
care vor folosi această tehnică ar putea 
începe peste 10 ani. 

Insuficienţa cardiacă, principala ma-
ladie cronică, este una dintre multiplele 
afecţiuni care vor putea fi tratate în viitor, 
astfel că mulţi bolnavi vor beneficia de 
această inovaţie medicală, apreciază 
specialiştii în domeniu. Lior Gepstein 
este o autoritate în domeniul cercetării 
cardiologice, fiind laureat al Premiului 
Societăţii Europene de Cardiologie în 
anul 2011.

Arheologii israelieni au anunţat 
descoperirea unei misterioase structuri 
situate pe fundul Mării Galileei. Speci-
aliştii au afirmat că are o vechime de 
peste 4000 de ani, iar dimensiunile sale 
le depăşesc pe cele ale ansamblului 
Stonehenge. Gigantica construcţie de 
piatră are forma unui con, greutatea ei 
atinge peste 65.000 de tone şi se află 
la o adâncime de 12 metri. Arheologii şi 
antropologii nu deţin încă răspunsul la 
întrebarea pentru ce şi cum era folosită 
aceasta, dar, conform aceloraşi surse, în 
general aceste tipuri de construcţii aveau 
menirea de a marca o zonă sacră sau 
de morminte. 

Profesorul Yitzhak Paz, de la Uni-
versitatea Ben-Gurion din Negev, co-
ordonatorul acestui proiect a afirmat 
că vechimea structurii este de circa 
4000 de ani. “Cel mai probabil, această 
structură datează din mileniul al III-lea 
î.e.n., având în vedere că în apropiere 
au mai fost descoperite şi alte monu-

mente megalitice din blocuri de piatră”. 
De asemenea, o altă teorie presupune 
existenţa unei aşezări urbane care ar fi 
fost inundată ca urmare a creşterii nive-
lului apei.  Marea Galileei este în prezent 
un lac, cel mai mare din Israel, având o 
suprafaţă de aproximativ 165 de km2 şi 
o adâncime maximă de 43 m.

Cercetătoarea Dorothée Huchon, de 
la Universitatea din Tel Aviv, studiază 
posibilitatea ca datorită anumitor activităţi 
şi unui algoritm biologic bine definit, viaţa 
umană să poată fi considerabil prelungi-
tă. Studiul ei a pornit de la descoperirea 
unei proteine aflate în organismul unei 
rozătoare specifice zonei de est a Africii, 
numită Neuregulin (NRG-1). Această 
proteină are un efect neuro-protector şi 
face posibilă o durată de viaţă cu 30% 
mai mare decât la o rozătoare obişnuită. 

„Cunoscând mai multe despre această 
substanţă specială, vom putea ca în vii-
tor să putem influenţa durata de viaţă a 

omului”, a afirmat Huchon. Echipa care se 
ocupă de acest proiect include oameni de 
ştiinţă de la Texas Health Science Center 
şi City College of New York. Ei şi-au pro-
pus să determine cu exactitate măsura 
în care Neuregulin are capacitatea de a 
influenţa această performanţă biologică a 
longevităţii, având în vedere similitudinile 
dintre ADN-ul uman şi al acestei specii 
de rozătoare, care, în mod surprinzător, 
coincid în proporţie de 85%. Prin interme-
diul unui ultim studiu publicat, specialiştii 
afirmă că această cercetare reprezintă o 
etapă importantă şi deschide perspective 
care includ de asemenea tratamentul 
variatelor forme de cancer, prevenirea 
accidentelor cerebrale şi tumorilor. 

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Tabletă antică expusă  
la Ierusalim

Cercetătorii israelieni – aproape  
de vindecarea bolilor cardiace
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Pagină realizată de DAN DRUŢĂ

68 de ani  
de la victoria 
antihitleristă

Vicepreşedintele Federaţiei Comuni-
tăţilor Evreieşti din România, ing. Paul 
Schwartz, a fost prezent la marcarea a 68 
de ani de la Ziua Victoriei pentru a cinsti 
memoria celor căzuţi în lupta antihitleristă.

Excelenţa Sa Oleg S. Malginov, am-
basador extraordinar şi plenipotenţiar al 
Federaţiei Ruse la Bucureşti, gazdă a 
ceremoniei, a declarat în discursul său :

Acum 68 de ani, ţările coaliţiei an-
tihitleriste au repurtat o victorie asupra 
fascismului. Acest eveniment grandios al 
secolului al XX-lea a reunit toată lumea 
progresistă, a salvat planeta de la ca-
trastofa globală, a devenit un fundament 
pentru construirea Europei moderne şi 
unite. (…) Ideologii nazişti au formulat şi 
au pus în practică conceptul necruţător 
de superioritate rasială, de ură naţională 
şi religioasă, căruia le-au căzut victimă 
milioane de civili. (…) Apogeul politicii re-
spective a devenit Holocaustul, care a luat 
vieţile a milioane de oameni fără vină, doar 
pentru că erau evrei. (…) Cinstim memoria 
eroilor militari din mai multe ţări ale coa-
liţiei antihitleriste care şi-au dat vieţile în 
lupta cu acest rău absolut al lumii. (…) Ne 
plecăm adânc în faţa veteranilor români ai 
celui de-al II-lea Război Mondial care au 
contribuit la distrugerea fascismului şi la 
eliberarea ţării lor şi, de asemenea, a Un-
gariei, Cehiei, Austriei. Cuvinte calde de 
mulţumire aş vrea să adresez şi Majestăţii 
Sale Regelui Mihai I, Cavalerul celui mai 
înalt Ordin sovietic – Ordinul Victoriei, pen-
tru acţiunea curajoasă a despărţirii decisi-
ve a României de Germania Hitleristă. (…) 
Aş dori să adresez astăzi o recunoştinţă 
sinceră autorităţilor României pentru acea 
atenţie care se acordă mormintelor a 65 
de mii de militari sovietici căzuţi şi care 
au obţinut pace şi linişte în diferite judeţe 
ale ţării. (…)

Glorie învingătorilor în marea luptă 
antifascistă! Memorie eternă eroilor căzuţi!

Ing. Paul Schwartz a depus, alături de 
celelalte oficialităţi, o coroană de flori din 
partea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România şi a adresat un salut cordial 
Excelenţei Sale Oleg S. Malginov.

GEORGE GÎLEA

Israel 65 –  
10 Premii nobel
Referindu-ne strict la numărul laure-

aţilor Premiului Nobel ca reprezentanţi 
ai Statului Israel, putem afirma că Ştiinţa 
Literatura şi Arta diplomaţiei şi relaţiilor 
internaţionale, toate acestea la un loc 
s-au aflat la ele acasă. Potrivit estimări-
lor pe anul 2013, Statul Israel a depăşit 
cifra de opt milioane de locuitori, iar ca 
suprafaţă se înscrie, fără îndoială, în 
categoria statelor mici, dar, cu toate 
acestea, numără 10 laureaţi ai Premiului 
Nobel, cărora desigur li se adaugă alte 
câteva zeci de evrei provenind din alte 
state, a căror cetăţenie o au, dar cu 
ascendenţă evreiască.

Menachem Begin, fost prim-ministru 
al Statului Israel între 1977 şi 1983, 
Yitzhak Rabin fost prim-ministru, şi 
Shimon Peres, de asemenea fost prim-
ministru şi actual preşedinte al Statului 
Israel, au primit Premiul Nobel pentru 
Pace, în 1978, respectiv 1994. 

Chimia a reprezentat un domeniu de 
excelenţă, care a adus nou reînfiinţatu-
lui stat nu mai puţin de patru laureaţi, în 
2004, 2005, 2009 şi 2011, pentru Avram 
Hershko, Aaron Ciechanover, Ada E. 
Yonath şi Dan Shechtman. Pentru 
Economie – Daniel Kahneman în 2002 
şi Robert Aumann în 2005. Nu în ultimul 
rând, talentul literar a fost răsplătit prin 
persoana lui Shmuel Yosef Agnon, care 
a primit Premiul Nobel în 1966. 

În ciuda populaţiei sale incompara-
bil mai mici, Statul Israel a fost distins 
cu mai multe premii Nobel decât alte 
ţări precum: Argentina, Brazilia, Chi-
na, Egipt, Grecia, India, Iran, Coreea 
de Sud, Mexic, Portugalia, România, 
Africa de Sud, Spania, Turcia, Ucraina 
şi altele, fapt ce demonstrează aportul 
deosebit la evoluţia umanităţii. 

La mulţi ani, Statul Israel, Lumină a 
Popoarelor!

Arhivele MApN, 
disponibile 

pentru studierea 
Holocaustului

Cu prilejul evenimentelor de comemo-
rare a Zilei Holocaustului dar şi al unei serii 
de întâlniri bilaterale, reprezentanţii MApN 
şi cei ai Consiliului Memorial al Holocaus-
tului din SUA au semnat un important 
protocol care permite accesul la arhiva şi 
documentele ministerului pentru perioada 
1938-1964. Reprezentanţii Muzeului 
Memorial al Holocaustului din Statele 
Unite ale Americii au felicitat România 
pentru seriozitatea cu care a abordat, în 
ultimul deceniu, problematica memoriei 
Holocaustului, mesajul fiind transmis joi, 
9 mai, în cadrul unei întâlniri cu minis-
trul Afacerilor Externe, Titus Corlăţean. 
Şeful diplomaţiei române i-a primit pe 
reprezentanţii Muzeului, Paul Shapiro, 
director pentru studii avansate privind 
Holocaustul, şi Radu Ioanid, director 
pentru programe arhivistice internaţionale. 
Aceştia au fost însoţiţi de Duane Butcher, 
însărcinat cu afaceri interimar al Ambasa-
dei SUA la Bucureşti. 

Referindu-se la aceste noi evoluţii 
privind cooperarea în domeniul studierii 
capitolului românesc al Holocaustului, 
Radu Ioanid a afirmat, în cadrul unui inter-
viu acordat revistei „Observator Cultural”, 
că “dezbaterea privind Holocaustul din 
România poate avea loc acum, iar acest 
lucru nu este deloc de neglijat”. (D.D)
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 Antisemitismul vechi şi nou 
– o problemă arzătoare.

,,Liste cu evreii” – iarăşi?
La cina festivă din deschiderea eveni-

mentului, preşedintele WJC, amb. Ronald 
S. Lauder, a adus un omagiu evreimii 
maghiare şi personalităţilor acesteia, 
precum J. Pulitzer sau T. Herzl, a făcut o 
scurtă istorie a Holocaustului în această 
zonă, încheind cu un apel către autorită-
ţile maghiare de a stopa antisemitismul 
şi xenofobia: 

„Apariţia partidelor antisemite în anii 
1920 şi 1930 a dus la cel mai întunecat 
capitol dintre toate – deportarea şi gaza-
rea a mai bine de 400.000 de evrei (din 
Ungaria – n. red.), bărbaţi, femei şi copii. 
O cumplit de dureroasă treime din cei 
1,1 milioane de evrei ucişi la Auschwitz 
au fost maghiari. Este atât de evident că, 
dacă acestor forţe întunecate ale antise-
mitismului nu li s-ar fi permis creşterea 
în secolul al XX-lea, nu doar evreii, ci şi 
toţi maghiarii ar fi prosperat. (...) Când 
evreii sunt lăsaţi să-şi trăiască vieţile liber 
şi să-şi practice religia, ţările înfloresc 
întotdeauna. Este atât de evident. Dar 
mult prea adesea, ura iraţională care este 
antisemitismul învinge bunul simţ. După 
1920, guvernul amiralului Miklós Horthy, 
un antisemit visceral, a împins Ungaria 
spre această ură iraţională. Guvernul 
său a adoptat succesive legi antievreieşti 
şi s-a aliat îndeaproape cu naziştii din 
Germania. Şi în 1938, regimul Horthy 
a adoptat versiunea proprie a infamelor 
Legi de la Nuremberg. Primele deportări 
ale evreilor din Ungaria spre lagărele 
de concentrare au început în 1941, sub 
supravegherea amiralului Horthy. (...) 
Astăzi vedem, încă o dată, ignoranţă 
crescândă, intoleranţă crescândă, ură 
crescândă. Încă o dată vedem atrocitatea 
antisemitismului. Aceasta nu se întâmplă 
numai în Ungaria, ci şi în alte părţi în Eu-
ropa – în Grecia, în Ucraina şi altundeva. 
Vedem că evreii şi alte minorităţi sunt 
izolate, defăimate, demonizate. Vedem 
că tot mai mulţi oameni neagă pe faţă 
Holocaustul, care se întâmplă să fie una 
dintre tragediile cu cele mai multe dovezi 
documentare din istorie. Vedem că un 
număr crescând de persoane chiar cred 
vechiul zvon fals că evreii controlează 
finanţele mondiale sau media sau toate 
lucrurile. Şi vedem că evreii sunt din nou 
învinuiţi pentru probleme economice. As-
tăzi, unii membri ai Parlamentului ungar 
cer Guvernului să întocmească «liste cu 
evreii» care deţin funcţii publice. Aceasta 
transmite semnale de alarmă întregii lumi. 
(...) De ce antisemiţi ca Miklós Horthy sunt 
glorificaţi şi de ce statui care-i onorează 
sunt dezvelite de oficialităţi maghiare? 
(...) Fascismul şi intoleranţa îi atacă în-
totdeauna în primul rând pe evrei. Dar 
aceştia nu sunt niciodată ultimele victime. 
Toţi oamenii buni suferă. Ţările suferă. 
În final, această ură şi intoleranţă nu fac 
decât să distrugă speranţele unei naţiuni, 
progresul şi viitorul ei.”

,,Toleranţă zero” împotriva 
antisemitismului

Prezent la cina festivă din deschiderea 
manifestării, premierul Ungariei, Viktor 
Orbán, a subliniat faptul că autorităţile ma-
ghiare nu tolerează antisemitismul, care, 
în opinia sa, e legat de criza economică: 
„Suntem cu toţii conştienţi de creşterea 
antisemitismului în Europa, inclusiv în 
Ungaria. Situaţia este dificilă. Criza 

economică zguduie din temelii Europa 
şi lipsa de succes a gestionării crizei de 
către liderii europeni cauzează creşterea 
frustrării adânci şi mistuie speranţele 
oamenilor. (...) Dezamăgirea, furia şi ura 
sunt în creştere. Într-o astfel de situaţie 
este cu atât mai important să precizăm 
clar: antisemitismul este inacceptabil 
şi intolerabil. (...) Suntem conştienţi că 
de-a lungul istoriei au existat creştini răi 
şi maghiari răi, care au comis păcate 
cumplite. În lumina acestora, răspunsul 
nostru la creşterea antisemitismului în 
Europa şi în Ungaria nu este să ne aban-
donăm rădăcinile religioase şi morale, ci 
exact opusul: să ne amintim şi să întărim 
exemplele şi tradiţia bunilor creştini.” 
Premierul V. Orban a evidenţiat că actu-
alul guvern creştin-democrat al Ungariei 
consideră că „este datoria sa morală să 

declare o politică de toleranţă zero împo-
triva antisemitismului”; de asemenea, el 
a contabilizat câteva dintre acţiunile sau 
proiectele întreprinse de guvern: stabilirea 
Zilei Comemorării Holocaustului, introdu-
cerea în şcoli a unei zile de comemorare 
a victimelor Holocaustului, ascultarea 
Kadiş-ului (n.r. – rugăciune pentru morţi) 
în Parlament, un an comemorativ pentru 
Raoul Wallenberg, interzicerea organi-
zaţiilor paramilitare, prefigurarea „Comi-
tetului de comemorare a Holocaustului 
2014”. Într-un interviu acordat anterior 
cotidianului israelian „Yediot Ahronoth”, 
premierul V. Orban a precizat că ,,un 
adevărat creştin nu poate susţine nimic 
care se opune libertăţii şi demnităţii”, 
admiţând că partidul Jobbik „este un real 
pericol pentru democraţie; (...) Jobbik a 
dezvoltat o ideologie politică, ce încalcă 
evident drepturile omului faţă de evrei, 
atât la nivel individual, cât şi comunitar.”

Prezent la Congres, ministrul israelian 
al Energiei, Silvan Shalom, a apreciat 
că „prim-ministrul V. Orban a transmis, 
prin refuzul său de a tolera antisemitis-
mul, un semnal clar comunităţii evreieşti 
din Ungaria, dar şi extremiştilor”, însă 
a subliniat totodată că „este timpul să 
fie implementate concret” diverse mă-
suri. Înainte de deschiderea Adunării 
Generale, Congresul Mondial Evreiesc a 
reiterat speranţa că autorităţile maghiare 
vor adopta „măsuri eficiente” împotriva 
antisemitismului.  Serge Cwajgenbaum, 
secretarul general al Congresului Evre-
iesc European  (EJC), a  subliniat că şi în 
Ungaria „este nevoie de legi foarte aspre, 
precum cele adoptate recent în Grecia, 
unde guvernul a luat decizia de a interzice 

manifestările antisemite şi i-a avertizat pe 
deputaţii extremei-drepte că ar putea să-şi 
piardă imunitatea parlamentară şi să fie 
chemaţi în instanţă.”

Antisemitismul a fost combătut şi 
de ministrul de externe al Germaniei, 
Guido Westerwelle, prezent pe 6 mai la 
dezbaterile Adunării Generale a WJC: 
„Antisemitismul nu are ce căuta nici la 
Berlin, nici la Budapesta, nici oriunde alt-
undeva în Europa sau în lume. (...) Este 
responsabilitatea noastră să păstrăm 
memoria Holocaustului pentru generaţiile 
viitoare. Le datorăm aceasta victimelor. Le 
datorăm aceasta supravieţuitorilor. Ne da-
torăm asta nouă înşine. (...) Ne angajăm 
cu fermitate să protejăm şi să sprijinim 
viaţa evreiască în societăţile noastre şi 
să combatem antisemitismul pe tot globul. 
Trebuie să înlăturăm cauzele înrădăcinate 
ale antisemitismului.”

Lungul drum către ... toleranţă
În cadrul Adunării Generale a WJC a 

fost prezentat, pe 7 mai, raportul „Creşte-
rea neo-nazismului în sistemul partidelor 
politice” în Europa şi în lume. Au fost 
detaliate trei studii de caz: „Jobbik” în 
Ungaria, „Zorii aurii” în Grecia şi NDP 
(Partidul Naţional Democrat) în Germa-

nia, amintindu-se şi de formaţiuni similare 
în alte ţări europene. În cercetare, se mai 
arată faptul că „formule de propagandă”, 
„mantre” şi „metafore” neo-naziste au fost 
preluate de partidele islamiste extremiste. 
În Ungaria, „Jobbik” a început ca o orga-
nizaţie de tineret în 2002 şi a obţinut un 
scor de circa 17% la alegerile din 2010, 
încurajând şi o formaţiune paramilitară, 
„Garda Maghiară”, acum scoasă în afara 
legii. Platforma „Jobbik” se bazează pe: 
antisemitism, reprezentanţii săi cerând 
întocmirea listelor cu evreii din instituţiile 
publice, căci „reprezintă o ameninţare 
pentru securitatea naţională” şi susţinând 
că „Israelul vrea să cumpere Ungaria”; 
„refacerea graniţelor în Europa centrală şi 
de est” şi revenirea la graniţele de dinainte 
de „tragedia de la Trianon”; „rezolvarea 
problemei creşterii populaţiei rome”; în-
curajarea cultului lui Horthy. În preziua 
Congresului, sâmbătă, 4 mai, „Jobbik” a 
organizat o manifestaţie publică de pro-
test împotriva desfăşurării Adunării WJC 
la Budapesta, cu ,,tradiţionalele” slogane 
şi discursuri virulent antisemite şi xeno-
fobe; deşi iniţial manifestaţia a fost de-
clarată ilegală, ea a fost în final aprobată 
printr-un ordin al unei curţi judecătoreşti. 

Speranţe pentru viitor
Congresul Mondial Evreiesc a adoptat 

o rezoluţie în care cere guvernelor din 
Europa „să ia în considerare interzicerea 
partidelor sau organizaţiilor neonaziste 
al căror scop este răsturnarea ordinii 
democratice sau care reprezintă o ame-
ninţare pentru siguranţa şi bunăstarea 
minorităţilor etnice, religioase sau de alt 

fel”. Documentul îndeamnă autorităţile, 
mai ales pe acelea din ţările unde „popu-
laţia evreiască a fost decimată în timpul 
Shoah-ului”,  „să adopte şi să aplice legi 
împotriva ameninţărilor cu violenţa, ura 
rasială şi negarea Holocaustului”. De 
asemenea, se face un apel către autori-
tăţile maghiare şi alţi lideri să se alăture 
celor 125 de legiuitori din peste 40 de ţări 
la semnarea „Declaraţiei de la Londra 
privind combaterea antisemitismului”, 
adoptată în februarie 2009, la summit-
ul Coaliţiei Inter-Parlamentare pentru 
Combaterea Antisemitismului (ICCA), cu 
reprezentanţi din toată lumea. La finalul 
congresului, a avut loc o manifestare 
comemorativă dedicată victimelor Holo-
caustului maghiar. De asemenea, Meda-
lia ,,Nahum Goldman” i-a fost înmânată 
fostului premier ungar Miklós Németh. În 
1989, acesta s-a implicat în deschiderea 
cortinei de fier, sprijinind emigrarea în 
Israel a evreilor din fosta URSS, prin 
aeroportul din Budapesta.  

Congresul Mondial Evreiesc – 
o nouă structură de conducere

Renumitul filantrop amb. Ronald S. 
Lauder a fost reales preşedinte al WJC 
pentru un nou mandat de 4 ani.  Delegaţii 
prezenţi la Adunarea Generală l-au ales 
pe Baron David de Rothschild din Franţa 
ca noul preşedinte al Consiliului de con-
ducere al WJC, organismul cel mai înalt 
ca for decizional între adunările genera-
le. Noul trezorier este Chella Safra, din 
Brazilia. Moşe Kantor, preşedintele Con-
gresului European Evreiesc, a fost ales 
preşedinte al Consiliului politic al WJC, 
iar co-preşedinte este Mervyn Smith, 
din Africa de Sud. Adunarea Generală a 
schimbat, de asemenea, Constituţia WJC, 
astfel încât noul Executiv WJC conţine 
un loc din oficiu pentru liderii celor mai 
numeroase 12 comunităţi evreieşti din 
lume (n.r. – din afara Israelului): Argenti-
na, Australia, Africa de Sud, Brazilia, Ca-
nada, Franţa, Germania, Marea Britanie, 
Rusia, Statele Unite ale Americii, Ucraina 
şi Ungaria.

Ca vicepreşedinţi „ad personam” au 
fost aleşi: Rabbi Iaakov Dov Bleich (Ucrai-
na), Guiora Esrubilsky (Brazilia), Robert 
Goot (Australia), Shai Hermesh (Israel), 
Ariel Muzicant (Austria), Marcos Peckel 
(Columbia), Moshe Ronen (Canada), 
Rabbi Arthur Schneier (SUA) şi Tamar 
Shchory (Israel). Reprezentând organi-
zaţiile de tineret, au fost aleşi ca membri 
în Executivul WJC: Andrea Gergely, Lior 
Herman şi Rodrigo Slellat. Trei organizaţii 
internaţionale evreieşti (Consiliul Interna-
ţional al Femeilor Evreice, WIZO şi ORT) 
şi alte cinci comunităţi evreieşti (Repu-
blica Cehă, Georgia, Grecia, Kîrgîzstan, 
Venezuela) vor avea de asemenea un 
vicepreşedinte în Executivul WJC. În 
conducerea largă a WJC sunt membrii 
“ex-officio” şi preşedinţii celor 5 regionale 
afiliate WJC (Europa, Euro-Asia, America 
de Nord, America Latină şi Israel). De 
asemenea, Robert Singer a fost prezentat 
ca noul director executiv şi vicepreşedinte 
executiv al WJC.

Orientul Mijlociu – un vulcan 
cu scurgeri de lavă globale 

Ministrul de externe al Germaniei, 
G. Westerwelle, a reiterat în discursul 
său de la WJC, sprijinul ţării sale pentru 
continuarea procesului de pace israelia-
no-palestinian, pentru o soluţie cu două 
state, evidenţiind dreptul Israelului de a-şi 
proteja cetăţenii: “Nu trebuie să uităm că 
Israelul este singura democraţie dura-
bilă şi funcţională din Orientul Mijlociu.” 
Reamintindu-şi prima călătorie în Israel, 
ca student, pe la vârsta de 20 de ani, G. 
Westerwelle a menţionat: „Stând pe vârful 
Muntelui Tabor, privind ţara, am realizat 
cât de mic este Israelul şi am înţeles 
ce înseamnă securitatea pentru Israel. 

Congresul Mondial Evreiesc reunit la Budapesta
Cea de-a 14-a Adunare Generală a Congresului Mondial Evreiesc (WJC - lb.eng.: 

World Jewish Congress) s-a desfăşurat în perioada 5-7 mai la Budapesta, atrăgând 
peste 500 de delegaţi şi observatori, din partea a peste 100 de comunităţi şi organi-
zaţii evreieşti din toată lumea. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România a fost 
reprezentată de preşedintele său, dr. Aurel Vainer, deputat. Întrunindu-se o dată la 4 
ani pentru a-şi alege conducerea, Adunarea Generală a WJC a dezbătut probleme 
arzătoare precum combaterea antisemitismului şi a formaţiunilor politice neonaziste, 
combaterea negaţionismului şi educaţia privind Holocaustul, anti-israelismul ca o 
nouă formă de antisemitism, dialogul intercultural ca antidot împotriva fanatismului 
religios generator de violenţă. 

(Continuare în pag. 14)
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(...) Dacă 1500 de 
rachete ar fi trase 

spre tine ... tu cum ai reacţiona? (...) Ger-
mania continuă angajamentul său faţă de 
securitatea Israelului şi, permiteţi-mi să 
adaug, Israelul are dreptul legitim de a se 
apăra. (...) Nu putem şi nu vom accepta o 
armă nucleară iraniană; (...) este o ame-
ninţare pentru securitatea întregii regiuni.”

Procesul de pace isreliano-palestinian, 
revoluţiile arabe şi Iranul au fost temele 
unei ample discuţii din data de 6 mai, 
moderată de jurnalistul Tim Sebastian, 
comentator BBC. Din panel au făcut parte 
reprezentanţi ai: Uniunii Europene – Hel-
ga Schmid, secretar general adjunct al 
Serviciului European de Acţiune Externă; 
Israelului – amb. Benny Dagan, Centrul 
pentru Studii Politice al Ministerului de 
Externe israelian; SUA – amb. David 
Hale, trimis special al SUA în Orientul 
Mijlociu;  Japoniei – amb. Yukata Iimura, 
trimis special al Guvernului Japoniei în 
Orientul Mijlociu. 

În aceeaşi zi a fost prezentat şi “Rapor-
tul privind antisemitismul în ţările arabe: 
2012”. Dezbaterile au adus în prim-plan 
creşterea antisemitismului violent şi a 
incitărilor la ură rasială în ţările arabe. 
De asemenea, s-a reamintit o problemă 
prea adesea uitată de opinia publică 
internaţională: tragedia evreilor din ţările 

arabe, după 1948. O dată cu declanşa-
rea conflictelor dintre ţările respective şi 
Israel, statistica oficială indică 856.000 
de “refugiaţi evrei”, peste 95% din totalul 
comunităţilor  din zonă; sute de mii de 
evrei, care formau comunităţi vechi de 
mii de ani, au fost supuşi unor acte de 
violenţă extremă, li s-au confiscat toate 
bunurile, au trăit în condiţii sub-umane, 
în adevărate lagăre izolate, până când 
au reuşit să ajungă în Israel sau în alte 
ţări democratice; mai mult, în urma lor, 
sinagogile şi arhivele au fost sistematic 
distruse.  În acest context, s-a făcut un 
apel către comunitatea internaţională 
pentru a sprijini păstrarea locurilor istorice 
şi a memoriei evreieşti din ţările arabe. 

WJC a înaintat o rezoluţie privind pro-
cesul de pace în Orientul Mijlociu, în care 
reafirmă „sprijinul total al evreimii mon-
diale pentru statul şi poporul Israelian”, 
„drepturile legitime ale Israelului, inclusiv 
dreptul de a se autoapăra când e atacat”; 
în document se solicită comunităţii inter-
naţionale să recunoască drepturile celor 
peste 800.000 de evrei care au fost forţaţi 
să părăsească ţările arabe natale în anii 
care au urmat declarării independenţei Is-
raelului în 1948”; de asemenea, se afirmă 
sprijinul pentru continuarea negocierilor 
spre o pace durabilă, bazată pe principiul 
„două state pentru două popoare”. 

O a doua rezoluţie înaintată de WJC 
face un apel la Uniunea Europeană „să 
declare Hezbollah ca organizaţie teroristă 
criminală”, în contextul în care „Guvernul 
Bulgariei a prezentat dovezi concludente 
că Hezbollah a plănuit şi executat atacul 
terorist de la Burgas, din 2012” şi că „ope-
rativi ai Hezbollah au admis recent în faţa 
unei instanţe judecătoreşti din Cipru că 
plănuiau atacuri împotriva civililor euro-
peni”. Acelaşi document deplânge faptul 
că în Argentina n-au fost aduşi în faţa 
justiţiei autorii atacului terorist de acum 19 
ani împotriva Centrului Evreiesc AMIA din 
Buenos Aires. De asemenea, documentul 
face apel la comunitatea internaţională 
să adopte „măsuri concrete şi campanii 
împotriva terorismului cu sponsorizare 
iraniană din toată lumea”.  

Religia  – binele teoretic 
care dezbină practic

Libertatea şi practicile religioase au 
fost punctul de plecare al unei noi sesiuni 
de dezbateri, pe data de 7 mai, moderată 
de Rabbi Joel Meyers, preşedintele sec-
ţiunii americane a Congresului Mondial 
Evreiesc. Din panel au făcut parte: Ra-
binul Şef Iaakov Dov Bleich al Kievului 
şi Ucrainei, membru în Executivul Con-

gresului European Evreiesc; Cardinalul 
Péter Erdő, Arhiepiscop de Esztergom 
– Budapest, preşedintele Consiliului Con-
ferinţei Episcopilor Europeni; prof. dr. Din 
Syamsuddin, preşedintele Muhammadiah 
din Indonezia. Liderii religioşi reprezen-
tând cele trei mari religii monoteiste ale 
lumii au subliniat datoria îndrumători-
lor spirituali de a combate fanatismul  
şi violenţa împotriva celor de altă credin-
ţă, în rândul propriilor enoriaşi, precum  
şi folosirea doctrinelor religioase în 
scopuri politice, manipulative. Membrii 
panelului au reafirmat importanţa dialo-
gurilor inter-religioase pentru susţinerea 
toleranţei. 

De asemenea, s-a subliniat sprijinul 
comun pentru dreptul la liberă practică 
a credinţelor religioase specifice. Într-o 
a patra rezoluţie, WJC atrage atenţia 
asupra încercărilor făcute în unele ţări 
europene de a îngrădi practici religioase 
evreieşti milenare, precum  Brit Mila (cir-
cumcizia) şi Şehita (sacrificarea caşer a 
animalelor), interzicerea acestora fiind o 
ameninţare a însăşi identităţii religioase 
evreieşti. De asemenea, WJC notează 
că, în toată lumea, comunităţile evreieşti 
s-au angajat să coopereze cu autorităţile 
pentru a se asigura că toate practicile reli-
gioase se fac la cele mai înalte standarde 
de sănătate şi siguranţă.  

(Urmare din pag. 13)

Congresul Mondial Evreiesc reunit la Budapesta

Colette Avital, diplomat 
şi politician israelian, 

originară din România:
„Rolul acestei organizaţii evreieşti 

(WJC) este să se ocupe de interesele 
comune, să asigure în primul rând buna 
existenţă a acestor comunităţi, să-şi 
asume lupta împotriva antisemitismului, 
care creşte şi care în unele locuri are şi 
dimensiuni  fizice; în al doilea rând, o altă 
preocupare importantă ar trebui să fie un 
rol tot mai activ în combaterea negării Ho-
locaustului. (...) WJC trebuie să intervină 
cu precădere acolo unde sunt comunităţi 
evreieşti reduse şi slăbite, ca în Estul 
Europei, în America Latină, Africa de Sud 
sau alte locuri unde este mare nevoie de 
accesul la educaţie evreiască gratuită 
pentru copii.  Este vorba de ceea ce s-a 
numit mereu «solidaritate evreiască» şi 
cred că asta e ideea centrală şi coloana 
vertebrală a Congresului Mondial Evre-
iesc. Apar noi provocări precum migraţia, 
sărăcia şi tot felul de alte lucruri  care  li 
se întâmplă comunităţilor evreieşti. (...) 
Consider că această întrunire a fost de-
osebit de interesantă, oferindu-le tuturor 
posibilitatea să interacţioneze cu evrei din 
alte colţuri îndepărtate ale lumii, un lucru 
încurajator pentru mulţi; de asemenea, 
a fost bine organizată şi concentrată pe 
problemele prioritare. Totodată, a benefi-
ciat de participarea unor politicieni impor-
tanţi, ca premierul Ungariei, ministrul de 
externe al Germaniei, a căror prezenţă a 
dovedit că lumea evreiască trebuie luată 
în considerare. ”

Dr. Peter Feldmajer,  
fost preşedinte al Federaţiei 

Comunităţilor Evreieşti  
din Ungaria:

„Comunitatea maghiară se bucură în 
prezent de lucruri pozitive, dar are şi multe 
probleme. Lucrurile bune ar fi: renovarea 
sinagogilor principale, revitalizarea vieţii 
de cult, a instituţiilor evreieşti diverse, o 
viaţă comunitară vibrantă şi normală, plină 
de activităţi. Creşterea antisemitismului, 
a numărului de persoane care au ceva 
împotriva poporului evreu, care primesc 

mai nou şi sprijin politic, determină însă o 
schimbare radicală de atmosferă. Putem 
rezolva problemele evreimii, la modul 
general, numai lucrând împreună. Lupta 
comunităţii maghiare cu diverse grupări 
radicale nu e un lucru uşor. Dar împreună, 
dacă suntem uniţi, vom reuşi, iar prezenţa 
WJC la Budapesta dovedeşte tocmai va-
loarea unităţii şi solidarităţii evreieşti. (...) 
Anumite autorităţi maghiare încearcă să 
dezbine evreimea maghiară, să o împrăş-
tie în grupări, creând un fel de biserică 
evreiască naţională, care nu-şi are locul, 
evreimea maghiară având denominaţiile 
sale religioase istorice”. 

Dr. Ariel Muzicant, preşedinte 
de onoare al Comunităţii 

Evreieşti din viena: 
„Comunitatea vieneză are o înde-

lungată tradiţie, dar a fost decimată de 
Holocaust, din cei circa 200.000 de evrei 
care trăiau înainte de 1938 mai fiind astăzi 
circa 8.000. Comunitatea s-a reconstruit 
în anii 70-80 prin mutarea în Viena a 
multor evrei din comunităţile mai mici din 
Europa, precum Ungaria sau România. 
Suntem şi astăzi o comunitate vibrantă, 
avem restaurante caşer, 4 şcoli evreieşti, 
16 rabini. (...) WJC are de înfruntat trei 
probleme majore: antisemitismul, propa-
ganda antiisraeliană şi asimilarea. Atât 

Congresul Mondial, cât şi Congresul Eu-
ropean Evreiesc (EJC) au un rol major în 
combaterea acestor fenomene şi trebuie 
să ţină seama de faptul că principalul 
câmp de bătaie în următorii ani va fi 
Europa, iar lupta se dă pe culoarele şi în 
calculatoarele universităţilor europene. 
Şi în plus, lupta politică pentru Israel nu 
se va decide în SUA, care sunt prietenul 
Israelului, ci în Europa, iar modul în care 
va evolua Europa va avea consecinţe 
politice. Lupta politică cea mai intensă îm-
potriva neonazismului şi pentru apărarea 
Israelului se dă în Europa şi, poate, şi în 
America Latină.” 

Tomas Kraus, director al 
Federaţiei Comunităţilor 

Evreieşti din Republica Cehă:
„Nu cred că WJC trebuie să reinven-

teze roata, ci să continue munca sa, care 
este foarte importantă. E imperios nece-
sar să se ştie care este rolul WJC şi al 
EJC, iar întrunirea de la Budapesta a fost 
un semn elocvent că ceea ce se întâmplă 
aici, în Europa, se află în centrul evreimii 
mondiale. Aşadar, nu mai e o problemă 

europeană, ci una mondială. (...) Suntem 
o organizaţie-umbrelă ce reuneşte 10 
comunităţi, cea din Praga fiind cea mai 
numeroasă. Avem circa 3000 de membri 
înregistraţi, dar estimăm că există până 
la 20.000 de evrei în Republica Cehă. 
(...) Diferenţa este dată de existenţa unui 
sentiment inconfortabil al oamenilor vis-
a-vis de identitatea lor ca urmare a Holo-
caustului, a comunismului; în plus, cehii 
sunt foarte seculari, se spune că sunt 
una dintre cele mai atee naţiuni din lume, 
mulţi nu vor să fie asociaţi cu o religie, iar 
evreii cehi au aceleaşi tendinţe. Avem 
diverse proiecte: pentru vârstnici, vizând 
ajutorarea celor circa 800 de supravieţu-
itori ai Holocaustului pe care-i mai avem; 
organizaţii de tineret; un proiect important 
se concentrează pe moştenirea iudaică 
– 200 de sinagogi şi 350 de cimitire. E o 
obligaţie şi o provocare. Avem un proiect 
major finanţat de UE, numit Zece stele. E 
vorba de zece sinagogi din toată ţara pe 
care le-am renovat şi toate vor fi folosite 
pentru a prezenta publicului viaţa evreias-
că, prin diverse expoziţii; vor funcţiona ca 
o reţea informaţională, ca un circuit turistic 
evreiesc; sperăm că proiectul va fi finalizat 
în toamna acestui an.”   

Congresul văzut prin ochii participanţilor 
“Care sunt principalele provocări la care trebuie să răspundă în prezent WJC şi 

cum poate această organizaţie să contribuie concret la rezolvarea problemelor co-
munităţilor evreieşti?” – o întrebare cu valenţe diverse, la care au avut amabilitatea 
să ne răspundă mai mulţi participanţi. 

Organizaţii evreieşti l-au informat pe John Kerry  
despre antisemitismul din Ungaria

După Congresul Mondial Evreiesc desfăşurat la Budapesta, 
zeci de organizaţii americane şi internaţionale au trimis o scri-
soare secretarului de stat american John Kerry despre situaţia 
antisemitismului din Ungaria. Ei i-au cerut ca, ţinând cont de 
intensificarea în Ungaria a urii faţă de evrei, în relaţiile dintre 
SUA şi Ungaria să se păstreze pe ordinea de zi tema intoleranţei 
şi discriminării. Textul scrisorii, semnat de Congresul Mondial 
Evreiesc, Centrul „Simon Wiesenthal”, Comisia Evreilor Ameri-
cani (AJC), Liga Anti-Defăimare (ADL) şi alte organizaţii, a fost 
publicat pe site-ul scribd.com şi preluat de presa din Ungaria. 
Documentul menţionează că în Ungaria trăieşte astăzi cea mai 
mare comunitate evreiască din Europa Centrală şi atrage atenţia 
asupra faptului că în Raportul Departamentului de Stat pe 2012 
privind respectarea drepturilor omului, se semnalează evoluţiile 
îngrijorătoare privind situaţia evreilor. Se fac referiri la creşterea 
sprijinului acordat partidului xenofob şi antisemit “Jobbik” şi la 

tendinţele de reabilitare în Ungaria a unor personalităţi care, 
în timpul celui de-al doilea război mondial, au fost antisemiţi 
şi prieteni ai fasciştilor. Se menţionează atacurile împotriva 
evreilor şi a instituţiilor evreieşti, frecvenţa mare a articolelor 
cu caracter antisemit în media, pe internet şi pe străzi. Toate 
acestea, afirmă semnatarii scrisorii, concordă cu tendinţele de 
intensificare a antisemitismului, constatate în opinia publică din 
Ungaria. Ei amintesc şi sondajul realizat de ADL în şapte ţări, 
inclusiv în Ungaria, din care a reieşit că 63 la sută dintre cei 
chestionaţi din această ţară împărtăşesc stereotipiile şi opiniile 
negative tradiţionale despre evrei.

Ţinând cont de creşterea urii manifestate în Ungaria împotri-
va evreilor şi a altor minorităţi, mai ales a celei roma, semnatarii 
cer secretarului de stat ca, în afara nivelului oficial, această 
tematică să fie ridicată personal de el în convorbirile directe cu 
conducătorii unguri.
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Congresul Mondial Evreiesc reunit la Budapesta Congresul Evreiesc 
Euro-asiatic  (EAJC)  

are noi membri
Preşedintele EAJC, Vadim Shulman, 

a explicat viziunea sa privind viitorul 
organizaţiei, exprimându-şi intenţia de a 
sprijini realizarea de activităţi concrete 
pentru dezvoltarea comunităţilor evreieşti 
şi combaterea antisemitismului. 

EAJC reuneşte în principal ţările din 
fosta URSS, ţări cu largi comunităţi de 
evrei vorbitori de limbă rusă sau alte limbi 
slave, ori ţări asiatice: Rusia, Ucraina, 
Belarus, Tadjikistan, Turkmenistan, Kîr-
gîzstan, Uzbekistan, Kazahstan, Azer-
baidjan, Armenia, Myanmar, Slovenia, 
Bulgaria, Republica Moldova, Macedo-
nia, Polonia, Georgia, India, Filipine, 
Mongolia, Noua Zeelandă, Singapore şi 
Japonia.  

La manifestare a participat şi secre-
tarul general, Michael Chlenov, care a 
subliniat că poziţia EAJC în cadriul WJC a 
devenit tot mai puternică. Proiectele deja 
implementate în 2012 au fost prezentate 
de preşedintele Consiliului General al 
EAJC, Josef Zisels. Comunităţile evre-
ieşti din Serbia şi, respectiv, din Muntene-
gru au decis să adere la EAJC. În aceeaşi 
perioadă, a avut loc şi o conferinţă a tine-
rilor lideri din comunităţile EAJC, la care 
au fost invitaţi să participe şi alţi tineri 
din comunităţi central şi est-europene 
sau din zona Pacificului. Tinerii au avut 
întâlniri cu amb. Ronald S. Lauder şi cu V. 
Shulman. Printre programele sprijinite de 
EAJC se numără: seminare evreieşti pen-
tru tineret, proiecte educative în Israel, 
colaborări cu universităţi şi şcoli din Israel 
sau alte centre universitare importante 
din lume, crearea unei reţele de muzee 
ale evreilor şi prezervarea patrimoniului 
evreiesc în ţările participante, programul 
„Toleranţă–lecţia Holocaustului”, distri-
buirea de matza pentru Pesah, educaţie 
inter-etnică şi inter-religioasă, publicaţii 
online etc.

“Nu suntem antisemiţi şi suntem 
obligaţi să respingem aceste acuzaţii, 
dar să şi analizăm de ce văd, acum şi 
astăzi, cei din afara Ungariei că antise-
mitismul ar fi una dintre caracteristicile 
ţării noastre”, a declarat premierul Viktor 
Orban într-un interviu acordat cotidianu-
lui israelian “Yediot Ahronot”.

Explicaţia lui Orban este legată de 
evenimentele  din istoria Ungariei. El a 
arătat că  în Ungaria, în pofida deportă-
rilor din 1944, “trăieşte cea mai mare co-
munitate evreiască din estul Europei… 
De aceea, antisemitismul din Ungaria 
nu este numai o problemă teoretică, ci 
şi una afectivă. Aici trăiesc familii care 
au supravieţuit Holocaustului şi unguri 
care au colaborat cu nazismul. Această 
co existenţă ridică mai multe probleme 
decât în alte ţări.”

Orban a condamnat declaraţiile cu 

caracter antisemit ale partidului “Job-
bik”, inclusiv în Parlament. El a spus că 
l-au afectat criticile împotriva persoanei 
lui, formulate de lideri ai Congresului 
Mondial Evreiesc, şi a considerat că 
afirmaţiile lui Ronald Lauder sunt de 
ordin material, deoarece există un pro-
ces între firma lui şi guvernul Ungariei. 
“Cine este personal afectat, nu poate fi 
obiectiv”, a subliniat Orban. Premierul 
a recunoscut că “Jobbik” reprezintă un 
pericol, această situaţie având expli-
caţia în recesiunea economică a ţărilor 
UE “şi atunci se caută un ţap ispăşitor, 
ceea ce este periculos. Noi, în Ungaria, 
trebuie să fim foarte prudenţi şi să luăm 
atitudine hotărâtă împotriva acestui 
fenomen. Dacă vrem să apărăm de-
mocraţia, trebuie să fim hotărâţi faţă de 
Jobbik”. Orban a enumerat măsurile pe 
care guvernul le-a luat împotriva acestei 

formaţiuni politice şi a exclus orice fel 
de colaborare cu ea. Antisemitismul, 
a explicat el, “se naşte dintr-un fel de 
complex de inferioritate şi eu spun întot-
deauna că nu trebuie să ne temem de 
evrei ca de un pericol, dimpotrivă, să-i 
considerăm un dar de la Dumnezeu. 
Dumnezeu a creat o naţiune maghiară 
multicoloră şi o parte din ea sunt şi 
evreii”, a spus el.

Orban a menţionat antiisraelismul 
ca o nouă formă de antisemitism. Dar, 
a apreciat el, nu toţi cei care critică 
politica Israelului sunt antisemiţi. “Dacă 
această critică depăşeşte graniţele ra-
ţionalului este antisemitism. Dar, dacă 
avem argumente logice legate de poli-
tica oricărui guvern al Israelului, avem 
dreptul să le prezentăm”, a afirmat el.

EVA GALAMBOS

P r e m i e r u l  V i k t o r  O r b a n  
r e s p i n g e  a c u z a ţ i i l e  d e  a n t i s e m i t i s m

R e ţ e a u a  p r o f e s i o n a l ă  e v r e i a s c ă
În cadrul Congresului Mondial Evreiesc s-a desfăşurat 

şi „Reţeaua profesională evreiască” (Jewish Professionals’ 
Net work) – un proiect dedicat tinerilor care activează în 
comunităţile evreieşti din toată lumea. Alături de ceilalţi 
participanţi la WJC, tinerii fiind observatori, iar unii chiar 
delegaţi din partea comunităţilor lor, cu toţii s-au bucurat de 
un program de Şabat deosebit, desfăşurat atât la Sinagoga 
Neologă de pe strada Dohany (cea mai mare din Europa, 
cu 3000 de locuri, complet renovată şi cu o acustică excep-
ţională), cât şi la Sinagoga Ortodoxă de pe strada Kazinczy, 
mai conservatoare, situată în inima noului cartier evreiesc 
revitalizat, cu diverse şi variate resturante caşer. 

 Tema globală a dezbaterilor din cadrul JPN a fost „ura şi 
antisemitismul în spaţiul virtual”, pornind de la constatarea 
că discriminarea este prezentă pe internet şi creşte propor-
ţional cu reţeaua însăşi. Discuţiile au vizat modalităţile de 
a combate postările antisemite şi cadrul legislativ prin care 
anumite companii sau publicaţii pot fi convinse ori acţionate 
în justiţie spre a îndepărta postările respective. 

Tinerii din cadrul JPN au avut şi o masă rotundă cu 
participarea lui Tim Sebastian, comentator BBC, cu tema: 

„Standarde duble? Principalele canale media critică în mod 
disproporţionat Israelul în timp ce le acordă circumstanţe 
atenuante vecinilor?” – o dezbatere animată, în contextul în 
care majoritatea participanţilor au fost sceptici la încercările 
jurnalistului de a-i convinge să creadă în independenţa reală 
a, cel puţin, unei anumite părţi a presei. 

Mai multe detalii despre JPN am aflat de la unul dintre 
principalii iniţiatori ai proiectului, Jonas Herzberg Karpant-
schof, din Danemarca: 

„Vrem să fie o platformă de dialog pentru tinerii care 
lucrează ca angajaţi în cadrul comunităţilor, să fie o viitoare 
bază de plecare a unui solid dialog inter-comunitar. Mulţi din-
tre aceştia nu ajung să participe la evenimente internaţionale, 
să interacţioneze cu alţi evrei care poate întâmpină aceleaşi 
probleme, existând riscul să se plafoneze. Nu excludem 
importanţa voluntarilor, pe a căror dăruire se bazează multe 
proiecte, dar munca lor este adesea sezonieră şi nu are un 
timp determinat, nu implică aceleaşi responsabilităţi ca a 
primei categorii, ce trebuie să facă adesea eforturi continue 
pentru a se acomoda la provocările zilnice.”  

iar limba de care 
aveam eu nevoie 

era ineluctabil legată de poezie – atât de 
poezia care se făcuse până atunci, cât şi 
de poezia pe care urma să o modelez eu. 

- Cât de uşor a fost? 
- Nu a fost uşor. La început, am fost 

ţinut mult pe loc de poeticile şi politicile 
conservatoare care au dominat sfârşitul 
anilor ’40 şi începutul anilor ’50, apoi am 
plecat pentru doi ani în războiul din Co-
reea. Însă am petrecut un an şi jumătate 
în Germania în 1954 şi 1955, lucru care 
m-a ajutat să încep să scriu şi să traduc 
poezie. În 1955, când m-am întors la New 
York, am găsit un grup de poeţi care mă 
aşteptau: în primul rând, era David Antin, 
pe care îl cunoscusem şi cu care fusesem 
coleg de facultate la City College, iar prin 
el i-am cunoscut pe Robert Kelly, Armand 
Schwerner, George Economou şi, mai 
târziu, pe Paul Blackburn, Jackson Mac 
Low, Rochelle Owens, Clayton Eshleman 
şi pe Diane Wakoski. Toţi eram interesaţi 
de revigorarea unor strategii poetice 
avangardiste care fuseseră înlăturate 
de “noua critică literară” şi de poeticile 
generaţiei care au precedat-o.  

- Care sunt legăturile dumneavastră 
cu România?

- Venirea mea şi a soţiei mele, Diane 
Rothenberg, la târgul de carte de la Bu-
cureşti pentru lansarea volumului “Mistici, 
hoţi şi nebuni” este prima călătorie a 
noastră în România. Însă legăturile mele 
cu România sunt foarte vechi şi foarte 
strânse. Bunica maternă a soţiei mele 
era din Focşani, din familie de proprietari 
de han în acea zonă viticolă. Apoi, Paul 
Celan a fost, pentru mine şi pentru ceilalţi 

poeţi din grupul nostru, unul dintre cei mai 
mari poeţi ai Holocaustului. Cred că eu 
am fost cel care l-am tradus pentru prima 
dată în limba engleză (sau, cel puţin, pri-
mul care l-a tradus în mod public) şi am 
fost îndeajuns de norocos să ajung să îl 
cunosc personal şi să stăm de vorbă la 
Paris, cu trei ani înainte de moartea lui. 
Am vorbit mai înainte de avangardă, prin 
urmare cunosc foarte bine, l-am tradus, 
m-a influenţat şi am scris despre Tristan 
Tzara. Mai recent, în 2010, l-am cunoscut 
la San Diego pe poetul şi traducătorul ro-
mân Chris Tănăsescu, care, împreună cu 
soţia lui, Raluca, a tradus în limba română 
acest volum în curs de apariţie şi pentru 
lansarea căruia vom ajunge în România 
la sfârşitul lunii mai. 

- Poemele din volumul “Polonia/1931” 
reprezintă o parte importantă din selecţia 
făcută pentru “Mistici, hoţi şi nebuni”. Care 
este istoria acestui volum, apărut pentru 
prima dată în 1974, apoi reluat în volu-
mul “Triptic” în 2007, alături de “Pruncul 
arzând” şi “Khurbn”?

- În 1967, după întâlnirea cu Paul Ce-
lan la Paris, am simţit cum se formează un 
vârtej de cuvinte şi imagini ce se ţeseau 
în jurul unei Polonii îndepărtate, populate 
de fantome de evrei, pe care mai întâi mi 
le-am imaginat şi apoi le-am pus pe hârtie 
prin prisma amintirilor,  experienţelor şi 
scrierilor altora. Poemul de deschidere 
a venit aproape de la sine, însă pentru 
celelalte am folosit toate tacticile – expe-
rimentale, avangardiste sau de orice altă 
natură – pe care le aveam la îndemână. 
Îmi dădeam foarte bine seama de imensi-
tatea ororilor Holocaustului, dar aproape 
că nu vorbisem niciodată direct despre 

asta, era doar o moştenire pe care ştiam 
că o port şi pe care nu o puteam disloca 
din poziţia ei de subtext ascuns. Un alt 
subtext era faptul că mă consideram 
“ultimul poet de limbă idiş”, ultimul poet 
al unei lumi de “evrei mistici, hoţi şi ne-
buni”, de unde şi titlul volumului în limba 
română. Am luat apoi 1931, anul naşterii 
mele – în New York, nu în Polonia – şi l-am 
transformat într-un timp imaginar în care 
am plasat o Polonie la fel de imaginară. În 
anii care au urmat apariţiei acestui volum, 
nu am avut niciun fel de debuşeu prin care 
să vorbesc despre Holocaust, iar mijloa-
cele mele experimentale, radicale, nu mă 
ajutau deloc în această privinţă. Abia în 
1987, când am mers pentru prima dată 
în Polonia, m-a izbit cu adevărat oroarea 
Holocaustului, care mă rodea încă din 
copilărie. A pus pur şi simplu stăpânire 
pe mine, oricât m-am împotrivit. 

- Însă cuvinte ca evreu sau Polonia 
erau deja cuvinte centrale în volumele 
de până atunci. Ce s-a schimbat după 
această călătorie? 

- Adevărat, însă acum începeam să fiu 
cu adevărat incitat de cuvântul “khurbn”, 
din idiş şi ebraică, termen familiar pentru 
“holocaust”, pe care mi-l aminteam din 
copilărie. Era un cuvânt mult mai po-
trivit pentru felul în care relaţionam eu 
cu Holocaustul. Mă vedeam ca un vas 
prin care vorbeau mai multe voci, altele 
decât vocea mea. O dată ce am început 
să lucrez la asta, mai aveam nevoie de 
o modalitate de a canaliza aceste alte 
voci, care aveau să mă ajute să spun 
povestea pe de-a-ntregul. Am început un 
fel de poezie de investigaţie, combinând 
vocea mea cu vocile adevăraţilor martori 

şi închizând distanţa dintre “Polonia/1931” 
şi “Khurbn”. Anii care au urmat apariţiei 
volumului “Khurbn” au avut ca imagine 
centrală imaginea Pruncului – a copilului 
Christos, ca Dumnezeu şi victimă, absur-
ditatea şi ororile vieţii Dumnezeului-copil. 
Aşa a apărut “Pruncul arzând”, în 2005, 
iar în 2007 am reunit cele trei volume în 
“Triptic”, cel care vorbeşte despre o lume 
sfârşită pe vremea când eu, probabil, tre-
ceam de la stadiul de prunc la cel de copil. 

- Înainte de Polonia/1931 (1974) aţi 
publicat 7 volume, iar după, încă 13, fără 
să mai amintim antologiile şi traducerile 
de care v-aţi ocupat în paralel – în total 
peste 80 de titluri. Cât de mult sau cât de 
puţin reprezintă ele faţă de cum vedeaţi 
lucrurile în New Yorkul anilor ’40? 

- Volumele mele sunt rezultatul unei 
munci cumulative, care mi-a permis să 
schimb şi să mă schimb permanent, însă 
fără să pierd ceea ce am creat anterior. 
Sper că într-o bună zi opera mea să fie 
percepută ca un întreg, aşa cum încerc 
să o văd eu acum. Însă tot ceea ce am 
scris până astăzi este mult mai mult decât 
mi-aş fi putut închipui vreodată.

Volumul “Mistici, hoţi şi nebuni” va 
apărea la sfârşitul lunii mai la Casa de 
Editură “Max Blecher“ şi va fi celebrat 
printr-o serie de lansări şi lecturi la Târgul 
de carte Bookfest şi la Teatrul Evreiesc de 
Stat. Participarea lui Jerome Rothenberg 
la Târgul de carte a fost posibilă cu spriji-
nul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România, al Ambasadei Statelor Unite 
ale Americii la Bucureşti şi al Fundaţiei 
Margento.

Interviu şi traducere de 
RALUCA şi CHRIS TĂNĂSESCU 

“ M i s t i c i ,  h o ţ i  ş i  n e b u n i ”
Interviu cu poetul american JEROME ROTHENBERG

(Urmare din pag. 2)

Paginile 13-15 sunt realizate de 
DIANA MEDAN
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„Educaţie pentru viitor prin înţelegerea trecutului”
C o m u n i t A t i La mulţi ani, angajaţilor 

F.C.E.R. născuţi în luna iunie!
l AURORA IONESCU – 1 iunie 1954 (Asistenţă) 
l COSTEL ŞTEFAN –1 iunie 1957 (Salariat C.E.B.)
l CONSTANTIN PREOTEASA – 1 iunie 1966 (Cămin 
„Dr. Moses Rosen”)
l VLAD VARLAM – 1 iunie 1966 (Salariat C.E.B.) 
l ELENA BINCA – 1 iunie 1974 (Ajutor gospodăresc)
l ZOIA IOSIF – 2 iunie 1963 (Ajutor gospodăresc)
l AURICA VLADU – 3 iunie 1961 (Salariat C.E.B.)
l MARIANA IORDACHE – 3 iunie 1967 (Ajutor gos-
podăresc)  
l MARCELA GOLDA – 3 iunie 1987 (Cămin „Dr. Moses 
Rosen”)
l FLORICA DUMITRU – 4 iunie 1950 (Cămin „Dr. 
Moses Rosen”) 
l ALEXANDRINA GAVRIL – 4 iunie 1960 (Complex 
alimentar „M. Băluş”)  
l ELENA DRĂGHICI – 4 iunie 1967 (Cămin „Dr. Moses 
Rosen”)  
l NICOLAE PETRE – 5 iunie 1945 (Asistenţă) 
l PAUL CHIRAS – 6 iunie 1938 (C.A.P.I.)
l RENATO AVRAM – 6 iunie 1951 (Cămin „Dr. Moses 
Rosen”)
l ADELA HERDAN – 7 iunie 1950 (preşedinte C.E. 
Ploieşti)
l IOANA LUCA – 7 iunie 1970 (Sector financiar con-
tabil)
l OTILIA CLAUDIA DATU – 9 iunie 1939  (Centrul de 
Ajutor) 
l FĂNEL BARAŞ –10 iunie 1953 (Asistenţă)
l VALENTINA GHEREA – 11 iunie 1929 (C.A.P.I.)
l GHEORGHE MUSTAŢĂ –11 iunie 1935 (Oficiul 
administrativ, pază)
l NECULAE SELARIU – 11 iunie 1950 (C.I.R.)
l ION IONIŢĂ – 12 iunie 1953 (Mese domiciliu)
l ANDREI BANC – 13 iunie 1938
l FLORICA CONSTANTIN – 13 iunie 1957 (Ajutor 
gospodăresc)
l ELENA SAFTA – 13 iunie 1959 (Cămin „Dr. Moses 
Rosen”)
l ANDREEA OLARU – 13 iunie 1968 (Editura Hasefer)
l PETRICA PREOTESCU – 14 iunie 1936 (C.A.P.I.)
l ELENA POPESCU – 14 iunie 1958 (Complex ali-
mentar „M. Băluş”)
l ŞTEFAN MORA –15 iunie 1931  (Administrativ, 
C.E.B.)   
l GHEORGHE PETRU COSULET –15 iunie 1953 
(C.I.R.) 
l LIVIU DAN SIMCA –15 iunie 1982 (Centrul Comunitar 
Naţional Evreiesc J.C.C.)
l ISABELLA UDREA – 16 iunie 1971 (Centrul de Ajutor 
Medical)
l ŞTEFANIA SILBER – 17 iunie 1954 (C.A.P.I.) 
l DUMITRA GITAN – 18 iunie 1953 (Ajutor gospo-
dăresc) 
l DANIEL DUBAU – 18 iunie 1967(Oficiul adminis-
trativ, pază) 
l BOGDAN VARNISCHI – 19 iunie 1946 (C.A.P.I.)
l ELENA ŞERBAN – 19 iunie 1959 (Centrul Comunitar 
Naţional Evreiesc J.C.C.)   
l DUMITRU MARIUS STOICA –19 iunie 1978 (Oficiul 
administrativ, pază)
l VIORICA AMARIŢEI – 20 iunie 1987 (Oficiul admi-
nistrativ, pază)
l VIRGINIA BURCEA – 21 iunie 1951 (Ajutor gospo-
dăresc)   
l SORIN GOLDA – 21 iunie 1951 (preşedinte C.E. 
Suceava)
l GRIGORE NECULA – 21 iunie 1951 (Cămin „Dr. 
Moses Rosen”)
l MIHAELA DINU – 21 iunie 1971 (Oficiul Resurse 
Umane)
l MĂDĂLINA MARIA DOBRE – 21 iunie 1975 (Oficiul 
relaţii, cultură, informatizare – muzeu)
l NEAGU POPA – 22 iunie 1952 (Salariat C.E.B.)
l FLORIA JADE ST. JAMES – 23 iunie 1956 (Centrul 
Comunitar Naţional Evreiesc J.C.C.) 
l FLORINA NEACŞU – 23 iunie 1962 (Ajutor gospo-
dăresc)
l CAMELIA MĂRIOARA CRĂCIUN – 23 iunie 1977 
(C.S.I.E.R.)
l ION GUTU – 24 iunie 1942 (Oficiul administrativ, pază)
l ELENA BOGZA – 25 iunie 1949  (Ajutor gospodăresc)
l ANDREI ACATINCĂI – 25 iunie 1959 (Oficiul Resurse 
Umane) 
l ELENA POP – 28 iunie 1935 (Oficiul Juridic)
l ECATERINA CIULCU – 28 iunie 1937 (Ajutor gos-
podăresc)
l MANOLE IOSIPER – 28 iunie 1938
l ION SEMENIUC – 28 iunie 1958 (Sector manage-
ment mijloace de transport)
l MARIN ŞTEFAN – 29 iunie 1941 (salariat la Cimitirul 
Filantropia)
l LILIANA TAUBERG – 29 iunie 1962 (Centrul de 
Ajutor)
l IUSTINA STOENESCU – 29 iunie 1966 (Centrul 
Comunitar Naţional Evreiesc J.C.C.) 
l NICULINA GHEORGHE – 30 iunie 1935 (Cămin „Dr. 
Moses Rosen”)
l OTILIA CUTUS – 30 iunie 1961 (Cămin „Dr. Moses 
Rosen”)
l PAULA CRISTIADES – 30 iunie 1979 (Centrul Co-
munitar Naţional Evreiesc J.C.C.)
l DAN DRUŢĂ – 30 iunie 1989 (“Realitatea Evreiască“)

PERI BLĂNARU

Bacău
A doua sesiune de instruire pen-

tru profesorii de istorie care predau 
cursul despre Holocaust în şcoli s-a 
desfăşurat la Bacău, ne-a transmis 
corespondentul nostru, directorul Casei 
Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” 
(CCD) din oraş, prof. Gabriel Stan. Se-
siunea de comunicări a fost organizată 
în parteneriat cu Institutul Naţional de 
Studiere a Istoriei Holocaustului în Ro-
mânia „Elie Wiesel” (INSHR), în cadrul 
programului „Holocaustul, combaterea 
rasismului şi a discriminării”, parte inte-
grantă a proiectului naţional „Educaţie 

pentru viitor prin înţelegerea trecutului”. 
Proiectul a fost iniţiat de Ambasada 
SUA în România, Muzeul Holocaustului 
din Washington, INSHR şi Ministerul 
Educaţiei. Prin trecerea INSHR sub 
coordonarea primului ministru, prof. 
Gabriel Stan a devenit membru al 
Comitetului de pregătire educaţională 
şi parteneriate cu instituţii academice 
funcţionând pe lângă acesta. 

Lucrările sesiunii au inclus: • subiec-
te despre „caracterul identitar şi viaţa 
comunitară a evreilor din România” – 
dr. Măriuca Stanciu, Centrul de Studii 
Ebraice „Goldstein-Goren”. „Ce este un 
proiect formator” – profesor formator la 
CCD-Bacău, Dumitru Ficuţă; • subiecte 
de filozofie a istoriei ca „Antisemitism 
în istoria gândirii politice” – dr. Lya 

Benjamin, cercetător la CSIER, prof. 
univ. dr. Liviu Rotman, Facultatea de 
Ştiinţe Naţionale pentru Studii Politice 
şi Administrative (SNSPA); • teme 
aplicate la Holocaust în România, 
prezentate de ultimii doi conferenţiari 
mai sus citaţi despre „particularităţile 
Holocaustului în România”, şi dr. Petru 
Matei, cercetător la INSHR, despre 
„romii şi Holocaustul”; • o temă strict le-
gată de activitatea profesorilor cursanţi, 
susţinută de dr. Anca Ciuciu, cercetător 
la CSIER, privind „educaţia despre 
Holocaust, cum să predăm Holocaus-
tul”. Temele dezbătute au menirea să 
ajute la combaterea antisemitismului, 
negaţionismului, rasismului, xenofobi-
ei, promovarea respectului reciproc, a 
subliniat corespondentul. (R.E.)

 Picnic de Lag 
Baomer - o premieră 

pe care sperăm  
s-o transformăm  

în tradiţie
Ideea a venit, pe neaşteptate oare-

cum, din partea Oanei Nacuta, cursantă 
Talmud Tora şi membră a corului C.E. 
Bacău, care a întrebat de ce nu orga-
nizam şi la Bacău un astfel de picnic? 
Prima explicaţie a fost că nu avem cen-
tru JCC şi că nu suntem prinşi într-un 
astfel de program. Am avut înţelegere 
din partea directorului I. Sabag, care 
ne-a promis un sprijin financiar. 

De 1 mai (din motive administra-
tive, am decalat termenul cu câteva 
zile) ”am sunat goarna“. Au răspuns 
apelului nu mai puţin de 40 de tineri, 
dintre care cel mai mic avea 10 luni iar 
“decanul “ de vârstă a fost dl Ioska Brill, 
în vârsta de 92 de ani, cel care dă şi 
acum lecţii de tinereţe şi energie celor 
din jurul său.

Atmosfera a fost, puţin zis, relaxan-
tă şi plină de veselie şi optimism. Cei 
mici s-au simţit ca-n poveşti în parcul 
Gheraieşti din Bacău, locul “faptei“ 
(şi trebuie menţionat că au fost peste 
10 copii, ceea ce întăreşte nota de 
optimism în ceea ce priveşte viitorul 
Comunităţii).

A fost atât de plăcut, încât am decis 
cu toţii să transformăm acest eveni-
ment-premieră într-o tradiţie pentru 
C.E. Bacău.

BRIF HAINRICH

Moment comemorativ

P e s a h  5 7 7 3

Satu Mare

Craiova

Comemorarea victimelor Holoca-
ustului maghiar a început cu vizitarea  
sinagogii, sub conducerea preşedintelui 
Comunităţii evreilor, av. Nicolae Decsei, 
care a vorbit despre istoria acestui 
lăcaş şi a populaţiei evreieşti din Satu 
Mare. Manifestarea a continuat cu un 
simpozion, desfăşurat în Sala Studio 
“Ács Alajos” a Teatrului de Nord din 
Satu Mare. Aici au fost evocaţi actorii 
evrei care au murit în tragedia de la 
Auschwitz, precum şi întemeietorii 
supravieţuitori. 

La acest moment comemorativ au 
participat actori ai Trupei Harag György. 
“Holocaustul nu este “o problemă pur 
evreiască“, aşa cum consideră unii, ci 
este o tragedie comună, parte a istoriei 
noastre. În perioada Holocaustului au 
fost executaţi sau torturaţi sute de mii 

de evrei maghiari, printre care se aflau 
nu doar oameni simpli, ci şi oameni de 
cultură şi artişti celebri ca Harag Györ-
gy, Kovács György, Erdös Imre Pál, 
Nádai István, Vándor András şi mulţi 
alţii”, a arătat Bessenyei István, purtător 
de cuvânt al Trupei Harag György. 

Csirák Csaba a prezentat  prelege-
rea “Evreii în arta teatrală sătmăreană”, 
despre hărţuirea  actorilor evrei şi rolul 
lor în viaţa culturală sătmăreană. Isto-
ricul literar, prof.univ Végh Balázs Béla, 
a susţinut conferinţa “Soartă de scriitor, 
soartă de evreu în Sătmarul modern“. 
În încheiere, a fost aprinsă o lumânare 
comemorativă în faţa Studioulului “Ács 
Alajos” ca omagiu adus victimelor Ho-
locaustului. 

La comemorare au participat şi elevi 
din liceele oraşului.(E.G.)

Acest text a ajuns la noi târziu, după 
ce a rătăcit pe la diverse adrese din 
Bucureşti. Pentru că, totuşi, l-am primit, 
îl publicăm, cu întârzierea de care nici 
noi, nici autorii nu sunt vinovaţi.

Peste 80 de membri ai comunităţii şi 
prieteni ai lor au participat la Sinagoga 
din Craiova la sărbătoarea de  Pesah 
5773. Au fost prezenţi şi reprezentanţi 
ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bi-
sericii Romano-Catolice. 

Despre multiplele semnificaţii ale 
sărbătorii a vorbit preşedintele Comu-

nităţii, prof. univ. dr. Corneliu Sabetay. 
Serviciul divin a fost oficiat de Ştefan 
Ardelean. Vicepreşedintele Comunităţii, 
Abraham Francisc, a citit mesajul de 
Pesah 5773 al preşedintelui F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer. Cina de Seder a fost 
cinstită cum se cuvine, cu ritualul cu-
noscut. În ultima zi de Pesah, enoriaşii 
au venit la sinagogă să spună Izkor în 
memoria celor dragi.

ABRAHAM FRANCISC
corespondent

Zilei Independenţei Statului Israel i-a 
fost dedicat matineul cultural “ISRAEL 
65“ organizat, la 14 aprilie 2013, de 
Comunitatea Evreilor în parteneriat cu 
Centrul de zi Iaşi. Moderatorii manifestă-
rii, ing. Abraham Ghiltman, preşedintele 
Comunităţii Evreilor din Iaşi, şi ing. Mart-
ha Eşanu, coordonator de programe la 
Centrul de zi, au trecut în revistă pagini 
de istorie, detaliind aspecte semnificati-
ve legate de proclamarea independenţei 
Statului Israel. S-a vorbit despre imigrări 
legale şi ilegale, formarea coloniilor, cre-
area infrastructurii viitorului stat Israel. 
Vorbitorii au subliniat că, în perioada 
premergătoare războiului de indepen-
denţă o întreagă generaţie de tineri s-a 
angajat în mişcarea de rezistenţă şi 
mulţi au plătit cu propria viaţă apărarea 
teritoriilor viitorului Medinath Israel. 

Independenţa Statului Israel a fost 
proclamată la 14 mai (6 Yiar) 1948, 

după ce David Ben Gurion a supus-o 
la vot în guvernul provizoriu. A fost cel 
mai dramatic şi mai decisiv vot din istoria 
iudaică; din cei zece lideri prezenţi, şase 
au votat pentru şi patru s-au abţinut. 
Soarta tinerei naţiuni israeliene a fost 
hotărâtă, până la urmă, printr-un război 
lung şi încrâncenat, câştigat datorită 
curajului tinerilor evrei, bărbaţi şi femei 
deopotrivă, care n-au ezitat să-şi rişte 
viaţa pentru independenţa ţării lor. Inde-
pendenţa cucerită în urmă cu 65 de ani 
a fost plătită cu vieţile a 6000 de tineri, 
respectiv 1% din întreaga populaţie 
evreiască a Israelului de atunci. 

Un gând de recunoştinţă şi un cân-
tec de omagiere le-a fost dedicat şi în 
montajul audio-video prezentat în cadrul 
matineului, de către ing. Solo Rotenştain 
şi informaticianul Marius Meer. În montaj 
s-au prezentat frumuseţile naturale deo-
sebite ale Israelului şi locurile minunate 

încărcate de istorie care atrag turişti 
din întreaga lume, dornici să viziteze 
monumentele istorice, teritoriile biblice 
şi îndeosebi Ierusalimul – Oraşul Sfânt, 
„capitala unită şi veşnică” a Israelului.

Acum, la aniversarea a 65 de ani 
de la crearea Statului Israel, toţi cei ce 
au participat la matineul cultural de la 
Iaşi, membri ai Comunităţii Evreilor dar 
şi numeroşi prieteni ai lor neevrei, au 
urat, într-un gând, „HAPPY BIRTHDAY 
ISRAEL !”, cu ani de pace şi linişte, cu 
noi succese în toate domeniile, cu pros-
peritate şi belşug. 

Formaţia muzicală “NIGUN” a Comu-
nităţii ieşene a oferit publicului un recital 
de muzică klezmer.

A fost o dimineaţă specială în co-
munitatea ieşeană, a fost un regal 
muzical pentru o zi specială, Ziua  
Israelului.

MARTHA EŞANU

În cadrul Zilelor Municipiului  a avut 
loc „Gala excelenţei romaşcane”, eve-
niment cu prilejul căruia sunt recom-
pensate persoane care s-au remarcat 
de-alungul timpului prin merite deosebite 
pentru dezvoltarea spirituală a oraşului. 
De această dată, la secţiunea „Cultură”, 

printre cei care au primit distincţii s-a 
aflat şi prof. Iancu Wexler, preşedintele 
Comunităţii Evreilor, binecunoscut das-
căl al generaţiilor de elevi cărora le-a 
predat limba română. Printre meritele 
prof. Wexler se află şi eforturile depuse 
pentru a ţine vie flacăra iudaismului, în 

condiţiile în care comunitatea evreiască 
scade ca număr în fiecare an. Primarul 
municipiului, prof. Dan Laurenţiu Leorea-
nu, a înmânat celor distinşi, inclusiv prof. 
Iancu Wexler, Diploma de excelenţă.

N. SEGAL
secretar C.E. Roman

Iaşi

Roman

M AT I N E U  C U LT U R A L  „ I S R A E L  6 5 ” 

Diplomă de excelenţă pentru preşedintele 
Comunităţii Evreilor
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Gabriel Gurman – 
medic şi scriitor 
din Beer Sheva

Profesor de anestezie şi terapie intensivă la 
Universitatea “Ben Gurion” din Beer Sheva, Gabriel 
Gurman originar din România, semnează adesea 
şi Gabriel Ben Meron. Ca medic, este o celebritate 
de talie internaţională; ca scriitor, este apreciat prin 
proza pe care a început să o publice în România, 
în 1999, la Editura Hasefer, „Viitorul anilor trecuţi” 
(schiţe). În 2001 a publicat la aceeaşi editură „Arta 
cameleonismului”, apoi în 2002, la Editura Dacia, 
„Pământul plat ca o farfurie” (roman), în 2005, 
„Toamna se numără eşecurile” , la Editura Viaţa 
Medicală, „Straie de zile mari” (eseuri) la Editura 
Hasefer, în 2011. Este prezent în două volume 
de interviuri alcătuite de Dora Petrilă (Editura Du Style) şi Ion Cristofor 
(Editura Napoca- Star) 

Recent, a apărut la Editura Hasefer volumul de memorii „Jurnalul unui 
paşnic războinic”, o proză autobiografică pornind din momentul plecării 
din România în Israel, într-o zi memorabilă – 30 mai 1972. Memorabilă 
pentru că a coincis cu un atac terorist pe aeroportul principal din Israel, 
Lod (Ben Gurion), executat de o grupare a Armatei Roşii Japoneze, în 
care au murit 28 de israelieni, printre care şi fratele preşedintelui Statului 
Israel, la acea vreme. 

În 1974, Gabriel Gurman se află pe front, ca medic militar, în cadrul 
operaţiunilor din zona Podişului Golan, disputat de Siria. Datorită impor-
tanţei strategice a acestui podiş, armata israeliană a cucerit încă din 1967 
această zonă, salvând vieţile localnicilor care erau terorizaţi de agresiunile 
armatei siriene. Este interesantă lectura acestui jurnal de război, modul 
în care un om venit din România, cu armata făcută în 1962, la Timişoara, 
vede realitatea, comportamentul într-un mediu cu totul nou pentru el. 
Sinceritatea autorului este absolută – recunoaşte că i-a fost frică. Dar 
nu numai frica a fost sentimentul dominant. Frumuseţea Hermonului, 
muntele unic şi destul de înalt (peste 2800 m) îl cucereşte, deşi în orice 
moment un glonţ îi putea pune capăt zilelor. Întâlneşte diverşi semeni, fie 
israelieni născuţi în Ţara Sfântă, fie imigranţi (ole hadaşim) din România 
şi din alte ţări. Umorul nu-l părăseşte, spiritul de observaţie, sensibilitatea 
la suferinţă, la frumuseţea umană şi naturală îl susţin ca scriitor de talent. 

Lansarea cărţii a avut loc la Biblioteca ”Şafran” din Bucureşti, unde au 
luat cuvântul directorul editurii, Al. Marinescu, dr. Dora Petrilă, o veche 
prietenă, prof.dr.George Litarczek, mentorul din tinereţe al autorului, şi 
vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul Schwartz. Au fost prezenţi ES Am-
basador Radu Homescu (primul reprezentant al României în Israel după 
1990) , prof. dr. Eugen Segal, membru al Academiei Române, doamna 
Doina Voinea, văduva prof.dr. Andrei Voinea, fost prieten al autorului, nu-
meroşi invitaţi, prieteni, membri ai obştii evreieişti, ca şi reporteri de la TV 
şi Radio România. O reuşită lansare a unui volum de interes pentru cititori. 

B. MEHR

O  c a r t e  m i n u n a t ă  –  
“ P o v e ş t i  a l e  e v r e i l o r ”

Recent a apărut la Editura Hasefer o carte care 
mi-a amintit de copilărie, când citeam, printre alte-
le, o istorie a Bibliei, scrisă de Hendrik Van Loon. 
Autorul este un necunoscut pentru mine – A. Weil 
(nici o legătură cu Simone Weil sau cu alţi Weil de 
pe Internet). „Poveşti ale evreilor” este o culegere de 
texte semnate de Reus, Beer Levi, Pauline Bloch, 
G. Ben Levi, Carmoly, Schornstein, H. Lehman, L. 
Weisel, H. Rosenthal, Raphael Blum, E. Chabe, 
Berthold Auerbach, marele J. L. Peretz, Poritzky, 
J. Fried, autori parţial cunoscuţi. Cartea cuprinde 
şi fragmente din Midraş, Talmud, etc. Umorul nu 

lipseşte, minunile sunt la locul lor. Ni se aminteşte despre Adam, Cain, 
Noah, Avraham, Nimrod, Iosif, Moşe Rabeinu, uriaşul Og, regii David şi 
Solomon, învăţatul Hillel, Alexandru cel Mare, Rabi Akiba (eroul de la 134 
e.n.), învăţatul Raşi din Troys,  Rabi Loeb din Praga dar şi despre cimitirul 
din Versailles, despre târguri-ştetl, despre mari oraşe europene, ş.a. 

Cunoşteam multe dintre pilde, citite în alte cărţi, dar cartea aceasta 
este un giuvaer. Adam a fost creat la intervenţia Milei, Abel a fost îngropat 
după exemplul dat de un corb, vinul conţine sângele tuturor animalelor. 
Avraham L-a descoperit pe Dumnezeu întâmplător. Moşe a pornit la drum 
cu ai săi evrei numai după ce a găsit sicriul lui Iosif, antemergătorul său. 
Tot Moşe s-a dovedit milos cu o oiţă rătăcită iar uriaşul Og, duşmanul 
evreilor, a fost ucis de furnici. Solomon primeşte lecţii de înţelepciune 
de la un greiere, Asmodeu, diavolul, se sfătuieşte cu Solomon iar Hillel 
era un exemplu de răbdare faţă de oameni. Alexandru cel Mare ajunge 
în Paradis, Rabi Ioşua ben Levi primeşte o lecţie de la Ilie (Eliahu), un 
împărat roman face dreptate evreilor. Raşi a călătorit în Orient, un învăţat, 
Iehiel, s-a făcut cunoscut la Paris în sec. XII.

Un capitol important i se dedică lui Rabi Loeb, creatorul Golemului 
din Praga. Ni se vorbeşte despre maranii de la Madrid, înainte de marea 
expulzare din 1492. Este dezavuată acuza despre aşa-zisa practică a 
folosirii sângelui pentru pregătirea azimei (maţot). Multe alte pilde se referă 
la înţelepciuna şi umorul evreiesc. Pentru un cititor creştin cartea poate 
fi un neasemuit leac al prejudecăţilor lăsate de un Ev Mediu încărcat de 
prigoniri absurde, crime provocate de superstiţii nocive. Traducerea din 
franceză este realizată de Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu 
într-o frumoasă limbă românească. Redactor – Ileana Buculei. Felicitări 
realizatorilor, felicitări editurii! 

BORIS MARIAN

S a r a h  Ş a f r a nIn memoriam
Anul acesta se împlinesc 

25 de ani de când Creatorul 
a chemat-o la El pe Sarah, 
soţia lui Alexandru Şafran, 
fost Şef  Rabin al evreimii ro-
mâne şi, ulterior, Mare Rabin 
al Genevei. 

Sarah, născută la Iaşi, 
fiica lui Iacob şi a Estherei 
Reinharz, a crescut într-o 
familie cu o frumoasă tradiţie 
evreiască. A absolvit Universi-
tatea şi Academia de Arte din 
oraşul de baştină. 

Căsătorindu-se în 1936 cu 
Rabinul de Bacău, Alexandru 
Şafran, Sarah a depus toată 
energia şi inteligenţa pentru 
edificarea unui cămin armoni-
os chiar în locuinţa din Bacău, în curtea căreia 
se afla şi sinagoga, păstorită până în 1929 de 
faimosul Rabin Bezalel Zeev Şafran. 

După patru ani de căsnicie, Alexandru, în 
vârstă de 29 de ani, avea să fie chemat la 
Bucureşti. Ca în urma alegerilor, după decesul 
Şef Rabinului Iacob Niemirower, să devină 
conducătorul spiritual al evreimii din România. 

În toate acţiunile şi demersurile sale, Şafran 
a fost sprijinit cu devotament de soţia sa, un 
adevărat înger păzitor. În cartea sa de memorii 
(Alexandru Şafran – „Un tăciune smuls flăcă-
rilor” p. 62-65, Hasefer, 1996), în dedicaţie, se 
pot citi următoarele cuvinte definitorii: „Sarei, 
prea iubitei mele soţii, lumina vieţii mele, care 
mi-a împărtăşit suferinţele în anii persecuţiei şi 
m-a susţinut în îndeplinirea dificilei mele sarcini: 
curajoasă, înţeleaptă şi generoasă până la 
sacrificiul de sine”. 

Curajul ei s-a manifestat remarcabil în cea-
surile noastre de cumpănă, marcate de pogro-
mul legionar din Bucureşti, din 21 ianuarie 1941. 
Familia Şafran (cu micuţa Esther), avertizată, se 
ascunsese la nişte prieteni. Când se credea că 
lucrurile s-au mai liniştit, Sarah se duce acasă, 
ca să ia nişte schimburi pentru copii, şi cade în 
cursa întinsă de legionari, devenind ostatică, 
dacă nu-şi denunţa soţul. O zi neagră, cu atâtea 

victime evreieşti, şi nu numai. 
Nobila doamnă îi înfrunta cu 
curaj pe teroriştii timpului, cu 
următoarele cuvinte: „Nu vă 
este ruşine să vă faceţi me-
reu cruce în timp ce torturaţi 
oameni nevinovaţi?” În cele 
din urmă, somaţi de poliţie şi 
de armată, legionarii o elibe-
rează pe Sarah, dar ceilalţi 
ostatici aflaţi împreună sunt 
conduşi acasă pentru a fi... 
jefuiţi. 

Sarah a participat activ 
la ajutorarea deportaţilor din 
Transnistria, la îngrijirea or-
fanilor recuperaţi, iar după 
război, în anii secetei, a făcut 
cu succes lobby în Statele 

Unite, împreună cu soţul ei, pentru ajutorarea 
României.

Nu aş putea încheia această scurtă evocare, 
fără a cita spusele atât de emoţionante şi pline 
de miez ale doamnei Esther Starobinski Şafran 
despre ambii ei părinţi: „Păstrez amintirea de 
neuitat a mamei mele, Sarah, eleha haşalom. 
Frapantă pentru mine a fost complementaritatea 
dintre ea şi tatăl meu, prin înţelegerea profundă 
care domnea între ei. La regretata mea mamă 
se puteau aprecia spontaneitatea, veselia, 
frumuseţea şi atenţia acordată oricui. La tatăl 
meu – şelita, spiritul echilibrat, reflexiv, dublat 
de asemenea de simţul umorului. Fratele meu, 
Avinoam, şi cu mine ne-am bucurat de bene-
ficiul unei duble pedagogii, aşa cum ne învaţă 
Proverbele: (I,8) «Ascultă, fiul meu, morala 
tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale». 

Într-adevăr, tatăl transmite copiilor săi prin-
cipiile tradiţionale, iar mama le cultivă de o 
manieră mai intimă. Învăţătura părinţilor mei se 
degaja din exemplul personal...” (Apud, Carol 
Iancu  – „O viaţă de luptă, o rază de lumină”, 
p. 29, Hasefer, 2008). Mama, punctul forte al 
căminului evreiesc, îşi găseşte aici un frumos 
omagiu adus distinsei Doamne Sarah. Fie-i 
memoria binecuvântată!

ŢICU GOLDSTEIN

“ î n t r e  m i t  ş i  m i n i m a l i z a r e ”
C o n f e r i n ţ ă  W i l l i a m  T o t o k 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), 
în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” 
(INSHR-EW), au organizat  joi, 18 aprilie, conferinţa „Reconsiderarea critică a trecutului – între 
mit şi minimalizare, despre Ion Gavrilă Ogoranu şi rezistenţa armată anticomunistă din România”, 
susţinută de cercetătorul german de origine română William Totok. Dezbaterea a propus o temă 
sensibilă, dar actuală, şi anume modul de raportare al societăţii româneşti la anumite modele de 
rezistenţă anticomunistă, precum este cazul celebrului disident Ion Gavrilă Ogoranu. Discuţiile au 
fost moderate de directorul INSHR, prof. dr. Alexandru Florian, şi de dr. Andrei Muraru, directorul 
IICCMER, iar printre cei prezenţi s-au aflat importanţi istorici, cercetători, printre care dr. Liviu 
Pleşa, din partea CNSAS, reprezentanţi ai mediului universitar, studenţi, precum şi reprezentanţii 
unor asociaţii şi ONG-uri. F.C.E.R. a fost reprezentată de vicepreşedintele ing. Paul Schwartz şi 
de directorul CSIER, prof. dr. Liviu Rotman. 

William Totok a prezentat şi susţinut rezultatele cercetărilor sale cu privire la activitatea lui 
Ion Gavrilă Ogoranu, motivaţiile pe care acesta dar şi ceilalţi camarazi de arme anticomunişti 
le-au îmbrăţişat, precum şi atitudinile şi orientarea politică ale acestora. În pofida inexistenţei 
unei statistici oficiale, documentele de arhivă relevă faptul că un număr important de luptători 
anticomunişti ar fi făcut parte sau au avut de-a face cu ideologia şi Mişcarea Legionară. „Eu am 
încercat să țin un discurs echilibrat, să nu acuz pe nimeni, să nu fie ideologic sau politic. Chesti-
unile acestea trebuie privite așa cum au fost, motivațiile și atitudinile nu sunt cercetate, respectiv 
nu sunt dezbătute așa cum ar trebui să se facă din punct de vedere al unei istorii obiective. Cam 
acesta a fost mesajul meu”, a afirmat cercetătorul german.

În finalul conferinţei, directorul INSHR, dr. Alexandru Florian, a apreciat organizarea acestui 
demers drept benefic evoluţiei cercetării istoriografice. (D.D.)

„ I s r a e l u l  ş i  s t â n g a  e u r o p e a n ă ”
Sub acest titlu, prof.univ. Colin Shindler 

(Universitatea din Londra, Marea Britanie), 
membru al preşedinţiei Asociaţiei Europene de 
Studii Israeliene, a prezentat, la Facultatea de 
Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti, o ana-
liză a cauzelor istorico-politice ale modului  de 
abordare a acestei probleme de către actuala 
stângă europeană. 

Faptul că stânga europeană, care în anii 30 
şi 40 s-a situat în fruntea frontului antinazist şi în 
apărarea evreilor, iar astăzi, în mod paradoxal, 
se află pe poziţii pro-arabe şi antiisraeliene, 
se explică prin schimbarea de generaţie şi 
transformările pe plan internaţional, a afirmat 
prof. Shindler. 

Noua generaţie, crescută după război, nu a 
perceput direct pericolul nazist şi Holocaustul. 

Ea a asistat, în schimb, la lupta anticolonială 
a popoarelor din Africa şi Asia şi a considerat, 
pe drept, că sprijinirea eforturilor de eliberare a 
popoarelor coloniale intră în programul stângii 
europene. Şi aici a intervenit o viziune (poate 
deformată). 

Această nouă stângă apreciază că lupta 
dusă de palestinieni este, de asemenea, un 
război colonial, de eliberare pe care trebuie să o 
sprijine, că musulmanii ar fi proletari iar inamicul 
este Statul Israel. 

Chiar dacă stânga europeană susţine că nu 
este antisemită, ci doar antiisraeliană (de aceea 
în rândurile ei se numără  mulţi evrei),  de multe 
ori este foarte dificil de a găsi nuanţele care fac 
diferenţa între cele două poziţii, a subliniat prof. 
Colin Shindler. (E.G.)
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„Florile lui Luchian”
Liceul teoretic „Ştefan D. Luchian” din Ştefăneşti - 

Botoşani a editat, în luna februarie a.c., nr. 1 al revistei 
„Florile lui Luchian”, avându-l ca sponsor pe dr. Aurel 
Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România, cu un colectiv redacţional format din 
profesori şi elevi.

Revista, tipărită color, are un cuprins divers, reflec-
tând activitatea extra şcolară a elevilor şi profesorilor şi, 
aşa cum era şi firesc, reproduce şi tablouri celebre ale 
pictorului Ştefan Luchian, care s-a născut la Ştefăneşti.

Editorialele revistei sunt semnate de cei doi directori 
ai liceului: prof. Sergiu Mocanu şi prof. Elena Marine-
ac. Sunt prezentate activităţi extraşcolare, între care 
„Ziua oraşului Ierusalim la Ştefăneşti” sau „Întâlnire cu 
cartea”. Profesorul Mocanu semnează interesantele şi 
atrăgătoarele „Note de călătorie în Spania şi Maroc”, 
care vor continua şi în numerele viitoare ale revistei. 
Profesori ai liceului, dar şi elevi, semnează impresii 
despre desfăşurarea unor activităţi extraşcolare.

Un loc distinct în revistă îl are Clubul Teakwondo al 
liceului, enumerând doar o parte a medaliaţilor cu aur, 
argint şi bronz. Şi pentru că oraşul Ştefăneşti are o isto-
rie a lui, citim în revistă „Istoria oraşului Ştefăneşti” dar 
şi „De ce Muzeul Marelui Rabin la Ştefăneşti?”. Citim, 
de asemenea, poezii şi eseuri semnate de elevi, aflăm 
despre proiectele, activităţile, parteneriatele şi con-
cursurile derulate dar şi despre faptul că elevii doresc 
întâlniri cu personalităţi născute la Ştefăneşti: prof. dr. 
M. Lucan, criticul de artă Constantin Prut, campioana 
olimpică şi mondială la canotaj Sanda Toma, dr. Aurel 
Vainer, preşedintele F.C.E.R.

„Florile lui Luchian” va putea fi citită atât la Biblioteca 
Naţională a României cât şi la Biblioteca Metropolitană 
din Bucureşti.

Prof. NEAGU OLTEA
Coordonator

Vârtej de lucruri văzute şi auzite 
despre ceea ce publicul înţelege 
prin celebritate: perpetuă petrecere 
zgomotoasă cu vedete, zumzetul 
conversaţiilor cu gust de glorie, 
discursuri, ditirambe, flash-uri… Cât 
de departe este Maia Morgenstern 
de toate aceste accesorii! După ce 
s-a terminat spectacolul de teatru în 
lectură îşi serveşte musafirii cu ceai 
şi prăjiturele, se pozează cu elevi 
dornici să arate prietenilor o fotogra-
fie cu M.M., are grijă de o reporteriţă 
de la radio care-o aşteaptă „să-i ia 
vorbe”, cum se zice în jargonul ra-
diofoniştilor. 

Au plecat şi ultimii spectatori. 
Stăm una lângă alta, cu trecutul – zaţ 
de cafea, prezentul – supă dând în 
clocot, viitorul – carte în lucru. Între 
cea de demult şi cea de lângă mine, 
numai pe buletin s-a mai adăugat 
nisip – peste câteva zile o să fie ziua 
ei; la mulţi ani, Maia! – nu şi în modul 
ei de a fi: energie, frondă, tandreţe. Şi 
mai cu seamă – un nou entuziasm, 
fără de care nu se poate face nimic 
pe orice pui mâna.

- Ce simţi faţă de teatrul evreiesc 
bucureştean în care ai debutat şi pe 
care acum îl conduci?

- Aceeaşi emoţie, aceeaşi speran-
ţă, aceeaşi ambiţie, aceeaşi dorinţă 
de a schimba mentalităţi.

- În ce sens?
- Se zice – sunt destui sceptici 

care, chiar dacă n-o afirmă, o gân-
desc: „e-e, ce mai trebuie şi teatru’ 
ăsta?!” Şi uite că, dacă există voinţă, 

există şi puterea de a sparge preju-
decăţi. 

- Te gândeşti la publicul tânăr 
care umplea până acum vreun sfert 
de oră sala?

- De ce nu? Nu înseamnă el 
deschidere, nu demonstrează inte-
res pentru acest teatru, dorinţă de 
înţelegere a diversităţii?!

- Eşti în plin şantier.
- Poţi s-o iei şi aşa. La mine nu-s 

valabile salturile spectaculoase. Cred 
în urcuşul treaptă cu treaptă, în sa-
lahorie; te rog să subliniezi cuvântul. 
Şi, mai ales, important e că nu sunt 
singură, precum vezi.

- Da, ai pe ce şi pe cine te baza: 
atâtea talente din toate generaţiile! 
Şi – o moştenire de mare preţ…

- …care mă onorează şi mă 
obligă.

*
  Nu rosteşte nume. Dar mă 

gândesc la fotografia, aproape cât 
zidul, de la intrarea „celor ai casei” 
în teatru, cu Hary Eliad. Fiindcă el 
trăieşte pentru Maia. El i-a acordat 
girul, atunci când a picat la exame-
nul de la institutul de teatru, el a fost 
lângă ea şi-n alte momente, la greu. 
Ţin minte, Leea Cabiria avea câteva 
luni, şi Maia o lua cu ea peste tot 
– a luat-o şi-n avion, trecând cu ea 
oceanul pentru o filmare în America 
– şi-am venit la Hary în vizită să fac 
un interviu în trei: Hary Eliad, Ioan 
Holender şi Maia. Am dat să intru să 
spun „bună ziua” secretarului literar 
de atunci, regretatul Mihai Mihalovici. 

„Nu, nu!”, m-a oprit Hary. „De ce?” 
„Alăptez!”. Era Maia înăuntru cu Leea 
Cabiria; ora de masă!

- Ai în vedere izvoarele teatrului 
idiş născut, cum se ştie, în România?

- Ele-s nesecate, aşa că tot ce-
mi rămâne e să le fac auzite pentru 
contemporani: să le aduc aproape 
de înţelegerea lor, să pun în valoare 
tragicul şi comicul idiş spil-ului, înţe-
lepciunea şi candoarea, suferinţa şi 
persiflarea suferinţei. 

- Mortar?
- Credinţă şi îndoială, competiţie 

şi competiţie cu noi înşine, simţ al 
realităţii şi dorinţă de afirmare.

- Ţel?
- Marele repertoriu clasic idiş.

IULIA DELEANU

„Dacă există voinţă, există şi puterea  
de a sparge prejudecăţi”

Interviu cu directorul TES, MAIA MORGENSTERN 

Expoziţie omagială  
Tia Peltz 

Crezul meu este omul, conştiinţa de bine, lupta 
pentru sănătate, a mea, a celor dragi, o artă sinceră...

Muzeul Naţional Cotroceni găzduieşte, începând 
din 18 aprilie, o expoziţie omagială, intitulată „Linie şi 
culoare”, dedicată împlinirii a 90 de ani de la naşterea 
pictoriţei Tia Peltz. Fiică a celebrului scriitor evreu-
român, Isac Peltz, ea s-a născut pe 30 ianuarie 1923, 
în Bucureşti, oraş în care îşi va desfăşura întreaga 
activitate în domeniul graficii şi picturii. A absolvit Insti-
tutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București, 
la clasa profesorului M.H. Maxy. 

Bucurându-se de o largă apreciere, pictoriţa a avut 
numeroase expoziţii atât în ţară cât şi în străinătate, 
fiind autoarea unei serii de portrete precum cele ale 
scriitorilor Isac Peltz, Ionel Teodoreanu, Camil Pe-
trescu, ş.a. Multe dintre tablourile sale se regăsesc 
în colecţii particulare din Israel, SUA, Italia, Franţa, 
Japonia. 

Vernisajul expoziţiei s-a bucurat de o atenţie bi-
nemeritată, în rândul criticii, al iubitorilor de artă şi al 
unor reprezentanţi ai Corpului diplomatic. Preşedin-
tele F.C.E.R., deputatul dr. Aurel Vainer, a apreciat 
dimensiunea acestui important demers cultural de 
evocare a unui artist evreu român. “Ceea ce face 
astăzi Muzeul Naţional Cotroceni reprezintă un act de 
revalorizare a unei opere remarcabile a unei artiste 
şi scriitoare importante a culturii române”. Expoziţia 
a putut fi vizitată până pe 2 iunie. Pictoriţa a folosit 
o varietate de stiluri şi teme, desene în tuş şi cărbu-
ne, peniţă, carioca, creion, acuarele, guaşe, ulei pe 
pânză, ulei pe carton, broderie pe pânză, tehnică 
mixtă. Regăsim întreaga tematică a creaţiei sale: 
tipuri umane, copilăria, cotidianul cu ipostazele sale, 
clovnii, natura, redându-le fie prin contururi ferme, fie 
prin linii abia desluşite.

DAN DRUŢĂ

Era prin ‘96 - ‘97. L-am „prins” pe 
profesorul Eugen Segal într-o pauză 
de cursuri la Catedra de chimie fizică 
a Universităţii Bucureşti, aşezat de-a 
curmezişul fascicolului de lumină 
care se prelingea prin fereastra neo-
gotică. Ca să mă pregătesc pentru in-
terviu, parcursesem, în prealabil, un 
foarte auster curriculum vitae; breviar 
riguros de date, cifre, titluri, distincţii. 
Trebuie să spun că, între timp, s-au 
mai adăugat câteva: titularizarea ca 
Membru în Academia Română, laurii 
de Doctor Honoris Causa al Univer-
sităţilor din Timişoara, Arad, Galaţi… 
Era un C.V. în faţa căruia îţi scoteai 
pălăria, dar eu voiam s-aud la steto-
scop – au şi reporterii unul, invizibil 
– palpitul vieţii. Mi-a înţeles dorinţa. 
Mai târziu, aveam să aflu şi de ce: 
savantul era pasionat meloman, fin 
degustător din via cărţilor bune şi-al 
mai-mult-ca-realului în linii, culori, 
proporţii, forme. Aveam să-l întâlnesc 
de multe ori la Ateneu, în galerii de 
artă, mari librării ori anticariate bucu-
reştene. În momentele de relaxare, 
profesorul cânta la violă. 

„În paralel cu liceul, am urmat 
cursurile Şcolii medii de muzică din 
Iaşi, am fost coleg de clasă cu Iosif 
Sava”, mi-a povestit odată în foaierul 
unei săli de concerte. „Zeida al meu – 

mi-a zis atunci, la Catedră, în idiş, ca 
acasă – era un croitor ieşean aidoma 
atâtor meseriaşi evrei din orice stetl 
est-european. Vineri seara, mă lua 
de mână să mergem la şil”. Era o 
epocă. Tatăl lui era alta. Haskala lu-
ase locul tradiţiei. Inginerul agronom, 
şcolit în instituţii laice de învăţământ, 
chiar dacă fusese la heder şi respec-
ta marile sărbători evreieşti, era un 
om modern: evreu în casă, european 
pe stradă, cum credea Mendelssohn 
că e bine. A fost într-adevăr? Ce 
se-ntâmpla dacă zgâriai numai cu 
unghia tencuiala semeţei civilizaţii 
vest-europene? Se-ntâmpla proce-
sul Dreyfus, se-ntâmpla – asta după 
primul război mondial – ca tineri „puri 
şi duri”, foarte dotaţi cu echipament 
militar nou nouţ – cine plătea? – să 
descindă toţi ca unul din camioane 
oprite în faţa unor instituţii sau locu-
inţe evreieşti particulare şi „să pedep-
sească” proprietarii. În numele cărei 
ideologii? Bătea un vânt periculos 
ameninţând să distrugă tot edificiul 
unui umanism în care generaţia 
părinţilor profesorului Eugen Segal 
crezuse sincer. Până când? Până 
când – potrivit legislaţiei antievreieşti, 
al doilea război mondial bătea la uşă 
– tatăl, profesor de ştiinţe naturale, a 
fost dat afară din învăţământ, exclus 
din viaţa socială. A început să predea 
la Liceul Evreiesc din Iaşi. „I-am fost 
eu însumi elev, fiindcă eram şi eu 
exmatriculat de la gimnaziu din ace-
leaşi «raţiuni»”, reia firul povestirii. 
Trecuseră numai vreo zece zile de 
când începuse războiul. În „duminica 
aceea” din vara lui ’41, profesorului 
i-a fost dat să fie martor-supravieţui-
tor al masacrului din Iaşi, ordonat de 
mareşalul Antonescu. Mai mult decât 
cifrele – peste 11 000 de evrei asasi-
naţi – îl urmărea o imagine de după 
pogrom: „Treceam zilnic spre casă 
pe strada Pădurii. Era acolo un zid 

care devenise roşu. Roşu de sânge. 
A trecut vara şi a venit toamna. Zidul 
era roşu. După zăpada acoperitoare 
a iernii a venit primăvara. Zidul era 
tot roşu”. Nu e drept să generalizăm. 
Au fost şi oameni de omenie. De 
fiecare dată, la toate comemorările 
pogromului de la Iaşi, numelor lor li 
se acordă prinos de recunoştinţă şi 
neuitare. Sunt oameni care-şi judecă 
semenii după valoare, nu după et-
nie, nu după confesiune. Profesorul 
Eugen Segal a avut norocul să în-
tâlnească în studenţie un asemenea 
om: profesorul Ilie Murgescu, creato-
rul acestei Catedre de chimie fizică, 
care i-a devenit părinte spiritual şi 
pe care l-a omagiat cum se cuvenea 
acum câţiva ani, când a fost primit 
membru titular al Academiei Româ-
ne, la discursul de recepţie. A făcut-o 
cu emoţie, obiectivitate, profunzime 
a documentării, cu punctări ironice 
mergând până la sarcasm amar faţă 
de unele stări de lucruri negative care 
au marcat sau marchează într-un fel 
sau altul învăţământul superior româ-
nesc. „E un punct de plecare pentru o 
monografie”, l-am felicitat atunci. „Iau 
în considerare”, mi-a mulţumit. E un 
om care se ţine de cuvânt… 

Îi urez – împlineşte luna aceasta 
80 de ani; la mulţi ani, domnule pro-
fesor!  – să-şi împlinească şi acest 
gând. N-a fost vreodată departe de 
viaţa comunitară. Şi-a educat băiatul 
– cu realizări demne de înaintaşi – 
şi nepoata, acum domnişorică – în 
acelaşi spirit: o evreitate fără osten-
taţie, dar şi fără reţineri. Prezenţa 
lui la multe manifestări culturale ale 
comunităţii şi de sărbători o atestă; e 
o constanţă: înainte, în timpul în care 
soţia sa, ing. Sandra Segal, a creat 
şi coordonat O.T.E.R.-ul, şi după… 
Încă un „nemuritor” cu care obştea 
noastră are a se mândri.

E. SUHOR 

Un „nemuritor” cu care obştea noastră are a se mândri
Acad. EUGEN SEGAL la 80 de ani

Autoportret
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O moarte  
care n-a cântărit  

nici cât un fapt divers
„În dimineaţa de 31 mai (1938 n. red.) 

a murit la Roman, în vârstă de 29 de ani, 
după o viaţă trăită în spitale şi sanatorii, cu 
amândouă picioarele îndoite şi anchilozate 
de la genunchi, cu şira spinării distrusă de 
tuberculoză... cu doi ochi mari, puţin sticloşi, 
dilataţi în lunga lor insomnie, scriitorul M. 
Blecher. El lasă în urmă două cărţi tipărite 
care, nu am nici o îndoială, vor păstra pentru 
totdeauna dureroasa lui memorie”, nota Mi-
hail Sebastian în revista “Viaţa românească” 
din iulie 1938. 

Un Iov al istoriei literare a fost Blecher, 
care s-a născut la 8 septembrie 1909, la 
Botoşani, în familia unui negustor de porţe-
lanuri. Şi-a dat bacalaureatul la Paris, iar la 
vârsta de 19 ani se îmbolnăveşte de morbul 
lui Pott, boala de care vorbea Sebastian. 
Soarta i-a rezervat zece ani de chin, dar şi 
de vise şi răgaz de creaţie, pentru că Max 
– Marcel Blecher – avea talent. Se entu-
ziasmase de suprarealism, modernism, în 
genere, era un precursor al oniricilor, la noi, 
avea ce spune. Filo-
sofia, muzica, dese-
nul, artele plastice îi 
erau la îndemână. A 
debutat în 1930, la 
„Bilete de papagal” 
al lui Arghezi, cu 
schiţe şi aforisme, 
iar revista lui André 
Breton i-a publicat, 
în Franţa, prozo-
poeme. Acestea au 
fost grupate ulterior 
într-o plachetă, cu 
titlul „Corp transpa-
rent”, în ţară. Prie-
teni apropiaţi i-au 
fost Geo Bogza şi 
Saşa Pană, acesta din urmă ocupându-se de 
opera lui, ce va deveni prea curând postumă. 

In 1971, la editura Cartea Românească 
a apărut volumul antologic „Vizuina lumina-
tă”, conţinând jurnalul de sanatoriu, proze şi 
poeme, traduceri, corespondenţă, desene 
ale autorului, note ale lui Saşa Pană. Cu un 
an înainte, la editura „Minerva”, Dinu Pillat 
se îngrijise de apariţia unui volum de proze. 
Cărţile despre care scrisese Sebastian erau 
„ Întâmplări din irealitatea imediată” (Ed. Vre-
mea - 1936), cu un portret de Jules Perahim 
şi „Inimi cicatrizate” (Ed. Alcalay, 1937). În 
1972, prima dintre aceste cărţi a fost tipărită 
în Franţa la editura Denoel, cu o prefaţă de 
Ov.S.Crohmălniceanu. 

E. Lovinescu scria despre Blecher – „O 
mare capacitate de a percepe realitatea, de 
a o izola, de a fuziona cu ea şi, după această 
fuziune, de a o dilata în forme fantastice”, iar 
Pompiliu Constantinescu afirma: „Rareori mi 
s-a întâmplat să întâlnesc în epocă un debut 
mai revelator“. Geo Bogza era convins că 
romanul „Inimi cicatrizate” va dăinui peste o 
sută de ani. Noi spunem că mai mult. 

Au scris despre Blecher numeroşi exe-
geţi, admi ratori, lectori atenţi, critici de 
anvergură, începând cu G. Călinescu, apoi 
Eugen Ionescu, Camil Baltazar,Silvian Iosi-
fescu, Radu G. Ţeposu („Suferinţele tânărului 
Blecher”, E. Albatros, 1987), Dinu Pillat (o 
intensitate fără precedent, o literatură a au-
tenticităţii subiective, senzaţia ameţitoare a 
neantului ascuns în banalitate,expresivitate 
extraordinară). A fost comparat cu Kafka, iar 
Eugen Ionescu spunea că Blecher „denunţă 
realitatea fantastică a lucrurilor”. G.Călinescu 
făcea anumite paralele cu Thomas Mann. 
„O statuie vie a durerii”, scria cu afecţiune 
tulburată prietenul Saşa Pană. Iar Blecher 
a răspuns: „Viermele a fost înţepat de ac, 
dar aripile cu polen continuă să bată... Am 
trăit în 29 de ani mai mult decât alţii în 100... 
Iată-mă, sunt vulturul din asfinţit cu inima 
mea în cioc, aprinsă ca un lampion”. „Inimi 
cicatrizate” a fost tradus în germană, iar la 
noi, Radu Afrim a pus în scenă un spectacol 
teatral.”Sunt treaz, dar dorm şi visez veghea 
mea” – au fost unele dintre ultimele cuvinte 
ale acestui martir al istoriei literare româneşti.

BORIS MARIAN

M.BLECHER  
(1909-1938)

75 de ani  
de la despărţire

Cine intra în Sinagoga Mare din 
Capitală – era Şloşim pentru cel care 
a condus Federaţia ani buni, av. Iulian 
Sorin z.l. -, se oprea mai întâi să aprindă 
o lumânare. În sinagogă, te întâmpina 
fondul muzical pe care şi l-a dorit călă-
uză între maluri: „Bolero”-ul de Ravel, 
în surdină; pentru cel plecat, pentru 
cei rămaşi. Fiecare – cu amintirile lui. 
Amintiri frumoase, aprecieri obiective, 
început de drum în posteritate. Serviciul 
divin - oficiat de Rabinul Rafael Shaffer, 
moderator - vicepreşedintele F.C.E.R., 
ing. Paul Schwartz.

„Lumea l-a apreciat, l-a iubit ca 
secretar general şi ca preşedinte 
interimar al Federaţiei, pe av. Iulian 
Sorin”, a spus preşedintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer. Oameni de orice et-
nie, de orice confesiune. Un exemplu: 
deputatul etniei albaneze de la Grupul 
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, 
Oana Manolescu, i-a dedicat un articol, 
imediat după înmormântare, în revista 
acestei comunităţi. „Parcă-l văd: foarte 
demn şi liniştit, cu păr ondulat, alb ca 
zăpada de ianuarie. Nu puteai să ştii ce 
suferinţe trăieşte. Era lipsit de emfază, 
plin de bun simţ, de modestie. Am as-
cultat multe din cuvântările sale. Erau 
vorbe pline de miez. Un conducător al 
Federaţiei care inspira siguranţă. Un 
om care a parcurs istoria României din 
veacul XX şi începutul veacului XXI. […] 
Sunt oameni interesaţi să destructureze 
edificiul Federaţiei, la care pietre multe 
a pus şi av. Iulian Sorin; a fost unul din 
constructorii ei eficienţi. […] Cei care 
i-au preluat ştafeta, au făcut-o din mers, 
încercând să continue şi să înnoiască 
viaţa comunitară. Vă cer să menţinem 
prin eforturi comune edificiul F.C.E.R.”. 
Un gând special de compasiune a fost 
adresat familiei.

Secretarul de stat pentru Culte, 
Victor Opaschi, a făcut o confesiune în-
cărcată de recunoştinţă şi afecţiune. Din 
cauze de „dosar”, în 1981 a fost scos din 
Institutul de cercetări în filozofie-istorie 
şi trimis la Departamentul Cultelor. A 
avut norocul să fie repartizat la Direcţia 
condusă de av. Iulian Sorin. „Dacă nu ar 
fi fost ajutorul lui, într-un moment dificil 
de viaţă pentru mine, existenţa mea ar 
fi fost alta. S-a bucurat de respect din 
partea Patriarhului Bisericii Ortodoxe 
Române, a liderului spiritual al Bisericii 
Armene, a Şef Rabinului Rosen, a altor 
şefi de cult. Era un bun român, un bun 
evreu. […] La 28 decembrie 1989, când 
trebuia legalizată Biserica Greco-Catoli-
că, i-a spus preşedintelui Ion Iliescu că 
ştiu foarte mult despre Biserica Greco-
Catolică. M-am dus la av. Iulian Sorin să 
iau notiţe despre această Biserică. Aşa 
a apărut Decretul 9/ 1989 de legalizare 
a acesteia şi eu am devenit consilierul 
preşedintelui Ion Iliescu. De atunci 
încoace, m-am sfătuit în multe rânduri 
cu el. În 1994, am fost împreună la în-
mormântarea Şef Rabinului Rosen, la 
Ierusalim. Am lucrat cu el la alcătuirea 
Comisiei «Wiesel». S-a lucrat intens în 
această Comisie şi rolul av. Iulian Sorin 
a fost foarte mare. În calitate de consilier 
al preşedintelui Ion Iliescu, l-am însoţit 
în diferite delegaţii în ţară, şefi de culte 
elogiindu-l. M-am simţit întotdeauna un 
fiu spiritual al lui”.

Preşedintele AERVH, dr. Liviu Beris, 
a completat din perspectiva supravieţu-
itorilor Holocaustului în România cele 
spuse de antevorbitor despre Comisia 

„Wiesel”. „Avea o capacitate de analiză 
de la care oricine avea de învăţat. Am 
avut prilejul să purtăm discuţii despre 
experienţa dramatică trăită de el în tim-
pul pogromului legionar de la Bucureşti, 
din ianuarie 1941. Orice convorbire era 
pentru mine prilej de îmbogăţire cultu-
rală. Nu era săptămână în care să nu-i 
cer părerea în acţiuni întreprinse de 
Asociaţie”.

Consternarea, la citirea în „Realita-
tea Evreiască” a anunţului despre dece-
sul av. Iulian Sorin, a fost tema centrală 
din intervenţia publicistului Geo Şerban, 
accentuând asupra conştiinciozităţii şi 
corectitudinii celui plecat dintre noi.

Preot prof. univ. dr. Emilian Corni-
ţescu s-a axat asupra „realizărilor lui 

extraordinare de ordin ecumenic”. Prima 
întâlnire a fost la Departamentul Culte-
lor, atunci când se pregătea să plece la 
Ierusalim să-şi dea doctoratul. „Discuţia 
nu m-a dezarmat, m-a înarmat. «Pune 
în practică ceea ce ai în vedere!», m-a 
îndemnat. […] Pentru mine, av. Iulian 
Sorin a fost un îndrumător. Era încântat 
de proiectul cărţii mele despre interfe-
renţele ebraică - română. M-a ajutat să 
adâncesc faptul că oamenii învaţă unii 
de la alţii”.

„MORE DEREH – PROFESOR 
DE DRUM”

„Comunitatea evreilor din România 
îi datorează foarte mult”, a declarat 
preşedintele Fundaţiei „Ronald S. Lau-
der” - România, Tova Ben Nun-Cherbis. 
Vorbitoarea a evocat o Hanuchiadă din 
’92, la care a participat alături de Şef 
Rabinul Rosen, soţia lui şi av. Iulian So-
rin. „Pentru mine, av. Iulian Sorin a fost 
more dereh – profesor de drum. M-am 
bucurat de sprijinul lui în activitatea mea 
de a se restitui bunurile evreieşti supra-
vieţuitorilor Holocaustului în România. 
Mi-a dat sfaturi bune, constructive. A 
ştiut cum trebuie să convingă autorităţile 
române în problema restituirilor. M-a 
ajutat să înving obstacole; era omul 
care găsea soluţii. Şef Rabinul Rosen a 
fost puţin descurajat de promovarea în 
acel moment a Alialei tinerilor evrei din 
România. L-a convins cu argumentul: 
aducem copiii la sinagogă! Şi - privitor 

la extinderea acestui Complex Şcolar: 
una din săli se va numi Av. Iulian Sorin.“

 „Acum 10 zile s-au împlinit 20 de ani 
de la înfiinţarea Consiliului Minorităţilor 
Naţionale”, a spus primul său conducă-
tor, Ivan Truţer. „Av. Iulian Sorin a fost 
mai mult de 10 ani preşedinte al Comi-
siei Juridice a Consiliului şi preşedinte 
al Comisiei pentru restituirea bunurilor 
evreieşti supravieţuitorilor Holocaus-
tului. Primul text pentru restituiri a fost 
redactat de el. În 1995, am fost primiţi 
de primul ministru israelian de atunci, 
Itzhak Rabin z.l., pentru pregătirea unei 
vizite guvernamentale. Nu peste multă 
vreme, am fost primiţi, împreună cu Tova 
Ben Nun-Cherbis, de primul ministru de 
atunci, Shimon Peres, pentru o convor-
bire privind restituirile. În 1996, partici-
pând la o delegaţie guvernamentală în 
China, av. Iulian Sorin a fost consultantul 
neoficial al guvernului chinez pentru 
reînfiinţarea comunităţilor evreieşti în 
China, desfiinţate în timpul «revoluţiei 
culturale». Pentru mine, orice discuţie 
cu av. Iulian Sorin era o lecţie”.

 Dr. Hary Kuller a evocat prima întâl-
nire cu av. Iulian Sorin, prin anii ’75 - ’80, 
când cercetătorilor de la Institutul de 
Etnologie şi Dialectologie, unde lucra, li 
s-a adus la cunoştinţă decizia Comitetu-
lui Central al P.C.R. privind „schimbarea 
tradiţiilor poporului român”. Vorbitorul a 
fost la Departamentul Cultelor, invitat de 
av. Iulian Sorin, care i-a pus la dispoziţie 
toată documentaţia necesară prin care 
se demonstra că „tradiţiile poporului 
român nu sunt mistico-religioase”, că 
n-au de ce să fie schimbate. După 
1989, av. Iulian Sorin a avut tactul de 
a-l convinge pe Şef Rabinul Rosen să 
adapteze viaţa comunitară la procesul 
general de democratizare în România. 
Dr. Hary Kuller a amintit cuvântarea ţi-
nută de el la aniversarea a 20 de ani de 
la înfiinţarea CSIER: „a trasat cu atâta 
profunzime principiile de cercetare ale 
Centrului, că ne-a uluit pe toţi”.

 În calitate de fostă coordonatoare 
a O.T.E.R., ing. Sandra Segal, a vorbit 
despre norocul de a fi colaborat cu acad. 
Nicolae Cajal şi cu av. Iulian Sorin, ca-
racterizând ceea ce a însemnat pentru 
ea acea epocă în viaţa Federaţiei: „O 
lume a înţelegerii în toate problemele 
supuse dezbaterilor, o lume a culturii, 
o lume a omeniei”. Un exemplu. “Eram 
într-o delegaţie. Într-o curte, mulţime 
aşteptând în picioare. «Opriţi puţin, vă 
rog!», a spus av. Iulian Sorin. S-a dus 
acolo şi a spus celor îndrituiţi s-o facă: 
«Ţineţi seama că sunt oameni în vârstă, 
daţi-le scaune, apă minerală!». A fost 
şi o lume a prieteniei. Când profesorul 
Cajal s-a îmbolnăvit, secretarul general 
av. Iulian Sorin a fost, totodată, şi preşe-
dinte. O lume a bunului simţ: comunităţi 
bogate din ţară au vrut să se desprindă 
din Federaţie, nefiind de acord să îm-
partă o parte din venituri cu cele sărace. 
Av. Iulian Sorin a spus: «Noi trebuie să 
împărţim tuturor ce avem, aşa cum fac 
donatorii noştri cu noi».“

„S-au spus lucruri din inimă şi priete-
nia înseamnă mult”, a spus, în numele 
familiei, ginerele său, Mircea Daniliuc. 
„Am auzit lucruri pe care nici noi nu le 
ştiam. Dorim să sădim în sufletele co-
piilor şi nepoţilor noştri învăţămintele, 
dragostea de oameni, corectitudinea 
lui. Sunt 10 ani de când ne-a părăsit 
Sira Sara Sorin z.l. Au fost un cuplu 
extraordinar. Acum ei sunt împreună”. 

Foarte devotat familiei, foarte de-
votat Federaţiei, cu acces la prezentul 
etern, remarcabil prin seriozitate, exi-
genţă, cultură, simţ al umorului, dem-
nitate, receptiv la sfaturi bune – Stela 
Georgescu, Alexandru Singer, Iancu 
Ţucărman – aprecieri întregind conturul 
unui om „iubit de Dumnezeu”, cum l-a 
definit vicepreşedintele F.C.E.R., ing. 
Paul Schwartz.

IULIA DELEANU 

„COnSTRUCTOR EFICIEnT AL EDIFICIULUI FEDERAţIEI”,  
AV. IULIAN SORIN (z.l.)

A n U n ţ
Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului 

(A.E.R.V.H.) vă invită să vizitaţi site-ul www.survivors-romania.
org unde puteţi viziona filmul “Holocaust sub guvernul Antonescu” 
precum şi documente recente despre Holocaust.

Totodată, este expusă galeria de tablouri realizate de artişti 
evrei care au trăit şi înfăţişat realităţile Holocaustului din România.

Comemorare de 30 de zile
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Fără veleităţi personale
În ziua de 13 ianuarie 1924 a avut loc 

a doua alegere la Comunitatea Evreilor 
din Bucureşti, după reconstituirea ei în 
ianuarie 1921. În funcţia de preşedinte 
a fost reales Ely Berkowitz iar ca vice-
preşedinte – dr. Wilhelm Filderman. Instalarea noului 
comitet s-a petrecut după o lună, la 10 februarie, la 
Templul Coral. Au participat delegaţii tuturor instituţiilor 
şi societăţilor evreieşti din Bucureşti, numeroşi mem-
bri ai comunităţii, galeria doamnelor fiind arhiplină. 
Au asistat reprezentanţi ai autorităţilor oficiale: N. N. 
Săveanu, ministrul Sănătăţii Publice, G. Tătărescu, 
subsecretar de stat, V. G. Ispir, secretar general la 
Ministerul Cultelor, dr. I. Costinescu, primarul Capita-
lei, general Nicoleanu, prefectul Poliţiei Capitalei, ş.a. 

Solemnitatea a prilejuit Şef Rabinului dr. I. I. Nie-
mirower o alocuţiune plină de învăţăminte şi cu sem-
nificaţii etern valabile privind importanţa comunităţii în 
viaţa obştii evreieşti, a misiunii ei pe multiple planuri. 
”Instituţiunile noastre de învăţământ, de caritate şi de 
cult unite în cadrul tradiţiei seculare; slujbaşii religiunii, 
educatorii tineretului şi oameni de bine, uniţi în jurul 
drapelului milenar al iudaismului – spunea Şef Rabinul 
– formează o comunitate unică”. În spiritul celor spuse 
de rabinul filosof, Comunitatea Evreilor din Bucureşti 
trebuia să reprezinte unirea instituţiunilor religioase, 
culturale şi de asistenţă socială dedicată intereselor şi 
idealurilor obştii evreieşti din Capitală. ”O comunitate 
este un sanctuar al faptelor bune”, spunea Rabinul 
şi ”a sentimentelor nobile”. Propovăduind învăţătura 
marilor înţelepţi din istoria iudaismului, Rabinul Niemi-
rower spunea că ”posedăm numai atunci valori reale 
dacă sunt şi idealuri, dacă punem forţele noastre în 
slujba obştei, dacă suntem activi în serviciul lui şi al 
oamenilor”. Lăudând cele înfăptuite de conducerea 
comunităţii în cei trei ani scurşi, Şef Rabinul atrăgea 
atenţia şi asupra unor posibile pericole. În lupta zilnică, 
în combaterea greutăţilor, în desfăşurarea acţiunilor 
cotidiene, să nu fie uitate principiile generale ale mo-
ralei iudaice, să nu fie ”neglijate ideile cardinale care 
trebuie să fie coloanele ce poartă lumea noastră inte-
lectuală şi socială”. Subliniind misiunea moral-spiritua-
lă a Comunităţii, Niemirower amintea reprezentanţilor 
ei, care au jurat credinţă autorităţilor şi obştii evreieşti, 
să nu uite că jurământul lor este şi faţă de spiritele 
tuturor timpurilor. ”Sanctuarul este unul! Comunităţile 
din Palestina, în care profeţii noştri au rostit discursurile 
lor milenare şi au intonat psalmul etern, comunităţile 
din Babilonia, unde înţelepţii noştri au propovăduit 
înalta etică a iudaismului, comunităţile din Evul Mediu 
pentru care au murit martirii noştri, comunităţile din 
timpurile noi conduse de eroi ai spiritului formează o 
unitate”. În serviciul continuităţii acestei uniuni, Rabinul 
Niemirower şi-a dat binecuvântarea adunării sfinte a 
comunităţii Capitalei. 

După acest discurs înălţător a luat cuvântul Ely Ber-
kowitz, ca să-şi exprime adânca satisfacţie că poate 
fi pentru a doua oară la amvon ca să mulţumească 
pentru cinstea şi încrederea care i s-au acordat, ale-
gându-l din nou preşedintele C.E.B.-ului. Se referă la 
rezultatele obţinute, oglindite în voluminoasa dare de 
seamă care însuma peste 200 pagini. Totuşi, nu toate 
greutăţile au fost învinse. Mai sunt încă probleme, în 
special de ordin politic şi material. Au fost şi mai sunt 
încă adversari ai comunităţii. Nici relaţiile cu autorităţile 
nu au fost şi nu sunt întotdeauna fără probleme. ”Dat 
fiind că armele de care se folosesc adversarii noştri, 
spunea E. B., şi le culeg din arsenalul calomniei şi 
a relei credinţe, a trebuit să pierdem un timp preţios 
pentru lămurirea acelora, la care găseau din când în 
când ascultare. Şi aşa am învins adversitatea multora 
şi am reuşit să rămânem credincioşi programului pe 
care am avut fericirea să-l expun la instalarea primului 
comitet al Comunităţii. Şi anume ca C.E.B.-ul să devină 
o organizaţie centrală puternică, pentru a apăra inte-
resele tuturor comunităţilor din ţară. Schiţând sarcinile 
de viitor, E.B. a insistat asupra necesităţii consolidării 
definitive a finanţelor Comunităţii; să întărească acti-
vitatea secţiei de cult, a secţiei culturale, a asistenţei 
sociale. Pentru reuşita sarcinilor de viitor cerea înlătu-
rarea cu desăvârşire a oricărei veleităţi personale. 
În alocuţiunea sa, N.N. Săveanu a subliniat şi el ”că 
nimic nu poate fi mai nobil decât de a munci pentru 
binele obştesc”. I. Costinescu, primarul Capitalei, a 
arătat legăturile ce există între administraţia comunală 
şi administraţia comunităţii. A ţinut să sublinieze în 
special importanţa activităţii culturale şi de asistenţă 
publică a Comunităţii, de care beneficiază fiecare 
cetăţean al Bucureştiului. 

Am reprodus câteva extrase din vorbirile rostite la 
solemnitatea instalării pentru a doua oară a conducerii 
C.E.B.-lui, căci prin relevanţa lor marchează o impor-
tantă pagină în istoria comunităţii, în general. Nu erau 
vorbe goale, erau idei care schiţau fundamentele unei 
instituţii, care făceau istorie.

LYA BENJAMIN

Top 3 din 30
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C.E
.B.Proprietatea este sfântă

Fără doar şi poate. Mai ales că, într-o jumătate de 
veac de comunism, am avut timp să învăţăm temeinic 
această lecţie. 

Numai că se pun două întrebări. Prima, dacă poate fi 
sfântă şi averea unui hoţ, făcută prin deposedarea cuiva 
de bunurile sale. Cu alte cuvinte, dacă averea unora e 
mai sfântă decât a altora? A doua, dacă şi bunurile pe 
care cineva le-a folosit pentru a-şi ucide semenii sunt tot 
sfinte, mai sfinte decât viaţa? 

Constituţia României spune clar că „proprietatea 
privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, 
indiferent de titular.” Cum unde-i lege, nu-i tocmeală, 
„indiferent de titular” poate să devină un text strâmb, 
care apără proprietatea, chiar dacă ea aparţine hoţilor. 
Dilema se adânceşte, pentru că în acelaşi paragraf din 
Constituţie, ni se spune că se prezumă „caracterul licit 
al dobândirii” averii. De aici, nesfârşitele discuţii între 
liberali şi PSD-işti, între diverse pături sociale, fiecare cu 
interesul şi pregătirea sa. 

În fierbinţeala dezbaterilor, încinse şi de adaosul de 
politică, se uită că o lege, chiar şi cea fundamentală, tre-
buie să fie dură, dar justă, nu un mijloc de a deforma soci-
etatea după opinia legiuitorului, ci unul de a îndrepta sau 
chiar îndepărta cioturile care ameninţă viaţa cetăţenilor. 

La ce serveşte că bagi după gratii un infractor, să îl 
ţii acolo şapte-opt ani şi când iese, e tot un om bogat, 
care se bucură de roadele fărădelegilor sale şi le dă cu 
tifla celorlalţi? 

După cum e greu de înţeles de ce, dacă un omor e 
săvârşit, prin imprudenţă, cu o armă, aceasta se confiscă 
şi devine probă la dosar, dar dacă dai cu maşina peste 
un copil pe trecerea de pietoni, nu ţi se poate lua auto-
mobilul (chiar dacă ai mai fost sancţionat sau condamnat 
pentru încălcarea Codului Rutier), pentru că proprietatea 
e sfântă şi garantată? 

Proprietatea trebuie să fie garantată, dar nu şi pentru 
a favoriza infractorul! 

Autostrăzi pentru milionari
Ne trebuie autostrăzi. Lucru ştiut şi acceptat deja de 

toată lumea, deşi a fost un ministru al transporturilor care 
se îndoia de acest adevăr. În România însă, construcţia 
acestor moderne căi de comunicaţii a fost o vacă grasă 
de muls pentru multe partide şi guvernele lor şi a devenit 
acum o miză politică. Pentru a vedea lucrările încheiate 
la timp, pe ministrul Şova îl mai bate încă gândul „să se 
mute cu cortul pe Comarnic-Braşov”, după cum a mai 
declarat, deşi spune că a înţeles, de când a devenit mi-
nistru, „că sunt anumite chestiuni care ţin de proceduri, 
de tehnologie”. E bine că a înţeles, pentru că autostrăzi 
inaugurate la termenele stabilite de politicieni mai avem, 
şi toată ziua, bună ziua, le reparăm din fonduri publice. Mă 

refer la Bucureşti-Piteşti şi la tronsonul Bucureşti-Feteşti 
din Autostrada Soarelui.

Şi Victor Ponta se jură că o să termine până în 2016 
autostrada Comarnic-Braşov, altfel nu mai candidează la 
nici o funcţie publică la alegerile viitoare. „Miza este de a 
demonstra că în România putem face 50 de kilometri de 
autostradă”, spune premierul, iar chinezii au demonstrat 
că în ţara lor, aceasta e o sarcină cu termen de câteva 
luni, nu de câţiva ani. 

Problema este că astfel de potouri politice se termină, 
ca de obicei, în buzunarul omului de rând. Ministrul Şova 
ne anunţă, ca să avem timp să ne obişnuim cu ideea, 
că prin 2016 vom plăti o taxă de acces pe autostradă 
de circa 3 euro pe suta de kilometri. „Aceste autostrăzi 
vor fi cu taxe. Există un model financiar pe care îl facem 
acum. Modelul are la bază ideea de trei euro pe suta de 
kilometri”, ne spune Dan Şova. 

Concluzia? În 2016, vom avea probabil autostrăzi, dar 
vor fi pentru milionari, pentru că omului de rând nu îi va 
conveni să dea 24 de euro ca să facă drumul Bucureşti 
- Deva şi retur.

Israelienii o duc binişor, dar sunt mari 
diferenţe între cei bogaţi şi cei săraci

Un recent studiu al Organizaţiei pentru Cooperare 
Economică şi Dezvoltare (OECD) arată că, în Israel, 
venitul financiar anual este de 47.750 $, peste media de 
36.238 $ din cele 34 de state membre ale OECD, care 
sunt cele mai dezvoltate din lume. Pe de altă parte, nu-
mai 60% dintre locuitorii Israelului au un serviciu plătit, 
faţă de 66%, media OECD, ceea ce face ca în Israel 
discrepanţele între cei mai bogaţi şi cei mai săraci cetă-
ţeni să fie mai mari decât media membrilor organizaţiei 
amintite. Cu o rată a sărăciei de 21% (faţă de 13,5% din 
întreaga sa populaţie în 1995), studiul plasează Israelul 
ca fiind cel mai sărac din rândul celor 34 de ţări membre 
OECD. Organizaţia mondială a subliniat că „din cauza 
crizei, veniturile sunt diminuate şi inegalităţile sociale 
sunt exacerbate”.

Şi  la pregătire şcolară israelienii stau mai bine, cu 
80% dintre adulţi care au diplomă de bacalaureat, faţă 
de 74%, media din celelalte state din OECD.  Speranţa 
medie de viaţă este de 82 de ani în Israel, faţă de 80, 
media OECD. 

Astfel, deşi mulţi dintre indicatorii menţionaţi plasea-
ză Israelul peste media celor mai dezvoltate state din 
lume, scăderea nivelului de trai îi determină pe cetăţenii 
israelieni să fie mai puţin mulţumiţi de viaţa pe care o 
duc decât media locuitorilor din OECD, cu un procent 
de satisfacţie de 70% faţă de 80%, iar atitudinea faţă de 
instituţii şi politicieni este şi ea una mai puţin favorabilă, 
dovadă că prezenţa medie la vot este de 64%, faţă de 
73% în ţările din OECD.

ALEXANDRU MARINESCU

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

În Monitorul Oficial nr. 13/18 aprilie 1895 se poate citi 
„extract din raportul general despre mersul serviciului 
sanitar al judeţului Bacău pe anul 1894 adresat domnului 
director general al serviciului sanitar de D. medic-primar 
al acelui judeţ”.

Raportul face o analiză a situaţiei populaţiei din me-
diul rural al judeţului după diverse criterii, precum: etnia, 
religia, sexul etc., stabilindu-se atât sub raport numeric, 
cât şi procentual. Analiza cuprinde situaţia nou-născuţilor 
(legitimi şi nelegitimi), mortalitatea stabilită pe criteriul de 
vârstă, aspecte legate de boli şi de consultaţiile medicale 
acordate.

Încă de la început se arată că „în cele 88 comune ru-
rale ale judeţului, pe baza celei mai noi numerări, totalul 
populaţiunei este de 79.580 bărbaţi şi 78.559 femei, în 
total 158.139 suflete”. Români erau 151.881, iar străini 
– 6.258. Pe criteriul religiei erau: 121.581 – ortodocşi, 
31.010 – catolici, 138 – alte religii creştine, 1 – „maho-
metan” şi 5.409 israeliţi.

La situaţia naşterilor se consemnează că în 1894 
s-au născut 6.481 copii, numărul fiind mai mic faţă de 
anii precedenţi: 6.690 (în 1891), 6.820 (în 1892) şi 6.615 
(în 1893). Din cei 6.481 de copii, legitimi născuţi erau 
6.015 (din care 3.081 de sex masculin şi 2.934 de sex 
feminin), iar nelegitimi 466, din care 242 băieţi şi 224 
fete. Din numărul total de nou-născuţi, israeliţi erau 226 
(din care 117 de sex masculin şi 109 de sex feminin). Se 
specifică în raport că „evreii, din causa marelui număr de 
copii ce intră în totalitatea lor prezintă rata de natalitate 
de 41,7%. Cea mai mică natalitate (40,8%) o au românii, 
poporul pământean”.

Cifrele comparate în privinţa mortalităţii erau în 1894 
– 4.387, reprezentând 27,8%, faţă de 6.047 (în 1891), 
7.067 (1892), 4.597 (1893). Făcându-se analiza pe 

segmente de vârstă, se ajunge la concluzia că „cea mai 
mică îngrijire se dă nou-născuţilor, de aceea mortalitatea 
lor este excesivă” şi se arată că numărul celor sub un an 
era de 1.343 (753 băieţi şi 590 fete). Pe segmentul 1-5 
ani au fost 611 (281 băieţi, 330 fete), între 5-10 ani – 279 
(138, respectiv 141), între 10-20 ani – 237 (104, respectiv 
133), între 20-40 ani – 501 (236 de sex masculin, 265 de 
sex feminin), între 40-60 ani – 591 (331, respectiv 260), 
iar peste 60 ani – 826 (429, respectiv 396). Pe criteriul 
„religiunii” se consemnează că ortodocşi erau 3.390 
(27,8%), catolici – 870 (28,1%), israeliţi – 121 (22,5%).

În acel an s-au încheiat 1.634 căsătorii în cadrul po-
pulaţiei din zona rurală a judeţului.

În ceea ce priveşte numărul bolnavilor consultaţi, se 
arată că români erau 6.971, iar evrei 394, remarcând 
autorul raportului că „evreii nu se îmbolnăvesc mai des, 
ci se caută mai des cu medicii”. După ce se fac remarci 
referitoare la principalele boli constatate, referirea la 
conjunctivita granuloasă se arată că „este forte rară şi 
se observă mai mult la israeliţi”.

În raportul medicului primar D.Dumbrăveanu se anali-
zează şi „urbea Ocna”, a cărei „populaţiune este de 7.496 
suflete”. Dintre aceştia: 5.072 ortodocşi, 705 catolici, 6 
„mahometani”, 121 de alte confesiuni creştine, 1.598 
israeliţi. În 1894 s-au născut 286 copii (214 creştini, 72 
ebrei) şi au murit 189 persoane (161 creştini, 28 israeliţi). 
S-au încheiat 52 căsătorii. În legătură cu consultaţiile 
gratuite, se arată că s-au dat la 301 creştini şi 29 ebrei, 
cu 422 mai puţine decât în 1893.

Se constată în raport remarca autorului: „plusul de 
naşceri cade aproape în natalitatea pe partea ebreilor a 
celor mai străini şi mai pericoloşi locuitori ai acestei ţěri”, 
ce reflectă mentalitatea de la sfârşitul secolului XIX.

IANFRED SILBERSTEIN
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Zorii zilei ne-au prins în picioare. Ni-
meni nu a închis ochii în noaptea aceea. 
Începea a opta zi de război şi o dată cu 
ea, „duminica neagră” a pogromului de 
la Iaşi.

Torturaţi de mii de spaime, îi aştep-
tam să vină să ne ia. Urma să fim şi noi 
aruncaţi în malaxorul morţii. Şi au venit, 
năvălind ca o hoardă barbară.

Aşadar, ne-au luat, pe mine, care 
abia trecusem de treisprezece ani, şi pe 
tata. Ne-au azvârlit în coloana ce urca 
spre strada I. C. Brătianu.

Nu m-am dezmeticit mai bine, când 
în faţa mea, la nici un pas, mi-a atras 
privirea o fiinţă, al cărei chip îmi era 
peste putinţă să-l desluşesc. Era de fapt 
o masă informă de carne sângerândă: 
ochii îi erau înfundaţi în orbitele învine-
ţite, nasul i se lăţea peste tot obrazul, o 
ureche îi atârna franjuri. Iar gura încre-
menită într-un rictus i se căsca ştirbă. Am 
vrut să-mi întorc capul, îngrozit de ceea 
ce vedeam. Dar omul acela fără chip mă 
atrăgea ca un magnet. Aşa că am rămas, 
ca în transă, cu ochii pironiţi asupra lui.

Se străduia să-mi zâmbească, dar 
zâmbetul lui era mai degrabă o grima-
să, care-l urâţea şi mai mult. În cele din 
urmă şi-a mişcat buzele, fără însă să 
izbutească să articuleze vreun sunet. 
I-am înţeles însă cuvintele pe care ar fi 
vrut să le rostească.

– Şalom, macabeule! 
Nu-mi venea să cred şi totuşi...
Da, acum eram sigur. În faţa mea, 

în halul acela de nerecunoscut, era Ed, 
Edgar Simcha, un tânăr student la Aca-
demia de Belle Arte din Iaşi. El era singu-
rul care mi se adresa cu acest apelativ.

Pe Ed l-am cunoscut cu ceva vreme 
în urmă, la Haşmoneea. Aşa se numea 
o organizaţie culturală sionistă, frecven-
tată mai cu seamă de elevi, studenţi şi 
tineri intelectuali evrei, atraşi de ideea 
hertzliană a unui cămin naţional pe tărâ-
murile legendare ale Palestinei istorice.

Haşmoneea îşi avea sediul pe strada 
Ştefan cel Mare, la etajul unei case care 
se învecina cu Palatul Mitropolitan. Şi, nu 
arareori, acordurile Hatikvei, imnul naţio-
nal al Statului Israel, pe care noi o into-
nam atunci cu atâta emoţie şi speranţă, 
se împleteau cu dangătele tânguitoare 
ale Mitropoliei moldave!

Edgar, prietenul, fratele meu mai 
vârstnic, venea dintr-o modestă familie 
de evrei şi, în ciuda dorinţei tatălui său, 
care ar fi vrut să-l urmeze în meseria 
de contabil, a dat examen de admitere 
la Academia de Belle Arte din Iaşi, pe 
care l-a trecut cu note maxime. Mirajul 
culorilor îl fermeca dintotdeauna. Ca o 
veritabilă „ars poetica”, el mărturisea: 
„Pictura este sensul major al vieţii mele! 
În clipa în care nu aş mai putea picta, 
aş muri!” 

Şansa devenirii sale ca pictor a fost 
ziua în care l-a cunoscut pe Octav Bănci-
lă, care l-a „adoptat”, devenindu-i mentor 
şi îndrumător în artă.

Expoziţiile personale sau de grup ale 
tânărului pictor s-au bucurat, întotdeau-
na, de un remarcabil succes de presă 
şi de public. Îmi amintesc şi acum, cu 

nostalgie, de un tablou care, prin emoţia 
ce a produs-o în rândurile celor care ver-
nisau expoziţia, i-au deschis drumul spre 
notorietate. Tabloul, de mari dimensiuni, 
expus în sala oficială a Pinacotecii ieşe-
ne, se intitula „Chemarea Sionului” şi era 
semnat E. Sion. Pseudonim, sub care 
avea să semneze mai târziu întreaga 
sa operă. „Chemarea Sionului”, compo-
ziţie plastică impunătoare, tulburătoare 
prin autenticitatea sa, esenţializa, într-o 
revărsare de culoare şi lumină, dorinţa 
profundă, de nestrămutat a evreilor de 
a-şi reconstrui ţara lor dintotdeauna.

Am stat atunci, multă vreme, ca vrăjit 
în faţa acelui tablou ce înfăţişa dramatica 
odisee a primilor emigranţi din România 
de la sfârşitul celui de-al nouăspreze-
celea veac, acei „fussgeier”, care au 
pornit pe jos pentru a se aşeza în vatra 
străbunilor lor. 

Acum, artistul păşea în coloana 
prizonierilor, atât de aproape de mine. 
Paznicii ne-au îngăduit, în cele din urmă, 
să lăsăm în jos braţele înţepenite. Tata, 
care păşea alături de mine, m-a strâns 
de mână, de parcă ar fi vrut să se asigure 
că sunt acolo şi că nu mă va pierde nici-
odată. Aveam să-l pierd eu pe el. A pierit 
într-unul din „trenurile morţii”! Mergeam 
tăcuţi, ca muţii, cu minţile învolburate 
de gânduri grele, de întrebări la care ne 
era teamă să le găsim răspuns. Ne-a 
spulberat gândurile un ordin, urlat pe 
mai multe glasuri, acompaniat de ţignale 
asurzitoare.

– Staţi! 
Ne-am oprit în aceeaşi clipă, precipi-

tându-ne din inerţie, înghesuindu-ne unii 
într-alţii, ca orbeţii.

Din faţă, nu departe de noi, venea 
un detaşament de ostaşi, încovoiaţi 
sub povara echipamentului şi a arma-
mentului de război. Sub căştile de oţel, 
care le cădeau peste ochi şi cu chipurile 
năclăite de sudoare şi colb, păreau nişte 
fantome.

Se vede treaba, trebuia evitată întâl-
nirea noastră cu militarii. Oricum, nu prea 
ne-am dat seama de ceea ce se întâm-
pla, când un domn „încliftat” din escortă 
s-a năpustit cu o furie turbată asupra 
lui Ed. Pictorul, bunul meu prieten de la 
Haşmoneea, s-a prăbuşit sub o ploaie de 
pumni şi de picioare. Pe Edgar abia îl mai 
zăream. Îl vedeam doar pe călăul său. 
Căbulea, comisarul cu părul de culoa-
rea morcovului, era vestit în Iaşi pentru 
cruzimea cu care-şi „ancheta” victimele. 
Din „arsenalul” său nu lipseau cele mai 
diabolice procedee pentru a-i face pe cei 
„cercetaţi” să recunoască, fără temei, 
cele mai absurde acuzaţii. Oamenii au 
început să-i uite adevăratul nume şi-i 
spuneau pur şi simplu „diavolul roşu”. 
Porecla i se transformase în renume. 
Era de-ajuns ca cineva să audă că va fi 
„anchetat” de „diavolul roşu”, pentru ca 
să simtă fiori de gheaţă pe şira spinării.

– Curăţă, curăţă, fiu al lui Mamona! 
Cu limba, spurcăciune!

În învălmăşeala produsă în momentul 
opririi noastre intempestive, pictorul a 
comis „marea nelegiuire” de a-l fi călcat 
pe un vârf de pantof, iar acum trebuia să 

plătească! Cu o mişcare bruscă, poliţistul 
şi-a smuls browning-ul din toc. S-a auzit 
un declic. Căbulea nu glumea...

Ed s-a înălţat o clipă, şi-a rotit privi-
rea printre noi, fraţii lui de suferinţă. Nu 
scotea nici un sunet, nici un cuvânt, doar 
din ochii-i abia mijiţi îi şiroiau lacrimi pe 
obraz. Eram cu toţii tulburaţi şi urmăream 
înmărmuriţi tot ceea ce se petrecea sub 
privirea noastră.

Ed a îngenunchiat, gata parcă să în-
deplinească ordinul lui Căbulea. Dar, în 
acelaşi moment, împins ca de un resort, 
s-a ridicat în picioare, drept şi falnic, şi-a 
apropiat obrazul de cel al poliţistului şi, 
cu toată forţa, l-a scuipat pe torţionar.

Parcă ar fi vrut ca în clipa aceea să 
se descătuşeze de toate fricile, de toate 
suferinţele şi umilinţele îndurate, până 
atunci, de el şi de noi, toţi ceilalţi evrei.

Gestul lui Edgar Simcha, de o înăl-
ţătoare simplitate, era expresia, plină de 
nobleţe, a curajului şi demnităţii unui om 
aflat în faţa morţii. El amintea atunci, în 
acele clipe dramatice, de curajul maca-
beilor, pe care atât de des îl invoca, şi de 
demnitatea luptătorilor de la Massada, 
care au preferat moarte de martiri decât 
să cadă în sclavia invadatorilor romani!

A fost un moment de confuzie. Doar 
un moment, în care aşteptam, cu uluire, 
deznodământul. S-au auzit două sau 
trei bufnituri surde de revolver. Totul s-a 
petrecut într-o iuţeală ameţitoare.

Înjuraţi, loviţi, blestemaţi de cei din 
escortă, ne-am continuat drumul spre 
Chestură, ne-am urmat destinul.

Ed a rămas acolo unde a căzut. Nici 
Căbulea nu mai era. Nu l-am mai văzut 
niciodată. Pentru a i se pierde urma, a 
fost transferat departe de Iaşi.

Pe pictor, despre care nu mai ştiam 
nimic, aveam să-l reîntâlnesc după o 
vreme. Nu-mi credeam ochilor, dar în 
faţa mea era chiar Ed. Părul îi albise, 
chipul îi era brăzdat de riduri adânci. 
Ne-am îmbrăţişat cu emoţie. Ed m-a 
cuprins doar cu o mână. Dreapta îi lipsea 
şi mâneca sacoului îi flutura goală. Mi-a 
povestit despre suferinţele pe care le-a 
îndurat după ce s-a prăbuşit sub gloan-
ţele „diavolului roşu”.

– Ştii, macabeule, am avut noroc. La 
„Spiridonie”, unde m-am trezit după nu 
ştiu câtă vreme, am dat peste un om, 
un om adevărat. Viaţa îmi atârna de un 
fir. Mâna dreaptă îmi era gangrenată şi 
eram aproape de o septicemie generală 
iar el, acel om, m-a scos din moarte şi 
m-a redat vieţii. Vorbesc de domnul 
doctor Chipăilă.

Faţa lui Ed se luminase când i-a rostit 
numele celebrului medic, şeful Catedrei 
de chirurgie a Facultăţii de Medicină ie-
şene. Pictorul a fost salvat de la moarte, 
dar mâna dreaptă i-a fost amputată.

– Şi acum ce faci? l-am întrebat
– Viaţa nu ar avea sens pentru mine 

fără pensulă şi şevalet. Aşadar, mi-a răs-
puns Ed, acum învăţ să pictez cu mâna 
stângă. Primul tablou pictat cu mâna 
stângă va fi portretul doctorului Chipăilă. 
Al domnului profesor Gheorghe Chipăilă.

LEONARD ZĂICESCU

P i c t o r u l  ş i . . .  d i a v o l u l  r o ş u
A m i n t i r i  d i n  I n f e r n    P o g r o m u l  d e  l a  I a ş i

Ne-a părăsit cel ce a fost Leizer 
Finchelstein, un om minunat, bun şi 
blând, supravieţuitor al Pogromului de 
la Iaşi din iunie 1941 şi al Trenului Morţii 
Iaşi – Podu Iloaiei, ne semnalează cola-
boratoarea noastră Martha Eşanu. Era 
un cunoscut şi apreciat membru al co-
munităţii ieşene. Cei ce-l cunoşteau şi-l 
întâlneau mereu la Comunitate sau la 
Sinagogă nici nu bănuiau că se apropia 
de aniversarea a nouă decenii de viaţă. 
Şi aşa cum scria, în “Ziarul de Iaşi“, cer-
cetătorul drd. Adrian Cioflâncă, de la In-
stitutul de Istorie “A.D.Xenopol” din Iaşi, 
cuvinte reluate şi la înmormântarea lui: „ 

A fost unul dintre cei care m-au făcut să 
mă ocup de istoria Holocaustului. Mi-au 
rămas multe de la el, fotografii…înregis-
trări audio, amintirea unor lungi discuții 
în care nu mi-a povestit doar suferința, 
ci și viața de după, viața frumoasă a unui 
om cinstit și optimist... Voi încerca să îi 
duc memoria mai departe așa cum am 
făcut-o și până acum”.

Leizer Finchelstein s-a născut la 20 
noiembrie 1923, în “uliţa evreiască” a 
Iaşiului, în cunoscutul cartier Târgu Cu-
cului. A crescut într-o familie numeroasă 
şi săracă. 

La moartea unui supravieţuitor al “trenurilor morţii”,  
din Iaşi: LEIZER FINCHELSTEIN 

(Continuare în pag. 25)

Ion Antonescu:  
„Dau drumul mulţimii 

să-i masacreze“
La 6 septembrie 1941, Ion Antonescu 

îi scria vicepreşedintelui Consiliului de 
Miniştri, Mihai Antonescu: „Trebuie să 
se înţeleagă de toţi că nu este luptă cu 
slavii, ci cu evreii. Este o luptă pe viaţă şi 
pe moarte. Ori învingem noi şi lumea se 
va purifica, ori înving ei şi devenim sclavii 
lor. Şi războiul, în general, şi luptele de la 
Odessa, în special, au făcut cu prisosinţă 
dovada că Satana este evreul“. La rândul 
său, Mihai Antonescu declara, pe 3 iulie 
1941: „Ne găsim în momentul istoric cel 

mai favorabil şi mai larg pentru o totală 
descătuşare etnică, pentru o revizuire naţi-
onală şi pentru purificarea neamului nostru 
de toate acele elemente străine sufletului 
lui...“ Pe 8 iulie, chiar în şedinţa Consiliului 
de Miniştri, acelaşi Mihai Antonescu spu-
nea: „Îmi este indiferent dacă vom intra în 
istorie ca barbari. (...) Deci fără forme, cu 
libertatea completă dacă este nevoie să 
trageţi cu mitraliera“.

Evreii au fost ţinta a numeroase acte 
de violenţă spontană sau puse la cale de 
autorităţi, fiind făcuţi vinovaţi de toate neno-
rocirile prin care trecea România. În timpul 
retragerii precipitate şi umilitoare a armatei 
române din Basarabia şi Bucovina de nord, 
din 1940, evreii au devenit ţapi ispăşitori, 
cîteva acte de ostilitate ale evreilor la 
adresa românilor fiind extrapolate, de pro-
paganda vremii, la scara întregii comunităţi, 
evreii devenind, in corpore, vinovaţi pentru 
pierderile teritoriale, pentru umilinţa suferită 
de români, pentru aducerea comunismului 
etc. Pe acest fond de psihoză antisemită, 
s-au produs mai multe pogromuri (Dorohoi, 
Galaţi, Bucureşti) şi au fost nenumărate 
izbucniri de violenţă, evreii din mai multe 
localităţi fiind bătuţi, umiliţi, omorîţi.  

Măcelul de la Iaşi 
Pe 15 aprilie 1941, Ion Antonescu 

spunea la sesiunea Consiliului de Miniştri: 
„Dau drumul mulţimii să-i masacreze. Eu 
mă retrag în cetatea mea, şi după ce-i ma-
sacrează, pun iarăşi ordine“. Acesta a fost 
scenariul după care, în mare, s-a consumat 
sîngerosul episod de la Iaşi. 

Pogromul de la Iaşi a fost urmarea unui 
plan de evacuare a evreilor din Iaşi, parte 
a „planului mare“ de deportare a tuturor 
evreilor din Moldova, Basarabia şi Bucovi-
na, cunoscut sub numele de cod ca plan 
de „curăţire a terenului“. Intrarea României 
în război a fost resimţită imediat în Iaşi, din 
cauza a două bombardamente sovietice, 
din zilele de 24 şi 26 iunie. Autorităţile, 
soldaţii şi presa vremii au răspândit zvonul 
că evreii semnalizează avioanelor inamice 
ţintele strategice, că au fost paraşutaţi spi-
oni evrei în Iaşi, că printre piloţii avioanelor 
doborâte au fost descoperiţi evrei etc. 

La atrocităţi au participat soldaţi, poliţişti 
şi jandarmi români, populaţie civilă, precum 
şi soldaţi germani. 

ADRIAN CIOFLÂNCĂ
(Din „Ziarul de Iaşi”) 
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Lucrarea sus-menţionată este o pre-
zentare foarte documentată (d-na Lya Ben-
jamin merită, ca de obicei, toate felicitările) 
a atitudinii patriotice a evreilor, atât ca 
indivizi (vezi despre aviatorul Marcel Dră-
guşanu, decorat cu Ordinul Mihai Viteazul 
p. 67; despre sg.Weissman Nisen, care l-a 
prins pe colonelul trădător Crăiniceanu, p. 
70; despre criticul Netzler Trivale, p. 80; 
despre artileristul Talic Haimovici, p. 83; 
despre Herman Kornhauser, împuşcat de 
nemţi pentru că a ajutat prizonieri români 
să evadeze, p. 84; etc. etc.), dar şi ca 
popu laţie (vezi prefaţa generalului C. Antip; 
declaraţiile generalilor Petala şi Răşcanu, 
p. 24; Apelul Evreilor Pământeni, p. 29; 
Evreii şi Imprumutul Naţional, p. 35; ex-
trase din ”Curierul Israelit” şi multe altele).

Dar…
Dar, în afară de fragmentul “Când eşti 

evreu”, de dr. M. Cajal (p. 78), în care 
transpare atmosfera antisemita predo-
minantă în rândurile ofiţerimii române 
(“numai d-ta n-ai priceput că nu trebuie 
să vorbeşti acolo unde nu-ţi fierbe oala; 
aceasta pentru că toţi erau români şi 
numai d-ta ovrei”- această replică a fost 
spusă pentru că d-rul M.C. îndrăznise să 
vorbească despre hrana proastă asigurată 

soldaţilor), în rest, acest aspect (al persis-
tenţei antisemitismului în timpul războiului) 
nu apare nicicum.

Este adevărat că, după război, unii 
militari români cinstiţi au recunoscut patri-
otismul şi vitejia evreilor (vezi p. 24 - gen. 
Petala: ”cine a văzut, ca mine, cum au 
luptat şi suferit soldaţii evrei alături de cei 
români în armata română, acela nu poate 
fi antisemit”).

Şi totuşi, Rebrea-
nu a scris emoţio-
nantul “Iţic Ştrul de-
zertor”. Oare pur şi 
simplu i s-a năzărit?

În prefaţa la cartea şef-rabinului Al. Şa-
fran “Un tăciune smuls flăcărilor”, istoricul 
Jean Ancel spune: “Până în 1919 toate 
guvernele României au încurajat antisemi-
tismul. În timpul primului război mondial, 
ele au comis chiar crime împotriva unor 
evrei” (p.15).

De aceea cred că lucrarea “Evreii din 
România în Războiul de Reîntregire” n-ar 
fi trebuit să se limiteze numai la contribuţia 
evreilor români la realizarea Marii Uniri. 
Cred că studiul acestei perioade trebuie 

completat şi cu relevarea unor aspecte 
mai puţin “frumoase”, de exemplu despre 
acuzaţiile neîntemeiate aduse populaţiei 
evreieşti de către antisemiţi că ar fi filoger-
mană - pentru ca, 20 de ani mai târziu, să 
fie acuzată că ar fi filorusă.

Un străin (sau un tânăr), după ce citeş-
te această carte şi ia cunoştinţă de patrio-
tismul evreilor, n-ar putea să înţeleagă cum 

se poate ca Decretul-
Lege 2685/1919 (prin 
care se acordau drep-
turi depline tuturor 
evreilor din România) 

să fie contestat de organizaţiile extremiste 
(Liga Apărării Naţionale Creştine, Liga Ar-
hanghelul Mihail). N-ar mai pricepe nimic 
citind în “Mărturii - chestiunea evreiască” 
(Hasefer, 1996) articole ca “Scrisoare 
deschisă către I.P.S. Dr.Miron Cristea”, sau 
“Studenţii”, sau “Pogromurile”.

Sau cum ar putea să-l înţeleagă pe 
marele N. Iorga, care , în “Războiul nos-
tru în note zilnice” scria: ”Nu oricine, ca 
eminentul nostru concetăţean şi confrate 
d. Emil Fagure, are chemarea firească 
de a culege de pe buzele lordului Milner 

şi ale lui Lloyd George asigurări pentru 
acea patrie pe care o iubeşte aşa de mult 
şi a servit-o totdeauna aşa de nobil”. Cum 
să înţelegi că Iorga a rămas antisemit şi 
a continuat să propage antisemitismul în 
rândul studenţilor?

Cred că adevărul trebuie cunoscut în 
întregime - nu numai în părţile lui “roze”.
Trecutul trebuie cunoscut şi asumat în 
toată complexitatea lui.

Aş vrea să amintesc cele spuse de A. 
Cornea în recenzia sa la “Imaginea evreu-
lui în cultura română”: “După această car-
te, nu se mai poate susţine că, în România, 
antisemitismul nu ar fi fost un fenomen de 
masă, cu vechi tradiţii în cultura populară 
şi religioasă. A pretinde – cum o fac unii 
politicieni sau au făcut-o chiar unii lideri 
evrei – că popoarele (europene) nu au fost 
antisemite, dar că anumite personalităţi au 
fost astfel şi au instigat antisemitismul în 
rândul maselor, devine (în lumina cărţii lui 
Oişteanu) o iluzie pioasă, inacceptabilă”. 
Şi, mai departe: “Drumul spre camerele de 
gazare a fost croit de mentalitatea popu-
lară europeană tradiţională - dar şi pavat 
de argumentele intelectualilor’’.

MISHILIM WEISS

Cum se scrie istoria

Note despre cartea “Evreii din Româ-
nia în Războiul de Reîntregire a Ţării  
(1916-1918)” (Editura Hasefer, 1996)

Gândirea iudaică  
a lui Adolphe Stern

Adolphe (Avner) Stern s-a născut la 14 
noiembrie 1848, la București. A obținut doc-
toratul în drept la Leipzig şi a fost primul avo-
cat evreu din România. In 1871 a înființat, 
împreună cu fratele său, Leopold, și cu con-
sulul SUA la București, Benjamin Franklin 
Peijoto, unul din fondatorii lojei B’nai B’rith 
din România, publicația “Rumänische Post”. 
A fost președinte al Uniunii Evreilor Pămân-
teni, prima organizație laică, reprezentativă, 
a evreilor din România. Deputat în Parla-
mentul țării, a fost un consecvent apărător 
al drepturilor evreilor, totodată ocupându-se 
de jurnalism şi de traduceri din operele unor 
clasici germani. Dar ceea ce a lăsat mai de 
seamă a fost jurnalul „Din viața unui evreu 
român”. A murit la 18 octombrie 1931. 

A. Stern participă la fondarea unor 
organizații și publicații sioniste: „Zionul”, 
„Înfrățirea Zion”, a lojii B’nai B’rith. In 
amintirile sale se referă la Eminescu și 
Iorga, la eroul Mauriciu Brociner, la Tra-
tatul de la Berlin, care, din nefericire, nu 
a avut consecințele dorite de evreimea 
din România, în continuare lipsită de 
drepturi cetățenești. În 1879, A.Stern este 
„naturalizat”, o formulă de exceptare de 
la restricțiile impuse majorității evreilor. În 
1885 îl cunoaște pe Armand Levy, o perso-
nalitate a evreimii europene, apoi, în 1889, 
pe Max Nordau, an în care se înființează 
și Marea Lojă a Ordinului Independent 
B’nai B’rith-România. Stern este interesat 
de soarta căpitanului Dreyfus şi de poziția 
adoptată de Zola, în 1898. Încep emigrări 
destul de masive ale evreilor spre Orient. 
Ronetti- Roman scrie drama „ Manasse”, în 
Rusia au loc pogromuri, grecii sunt expulzați 
după un conflict provocat. Stern înființează 
o școală cu numele său, în spirit iudaic 
și sionist. In 1909 se înființează Uniunea 
Evreilor Pământeni, cu o activă prezență 
în viața publică. Stern vizitează Palestina, 
Anglia (se întâlnește cu Moses Gaster, 
expatriat din 1885), cunoaște pe Luzzatti, 
în Italia. În amintiri apar din nou Iorga, apoi 
Goga, A.C.Cuza, cu atitudinile lor exclusi-
viste, extremiste. La Paris, îi cunoaște pe 
Stan Golestan, dar și pe Clemenceau, pe 
baronul Edmond de Rothschild, iar la Lon-
dra pe Israel Zangwill. Incepe Războiul de 
Intregire a Neamului, în 1916, şi evreii par-
ticipă în trupele combatante. Pentru prima 
oară, după Primul Război Mondial, Adolphe 
Stern pomenește despre „virusul antisemit” 
despre care avea să vorbească, peste ani, 
acad. N.Cajal, fostul președinte al F.C.E.R.. 
Speranța unui „cămin evreiesc” devine țelul 
evreimii mondiale. Imbucurătoare este și 
acordarea cetățeniei române evreilor, la 
presiunea marilor puteri din Occident. Dar 
Paulescu, A.C.Cuza, C.Zelea-Codreanu in-
stigă tineretul la ură antisemită și la violențe. 
A.Stern își întrerupe Jurnalul, probabil și din 
motive de sănătate. 

BORIS MARIAN

• Diaconul Cătălin Grumeza a sus-
ţinut lucrarea cu titlul „Rolul Profeţilor 
în păstrarea credinţei şi identităţii de 
neam”. Prin noutatea temei, autorul arată 
că mesajul profetic nu se opreşte doar 
la situaţia istorică a israeliţilor, ci şi la 
permanenţa lui peste veacuri, în vederea 
statorniciei oamenilor în credinţa ade-
vărată, care este necesară pentru toate 
generaţiile supuse voii divine. Lucrarea 
este bine documentată, folosindu-se 
pentru alcătuirea ei multe dintre operele 
scrise de Preafericitul Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

• Preotul Popescu Comănică Cornel 
a susţinut lucrarea cu titul „Crearea lumii 
văzute în lumina Vechiului Testament şi 
a ştiinţei”. Bibliografia folosită de can-
didat este vastă, pornind de la o istorie 
a modelelor cosmologice elaborate dar 
şi articole de ultimă oră, apărute între 
anii 2000 – 2011 şi care tratează dife-
rite aspecte ale descoperirilor ştiinţifice 
moderne. Sclavagismul, nazismul, 
comunismul, cu milioanele de victime 
ucise în numele lor, sunt consecinţe ale 
evoluţionismului, care stipulează faptul 
că unii oameni sunt mai evoluaţi decât 
alţii şi, prin urmare, au drepturi asupra 
celorlalţi. Proiectul susţinut este în ton 
cu ceea ce recomandă şi Întâistătătorul 
Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel, şi anume culti-
varea unui dialog deschis între religie, 
ştiinţă şi filosofie. Autorul aduce în aten-
ţia cititorilor acest dialog dintre ştiinţă 
şi religie de care este nevoie astăzi, 
necesar pentru dovedirea adevărului 
că Sfânta Scriptură nu este infirmată, 
ci confirmată de descoperirile ştiinţifice.

• Preotul Rusu Dumitru a susţinut ca 
teză de doctorat proiectul intitulat „In-
terpretarea Sfintei Scripturi a Vechiului 
Testament la Origen”, iar lucrarea este 
o contribuţie valoroasă la cunoaşterea 
gândirii unuia dintre cei mai mari scriitori 
creştini din perioada de început a Biseri-
cii (sec. III). Din acest punct de vedere, 
această teză este una dintre puţinele 
lucrări scrise în limba română care au 
în vedere personalitatea lui Origen, cel 
care a avut un respect deosebit faţă de 
Tora şi, prin lucrarea care îl reprezintă, 
Hexapla, a încercat să stabilească textul 
biblic cel mai potrivit. Acest scriitor bise-
ricesc a avut un cuvânt mare de spus în 
ceea ce priveşte valoarea Cărţilor Torei 
şi a celorlalte din Tanac(h) (Tora nebiim 
uketubim), care, din punct de vedere 
religios, sunt pentru umanitate codul 
moral suprem.

• Preotul Jica Constantin a susţinut 
teza de doctorat cu titlul „Sensul sufe-
rinţei în Vechiul Testament şi valoarea 
ei după Noul Testament”. Doctorandul 
a publicat o serie de studii în reviste 
teologice prestigioase, pe care le-a 
întocmit în timpul cursurilor de doctorat, 
fiind totodată directorul Seminarului Te-
ologic–Liceal Ortodox din Giurgiu. Cum 
spaţiul teologic românesc nu beneficiază 
încă de un studiu amplu, dedicat unui 
subiect atât de delicat precum suferinţa, 
proiectul îşi propune să umple acest gol 
şi, mai ales, să deschidă o discuţie soli-
dă, bine argumentată pe această temă. 
Exegeza pe care o face asupra acestei 
probleme este de mare interes pentru 
cei care rezistă în spitale deoarece au 
o credinţă puternică în Dumnezeu şi 

speră să fie eliberaţi de suferinţă prin 
răbdare, aşa cum a dat dovadă dreptul 
Iov, care la români a devenit o persona-
litate proverbială: „Să rabzi ca Iov şi să 
crezi în Dumnezeu, Care te va elibera 
din corsetul suferinţei”.

• Preotul Olaru Viorel şi-a susţinut 
teza de doctorat cu titlul „Aspecte de 
antropologie în Psalmi şi în Cărţile Pro-
feţilor mici”. Este un lucru important că în 
lucrarea de faţă se încearcă o abordare 
profundă şi ştiinţifică, cu caracter antro-
pologic. Astfel, fragmentele din Psalmi 
cât şi din Profeţii numiţi mici au fost adu-
nate într-un mănunchi interesant, care 
face lumină unei probleme de actualitate 
şi anume rolul şi viaţa omului în cadrul 
creaţiei, cunoscut fiind faptul că acesta, 
prin acţiunile sale, sfinţeşte locul sau îl 
profanează, îl strică, făcând prin această 
rea comportare un deserviciu umanităţii. 
Putem spune că proiectul se vrea un tra-
tat monumental de antropologie biblică 
referitor la originile omului şi istoria sa. 
Punctele de vedere ale noului doctor 
în teologie sunt argumentate ştiinţific şi 
îndreptate spre folosul umanităţii, din 
toate timpurile.

Am avut onoarea să fiu în multe 
comisii de doctorat la Facultatea de Te-
ologie din cadrul Universităţii „Ovidius” 
din Constanţa, unde un alt candidat, 
preotul Dorel Adrian Covan, a susţinut 
un amplu proiect de utilitate teologică 
incontestabilă. Rigorile şi exigenţele 
ştiinţifice respectate de autor confirmă 
faptul că acesta este în prezent cadru 
didactic la noua Facultate de Teologie 
înfiinţată după anul 1989 la Timişoara.

Textul biblic este la fel de proaspăt 
şi orientativ în societatea noastră în 
care se încearcă înlocuirea monoteis-
mului cu alte credinţe vechi, de sorginte 
păgână. Candidaţii vor forma o echipă 
de cercetare aprofundată din punct de 
vedere teologic şi social, îndreptată în 
special spre redactarea unui dicţionar de 
spiritualitate românească, bazat pe vo-
cabularul biblic. Până în prezent nu a mai 
apărut un asemenea ghid orientativ şi 
sperăm că proaspeţii doctori în teologie 
ortodoxă ai Facultăţii de Teologie din ca-
drul Universităţii „Ovidius” din Constanţa 
îşi vor continua fructificarea cunoştinţelor 
dobândite precum şi capacitatea lor de 
a tâlcui Biblia, cartea de căpătâi pentru 
lumea contemporană.

În încheiere consider, fără a exagera 
realitatea, că noii doctori în teologie îşi 
vor continua studiile teologice care le 
confirmă titlul proaspăt obţinut şi care 
este cartea de vizită viitoare a fiecăruia.

Le urez multă sănătate şi să dea în 
continuare lucrări în care să se arate 
faptul că Tora este o carte inegalabilă 
din punct de vedere religios-moral şi 
că de învăţătura ei are nevoie lumea 
contemporană secularizată.

EMILIAN CORNIŢESCU
Preot profesor Universitar Doctor
Preşedinte de Onoare A.C.P.R.I.

La Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius” din Con-
stanţa s-au susţinut tezele de doctorat în teologie ale unui număr de cinci candidaţi 
pentru titlul academic de Doctor în Teologie.

Conţinutul şi orientarea proiectelor sunt îndreptate atât spre folosul teologiei 
biblice cât şi al ecumenismului, în acest sens punându-se bazele unui Institut Ecu-
menic al celor trei religii monoteiste: iudaism, creştinism şi islamism. Din fiecare 
teză de doctorat reţinem intenţia candidaţilor de a arăta frumuseţile Torei, care sunt 
de actualitate şi care contribuie la cultivarea sentimentului de frăţietate şi filantropie 
între oamenii care aparţin celor trei religii abrahamice, după cum urmează:

Revista  ”Prietenia”- Iaşi, nr. 2-3/2012
Ne-a parvenit, prin bunăvoinţa redactoarei-şefe Martha Eşanu, numerele 2-3, 

2012, din interesanta revistă „Prietenia”, din Iaşi. Ca şi cele anterioare, publicaţia 
are o tematică  bogată şi variată din care vom spicui câte ceva. Un spaţiu larg este 
dedicat „Evenimentului Alexandru Şafran, 2012”, prezentându-se simpozioanele 
de la Bacău, Iaşi şi Bucureşti în memoria Marelui Rabin al României, iar de la 
Bucureşti menţionându-se şi acordarea premiilor şi medaliilor „Alexandru Şafran”. 
Continuă rubricile „Din istoria comunităţii ieşene”, în care se aminteşte prezenţa 
la Iaşi a militantului sionist Nachum Sokolow, precum şi rubrica „Laureaţi evrei 
ai Premiilor Nobel”, de această dată fiind prezentat economistul Robert John 
Aumann, care a primit premiul în 2005. La rubrica „Interferenţe culturale”, un 
articol cu tematică mai specială, semnat de Dorel Schor, se ocupă de interesul 
manifestat de mulţi mari artişti plastici pentru... pescuit!. Materiale de interes apar 
şi în rubricile „Viaţa comunitară” sau „Vitrina cu cărţi”. Ca şi în cazul celorlalte 
numere, trebuie să constatăm că „Prietenia” este o exponentă serioasă a publi-
caţiilor evreieşti de limbă română. (E.G.)

TORA – cartea de căpătâi a umanităţii

Invitaţie la dezbatere
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Pe fluxul reflecţiilor
În retortele liricii noastre mi-a fost deopotrivă greu dar şi incitant să 

rezolv problematica directivelor operate de Al. Philippide în propriile 
contingenţe cu simbolismul şi postromantismul. Pe seama omului, în 
gradaţiile lui mereu nonconvenţionale, mi-a fost, relativ, mai uşor. În 
două-trei rânduri mi-a arătat o mare bunăvoinţă, aşa că am îndrăznit 
să ating înţelesuri lăuntrice ale marelui melancolic, elevat spiritual 
de modul său de a marca abstracţiuni.

După ce Al. Philippide a început să vină cu regularitate la Acade-
mia Română, dată fiind calitatea sa de coordonator al secţiei Arte-
Literatură, am avut privilegiul să-l pot vizita în biroul său de la etajul 
1 al clădirii din Calea Victoriei.

Nu-i displăcea să-şi întâmpine oaspeţii agreaţi cu un salut pro-
tocolar de bun venit. Luam loc la o masă alipită de a sa, masivă, 
din lemn de stejar, pe care trona un caiet cât o mapă lucioasă, cu 
aparenţă de ceaslov.

Discuţia începea greu, domnul Al. Philippide privindu-mă îndelung 
în tăcere, ca şi cum era uimit că mă smulg de la cine ştie ce treburi 
importante ca să-i ţin, pentru un anumit răstimp, tovărăşie. După 
ce tăcerea lua sfârşit, ţinea să afle dacă am primit semnale noi la 
dorinţa mea să traduc un anumit text de Ch. F. Ramuz, obiectiv în 
seama căruia Editura Univers formulase mai multe solicitări. Nu era 
la curent cu ultimele demersuri şi dorea să ştie dacă editorul elveţian 
îşi mai moderase pretenţiile financiare.

Încetul cu încetul intram pe făgaşul amănuntelor. Printre altele, 
maestrul îmi spunea că, în ce-l priveşte, şlefuieşte în continuare la 
o versiune proaspătă din Les fleurs du Mal. Ideea sa, de reţinut, o 
traducere se prelungeşte, suverană, tainică dacă se ivesc alternanţe 
profitabile la nivelul fiecărui cuvânt.

Pe urmă, amintea de alte cufundări în şantierul său permanent. 
Era, de astă dată, vorba de terapia propriilor stihuri, date în vileag 
musafirului ce eram.

Camera vibra de şoapte. Poetul recita, în fapt murmura, cu tona-
lităţi adecvate la subiect, câteva inserturi din „Monolog în Babilon“.

Brusc, poetul disputat între evadări în exotism, subtil împletite 
cu asociaţii de o insolită potenţare a eternităţii, îmi declară dorinţa 
să călătorească până la Sinaia. ”Acolo, îmi explică, Academia are 
o vilă, aş putea zăbovi câteva zile“, vrea să vadă munţii, să respire 
aer curat, să se spele de apatie. Ar fi, cumva, ucenic la „spaţiile fă-
găduinţelor geologice“. Adaugă: „Precum evreii, cu geniul lor de a se 
restaura după mutaţii grave. Ei ştiu, la nevoie, să-şi dea iluzia că prin 
limpeziri geografice, prin traversări istorice şi nu numai, săvârşesc 
ceva ce aş numi perindarea în timp şi spaţii, cu replici schimbate, 
însă niciodată ratate. Miezul procesului este dominat de o uriaşă 
vitalitate, una salvatoare.“

Cred că Al. Philippide urcase spre „raiul lui de gânduri“. Reveria 
se încheiase.

M-am ridicat din scaun. Am dat să mă scuz că îi răpisem o 
jumătate de ceas, sustrasă altor treburi. M-a poftit să revin cât de 
curând,  ca să invocăm tot peregrinările. Asta probabil drept sugestie 
prioritară la evitarea cenzurii, a directivelor peste care Al. Philippide 
trecea suveran.

HENRI ZALIS

Siluete
În zilele noastre, puţini sunt înţelepţi. Scriitorul, 

filosoful Toma George Maiorescu (am să recurg 
la iniţialele TGM, aşa cum îi spun prietenii) este 
unul dintre aceşti luminofori, care te pun în gar-
dă. Noua sa carte „Pământul minat al speranţei” 
(Editura Palimpsest, 2012) are asupra cititorului 
un impact benefic. Lectura ei cere un anumit efort 
de gândire şi introspecţie. 

Deşi cunoscută, biografia sa 
merită o scurtă prezentare. Născut 
la Reşiţa, la 8 decembrie 1928, 
absolvent al Facultăţii de Litere şi 
Filosofie, ca şi al Institutului de Lite-
ratură „Maxim Gorki” din Moscova 
(a fost coleg cu mari poeţi – Evgheni 
Evtuşenko, Bella Ahmadulina, ş.a.), 
cu o specializare la Universitatea din 
Cleveland (SUA), mare globe-trotter 
pe mări şi oceane, fost deputat şi 
întemeietor de partid (MER), el are în 
urmă o carieră prodigioasă de scriitor 
şi publicist, la revista ”Contempora-
nul” (1954-1971), condusă de Geor-
ge Ivaşcu, la ”România pitorească”, 
creator al unei noi ramuri – ecosofia, 
membru al unor înalte foruri ştiinţifice, TGM este 
autor a peste 40 de volume de versuri, proză, 
publicistică, filosofie. A avut ca traducători nume 
celebre – Pablo Neruda, Evtuşenko, ş.a.

Autorul prezentei cărţi nu este nici optimist, 
nici pesimist, ar fi prea simplu să-l încadrăm în 
asemenea categorii. El semnalează efectul unor 
evenimente şi evoluţii pe plan mondial şi naţional, 
care mai mult ar trebui să ne mâhnească. Totuşi, 
el spune: „Putem fi mândri de performanţele 
creierului uman”. Pericolele poluării radioactive, 
evoluţia în domeniul bioenergetic, descoperirea 
celulelor stem, nanotehnica, clonarea, descifrarea 
treptată a fenomenului Big Bang, sunt daruri cu 
factor de risc pe care ni le-a adus finalul mileniului 
II şi începutul mileniului III. Nu mai vorbim de efec-
tele crizei economice în diverse zone ale lumii, 
de creşterea demografică care duce la dublarea 
populaţiei globului la fiecare 35 de ani. Din nou 
s-a deschis cutia Pandorei. 

TGM ne propune să facem un pas înapoi 
pentru regândirea unor strategii de supravieţuire. 
”Sensul vieţii este însăşi viaţa”. Primul capitol este 
un interesant auto-interviu din care reţinem repe-
rele unei vieţi de om permanent activ, conectat la 
cele mai acute probleme ale societăţii româneşti. 
Locurile natale, Banatul, despre care se spune 

că e „fruncea”, începuturile presei postbelice, 
admiraţia pentru două personalităţi total opuse ca 
mentalitate, Blaga şi Maiakovski, despărţirea de 
„idealurile comuniste”, fără a ignora rolul istoric al 
ideilor comuniste, destinul poetului într-o vreme 
de restrişte, preocuparea pentru expresia literară, 
pentru esenţe, relaţia dintre poezie-filosofie şi 
politică, revenirea la Natura–mamă, pasiunea 

pentru ecologie şi descoperirea 
ecosofiei, adică filosofia existenţei 
omului ca parte a naturii, formula-
rea noţiunii de ”om tridimensional”, 
dilema Platon-Heidegger, multe 
alte dileme şi contradicţii – avem în 
faţă o panoramă a gândirii unui om 
complet absorbit de destinul lumii. 
Este şi urmarea contactului din tine-
reţe, după război, cu marele Lucian 
Blaga, profesorul care l-a remarcat 
pe studentul său, TGM. Următorul 
capitol se referă la eterna căutare 
a lui Dumnezeu, „Dumnezeu, eu 
şi ceilalţi”, descifrarea tetragramei, 
regăsirea izvoarelor monoteismului 
iudaic, apariţia creştinismului din 

matca iudaică, paralelismul cu alte credinţe, 
brahmanismul, taoismul, importanţa eticii iudeo-
creştine, semnificaţia exemplului christic în istorie, 
problema identităţii, a antisemitismului/ iudeofo-
biei, îndumnezeirea omului, ş.a. 

Noua soluţie a salvării umanismului este văzu-
tă de TGM în ecosofie, iubirea pentru mediul care 
ne-a născut şi ne … tolerează. Cu toate actele 
noastre nebuneşti, evitarea răului pe care noi îl 
făptuim prin ignoranţă şi neiubire. Un loc impor-
tant în carte îl are Blaga, influenţa covârşitoare 
a acestui mare poet şi filosof asupra concepţiilor 
autorului. Aflăm amănunte din viaţa lui Blaga 
cel năpăstuit şi marginalizat de un regim obtuz, 
exclusivist, antiintelectual. Cartea se încheie cu 
un poem în stil TGM, care sintetizează artistic 
ceea ce se scrie în cele 240 de pagini. Grafica 
este semnată de fiica scriitorului, Daniela Wanda, 
trăitoare la Los Angeles, artistă de succes, care 
a condus şi publicaţii de profil artistic. 

Cititorul are numai de câştigat din lecturarea 
şi relecturarea acestui volum, dăruit de TGM la o 
vârstă venerabilă. Şi totuşi, când discuţi direct cu 
el, ai impresia că este mai tânăr decât tine,spiritul 
său lucid şi ludic te cucereşte. Vom mai reveni 
asupra cărţii, acesta fiind doar un semnal. 

BORIS MARIAN

înţeleptul Toma George Maiorescu

În timp, s-a for-
mat şi a devenit 

tradiţie ca, pentru a răscumpăra vina de 
a fi dormit în acel moment, să venim la 
sinagogă să învăţăm despre Tora, religia, 
istoria poporului nostru.

„Tablele Legii şi viaţa comunitară din 
România” a fost tema expozeului susţi-
nut de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer. „Tora este atotcuprinzătoare, 
plină de valori etice şi învăţăminte cu 
aplicabilitate, deopotrivă, în lumea pă-
mânteană şi în lumea cerească”. Ea a 
fost primită la 50 de zile de la ieşirea din 
Egipt şi cuprinde esenţa raporturilor între 
om şi Divinitate, între om şi semenii lui. 
„Libertate nu există fără Lege”. Primirea 
Tablelor Legii „are o mare semnificaţie nu 
numai pentru poporul evreu, ci şi pentru 
întreaga umanitate”. În acele vremuri, 
lumea nu era nici pe departe o lume a 
Legii, a eticii. După ce Moşe a coborât 
cu Tablele Legii de pe Muntele Sinai, a 
fost oripilat de cele văzute: recăderea în 
idolatrie; oameni închinându-se unui viţel 
din aur. Îşi dă seama că oamenii nu erau 
pregătiţi să primească Legea şi sparge 
Tablele scrise de Dumnezeu. Urcă din nou 
şi primeşte alte Table ale Legii, identice 
cu primele, care sunt păstrate în Chivotul 
Sfânt iar după intrarea în Ţara Sfântă – în 
Aron Kodeş. „Ele cuprind porunci severe 
pe care noi nu le comentăm; le luăm la 
cunoştinţă. Dintre Cele Zece Porunci, 
Porunca a 5-a – Cinsteşte pe tatăl tău şi 
pe mama ta – reprezintă garanţia lanţului 
de aur dintre generaţii, cheia menţinerii 
vieţii comunitare: venirea la sinagogă 
pentru a ne ruga de sărbători şi pentru a 
spune Izkor în amintirea celor dragi, trăind 
numai în noi”. Referindu-se la semnificaţia 

Celor Zece Porunci în viaţa comunitară 
din România, mai precis, la menţinerea, 
renovarea, restaurarea – după caz – a 
celor 87 de sinagogi existente, vorbitorul 
a precizat că: . ele nu mai pot avea funcţi-
onalitatea de odinioară, dar prin refacerea 
lor, întărim amprenta lăsată de evrei în 
civilizaţia românească. Anul acesta vor fi 
reinaugurate Templul Coral din Bucureşti 
şi Templul Meseriaşilor din Galaţi. Chiar 
în localităţi unde nu mai trăiesc evrei, 
există puncte muzeistice (Ştefăneşti). 
Din cele 827 de cimitire, circa 700 se 
află în localităţi fără evrei. Tot în spiritul 
Decalogului, din respect faţă de valorile 
morale, la recenta reuniune a Consiliului 
de Conducere al F.C.E.R. şi Adunarea 
Generală cu preşedinţii de comunităţi a 
fost adoptat Codul de conduită pe care 
este dator să-l respecte oricine deţine 
o funcţie de conducere în comunitate. 
Preşedintele F.C.E.R. a mulţumit lui Jean 
Bercu pentru împodobirea Sinagogii, la 
care publicul a răspuns cu aplauze. 

Moise, conducător  
cu virtuţi superlative 

„Moise, mit sau realitate” a fost subiec-
tul ales de dr. Hary Kuller pentru Tikun Leil 
Şavuot. Dacă critica biblică nu contrazice 
existenţa lui Moise, critica ştiinţifică pune 
întrebări asupra sa: A fost Moise evreu 
sau egiptean? A fost adept al unei religii 
proto-monoteiste? Monoteismul a fost 
creaţia lui Moise? În preajma anului 1938, 
Freud dedică o carte acestui subiect, în 
care opinează că Moise a fost egiptean, 
adept al convingerilor religioase ale unui 
faraon din secolul XV sau XIV î.e.a., care 

voia să impună poporului o religie cu un 
Dumnezeu unic: mai întâi, soarele, apoi 
– Aton. Argumentele aduse de Freud nu 
sunt credibile, a considerat vorbitorul, 
argumentând cu date biblice. Revenind 
asupra omului şi operei, dr. Hary Kuller 
a arătat că Moise îndeplinea funcţiile de 
conducător al evreilor, legislator, mare 
preot, proroc. Moise s-a bucurat de mai 
multe întâlniri cu Dumnezeu: de la tufişul 
care arde fără a fi mistuit la înfăţişarea 
faţă în faţă. În continuare, el a subliniat 
că o dezbatere despre Moise nu pune 
sub semnul întrebării credinţa. În scrie-
rile sfinte Moise are virtuţi prezentate la 
superlativ. El a reuşit să-i scoată pe evrei 
din Egipt şi din sclavie. 

În cadrul dezbaterilor în jurul acestui 
subiect, Rabinul Rafael Shaffer a precizat 
că în iudaism cercetarea este acceptată, 
nu există o contradicţie cu religia.

 În prelegerea ”Comunitatea şi şcoa-
la. Tradiţie şi modernitate”, prof. univ. 
dr. Liviu Rotman, director al CSIER, a 
scos în evidenţă locul ocupat de şcoală, 
de învăţătură în structura comunităţii 
evreieşti clasice, importanţa acordată 
învăţământului, diferitele tipuri de cursuri 
şcolare – de la heder la Talmud Tora şi 
ieşivot-uri –, precum şi procesul de mo-
dernizare a învăţământului, impus de 
condiţiile în schimbare, după transfor-
marea rolului comunităţiilor prin disoluţia 
lor. Liviu Rotman a prezentat şi evoluţia 
învăţământului evreiesc din România, 
cauzele apariţiei şcolilor israelito-române, 
după ce a fost limitat accesul copiilor evrei 
la şcolile româneşti, succesele obţinute 
de acest tip de învăţământ şi trecerea 
administrării şcolilor de la comunitate la 
organizaţii obşteşti, germeni ai societăţii 

civile.
Seara de studii s-a încheiat cu prele-

gerea Rabinului Rafael Shaffer despre 
„Dualismul Torei. Legi şi valori”. Au fost 
subliniate locul şi rolul legilor, raportul 
dintre lege şi valoare, încercarea de a 
elimina eventualele contradicţii dintre 
cele două noţiuni şi concluzia finală a 
interdependenţei celor două: nici una 
nu poate exista fără cealaltă şi nici una 
nu este suficientă fără cealaltă. În ultimă 
instanţă, a arătat vorbitorul, legea este 
importantă deoarece indică până unde 
poţi folosi valoarea.

Toate prelegerile au fost urmate de 
dezbateri.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

Tikun Leil Şavuot  la Sinagoga Mare din Capitală
(Urmare din pag. 23)

Diplomă de excelenţă 
pentru preşedintele 

C. E. Oradea
Inginer Teodor–Felix Koppelmann, 

preşedintele Comunităţii Evreieşti din 
Oradea, a primit Diploma de excelenţă 
a Asociaţiei Pro România Europeană.  
Diploma a fost acordată „pentru repre-
zentarea cu demnitate a comunităţii 
evreieşti, pentru promovarea valorilor şi 
relaţiilor interetnice, pentru fidelitate faţă 
de România şi Ţara Crişurilor”.
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J E W I S H  R E A L I T Y
T h e  W o r l d  J e w i s h  C o n g r e s s  

g a t h e r e d  i n  B u d a p e s t 

The 14th General Assembly of the World 
Jewish Congress was held on May 5-7, in 
Budapest, totaling over 500 delegates and 
observers from more than 100 communities 
and Jewish organizations all over the world. The 
Federation of Jewish Communities of Romania 
was represented by President of F.J.C.R. Dr. 
Aurel Vainer, member of the Parliament.

The General Assembly gathering once 
every four years to elect the leadership, has 
debated the ardent problems of the WJC as 
well as the fight against anti-Semitism and the 
neo-Nazi political parties, the negationism, the 
anti-Israelism, and the problem of the inter-
cultural dialogue. For the first time after many 
years, WJC didn’t meet in Jerusalem, but in 
Budapest, as a sign of solidarity with the Jews 
from Hungary, who were lately confronted with 
strong anti-Semitic manifestations, orchestrated 
mostly by the extreme-right party Jobbik.

The WJC President, who was re-elected for 
a new four year term, Amb. Ronald S. Lauder 
said: “Once again we see the atrocity of anti-
Semitism. It doesn’t happen only in Hungary, but 
also elsewhere in Europe, in Greece, in Ukraine. 
We see that the Jews and other minorities are 
isolated, demonized. We see that more and 
more people openly deny the Holocaust, which 
happens to be one of the tragedies with the most 
documentary evidence in history. We see that a 
growing number of people who really think and 

believe the old false rumor that Jews control 
the world’s finances or media or all things. And 
again, we see that the Jews are blamed for the 
economic problems. Today, there are members 
of the Hungarian Parliament requiring the 
Government to draw up “lists of Jews” who hold 
public office positions. It transmits alarm signals 
to the whole world”. 

WJC has adopted a resolution which calls 
on the European Governments “to consider the 
ban on parties or neo-Nazi organizations whose 
goal is the overthrowing of the democratic 
order or who pose a threat to the safety and 
welfare of ethnic, religious or other minorities”. 
WJC has submitted a resolution that reaffirms 
“the complete support of world Jewry for the 
Israeli State and people”, “Israel’s legitimate 
rights, including the right to self-defense when 
attacked”; the document calls the international 
community to recognize the rights of the more 
than 800,000 Jews who were forced to leave 
their homelands in the Arab countries in the 
years that followed Israel’s 1948 Independence 
Declaration“. A third resolution makes a call 
to the EU “to declare Hezbollah as a terrorist 
criminal organization.” The WJC fourth resolution 
draws attention to the attempts made in some 
European countries to restrict some Jewish 
religious millennial practices, such as Brit Milah 
(circumcision) and Şehita (the Kasher sacrificing 
of animals).

During WJC the Jewish Professionals’ 
Network evolved too, a project devoted to 
young people in Jewish communities worldwide. 
The debate theme was “The Hatred and the 
Anti-Semitism in the Cyberspace “, the ways 
of combating anti-Semitic postings and the 
legislative framework under which certain 
companies or publications can be persuaded 
or sued to remove such posts.

In parallel with the WJC, on May 5-8 took 
also place in Budapest a meeting of the General 
Council of the Euro-Asian Jewish Congress, 
headed by Vadim Shulman. EAJC aims in 
particular to the development of the communities 
from the countries of the former USSR or 
Asian countries. Jewish communities in Serbia 
and Montenegro, respectively, have decided 
to join the EAJC. During the same period, a 
Conference of young leaders of the communities 
of the EAJC was held, where other young people 
from the Central European communities were 
also invited to participate.

The Symposium “Israel 65” represented: an eulogy for one of the 
most important materials riches in a poor country, “the intelligence of its 
own people”; a double celebration – 65 years of uninterrupted diplomatic 
relations Romania-Israel; a retrospective from a contemporary 
perspective of the developments of this oasis of democracy in the 
Middle East; an urge to vigilance in the face of the offensive of those 
who are aiming at present to its destruction, endangering the world 
peace; a peek into the history of Zionism; a meditation about dignity.

These were the main topics of the greeting words addressed by 
His Excellency Dan Ben Eliezer, Israel’s Ambassador in Romania, the 
presentations held by General Teodor Frunzetti, General (in reserve) 
Mihai Ionescu, Dr. Alexandru Florian, Eng. José Iacobescu, Ambassador 
Radu Homescu, State Councillor Mihnea Constantinescu, Conf.Dr. 
Liliana Popescu, Conf. Dr. Madeea Axinciuc, Professor Liviu Rotman, 
Conf. Dr. Adrian Niculescu, Dr. Lya Benjamin, Dr. Adina Babeş, Eva 
Galambos. The Symposium, opened by Eng. Dr. José Blum, FJCR 
president councillor,  was moderated by the President of the Federation, 
Dr.Aurel Vainer. The audience included FJCR and JCB leaders, 
personalities of Romanian cultural and social life; the honour guest 
was one of the leading present Israeli politicians, a former member of 
the Knesset for several terms, Colette Avital, originating in Romania. 

Te s t i m o n y  o n  t h e  P o g r o m  o f  I a ş i ,  J u n e  2 9  –  J u l y  1 ,  1 9 4 1 

Leadership Council and the 
General Assembly of the FJCR 
Bucharest, April 29 – 30, 2013

In the current edition of our magazine we publish 
the testimony of a survivor of the Pogrom in Iaşi, June 
29 - July 1 1941, Leonard Zăicescu, and the obituary of 
one of the survivors of the „Death Train”, evoking  Leizer 
Finchelstein z.l. Evoking such a tragic moment, as the 
Pogrom from Iaşi, the cruelty, as well as the sublime of 
the human being came to light; and more – the courage 
and dignity of a young painter with Zionist views, Edgar 
Simha. He was remarked since his student years by 
Octav Băncilă, who became his mentor. He was the 
successful author of some personal or group exhibitions. 
En route to Chestura, the painter was tortured and 

humiliated by the Commissioner Căbulea. Revolted 
against humility was  almost ready to pay with his life; 
the Commissioner has pulled out the revolver and shot 
at him. He escaped from death thanks to a man of 
kindness, Professor Dr. Gheorghe Chipăilă, head of 
the Department of Surgery, University of Medicine Iaşi. 
His right hand was amputated, because a cangrene 
developed. He learned to paint with his left hand and the 
first portrait created in this dramatic situation has been 
of his Savior, the professor.

In the obituary dedicated to the memory of one of 
the survivors of the „Death Train”, Leizer Finchelstein 

z.l., known and valued member of the community of 
Iaşi, who would have been 90 years old, Martha Eşanu, 
Adrian Cioflâncă and Eva Galambos made a sketch 
portrait of the one who left us, with a focus on the 
sufferings endured during the pogrom, without forgetting 
to remember the moral reparations received in recent 
years: the National Order „Steaua României” in rank 
of Chevalier – from the President of Romania, Traian 
Băsescu, in 2009; Honorary Citizen of the City of Iaşi – 
from the local authorities in 2011.

Elections in the Jewish Communit y  
of Bucharest

On the 19th of May at the Great Synagogue the elections for leadership of the Jewish Community 
of Bucharest were organized, after the old Committee’s mandate has expired. The vote was 
preceded by two general assemblies, the first one in which the old Committee presented the report 
on the activity in the past mandate, and the second presenting the candidates’ programs and their 
intentions, primarily of the candidates for the positions of president, vice president and secretary. 
The activity report of the old Committee included the achievements and also the failures and the 
participants who spoke drew the attention to some shortcomings, especially the lack of collective 
work and transparency.

The election was attended by more than 800 members of the community. The new Committee 
was elected with a large majority of votes. Thus, the elected President  is Eng. Paul Schwartz, with 
560 votes (vs. his challenger Adv. Ianfred Silberstein, 175 votes). The new Vice President is the 
economist  Atilla Gulyas, with 527 votes (vs. his challenger Eng. Mirela Aşman, 191 votes), and as 
Secretary was re-elected Eng. Peri Blanaru with 676 votes. In their statements after the vote, the 
three reaffirmed their intention to improve the work of the community, to implement  the principle 
of collective work and transparency, and their focus on helping the elderly. The new team, said 
President Paul Schwartz, will work voluntarily without any wages from JCB. 

A t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e 
Leadership Council of the FJCR 
and the General Assembly with the 
Presidents of communities across 
the country were presented and 
discussed: the implementation 
of the budget on 2012; the 
Audit Commission report on the 
implementation of the budget 
on 2012; the draft budget for 
2013; legal issues relating to the 
Regulation framework of the FJCR 
for the leadership elections in the 
communities; the proposal for 
the reestablishment in Romania 
of a sporting branch belonging 
to the International Organization 
„Macabi”; the Regulation of 
conferring FJCR Medals;  the draft 
Code of conduct for community 
leaders; the transformation of the 
Internal Financial Control Service 
in the Office of Guidance and 
Control; the transformation in 
community of the congregation 
from Sălaj; the establishment of 
a conversion program to Judaism 
in the context of the diminishing 
number of the Jewish population 
in Romania; the sacred heritage 

conservation.
The meeting and the General 

Assembly was led by Dr. Aurel 
Vainer, FJCR president. The 
implementation of the budget 
on 2012 was approved. It was 
decided that, until 31st of May 2013, 
the presidents of communities will 
formulate criteria for the justification 
of the project budget for 2013 
and until September 15 2013, to 
solve the correcting proposals. 
The two meetings approved: the 
Regulation framework for the 
elections; the minimum age for a 
leading community position – 27 
years old; a minimum six months 
membership in the community 
for the right to vote; the Code of 
conduct for the community leaders 
and the signing of a personal 
statement assuming to comply to 
it by people elected as community 
leaders. There was also decided 
to support the creation of a branch 
“Macabi” – Romania and an 
information and archive service 
at the Center for the Study of the 
History of the Jews in Romania.

A n n i v e r s a r y  S y m p o s i u m  
„ I s r a e l  6 5 ”
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DOCUMENTE
1421
29.06. Bratislava. Sigismund I 

de Luxembourg se adresează juzilor 
şi juraţilor oraşului Cenad în legătură 
cu datoriile a doi locuitori de acolo 
faţă de concetăţeanul lor, Mussel 
evreul: dovadă a vechimii evreilor în 
Transilvania.

1511
06.06. Buda. Gabriel Csáki, da-

tornic al doamnei Melamet, evreică, îi 
oferă drept gaj o proprietate din Bihor.

1539
Iunie. Ierusalim. O scrisoare trimi-

să la Ierusalim menţionează şi „caraiţii 
din oraşele Vlahiei”.

1562
06.06. Iaşi. Raport al agentului 

imperial I. Bensius către Maximilian 
de Habsburg, care aminteşte între alţi 
sprijinitori ai voievodului moldovean 
Despot pe Zuan Miques (Joseph Ona-
zy), evreu portughez, personalitate 
politică la Curtea Otomană.

1564
29.06. Köln pe Spree. Joaquim, 

principele elector de Brandemburg, 
atestă recunoaşterea unei obligaţii 
băneşti aflate la un creditor evreu al 
lui Petru Rareş, domnul Moldovei.

1569
Iunie. Lublin. Sigismund I, regele 

Poloniei, către solul său Ioan Sieni-
enski, trimis la Bogdan Lăpuşneanu, 
domnul Moldovei, aminteşte între 
altele de diferendul dintre târgoveţii 
suceveni şi negustorii evrei localnici 
supuşi poloni.

1584
22.06. Badea şi Radu din Roşia 

vând jumătate din satul Bistriţa că-
tre logofătul Visu, pentru a-şi plăti 
datoriile contractate la evreul Avram 
din Ocna.

1586
26.06. Mihnea Turcitul, domnul 

Ţării Româneşti, întăreşte ocini în 
Olteni mitropolitului Mihail, care răs-
cumpărase anterior datoriile fostului 
stăpân al satului, făcute la creditori 
evrei şi otomani.

1620
Iunie. Cartea lui Del Medigo, Se-

fer Metzaref le-Hohma, reaminteşte 
şi despre contactul cu marele spirit 
al vremii, Rabi Shlomo ben Aroyo, 
care a păstorit ca rabin la Iaşi şi a 
profesat ca medic al unor domnitori ai 
Moldovei un răstimp de peste 40 de 
ani. În 1618 a fost vizitat de cabalistul, 
medicul şi filozoful Iosef Şlomo, de 
autorul lucrării amintite, în care este 
menţionată şi această vizită.

1623
18.06. Gabriel Bethlen, principele 

Transilvaniei (1613-1629), acordă un 
act de privilegii evreilor din Transilva-
nia şi sub înrâurirea cererii medicului 
său din Constantinopol, evreul Abra-
ham Sarsa.

EVENIMENTE
1820
18.06. Iaşi. Mihai Grigore Şuţu, 

domnitorul Moldovei, îl confirmă pe 
Şaim, fratele lui Naftuli, în funcţia 
de hahambaşă „peste toată breasla 
evreilor, atât din Ieşi cât şi de pe la alte 
locuri de afară din ţară” (N.B. Referire 
la Valahia). Se menţin privilegiile acor-
date hahambaşilor „de mai înainte”.

1822
17.06. Bucureşti. Ocârmuirea 

Ţării Româneşti accepta ca vehilul de 
hahambaşă, care merge prin judeţele 
ţării, să judece pricinile dintre evrei şi 
să strângă dările.

1824
25.06. Lvov. Guberniul Imperial 

din Galiţia reconfirmă că taxa pe car-
nea caşer, impusă evreilor în Galiţia, 
să fie introdusă şi în Bucovina.

1818
18.06. Bacău. Conform catagra-

fiei tipărite în acest oraş, populaţia 
evreiască a Moldovei atingea cifra de 
18.912 suflete.

1836
Iunie, Bucureşti. Apar Statutele de 

funcţionare ale Confreriei Sinagogii 
Meşteşugarilor Evrei din Bucureşti.

1849
08.06. Iaşi. Gheorghe Asachi se 

angajează să tipărească atât cărţile 

religioase cât şi cele laice evreieşti 
la tipografia sa, Albina. Din păcate, 
aceste apariţii erau drastic cenzurate 
– şi uneori denaturate – de către un 
fost rabin, convertit la creştinism, Mi-
hail Vitilimescu, devenit aprig duşman 
al iudaismului.

1848
07.06. Marele vornic Manu îi 

scrie lui Davicion Balli – implicat în 
pregătirea revoluţiei din 1848 – „să-i 
înştiinţeze pe Eliade şi Golescu ca să 
grăbească cu proclamarea revoluţi-
ei… altminteri, revoluţionarii vor fi în 
mare primejdie…”. Revoluţia română 
de la 1848 pare să fi fost primul eveni-
ment de rezonanţă istorică naţională 
la care au participat şi evrei de pe 
aceste meleaguri. Nume ca Hillel 
Manoah, Davicion Balli, Solomon 
Halfon, fruntaşi ai Comunităţii Evreilor 
Sefarzi din Bucureşti, sunt dintre cele 
mai cunoscute. Participanţi nemijlociţi 
la revoluţie au fost celebrii pictori B. 
Iscovescu şi C.D. Rosenthal, acesta 
din urmă fiind chiar unicul martir al 
revoluţiei.

1882
Iunie. Din Moineşti şi alte orăşele 

ale Moldovei se îndreaptă spre Pales-
tina un prim grup de evrei, fondatori ai 
coloniei Rosh Pina şi Zichron Yakob. 
Evenimentul a fost evocat şi sărbătorit 
în anii din urmă prin manifestări ştiin-
ţifice şi culturale (simpozioane, adu-
nări) atât în România cât şi în Israel.

ANIVERSĂRI
1904
04.06. Se naşte la Bucureşti Ioan 

Massof, autor al unor lucrări de re-
ferinţă: Istoria Teatrului Naţional din 
Bucureşti (1897-1937); Eminescu şi 
teatrul; Teatrul românesc – privire 
istorică.

1922
30.05. Se naşte la Botoşani regi-

zorul Andrei Călăraşu, supravieţuitor 
al „Trenurilor morţii”, semnatar al unor 
filme printre care „Vacanţă la mare” 
(1962), „Portretul unui necunoscut” 
(1960), „Alo? Aţi greşit numărul!” 
(1958). Decorat în 2013 cu Ordinul 
„Meritul cultural” în grad de Coman-
dor.

1927
05.06. Se naşte la Budeasa 

(Argeş) scriitorul Alexandru Mirodan. 
Dramaturg, ziarist (revista „Minimum”) 
şi publicist (Dicţionar neconvenţional 
al scriitorilor evrei de limbă română).

1926
08.06. Se naşte la Iaşi Anatol 

Vieru. Compozitor distins cu Marele 
Premiu al Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicologilor din România.

1929
12.06. Se naşte Anne Frank.
1924
15.06. Se naşte Ezer Weizman, 

preşedinte al statului Israel între 1993 
şi 2000.

COMEMORĂRI
1904
03.06. A încetat din viaţă Theodor 

Herzl (1860-1904), întemeietorul sio-
nismului politic, dramaturg şi jurnalist 
la diverse publicaţii din Viena, Berlin 
şi Paris. Până la afacerea Dreyfus 
(1894) nu realizează perniciozitatea 
antisemitismului, cochetând chiar cu 
ideea convertirii ca soluţie radicală 
a problemei evreieşti. Ulterior nu 
mai întrevede însă altă soluţie decât 
reîntoarcerea evreilor în ţara lor stră-
moşească şi înfiinţarea statului iudeu. 

1924
03.06. Franz Kafka, născut în 

1883, a murit la Kierling (Austria). 
Scriitor evreu-ceh, născut la Praga, 
este recunoscut postum drept una din 
principalele figuri ale literaturii euro-
pene moderne (romanele – Procesul, 
Castelul, America etc.)

Comentarii la calendar
Aflat la Brăila, într-o sală plină în 

care conferenţia în faţa unui public 
de toate categoriile, N. Iorga îşi în-
cheie expunerea cu întrebarea: „Bă, 
în târgul vostru s-a născut vreun om 
mare?” La care un unchiaş mai hâtru 
îi răspunde cu toată deferenţa: „să 
trăiţi, domn ministru, în Brăila noastră 
nu s-au născut decât copii mici”.

HARY KULLER

CALENDARUL 
LUNII IUNIE

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y

Czeczilia Gluck (z.l.)
S-a stins din viaţă ultima supravieţuitoare 

a Holocaustului din comunitatea băcăuană,  
Czeczilia Gluck z.l., născută la 1 decembrie 
1914, în Oraşul Nou, Oaş, judeţul Satu Mare. 
După o copilărie şi tinereţe frumoase, a urmat 
coşmarul Holocaustului. Soţul ei a fost deportat 
într-un detaşament de muncă forţată. Împreună 
cu părinţii şi o mare parte din rude, Czeczilia 
Gluck a ajuns în ghetoul din Satu Mare, de unde 
ea, familia ei, toţi cei din ghetou au fost deportaţi 
la Auschwitz. Czeczilia a fost singura din familie 
care a scăpat de la moarte. De la Auschwitz, de-
ţinuta numărul A - 8896 a fost trimisă la Rawens-
bruck şi Malhov. S-a întors la Satu Mare în iulie 
1945, unde şi-a întâlnit soţul; încă un miracol 
care a ajutat-o să trăiască! A fost puternică şi 
delicată, sensibilă şi dârză, cultivată, cu o minte 
sclipitoare, soţie, mamă şi bunică devotată, cu 
o dăruire şi putere de sacrificiu remarcabile. A 
fost, până în ultima clipă a vieţii ei, prietenă de 
nădejde pentru toţi membrii comunităţii de ad-
opţie. Ne va fi greu fără ea.

Coresp. dr. VERONICA MAIER

Biţu Fălticineanu (z.l.)
Ar fi împlinit, pe 16 aprilie, 88 de ani. În aceas-

tă zi, la Teatrul Tănase a avut loc comemorarea 
unuia dintre cei mai longevivi și talentați regizori 
ai genului revuistic, Bițu Fălticineanu. Alături 
de soția sa Ani, au fost artiștii teatrului, ca și 
conducerea F.C.E.R., membri ai obștii evreiești. 
I-au adus elogii directorul Teatrului, Alexandru 
Arșinel, președintele F.C.E.R. dr. Aurel Vainer, 
fost secretar literar al teatrului şi fost redactor 
şef al revistei „Realitatea Evreiască”, poetul Aurel 
Storin, iar artiștii Stela Popescu, Nae Lăzărescu, 
Vasile Muraru, Cristina Stamate, Adrian Enache, 
dansatorii corpului de balet (de înaltă ținută 
artistică) și-au adus omagiul prin spectacolul 
prezentat. Președintele Aurel Vainer a evocat 
personalitatea lui Bițu Făltcineanu, care a fost 
remarcat la București, încă din anii 60 de regizo-
rul Nicușor Constantinescu. Înainte a de a veni la 
București a jucat la TES Iași (fost „Pomul verde”). 
„A fost  și rămâne un reper în istoria teatrului de 
revistă, a adăugat Aurel Storin, autor al unei cărţi 
pe această temă. (B.M.M.)

În perioada interbelică 
tânărul Leizer şi-a făcut 

ucenicia într-un atelier de tâmplărie. Meseriei 
învăţate atunci i-a rămas credincios toată viaţa şi 
a practicat-o cu mult profesionalism şi dăruire în 
cadrul Regionalei CFR Iaşi până la pensionare. 
Avea “mâini de aur” şi tot ce realiza se putea ne-
greşit defini ca “artă şi perfecţiune în domeniu”. 
Şi după pensionare şi-a practicat meseria timp 
de mulţi ani în cadrul Comunităţii Evreilor din 
Iaşi. Era cel mai longeviv meseriaş din obştea 
evreiască ieşeană şi, se pare, ultimul. Se mân-
drea cu acest fapt şi îl bucurau mult aprecierile 
celor din jurul său.

Era supravieţuitor din “trenul morţii” Iaşi - 
Podu Iloaiei. L-am auzit de multe ori povestind 
despre crimele din zilele Pogromului de la Iaşi 
din 29 –30 iunie 1941. Deşi prin constituţia ro-
bustă şi prin statura sa impunătoare părea “tare 
ca o stâncă”, de fiecare dată când îşi amintea 
de suferinţele îndurate atunci de el, de familie şi 
în special de mama sa, plângea ca un copil. În 
fiecare an, la comemorarea pogromului, mergea 
împreună cu soţia în pelerinaj la gropile comune 
din cimitirele evreieşti din Iaşi, Podu Iloaiei şi 
Târgu - Frumos, rostea o rugăciune şi punea 
o floare în memoria tuturor victimelor dar, în 
special, în memoria fratelui ucis atunci şi care 
îşi doarme somnul de veci într-un loc pe care nu 
l-a ştiut niciodată.

 Anii pe care i-a adunat în cununa vieţii nu l-au 
încovoiat, nu l-au copleşit iar suferinţele fizice şi 
morale îndurate în tinereţe nu i-au împietrit inima 
şi nu l-au înrăit. Şi-a păstrat bunătatea, blânde-
ţea, jovialitatea şi tinereţea sufletească. Alături 
de soţia sa a trăit, timp de peste şase decenii, o 

viaţă frumoasă, cu bucurii şi momente fericite, 
de neuitat. A dorit mereu să povestească despre 
cele petrecute în însângeratele zile ale pogromu-
lui pentru ca astfel de orori să nu se mai repete. 
Povestirile sale stârneau o profundă emoţie în 
sufletele ascultătorilor, indiferent de vârstă.

 Eva Galambos, de la R.E., care i-a luat mai 
multe interviuri, îşi aduce aminte cu durere în 
suflet de întâlnirile pe care le avea cu Leizer 
Finchelstein de fiecare dată când venea la Iaşi, 
de căldura sufletească cu care o primea, de 
admiraţia pe care i-o stârnea caracterul acestui 
om care a trecut prin atâtea şi tot a rămas o 
persoană extraordinar de sensibilă.

 În 2007, ca o reparaţie morală pentru tot ce 
a îndurat în anii persecuţiilor rasiale, Leizer Fin-
chelstein a fost decorat de preşedintele Traian 
Băsescu cu Ordinul Naţional Steaua României în 
grad de Cavaler iar, în 2011, Consiliul Municipal 
Iaşi i-a conferit Titlul de Cetăţean de Onoare al 
oraşului.

 Vineri, 26 aprilie 2013, l-au condus pe ultimul 
drum, în Cimitirul Păcurari din Iaşi, rude, prieteni 
şi numeroşi concetăţeni. Profund emoţionat, 
preşedintele Comunităţii Evreilor din Iaşi, ing. 
Abraham Ghiltman, a vorbit despre cel ce a 
fost pentru noi toţi “nene Leizer”, un exemplu de 
dârzenie şi profesionalism şi a transmis soţiei şi 
nepoţilor întreaga compasiune din partea tutu-
ror celor ce l-au cunoscut şi apreciat. Serviciul 
religios a fost oficiat de Rabinul Shlomo Tobias 
şi de juristul Albert Lozneanu, oficiant de cult.

 Cu toţii îl vom păstra în suflet pe Leizer Fin-
chelstein, un om minunat. Mereu vom avea un 
gând, o lacrimă şi-o floare pentru sufletul său bun 
şi-i vom binecuvânta memoria! (R.E.)

La moartea unui supravieţuitor al “trenurilor 
morţii”, din Iaşi: LEIZER FINCHELSTEIN 

(Urmare din pag. 21)

I N  M E M O R I A M

AnUnţ
Absolvente le 

şi absolvenţii pro-
moţiei 1950 de la 
fostele licee de fete 
„Principesa Elena” 
şi de băieţi „Nicu 
Gane” din Fălticeni 
– România, invită 
cu drag colegele 
şi colegii din ţară, 
Israel şi din alte 
state ale lumii de 
a participa la întâl-
nirea colegială ce 
va avea loc în ziua 
de 31 august 2013 
în localul Colegiu-
lui Naţional „Nicu 
Gane”, începând 
cu ora 10, în amfi-
teatrul şcolii.

Organizator i i 
întâlnirii sunt prof. 
Roza  Andre i ca 
(Onofrei), ing. Ioan 
Vultur şi prof. Con-
stantin Popa.

În noaptea de 10-11 mai 2013 a încetat din viaţă, după o scurtă suferinţă, JEAN 
TURBATU, consilier juridic al F.C.E.R. Om cu înalte calităţi profesionale şi morale, 
fost ofiţer şi apoi şeful corpului de control la Autoritatea Naţională pentru Servicii Co-
munale, a acţionat întotdeauna în interesul celor pe care i-a reprezentat. La alegerile 
pentru Camera Deputaţilor şi Senat, din 9 decembrie 2012, a reprezentat F.C.E.R. 
în Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti, desfăşurând o exemplară activitate. 

Va rămâne veşnic în memoria celor care l-au cunoscut şi preţuit. 
Domnul să-l odihnească în pace! Ivan Truţer

În urmă cu 30 de ani 
a plecat în veşnicie iubita 
mea mamă ROSA FAI-
BIŞ (Iaşi). Este mereu în 
sufletul meu ca un model 
de bunătate, dragoste 
de oameni şi dorinţă de 
ajutorare a celor aflaţi în 
suferinţă. Fie-i memoria 
în veci binecuvântată.

Se împlinesc, la 8 
iunie 2013, 5 ani trişti, de 
când iubitul meu soţ, pro-
curor EMIL FREIFELD, 
a decedat. Au rămas în 
urmă doar amintiri de 
neuitat şi golul din inima 
mea. Dr. Mirela Freifeld

Livia – soţie, Ştefan, Irina, Yolanda, Lalie – fiu, 
noră, cuscră şi nepoată, Nelu, Georgiana – frate şi 
cumnată, împreună cu toate celelalte rude, prieteni, 
colaboratori, colegi aflaţi fie în România, fie în Ca-
nada, SUA, Israel, anunţă cu durere împlinirea unui 
an de când i-a fost smuls vieţii omul atât de înzestrat 
prin suflet, cuget şi caracter, cel ce a fost ing. ISAC 
IUSTER (CHANG). Neştearsă şi binecuvântată să-i 
fie amintirea.

Pentru poetul DAVID BAR-CAR „clipa eternităţii” 
a venit la 18 martie 2013 iar ultima călătorie a glo-
betroterului pe această lume s-a încheiat la Cimitirul 
Sefard din Bucureşti. Înaintea sfârşitului, conştient şi 
curajos, mi-a explicat că viaţa i-a făcut plăcere, a fost 
bună cu el şi suficientă. Adio, prietene! Silviu Popa.

Tilia Gropper, soţie, anunţă scurgerea a 17 ani 
(2 Tamuz) de la dispariţia adoratului soţ GROPPER 
SIEGFRIED, din Botoşani, om de aleasă omenie şi 
altruism. Fie-i memoria neîntinată!
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העצרת הכללית ה-14 של הקונגרס היהודי העולמי 
התכנסה בימים 7-5 במאי בעיר בודפשט. בעצרת השתתפו 

500 שליחים ומשקיפים המייצגים יותר מ-100 קהילות 
וארגונים יהודיים מכל העולם. הפדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה הוצגה על ידי היו"ר שלה, ד"ר אאורל 
ויינר, חבר הפרלמנט הרומני. בהתכנסות זו, שחלה מדי 

ארבע שנים על מנת לבחור את הנהלת הקונגרס היהודי 
העולמי, דנה העצרת הכללית גם בבעיות לוהטות כמו 

המאבק באנטישמיות ובארגונים פוליטיים ניאו-נאציים, 
המאבק נגד הכחשת השואה, האנטי-ישראליות, ועל חשיבותו 

של הדו-שיח הבין-תרבותי. בפעם הראשונה אחרי שנים 
רבות, הקונגרס היהודי העולמי לא התכנס בירושלים אלא 
בבודפשט, בסימן של סולידריות עם יהודי הונגריה, שעמדו 

בזמן אחרון בפני אירועים אנטישמיים עזים מאורגנים 
במיוחד על ידי מפלגת הימין הקיצוני ז'וביק. יו"ר הקונגרס 

היהודי העולמי שנבחר לקדנציה נוספת של עוד ארבע 
שנים, השגריר רונלד ס' לאודר הבהיר: "בפעם נוספת אנו 
רואים את חומרת האנטישמיות. זה לא קרה רק בהונגריה 

אלא גם בחלקים אחרים של אירופה – יוון, אוקראינה 
ועוד מדינות. כן רואים שהיהודים ובני מיעוטים אחרים 

הם בודדים, מוציאים עליהם דברי דיבה והם עוברים הליך 
של דמוניזציה בעיני הציבור. כמו כן רואים עלייה במספר 

האנשים שמכחישים את השואה אף על פי שהיא אחת 
הטרגדיות בהיסטוריה האנושית שעליה יש חומר תיעודי 

רב. אנו גם רואים שיותר ויותר אנשים מאמינים לשמועה 
הישנה המזויפת לפיה היהודים מפקחים על הממון הכספי 

העולמי או על התקשורת העולמית או בכל התחומים, 
זאת ועוד אנו רואים שהיהודים מואשמים מחדש בבעיות 

הכלכליות. היום ישנם חברים בפרלמנט ההונגרי שמבקשים 
מממשלת הונגריה לערוך "רשימות של יהודים" שממלאים 

משרות ציבוריות. זו אזעקה לעולם כולו." 
הקונגרס היהודי העולמי קיבל החלטה אותה הפנה 

לממשלות אירופה "לשקול בכובד ראש את הוצאתם אל 
מחוץ לחוק של המפלגות והארגונים הניאו-נאציים שיעדם 
הפיכת הסדר הדמוקרטי ולדאוג לביטחונם ולמצבם הטוב 

של המיעוטים הלאומיים, הדתיים מכל סוג שהוא". עוד 
החליט הקונגרס היהודי העולמי והצהיר בעד "תמיכה 

מלאה ביהדות העולם במדינת ישראל והעם הישראלי" ועל 
"הזכויות הלגיטימיות של מדינת ישראל, ובכללן זכותה 

להגן על עצמה כאשר הותקפה". באותו מסמך מבקש יו"ר 
הקונגרס מהקהילה הבינלאומית להכיר בזכותם של יותר 

מ-800,000 היהודים שנאלצו לעזוב את מדינות ערב, ארצות 
מולדתם, בשנים הראשונות לאחר הכרזת עצמאותה של 

מדינת ישראל בשנת 1948. ההחלטה השלישית של הקונגרס 
היהודי העולמי פונה לאיחוד האירופי "להכריז על חיזבאללה 

בתור ארגון טרור רצחני". ההחלטה הרביעית של הקונגרס 
היהודי העולמי מזהירה לגבי ניסיונות שנעשו במדינות 

אירופה אחדות להגביל מנהגים דתיים יהודיים בני אלפי 
שנים, כמו ברית מילה והשחיטה הכשרה של החיות.

במסגרת הקונגרס היהודי העולמי התרחבה גם התוכנית 
לפעילים יהודיים, המיועדת לצעירים הפעילים בקהילות 
היהודיות מן העולם כולו. נושא הדיונים היה "השנאה 
והאנטישמיות בשטח הווירטואלי", הדרכים להיאבק 

בפרסומים האנטישמיים שבאינטרנט והמסגרת החוקית 
שאפשר לשכנע בה חברות או פרסומים אנטישמיים 

מסוימים או להגיש תביעות משפטיות נגדם על מנת שימחקו 
את הקטעים האנטישמיים. 

במקביל לקונגרס היהודי העולמי, בימים 8-5 במאי 
התקיים בבודפשט כנס של הוועד הכללי של הקונגרס 

היהודי האירו-אסיאתי, שהיו"ר שלו הוא ואדים שולמן. 
הקונגרס היהודי האירו-אסיאתי התייחס במיוחד לפיתוח 
הקהילות היהודיות בברית-המועצות לשעבר או במדינות 
אסיה. הקהילות היהודיות ממדינות סרביה וגם מונטנגרו 
החליטו להצטרף לקונגרס היהודי האירו-אסיאתי. באותו 

הזמן התקיימה גם ועידה של המנהיגים הצעירים של 
הקהילות היהודיות מן הקונגרס היהודי האירו-אסיאתי, שבה 

הוזמנו להשתתף גם צעירים אחרים מן הקהילות היהודיות 
המרכז-אירופיות.

כנס יובל "ישראל 65"

zicedid ze`ivnd
כ"א  אייר תשע"ג  -  כ"ב  סיון תשע"ג כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

הקונגרס היהודי העולמי התכנס בבודפשט

אסיפת ועד המנהל של הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה והכנס הכללי בשיתוף יושבי ראש 

הקהילות שברומניה
באסיפת ועד המנהל של הפדרציה 

של הקהילות היהודיות מרומניה והכנס 
הכללי בשיתוף יושבי ראש הקהילות 

מרומניה הוצגו ונדונו: הפעילות 
התקציבית בשנת 2012; היבטים חוקיים 

לגבי התקנון-המסגרת מתוך תקנותיה 
של הפדרציה לגבי בחירות ההנהגות 
של הקהילות; ההצעה להקים מחדש 

סניף של הארגון הספורטאי הבינלאומי 
"מכבי" ברומניה; התקנון להענקת 
אותות של הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה; ההצעה לחוק 

ההתנהגות של המנהיגים הקהילתיים; 

הפיכת השירות לביקורת כספית פנימית 
למשרד הדרכה וביקורת; הפיכת העדה 

היהודית מן העיר סאלאז' לקהילה; 
הקמת תוכנית גיור בהתייחס לירידה 

הדמוגרפית באוכלוסייה היהודית 
מרומניה; שיקום הרכוש הכולל נכסי 

קודש. את האסיפה והכנס הכללי ניהל 
יו"ר הפדרציה ד"ר אאורל ויינר. כמו כן 
אושרה הפעילות התקציבית בשנת 2012, 
והוחלט שעד תאריך ה-31 במאי השנה, 
יושבי ראש הקהילות ינסחו קריטריונים 

לייסוד תוכנית התקציב לשנת 2013 
ושעד ה-15 בספטמבר השנה ייפתרו 

הצעות התיקון. כן אושרו: התקנון הכללי 
לבחירות; ההחלטה שהגיל הנמוך ביותר 

לקבלת תפקיד ניהול בקהילה יהיה 
27 שנים לפחות; ותק חברות בקהילה 
יהיה שישה חודשים לפחות על מנת 
לקבל זכות הצבעה; חוק ההתנהגות 
של המנהיגים הקהילתיים וחתימה 
על אחריות אישית של שמירתו על 

ידי הנבחרים בהנהגה הקהילתית. כן 
הוחלט על הענקת סיוע להקמת סניף 

של "מכבי" ברומניה ושל שירות תיעוד 
ארכיון במרכז לחקר תולדות יהודי 

רומניה.

בחירות בקהילת 
יהודי בוקרשט
ב-19 במאי השנה נערכו הבחירות 

לתפקידי הנהגה של קהילת יהודי 
בוקרשט אחרי שהמנדט של ההנהגה 
הקודמת פג תוקפו. ההצבעה הוקדמה 

על ידי שתי אסיפות כלליות – 
בראשונה הגיש הוועד הקודם את דו"ח 

הפעילות במנדט הקודם, ובאסיפה 
השנייה הוצגו התוכניות והכוונות של 
המועמדים לתפקידי הנהגה, בתחילה 
לתפקידים יושב-ראש, סגן יושב-ראש 

ומזכיר. דו"ח הפעילות של הוועד הקודם 
כלל הצלחות וכישלונות, והמשתתפים 
שהשתתפו בדיונים העירו על שגיאות, 
במיוחד בנוגע למחסור בעבודה בצוות 

ובעיקרון של מסך שקוף.
בבחירות השתתפו יותר מ-800 
חברי קהילה. הוועד החדש נבחר 

ברוב גדול של קולות. לתפקיד יושב-
ראש נבחר המהנדס פאול שוורץ עם 
560 קולות (לעומת יריבו, עו"ד ינפרד 
זילברשטיין, שקיבל 175 קולות). סגן 

היושב-ראש החדש הוא הכלכלן עטילא 
גוליאש, שקיבל 527 קולות (יריבתו, 

המהנדסת מירלה אשמן, קיבלה 191 
קולות). לתפקיד המזכיר נבחרה מחדש 
המהנדסת פרי בלנארו, עם 676 קולות. 

בהצהרותיהם אחרי פרסום תוצאות 
הבחירות, שלושת הנבחרים חזרו 

על כוונתם לשפר את פעילותה של 
הקהילה, לעבוד בצוות ולהפעיל את 
עיקרון המסך השקוף ולעזור לזקני 

הקהילה. חברי הצוות החדש יעבדו ללא 
שכר מן הקהילה, בהתנדבות, הכריז 

המהנדס פאול שוורץ. 

עדויות על אודות 
פרעות יאסי, 29 

ביוני – 1 ביולי 1941
בגיליון זה של כתב העת שלנו 

פורסמו עדויות של ניצול פרעות יאסי 
מן הימים 29 ביוני עד האחד ביולי 

1941, ליאונרד זאיצ'סקו ודברי הספד 
על מותו של ניצול "רכבת המוות" לייזר 
פינקלשטיין ז"ל שהלך לעולמו. בתיאורו 

של אירוע נורא זה של פרעות יאסי 
בלטו הן האכזריות והן הנעלה שבאדם 
– האומץ והכבוד העצמי של צייר צעיר 
בעל דעות ציוניות, אדגר שמחה. צייר 
צעיר זה, עוד בהיותו סטודנט, העיר 
את תשומת לבו של הצייר הרומני 

הידוע אוקטאב בנצ'ילא, שהפך למדריך 
שלו. הצייר אדגר שמחה פתח תערוכות 
אישיות והשתתף בתערוכות קבוצתיות. 
בדרך למפקדת המשטרה ("קסטורא") 
עונה הצייר אדגר שמחה והושפל על 
ידי הקומיסאר קאבוליא. הוא כמעט 

שילם בחייו בגלל התמרדותו נגד 
ההשפלה: הקומיסאר שלף אקדח וירה 

בו. הוא ניצל ממוות הודות לאדם 
בעל רגשי אנוש, הפרופסור גיאורגי 

קיפאילא, ראש הקתדרה לכירורגיה של 
האוניברסיטה לרפואה שבעיר יאסי. 
ידו הימנית של הצייר אדגר שמחה 

נקטעה, היות שהייתה בה פחמת. הוא 
למד לצייר ביד שמאל והציור הראשון 
שצייר לאחר הקטיעה היה תמונתו של 

הפרופסור שהציל את חייו. 
בדברי ההספד שפורסמו לאחד 

מניצולי "רכבת המוות", לייזר 
פינקלשטיין ז"ל, חבר מוכר ונערך של 

קהילת יהודי יאסי, שכמעט חגג 90 
שנה, מתארים מרתא אשנו, אדריאן 

צ'יופלנקא וגם אווה גלמבוש את 
דמותו של האדם שהלך לעולמו תוך 

כדי הדגשת סבלו בפרעות, בלי לשכוח 
להזכיר את הפיצוי המוסרי שקיבל 
בשנים האחרונות: האות הלאומית 

"הכוכב של רומניה" בדרגת קאוואלר 
מאת נשיא רומניה מר טראיאן בססקו 
בשנת 2009 ואת תואר יקיר העיר יאסי 
מאת הרשויות המקומיות בשנת 2011.  

הכנס "ישראל 65" היה דברי שבח 
לאחד החומרים החשובים ביותר 

במדינה ענייה באוצרות טבע – "חוכמתו 
של העם עצמו". הייתה זו חגיגה 

כפולה – 65 שנות יחסים דיפלומטיים 
ללא הפסק בין רומניה לישראל; 

מכוון מן ההווה אל העבר במראות 
בני-זמננו של התפתחויותיה של נאות 
מדבר בדמוקרטיה שבמזרח התיכון; 
דחף לערנות בפני התקופה של אלה 

שרוצים היום בהריסתה ומייחסים לה 
סכנה לשלום העולם; הערצה לחשיבות 
שהעם היהודי מייחס לֵספר מן הזמן 

הקדום ועד ימינו; חדירה לתולדות 
הציונות; הרהור על כבוד עצמי. אלה 

היו הכיוונים העיקריים שבדברי הברכה 
של שגריר ישראל ברומניה מר דן בן 
אליעזר ושל ההרצאות שנשאו הגנרל 
תיאודור פרונזטי, הגנרל במילואים 

מיכאי יונסקו, ד"ר אלכסנדרו פלוריאן, 
המהנדס ז'וסי יעקובסקו, השגריר 

ראדו חומסקו, יועץ המדינה מיכניא 
קונסטאנטינסקו, ד"ר ליליאנה פופסקו, 
ד"ר מאדיאה אקסינצ'יוק, פרופ' ליביו 

רוטמן, ד"ר אדריאן ניקולסקו, ד"ר 
ליאה בנימין, ד"ר עדינה באבש ואווה 

גלמבוש. 
את הכנס פתח יועץ היו"ר של 

הפדרציה, ד"ר ז'וסי בלום. יו"ר הכנס 
היה יו"ר הפדרציה, ד"ר אאורל ויינר. 

בציבור המשתתפים נוכחו מנהיגי 
הפדרציה של הקהילות היהודיות 

מרומניה ושל קהילת יהודי בוקרשט וכן 
אישים מן החיים הציבוריים בתחומי 
החברה והתרבות הרומניים. מוזמנת-

כבוד הייתה אחת מאנשי הציבור 
הפוליטיים הישראליים, חברת הכנסת 

שלעבר ומועמדת לשעבר לנשיאות 
מדינת ישראל בשנת 2007, הגב' קולט 
אביטל, ילידת רומניה. רגעים מרגשים 

היו עם שירת שיר תהילה למדינת 
ישראל שכתב ינקו צוקרמן, ניצול 

"רכבת המוות" משנת 1941, בניגון מאת 
פרד פופוביץ, וכן הצגתה של חוברת 

מיוחדת "ישראל 65" מאת סגנית יו"ר 
קהילת יהודי בוקרשט, המהנדסת מירלה 

אשמן.
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ZAI FREIL|H!
Fii vesel!
O pagină de arta şi de  

meseria divertismentului

Mai 11,1863. Contabilul nostru, Glot-
kin, în vârstă de 60 de ani, a băut lapte 
cu coniac ca să-i treacă tusea şi s-a îm-
bolnăvit de delirium tremens.Cu siguranţa 
care-i caracterizează, doctorii afirmă că 
mâine va muri. În sfârşit, voi fi contabil.

August 3, 1865. Contabilul Glotkin 
are din nou dureri în piept. A început să 
tuşească şi bea lapte cu coniac. Dacă 
moare, locul lui îmi va fi dat mie. După 
cum se pare, delirium tremens nu este 
întotdeauna mortal.

Iunie 30, 1867. Ziarele scriu că în Ara-
bia bântuie holera. Poate că se întinde şi 
în oraşul nostru şi atunci se vor ivi multe 
locuri vacante. Poate bătrânul Glotkin 
moare şi-i iau locul. Rezistent mai e omul 
ăsta. Găsesc că este chiar prejudiciabil 
să trăieşti aşa mult.

Aprilie 30, 1870. Câinele lui Glotkin a 
urlat în curte toată noaptea. Este un semn 
sigur. Întâi am să-mi cumpăr o haină de 
blană şi un halat. Poate că mă voi şi 
însura. Fireşte, nu cu o fată tânără, aşa 
ceva nu se potriveşte cu vârsta mea, ci 
cu o văduvă. O văduvă frumoasă.

Iunie 4, 1878. Ziarele scriu că e ciumă 
şi populaţia moare pe capete. Ca să se 
apere de ciumă, Glotkin bea votcă cu 

piper. Cred că pe un bătrân ca el nu-l 
mai ajută votca cu piper. Dacă se abate 
cumva molima şi pe la noi, ca mâine sunt 
contabil.

Iunie 4 ,1883. Glotkin trage să moară. 
Am fost la el şi l-am rugat cu lacrimi în 
ochi să mă ierte că i-am aşteptat cu atâta 
nerăbdare moartea. M-a iertat mărinimos.

Iunie 7, acelaşi an. Ieri l-am înmor-
mântat pe Glotkin. Din păcate, moartea 
batrânului nu mi-a folosit la nimic. Îmi 
apărea în fiecare noapte în vis, îmbrăcat 
într-o haină lungă, albă şi mă ameninţa 
cu degetul. Şi, vai mie, blestematul, nu eu 
am fost ales contabil, ci Cealikov.Toate 
speranţele mele s-au spulberat.

Iunie 10, 1886. Nevasta lui Cealikov 
a fugit. Sărmanul de el a suferit mult. 
Poate că se sinucide de necaz. Dacă 
se sinucide, ajung eu contabil. Chiar se 
vorbeşte de asta. Înseamnă că mai sunt 
speranţe... Poate chiar că nu mai e mult 
până la haina de blană. În ceea ce pri-
veşte însurătoarea, nu zic nu. De ce să 
nu mă însor dacă mi se prezintă o ocazie 
bună? Atâta, că trebuie să mă sfătuiesc 
cu cineva. Căsătoria e un pas important.

N.B. Orice asemănare cu realitatea 
este absolut întâmplătoare.

J U R N A L U L  U N U I  A J U T O R - C O N T A B I L 
Din însemnările descoperite de A.P. Cehov

Ceasuri

ReverieSerpen-
tină

HainăNume 
(foto)

INTEGRAME IUDAICE de COSMIN MIUŢE

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, WIEZMANN, ISRAEL, PERES.

În cartier!

În cană!În depou!Încredin-
ţate

Piesă 
inelară

AnimalLista  
lui...Rezolvări

Covor

Văzute în 
stadioane!

Radu 
Gabrea

Zăpadă

Prenume 
(foto)

A bloca

Soţia lui 
Manole

Profesio-
nişti

Raţiune

În prag!

Sunt în 
stare!

Oliver 
York

Salvaţi 
soldatul...

Puse în 
tavă!

Ţărm

Citite în 
ştiri!

Raft  
culisabil
A uimi

Nodal
Întrebare

Rezultat

Sportul 
minţii

Salată de linte cu 
varză roşie şi sfeclă

Ingrediente: o cană de linte verde; 
o varză roşie mică; 200 gr brânză tofu; 
doi  ardei verzi; ulei extravirgin (de măs-
line sau din sâmburi de struguri); oţet de 
orez (sau de mere şi miere); o mână de 
seminţe crude de dovleac; 200 gr sfeclă 
roşie crudă; două linguri sos de soia; sare, 
piper măcinat, seminţe de susan, frunze 
de leuştean (sau pătrunjel). 

Modul de preparare: se fierbe lintea,  
se taie legumele, brânza şi  se amestecă 
toate ingredientele, inclusiv uleiul şi oţetul. 
Se lasă la frigider câteva ore înainte de a 
o servi. (E.G.)

Gastronomica

ŞAHUL, hobby şi tratament profilactic

În Diagrama 1 se întreabă: ce mutare 
trebuie să facă albul pentru a NU face 
mat regele advers? (să-i amâne „tăierea 
capului”  cu o zi – pardon, cu o mutare..);

Răspuns: Albul mutând Tc6! dă şah, 
dar nu este mat deoarece turnul din b7 
poate lua Na2. Observaţi că avem o 
soluţie unică...

Diagrama 2 Presupunând că albul 
are toate piesele în poziţia iniţială, pe ce 
câmp (sau câmpuri) trebuie pus regele 
negru pentru a putea fi făcut mat în trei 
mutări? Problema nu este nouă; ea a fost 
propusă în lumea şahului încă din 1858 
iar mai apoi s-a arătat că se şi poate 
ajunge în această poziţie (aşa-numita 
analiză retrogradă), fapt care pentru 
dumneavoastră va rămâne facultativ... 

Răspuns: Iată o promlemă marca 
Sam Loyd compusă în 1858 la Londra!  
Poziţia corectă a regelui negru este 
DOAR pe câmpul h4. Dar oare se poate 
ajunge la o astfel de poziţie respectând 
regulile şahului? Răspunsul este afir-
mativ; iată una dintre dovezi: 1. Cc3 d5; 
2. C:d5 Cc6; 3. C:e7 g5; 4. C:c8 Cf6; 5. 
C:a7 Ce4; 6. C:c6 Cc3; 7. C:d8 Tg8; 8. 
C:f7 Tg6; 9. C:g5 Te6; 10. C:h7 Cb1; 11. 
C:f8 Ta3; 12. C:c6 b5; 13. C:c7 Rf7; 14. 
C:b5 Rg6; 15. C:a3 Rg5; 16. C:b1 Rh4; 
şi s-a obţinut poziţia!

Soluţia are două variante; după 1. d4 
Rh5; 2. Dd3 Rh4 (g4) urmează Dh3 mat 
sau ... 1. Rg4; 2. e4+ Rh4; 3. g3 mat.

În Diagrama 3, albul mută şi dă mat 
în trei mutări.

Răspuns: Soluţia este 1. Tg6 cu 
ameninţare 2. T:f6 şi Tf8 mat. La apărările 
negrului... 1. Nd5/ Cd5 alb joacă 2. Nd8/ 
Cd8 urmat de mat.

Curse: 1. Nd8? Cd5! Sau 1. Cd8? Nd5 
si nu se poate da mat în trei mutări.

Autorul este problemistul Dr. Siegfried 
Brehmer.

În Diagrama 4, trebuie să nominalizaţi 
ce piese jucaţi cu albul.

Răspuns: Deja aici avem ca prota-
gonoşti doi maeştri (se întâmplă deci 
şi la „case mai mari”...). partida dintre 
Kroghius – Arratovski jucată în 1945 a 
debutat astfel: 1. e4 e5; 2. Cf3 d6; 3. 
d4 Cd7; 4. Nc4 c6; 5. Cg5 Ch6; 6. a4 (o 
cursă rafinată în care din păcate negrul 
va cădea...) ...6. Ne7 (vrea să gonească 
acel cal supărător din g5..) dar după 7. 
N:f7+! C:f7; 8. Ce6 Db6; 9. a5 Db4+; 
10.c3 Dc4; 11. C c7+ Rd8 a urmat foarte 
neplăcut 12.b3 şi capcana s-a închis: 1-0. 
Dacă negrul ar fi jucat ...8. da5+ albul ar 
fi răspuns cu 9. Nd2 Db6; 10.a5 D:b2; 11. 
Nc3 şi dama neagră este iar făcută mat!

Prof. ing. SAVIN CABIAGLIA

A T E n ţ I E  L A  L E C T U R I L E  D E  P R I M Ă v A R Ă
(semnal la aforisme)

Cine îşi cere scuze pentru ceea 
ce a gândit? – se întreabă Alexandru 
Freiberg, parcă citindu-l pe Cehov. Dar 
şi Freiberg al nostru are miez! Să vedem 
mai departe!

De câte ori se întâmplă ca realitatea 
să nu te lase să visezi şi visele să nu 
te lase să trăieşti! Desigur, nu se face 
aluzie la „Realitatea Evreiască”. Orice 
asemănare cu realitatea este pur întâm-

plătoare. Pentru că, începe el (Freiberg, 
sic!): Istoria e ştiinţa care se ocupă cu 
greşelile defuncţilor şi atunci, noi de ce 
să mai greşim, mă întreb eu? Anecdotele 
se spun ori despre cei slabi, care sunt 
de faţă, ori despre cei tari, absenţi. 

Mai ieri, voiam să schimb un bec. Am 
înşurubat eu ce–am înşurubat şi aud 
vocea salvatoare a lui Eugen, portarul 
blocului: Aici sunt, şefu’!

Într-un studiu publicat în „New England Journal of Medicine“ s-a arătat că indivizii 
de peste 65-70 ani, care au fost implicaţi într-o activitate de petrecere a timpului 
liber prin şah, au fost feriţi în proporţie de 35-40% de a dezvolta cumplita boală 
Alzheimer (faţă de un grup-martor care a avut preocupări în care creierul nu era 
folosit în totalitate).
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„Yentl” şi demonul lui I. B. Singer O scrisoare ... rătăcită
Rătăcită, ca sa parafrazăm, dar nu 

printr-un scrin sau în “căpşeala pălăriei“, 
ci chiar într-un plic. Şi, dacă tot era pusă 
în plic, nu era păcat să n-o şi expediezi? 
Chiar dacă n-ai apucat (să nu zicem încă, 
n-ai voit) să o semnezi! Că plicul pleacă, 
nu aşteaptă pe nimeni, aşa că, decât de-
loc, mai bine fără semnătură, să ştie lumea 
ce pericole păşteau, după părerea auto-
rului, Comunitatea Evreilor bucureşteni!

Şi plicul, cu scrisoarea anonimă cu tot, 
a ajuns înainte de alegeri la peste o mie 
de evrei din Capitală şi la familiile lor, pro-
ducând însă (după cum mi-au mărturisit 
unii dintre destinatari) mai mult uluială şi 
furie la adresa necunoscutului autor decât 
revoltă împotriva celor vizaţi de acesta. Şi, 
poate, o găleată de silă (dacă ştie cineva o 
unitate de măsură mai potrivită pentru silă, 
să îmi scrie şi o voi folosi şi eu, pentru că 
ocazii, cu siguranţă, vor mai fi). Recunosc, 
eu unul am avut această reacţie şi aş fi stat 
cât mai departe de alegerile bucureştene 
din mai, dacă aş fi putut. Am promis, şi 
am reuşit, să ţin măcar revista departe de 
alegeri, ceea ce face din ea o foaie mai 
curată decât ar fi dorit-o unii şi alţii. Dar 
acum, că alegerile au trecut, permiteţi-mi 
să-mi vărs năduful.

Şi dacă tot am primit plicul, hai să-l des-
chidem şi să vedem ce se găsea înăuntru.

Surpriză! Înăuntru, era un document, 
pe care l-am publicat şi noi, intitulat „In-
formarea Comitetului Director al F.C.E.R. - 
Cultul Mozaic cu privire la auditul financiar 
efectuat la C.E.B., pentru anii 2009-2012”. 
Numai că mai era adăugată, de o mână 
necunoscută, şi o foaie de hârtie, nesem-
nată, cum ziceam, în care evreii din Bucu-
reşti erau preveniţi că Raportul menţionat 
era un „rezumat cenzurat” al originalului 
„ascuns”, deoarece conducerea F.C.E.R. îi 
„favorizează, cel puţin în acest caz, pe cei 
care au comis fraude”. Ca atare, cititorul 
onest era sfătuit, în final, cu litere mari, să 
„solicite Raportul de Audit” şi să voteze 
„pentru schimbare”.

Nu am nimic împotriva oricăror acuzaţii 
aduse lui Aurel Vainer (menţionat nominal 
în scrisoarea buclucaşă pentru că ar fi „ho-
tărât ca Raportul de Audit să nu fie adus 
la cunoştinţa membrilor comunităţii”), cu 
condiţia ca respectivele păreri, la care ori-
ce om are dreptul, să fie semnate şi trimise 
în plic separat, să ştim şi noi, cititorii, cine 
ce crede şi despre cine. Pentru că erau 
semnate, nu am scris o vorbuliţă despre 
alte mesaje ulterioare, primite pe internet, 
în care unii au spus ce gândeau despre 

cutare sau cutare acţiune a conducerii 
Federaţiei. Desigur, în afară de semnătură, 
respectivele epistole mai trebuie să aibă 
şi argumente solide şi un limbaj civilizat 
pentru a fi luate în serios, dar să fie iscălite, 
e obligatoriu. Pe Aurel Vainer îl ştiu, cu 
bunele şi cu relele domniei sale, de mai 
bine de un sfert de veac. Uneori am fost 
de acord cu el, alteori, nu, fără ca asta să 
ne învenineze unul împotriva celuilalt. Pe 
autorul care şi-a lipit epistola de o comu-
nicare oficială a F.C.E.R. nu îl ştiu şi nici 
nu doresc a-l cunoaşte, pentru că nu îmi 
plac cei care nu au curajul să îşi asume 
propriile puncte de vedere care, anonime 
fiind, sunt bune doar pentru coşul de gunoi, 
unde mi-au mărturisit diverşi destinatari 
că au şi pus mesajul. Şi aici, se cuvine a 
face o precizare: una e o persoană care, 
cum spun ziariştii, „dă o ştire pe surse”, 
contribuind astfel la buna informare a 
opiniei publice, alta e unul care acuză la 
adăpostul anonimatului.

Desigur, aici se mai pot pune nişte în-
trebări, legitime, dar care riscă să deschidă 
o cutie a Pandorei. Una ar fi cine a avut 
acces la plicurile plecate pe banii C.E.B., 
pentru a putea strecura în ele, pe furiş, 
amintita notiţă. Personal, cred că nu sunt 
prea mulţi ...

O a doua întrebare este ce anume a 
sperat anonimul bucureştean, ca să pa-
rafrazez titlul unui film celebru. Probabil, 
să voteze evreii din Capitală o nu ştiu ce 
schimbare, după ce solicită Raportul de 
Audit. Erwin Şimşensohn nici măcar nu a 
candidat, deci schimbarea era garantată 
din start. Iar între cei doi candidaţi la pre-
şedinţia C.E.B. a fost un deplin fairplay, 
dovadă că Ianfred Silberstein a spus, în 
plenul Adunării de prezentare a candida-
ţilor, că omul care îi era contracandidat, 
Paul Schwarz, a fost cel mai fervent sus-
ţinător al său şi chiar l-a sfătuit „să reziste 
la tot, până şi la ameninţări”. Deci, Erwin 
Şimşensohn nu candida, cei doi „preziden-
ţiabili” sunt departe de a putea fi bănuiţi 
că ar fi recurs la anonime, iar schimbarea 
Mirelei Aşman cu Attila Gulyas s-a făcut 
prin votul electoratului, nu prin astfel de 
lovituri sub centură.

Desigur, o să-mi spuneţi că sar prea 
tare din ghete şi că nici o campanie 
electorală nu se duce prin schimburi de 
scrisorele parfumate, dar unii au pierdut 
o ocazie de a demonstra că aparţin unui 
popor ales, nu în sensul biblic, ci în cel 
cotidian al cuvântului!

ALEXANDRU MARINESCU

Îl ştiam pe Arnold 
Helman istoric literar, 
scotocitor de arhive 
şi cărţi vechi şi jurna-
list. Nu de mult, am 
şi scris despre una 
dintre cărţile sale cele 
mai interesante, Glose 
de literatură şi genul 
enigmistic. Iată, însă, 
că istoricul literar lasă 
deoparte uneltele dis-
ciplinei şi îşi încearcă 

puterile în domeniul prozei de ficţiune, 
printr-un volum recent publicat de Editura 
Revista Familiei, intitulat Meridianele iu-
birii. Un volum de nuvele, reunite în jurul 
temei iubirii.

Trecerea de la naraţiunea de idei a cri-
ticii şi istoriei literare la epicul propriu-zis 
al povestirii nu este simplă. Dar lui Arnold 
Helman, familiarizat cu literatura de miste-

re şi cu... misterele literaturii, îi reuşeşte. 
Şi aceasta, în primul rând datorită gustului 
literar. Prozatorul nu îşi alege 
nici subiecte excentrice şi ab-
surde, nici o modalitate narativă 
pretenţioasă. Cu gust sigur, el 
se plasează pe teritoriul prozei 
clasice, de metodă realistă, in-
fuzată cu uşoare ecouri vieneze 
(Schnitzler, Broch). Subiectele 
sunt poveşti de dragoste, lo-
calizate peste tot pe glob şi în 
diferite epoci istorice. Rezultatul 
este o adevărată fiziologie a 
sentimentului erotic, urmărit 
în ipostazele sale istorice şi în 
avatarii săi temperamentali şi culturali.

Unele dintre povestiri par a pleca de 
la un fapt divers (în preambul, autorul 
recunoaşte a se fi inspirat din vieţile pri-
etenilor şi cunoscuţilor, ca şi din media), 
însă modalitatea narativă a lui Arnold 

Helman nu este cea gazetărească. El are 
tuşa fină, iar portretele – în special cele 

feminine – îi ies foarte bine, cu 
observaţia că, separat, ele sunt 
mai puţin semnificative decât 
împreună. Impresia mea este 
chiar că, în spatele poveştii de 
dragoste, care poate fi fericită 
sau nefericită, tragică sau 
liniştită, scriitorul „vânează” 
ipostaze ale feminităţii.

Şi ale umanismului. Căci 
iubirea este o atitudine existen-
ţială fundamentală şi un senti-
ment structurant al vieţii, prea 
adesea ignorat sau depreciat 

în societatea în care trăim, preocupată 
aproape exclusiv de bunuri şi de valori 
materiale. Arnold Helman vine, însă, 
dintr-o cultură iudaică în care familia, 
dragostea, relaţia între bărbat şi femeie 
constituie, începând cu Tora şi cu Cân-

tarea cântărilor, pilonii existenţei noastre 
pământeşti. Prozatorului nu-i este deloc 
ruşine să abordeze teme sentimentale şi 
să fie, cu discreţie, el însuşi uşor senti-
mental: este forma sa de preţuire pentru 
miracolul pe care îl reprezintă, în fond, 
iubirea. Căci, nu-i aşa?, bărbatul care 
nu este capabil să iubească femeia (sau 
femeia care nu e capabilă să iubească 
un bărbat) e greu de crezut că poate fi 
capabil/ă să Îl iubească pe Dumnezeu. 
Pentru omul obişnuit, agapé trece prin 
eros.

Îl asigur pe distinsul confrate din Israel 
că nu are nici un motiv să se îndoiască de 
capacitatea sa epică. Cele 39 de nuvele 
se citesc cu multă plăcere şi te pun pe 
gânduri. Meridianele iubirii sunt un frumos 
imn contemporan al acestui sentiment 
fundamental.

RĂZVAN VONCU
* ARNOLD HELMAN – Meridianele iubirii, Editu-

ra Revista Familiei, Rishon Letzion, 2013.

A r n o l d  H e l m a n ,  p r o z a t o r
Realitatea 

cărţii

Cei care au cunoscut 
„Yentl şi băiatul evreu” (a 
laureatului Nobel Isaac 
Bashevis Singer) graţie 

filmului Barbrei Streisand, trebuie averti-
zaţi. Remarcabila premieră de la TES nu 
este un musical (deşi „orchestrată” şi cu 
sonuri religioase şi cu ritmuri mai lumeşti). 
Şi nu este nici o montare ce mizează în 
primul rând pe atracţia coloritului specific 
etnic şi pe atmosfera Poloniei de secol 
19. Regizorul Erwin Şimşensohn (pe care 
îl regăsim în formă la pupitrul profesiei 
sale) ne propune cu inteligenţă şi har o 
privire rafinată, modernă şi universalizantă 
asupra temelor profunde şi subtile, pro-
blematice, ale textului, într-un spectacol 
deopotrivă incitant şi neliniştitor, cum 
este şi proza lui Singer. Ni se povesteşte 
(cât se poate de verosimil şi „suportabil”) 
extravaganta aventură a fetei de rabin, 
atrasă de aprofundarea cărţilor sfinte dar 
interzisă – prin tradiţie – acestei vocaţii. 
O vedem în dialog doctrinal cu iubitul său 
părinte. O surprindem, cu inima zdrobită, 
insinuându-se, fie şi numai ca „un duh”, 
ori simbolic! în grupul ce rosteşte Kadiş-ul 
(scenă magică, emoţionantă, la TES!). O 
vedem apoi, în faţa oglinzii, tăindu-şi părul, 
schimbându-şi veşmintele şi despărţin-
du-se, pe viaţă, de propria sa identitate. 
„Yentl”, devenită astfel băiatul emerit la 
studii – Anschel – va duce o dificilă viaţă 
secretă printre colegii săi de „yeshiva”. 
Îl vedem împrietenindu-se cu bunul său 
coleg Avigdor, cel îndrăgostit de Hadass 
dar puternic afectat de ruperea logodnei 
când s-a aflat că tatăl său se sinucisese!...

Cum aţi înţeles şi până acum, în „Yentl” 
este vorba de înfruntarea şi sfidarea mul-
tor prejudecăţi, cutume şi chiar interdicţii 
milenare. Căci rebela protagonistă nu 
se împacă nici cu rolul atribuit în familie 
femeii, nici cu privarea ei de învăţătură 
ori de posibilitatea de a trăi din propria 
profesie. În chip original şi surprinzător – 
în „viziunea” lui Singer eroina nu recurge 
la „travesti” doar pasager şi circumstanţial 
(ca eroii lui Shakespeare, să zicem!). Act 
de revoltă şi provocare a limitelor, ea sus-
ţine că „nu e nici de un sex, nici de altul”, 
că „îşi simte un suflet de bărbat într-un 
trup de femeie” tinzând la o transgresare 
a identităţii. Şi iată-l pe Anschel preluând 
prin transfer sentimentele lui Avigdor, 
fermecând, ba chiar luând-o de soţie pe 
Hadass... Acte greu de imaginat ca reale 
dar oare ce nu cutează demonul lui I. B. 
Singer, cel atât de atras de semnificaţiile 

simbolice ale eposului, 
de magic şi fantastic?

Îndrăzneaţă, bizară, 
„Yentl” prilejuieşte scrii-
torului o meditaţie des-
pre chemările ascunse 
din om; un eseu despre 
potenţialul exploziv al 
libertăţii exterioare şi al 
dorinţei. Un apolog despre puterea vo-
inţei şi a iubirii (cu rădăcini creatoare) de 
a infirma predestinări biologice. Şi, mai 
ales, un discurs despre forţa imaginarului 
şi a iluziei, despre puterea spiritului de a 
crea realitate. (Se aminteşte de o femeie 
care – conform „Midraş” – a conceput un 
băiat numai dorindu-l!) Într-o cheie poetică 
şi reflexivă, „Yentl” aminteşte şi de „mitul 
androginului” – ca utopie a refacerii, prin 
dublu, a unităţii iniţiale a fiinţei umane, şi 
a atingerii „totalităţii”.

Regăsim în spectacolul de la TES (sce-
nografia: Alina Herescu; muzica: Vlaicu 
Golcea) grăitoare secvenţe ale vieţii de 
familie, ale ritualurilor specifice sărbătorilor 
ori evenimentelor cruciale ale existenţei. 

Sunt inventate, cu umor şi nerv şi 
stilizate ca într-o pictură naivă, momente 
de joacă şi năzbâtii adolescentine (scalda 
la râu) ori împrejurări prielnice bârfelor şi 
suspiciunilor. Cele mai memorabile sunt, 
repet, trăirile între trezie şi vis, realitate şi 
magie – încărcate cu sensuri simbolice.

Spectacolul e deopotrivă o reuşită so-
listică şi de echipă. Prezenţi cu dăruire în 
distribuţie, maeştrii scenei TES înnobilea-
ză ca de obicei şi cele mai scurte apăriţii, 
iar tinerii pompează aer proaspăt şi ener-
gie. Este cu adevărat impresionant să vezi 
cât de bine răspund cei 25 de actori (plus 
figuraţia) viziunii regizorale, stilului de joc 
ca şi provocării unor „distribuţii duble”, căci 
„Avigdor” e încarnat cu farmec şi natura-
leţe, lirism şi dramatism de Mihai Conrad 
Mericoffer şi Darius Daradici; „Hadass” – 
cu graţie şi delicateţe de Raluca Aprodu 
şi Iolanda Covaci; iar în „Frumka” apar 
şi Maia Morgenstern şi Luana Stoica. În 
două, ba chiar trei roluri distincte („Yentl”, 
„Anschel” dar şi naratorul-comentator!), 
Alexandra Fasolă realizează un adevărat 
tur de forţă. Talentata actriţă conturează 
decis şi sobru, cu patetism reţinut, şi per-
sonalitatea şi mersul „în răspăr” al eroinei 
dar şi – prin zeci de nuanţe, ezitări, fluctu-
aţii – nu numai trăirile ei contradictorii (în 
raport cu lumea, ci şi cu legea morală).

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru
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