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 Agenda deputatului i pre edintelui F.C.E.R.
Dr. Aurel Vainer: „Am dat un vot în interesul comunit ii

evreie ti din România”
Interviu cu dr. Aurel Vainer, deputat, pre edintele F.C.E.R., 

referitor la votul de învestitur  al Guvernului Ponta 3 

- Dle pre edinte, se tie c , în mod tradi ional, Grupul 
Parlamentar al Minorit ilor Na ionale (GPMN) voteaz  cu 
puterea, nu cu opozi ia.  Cum a i votat în cadrul edin ei
plenului reunit al celor dou  Camere i de ce a i f cut 
aceast  op iune?

- A a cum se anun ase i în pres  înainte de vot, GPMN 
decisese s  sus in  Cabinetul Ponta 3, al turi de partidele din 
arcul guvernamental.

- A adar, v-a i formulat op iunea în baza deciziei Gru-
pului, sau a i avut i alte motive?

- Desigur c  dup  r zboi, mul i viteji se arat , dar a  vrea s
judeca i dvs. i s  spune i dac  sunte i de p rere c  am votat 
în interesul comunit ii evreie ti, care m-a trimis în Parlament, 
sau al disciplinei de grup, cum spune i. R spunsul meu la în-
trebarea dvs. este c , de i sunt solidar cu Grupul Minorit ilor, 
nu am dat votul meu pe baza deciziilor luate de conducerea 
GPMN în negocierile cu PSD, ci l-am dat în interesul comunit ii 
evreie ti din România.

- Concret, care au fost aceste interese pe care spune i
c  v-a i fundamentat votul?

- Am s  trec peste lucrurile interesându-i pe to i românii, 
indiferent de etnie, cum ar fi  dezvoltarea economiei, atragerea 
de fonduri structurale, stabilitate guvernamental i am s  m
opresc la cele specifi ce evreimii române i benefi ce pentru 
aceasta i pentru care am pus în urn  o bil  alb . Astfel, PSD 
a promis c   guvernul Ponta va sus ine protejarea patrimoniului 
cultural comunitar i de cult al minorit ilor na ionale. Dup  cum 
ti i, f r  ajutor guvernamental i f r  cel primit din afara rii,

F.C.E.R. nu are for a fi nanciar  necesar  pentru a restaura 
sinagogile i alte cl diri, unele incluse în patrimoniul na ional,
sau pentru a între ine cimitirele i alte obiective din categoria 
celor comunitare i de cult.

Apoi, am fost asigura i (s  ne în elegem, nu e vorba numai 
despre evrei, ci despre toate minorit ile din România), c  noul 
Executiv va sus ine proiectele de lege privind drepturile omului 
i ale minorit ilor na ionale, promovate de GPMN.

De mare importan  mi se pare i faptul c , în condi iile
în care exist  un proiect de revizuire a Constitu iei, PSD s-a 

angajat c  va ac iona pentru men inerea mecanismului de re-
prezentare parlamentar  a minorit ilor na ionale i men inerea
GPMN, ceea ce mi se pare esen ial pentru capacitatea noastr
de a ne promova interesele direct în Parlament, nu apelând la 
alte for e politice sau organiza ii cu ini iativ  legislativ .

- F r  doar i poate, sunt lucruri importante pentru 
evreii din România. Numai c  a i spus „ni s-a promis”, 
„s-au angajat” i a a mai departe. Nu ar fi  primele promi-
siuni uitate de politicieni dup  alegeri ...

- A a este, dar prin votul meu i al colegilor din GPMN, am 
pus de partea noastr  o ans  solid  de a realiza aceste lucruri 
extrem de importante. Care ar fi  fost alternativa? S  vot m cu 
opozi ia i s  ne rug m apoi de autorit i s  ne ajute i pe noi? 
Ar trebui s  în elegem c  oriunde în lume, politica este o art  a 
negocierii i a fl exibilit ii, f r  de care nu po i ob ine nimic i c
fi ecare grup social sau politic are ni te obiective pe care, pentru 
a le realiza, trebuie s fi e la putere, nu în b ncile opozi iei! Iar, 
la nevoie, recurgem la compromisuri.

- A i mai cerut i alte lucruri specifi ce evreimii din Ro-
mânia?

- Evident, am amintit partenerilor no tri c  ne lupt m de ani 
de zile pentru ob inerea avizului favorabil al Guvernului necesar 
adopt rii, în Camera Deputa ilor, a proiectului de lege pentru 
majorarea, începând din anul 2015, a indemniza iilor pentru 
Legea 189, care prevede acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive etnice de c tre regimurile instaurate în 
România, începând din 6 septembrie 1940, pân  la 6 martie 
1945. De asemenea, ne-am exprimat dorin a de a ob ine avizul 
favorabil al Guvernului pentru modifi carea legii 107 – OUG 311, 
privind combaterea antisemitismului, xenofobiei i rasismului, 
proiect afl at în prezent la Senat.

Desigur, de la dorin a noastr  de a promova aceste docu-
mente legislative i pân  la adoptarea lor, mai este nevoie de 
timp. Cred îns , f r  s fi u acuzat de lips  de modestie, c i în 
privin a votului exprimat pentru învestirea Cabinetului Ponta 3, 
ca i în alte numeroase cazuri, am ac ionat exclusiv spre binele 
i în interesul comunit ii evreie ti din România.

- V  mul umesc pentru l muriri i nu pot decât s  v
doresc succes în aceste demersuri.

ALEXANDRU MARINESCU

Interven ia
în Parlament 

a dr. Aurel 
Vainer asupra 
proiectului de 

lege privind 
c s toria între 

persoane de 
acela i sex

La dezbaterea în Comisia Juridic , de 
Disciplin i Imunit i din Camera Depu-
ta ilor, asupra proiectului de lege privind 
c s toriile între persoane de acela i sex, 
pre edintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel
Vainer, a avut o consistent  interven ie,
cu sugestii la prezent, cu referiri la Biblia 
str veche i mereu actual , fapt care-i 
justifi c  perenitatea. Select m, în cele 
ce urmeaz , fragmente ilustrative pentru 
afi rma iile de mai sus.

„Eu v  salut cu un salut ebraic foarte 
prezent, foarte necesar în aceste zile, în 
care se întâmpl  lucruri teribile la vecini, 

alom – Pace! […] V  mul umesc c
m-a i invitat ca reprezentant al Cultului 
Mozaic. Sunt, într-adev r, pre edintele
F.C.E.R. – Cultul Mozaic, sunt i deputat. 
Nu voi vorbi în calitate de deputat.

S-a introdus, sub un titlu inofensiv, un 
subiect extrem de delicat i complicat. 
Parteneriat civil poate însemna tot ce 
vre i: între oameni, între societ i, între 
fi rme. De aceea, am s  v  m rturisesc
c , la început, am crezut c  am de-a face 
cu parteneriat între organiza ii din socie-
tatea civil , autorit ile publice .a.m.d.

Prima chestiune: cred c  titlul proiec-
tului de lege nu corespunde cu con inutul 
acestei propuneri legislative.

Acum, i punctul de vedere al Cultului 
Mozaic. Noi nu putem fi   de acord cu un 
parteneriat între persoane de acela i
sex. i a  dori s  recurg, a a cum colegul 
a recurs la corinteni, la dou  - trei citate 
din Vechiul Testament i din Talmud. 
Foarte pe scurt, nu-mi place s  ocup 
timpul, i am s  v  citesc foarte simplu ce 
scrie. […] Iat  ce spune Pentateuch-ul, 
partea principal  din Vechiul Testament, 
în Levitic: „S  nu te culci cu un b rbat,
cum se culc  cineva cu o femeie. Este 
o urâciune”. Aceasta este, a adar, o 
abomina ie i, dac  un b rbat are rela ii
sexuale cu un b rbat a a cum are cineva 
cu o femeie, ambii au comis un lucru 
abominabil.

În iudaism exist  trei p cate capitale: 
idolatrie, crim i rela ii sexuale neper-
mise. Homosexualitatea este inclus ,
al turi de incest, în aceast  a treia 
categorie.

Pentru a fi  contractat , o c s torie
iudaic  trebuie s  aib  loc dup  legea lui 
Moise i a lui Israel, în condi iile în care 
c s toriile se pot face între persoane de 
sex diferit. 

Mai exist  o colec ie de legi, deriva-
te din Levitic, care spune: „de datinile 
p mântului Egiptului s  nu v ine i, 
nici de datinile p mântului Canaanului 
în care am s  v  duc; s  nu v ine i
i s  nu umbla i dup  obiceiurile lor”. 

Printre altele, se enumer  ca obiceiuri 
interzise c s toria între doi b rba i sau 
dou  femei. Aceast  exemplifi care este 
o referin  clar . Deci, categoric, Cultul 
Mozaic nu poate fi  de acord cu o astfel 
de propunere legislativ . De altfel, am 
v zut avizele de la Comisia de Egalitate 
de anse, unde ar fi  putut avea un aviz 
de alt gen, i de la Comisia de S n tate,
care, amândou , sunt negative. 

A adar, considera i Cultul Mozaic cu 
acest punct de vedere iar eu, ca depu-
tat, sigur c  m  raliez acestui punct de 
vedere”.

Sunt mâhnit, de-a dreptul indignat, c
acest partid se poate manifesta în voie în 
România. Eu sunt extrem de bucuros c
în Parlamentul României nu mai exist
nici un partid extremist i nici vorb , de 
unul care s  ac ioneze cu extremismul de 
care d  dovad  Jobbik.

Categoric, nu ne face bine o astfel de 
prezen  în România i nu avem de ce s
import m extremism din alte ri. F r  a 
face apologii, dar i f r  a desconsidera 
realit ile existente, România este o ar
în care noi, minorit ile na ionale, ne bu-
cur m atât de drepturi, cât i de obliga ii.
Libertatea cuvântului nu înseamn  c
po i s  exprimi orice i oricum. Aceste 
manifest ri sunt extremiste în adev ratul
în eles al cuvântului. A  vrea s  amintesc 
c  în ziua în care pre edintele Traian 
B sescu ne-a înmânat înalte decora ii 
ale statului român, mie i pre edintelui
Congresului European Evreiesc, Moshe 
Kantor, evreii din Europa au dat glas, atât 
la Cotroceni, cât i la Palatul Parlamentu-
lui, unde a avut loc o întâlnire cu condu-
cerea CEE, îngrijor rii lor foarte serioase 
pe care le-o stârnesc astfel de manifest ri 
i nu v d de ce s  a â m în România un 

foc care nu are nicio justifi care. Nu are 
nicio justifi care pentru c , dac  una dintre 
minorit i se confrunt  cu probleme, total 
sau par ial nerezolvate, se pot g si alte 
c i de abordare decât aceasta a unui 
limbaj extremist, agresiv i foarte pu in
acceptabil în vremurile de ast zi.

Noi suntem preocupa i – i cred c
este o preocupare major  în Europa, 
legat  de alegerile pentru Parlamentul 
European – ca nu cumva for e extremiste 
s  dobândeasc  puterea pe care, din p -
cate, acest Jobbik o are în Ungaria. Toc-
mai din acest motiv spuneam c  nu avem 

nevoie s  import m acest extremism, 
dac  pot folosi termenul de import, care 
alt dat  se folosea în sintagme precum 
import de revolu ii sau de contrarevolu ii.
Continuând pe aceea i idee, acesta este 
un import f r  acte legale. Desigur, legal 
este s  po i circula, ca oricare cet ean
al UE, dar nu s  vii la noi acas  cu astfel 
de idei i atitudini, care aprind ni te focuri 
foarte puternice. Nu este cazul, pentru c
România este o ar  care poate rezolva 
pe c i democratice, pe calea dialogului, 
problemele cele mai delicate, inclusiv 
cele ale minorit ilor na ionale. Nu avem 

nevoie de manifest ri de acest gen!
V  spun foarte categoric c  sunt 

nec jit c  un partid extremist dintr-o alt
ar , chiar dac  este membr  a Uniunii 

Europene, poate s  vin  aici i, ca s
spun a a, s  danseze pe melodia i pe 
ritmurile lui. În context, vreau s  amintesc 
c  eu nu am ezitat s  iau atitudine i
fa  de acele încerc ri ale extremi tilor
maghiari de a readuce în România fi gu-
rile trecutului, cum era celebrul personaj 
József Nyirö! Nu avem nevoie! V  spun 
sincer i deschis c  noi, în Parlament, 
suntem un grup de 18 minorit i, plus 
maghiarii, c  rela iile între noi sunt foarte 
bune i c  noi nu încerc m s  cre m
probleme unei Românii care are nevoie 
de dezvoltare, de cre tere economic , de 
un climat democratic i pa nic!

„Nu avem nevoie s  import m extremism!”
Interven ia deputatului AUREL VAINER, pre edinte al F.C.E.R., la TVR Cluj, în 

emisiunea pentru minorit i, pe tema manifest rilor agresive în România ale unor 
reprezentan i ai partidului maghiar de extrem  dreapta Jobbik. Interven ia a avut 
loc în ziua de 12 martie 2014.

Pre edintele Traian B sescu acordând înalte distinc ii deputatului dr. Aurel Vainer 
i pre edintelui Congresului European Evreiesc, Viatcheslav Moshe Kantor. (Detalii în pag 7)
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Masca i grag r-ul, primite de cum 
intrai în Sinagoga Mare, f ceau s  sim i
c -i Purim. Grag r-ul e doar vârful ais-
bergului. Fiindc  bruiajul pe care suntem 
datori s -l facem cu ajutorul lui, ascultând 
Meghilat Ester, cum auzim numele lui 
Haman, ascunde mult dramatism. Ha-
man, arhetipul antic al antisemitului, prim 
ministrul împ ratului Aha vero , domnind 
în Babilon, pl nuia exterminarea total
a poporului evreu. Atunci planul a fost 
dejucat, dar în secolul XX – nu. Spunea 
pre edintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer:
„Purim e s rb toarea zarurilor care au 
c zut în favoarea noastr , nu a celor care 
ne-au vrut pieirea”. Din poporul evreu, o 
treime a fost asasinat  în Holocaust. „În 
prezent, suntem 14 milioane de sufl ete. 
Cifra a dep it cu un milion num rul 
existent înaintea Holocaustului”. i – re-
feritor la statutul comunit ii evreie ti din 
România zilelor noastre: „Suntem liberi 
într-o ar  democrat , în care ne bucur m
de toate drepturile. 

La 11 martie a.c., la Palatul Cotroceni i
la Palatul Parlamentului, cei mai importan i
conduc tori ai rii au rostit cuvinte de cea 
mai mare laud  pentru evreii din România, 
pentru participarea lor la prosperitatea 
ei”. De altfel, au reconfi rmat-o mesajele 
de felicitare cu prilejul Purim-ului, venite 
din partea pre edintelui României, Traian 
B sescu, din partea Guvernului României, 
în persoana secretarului de stat al DRI, 
Lacziko Enikö Katalin, citite de vicepre-
edintele F.C.E.R. i pre edinte al C.E.B., 

ing. Paul Schwartz. Joint-ul ne-a urat, în 
aceea i lectur , Hag Purim Sameah, „cu 
inima plin  de veselie i binecuvântare”, 

în anul în care s rb tore te 100 de ani 
de când fi in eaz , prin gândul scris al 
directorului Joint pentru România, Israel
Sabag. Referindu-se la „poporul miraco-
lelor”, o sintagm  din felicitarea primit  de 
la Joint, pre edintele C.E.B. a accentuat: 
„Dac  poporul evreu exist , este pentru 
c  a vrut Dumnezeu. Dar – i fi indc  au 
existat evrei care s-au sacrifi cat pentru 
binele poporului”. „Nu suntem sclavi ai 
destinului, el este i în mâna noastr ” a 
fost lec ia universal  de via  desprins
de Rabinul Rafael Shaffer din Cartea Es-
terei. „Numele s rb torii – Purim (zaruri, 

în persan ) vine chiar din modul în care 
s-a stabilit timpul ac iunii”, a specifi cat 
Rabinul. „Str mo ii no tri s-au bucurat 
de osp ul lui Aha vero , au mâncat din 
vasele jefuite din Templul de la Ierusalim. 
Pentru asta, Dumnezeu a hot rât s -i 
pedepseasc . Dar aceast  decizie a fost 
schimbat  prin post i rug ciune. Decizia 
Divin  poate fi  schimbat  prin sincer

remu care; este esen a s rb torii”. „Patru 
mi vot suntem datori s  facem de Purim”, 
a spus directorul executiv al JCC Bucu-
re ti, Adi Gueron: citirea Meghilei, masa 
copioas , mi loah manot – daruri dulci 
trimise unii altora -, dona ii pentru cei mai 
nevoia i din comunitatea noastr ”. eful
de cabinet al pre edintelui F.C.E.R., Silvi-
an Horn, a mul umit pentru sponsoriz ri în 
organizarea Purim-ului 5774 Sarei Wexler,
Nicolei Tender, lui Aurel Iovi u; Mul umiri
au fost aduse, de asemenea, lui Cristi 
Nicolae, de la „Bucharest Klezmer Band”. 

   Am ascultat serviciul religios, ofi ciat 
de Rabinul Rafael Shaffer; de directorul 
Cancelariei Rabinice, Edi Kupferberg,
Prim-Cantorul Iosif Adler i Yehuda 
Livnat. La loc de cinste - lideri F.C.E.R., 
C.E.B., BBR, Complexul colar „Lauder 
– Reut”, înal i ierarhi ai Bisericii Ortodoxe 
Române. Au împ rt it cu noi bucuria 
s rb torii E.S. Dan Ben-Eliezer, amba-
sadorul Israelului în România, cu so ia sa. 

  E adev rat, ob tea noastr  e din ce în 
ce mai mic , dar avem copii, avem viitor. 

tim s  facem haz de necaz; cu verv , cu 
umor, schimbând registrul poantelor de la 
arj  amical  la ironie i pamfl et. Un quod 

erat demonstrandum în versiunea Maiei
Morgenstern i Nicolae Predica. Fiindc
„Purimul r mâne Purim”, ne-a încredin at
Zigu Tauberg, autorul poemului cu acest 
titlu, promi ând Hamanilor, deghiza i sau 
nu, s  n-aib  grij : vom continua s  exis-
t m. Dou  cuplete – unul vesel, altul trist 
– i dou  interpret ri imbatabile. 

IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 10)

În ziua de 16 martie 
2014, i la sediul Comu-
nit ii noastre, ca pretu-

tindeni unde sunt evrei, am s rb torit 
Purim-ul. Dup  ce a fost prezentat
semnifi ca ia acestei s rb tori, au fost vi-
zionate secven e din fi lme cu tema Purim-
ului, momente din dansurile ansamblului 
„Hora”, din repertoriul corului Comunit ii
Evreilor din Bucure ti i au fost audiate 
melodii din concertele lui Andre Rieu.

Au fost servite tradi ionalele pr jituri
humenta en i alte dulciuri.

Ing. FAIMBLAT SOLOMON
pre edinte C.E. Tulcea

A devenit o tradi ie ca 
elevii de la Liceul Teoretic 
„ tefan D. Luchian” din 

tef ne ti, jude ul Boto ani, s  respecte 
s rb torile iudaice, inând cont de trecutul 
istoric, de rela iile interculturale i interet-
nice ale tef ne tiului.

Acest lucru presupune respect pen-
tru diversitate cultural , dialog cultural, 
cunoscându-i acestui popor tradi iile, 
obiceiurile i s rb torile religioase.

PURIM 5774
Mesaje de felicitare 

primite de F.C.E.R. 
cu ocazia festivit ilor

de Purim
Traian B sescu

pre edintele României:
Am deosebita bucurie de a transmite 

salutul meu c lduros tuturor membrilor 
Comunit ii Evreie ti din România cu 
prilejul s rb torii de Purim, care ne ofer
prilejul de a refl ecta, de fi ecare dat , la 
importan a comuniunii i a dialogului 
fratern, în spiritul p cii i al încrederii în 
for a binelui.

Este o zi special  în istoria poporului 
evreu i totodat  o s rb toare mereu 
actual  prin sensurile profunde conferite 
valorilor care ne c l uzesc în via a noas-
tr  de fi ecare zi, inspirându-ne deciziile 
i ac iunile, în vederea binelui comun.

Pentru fiecare popor, celebrarea 
evenimentelor fondatoare reprezint  o 
reevaluare a trecutului din perspectiva 
simbolurilor care dau substan  unei 
identit i colective, conturându-i destinul 
unic în marea familie a umanit ii. Fie 
ca imaginea luminoas  a împ r tesei
Estera i for a purit ii i a credin ei care 
îi defi nesc personalitatea în spiritualita-
tea poporului evreu, s  v  aduc  mult
bucurie i prosperitate pentru întreaga 
dumneavoastr  comunitate. 

Hag Purim Sameah!
15 martie 2014

Lacziko Enikö Katalin
secretar de stat al Departamentului 

pentru Rela ii Interetnice:
În aceste momente de fireasc

înc rc tur  emo ional  pentru marea 
familie evreiasc  din România, doresc 
s  v  asigur c  sunt al turi de dumnea-
voastr  la aceast  s rb toare vesel
care este Purim. Este o mare onoare 
pentru mine de a participa la aceast
s rb toare a evreilor în care primeaz
bucuria comuniunii cu cei dragi, dar i
solidaritatea fa  de cei care au nevoie 
de ajutor.

Purimul este o lec ie de via  evre-
iasc  al c rei mesaj este acela c
trebuie s  înv m s fi m toleran i, s
promov m dialogul intercultural, nevoia 
de cultivare a valorilor comune i de 
a ap ra tradi iile. „S  nu accep i s fi i 
victim ” este înv tura transmis  din 
genera ie în genera ie evreilor de c tre
Ester i Mordechai, lideri în elep i ai 
evreilor din imperiul lui Aha vero .

Prin activit ile desf urate, prin 
contribu ia liderilor acestei minorit i, 
Federa ia Comunit ilor Evreie ti din 
România a dovedit tuturor c  nu ac-
cept  s fi e victim i face tot pentru a 
contribui la cultivarea cunoa terii i în e-
legerii cu majoritatea, cu alte minorit i
na ionale din România, la promovarea 
diversit ii etnice, cuturale i religioase 
în România.

Doresc s  transmit felicit ri tuturor 
evreilor din România pentru activitatea 
consecvent  pe care o desf oar  în a 
promova imaginea evreilor, pentru faptul 
c  respect  tradi iile i obiceiurile speci-
fi ce acestei s rb tori, care o transform
într-un moment de bucurie pentru evreii 
de pretutindeni.

Hag Purim Sameah!

Israel Sabag
director Joint România
Dragi prieteni,
Poporul evreu este poporul mira-

colelor, iar ast zi s rb torim miracolul 
salv rii evreilor.

American Jewish Joint Distribution 
Committee, care aniverseaz  anul 
acesta 100 de ani de la înfi in are, se al -
tur  Federa iei Comunit ilor Evreie ti
din România i Comunit ii Evreie ti 
Bucure ti, i v  ureaz Purim sameah!

S  ne fi e inima mereu plin  de vese-
lie i casa – de binecuvântare!

Hag Sameah!

Dup  ceremonia de la Sinagoga 
Mare, din 15 martie, ne-am bucurat în 
zilele de 16 i 17 martie de alte dou  ma-
nifest ri: „Purim–spiel” de Avram Goldfa-
den, în interpretarea actorilor de la TES, 
i recitalul forma iilor F.C.E.R., ambele la 

Palatul Copiilor din Bucure ti. În sala cu o 
mie de scaune nu a mai r mas nici un loc 
liber. Au fost prezen i numero i membri 
ai ob tii, conducerea F.C.E.R. i C.E.B., 
prieteni ai etniei noastre. Posturi TV au 
transmis evenimentul. 

P u r i m  d u p  P u r i m

Î n  c o m u n i t i l e  e v r e i e t i

„S RB TOAREA ZARURILOR 
CARE AU C ZUT ÎN FAVOAREA NOASTR ”

La Sinagoga Mare din Capital

Directoarea TES, actri a Maia Mor-
genstern, de o tinere e demn  de invidiat, 
a recitat un monolog de deschidere, din 
care rezult  c  „noi, evreii, suntem de 
vin  de toate”; am spune, de binefacerile 
aduse omenirii de un popor greu încercat. 

Apoi a urmat un spectacol de Avram 
Goldfaden, cu actualiz ri pe teme de 
istorie recent , în interpretarea talenta-
ilor actori ai TES, acest teatru minunat: 

Leonie Waldman Eliad, cu cel mai lung 
i str lucit stagiu la TES (în rolul reginei 

Wa ti), Mircea Dragomir (astronomul), 
Cornel Ciupercescu (Aha vero ), Anca 
Levana Brif (Esther), Dorina P unescu
(Mordechaia; n.n. – este o inova ie a 
autorului, în Megilat fi ind vorba de b r-
batul Mordechai), Katia Pascariu, Natalie 
Ester, Nicolae i Marius C lug ri a, Mihai 
Ciuc , Roxana Guttman, Arabela Neazi, 
.a. Muzica, bogat  în elemente evreie ti
i din alte tradi ii, de Imre Kalman, core-

grafi a (excelent ) – Galina Bobeic , regia 
tehnic  – Sorin Sârghi, totul, în regia ar-
tistic  al lui Andrei Munteanu. Traducerea 
textului din idi  apar ine Myei Liontescu. 
O comedie savuroas , un musical reu it.
Felicit ri tuturor realizatorilor! 

Forma ia de klezmeri i corul F.C.E.R., 
conduse de Bogdan Lif in, au interpretat 
muzic  evreiasc  tradi ional i nou .
Solistele Carmen Iovi u i Mihaela Culi
au completat cu talent programul artistic 
de înalt  calitate. 

Purimul copiilor de la 
Complexul colar „Lauder-Reut”

La sediul JCC a avut loc o întâlnire 
vesel  (cum altfel?) cu copiii de gr dini
i colari ai Complexului educa ional con-

dus de Tova Ben Nun Cherbis. O mul ime 
de daruri, jocuri, concursuri, dansuri, mo-
mente de anima ie de toat  frumuse ea.
Copiii, costuma i în personajele de Purim, 
ca i în balerine, pira i, cavaleri-spadasini, 
au exultat de bucurie. A fost un moment 
de mare satisfac ie pentru viitorimea 
noastr , care cre te pe zi ce trece. O 
parad  a modei a completat s rb toarea.

BORIS MEHR

Tulcea

tef ne ti

Elevele din clasa a VI-a A s-au cos-
tumat în ginga e fl ori de prim var , au 
dansat, Ziua de Purim fi ind astfel cele-
brat  cu mult  veselie i cu un carnaval, 
dup  care s-au servi t, conform tradi iei
evreie ti, pr jituri i bomboane.

 În tef ne tiul de alt dat , de Purim, 
evreii petreceau împreun  cu românii 
cre tini la ber ria Binder, iar seara se 
plimbau cu birjele pe Strada Mare, lumi-
nat  de lampioane.

Elevii ureaz  comunit ilor evreie ti
din România „HAG PURIM SAMEAH!“

Prof. OLTEA NEAGU
Liceul Teoretic „ tefan D. Luchian” 

din tef ne ti
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Pentru a cinsti memoria inegalabi-
lului Nicolae Cajal, F.C.E.R. a organizat 
un eveniment comemorativ, al c rui 
sufl et a fost Irina Cajal, fi ica fostului 
pre edinte al Federa iei. Manifestarea 
a fost deschis  de dr.ing. José Blum, 

eful Departamentului de cultur , art
i tiin , realizatorul simpozionului, 

împreun  cu Sybil Benun i Robert 
Schorr. 

Dr. Aurel VAINER:

Cajal a fost 
o personalitate colosal
Bun tate, inteligen-

, umor, diploma ie, 
patriotism, leg turi ex-
celente cu societatea 
civil i conduc torii 
celorlalte culte din Ro-
mânia. La toate aces-
tea s-au referit cei care 
au luat cuvântul la ma-
nifestarea comemorativ  a profesorului, 
academicianului, medicului, omului, p -
rintelui, liderului comunit ii evreie ti. „De 
multe ori, când intru în biroul meu, simt 
c  nu pot s  m  a ez pe scaunul pe care 
au stat Moses Rosen i Nicolae Cajal. Au 
fost valori prea mari ale evreimii române. 

i din acest punct de vedere, anume c
urmez unui astfel de colos, am un mandat 
greu”, a spus dr. Aurel Vainer, pre edinte-
le F.C.E.R., care a moderat reuniunea la 
care participan ii au venit în num r atât de 
mare, încât au umplut pân  la refuz sala 
JCC din Popa Soare.

Nicolae Cajal a fost cel care a fun-
damentat i conceptul de real semitism,
conform c ruia evreul român nu trebuie 
s  stea cu fruntea plecat , ascuns, ca s
nu-l vad  nimeni c  este evreu, ci s in
capul sus, cu demnitate, ar tând mereu 
ce a f cut i ce face aceast  etnie pentru 
România. De asemenea, a subliniat Aurel 
Vainer, a realizat un sistem de raporturi 
foarte apreciat de autorit ile române, de 
societatea civil i de celelalte culte reli-
gioase. Acad. Cajal a fost un om cu mult 
umor, care spunea cu bucurie bancuri, un 
om al prieteniei i în elegerii, un promotor 
al imaginii României în lume, dup  1990. 
„Nu a acceptat s fi e el însu i ambasador, 
dar în elepciunea sa l-a f cut celebru i
l-a f cut s fi e comparat cu rabinul din 
Buhu i”, a amintit Aurel Vainer. 

Printre contribu iile de seam  ale lui 
Nicolae Cajal ca pre edinte al F.C.E.R. 
se num r  aceea c  a coagulat sistemul 
comunit ilor locale. „Este remarcabil felul 
în care Cajal a reu it simbioza între tiin
i credin . La o întâlnire la Consiliul Na-
ional pentru tiin i Tehnologie, unde 

era singurul evreu care avea calitatea 
de membru, a spus c  sunt binevenite 
progresele tiin ei medicale, care permit, 
de pild , stabilirea sexului unui copil înc
înainte de na tere, dar s  nu cumva s
se încerce dirijarea acestui sex, pentru 
c  atunci, lumea creat  de Dumnezeu 
se va r sturna!”

Acad. R zvan THEODORESCU:

Un lider al timpului s u
Acad. R zvan The-

odorescu a eviden iat 
plurivalen a persona-
lit ii celui care a re-
prezentat ani de zile 
evreimea român : „Ni-
colae Cajal a fost cu 
siguran  unul dintre 
cei mai admirabili ro-
mâni ai timpului s u, români de origine 
evreiasc . A f cut pentru evreimea din 
România i pentru poporul român ceea 
ce foarte pu ini oameni au f cut. A conferit 
o noble e deosebit  etniei, comunit ii 
dumneavoastr i contemporanilor s i
din România. (…) Mereu surâz torul, 
generosul N. Cajal i so ia sa, doamna 
Bibi, formau un cuplu inseparabil, cel mai 
admirabil cuplu pe care l-am cunoscut în 
via a mea, oameni de o bun tate admira-
bil  într-o ar  cu oameni îndeob te înr i i
(…). Era casa în care întâlneai oameni 
speciali (…); efectiv uitai uneori de r uta-
tea lumii din jur – înconjura i de urâciunea 
contemporanilor, ei surâdeau.” Acad. 
R zvan Theodorescu a mai amintit de o 
alt  calitate specifi c  lui N. Cajal, despre 
care pu in tiu c  a scris i piese de teatru: 
„Avea umor… avea acea deta are inteli-
gent . Spunea, ca nimeni altul, bancuri cu 

evrei, el care iubea Israelul, 
evreimea i era iubit de evreii 
români din Ierusalim, Tel Aviv, 
Haifa (…)”. De asemenea, 
acad. R zvan Theodorescu 
a subliniat rolul deosebit de 
important pe care l-a avut N. 
Cajal în cadrul discu iilor la 
nivel înalt preliminare intr rii
României în NATO; acesta 
a reu it s  g seasc  „o via 
media” între diversele opinii 
ale liderilor comunit ii de la 
vremea respectiv , ajutând 
astfel diploma ia româneas-
c . „Nu îmi închipuiam s -l v d ca pe 
un rabin de la Buhu i”, a exclamat acad. 
R zvan Theodorescu, ad ugând: „A fost 
una dintre cele mai frumoase expresii 
ale evreimii române ti. Venea dintr-o 
comun  din Moldova de nord, Suli a, din 
zona Boto anilor (…). Din aceast  zon
se trag trei mini tri europeni, din familii 
evreie ti (…) Nu întâmpl tor, europeanul 
Cajal venea de acolo.” 
Victor OPASCHI:

Rela ia dintre pre edintele
Iliescu i academician – 

excelent
 În cuvântul s u, Vic-

tor Opaschi, secretar 
de stat la Departamen-
tul Cultelor, a afirmat 
c  are multe amintiri 
despre numero i pre-
edin i ai F.C.E.R. i

alte personalit i din 
comunitatea evreilor, 
dar dore te s  vorbeasc  mai degrab
despre rela iile pe care le-a avut profe-
sorul Cajal cu pre edintele Ion Iliescu, 
dup  1989, pentru c  în acea perioad
a fost consilierul pre edintelui României. 
Dincolo de caracterul ofi cial, institu ional,
despre aceast  rela ie se poate spune 
c  a fost una de prietenie, lucru destul 
de rar. Cei doi au conlucrat cu sacrifi cii 
de sine pentru binele na iunii române, 
a subliniat V. Opaschi, ar tând c  a fost 
de multe ori martor la sentimentele de 
prietenie i pre uire manifestate de pre-
edintele Iliescu fa  de profesorul Cajal 
i acest lucru s-a concretizat cel mai bine 

în timpul vizitei efectuate de pre edintele
României în Israel, între 2-5 septembrie 
1991. A fost o vizit  istoric , pre edintele
Iliescu l-a invitat pe profesorul Cajal s
fac  parte din delega ia ofi cial , iar acesta 
s-a implicat extrem de mult, nu numai ca 
ghid informal al delega iei. „A fost un fel de 
înger p zitor al delega iei, veghind pa ii
no tri, mereu zâmbitor, fericit c  poate fi
de folos atât României, cât i Israelului”, 
a spus vorbitorul.

 Fiind i el în delega ie, a v zut cât de 
apropia i erau cei doi i cât de special
i sincer  era rela ia dintre ei. În 2003, 

când profesorul Cajal a împlinit 85 de 
ani, pre edintele Iliescu l-a s rb torit 
la Cotroceni, în cadrul unei ceremonii 
speciale. V. Opaschi a citit apoi cuvintele 
rostite cu acel prilej de Ion Iliescu despre 
academicianul Nicolae Cajal, adev rate
m rturii de prietenie. Pre edintele l-a 
caracterizat pe prof. Cajal ca un om cu 
calit i excep ionale, echilibrat i obiectiv. 
Ca lider al F.C.E.R., prof. Cajal a fost o 
personalitate carismatic , cu cea mai cre-
dibil  abordare a iudaismului românesc, 
un continuator demn al predecesorilor lui, 
aducând o mare contribu ie la cunoa te-
rea performan elor evreilor din România 
prin lansarea conceptului de real semi-
tism. A fost o personalitate cu con tiin a
permanent lucid i conciliatoare în istoria 
României, l-a citat secretarul de stat pe 
pre edintele Iliescu.

Vorbitorul s-a referit i la un alt moment 
din via a profesorului. Amintind activitatea 
Comisiei Wiesel, ini iat  de pre edintele
Iliescu, a vorbit despre foarte importanta 
vizit  a vicepre edintelui B’nai B’rith In-
ternational, Dan Mariaschin, la Bucure ti
în faza fi nal  a redact rii Raportului fi nal. 

Prof. Cajal, de i bolnav, a ie it din spital 
ca s  participe la întâlnirea Mariaschin- 
Iliescu, s  se conving  c  totul mergea 
bine. Nicolae Cajal, a spus în încheiere 
V. Opaschi, a fost un om echilibrat, o for
în lupta pentru democra ie i prietenie, 
de aceea trebuie s -i p str m memoria.

Monica CONSTANTINESCU: 
Profesorul i-a pus 

amprenta pe genera ii
de virusologi români

Conferen iar univer-
sitar, doctor în viruso-
logie Monica Constan-
tinescu a declarat c
„genera iile de studen i
care l-au avut ca profe-
sor pe academicianul 
Cajal i care s-au for-
mat sub lumina geniului 
acestuia î i amintesc de cursurile pline 
de har, de metoda riguroas  de predare 
i de aplicarea în clinic  a rezultatelor 

cercet rii fundamentale”, pe care le-au 
deprins de la profesorul lor, Nicolae Cajal, 
care a r mas întotdeauna „acela i devotat 
colaborator al lui tefan Nicolau”. Cei doi 
au scris lucr ri care au pus bazele colii
române ti de virusologie. De altfel, nepo-
tul lui tefan Nicolau recuno tea c  s-a 
apucat s  studieze virusologia infl uen at
de Nicolae Cajal. 

Un merit deosebit al academicianului 
Cajal a fost c  a reu it „s  scape de la 
desfi in are Institutul de Virusologie, al 
c rui director era”. „S  ne gândim cu 
gratitudine la Nicolae Cajal”, a îndemnat 
Monica Constantinescu, pentru c  acesta 
i-a înv at studen ii s  nu fi e intransigen i

decât fa  de intoleran , s  pre uiasc
rela iile civilizate dintre oameni, rigoarea, 
respectul.

În mediul academic, Nicolae Cajal, 
care avusese mari merite în descoperirea 
epidemiei de HIV la copiii din România, 
declara, ca pe o deviz  a sa: „Sunt un îm-
p timit al noului”. Ca împ timit al noului, 
a ajuns la rezultate excep ionale în cer-
cet rile asupra virusurilor i patologiilor 
virale, encefalitei etc. 

Prof. dr. Mircea BEURAN:

Savantul de excep ie – 
un model în fa a colegilor 
Prof. univ. dr. Mircea 

Beuran a rememorat 
episodul primei sale 
întâlniri cu savantul Ni-
colae Cajal, pe vremea 
când lucra la un studiu, 
deosebit de interesant 

i inovator la aceea 
vreme, privind organis-
mul animal în stare de imponderabilitate. 
Evocând vasta activitate de cercetare a 
celui care a scris „peste 400 de lucr ri
tiin ifi ce, c r i, studii în domeniul viru-

sologiei”, prof. univ. dr. Mircea Beuran 
a ar tat c  se împlinesc „zece ani de la 
regretata dispari ie a unui om care i-a
închinat toat  via a domeniului s n t ii”.
De asemenea, el a subliniat c  „noble ea
caracterului” este pân  la urm  „cel mai 
mare dar al familiei Cajal. S  nu renun i
la puterea de a face bine”. Nicolae Cajal 
„a fost liderul F.C.E.R. într-o perioad  de 
tranzi ie, reu ind s  organizeze activitatea 
de asisten  sanitar i social , demon-

Acad. N I C O L A E  C A J A L , In memoriam – 10 ani de la trecerea în nefi in

La un deceniu de la trecerea sa la 
cele ve nice, Nicolae Cajal continu
s fi e o personalitate prezent  zi de zi 
în rândurile evreilor i ale intelectualilor 
din România. i asta datorit  faptului c
i-a f cut un obiectiv din a face mereu 

bine celor din jurul s u, a inteligen ei i
diploma iei sale, a spiritului pe care l-a 
l sat mo tenire studen ilor s i.

N scut pe 1 octombrie 1919, fi u al 
pediatrului Marcu Cajal i al so iei aces-
tuia, Carola, s-a stins din via  în ziua 
de 7 martie 2004, la Bucure ti, unde a i
venit pe lume. Voca ia sa de a face bine 
celor din jur l-a determinat s  continue 
tradi ia medical  a familiei, devenind 
microbiolog, urcând toate treptele pro-
fesiei, fi ind un remarcabil i apreciat 
cercet tor. Nicolae Cajal a dobândit 
titlul de doctor în medicin i chirurgie 
al Facult ii de Medicin  Bucure ti, iar 
în 1958 a devenit i doctor în tiin e.

În semn de recunoa tere a calit i-
lor sale tiin ifi ce, i s-a conferit titlul de 
academician, ajungând vicepre edinte
al Academiei Române i pre edinte al 
Sec iei medicale a înaltului for tiin ifi c, 
membru al Academiei de tiin e din New 
York, Doctor Honoris Causa al Universi-
t ilor din Oradea, Timi oara, Cluj i Ia i.

A fost profesor i ef al catedrei de 
virusologie de la Institutul de Medicin
i Farmacie Bucure ti.

Cajal a fost un discipol al acad. 
tefan S. Nicolau, întemeietorul colii

române ti de virusologie. Contribu iile
sale au fost publicate în peste 400 de 
lucr ri tiin ifi ce. Nicolae Cajal a fost 
director al Institutului de Virusologie 
al Academiei Române i pre edinte al 
Funda iei „M. H. Elias”.

A condus Federa ia Comunit ilor 
Evreie ti din România timp de 10 ani 
(1994-2004) i a fost senator în Parla-
mentul României.

La dispari ia profesorului Cajal, 
Andrei Ple u scria, în „Dilema veche”, 
rânduri care ar tau limpede c  reputa ia 
celui care spunea, în glum , c  pentru 
el, formula cea mai concis  de apelare 
ar fi  fost „domnule pre edin i”, dep ise
cu mult limitele comunit ii evreie ti: „Cu 
dispari ia doctorului Cajal, rezerva de 
bun tate a lumii s-a împu inat. Decenii 
întregi l-am v zut ajutând în fel i chip, 
pe te miri cine. 

Bun tatea inea în asemenea m -
sur  de «natura cajalian », încât nu 
putea fi  califi cat  drept merit. În sfâr it,
o surs  a bun t ii lui Nicolae Cajal era, 
cred, umorul. (...) Numai cine tie s
râd , tie s  d ruiasc . Numai cine nu 
se ia prea în serios poate lua în serios 
necazul celuilalt. Nu o dat  l-am v zut
pe Nicolae Cajal i în postura de mare 
român. P strându- i identitatea f r
concesii, el a colaborat f r  ipocrizie cu 
«geniul locului».”



REALITATEA EVREIASC  - Nr. 424-425 (1224-1225) - 1 - 31 martie 2014  5

una dintre figurile emblematice ale evreimii române
strând c  evreii s-au integrat perfect în 
poporul român, p strându- i îns  speci-
fi cul etnic”, fi ind „o adev rat  emblem
pentru sintagma evreu-român”. 

Ing. José IACOBESCU:

M-a ajutat în clipele grele 
ale vie ii mele

Ing. José Iacobescu 
a evocat marile calit i
ale acad. Nicolae Cajal, 
care era dispus s  sar
în ajutorul semenilor 
chiar i în probleme 
care p reau departe de 
preocup rile lui, exem-
plificând cu secven e
mai pu in cunoscute. El a amintit un epi-
sod din 1984, când actualul pre edinte
al B’nai B’rith România, fi ind un simplu 
inginer, a fost implicat într-un eveniment 
în care rolul s u a fost indirect (un au-
tobuz, închiriat de el pentru un grup de 
ziari ti italieni, s-a stricat pe parcurs). În 
anchet  au intrat Securitatea i Procu-
ratura, care au început s -l interogheze. 
Atunci, de i nu-l cuno tea pe acad. Cajal, 
s-a dus la el pentru un sfat. Prof. Cajal, 
de i nu a avut nicio leg tur  cu cazul, i-a 
dat sfaturi valoroase cum s  procedeze 
i i-a f cut leg tura cu cel mai bun expert 

în domeniu, acad. Aram . Acesta a expli-
cat autorit ilor cauzele defec iunii i l-a 
exonerat pe ing. Iacobescu, Procuratura 
închizând dosarul. În 1994, ca pre edinte 
al Camerei de Comer i Industrie Româ-
nia-Israel, a participat la o delega ie în 
Israel, pentru stabilirea unor contacte la 
nivel guvernamental. A f cut apel la prof. 
Cajal, rugându-l s  faciliteze astfel de în-
tâlniri i, cu sprijinul domniei sale, ca i al 
unor oameni de afaceri israelieni, a reu it
s  se întâlneasc  cu premierul Yitzhak 
Rabin i cu ministrul israelian de externe, 
Shimon Peres. În 31 decembrie 1998, 
când José Iacobescu se afl a internat la 
terapie intensiv , l-a g sit pe prof. Cajal, 
în toiul nop ii, lâng  patul lui de spital… 
Încetul cu încetul, între ei s-a înfi ripat o 
prietenie, cei doi s-au întâlnit adesea, în 
ora , la Federa ie, în familie i chiar în 
camera de spital înaintea decesului pro-
fesorului. S-a stabilit între ei o adev rat
leg tur  fr easc . De aceea, a spus ing. 
Iacobescu, în toate activit ile lui, inclusiv 
de la B’nai B’rith, el încearc  s  p streze
viu „spiritul Cajal”, recunoscând c  per-
sonalitatea lui i-a marcat via a.

O P I N I I  D I N  R Â N D U L 
P A R T I C I P A N I L O R

În fi nalul alocu iunilor comemorative, 
un mare num r de participan i au dorit s
î i exprime opiniile, s  î i povesteasc
amintirile legate de omul Nicolae Cajal, 
de academician, de fostul pre edinte al 
F.C.E.R.

Carmen DIMITRIU:

A promovat 
dialogul intercultural

Carmen Dimitriu, directorul Muzeu-
lui de Istorie a Evreilor din România, a 
amintit prima întâlnire avut  cu prof. Cajal 
în 1990, când, dup  evenimentele de la 
Târgu-Mure , pre edintele Ion Iliescu a 
cerut urgent o întâlnire cu conducerea 
Academiei pentru a r spunde la provo-
carea pe care o reprezenta problema mi-
norit ilor. Atunci, acad. Cajal a declarat 
c  exist  r spuns la aceast  chestiune 
i a promis c  se va realiza o cercetare 

în problema minorit ilor. Acad. Cajal s-a 
angajat s  organizeze aceast  cercetare 
i astfel a luat na tere Centrul European 

de Studii ale Problemelor Etnice al Aca-
demiei Române. I s-a p rut o problem
deosebit de important i a a a ajuns s
reprezinte cauza României la Consiliul 
Europei. A participat la o serie de reuniuni 
unde a promovat dialogul intercultural. 
Vorbitoarea a dat apoi citire unui mesaj 

Irina Cajal, recviem pentru un p rinte de mare noble e sufl eteasc
Luând cuvântul la fi nalul manifest rii comemora-

tive, Irina Cajal, fi ica omului care a l sat o impresie 
atât de puternic  asupra contemporanilor s i, a 
spus: „Sunt emo ionat  de prietenia i solidaritatea 
pe care le-a i ar tat pentru tat l meu, pentru familia 
mea, pentru memoria unui om care a muncit peste 
cinci decenii cu dragoste de oameni, cu con tiin a
unei profesii atât de importante pentru oameni, dar 
mai ales cu un sufl et de evreu adev rat. Umorul a 
fost întotdeauna un bun companion al tat lui meu, 
care, adesea, ne spunea: «Sunt doctor de iepuri».
Am în eles, mult mai târziu, c  aceast  autoironie 
era o form  de respect pentru ceilal i, ca nu cumva ace tia s
se simt  timora i, cople i i de experien a lui, de statutul lui, i
acest lucru s  îi împiedice s  gândeasc i s  se exprime liber. 
Modestia este apanajul oamenilor valoro i.

Când eram copil, îl iubeam pentru c ldura lui uman , pentru 
în elegerea lui fa  de non-conformismul vârstei mele i pentru 
marea lui dragoste de oameni, cea mai frumoas  mo tenire
pe care mi-au dat-o p rin ii mei.

Când am crescut i am devenit un interlocutor pentru p rin ii 
mei, am în eles dimensiunea public i miraculosul mod de a 
face bine al tatei, explicabil numai prin dorin a lui de a fi  folositor 
i de a se dedica semenilor lui.

Când a început s  vin  în America, la mine, am descoperit 
voca ia diploma iei culturale, pe care o practica nu numai cu 
talent, dar i cu pasiune. Toate vizitele lui erau o continu  aler-
g tur , un ve nic telefon. Când, obosit i îngrijorat, apucam 
s  st m pu in de vorb , îmi împ rt ea din gândurile lui, din 
solu iile pe care le folosise, din punctele de vedere pe cele mai 
nea teptate subiecte: de la medicin  la politic , de la probleme 
na ionale la unele culturale. Refl ectând acum, mi-a  dori uneori 
s fi  putut face o hart  a domeniilor în care Nicolae Cajal avea 
cuno tin e temeinice, în care Nicolae Cajal ac iona cu discre ia
i tactul pe care to i le pre uiam, cu o competen  incredibil .

Cred, sincer, c  tata a pus bazele unor activit i care nu exist

în lume, dar se vor inventa, c  a excelat în domenii 
ca managementul marilor organiza ii tiin ifi ce, diplo-
ma ia tiin ei i, nu în cele din urm , în arta dialogului.

Merg cu gândul la marii lui profesori, la profesorul 
Nicolau, din a c ror experien  prelua mereu ceva, a 
c ror memorie o aducea mereu în aten ia celorlal i,
la bogata colec ie de prescrip ii ale bunei cuviin e i
respectului fa  de orice om, pentru c  era om. Tata 
reu ea, nu de pu ine ori, o adev rat  terapie soci-
al , reu ea s  dea curaj celor lovi i de via i, mai 
ales, reu ea s  dea încredere tuturor prin faptul c
le cuno tea fr mânt rile, le împ rt ea i le asuma 

pentru a-i putea ajuta. Uneori bine jucat , alteori autentic ,
ar ta o mirare de copil care prive te îndemânarea, priceperea 
celorlal i, care i-a f cut pe mul i s  nu se opreasc  din proiecte 
extrem de curajoase sau s  cread  c  mai exista o ans , doar 
pentru c  tat l meu îi asculta.

Spun toate acestea nu numai pentru a-l readuce în min-
tea dvs., ci i pentru a reaminti faptul c  aceste modele de 
a interac iona cu oamenii nu pot face victime, dar pot uneori 
îmblânzi mari încerc ri ale vie ii i dureri omene ti inevitabile. 
Important e s  ne sus inem la greu, s  credem în noi i în 
valorile noastre. Cu aceste instrumente a ajutat Nicolae Cajal 
oameni, comunit i i chiar ri.

Cet ean devotat al celor dou  patrii, Israel i România, pro-
fesorul i-a v zut de meseria lui, fi ind în egal  m sur  evreu i
român, împ timit de cultur  european , un înc p ânat demo-
crat, p rinte i bunic des vâr it, un so  ve nic tân r, îndr gostit
de muzic i de frumos, p rinte spiritual, un prieten nepre uit,
un partener loial pân  la sacrifi ciu. Tat l meu, ca s  par  egal 
cu oricine era în fa a lui, spunea c  a iubit via a, România i
Israelul, pe mama, pe to i urma ii lui”.

Irina Cajal i-a încheiat interven ia, cu ochii în lacrimi, m r-
turisind c , pentru o clip , a avut senza ia c  Nicolae Cajal a 
deschis u a i a venit printre cei prezen i la eveniment.

al Sandrei Segal, fosta îndrum toare a 
organiza iei de tineret OTER, care i-a
exprimat dragostea i ata amentul fa  de 
prof. Nicolae Cajal, pentru calit ile sale 
omene ti, pentru apropierea fa  de cola-
boratori, pentru dragostea lui de frumos, 
pentru în elegerea manifestat  fa  de 
semenii lui, indiferent de apartenen a lor.

Tova Ben Nun CHERBIS:

M-a sprijinit 
în crearea colii Lauder
Tova Ben Nun Cherbis, pre edintele

Funda iei Lauder-Reut România, a evocat 
marele sprijin pe care l-a ob inut de la 
acad. Nicolae Cajal în realizarea proiectu-
lui ei de a deschide o coal  evreiasc  în 
Bucure ti, respectiv coala Lauder Reut. 
Prof. Cajal, a spus vorbitoarea, a apreciat 
eforturile ei, dar a moderat-o, atr gându-i
aten ia c  lucrurile trebuie s  p easc
pe o cale în etape. De aceea, a deschis 
mai întâi gr dini a i clasele primare, ajun-
gând ast zi la a patra genera ie de liceeni 
care dau bacalureatul. Tova Ben Nun 
Cherbis spus c  datorit  sprijinului prof. 
Cajal a reu it s  aib  un dialog construc-
tiv i pozitiv cu autorit ile române ti, cu 
guvernul, în ceea ce prive te proiectul de 
restituire a bunurilor evreie ti. Prof. Cajal 
a f cut parte din board-ul colii Launder, 
a sprijnit-o în rela iile cu autorit ile, iar 
acum locul s u este ocupat de fi ica lui, 
Irina, care caut  s  ajute la rândul ei 
ini iativele legate de coal .

Ambasador Radu HOMESCU:

Cajal era fermec tor
Fostul ambasador al României în Isra-

el i-a amintit c  l-a cunoscut întâmpl tor
pe Nicolae Cajal, în 1966, cu ocazia unei 
vizite la Institutul de Inframicrobiologie. 
Academicianul l-a rugat „s -l ajute” la 
ceva i, primind un r spuns afi rmativ, 
i-a explicat: „Drag , trebuie s  m  aju i
la ceva, iar problema pe care o am este 
c  nu pot s  îmi beau cafeaua singur.” 
Exemplu gr itor pentru proverbialul umor 
al regretatului virusolog!

„În 1990, când amândoi eram senatori, 
Cajal spunea cu a a un har bancuri cu 
rabinul din Buhu i, încât era de-a dreptul 

fermec tor”, i-a mai amintit diplomatul. 
i un alt exemplu, legat de dorin a per-

manent  a lui Cajal de a- i ajuta semenii: 
într-o diminea , Radu Homescu i-a spus 
academicianului c  a avut o noapte alb ,
deoarece so ia sa avusese colici renali, 
motiv pentru care era internat  la un spi-
tal bucure tean. La prânz, când s-a dus 
s  o vad , Cajal era acolo i i-a spus c
lucrurile erau rezolvate. „Dar eu nu am 
îndr znit s  v  rog nimic”, a spus amba-
sadorul. „Ei, nu-i nimic, eu tot am avut 
ceva treab  pe aici”, i-a replicat Nicolae 
Cajal. „Acas  la familia Cajal domnea o 
armonie pe care nu am mai v zut-o în 
nici o familie. Nicolae Cajal era un om 
de o moralitate des vâr it . Pe m sur
ce trece timpul, mi-e tot mai tare dor de 
dumnealui”, i-a încheiat Radu Homescu 
scurta interven ie.

Veronica BÂRL DEANU:

Spiritul familiei sale 
tr ie te în continuare

Veronica Bârl deanu, secretar general 
al Asocia iei de Prietenie România-Israel, 
a evocat momentele pline de c ldur
petrecute al turi de familia Cajal la în-
tâlnirile organizate în cadrul „open day” 
(n.r. – „ziua por ilor deschise”), la locuin a
acestora. Cu acest prilej, savan i i arti ti
de marc , dar i tineri intelectuali aveau 
posibilitatea s  discute ori s - i prezinte 
crea iile într-un cadru mai pu in formal, 
într-o atmosfer  luminoas  amintind de 
farmecul saloanelor de odinioar . Vero-
nica Bârl deanu a subliniat faptul c  Irina 
Cajal este o adev rat  continuatoare a 
spiritului familiei sale, argumentând c
bun tatea e un lucru rar: „e vorba despre 
persoane rar structurate în felul acesta i
trebuie s  avem grij  de ele”. 

Zvi HASKAL: 

tia s  î i atrag
stima salaria ilor

Zvi Haskal i-a amintit de perioada 
când lider F.C.E.R. era acad. Nicolae 
Cajal, reliefând perspectiva angajatului 
care-i poart  un deosebit respect efului,
capabil s  în eleag  nevoile colegilor i
s -i ajute s  evolueze profesional.

Osy LAZ R:

Despre el se poate vorbi 
ani la rând

Familia Cajal, despre care se poate 
vorbi zile, s pt mâni i ani la rând, este 
deosebit  prin activitatea i educa ia 
sa, a spus Osy Laz r, care i-a amintit 
c  academicianul a venit la conducerea 
F.C.E.R., când bolnavii nu aveau, în acei 
ani, nici medicamentele i nici c ldura ne-
cesare, i a reorganizat întreaga activitate 
medical  în cadrul Federa iei. Str daniilor 
sale li se datoreaz  apoi i o colaborare 
cu medici din SUA, care au acordat asis-
ten  pacien ilor evrei care sufereau de 
probleme oftalmologice.

„Profesorul Cajal era religios, f r  s
fi e extremist”, a mai spus Osy Laz r, care 
a povestit c  atunci când a murit so ia lui 
Nicolae Cajal, acesta i-a cerut o carte de 
rug ciuni, pe care le citea, în amintirea 
excep ionalei i regretatei sale consoarte.

Dr. Lya BENJAMIN:
Interes fa  de lucr ri

fundamentale
ale istoriei evreilor

Dr. Lya Benjamin, cercet toare la CSI-
ER, a ar tat c  prof. Cajal, ca pre edinte
al F.C.E.R., a acordat un sprijin extraor-
dinar Centrului de istorie, el manifestând 
interes fa  de lucr ri fundamentale ale 
istoriei evreilor, ca de pild  volumul „Con-
tribu ia evreilor din România la cultur i
civiliza ie” sau volumele de documente 
despre istoria evreilor din diferite perioa-
de. Avea întâlniri frecvente cu colectivul 
Centrului de istorie, pentru a discuta 
aspectele fundamentale ale activit ii 
institu iei. Când a devenit pre edinte al 
F.C.E.R., a insistat pentru crearea edi-
turii „Hasefer”, activitatea editorial fi ind 
efectuat  pân  atunci de colaboratori ai 
Centrului. Tot în momentul în care prof. 
Nicolae Cajal a ocupat aceast  func ie,
„Revista Cultului Mozaic” a devenit „Re-
alitatea Evreiasc ”. Nu a fost o schimbare 
formal , ci a marcat o reorientare a publi-
ca iei. Prof. Cajal, a mai spus vorbitoarea, 
i-a tratat întotdeauna de la egal la egal pe 
cercet torii Centrului.

Pagini realizate de EVA GALAMBOS, DIANA MEDAN i ALEXANDRU MARINESCU. Foto: ALEXANDRU CÂL IA
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IUDAICA

De la israelienii foarte religio i din 
Ierusalim pân  la cei mai seculari dintre 
locuitorii Tel Aviv-ului sau ai Haifei, Puri-
mul înseamn  ceva special pentru fi ecare 
– supravie uirea evreilor în fa a diver ilor
“hamani” ce au ap rut de-a lungul istoriei, 
povestea frumoasei regine care- i salvea-
z  poporul, delicioasele ,,humânta en”…

Petreceri pentru cei mici 
i cei mari

Purimul este i una dintre cele mai 
importante nop i din cluburile locale, dar 
i un prilej deosebit pentru organizarea 

unor grandioase parade sau concerte 
în aer liber. Cu siguran , în ultimii ani, 
Purimul a devenit în Israel i un vârf al 
sezonului turistic, fenomen mai rar întâlnit 
în anii preceden i. Dac  în trecut, Israelul 
era cunoscut ca o destina ie predilect  a 
turismului religios, în ultima vreme mar-

ketingul s-a modifi cat acoperind tot mai 
intens i a a-numitul “fun turism” (turism 
pentru distrac ie), iar printre ofertele va-
riatelor agen ii apar tot mai des pachete 
turistice precum “shopping la Tel Aviv”, 
“SPA la Marea Moart , Haifa sau Eilat” 
etc. De asemenea, deoarece exist , mai 
ales în vestul Europei, un anumit “turism 
al festivalurilor”, iar mul i tineri sunt atra i
de evenimente stradale sau mega-con-
certe devenite un fel de “tradi ie”, Israelul 
se lanseaz  pe aceast  pia  în cre tere
tocmai cu… adev rata tradi ie, de seco-
le, a festivalului de Purim! Evident, totul 
se asorteaz  perfect cu anumite tradi ii
legate de aceast  s rb toare – veselia, 
consumarea a patru pahare cu vin, petre-
ceri cu m ti i costume! Spre exemplu 
“Tel Aviv Purim Street Party” (Petrecerea 
de Purim în strad  din Tel Aviv) se ine
anual în pia a din fa a Muzeului de Art ,
reunind muzicieni de top, i a devenit deja 
o atrac ie a însoritului ora , la care vin din 

ce în ce mai mul i turi ti. Un alt eveniment 
grandios este “Adloyada de Purim din 
Holon”, un carnaval de mare amploare. 

Purimul pentru ,,ieru almi”
(locuitorii Ierusalimului)
În general, la Ierusalim toate s rb -

torile evreie ti se simt „altfel” – acolo e 
Muntele Templului, aceast  „axis mundi” 
a spiritualit ii iudaice. Ierusalimul este 
ora ul în care i ast zi se celebreaz  Pu-
rimul la data ebraic  de 15 Adar, cu o zi în 
plus fa  de restul lumii, care marcheaz
zilele de 13 i 14 Adar. Motiva ia este 
legat  de evenimentele care au avut loc 
pe vremea reginei Ester, la curtea regelui 
persan Aha vero  – evreii sunt salva i de 
la o moarte sigur  primind dreptul de a se 
ap ra! Sfetnicul “cel r u” Haman decre-
tase un pogrom asupra evreilor chiar în 
aceste zile, dar planurile sale diabolice 

sunt descoperite de frumoasa regin , care 
era ea îns i evreic . Totu i, edictul nu 
poate s  mai fi e anulat, dar regele d  un 
altul, permi ând evreilor s  se apere. Lup-
ta a durat dou  zile, iar de abia în a treia 
zi evreii din u an (Persia) se pot bucura 
pe deplin. Conform tradi iei, numai evreii 
din ora ele-cet i care existau înc  de 
pe vremea lui Io ua marcheaz  Purimul 
pe 15 Adar, iar Ierusalimul este singurul 
ora  ce mai p streaz  zidurile cet ii 
antice din acele vremuri. Purimul devine, 
paradoxal, un alt moment în care evreii 
de pretutindeni ar vrea s fi e în Ierusalim, 
pentru a auzi Meghila (Sulul Esterei) la 
Kotel (Zidul Plângerii) sau pentru a vedea 
micu ii costuma i pe str zile Ora ului 
Vechi… Iar acest lucru face trecerea spre 
una dintre cele mai importante s rb tori
anuale – Pesahul, când masa de Seder 
se încheie cu tradi ionala urare “la anul, 
la Ierusalim!”…

DIANA MEDAN

P u r i m  î n  I s r a e l

V Â N Z A R E A  H A M E U L U I
Azimi vor fi  mâncate în timpul celor 

apte zile i s  nu i se vad  nimic dospit 
(Hame ) i s  nu i se vad  maia în tot ce 
este al t u. (Exodul 13:7)

În cele apte zile de Pesah (sau în 
Diaspora opt) mânc m azim  în amin-
tirea str mo ilor care au ie it în mare 
grab  din robia Egiptului spre o libertate 
plin  de incertitudini. Atât de mare a fost 
graba încât aluatul pe care îl preg tiser
nu a avut timp nici m car s  dospeasc .
În fi ecare an retr im aceste momente 
de glorie nu numai prin povestirea celor 
petrecute ci i mâncând pâine coapt  din 
aluat nedospit. 

Ie irea din Egipt a fost momentul de 
r scruce al existen ei noastre ca neam, 
momentul în care am ales o dat  pentru 
totdeauna calea libert ii. De-a lungul 
milenarei noastre istorii au mai fost mo-
mente în care tirani au încercat s  ne 
st pâneasc i, în multe cazuri, chiar 
au reu it pentru un timp. Situa ia a fost 
îns  diferit . Niciodat  nu am devenit 
sclavi cu capul plecat, care î i accept
cu resemnare soarta. Am r mas oameni 
liberi, chiar dac  – temporar înrobi i, care 
a teptau cu ner bdare ocazia de a- i da 
jos jugul.

Pe m sura importan ei momentului 
este i exigen a Torei în respectarea 
acestui simbol. Toat  pâinea pe care o 
mânc m în aceste zile trebuie s fi e din 
aluat nedospit. Nu numai aluatul dospit, 
ci toate produsele de fermentare ale 
cerealelor sunt considerate Hame . Nu 
avem voie nici s  le mânc m, nici s  ne 
folosim de ele în niciun fel i nici m car
s fi m posesorii lor pe întreaga perioad
de Pesah.

În lumea antic i a evului mediu 
timpuriu, în Israel i în Babilonia, deba-
rasarea de Hame  nu crea probleme deo-
sebite. Din cauza c ldurii, în aceste zone 
pâinea se usuc  foarte repede. Obiceiul 
era, i a a mai este pân  ast zi la bedu-
inii din de ert, c  ea se coace proasp t
pentru fi ecare zi. Dac  r mânea ceva 
pâine de care nu era nevoie ea se d dea
animalelor. Existau i câteva produse 
Hame  care nu se alterau repede, dar nu 
erau de uz comun. Nici m car berea nu 
era larg r spândit . În locul ei se folosea o 
b utur  fermentat  din curmale. Arderea 
tuturor r m i elor de Hame  în diminea a
de ajun de Pesah conform tradi iei, nu 
aducea pagube semnifi cative.  

Problema a devenit acut  în Europa 
la sfâr itul evului mediu odat  cu r s-
pândirea alcoolului distilat. Acesta se 
ob inea de obicei prin distilarea produ-
sului de fermentare al cerealelor, deci 
este considerat Hame . Fiind un produs 
care nu se altereaz , atât produc torii 
cât i comercan ii, mul i dintre ei evrei, 
de ineau adesea stocuri semnifi cative. 
Pentru un evreu, a fi  proprietarul unui 

asemenea stoc în zilele de Pesah este 
un p cat, dar era o necesitate a vie ii. 
Rabinii au fost pu i în situa ia de a g si
o solu ie cum s  se poat  evita p catul,
f r  a suferi daunele.

A vinde întreg stocul unui neevreu pu-
tea s  duc  la distrugerea întregii afaceri. 
A împrumuta stocul, sau chiar a-l muta 
în magazia unui neevreu, nu salva de la 
p cat c ci tot al evreului r mânea. Rabi-
nii au fost nevoi i s  g seasc  o metod
care asigura, pe de o parte, ca  în perioda 
Pesah-ului evreul s  nu fi e proprietarul 
Hame ului, dar totu i s  aib  certitudinea 
c  îl  va putea recupera dup  Pesah.

Solu ia s-a g sit sub forma unei vân-
z ri contra unui pre  mai mare decât va-
loarea b uturilor. Cum se g se te atunci 
cump r torul dispus s  pl teasc ? Ei 
bine, în momentul tranzac iei, el trebuie 
s  achite doar o mic  parte din valoarea 
contractului, iar pentru rest prime te de 
la vânz tor  un împrumut f r  dobând  a 
c rui scaden  este dup  Pesah. În cazul 
foarte probabil c  nu va dori s  restituie 
împrumutul, evreul va fi  desigur interesat 
s  cumpere b uturile contra renun rii la 

împrumut plus o sum  ceva mai mare 
decât suma achitat  de cump r tor.

Rezultatul este c , pe de o parte, evre-
ul nu este proprietarul legal al Hame ului
în perioada de Pesah, dar, pe de alt  par-
te, este asigurat c  îl va putea recupera 
dup  Pesah. Neevreul are i el câ tigul lui 
din aceasta afacere prin diferen a dintre 
suma primit  când vinde evreului i suma 
achitat  în momentul cump r rii.

Un evreu are voie s  p streze într-o 
camer  închis  din casa sa Hame ul unui 
neevreu în perioada de Pesah.  Dac  s-ar 
fi  recurs la aceast  înlesnire în cazul Ha-
me ului vândut, toat  vânzarea ar fi  ar tat 
ca un artifi ciu. Pe de alt  parte, mutarea 
întregului stoc în loca ia cump r torului
era deseori difi ci . Solu ia care s-a g sit
a fost ca cel care cump r  Hame ul s
i închirieze spa iul în care acesta este 

depozitat.
Au fost unii rabini care nu au fost 

dispu i s  acceptate aceast  procedu-
r , considerînd-o, poate chiar pe bun
dreptate, un artifi ciu. Ei au fost doar o 
minoritate. Marea majoritate a rabinilor 
a acceptat acest mod de vânzare. Ast zi

el este practicat în toate comunit ile 
evreie ti ortodoxe de pe glob.

Procedura fi ind extrem de difi cil , ea 
nu este l sat  la îndemâna oricui. Rabinul 
este cel care centralizeaz  întreaga ac i-
une. El nu cump r  Hame ul enoria ilor
pentru a-l vinde, ci este doar împuterni-
citul lor pentru realizarea acestei vânz ri.

În comunit ile evreie ti din România, 
Rabinul are mandatul s  vând  Hame ul
comunitar. Hame ul care apar ine persoa-
nelor particulare poate fi  vândut numai 
cu împuternicirea proprietarului. În acest 
scop se trimit spre comunit i formulare 
de împuternicire care vor fi  semnate de 
cei doritori s - i vând  Hame ul i trimise 
de comunit i c tre biroul Rabinatului 
pentru executare.

Anul acesta vor sta la dispozi ia mem-
brilor comunit ii dou  posibilit i noi de 
a- i vinde Hame ul: prin internet la adresa 
www.rabinat.ro sau prin telefonul Rabina-
tului 021-3122196.

V  doresc tuturor HAG CA ER VE-
SAMEAH!

Rabin RAFAEL SHAFFER

La Ia i, o nou  sinagog  continu  tradi ii seculare

Marele Rabin din Kalov la Bucure ti

În anul 1939, în preajma celui de-al 
doilea r zboi mondial, în Ia i existau 137 
de sinagogi i case de rug ciuni, multe 
fi ind situate pe strada Sinagogilor, în irate 
unele dup  altele, în imediat  vecin tate.
Distrugerile din timpul r zboiului i, mai 
apoi, sistematiz rile urbane din regimul 
comunist au f cut ca sinagogile ie ene s
dispar  pe rând. Astfel s-a ajuns ca-n anii 
2007-2008 s  mai existe în Ia i, ora  al 
unei str vechi spiritualit i evreie ti, doar 
dou  sinagogi, ambele necesitând ample 
lucr ri de restaurare.

În momentul deschiderii antierului de 
consolidare a Sinagogii Mari din Ia i, cea 
mai veche din România, conducerea din 
acea vreme a comunit ii ie ene a hot -
rât s  amenajeze un l ca  de cult în una 
dintre s lile Restaurantului Ritual. Gândit 
ini ial ca un spa iu unde s  se poat

desf ura serviciul religios zilnic, acesta 
s-a transformat treptat într-o sinagog  în 
adev ratul în eles al cuvântului. 

Au fost aduse aici obiecte de cult din 
Sinagoga Mare, Sinagoga Merarilor i
Sinagoga Schor din Ia i i din Sinagoga 
din Vaslui.

S-a amenajat un Aron Kode  ce 
ad poste te apte suluri de Tora i un 
amvon, de unde se rostesc rug ciunile
tradi ionale. S-a adus de la Sinagoga din 
Vaslui un frumos postament, pe care este 
a ezat  masa unde se cite te din Tora.

Rând pe rând, s-au adus multe alte 
obiecte de cult i mobilier tradi ional 
care au decorat înc perea i au creat 
confi gura ia tradi ional  a unei sinagogi, 
unde evreii ie eni se adun  de dou  ori 
în cursul s pt mânii i pentru celebrarea 

abatului, cât i a tuturor s rb torilor din 

calendarul iudaic. 
În prezent, pre edintele C.E. Ia i, ing. 

Abraham Ghiltman, a propus ca noul 
l ca  s  capete numele de “Sinagoga 
dr. Simion Kaufman”, cel care a fost 
pre edintele C.E. Ia i, atunci când s-a 
restaurat cl direa în care se afl  aceast
sinagog . (M.E.)

Luni, 10 februarie, Comunitatea Evre-
ilor din Bucure ti a primit vizita Marelui 

Rabin Moshe Taub din Kalov (Kalover 
Rebbe). El este descendent al dinastiei 
hasidice Kaliver, fondat  de rabinul Yitz-
chak Isaac Taub, ini iatorul hasidismului 
în Ungaria (1744-1828), a c rui erudi ie
a fost descoperit  chiar de unul dintre 
discipolii lui Baal Shem Tov. De peste 
30 de ani, Marele Rabin desf oar  o 
intens  activitate de consiliere spiritual
pentru evreii din întreaga lume. Membrii 
comunit ii evreie ti bucure tene au avut 
posibilitatea de a intra în dialog cu el i de 
a primi cele mai în elepte sfaturi i înv -
minte cu privire la diverse probleme sau 

întreb ri. De asemenea, al turi de rabinul 
Rafael Shaffer, Marele Rabin Moshe Taub 
a participat la desf urarea serviciului 
religios de la Sinagoga Mare i a rostit o 
interesant drasha în contextul apropierii 
s rb torii de Purim. El a evocat dou fi guri 
deosebit de importante ale iudaismului, 
Iosif i Mordechai, ambii simbolizând 
biruin a respect rii i dragostei de Tora 
în fa a tenta iilor înc lc rii sale. În cuvân-
tarea sa, rabinul a eviden iat importan a
cunoa terii i respect rii Torei, pentru a 
evita abaterea unei tragedii asupra popo-
rului lui Israel. (DAN DRU )
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Traian B sescu:
Sunt îngrijorat de prezent
În alocu iunea sa, pre edintele Ro-

mâniei s-a ar tat onorat i bucuros s
înmâneze decora iile pentru c  „a venit 
vremea când acest lucru este posibil”, 
dat fi ind c  „pân  nu demult, România 
nu recuno tea c  pe teritoriul s u s-au 
petrecut acte care in de Holocaust i nu 
recuno tea c  cet eni români de etnie 
iudaic  au fost victime ale unei ideologii 
barbare”.

eful statului a subliniat c  mai sunt 
îns  multe de f cut, pentru c  una e s
recuno ti ofi cial Holocaustul i alta ca 
„popula ia, în întregul ei” s  devin  con-
tient  „de ce s-a întâmplat în România 

în perioada 1933-1945. Sigur, sunt înc
mul i dintre români care spun: dar nu s-a 
petrecut pe teritoriul rii”.

Pre edintele României a recunoscut, 
în cadrul ceremoniei de înmânare a dis-
tinc iilor, c  se simte  îngrijorat de situa ia
politic  din prezent. „Dup  ce Europa a 
trecut prin drama Holocaustului, ast zi,
pe fondul unei crize economice prelungite, 
vedem c  extremismul de stânga i de 
dreapta, neofascismul, în unele cazuri, 
prind iar i r d cini în Europa. Cu cer-
titudine, for ele democratice ale Europei 
trebuie s  ac ioneze foarte rapid. Am v -
zut ac iune în Grecia împotriva unui partid 
extremist. i felicit guvernul Greciei c  l-a 
scos în afara legii. Vedem partidul Jobbik 
din Ungaria, vedem partidul doamnei Le 
Pen în Fran a i mai apar peste tot i al ii.
Cred c  Europa p cii, Europa civilizat
trebuie s  reac ioneze extrem de dur 
pentru c , profi tând de libertatea pe care 
to i ne-am asigurat-o prin democra ie, 
foarte mul i din oamenii acestor partide 
extremiste cred c  pot spune orice i cred 
c  pot face orice în numele democra iei,
dar promovând, de fapt, fascismul”. 

România are meritul c  nici un partid 
extremist nu ocup  vreun loc în Parla-
ment, a spus în încheiere pre edintele.

Dr. Aurel Vainer: 
Înmânarea distinc iilor

atest  dezvoltarea 
democra iei române ti

Luând cuvântul pentru a mul umi, pre-
edintele F.C.E.R. i-a m rturisit emo ia

fi reasc  generat  de faptul c  un evreu 
de vârsta sa, care a trecut prin suferin ele
inerente traiului în timpul Holocaustului, 
este pentru a doua oar  decorat de pre-
edintele României. Dr. Aurel Vainer i-a

exprimat gratitudinea pentru atitudinea 
profund democratic  a efului statului, 
care a permis ca pozi iile minorit ilor din 
România s fi e cunoscute i recunoscute. 
„În mod cert, un astfel de eveniment nu ar 
fi  putut avea loc cu ani în urm . Este un 
semn al democra iei române ti, al deschi-
derii fa  de toate componentele acestei 
na iuni, dar i fa  de Europa i fa  de 
lume”. Pre edintele F.C.E.R. a mul umit
i pentru recunoa terea eforturilor evreilor 

pentru afi rmarea i recunoa terea demo-
cra iei române ti în Europa i în lume.

Dup  mul umirile adresate pre edinte-
lui României de c tre pre edintele CEE, a 
avut loc, de aceast  dat  la Palatul Parla-
mentului, o festivitate dedicat  s rb toririi 
decor rii celor doi pre edin i. Reuniunea a 
fost precedat  de o întrunire a Board-ului 
Congresului European Evreiesc, dat fi ind 
c  pre edintele Kantor a fost înso it, dup
cum a precizat dr. Aurel Vainer, de lideri 
ai unor organiza ii i federa ii evreie ti din 

numeroase ri europene.
„Salutul evreiesc shalom este azi unul 

tot mai interna ionalizat, dat fi ind 
c  avem nevoie de pace în Româ-
nia i în lume. Evreii din România 
doresc cu adev rat ca ara în care 
tr iesc s  înregistreze cre tere 
economic , o aprofundare a de-
mocra iei, o prosperitate sporit ,
dar toate acestea depind de exis-
ten a unui climat de încredere i
de prietenie”. 

La festivitate au fost prezen i
membri ai conducerii Parlamen-
tului i ai celor dou  Camere, 
premierul Victor Ponta, înso it de 
trei vicepremieri i de mai mul i mi-
ni tri, fo tii pre edin i ai României 
Ion Iliescu i Emil Constantinescu, 
prim-viceguvernatorul BNR Florin 
Georgescu i al i viceguvernatori, membri 
ai Corpului Diplomatic, ai conducerii unor 
comunit i evreie ti din România. Dr. 
Aurel Vainer i-a salutat în mod special pe 
reprezentan ii celorlalte culte religioase i
a f cut o men iune special  privind faptul 
c  „România este una dintre pu inele 

ri din lume în care rela iile dintre cultul 
mozaic i cel musulman sunt excelente”. 

În fi nalul interven iei sale, dr. Aurel 
Vainer a povestit c  l-a invitat pe oaspe-
tele s u s  viziteze Sinagoga Mic  de la 
Templul Coral, unde i-a ar tat, între altele, 
pl cile comemorative de la intrare, unde 
fi gureaz  numele a numero i evrei care au 
murit în r zboaiele purtate de România, 
f r  a avea cet enia român . În ceea ce 
îl prive te pe el, personal, dr. Aurel Vainer 
a subliniat c  este unul din cazurile în care 
„unu i cu unu fac unu”, fi ind la fel de ata-
at de România, ca i de Israel.

Victor Ponta:
Atunci când vom considera 

c  r ul este banal, înseamn
c  îl vom repeta

Dup  ce l-a felicitat pe deputatul Aurel 
Vainer pentru c  a reu it s  reprezinte cu 

adev rat un element de leg tur  între co-
munitatea româneasc i cea european
i interna ional , primul ministru a sublini-

at c  prezen a numeroas i diversifi cat
politic la reuniune „reprezint  un semn 
extraordinar al modului în care societatea 
româneasc  se raporteaz  la comunita-
tea i tradi iile comunit ii evreie ti”.

Premierul s-a declarat întru totul de 
acord cu apelul f cut de Moshe Kantor 
de a p stra memoria gre elilor din trecut 
i a fi  extrem de aten i cu ceea ce se 

întâmpl  ast zi i mâine. „Cred c  este 

un lucru extraordinar c  în România nici 
o for  politic  cu adev rat extremist
nu a prins cu adev rat contur i sprijin 
popular i pot s  garantez c  România nu 
va trimite în viitorul Parlament European 
nici un membru al ceea ce probabil va 
constitui grupul partidelor antieuropene 
i extremiste”.

În fi nalul interven iei sale, premierul a 
declarat: „Apreciez toate for ele politice 
moderate, democratice care, de fi ecare 
dat , sanc ioneaz  manifest rile i ex-
prim rile extremiste. i cred c  România 
nu trebuie s  se uite doar la extremi tii
altora, ci trebuie s  sanc ioneze propriii 
reprezentan i care folosesc în discursul 
public accente ovine, accente xenofo-
be, i exist  asemenea situa ii. i în fa a
acestor tipuri de manifest ri, cred c ,
indiferent de op iuni politice, absolut to i
cei care reprezint  poporul român trebuie 
s  aib  o reac ie clar i coordonat . Sunt 
cu totul de acord i m  al tur unei idei 
exprimate de domnul pre edinte Kantor 
despre pericolul de a ne reîntoarce la 
ceea ce Hanna Arendt numea banalitatea 
r ului. i cred c  atunci când vom consi-
dera c  r ul este banal, înseamn  c  îl 
vom repeta”.

Valeriu Zgonea:
Comunitatea evreiasc

a avut o contribu ie deosebit
la dezvoltarea României

„Ne afl m cu to ii aici ca o dovad  a 
aprecierii staturii morale i profesionale 
a dlor Aurel Vainer i Moshe Kantor, a 
muncii lor extraordinare, dedicat  p str rii 
patrimoniului evreiesc i îmbun t irii di-
alogului interreligios. Nu trebuie s  uit m
contribu ia la înt rirea cooper rii între 
România i Statul Israel i la promovarea 
României peste hotare”, a spus Valeriu 

Zgonea.
Pre edintele Camerei Deputa-

ilor a mai subliniat c  „de-a lungul 
istoriei, comunitatea evreiasc
a avut o contribu ie deosebit  la 
dezvoltarea României. Prin activi-
tatea lor, pre edin ii Aurel Vainer 
i Moshe Kantor i-au asumat 

rolul de a salva o parte din cultura 
european ”.

eful Camerei Deputa ilor a 
ar tat, în fi nal, c fi ecare cet ean
al României i al Europei trebuie s
ia exemplu de la cei doi s rb tori i
i s  promoveze obiective comune 

precum toleran a, reconcilierea, 
drepturile omului i dialogul, pre-
cum i comunicarea între confesi-

uni i religii, s  lupte împotriva rasismului, 
antisemitismului i xenofobiei.

Victor Opaschi:
Remarcabil  preocupare 

a F.C.E.R. pentru conservarea 
patrimoniului

Secretarul de stat la Departamentul 
Cultelor i-a amintit de importan a pe care 
comunitatea evreiasc  din Dorohoi, unde 
s-a n scut, a avut-o asupra form rii sale. 
Recunoscând contribu ia pre edin ilor Ion 
Iliescu i Emil Constantinescu la crearea 
unui climat de toleran  în rela iile mino-
rit ilor cu majoritatea, Victor Opaschi a 
eviden iat rolul primului pre edinte ales 
democratic din perioada post-decem-
brist  în recunoa terea Holocaustului în 
România.

În încheierea alocu iunii sale, Victor 
Opaschi a subliniat preocuparea F.C.E.R. 
pentru conservarea i restaurarea obiec-
tivelor culturale i de patrimoniu din 
România, precum i contribu ia C.E.E. la 
p strarea identit ii na ionale evreie ti.

Participan ii s-au delectat cu interpre-
t rile solistei Felicia Filip i ale Bucharest 
Klesmer Band.

Înalte distinc ii pentru A. Vainer i M. Kantor
Deputatului dr. AUREL VAINER, pre edintele F.C.E.R., i  pre edintelui Congre-

sului European Evreiesc (C.E.E.), VIATCHESLAV MOSHE KANTOR, le-au fost în-
mânate de c tre pre edintele României, Traian B sescu, Ordinul „Steaua României” 
în grad de Ofi er, respectiv Ordinul Na ional „Pentru Merit” în grad de Mare Cruce. 

Dup  cum ar tam în num rul din decembrie, 2013, al revistei noastre, distinc iile
au fost acordate în semn de apreciere pentru înalta inut  moral i profesional  de 
care au dat  dovad  de-a lungul întregii lor cariere, pentru contribu ia determinant
în conservarea mo tenirii iudaice i  îmbun t irea dialogului interreligios, precum i
pentru consolidarea leg turilor româno-israeliene i promovarea imaginii României 
în lume. 

„Comunit ile locale fac parte din marea familie evreiasc  european ”
a spus MOSHE KANTOR, pre edintele C.E.E., într-un interviu acordat „Realit ii Evreie ti”:

- Ce reprezint  pentru dvs. decora ia primit  de la pre-
edintele Traian B sescu?

- În primul rând, este cea mai înalt  apreciere a rela iilor
dintre statul român i comunitatea evreiasc .  Pentru mine, 
este foarte important c  aici, într-o ar  important  a Europei, 
cu r d cini istorice semnifi cative, exist  o în elegere profund
între statul român i comunitatea evreiasc .

Pe de alt  parte, este evident pentru mine c  guvernul 
României în elege foarte bine leg turile solide care exist
între C.E.E., între evreimea european i comunitatea local .
Comunit ile locale nu sunt izolate, ele fac parte din marea 
familie evreiasc , iar noi ne sus inem unul pe cel lalt în fi eca-
re zi. Acesta este un mesaj important, pe care îl transmitem 
întotdeauna oric rui guvern. 

Un alt lucru foarte important i pe care îl apreciem foarte mult 
referitor la aceast  decora ie este c  eviden iaz  faptul c  noi 
vorbim cu to ii aceea i limb . Vorbim despre toleran  zero fa
de orice form  de rasism, extremism, antisemitism, iar dovada 
c  acest limbaj este comun este c  nu vedem nici un loc pentru 
extremism în Guvernul sau Parlamentul României. Acesta este 
un semn foarte important pentru noi i pe care îl apreciem. În 
acest context, accept m i apreciem orice decora ie.

- tiu c  a i avut o întrunire a Board-ului C.E.E. V-a  ruga 
s -mi spune i câte ceva despre principalele teme aborate.

- Într-adev r, am avut la Bucure ti – i nu pentru întâia oar
– o edin  a Board-ului C.E.E. Am abordat subiecte care ne 
preocup i despre care vorbim întotdeauna i am vorbit i la 
Bucure ti.

În primul rând, am vorbit despre o serie de lucruri concrete 
care se întâmpl  acum în Europa. M  refer la cre terea anti-
semitismului. Agen ia European  pentru Drepturile Omului 

a întocmit un raport despre izbucnirile de antisemitism din 
Europa. Din nefericire, rezultatele nu au fost prea bune. Majo-
ritatea evreilor nu se mai simt în siguran  în Europa. Ei simt c
Europa, în general, nu mai constituie o cas  sigur  pentru ei. 

În acela i timp, se înmul esc manifest rile de antisemitism 
în public. De pild , când fotbalistul Anelka a f cut un gest 
jignitor pentru evrei (quenelle – n. red.), am încercat, timp de 
câteva luni, s  convingem Asocia ia Britanic  a Fotbalului s
reac ioneze cumva. Din fericire, s-a pronun at o suspendare 
pentru câteva etape i o penalizare de circa 100.000 USD. E 
posibil ca aceast  sum  (care reprezint  leafa lui Anelka pe 
dou  s pt mâni – n.red.) s  nu constituie o problem  pentru 
Anelka, dar e un semnal pozitiv. 

Un alt caz este cel al actorului comic Dieudonné (M’bala 
M’bala). Acesta a fost îns  un caz de toleran  excesiv  din 
partea guvernului francez. În cele din urm , pre edintele fran-
cez François Hollande a dat dovad  de sufi cient curaj pentru 
a aduce cazul în fa a Cur ii Supreme, iar spectacolul a fost 
interzis defi nitiv. 

Ultima tem  discutat  a fost cea a alegerilor parlamentare 
europene. Exist  un pericol în Parlamentul European, ca extre-
ma dreapt  s  se asocieze cu extrema stâng . Acela i tip de 
alian  politic  l-a adus odinioar  pe Hitler la putere. Nu am dori 
acum s  risc m înveninarea i deteriorarea valorilor europene 
prin alierea extremei drepte franceze, grece ti i maghiare, pe 
de o parte, i extrema stâng , pe de alta. Aceast  alian  ar 
putea duce la formarea unui bloc reprezentând circa 20% din 
Parlamentul European i care ar putea bloca unele drepturi, 
adoptarea unor bugete i ar putea exercita presiuni i antaje
asupra Comisiei Europene.

Grupaj de ALEXANDRU MARINESCU
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În organizarea Ofi ciului de cultur ,
art i tiin  al F.C.E.R. (ing. José Blum, 
Sybil Benun i Robert Schorr), la Centrul 
Comunitar Evreiasc a avut loc, pe 9 mar-
tie, o dezbatere legat  de rolul evreilor în 
dezvoltarea României. Intitulat “Evreii din 
România. File de istorie”, acest simpozion 
a prezentat ideile istoricului român prof. 
univ. dr.Lucian Boia, în dialog cu doi in-
telectuali evrei, cunosc tori ai temei – dr.
Andrei Oi teanu i dr. Liviu Rotman, de 
asemenea un istoric cunoscut. La sfâr it,
i-au exprimat opiniile i câ iva participan i

din sal .

Lucian Boia-un om cu p reri
curajoase în istorie

Deschizând lucr rile, dr. ing. José 
Blum, eful Ofi ciului, a subliniat caracterul 
special al invitatului matineului de dumi-
nic  – un “demolator” al istoriei, ale c rui
opinii au stârnit numeroase controverse 
i care încearc  s  dea r spunsuri la 

adev rurile istoriei. 
Pre edintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-

ner, moderatorul simpozionului, a ar tat
c  dezbaterea subiectului legat de istoria 
evreilor este cu atât mai interesant  cu cât 
dorim s  auzim i opinia unor oameni de 
tiin  neevrei. Profesorul Lucian Boia s-a 

impus ca istoric i eseist. El este un om cu 
p reri curajoase în domeniul lui i în via a
civil , care ridic  numeroase probleme. 
Pre edintele F.C.E.R. a recunoscut c ,
dup  ce a citit o serie de lucr ri ale prof. 
Boia – mai ales “Capcanele istoriei”, care 
a prezentat intelectualitatea din România 
în perioada interbelic  pân  în anul 1950 
–, i-au fost demola i “zeii i semizeii”, prin 
adev rurile pe care le-a citit. Profesorul 
Boia a avut alte p reri despre istorie decât 
cele cunoscute. De aceea, a spus pre-
edintele F.C.E.R., i-a provocat decep ii

profunde în ceea ce prive te verticalitatea 
multor intelectuali. El a prezentat apoi, 
pe scurt, câteva date biografi ce ale prof. 
Boia, precum i ale celorlal i doi invita i,
men ionând c  to i trei fac parte din ge-
nera ia de dup  cel de-al doilea r zboi
mondial. Prof. Boia, a spus dr. A. Vainer, 
are o pozi ie special  în istoriografi e, cu 
abord ri originale. În ceea ce prive te 
evreii, el nu s-a ocupat în mod special de 
aceast  problem , dar are o apreciere 
legat  de infl uen a evreilor, al turi de 
alte minorit i, în formarea burgheziei din 
România. În consecin , ar fi  interesant de 
afl at de la profesorul Boia mai multe idei 
legate de acest aspect, cunoscându-se 
faptul c  în perioada interbelic , prezen a
evreilor a fost apreciabil  în societatea 
româneasc . De asemenea, ar fi  intere-
sant s  cunoa tem concep ia profesorului 
despre rolul istoriei.

Trebuie s fi m one ti
în istorie

Prof. Lucian Boia a subliniat la început 
leg tura care s-a format între el i comu-
nitatea evreilor, datorit  ultimei sale c r i,
“Balcic”, în care a vorbit despre o serie de 
pictori evrei care au frecventat Balcicul 
i au realizat tablouri cu aceast  tema-

tic : Victor Brauner, Samuel Muntzner, 
Margareta Sterian i Iser, care, de fapt, a 
descoperit Cadrilaterul i a avut imediat 
dup  pacea de la Bucure ti o expozi ie
cu acest subiect.

Referindu-se la defini ia istoriei i
modul în care ac ioneaz , el a ar tat 
c  este greu s  descoperim istoria cea 
adev rat i singura, în condi iile în care 
noi avem diferite reprezent ri despre 
istorie. În dialogul dintre prezent i trecut 
exist  abord ri diferite ale istoriei dar, ca 
s  red m o imagine cât de cât apropiat ,
trebuie s fi m one ti i s  avem com-
peten a necesar  pentru acest demers. 
Existen a pluralismului în istorie este un 
semn de democra ie. În ceea ce prive te
“Capcanele istoriei” i rolul intelectualilor, 

el a spus c  nu a avut inten ia s -i „de-
moleze“ pe intelectuali, dar realitatea, 
cercet rile lui foarte minu ioase au ar tat
o alt  imagine, de aceea unii dintre inte-
lectuali au ie it ifona i, dar oportunismele 
sunt inevitabile. Istoria, a opinat el, o fac 
oamenii, dar intervin mul i factori. Este 
adev rat c  oamenii se afl  sub imperiul 
istoriei, dar au i responsabilitatea istoriei. 

Contribu ia minorit ilor
trebuie s  stea în aten ia

istoricilor români
În ceea ce prive te istoria evreilor, 

a rolului minorit ilor în dezvoltarea 
României, ele trebuie s  stea în aten ia
istoricilor din România, stat care a fost 
multietnic i multicultural, caracteristici 
care au existat i în alte zone ale Europei 
centrale i de est. În România interbelic ,
a a cum a ar tat recens mântul din 1930, 
72 la sut  din popula ie erau români, 
iar 28 la sut  – minoritari. Prof. Boia a 
vorbit apoi despre formarea burgheziei, 
de fapt despre structurile sociale care 
au dat modernitatea rii, subliniind c  la 
mijlocul secolului al XIX-lea, burghezia 
era compus  mai ales din elemente etni-
ce neromâne ti, mai mult sau mai pu in
asimilate, printre ele g sindu-se foarte 
mul i evrei. Aceast  situa ie s-a prelungit 
i în secolul XX. De i evreii reprezentau 

doar patru la sut  din popula ie, procentul 
lor era destul de mare în mediul urban, în 
consecin , 40 la sut  din comer  era rea-
lizat de evrei. Nu este vorba, a a cum au 
pretins antisemi ii, c  evreii au acaparat 
comer ul, ei au creat comer ul. Vorbitorul a 

subliniat c  se poate constata o integrare 
mai mare a evreilor în cultura româneasc
decât a altor minorit i. El a atras aten ia
asupra existen ei unui num r mare de 
intelectuali evrei, raportat la num rul 
total al evreilor. Distribu ia lor în diferite 
domenii era dispropor ionat  din cauza 
condi iilor. De aceea a existat un raport 
de suprareprezentare i subreprezentare, 
prima în profesiunile liberale, cea de a 
doua, în institu iile de stat, unde evreii nu 
au avut acces. Prof. Boia i-a enumerat pe 
cei câ iva evrei care au ocupat func ii în 
institu ii de stat, mai ales în universit i.

Pre edintele Vainer a mul umit profe-
sorului Boia pentru preciz rile f cute i l-a 
invitat la cuvânt pe dr. Andrei Oi teanu.

„Evreii care nu au fost 
omorâ i fi zic în Holocaust, 

au fost omorâ i civic”
Dup  o scurt  prezentare biografi c

facut  de moderator, Andrei Oi teanu a 
vorbit despre evreii din România în raport 
cu istoria intelectualit ii române ti. Dis-
cu ia a pornit de la referirile la evreii din 
România pe care Lucian Boia le-a f cut
de-a lungul vremii, în c r ile sale, prilej 
cu care A. Oi teanu a inut s - i exprime 
admira ia pe care o are pentru Lucian 
Boia de foarte mul i ani. În context, vor-
bitorul a prezentat importan i intelectuali 

din perioada interbelic i de dup  cel 
de-al doilea r zboi mondial, care s-au 
al turat mi c rii legionare. Astfel, a amin-
tit Schimbarea la fa  a României, a lui 
Emil Cioran, dar i declara iile fi losemite 
ale acestuia de dup  r zboi. În acela i
context, despre Mircea Eliade a men ionat 
c  nu s-a dezis niciodat  de derapajele 
sale politice spre extrema dreapt . Cu 
toate acestea, a remarcat Oi teanu, în 
opera literar i tiin ifi c  a lui Eliade nu 
se reg sesc p rerile sale politice de ex-
trem  dreapta. Andrei Oi teanu traseaz ,
pe marginea istoriei raport rilor lui Eliade 
i Cioran la chestiunea evreiasc  pe tot 

parcursul vie ii lor, o defi ni ie a antisemi-
tismului, dar i a fi losemitismului exagerat. 
Încheind cu referiri la pasaje din c r ile
istoricului Lucian Boia, Andrei Oi teanu
a inut s - i expun  punctul de vedere 
în problema Holocaustului din România. 
Contazicându-l, într-un fel, pe Lucian 
Boia, Oi teanu a ar tat c  Holocaustul nu 
a însemnat numai exterminarea evreilor, 
ci mult mai mult de atât. Referindu-se la 

Ion Antonescu, el a subliniat c  nu se 
poate vorbi despre salvarea evreilor din 
România sau a unei p r i dintre ei. “Un
criminal e un criminal, indiferent dac
omoar  patru, ase, opt sau 10 din 10. 
Este vorba despre o moarte civic  oricum, 
dac  nu despre una fi zic .“

A existat o multiculturalitate 
în spa iul românesc

Prof. univ. dr. Liviu Rotman, directorul 
CSIER i al Centrului de Studii Israeliene 
din cadrul SNSPA, a apreciat întâlnirea-
dezbatere care l-a avut drept invitat pe 
istoricul Lucian Boia, unul dintre „inte-
lectualii de clas  care demitologizeaz
istoria României”. El a explicat, legat de 
activitatea lui Lucian Boia, importan a de-
mont rii unor mituri ale istoriei, create în 
marea lor majoritate din ra iuni de natur
geopolitic , dar nu numai, a prezentat un 
scurt istoric al cauzelor acestui fenomen, 
explicate prin reticen a unui segment 
important al poporului român la tot ceea 
ce este str in i considerat a fi  inamic. 
De asemenea, a explicat revirimentul 
unei paradigme de gândire istoriografi c
na ionalist , petrecut imediat dup  1990. 
Despre prezen a i aportul minorit ilor
la dezvoltarea statului român, Liviu Rot-
man a afi rmat c  „România nu a avut 
un caracter multietnic doar în perioada 

interbelic ”, citând scrierile unui c l tor
str in din secolul al XIX-lea în spa iul 
românesc care a num rat circa 21 de 
graiuri vorbite în Capital . „Avem parte de 
o multiculturalitate în spa iul românesc”, a 
precizat el, invocând chemarea de c tre
unii domnitori ai rilor Române a evreilor, 
grecilor i armenilor, care se va încheia 
odat  cu a doua jum tate a secolului al 
XIX-lea, în special dup  formarea statului 
na ional român. Referitor la pozi ia fa
de evrei, el a afi rmat c  statul na ional va 
aduce o atitudine de intoleran  fa  de 
minorit i, inclusiv fa  de evrei. Aceast
problem  va c p ta o nuan  accentuat
în perioada interbelic , atunci când, de i
evreii sunt integra i din punct de vedere 
juridic în societatea româneasc , se lo-
vesc de o intoleran  latent  din partea 
majoritarilor. 

Problema Holocaustului din România 
a constituit un alt subiect abordat de Liviu 
Rotman, care a afi rmat c  se afl  în acord 
cu cele spuse de Andrei Oi teanu. El a 
subliniat c  episoadele precum Pogromul 
de la Ia i, petrecut chiar înaintea adopt rii 
„solu iei fi nale” de la Wansee, denot
gradul de implicare a institu iilor statului 
român. De asemenea, a amintit planul 
de exterminare a tuturor evreilor români, 
respectat de mare alul Antonescu aproa-
pe pân  la momentul desf ur rii b t liei
de la Stalingrad i oprit strict din ra iuni
politice i datorit  protestelor sus inute 
ale reprezentan ilor SUA, precum i ale 
unor cercuri politice din România sau ale 
Reginei-Mam  Elena. Referindu-se la 
rolul comuni tilor evrei din România, el a 
precizat c  „Iosif Chi inevschi i Ana Pau-
ker nu au reprezentat nici o secund  co-
munitatea evreiasc  din România”. Evreii, 
a mai ar tat Rotman, au fost în marea lor 
majoritate una dintre primele inte ale po-
liticilor totalitare, iar cei care s-au implicat 
în mi carea comunist  au f cut-o pe fon-
dul unor promisiuni, în contrapondere cu 
doctrina de extrem  dreapta, xenofobia i
antisemitismul. În încheiere, Liviu Rotman 
a subliniat necesitatea scrierii unei istorii 
obiective, lipsite de prejudec i i mituri, 
care s  refl ecte obiectiv rolul i contribu ia 
acestei minorit i.

Ing. José Iacobescu, pre edintele 
Forumului B’nai B’rith România, a scos 
în eviden  nevoia de a se scrie despre 
faptele oamenilor simpli în raport cu cele 
mai importante momente ale istoriei. Ing. 
Sandra Segal a vorbit despre noua sa vi-
ziune despre istorie, dup  citirea lucr rilor 
lui Lucian Boia. Eva Galambos a subliniat 
importan a confrunt rii cu trecutul ca 
mijloc de a p i în viitor i contribu ia, în 
cadrul acestui demers, a lucr rilor prof. 
Boia. Etnosociologul dr. Hary Kuller a 
eviden iat prezen a unor intelectuali evrei, 
în diversele medii culturale, tiin ifi ce sau 
academice. Vicepre edintele F.C.E.R., 
ing. Paul Schwartz, a apreciat scrierile 
istoricului Lucian Boia i a evocat o serie 
de oameni de tiin  evrei, care i-au adus 
contribu ia la dezvoltarea industriei petro-
liere, una dintre fi gurile cele mai importan-
te fi ind inginerul chimist Laz r Edeleanu. 
Directorul TES, actri a Maia Morgenstern, 
a înveselit publicul participant rostind un 
scurt moment umoristic, parte a specta-
colului Mazl Tov and Justice for All.

EVA GALAMBOS
GEORGE GÎLEA

DAN DRU

Evreii din România în viziunea 
istoricului Lucian Boia

Andrei Oi teanu, Aurel Vainer, Liviu Rotman

Lucian Boia
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Valorifi carea 
mo tenirii

culturale evreie ti
La biblioteca Muzeului Jude ean din 

Satu Mare a avut loc lansarea proiectului 
„Mo tenirea multicultural  a comunit ii
evreie ti”. În condi iile în care Satu Mare 
este un ora  multicultural, unde au tr it
i tr iesc, al turi de români, numeroase 

minorit i – maghiari, vabi i evrei – or-
ganizatorii evenimentului s-au gândit s
ini ieze, în septembrie 2014, un proiect 
având în centru comunitatea evreiasc .
Acesta urmeaz  s  se deruleze pân
în 2017 i se va concretiza prin ac iuni
comemorative, culturale i tiin ifi ce. 

Muzeograful Sandor Kereskenyi, 
organizatorul evenimentului, a subliniat 
importan a mo tenirii culturale evreie ti
din jude  care, din p cate, a cam fost 
neglijat  în ultima perioad . „Acum noi 
încerc m s  prezent m publicului larg 
ceea ce aceast  comunitate ne-a l sat
ca mo tenire”, a spus el. Cuvintele rostite 
de muzeograf au reprezentat un fel de 
r spuns la criticile  aduse de pre edintele 
Comunit ii evreie ti, av. Nicolae Decsei, 
care a repro at organelor locale din Satu 
Mare faptul c , anul trecut, au neglijat 
comunitatea evreilor, pe care nu au  spri-
jinit-o nici material, nici moral. El a dat ca 
exemplu o ac iune la care au participat 
invita i din Israel, SUA i Germania i care 
a fost ignorat  de personalit i culturale 
i religioase din ora . Acestea nu au fost 

prezente nici la foarte popularul concert 
klezmer, desf urat la Sinagog . N. Dec-
sei a criticat i UDMR, care ar trebui s
fi e deschis  fa  de orice fel de problem
a minorit ilor din România. Referindu-se 
la mo tenirea cultural  evreiasc , mai 
mul i participan i au subliniat c  aceasta 
trebuie s fi e considerat  parte a mo te-
nirii culturale române. 

În cadrul întâlnirii a fost prezentat i
dona ia primit  de Muzeul Jude ean – o 
colec ie de 7000 de volume care au f cut
parte din biblioteca medicului psihanalist 
evreu, dr. György Steuer, un discipol al lui 
Sigmund Freud. Interesant a fost faptul 
c  György Steuer a reu it s  recupereze 
o mare parte din valoroasa sa biblioteca 
dup  ce, întors din deportare, a constatat 
c  volumele au fost furate.( Dup  presa 
din Satu Mare)

Ziua Evreiasc
la Muzeul Etnografi c al Transilvaniei

Un dar nepre uit

Citirea Megilat Esther  la Teheran

C O M U N I TAT I La mul i ani, angaja ilor
F.C.E.R. n scu i în luna 

aprilie!
PAUL SCHWARTZ – 1 aprilie 1940 (vicepre-

edintele F.C.E.R., pre edinte al C.E.B.)
CORNELIU SABETAY – 1 aprilie 1944 

(pre edinte C.E. Craiova)
VASILE ALECU – 1aprilie 1968 (Oficiul 

administrativ, paz )
IONEL MIHAI MOISESCU- 1 aprilie 1983 

(Ofi ciul administrativ, paz )
AUREL DAVIDOVICI – 2 aprilie 1938 

(pre edinte C.E. Pite ti)
GETA SAVIN – 2 aprilie 1958 (Ajutor 

gospod resc)
CARMEN GAINA – 2 aprilie 1959 (Ajutor

gospod resc)
DUMITRU DRUGA – 2 aprilie 1965 (Centrul

de Ajutor Medical)
MARIN PAUN – 4 aprilie 1966 (Departa-

mentul Management Economic, Financiar)
DOBRE MOISESCU – 5 aprilie 1956 (Ofi ciul 

administrativ, paz )
HARY CATZ – 6 aprilie 1947 (Salariat 

C.E.B.)
BENONE VASILE – 6 aprilie 1956 (Salariat

C.E.B.)
IRINA MARIA CAMARASESCU – 6 aprilie 

1957 (C.A.P.I.)
EUGENIA DRAGOTEL – 8 aprilie 1975 

(Ajutor gospod resc)
LUMINI A POPA – 8 aprilie 1976 (C min

„Dr. Moses Rosen”)
ELENA BUCULEI – 10 aprilie 1950  (C.I.E.P.)
MIHAELA DRAGOMIR MARCHIDAN – 

10 aprilie 1952 (C min „Dr. Moses Rosen”)
VASILE MATEI – 10 aprilie 1959  (Ofi ciul 

administrativ, paz )
ADRIEANA ZAMFIR – 10 aprilie 1961 

(Ajutor gospod resc)
LIVIU ROTMAN – 11 aprilie 1947 (C.S.I.E.R.)
CAROL MOISESCU – 12 aprilie 1927 

(Salariat C.E.B.)
ZOICA PINTILIE – 12 aprilie 1963 (Ajutor

gospod resc)
VICTORITA SAVA – 12 aprilie 1982 (C min

„Dr. Moses Rosen”)
MARCEL WEISS – 14 aprilie 1938 (Salariat

C.E.B.)
CONSTANTIN CHIREA – 14 aprilie 1959 

(Departamentul Management Economic, 
Financiar)

ELENA STOICAN – 14 apri l ie 1970 
(Complex alimentar „M. B lu ”)

MARIA DANA – 15 aprilie 1957 (C min 
„Dr. Moses Rosen”)

ELENA IASLOVICI – 15 aprilie 1961 (C min 
„Dr. Moses Rosen”)

MIHAELA PALADE– 15 aprilie 1968 (C min
„Dr. Moses Rosen”)

GHEORGHE ANDREI – 16 aprilie 1948 
(Centrul de Ajutor Medical)

JANINA MARIANA ILIE – 16 aprilie 1956 
(Cabinet pre edinte)

SOFICA ONOFREI – 17 aprilie 1951 
(Complex alimentar „M. B lu ”)

CRISTINA NAE – 17 aprilie 1966 (C min
„Dr. Moses Rosen”)

MARIA NECULAI – 18 aprilie 1958  (Ajutor
gospod resc)

ALEXANDRU ADRIAN BRUCHER – 
18 aprilie 1985 (Centrul Comunitar Evre-
iesc JCC)

OLGA STANCESCU –19 aprilie 1947 
(C.A.P.I.)

BEATRICE FLORETA HALER – 19 aprilie 
1950 (Ofi ciul juridic)

SORIN BLUMER – 19 aprilie 1955 (pre e-
dinte C.E. Gala i)

ELENA LILIANA PREDA  – 19 aprilie 1975 
(Centrul Comunitar Evreiesc JCC)

CONSTANTA BEINISCH – 20 aprilie 1950 
(Asisten )

TEODORA ZAHEU – 21 aprilie 1968 (Ajutor
gospod resc)

ODISEU BUJOREANU – 24 aprilie 1968 
(C.A.P.I.)

DORINA HERIVAN – 25 aprilie 1934 (Ofi ciul 
Cultur , Art , tiin )

DESPINITA GAGEANU – 25 aprilie 1961 
(Ajutor gospod resc)

CONSTANTIN ZANE – 27 aprilie 1954 
(Salariat C.E.B.)

NICULAE GRIGORE – 28 aprilie 1957 
(Asisten )

LIVIU BONDAR – 29 aprilie 1955 (Salariat
C.E.B.)

MIHAELA TRIFU – 29 aprilie 1964 (C.I.E.P.)
MARCEL MOCANU – 30 aprilie 1954 

(C.A.P.I.)
PERI BL NARU

Cluj

Timi oara Satu Mare

Dup  reu ita mai multor ac iuni reali-
zate în colaborare cu Uniunea Armenilor 
i Comunitatea romilor din Cluj,  Muzeul 

Etnografi c al Transilvaniei i-a deschis 
por ile i pentru comunitatea evreilor 
clujeni, care s-a prezentat concitadinilor 
cu o expozi ie de intarsie i un concert 
de muzic  evreiasc . Evenimentul cul-
tural, care a reunit un public deosebit 
de numeros a fost salutat atât de Tudor 
S l gean, directorul muzeului, i de Ro-
bert Schwartz, pre edintele Comunit ii
Evreilor din Cluj, cât i de István Vákár, 
vicepre edinte al Consiliului Jude ean, 
Ioan Sbârciu, pre edinte al Universit ii
de Art i Design din Cluj, i istoricul 
Lucian Nastas -Kovács, profesor univer-
sitar la UBB i cercet tor la Institutul „G. 
Bari iu” al Academiei Române.

Expozi ia retrospectiv  – aranjat
cu mult  pricepere i empatie de Tekla 
Tötszegi, director adjunct al muzeului 
–  cuprinzând lucr ri de intarsie ale artis-
tului Ernest Klein, care a tr it i a creat 
în ora ul de pe Some  pân  la mijlocul 
deceniului al nou lea, n-a fost doar un 
moment de celebrare a acestei arte, din 
ce în ce mai rare, ci i o lec ie de istorie 
atât pentru organizatori, cât i pentru vizi-
tatori,  un loc aparte ocupându-l vitrinele 

cu lupe, casete, port igarete i albume pe 
care artistul tâmplar le-a confec ionat în 
perioada deport rii în lag rul de la Mo-
ghilev Podolski, din Transnistria. Aceste 
obiecte au fost preschimbate pentru câte 
un tain de mâncare, ob inut  de la local-
nicii ucraineni, f r  de care, în condi iile
mizere de acolo, so ia l uz i copilul 
sugar ar fi  murit de foame.

Alte vitrine prezint  lucr rile, realizate 
cu migal i m iestrie, care i-au g sit
locul în expozi iile grup rii Atelier 11 din 
anii 1970-1980, când me terul tâmplar, 
de-acum ie it la pensie, s-a putut dedica 
exclusiv pasiunii sale.

Expozi ia retrospectiv  Ernest Klein nu 
ar fi  putut fi  realizat , la trei decenii dup
dispari ia artistului, dac  Andrei Klein nu 
ar fi  p strat cu devotament i afec iune,
colec ia integral  a obiectelor f urite de 
tat l s u. Andrei Klein sper  c  aceast
expozi ie des vâr e te visul tat lui s u de 
a prezenta tinerilor frumuse ea intarsiei i
de a-i stimula s  practice acest me te ug, 
pe cale de dispari ie.

În partea a doua a Zilei Evreie ti au 
evoluat forma ia de muzic  klezmer Mazel 
Tov (dirijor prof. Vasile Socea, soli ti Sula-
mita Socea i Emanuel Pusztai) precum 
i corul ira Hada a, dirijat de prof. Eca-

terina Halmos, (la pian conf. univ. Judith 
Babos, soli ti: Gheorghe Eiskovits, Nitzan 
Nazarie Schwartzmann, Ofelia Pripon, 
Lilla Dohi-Trepszker, Hanna Vári).  

Ziua Evreiasc  s-a dovedit un succes. 
Atât organizatorii, cât i benefi ciarii, spe-
rând ca seria de evenimente evreie ti, 
g zduite de frumoasa sal  mare a fostei 
cl diri a Redutei, s  continue de Purim.

ANDREA GHI

Comunitatea Evreilor din Timi oara a primit recent un dar extrem de valoros din 
punct de vedere spiritual. Prin dona ia familiilor Salamon i Simon – fratele omagia-
tului, Edmund, din Israel, sora sa Eva, din Timi oara, so ia Ioana - au vrut s  aduc
un tribut memoriei lui Tiberiu Salamon z.l., plecat nu demult dintre noi, donând Sefer 
Tora acestei comunit i. Scrierea Sulului Sfânt a fost ini iat  de Tiberiu Salamon z.l. i
a fost un proces îndelungat i care a necesitat timp i aten ie, fi ind încheiat  cu pu in
timp în urm . Dona ia Torei a survenit într-un moment fericit – aniversarea vârstei 
de 90 de ani a doamnei Eva Simon, o persoan  extrem de sufl etist , care se afl
mereu al turi de comunitatea evreilor din Timi oara, din care face parte. Mul umiri
profunde, în numele întregii comunit i, îi dator m atât ei, cât i fratelui din Israel, 
Edmund Salamon, scriitor israelian, care are o leg tur  continu i cu totul special
cu aceast  comunitate. Le dorim celor doi fra i “Ad mea veesrim!”, s  aib  parte de 
ani lungi, înso i i de s n tate i lini te sufl eteasc . Momentul primirii acestui Sul al 
Torei va fi  marcat de un mare eveniment sinagogal, despre care v  vom relata într-
un num r viitor. (L.F.)

Evreii din întreaga lume s rb toresc
Purimul în ziua a 14 a lunii Adar. Conform 
C r ii Estherei, evreii care tr iau în se-
colul IV î.e.n., în Persia antic  în timpul 
domniei regelui Aha verus (identifi cat de 
istorici cu regele Xerxes I), au fost salva i
de la moarte gra ie interven iei Estherei, 
so ia împ ratului. Mai pu in cunoscut 
este îns  modul în care este celebrat
aceast  s rb toare chiar în locul unde 
s-au petrecut faptele. Pu ini tiu c  ora ul 
Hamadan, din Iran, unul dintre cele mai 
vechi ora e din fostul Imperiu Persan, 
dar i din lume, g zduie te mormintele 
reginei Esther i al lui Mordechai, în 
cadrul unui mausoleu, vizitat de cre tini,
evrei i musulmani deopotriv . Imediat 
dup  înr ut irea rela iilor cu Statul Is-
rael, în 2010, Centrul Simon Wiesenthal
a întreprins o intens  ac iune de lobby,
pentru ca acest mausoleu s  intre în 
patrimoniul UNESCO, dar proiectul se 
afl  înc  într-un stadiu intermediar, din 

ra iuni evident politice. 
Comunitatea evreiasc  din Iran 

num r  circa 25.000 de membri, fi ind 
cea mai numeroas  din întreg Orien-
tul Mijlociu, dar înainte de instaurarea 
regimului islamic i r zboiul cu Irakul, 
num rul ei dep ea cifra de 90.000. Ca 
i în celelalte comunit i din Diaspora, 

Cartea Estherei a fost citit  în toate si-
nagogile din ar , iar cei mai mul i dintre 
evrei au mers în pelerinaj la Hamadan. 
S rb toarea Purimului în Iran cap t  o 
nuan  aparte datorit  continuit ii unei 
istorii mai vechi de dou  milenii, în care 
evreii i-au p strat via a i spiritualitatea 
într-un teritoriu cândva ostil prezen ei 
lor. Conform m rturiei unui rabin iranian, 
emigrat în Israel în 2013, s rb toarea de 
Purim îi aduce la sinagog  chiar i pe cei 
mai pu in deprin i cu ritualurile religioase, 
ace tia participând la ceremonia de citire 
a Megilat Esther. De asemenea, spre de-
osebire de festivit ile din Israel i SUA, 

evreii iranieni nu obi nuiesc
s  îmbrace diverse costume, 
maniera în care ei în eleg s
s rb toreasc  Purimul fi ind 
destul de conservatoare. 
Cea mai numeroas  comu-
nitate evreiasc  iranian  se 
afl  concentrat  în capitala 
Teheran, urmat  de cele din 
ora ele Shiraz i Isfahan. 
În ciuda rela iilor politice 
tensionate dintre cele dou
state, Purimul este s rb torit 
cu mândrie i demnitate de 
fi ecare evreu din Iran. 

DAN DRU
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O nou  tehnologie medical , dez-
voltat  de compania Azure PCR, ar 
putea transforma diagnosticarea oric rei
afec iuni într-o chestiune de doar câteva 
secunde. Cu ajutorul acestui dispozitiv, 
fi ecare persoan i-ar putea afl a singur
diagnosticul. Acest scenariu ar putea 
deveni realitate datorit  filialei Azure 
PCR din Ierusalim, Israel. Aron Cohen, 

CEO al companiei, afi rm  c  acesta ar 
reprezenta un pas foarte important, mai 
ales în depistarea virusurilor rezistente la 
tratament medicamentos. El ofer i un 
trist exemplu, acela al fondatorului p pu-
ilor Muppets, Jim Henson, care a murit la 

vârsta de doar 53 de ani din cauza faptului 
c  diagnosticarea unei infec ii bacteriene 
s-a produs prea târziu. 

Compania are planuri m re e i se 
gânde te c  pe viitor acest dispozitiv ar 
putea fi  modernizat astfel încât s  poat
fi  utilizat pentru analizele ADN sau iden-
tifi carea unor tulpini de virusuri extrem 
de periculoase, precum AH1N1. Aceste 
inova ii sunt foarte bine primite în spa-
iul occidental, în special în SUA, acolo 

unde compania particip  la o important
expozi ie de aparatur  medical , afl at
sub patronajul Funda iei Bill&Melinda 
Gates. Pe viitor, o serie de laboratoare de 
analize ar putea prelua invova iile com-
paniei manageriate de Aron Cohen, care 
afi rm  c  î i propune ca diagnosticarea 
s  nu mai reprezinte un apanaj exclusiv 
al laboratoarelor, iar aceast  facilitate s
ajung  în mâinile tuturor, gra ie inova iilor
Azure PCR.

Erez Ben-Yosef i Lidar Sapir-Hen de 
la Universitatea din Tel Aviv au realizat o 
serie de cercet ri arheologice cu privire 
la prezen a i utilizarea anumitor animale 
din zonele de ertice ale Orientului Mijlociu 
în timpurile biblice. Ei au corelat o serie 
de informa ii din Vechiul Testament, mai 
precis din Genez , unde sunt identifi ca-
te numeroase pasaje care amintesc de 
prezen a c milelor. Concluzia acestora 
a fost c  ele au fost domesticite cam în 
jurul secolului X î.e.n., cu toate c  ele sunt 
adesea amintite în pasajele biblice despre 
Avraam, Iacov sau I hac.

Astfel de cercet ri aduc o serie de 
indicii importante asupra dat rii momen-
tului edit rii textului biblic. Noam Mizrahi, 
expert în domeniul arheologiei biblice, 
afi rm  c  unele scrieri biblice ar trebui 
interpretate „ca ni te proiec ii din trecut, 

realizate într-o perioad  ulterioar ”. Miste-
rul „c milelor fantom ” nu este îns  o no-
utate. Potrivit revistei americane „Time”, 
expertul american în tiin e biblice, Willi-
am Foxwell Albright, sus inea înc  din a 
doua jum tate a secolului al XX-lea c
prezen a c milelor în Vechiul Testament 
reprezint  un anacronism. 

Oamenii de tiin  israelieni studiaz
posibilitatea lans rii unei noi tehnologii 
care ar putea rezolva o problem  esen-
ial  a omenirii, cu prec dere în anumite 

zone ale globului, i anume foametea. 
Ea ar putea facilita cre terea culturilor în 
condi ii meteorologice pân  în prezent 
considerate ca fi ind total nefavorabile. 
Cercetarea este condus  de prof. Shimon 
Gepstein, de la Kinneret College din Ash-
dot Yaakov, care studiaz  posibilitatea 
unei modifi c ri genetice care ar permite 
unei plante s  tr iasc  o lung  perioad
de timp, complet înghe at  sau lipsit  de 
ap . Dup  primele cercet ri, se pare c
metoda este efi cient , iar planta a fost 
readus  la via  dup  ce a fost hidratat .
Cercet torii au f cut experimente pe 
frunzele de tutun i au reu it s  dezvolte 
o plant  care tr ie te de dou  ori mai mult 

decât media plantelor de tutun, oferind 
fl ori i fructe, mult timp dup  ce au fost 
uscate, fi ind practic moarte. Echipa a 
efectuat o serie de teste pe plante obi -
nuite, l sându-le f r  ap  timp de trei 
s pt mâni. Plantele obi nuite au murit, 
în timp ce plantele modifi cate au început 
s  creasc , revenindu- i total  dup  ce 
au primit ap . Oamenii de tiin  inten-
ioneaz  s  exporte aceast  tehnologie 

în întreaga lume. Ea este important  din 
cauza schimb rilor climatice, putând veni 
în sprijinul rilor afectate de secet , pre-
cum i în lupta împotriva foametei. Aceste 
plante modificate genetic înfloresc cu 
doar o treime din apa necesar  plantelor 
obi nuite. Prin diminuarea surselor de 
ap , aceast  nou  tehnologie israelian
ar putea fi  cheia pentru supravie uirea 
agriculturii în multe p r i ale lumii.

Pagin  realizat  de DAN DRU

Posibil  solu ie pentru
eradicarea foametei

Studii recente de arheologie biblic

Reducerea
suferin elor

bolnavilor
de Parkinson 

i Alzheimer
Ini iativa apar ine Centrului de Cer-

cetare „Henry J. Leir Brandeis-Israel” al 
Universit ii Massachusetts, care deru-
leaz  proiectul “Sustaining the Mind”. Prin 
acest demers i datorit  unui important 
act de fi lantropie, care asigur  o burs
de 575.000 dolari, savan i renumi i, 
israelieni i americani, vor încerca s
identifi ce noi strategii de tratare a unor 
maladii precum Parkinson sau Alzheimer. 
Profesorii Eytan Domany, Avraham Yaron 
and Misha Tsodyks, de la Institutul de 

tiin  Weizmann din Rehovot, al turi de 
Noam Ziv, de la Institutul de Tehnologie 
Technion din Haifa, vor prezenta o serie 
de rezultate ale cercet rii lor. Echipa 
prof. Avraham Yaron va colabora cu prof. 
Suzane Paradis, din SUA, în studierea 
moleculelor semaforine responsabile 
cu realizarea sinapselor. Cunoa terea 
detaliat  a procesului de func ionare al 
acestor molecule va putea oferi sufi ciente 
informa ii pentru elaborarea unor viitoare 
tehnologii medicale de ameliorare sau 
tratare a afec iunilor ce deriv  din acest 
mecanism.

Un alt studiu important, dezvoltat de 
profesorul Daniel Harries, de la Univer-
sitatea Ebraic  din Ierusalim, se refer  la 
remodelarea pere ilor celulelor nervoase, 
o informa ie absolut necesar  în tratarea 
maladiei Alzheimer. Studiul porne te de 
la ipoteza c  un anumit gen de proteine 
ar putea schimba confi gura ia genetic
i func ia anumitor celule nervoase, care 

odat  afectate, ar putea declan a afec i-
uni din cele enumerate mai sus. 

TIIN A
TIIN A

I VIA A
I VIA A

Un test care detecteaz  instant 
afec iunea

Un nou
ora  antic 

descoperit 
în Israel

Arheologii israelieni au descoperit în 
apropiere de Ierusalim r m itele unei 
a ez ri rurale vechi de peste 2.300 de 
ani. Autoritatea Israelian  pentru Antichi-
t i a excavat o suprafa  de aproximativ 
750 m.p., identifi când o a ezare rural
caracteristic  zonei i perioadei celui 
de-al Doilea Templu, prezentând o serie 
de locuin e din piatr i alei înguste. Con-
struc iile au fost utilizate atât ca locuin e,
cât i ca depozite. De asemenea au fost 
g site un num r de peste 60 de monezi 
care dateaz  înc  din timpul regelui 
Antiochus al III-lea. S p turile relev  c
a ezarea a atins maxima sa expansiune 
în timpul acestuia, fi ind abandonat  când-
va spre sfâr itul dinastiei Ha monene, din 
motive necunoscute, posibil din ra iuni 
socio-economice, precum unele proiecte 
edilitare ale lui Irod cel Mare, a declarat 
Yuval Baruch, directorul Autorit ii Na io-
nale pentru Antichit i. La fel ca i celelal-
te vestigii i re ele de pasaje subterane, 
aceast  a ezare va fi  amenajat  pentru 
a fi  introdus  într-un ansamblu arheologic 
deschis turi tilor.

Tratament
revolu ionar

împotriva
diabetului

O echip  de savan i israelieni propune 
o nou  metod  pentru tratarea diabetului, 
care afecteaz  vie ile a aproximativ trei 
sute de milioane de oameni. Alternativa 
la tratamentul cu insulin  se bazeaz  pe 
extragerea unor celule stem din organis-
mul uman care, supuse unui procedeu 
de înalt  tehnologie medical , vor pu-
tea secreta doza necesar  de insulin .
Aceast  metod  de tratament cu celule 
stem autologe devine din ce în ce mai 
r spândit  în tratarea diverselor afec iuni, 
considerate pân  de curând incurabile. 
Proiectul apar ine cercet torilor compa-
niei biotehnologice Orgenesis i este co-
ordonat de prof. Sarah Ferber, directorul 

Centrului de Endocrinologie Molecular
din cadrul Centrului Medical Sheba din 
Tel Hashomer. Metoda inovativ  const  în 
prelevarea unor celule ale fi catului, care 
sunt trimise unui laborator spre analiz i
aplicarea unui tratament special. Odat
retransplantate în organismul uman, ele 
vor putea furniza organismului defi citul de 
insulin . Aceast  nou  metod  a trecut 
testele clinice, iar acum se afl  în faza 
test rii pe oameni. 

Dr. Sarah Ferber este o fi gur  ilustr  a 
domeniului medical israelian, dar i o per-
sonalitate recunoscut  la nivel mondial, 
ea fi ind un discipol al celor doi laurea i ai 
Premiului Nobel pentru Medicin , Aaron 
Ciechanover i Avram Hershko, de la 
Institutul Technion din Haifa.

„S RB TOAREA
ZARURILOR 

CARE AU C ZUT ÎN 
FAVOAREA NOASTR ”
La Sinagoga Mare din Capital
(Urmare din pag. 3)

În idi , cu tent  de musical; dans i pa-
rodie: Geni Brenda, Tinca ugulea. În 
român , cu gra ie i gravitate, pe versurile 
lui Aurel Storin, „Pedala i, fra ilor, peda-
la i!”. Au trecut rampa Roxana Guttman
i Rudy Rosenfeld. Talentul se transmite 

din mam -n fi ic : adolescenta Cabiria 
Morgenstern i-a f cut cu brio debutul în 
jazz retro, acompaniat  de remarcabila, 
deja reputata „Bucharest Klezmer Band”. 
Abisl zinghi/ Abisl freidân// A bi ghizint…”- 
„Pu in cântec/ Pu in  bucurie// Dac -i s -
n tate, s  zicem mul umesc  …”. Replic
la aforismul „Când e evreul fericit? Când 
g se te ce credea pierdut!”, alt  esen
a Purimului. 

De Purim, ne „copil rim”: „Ciribim, ci-
ribom…”. Au cântat-o cu farmec Carmen
Iovi u i Mihaela Culi . Alt tân r talentat: 
Marius Her cu, în parodii ale unor perso-
naje contemporane binecunoscute. Numai 
ureche muzical  s  ai! Cântece vechi, 
cântece noi, cântece perene, toate-n ebra-
ic . A fost Corul „Hazamir”, sub bagheta 
inspirat  a vestitului Bogdan Lif in. Apla-
uze pentru actori, cânt re i, textieri, com-
pozitori, regie artistic  – Andrei Munteanu,
organizare – ing. Peri Bl naru, dr. Mona 
Bejan, Victoria Demayo, Jean Bercu.
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O zi dedicat  comemor rii lui B.Fundoianu-Fondane Ia i
Pe 24 februarie 2014 a fost comemo-

rat  la Ia i împlinirea a 70 de ani de la 
exterminarea lui B. Fundoianu-Fondane 
în lag rul de la Auschwitz. Pomenirea a 
debutat cu prezentarea c r ii “Baudelaire 
i experien a abisului” de B. Fundoianu. 

Cartea, Opere XIV din seria Fundoianu-
Fondane, publicat  în martie 2013, a fost 
prezentat  în cadrul unei mese rotunde 
ce i-a avut ca invita i pe actri a Maia Mor-
genstern, manager al Teatrului Evreiesc 
de Stat din Bucure ti, i pe prof. univ. dr. 
Mircea Martin, critic literar i directorul 
Editurii Art din Bucure ti.

Evenimentul cultural, organizat de 
Teatrul Evreiesc de Stat din Bucure ti i
Institutul Francez din Ia i, în parteneriat 
cu Biblioteca Central  Universitar  “Mihai 
Eminescu” din Ia i i Asocia ia ALECART, 
a fost moderat de prof.univ.dr. Andrei 
Corbea-Hoi ie, directorul Editurii Univer-
sit ii “Al. I. Cuza” din Ia i. În deschidere, 
acesta a f cut o scurt  prezentare a lui 
B.Fundoianu–Fondane, poet, eseist, 
om de teatru, critic i teoretician literar 
franco–român de etnie evreiasc . În anul 
1914 Beniamin Fundoianu a debutat, la 
vârsta de 16 ani, în revista “Via a nou ”,

revist  de orientare simbolist i moder-
nist , editat  de Ovid Densu ianu. Crea ia 
poetic  original  francez  a lui Benjamin 
Fondane a fost adunat  în volumul anto-
logic “Le mal des fantomes”(1980), titlul 
fi ind ales chiar de autor i trimis so iei 
sale, Geneviève, prin intermediul unei 
scrisori-testament, scris  în lag rul de 
tranzit al evreilor de la Drancy. Scrisoarea 
con inea indica ii precise asupra modului 
în care trebuia editat  opera sa.

Maia Morgenstern a citit poeme repre-
zentative din opera poetic  a lui B. Fundo-
ianu-Fondane i din cea a lui Baudelaire.

Profesorul Mircea Martin a mul umit
pentru lectura evocatoare i totodat
provocatoare din operele celor doi mari 
poe i i a ar tat c  este foarte binevenit
ast zi, când avem din ce în ce mai pu in
timp pentru poezie.

B.Fundoianu (1898-1944) este consi-
derat de criticul Mircea Martin “un poet de 
o originalitate absolut i unul dintre primii 
cinci foarte mari poe i ai limbii române”. 
Cu toate c  a scris pu in în limba român ,
editorul Mircea Martin consider  c  me-
rit  aten ie întreaga sa oper , deoarece, 
plecând în Fran a i afi rmându-se rapid, 

“ne-a a ezat i pe noi pe o orbit  mai 
important  la vremea aceea, anii ’20 ai 
trecutului secol.”

Volumul “Baudelaire i experien a
abisului” este o carte ap rut  postum, pe 
care Benjamin Fondane o defi nitiva atunci 
când a fost arestat.

Opere XIV din Seria Fundoianu-
Fondane, prezentat acum la Ia i, este o 
edi ie critic  complet , realizat  de Ion 

Pop, Ioan Pop-Cur eu i Mircea Martin, 
cu o prefa  semnat  de Monique Jurtin 
i dou  postfe e apar inând lui Ioan Pop-

Cur eu i Dominique Guedj.
În seara comemor rii, pe scena Tea-

trului Na ional “Vasile Alecsandri” din Ia i
a fost prezentat, de c tre Teatrul Evre-
iesc de Stat din Bucure ti, spectacolul 
de teatru-dans “Exil în p mântul uit rii”,
pus în scen  dup  scrierile lui Benjamin 
Fondane. Regia spectacolului este sem-
nat  de Andreea T n sescu, coreografi a 
apar ine Simonei Mandache, montajul lui 
C t lin Cre u iar conceptul video lui Vali 
Chincisan. Concep ia regizoral  recurge 
la elemente vizuale inspirate din tehnicile 
de avangard , din dansul expresionist, 
caracteristice anilor de r zboi i folosite 
chiar de B.Fondane în experimentele sale 
teatrale i cinematografi ce. 

Spectacolul, un strig t de protest la 
adresa r zboiului i a discrimin rii rasiale, 
se încheie cu o sugestiv  scen  goal , în 
care sunt spulberate peste tot fi le din c r i
i care simbolizeaz  spulberarea atâtor 

milioane de vie i nevinovate, nimicite de 
min i incitate de ur  exacerbat i rasism.

MARTHA E ANU

Din nou la Templul Coral – Sinagoga Mic
Izkor pentru av. IULIAN SORIN z. L.

Pre edintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner ne-a adus o veste îmbucur toare – în 
decembrie, de Hanuca, se va reinaugura 
Templul Coral. Pân  atunci, începând din 
12 martie a.c., a început s  func ioneze
Sinagoga Mic  de la Templul Coral, 
frumos amenajat  prin efortul Rabina-
tului i al Biroului Administrativ al C.E.B. 
( ef – Jean Bercu). Concomitent cu 
redeschiderea Sinagogii Mici, a avut loc 

i omagierea, la un an de la deces, a lui 
Iulian Sorin z.l., fost pre edinte interimar 
al F.C.E.R. La ora opt f r  zece a înce-
put serviciul religios, ofi ciat de rabinul 
Rafael Shaffer, în prezen a a numero i
enoria i, de i spa iul este neînc p tor. 
A fost prezent  conducerea F.C.E.R. 
i C.E.B., membri ai comunit ii, fi icele 

celui omagiat, Iusi i Mihaela, venite din 
Israel. Dup  ofi cierea serviciului religios 
de diminea , Rabinul Shaffer l-a evo-
cat pe regretatul av. Iulian Sorin z.l., a 
spus c  ne lipse te mereu un om ca el, 
amintirea sa fi ind vie în memoria noas-
tr . Pre edintele C.E.B., vicepre edinte
al F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, care a 

lucrat împreun  cu av. Iulian Sorin, a 
pus în eviden  calit ile excep ionale ale 
acestuia de organizator, îndrum tor, în 
func iile pe care le-a îndeplinit în cadrul 
ob tii, ca director administrativ la C mi-
nul B lu , secretar general al F.C.E.R., 
pre edinte interimar al F.C.E.R. Au fost 
subliniate respectul i aten ia de care 
s-a bucurat din partea membrilor ob tii,
a comunit ilor, a ofi cialit ilor din ora ele 
vizitate deseori, a reprezentan ilor diver-
selor culte. La cimitirul din Gala i se odih-
ne te bunicul acestuia, iar Iulian Sorin a 
vizitat adesea comunitatea i cimitirul. 
Pre edintele F.C.E.R. dr. Aurel Vainer, a 
amintit de a cincea porunc  din Decalog 
– respectul pentru p rin i, care se remar-
c i la familia Sorin –, aceast  porunc
fi ind una din condi iile unit ii poporului 
evreu. Serviciul religios de Izkor a fost 
ofi ciat de Prim-cantorul Iosif Adler, apoi 
s-a mers la mormântul av. Iulian Sorin, 
din Cimitirul Filantropia. La mormintele 
so ilor Sara i Iulian Sorin a fost de fa
un num r însemnat de membri ai ob tii,
între care – pre edintele C.E.B., vicepre-
edinte al F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, 
i secretarul general al F.C.E.R., ing. A. 

Kupferberg. A urmat serviciul religios 
ofi ciat de Rabinul Shaffer i Prim-canto-
rul I. Adler, iar kadi ul a fost rostit de dl. 
Nathan Neta, prieten al familiei. Fiicele 
lui Iulian Sorin au mul umit conducerii 
F.C.E.R. i C.E.B. pentru participarea la 
acest trist eveniment. 

*
Cu o zi în urm  ne-a vizitat Pre e-

dintele Congresului Evreiesc European, 
Moshe Kantor, care a remarcat redes-
chiderea Sinagogii Mici de la Templul 
Coral. (B.M.M.)

A murit cea mai în vârst
supravie uitoare a Holocaustului

Pianista Alice Herz-Sommer, cea mai 
în vârst  supravie uitoare a Holocaus-
tului, a murit duminic , 23 februarie, la 
re edinta sa din Londra. N scut  în anul 
1903, într-o familie de evrei din Praga, 
ea a fost inut  timp de doi ani prizonier
în lag rul de concentrare de la Terezin, 
Cehia. Împreun  cu fi ul s u, Stephan, au 
fost elibera i abia în mai 1945, odat  cu 
eliberarea Cehiei de c tre Armata Ro ie.
Pentru ea, via a  a continuat într-unul 
dintre cele mai frumoase moduri cu pu-
tin , Alice Herz-Sommer fi ind profesoar
de pian la Conservatorul din Ierusalim, 
pân  în anul 1986, când a decis s  se 
stabileasc  în Marea Britanie. 

“Temperamentul, optimismul i disci-
plina”, acestea au fost coordonatele dup
care ea i-a ghidat întreaga existen .
„Sunt evreic , dar Beethoven este religia 
mea”, spunea cea care f cuse cuno tin
cu pianul înc  de la frageda vârst  de 
cinci ani. „Cu naivitate, m-am gândit, îna-
inte s  ajung în lag r, dac  au o orchestr
la Terezin, cât de r u poate s fi e?”, se 
întreba Herz-Sommer, cople it  de pasi-
unea pentru muzic , care transcendea 
sinistrul lag r unde era captiv . Povestea 
ei de via  a impresionat, prin tenacitatea, 

altruismul i noble ea sa. 
Documentarul The Lady in Number 

6: Music Saved My Life a primit Premiul 
Oscar pentru cel mai bun documentar, 
la doar o s pt mân  dup  dispari ia sa. 
Regizorul Malcolm Clarke a declarat c  a 
fost uimit de “capacitatea sa extraordina-
r  de a se bucura, de a ierta”. Povestea 
vie ii lui Alice Herz-Sommer r mâne o 
lec ie de noble e i altruism, c ci, r ul se 
leap d  singur de cei ale i. „ tiu c  exist
r u în lume, dar eu caut binele. Muzica 
este via a mea, muzica este Dumnezeu”, 
spunea ea.

DAN DRU

Despre Iudaism i fi losofi a iudaic
Între 18-19 februarie  a.c., Centrul de Studii Ebraice din cadrul Facult ii de Litere 

a Universit ii Bucure ti a g zduit o serie de prelegeri sus inute de profesorii Barak S. 
Cohen i Raphael Shuchat de la Universitatea Bar Ilan din Tel Aviv, Israel, moderate 
de conf. univ. dr. Felicia Waldman. 

Profesorul Barak S. Cohen a tratat problematica scrierilor talmudice i unele abor-
d ri de factur  laic  în contextul scrierilor religioase. El a sus inut ideea unui studiu 
comparat al celor dou  surse fundamentale pentru religia iudaic , Tora i Talmudul. 
Prelegerea sus inut  de profesorul Raphael Shuchat a încercat deslu irea rela iei
dintre iudaism, ca religie comunitar , i fi losofi e, referindu-se i la apari ia i evolu ia
hasidismului, ca un curent inovator al gândirii religioase evreie ti. Ambele prelegeri 
au reunit masteranzi ai Centrului de Studii Ebraice, care au adresat întreb ri i au 
dezb tut probleme de actualitate reg site în con inutul prezent rii. (D.D.)

abatul i-a salvat via a unui evreu 
care voia s  zboare cu avionul malayezian

Potrivit blogului de c l torii „Dan’s 
Deals”, un pasager evreu care voia s
zboare cu avionul malayezian disp rut 
misterios, a luat un alt avion. Explica ia:
agentul lui de c l torii, evreu religios, a 
refuzat s -i fac  rezervare deoarece cu 
acest zbor urma s  c l toreasc i de 

abat.
C l torul, identifi cat Andy, i-a cerut 

prin e-mail agentului s -i schimbe rezer-
varea cu o zi mai târziu deoarece dorea 
s  mai stea o zi la Kuala Lumpur. Agen-
tul a declarat c  nu poate s -i satisfac
cererea, c ci el nu trimite pasageri evrei 

s  c l toreasc  sâmb ta. Dac  Andy 
ine la acel program, s  se duc  s  fac

rezervare singur în alt  parte. La început 
Andy s-a gândit s  procedeze a a, dar 
dup  aceea s-a r zgândit i i-a transmis 
agentului c  are dreptate i c  ar trebui 
s  respecte preceptele iudaice. Drept 
care, a primit o rezervare pe un alt zbor, 
duminica. Apoi, pe 8 martie, i-a scris 
agentului: “Sfi nte Dumnezeule, ai auzit 
ce s-a întâmplat cu zborul MH370? M
gândesc tot timpul la acest lucru. A fost 
o minune parc  scris  în C r i i tu mi-ai 
salvat via a!” (E.G.)
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Restaurantul ritual al Comunit ii 
Evreilor din Ia i a fost, în  ultima sear  din 
luna februarie, locul de întâlnire  pentru 
cei aproximativ 50 de participan i  la un 
oneg abat  cu  totul special. 

Tineri i vârstnici, copii i p rin i, s-au 
sim it excelent în marea familie evreiasc
ie ean , ascultând cu aten ie dra aua 
rostit  din inim  de c tre rabinul Shlomo 
Tobias, i au cântat împreun  cu ofi ciantul 

de cult, jurist Albert Lozneanu, cântece 
tradi ionale în limbile idi i ebraic .

Fiind un abat special – abat e-
kalim –, Rabinul Shlomo Tobias a vorbit 
despre cum Dumnezeu porunce te ca 
Mo e s  fac  un recens mânt al popo-
rului evreu, iar fi ecare s  contribuie cu 
câte o jum tate de ekel. Evreii trebuie s
dea fi ecare exact aceea i sum  pentru ca 
nimeni s  nu cread  c  este mai presus 
decât cel lalt. Banii, a c ror destina ie 
urma s fi e Cortul Întâlnirii, locul în care 
Dumnezeu Însu i urma s  i se înf i eze
lui Mo e, trebuia s fi e un loc al tuturor, 
în egal  m sur .

De ce o jum tate de ekel? Pentru a 
ne ar ta c  nimeni nu este întreg prin el 
însu i. În primul rând, pentru c  Dumne-

zeu l-a creat ca b rbat i femeie, pentru 
ca fi ecare om s - i caute “jum tatea”. i
mai exist  un motiv pentru care contribu ia 
a fost de o jum tate de ekel: pentru a ne 
ar ta c  f r  comunitate, f r  oameni în 
jur, nimeni nu valoreaz  decât “o jum tate 
de ekel”, aproape nimic. Omul este f cut 
s fi e parte dintr-un tot, iar evreii sunt  Klal 
Israel, o comunitate.

Desigur c i bucatele au fost dintre 
cele mai alese, tradi ionala „Goldene Yuh’’ 
f când deliciul tuturor celor prezen i.

La succesul deosebit al acestui eve-
niment i-au dat concursul atât Comu-
nitatea Evreilor din Ia i, cât i Centrul 
Comunitar Evreiesc din Ia i (J.C.C.)

MIRYAM VLADCOVSCHI

Un Oneg abat de neuitat

Pagin  realizat  de
 LUCIANA FRIEDMANN

JCC 
BUCURESTI,

JCC
Oradea

JCC
TIMISOARA

JCC
IASI

,

,

• Intâlnirea cu profesoara Ana 
Schwartz la Centrul de zi al JCC Timi-
oara a avut-o în centru pe Golda Meir, 

cea mai important  personalitate femi-
nin  a vie ii politice a Israelului modern. 
Ilustrat  cu imagini din via a acesteia, 
din anii copil riei petrecu i în Rusia pân
la anii marilor întâlniri politice decisive 
pentru soarta Israelului, prezentarea a 
suscitat interesul celor prezen i la acest 
eveniment. Pentru pensionari, întâlnirea 
a reprezentat un moment de relaxare, 
dup  ce, cu d ruire au reu it s  realizeze 
peste 300 de m ti i cadouri de Purim.

• Rabinul Zvika Kfi r a sus inut la Timi-
oara o conferin  referitoare la „P cat,

pedeaps i iertare” în iudaism. Expune-
rea sa, care a evocat diferitele forme ale 
„p catului”, de la cel originar la „vi elul de 
aur”, a suscitat multe întreb ri din partea 
celor prezen i la aceast  sear  pl cut
dedicat  cuno tin elor iudaice

• Ziua de 8 Martie a fost i pentru 
doamnele i domni oarele din comunita-
tea timi orean  prilej de bun  dispozi ie
i r sf . Dup  o introducere muzical  la 

vioar  a doamnei Maria Maier, a urmat un 
montaj poetic din versuri dedicate femeii, 
realizat de profesorul tefan Ivan. Seara 
s-a încheiat într-o not  relaxat  – cu ma-
chiaj, coafur i masaj. 

• Ziua de 8 Martie a fost prefa at  la 
Oradea de un Oneg abat dedicat doam-
nelor i acestei luni, marcat  de daruri i
aten ii oferite consoartelor. Într-o croma-
tic  alb-ro ie, precum nurul m r i orului, 
a fost îmbr cat  întreaga sal  festiv ,
invitatele fi ind a teptate într-o atmosfer
cu adev rat festiv .

• Prefa ând s rb toarea de Purim, la 
JCC Oradea mireasma i gustul s rb torii 
s-a f cut sim it  la „Humentashen party”. 
Participan ii au realizat împreun  sute de 
pr jiturele aspectuoase i gustoase, cu 
cele mai diverse umpluturi. 

• Ro  Hode  Adar 2, luna în care are 
loc Purimul, a fost marcat cu un program 
dedicat frumuse ii. Doamnele i domni-
oarele au realizat bijuterii i decora iuni

colorate, prefa ând c ldura primelor zile 
de prim var .

Emisiunea întreb rilor utile

„Evrei de vânzare”, filmul Alialei pl tite

Zi de lux i r sf pentru doamne

Eva u ui i Iustin aler realizeaz
împreun  o emisiune care devine atrac-
tiv  prin întreb rile diverse, preg tite cu 
grij i documentate pe care le adresea-
z  oaspe ilor. La programul lor au fost 
invita i oaspe i din comunit ile evreie ti
din întreaga ar  iar, de curând, cei care 
au r spuns solicit rii lor au fost ing. Paul 
Schwartz i Attila Gulyas, pre edinte, 
respectiv vicepre edinte C.E.B. Prin 
dublele calit i pe care le îndeplinesc, ca 

vicepre edinte al F.C.E.R., respectiv di-
rector al D.A.S.M., invita ii au avut prilejul 
s  r spund  la o gam  larg  de întreb ri.

Dar, cu siguran , au mai r mas teme de 
acoperit i pentru o emisiune viitoare.

Prezentarea recent ecranizatei pelicu-
le a lui Radu Gabrea, „Evrei de vânzare”, 
chiar în prezen a regizorului, a prilejuit 
reîntoarcerea într-un timp nu foarte în-
dep rtat din istoria evreilor din România. 
Vânzarea evreilor i germanilor c tre 

rile-mam  – în care ace tia ar fi  putut 
imigra, dac  Statul Român le-ar fi  permis 
acest lucru – este înv luit  în numeroase 
legende. Radu Gabrea i Magdalena 
Schubert au realizat o documentare care 
s-a întins pe o perioad  de trei ani, în care 
au analizat istoria evreilor din România, 
începând cu primul Congres Sionist de 
la Foc ani, din 1881, trecând apoi prin 
valurile de Alia - felul în care pioneri din 
România au pus bazele unor ora e ca 

Rosh Pina sau Zichron Yaacov – ajun-
gând, mai târziu, la perioada interbelic ,
dictatura antonescian , perioada dejist
i mai apoi ceau ist . Ideea vânz rii unor 

oameni a fost precedat  de numeroase 
etape în istoria evreilor români. Pentru 
cei prezen i a fost o ocazie s  î i amin-
teasc  istorii personale, care au marcat 
numeroase familii din România i Israel, 
separate chiar în perioada acestui comer
incredibil.

Doamnele i domni oarele au avut 
parte de o zi de 8 Martie cu numeroase 
surprize, care le-au fost din timp preg tite
de echipa JCC Bucure ti. Momente vese-
le au fost prezentate de faimo ii Alexan-
dru Ar inel i Vasile Muraru. Directoarea 
T.E.S., actri a care reprezint  un titlu de 
mândrie pentru comunitatea evreilor din 
România, Maia Morgenstern, a ap rut,
al turi de fi ica sa Cabiria, în prezentarea 
de mod  a KFashion Studio. Pe scen  au 
ap rut în recital Tomer Weissbuch, Daniel 
Filipescu i M d lina Florescu. Presta ia
lor a fost completat  de numere de iluzi-

onism i magie, dar i de dansuri de soci-
etate. Doamnele au avut parte de ateliere 
de coafur , cosmetic i manichiur . Nu 
au lipsit nici standurile unde s-au putut 
achizi iona bijuterii i cosmetice i, dac
au fost gata pentru o zi de 8 Martie mai 
costisitoare i spectaculoas , chiar i ha-
ine de blan  de la Paisi Fur. Gust rile i
b uturile rafi nate au des vâr it aceast  zi 
de autentic r sf , probabil singura zi din 
an când b rba ii nu au avut acces în JCC 
decât dac  prezen a lor urma s  aduc  o 
bucurie în rândul doamnelor. 

Proiectul Ariel
Platforma de anun uri „Ariel – job & 

more” a JCC Bucure ti a devenit tot mai 
popular  pentru cei ce doresc s  î i fac
publice informa iile referitoare la servicii, 
locuri de munc , vânz ri, etc. Publicat în 
român i ebraic , acesta reprezint  un 
mod de comunicare între cei interesa i
în promovarea proiectelor lor în interiorul 
comunit ii evreie ti.

Iubirea 
nu are vârst !

Cine a spus c  exist  o singur  vârst
a dragostei, nu a în eles c  oamenii pot 
iubi la diverse vârste! Evenimentul pen-
sionarilor de „Valenstein Day” a confi rmat 
acest lucru - dac  suntem tineri în sufl et, 
nu conteaz  ridurile sau anii care le-au 
adus. În aceast  zi, nu doar cei tineri 
s-au putut sim i speciali, ci i pensionarii, 
care au descoperit un alt de mod în care 
putem s  ne raport m la iubire odat  cu 
trecerea anilor. 
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Cum ar fi  ca mâine s  se dea un decret 
prin care to i purt torii numelui de Ion i a 
derivatelor sale s fi e... uci i? Doar a a,
pentru c  îi cheam  Ion, Ioana, Ionela. 

tiu, este absurd! Dar exact o astfel de 
situa ie a generat cea mai mare pat
neagr  din istoria umanit ii, cunoscut
sub numele de Holocaust. Milioane de 
evrei au murit doar pentru c  erau evrei. 
Putea fi  oricare alt motiv, crima ar fi  fost 
la fel de mare i de nejustifi cat !

Nu tiu cum a început pasiunea mea 
pentru sinagogi (nu neap rat pentru cultul 
mozaic), cert este c  m-am înc p ânat
s  le caut în fi ecare ora  prin care am 
trecut. Din circa 800 de sinagogi, am 
r mas în ar  cu aproape 90, am afl at de 
la o doamn  simpatic  de la Sinagoga de 
pe strada M mulari (Muzeul de Istorie a 
Evreilor), din Bucure ti. Nu le-am v zut
înc  pe toate, dar voi fi  mândr  când voi 
reu i aceast  performan . Pân  atunci, 
haide i s  le descoperim pe cele ase,
dintre care numai trei sunt în func iune.
Va fi  o c l torie emo ionant , educativ
i foarte frumoas !

Patru din cele ase sinagogi sunt ve-
cine de cartier, fi ind situate la circa cinci 
minute unele fa  de celelalte, în zona 
Unirea. A cincea e un pic mai departe, la 
Roman , iar a asea tr ie te în cartierul 
Vitan. Toate, îns , sunt ascunse privirilor 
de blocuri înalte i ziduri ca de închisoare, 
au cur i minuscule i chiar dac  sunt bine 
pozi ionate în centrul ora ului, dac  nu le 
cau i expres, treci pe lâng  ele f r  s - i
dai seama. Pe Calea Mo ilor, la num rul
76, o poart  verde ine curio ii la distan .
Pe Vasile Toneanu, la num rul 48, col  cu 
strada Vlad Jude u, în spatele Bucharest 
Mall Vitan, printre vilu e de bun-gust, pu-
tem descoperi o alt  sinagog . De i nu 
este deschis  nici ea publicului, gardul 
de la strad  n-o camufl eaz i îi putem 
adresa un salut.

Lâng  agita ia specifi c  Bulevardului 
Magheru, pe str du a Tache Ionescu, la 
num rul 9, o alt  sinagog . Nu e împrej-
muit  de vreun gard, dar e înghesuit
între dou  blocuri, doar-doar va trece 
neobservat . Dup  ce am capturat o 
imagine, m-am îndreptat spre semaforul 
din apropiere, când întorc privirea s-o mai 
admir o dat . Z resc un tân r care se 
apropie de intrarea în sinagog i începe 
s  trag  de u  cu putere. Apuc s  v d c
tân rul începe s  alerge spre mine, culoa-
rea semaforului nu se schimb  în verde. 
Când ajunge lâng  mine, m   întreab  cu 

un zâmbet larg i foarte vesel: “Are you 
Jewish?”. Îi r spund “No” i apoi îl v d
cum se întoarce la sinagog i începe din 
nou s  trag  de u i. Am r mas cu dilema: 
dac  spuneam “da”, oare reu eam s
vedem sinagoga în interior (ceea ce eu 
mult mi-a fi  dorit) sau tân rul spera ca 
noi s -i facilit m accesul? 

Dac  ajungem pe strada Sfânta Vineri 
9-11, vom vedea Templul Coral. Sinagoga 
nu este deschis  publicului, fi ind în re-
novare de mai mult  vreme. Mi-e ciud ,
pentru c  din exterior arat  incredibil de 
frumos i b nuiesc c  în interior este mult, 
mult mai frumoas !

i acum ajungem la protagonistele 
pove tii de fa  - sinagoga de pe strada 
M mulari, nr. 3 i cea de pe strada Vasile 
Adamache 11. De ce sunt ele “mai cu 
mo ”? Pentru c  se pot vizita! i pentru 
c  sunt extraordinar de frumoase! Le-am 
descoperit împreun  cu Rose de la Cathe-
rine Cross Road i fi ica ei. Le mul umesc
pe aceast  cale pentru c  m-au înso it
i sper c  au tr it la aceea i intensitate 

clipele minunate pe care urmeaz  s  le 
relatez. S  mergem la prima, zic. Aici 
func ioneaz  Muzeul de Istorie a Evreilor 
din România, adic  într-o sinagog  care 
nu mai func ioneaz  în scopul pentru 
care a fost creat , se g sesc sute de do-
cumente din care afl i cât de mare a fost 
contribu ia evreilor la cultura româneasc .
De la actori la arhitec i, de la medici la 
scriitori. Doamna supraveghetoare este 
prototipul bunicii: cald , zâmbitoare, cu 
ochelari, mare iubitoare de stat la pove ti
i de împ rt it cuno tin ele sale. De la ea 

am afl at c  putem fotografi a interiorul, cu 
excep ia tablourilor de la etaj, pe care vor 
s  le protejeze. Tot de la ea am afl at c
din 800 de sinagogi, câte erau înainte de 
r zboi, am r mas în ar  cu aproximativ 
90, c  în România Mare erau 800.000 de 
evrei (!).Când ne-am luat “la revedere”, 
ne-a spus c  ne a teapt  s  revenim. Cu 
siguran , ne mai vedem! 

Dac  ie im de pe M mulari, intr m pe 
Sfânta Vineri i continu m pe Clucerul 

Udricani, în circa cinci minute, ajungem pe 
Adamache, unde în spatele unor blocuri 
înalte se g se te o sinagog  mare. Chiar 
acesta îi e numele - Sinagoga Mare.

Paznicul m-a luat de mâna dreapt i
m-a condus pân  într-un fel de vestibul, 
unde l-a chemat pe ghid, care s-a dovedit 

a fi  o mare fi gur . Ne-a întâmpinat cu 
“Which country are you from?” Eu-i zic 

“România” i el: “Sunte i români?” DA! 
Deodat  se însenineaz i spune “Oh! Ce 
bine! Pot s  vorbesc române te!” Oare-
cum încet în mi c ri, dar foarte bucuros 
s fi e gazd , ne-a spus câteva cuvinte 
despre istoria l ca ului, ne-a explicat 
mai multe simboluri prezente în orice 
sinagog , s-a asigurat de fi ecare dat
c  am în eles i, la fi nal, chiar insista s
mai z bovim, de i trecuse cu mult ora de 
închidere.

De la dânsul am aflat una dintre 
diferen ele între sinagogi i biserici. În 
sinagogi nu exist  reprezent ri de fi guri 
umane! Enoria ii particip  separat la 
slujbe, în func ie de sex. Femeile - la etaj, 
b rba ii – la parter. În cazurile în care 
num rul enoria ilor este redus (30-40 par-
ticip  la slujbele din Sinagoga Mare, de 
exemplu), femeile stau pe partea stâng ,
cum prive ti de la altar, b rba ii – în partea 
dreapt . În plus, femeile se “ascund” în 
spatele acelor perdelu e vi inii, pentru 
ca b rba ii s  nu fi e cumva distra i de 
la slujb .

În partea de sus a altarului sunt 12 
l mpi reprezentând cele 12 triburi evre-
ie ti.

i aceast  sinagog  are i rol de 
muzeu, mai exact “Memorialul Martirilor 
Evrei”. Ce am apreciat în mod deosebit 
a fost dorin a ghidului de a ne spune el 
povestea acelor panouri informative, nu 
ne-a l sat doar s  ne arunc m privirile 
peste ele, de-abia re inând ceva. Un de-
taliu de re inut: panourile aveau deasupra 
sârm  ghimpat .

ANDA ST NCIULESCU

La pas prin sinagogile bucure tene 
Sinagoga Mare Sinagoga Ieshua Tova din str. Tache Ionescu

Sinagoga Credin a din str. Vasile Toneanu

Sinagoga Unirea din str. M mulari

Sinagoga Veche din Calea Mo ilor

Templul Coral

S.O.S.  Teatrul Evreiesc de Stat
Vineri, 7 martie, actorii Teatrului Evreiesc de Stat au avut parte de o surpriz  din 

partea spectatorilor. Dup  încheierea reprezenta iei piesei Mazl Tov and Justice for 
All, în sala nou , înc  în construc ie a Teatrului de Comedie, un grup semnifi cativ de 
spectatori, format din elevi ai liceelor “Tudor Vianu” i “Lauder Reut” din Bucure ti,
dar i din studen i ai sec iei de studii iudaice a Facult ii de Limbi i Literaturi Str ine
din cadrul Universit ii Bucure ti, au urcat pe scen  al turi de actori, montând un 
scurt fi lmule  de sus inere a cauzei lor. De asemenea, to i ace tia au purtat tricouri 
inscrip ionate S.O.S. TES. Directorul Teatrului Evreiesc de Stat, actri a Maia Mor-
genstern, s-a ar tat vizibil emo ionat  de gestul celor din sal , mul umindu-le pentru 
sus inere. Tot cu acest prilej, a oferit un buchet de fl ori i a felicitat-o pe venerabila 
actri Leonie Waldman Eliad pentru întreaga activitate artistic i d ruirea absolut
de care d  dovad  pe scen , toate acestea în ropotele de aplauze ale publicului 
spectator.

DAN DRU

Diplom
de recuno tin
Sala clubului de la C minul Rosen s-a 

dovedit neînc p toare, reziden i, perso-
nal medical, din administra ie, oaspe i
din afara c minului au venit pentru a o 
omagia pe una dintre cele mai îndr gite
asistente, Rodica Dumitrache.

A luat cuvântul directorul Gaetano 
Perrotta, care a f cut o prezentare elo-
gioas  a activit ii de peste 35 de ani a 
doamnei Rodica Dumitrache. Au mai vor-
bit Iudit Ardeleanu, Dorotheea Weissbuch 
i al ii. S-a dat apoi citire unei „Diplome de 

Recuno tin ”, pe care reziden ii no tri au 
hot rât s-o acorde Rodic i Dumitrache, 
pentru tot ce a f cut pentru noi. 

Îmbr cat  într-o inut  elegant , v dit
emo ionat , a vorbit i s rb torita. Ea a 
f cut un scurt istoric al c minului - „a doua 
mea cas ” dup  cum a spus. Când a venit 
la c min, acesta era un antier, se f ceau
ultimele fi nis ri; ni te camere goale, nici 
urm  înc  de vreun rezident. Cale lung ,
pân  la situa ia actual  pe care domnia 
sa a parcurs-o pas cu pas.

Au urmat ni te surprize deosebit de 
pl cute. Prima surpriz : Rodica scoate 
din buzunar o foaie de hârtie pe care a 
a ternut ni te versuri, amintind diferite 
episoade din via a c minului. Rodica are 
o voce foarte frumoas . Ea a interpretat 
versurile sale pe cunoscuta melodie „La 
revedere dragul meu, la revedere „... 
Momente pline de emo ie, în ochii multora 
str lucesc stropi de lacrimi ...

Au ap rut i un tort uria , sucuri, cafea, 
cu un cuvânt, bun  dispozi ie general!

O nou  surpriz : s-au proiectat pe 
un ecran mare numeroase imagini din 
via a c minului, toate având-o în centru 
pe Rodica.

Întâlnirea s-a încheiat cu o hor .
Rodica Dumitrache este un nume ce 

ne e mereu drag.
POMPILIU STERIAN

„Transilvania Policrom ”
a împlinit 5 ani

Înc  de la înfi in are, TVR Cluj a alo-
cat  spa ii emisiunilor de sine st t toare
pentru i despre minorit ile transilvane: 
la început maghiar i german , iar mai 
apoi evreiasc , ucrainean i rom .  La 
15 martie 2009, acestora li s-a al turat
emisiunea magazin „Transilvania Poli-
crom ”, difuzat  în direct în fi ecare luni 
dup  amiaza de la orele 17.00. 

De cinci ani, „Transilvania Policro-
m ” este un spa iu al multiculturalit ii 
i interculturalit ii în care se reg sesc

minorit ile rom , ucrainean , german ,
evreiasc , slovac , armean i, sporadic, 
alte grupuri i culturi prezente la Cluj.

„Transilvania Policrom ” nu este o 
„cântare a minorit ilor”, ci o emisiune 
care pune pe tapet i problemele arz toa-
re cu care se confrunt  ele:  xenofobia, 
antisemitismul, prejudec ile, constituind 
în acela i timp i un loc de întâlnire i
dezbatere pentru reprezentan ii mino-
rit ilor, speciali ti în rela ii interetnice, 
arti ti, personalit i în diferite domenii, dar 
i ardeleni obi nui i, reuni i sub semnul 

armoniei.
La mul i ani!
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S c r i u 
aceste rân-
duri despre 
noua carte 
a lui Zoltan 

Terner, “Gândiri… i r s-gândiri”, fragmen-
tarium eseistic (Tel Aviv,2013), sub emo ia
unei reîntâlniri i a unui comandament 
publicistic, enun at chiar de autor: “Singur 
nu te po i pre lui “... (Asta nu înseamn  c
nu e con tient de valoarea sa!) Dar, cum se 
tie, abia când ie i în lume, se stabile te...

“pre ul”. În acest caz, inestimabil!  Dintr-un 
demers, care ne aminte te, uneori, de No-
ica, întorcând cuvântul “pe fa i pe dos”, 
luând la rost cuvintele, în multilateralitatea 
semnifi ca iilor lor, având i o privire peste 
um r a unor str mo i, rabini, talmudi ti,
cabali ti, Zoltan Terner mânuie te o dia-
lectic  de invidiat! Cred c , dac  ar fi  fost 
versat în limba sacr , nu s-ar fi  limitat la 
a scoate i m duva din cuvinte, ci chiar 
i din fi ecare liter ! Mai totul este repus în 

discu ie…  A alege-a fi  ales…  a schimba, a 
te schimba... ai, n-ai… prezen e, absen e... 
i multe altele. Iar totul,  f r  pedanterie. Îl 

ajut  stilul s u colocvial, care nu interpune 
obstacole între autor i cititorul nespeciali-
zat în semantic , semiotic , hermeneutic ,
teologie ori fi lozofi e... 

Zoltan Terner nu st  doar pe gânduri, 
ca arhaicul Gânditor din Hamangia sau 
ca modernul Gânditor al lui Rodin (ambii 
fi gurând pe coperta c r ii), ci i comunic

ceea ce gânde te, ajutându-ne s  r s-
gândim, “deschizând fereastra od ii sale 
l untrice”. Este un excelent comunicator! 
Dac  se ocup  de conjunc ia “de i”, ne 
demonstreaz  c  aceast  simpl  vocabul
d  sens unei infi nit i de propozi ii despre 
contradic iile i adversit ile omului : “De i
omul este o fi in  fragil ... puterile lui sunt 
a toate distructive”... “De i”... “totu i”… 
merg împreun … “De i tim c  nu tim,
totu i... sper m, ne zbatem, ne lupt m
cu noi. Cu omenirea. Cu Dumnezeu”... 

i conchide: “Avea dreptate Cioran când 
scria în Silogismele am r ciunii: “totu i...
acoper  un infi nit’’!

Consider, dup  abordarea atâtor teme 
cardinale, în frunte cu “ce e via a, ce cat
s  fie”, c  avem de-a face cu o carte 
existen ial , c ci “toate deciziile noastre” 
pecetluiesc o existen : “orice adeziune, 
înregimentare, jur mânt de credin ,
„angajament, promisiune poate desemna 
pasul hazardat c tre o aventur  existen-
ial ”. În cele din urm : “Ce-ai hot rât s

faci? Pleci sau r mâi? Vorbe ti sau taci? 
Fiecare op iune conduce la alte aventuri. 
Ai ales minciuna? Ai ales certitudinea 
sau îndoiala? Fidelitatea sau dela iunea?
Acceptarea sau refuzul? “Omul lui Zoltan 
Terner e omul la r spântie, omul deschis 
tuturor întreb rilor, ca un copil nebunatic 
i iscoditor care întreab  mereu i mereu: 

De ce? De acela i calibru existen ial, 
ine i pastila: Trecem, ne trecem… “O 

foarfec  imaginar
taie pentru fi ecare, 
în neantul destinu-
lui, un drum spre o 
trecere. De la ceva 
la altceva... Sun-
tem trec tori...tre-
c tori prin istorie. 
A a cum sunt evre-
ii printre neamuri. 
Chiar denumirea 
acestui straniu po-
por al trecerilor prin istorie, în ebraic  are 
i întelesul de “trec tor”. Cuvântul ebraic 

ivri are aceea i r d cin  cu verbul  over
(a trece). Nu-i a a oare? „Evreul este, mai 
întotdeauna, dup  o trecere i înaintea 
unei treceri. De la o ar  la alta, de la o 
limb  la alta, de la o persecu ie la alta, de 
la un pogrom la altul... Evreii au fost i sunt 
trec torii istoriei, deschizând, nu o dat ,
por i de trecere pentru omenirea toat ”...

Aici, în aceast  carte, Zoltan Terner 
este un pescuitor de perle. Sau, precum 
un giuvaergiu care lefuie te cuvintele, 
le iscode te, le h r uie te, le neodihne te
(pentru c  exist i o lene a cuvintelor...ne-
explorate), le sile te s - i dezv luie toate 
valen ele. Cu siguran  c , dac  cite ti ( i
nu po i apoi s  nu recite ti ) aceast  carte, 
i chibzuie ti la ea i cazi pe gânduri, pre-

cum Gânditorul amintit, de la noi sau din 
alt  parte, nu mai e ti acela i!

ICU GOLDSTEIN

G Â N D I T O R U L

Anton Bejan, fost cândva aghiotantul lui Petru Groza, 
apoi ofi er superior în marina român , a publicat recent 
o interesant  carte „În b taia valurilor vie ii – Memorii”, 
care refl ect , în doar pe 200 de pagini, o via  bogat
în evenimente, autorul fi ind n scut în decembrie 1919, 
în familia unui preot ortodox din Basarabia. Cartea se 
deschide cu un citat al lui Albert Einstein: „Ce faci pentru 
tine dispare odat  cu tine, ce faci pentru al ii r mâne
pentru eternitate”. 

Copil ria i tinere ea lui Anton Bejan au fost marcate 
de mari fr mânt ri politice, extremismul rasist punându- i
amprenta de net g duit. Fa  de ie irile unor dasc li cu 
orientare cuzist , autorul spune: „Am înv at de la p rin i
c  toate na iile trebuie s fi e respectate i în satele în 
care am tr it în Basarabia convie uiau pa nic români, 
ruteni, evrei, ru i, .a. De aceea m  exprimam împotriva 
celor care manifestau ur  împotriva «jidanilor» i purtau 
ostentativ la rever o svastic ”. Este o realitate faptul c
singurul partid care se opunea pe orice cale fasciz rii

rii era cel comunist, astfel c  în mi carea ilegal  se 
afl au numero i evrei. Anton Bejan a fost prieten, a 
luat contact cu ace tia i i-a apreciat pentru credin a
într-o lume eliberat  de prejudec i rasiste. Desigur, 
pe parcursul vie ii, el a constatat c  PC (d) R, ajuns la 
putere, a aplicat metodele stalinismului i a denaturat 

ceea ce p rea un ideal în timpul ilegalit ii. În tinere e
a citit „Neoiob gia” de C. Dobrogeanu-Gherea (unul 
dintre fondatorii social-democra iei din România, evreu 
de origine), .a. În carte sunt pomeni i M. Oi teanu (Oi-
ghenstein), tat l cunoscutului etnolog Andrei Oi teanu i
al poetului american Valery Oi teanu, al i militan i evrei. 
Ajuns la Roman, Anton Bejan relateaz  despre ac iunile
agresive ale legionarilor, care profanau cimitirul evreiesc 
din ora , agitau popula ia împotriva concet enilor evrei. 
Un coleg evreu a fost b tut la sânge pentru c  nu s-a dus 
s  întâmpine trenul care transporta cadavrele celor doi 
legionari, Mo a i Marin, care muriser  în Spania pentru 
cauza viitorului dictator Franco. Era în 1937. Unul dintre 
apropia ii lui Anton Bejan a fost Iacob Soroker, care dup
r zboi a plecat în Israel i a ajuns s  conduc  orchestra 
Filarmonicii din Ierusalim. Însu i George Enescu aprecia 
arta muzicianului evreu. Soroker i al i fo ti camarazi ai 
autorului c r ii l-au invitat în 1990 în Israel, unde a vizitat 
Yad Vashem i alte locuri de importan  istoric . Demne 
de re inut sunt aspectele legate de ocuparea Basarabiei 
în 1940, de c tre sovietici, autorul afi rmând c  niciodat
un evreu nu a tras în militarii români care se retr geau
(cum sus in nega ioni tii i antisemi ii contemporani cu 
noi), pur i simplu pentru c  evreii nici nu aveau arme, iar 
comuni tii din Basarabia nu au primit nicio directiv  de a 

sus ine ultimatumul sovietic. De 
altfel, exist  un argument logic 
– armata român  ar fi  executat 
pe oricine ar fi  tras în militari, 
ceea ce nu s-a constatat. Este 
adev rat c  au fost cazuri când 
popula ia evreiasc  a huiduit 
trupele în retragere, ceea ce 
este explicabil din cauza politicii 
discriminatorii pe care autorit -
ile de la Bucure ti au dus-o nu 

numai fa  de evrei, dar i fa
de oricare basarabean, fi e el 
român, rus, evreu. 

Nega ioni tii încearc  ast zi s  justifi ce politica lui 
Antonescu din timpul r zboiului ca o reac ie la a a-zisa
„tr dare” a evreilor din Basarabia. Iat  c  un martor cu 
totul credibil i bine inten ionat infi rm  acest „argument”, 
comb tut chiar de unii autori precum Mihai Pelin, în 1990, 
textul acestuia fi ind publicat în „Revista Cultului Mozaic”. 
La fel de real este i faptul c  sovieticii au deportat în 
Siberia evrei „du mani ai poporului”, adic  burghezi, 
inclusiv comuni ti, lua i de avalan a sovietiz rii. O carte 
care merit  aten ia publicului. 

BORIS MARIAN

M r t u r i i l e  u n u i  b a s a r a b e a n  r o m â n

Amazoanele Adrianei Babe i,
vedetele literare ale anului 2013 în România

„I ic” – roman 
de Pascale Roze

„Povestea lui I ic este una dintre 
cele care nu se încheie. Ea r mâne
deasupra capetelor noastre ca o ran
deschis  pe veci”- citez din prezenta-
rea c r ii, ap rute la Ed. Art – colec ia
Desenul pe covor (2008). O carte re-
marcabil , afl at  în concuren  cu cele 
mai bune romane actuale. Pascale 
Roze este n scut  în 1957, la Saigon. 
În 1996 a ob inut Premiul Goncourt 
pentru romanul „Vân torul  Zero”. A 
mai publicat câteva romane de succes 
în perioada 1994-2006, toate traduse 
în alte limbi. Mai cit m din prezent rile 
în pres  – “Livre hebdo”: „O poveste, o 
parabol , dar i o refl ec ie – o versiune 
dulce-ama-
r  a lui Can-
dide”. Iar în 
„L” Express” 
cartea este 
prezentat
detal iat i
elogios. Au-
toarea m r-
turise te c
s-a inspirat 
par ial din 
via a lui Ga-
briel Garran, 
un prieten, 
ca i a altora 
din anturajul ei. Tr ie te  succesiv în 
Fran a i în Australia. 

Eroul c r ii, I ic Gertzenfeld, s-a 
n scut în 1904, la Var ovia, i a tr it
în mediul unor evrei s raci. Familia 
sa avea nou  copii. Îndr gostit de 
Maryem, el pleac , adolescent fi ind, 
la Berlin, la fratele s u. Se refugiaz
apoi în Fran a, din cauza atmosferei 
tensionate, antievreie ti create de 
nazism, încearc  s - i întemeieze 
o familie cu Maryem. Intervin marile 
tragedii ce urmeaz  izbucnirii  celui de 
al doilea r zboi mondial. Maryem se 
îmboln ve te grav, I ic este deportat 
în lag rul de la Pithiviers, de unde are 
posibilitatea s  scape, dar refuz  te-
mându-se pentru soarta familiei sale, 
are o feti , nu vrea s  o piard . Totul 
se rostogole te spre moarte. În iunie 
1942 este dus pe  drumul f r  întoar-
cere, la Auschwitz. Nu este ceva nou. 
Talentul autoarei, un om cu r d cini
multirasiale, creeaz  o capodoper  în 
numai 80 de pagini. O recomand m
cu toat  convingerea  c  a a stau 
lucrurile. Ea mul ume te Centrului 
de Studii i Cercetare a Lag relor 
de Concentrare din Loiret – CERCIL, 
indirect lui Isaac Schoenberg, Serge 
Klarsfeld, Kalma Apfelbaum. Cartea 
s-a bucurat de cronici elogioase în 
publica iile amintite, ca i în “Paris 
Match”, “Le Temps”, .a.

B. MEHR

Este pl cut i mul umitor s  vezi cum, 
în aceast  lume nebun , se mai întâmpl
s fi e recompensate i admirate cercetarea 
de ani de zile, condeiul cu verv i tematica 
lipsit  de sclipici dar plin  de culoare! Astfel 
s-a întâmplat în cazul volumului „Amazoa-
nele. O poveste”, devenit „Cartea Anului 
2013”, distinc ie acordat  de „România 
Literar ”.

Îndr git  de studen ii Universit ii de 
Vest din Timi oara pentru fascinantele 
cursuri de literatur  comparat , critic literar, 
redactor al revistei „Orizont” i autoare de 
romane i c r i de eseistic , scriitoarea 
timi orean  Adriana Babe i a adus, prin 
aceast  carte, creaturile acestea mitico-

reale, amazoanele, în prezent. De origine 
zeiasc  sau p mântean , n scociri ale 
unor min i dornice de spectaculos sau lup-
t toare reale, ele sunt surprinse a a cum 
au trecut prin diverse epoci, schimb toare
dar mereu prezente. Intercalarea prezen ei 
autoarei în capitolele c r ii care se structu-
reaz  asemeni pa ilor unei lupte, surprin-
zând femei – r zboinice, lideri, personalit i
izolate, fi in e de legend , personaje de fi lm, 
etc. – este o cale fascinant  de a cuceri 
„ultima redut ”, cititorul. Adriana Babe i re-
u e te s  dea via , conturând fa ete clare, 
unor personaje feminine ca Pentesileea, 
Clorinda, Brunhilda, Jeanne d’Arc, dar 
i Diane Vernon, Hauteclaire, Ada Razu, 

domni oara de 
Maupin, Nikita, 
Beatrix Kiddo i
Lisbeth Salan-
der. Rareori un 
studiu î i ofer  o 
asemenea savu-
roas  pl cere de 
a citi, nu pentru a 
cunoa te ci pen-
tru a te delecta... 
învâ ând. La fel ca  în sala de curs, Adriana 
Babe i reu e te acest lucru i în scris, sala 
de lectur  devenind la fel de plin  precum 
aula universit ii.

Scriitoarea timi orean  a prezentat 
volumul, imediat dup  lansarea sa la Bu-
cure ti, în cadrul sesiunii 2013 a Keshet 
Timi oara. În decembrie, acest eveniment, 
la care au participat peste 120 de membri 
ai comunit ii, a suscitat un interes cu totul 
special, auditoriul fi ind mândru c  a fost 
printre primii din România care a putut 
descoperi prezentarea autoarei despre 
realizarea acestui volum de 700 de pagini. 
O felicit m i îi dorim s  mânuiasc  mereu 
verbul, cu acela i talent i carism  cu care 
amazoanele întorceau sabia i lancea, f r
s  cunoasc  oboseala sau teama.

LUCIANA FRIEDMANN

„Menora” (nr. 2 / 2014)
A ap rut un nou i captivant num r al revistei „Menora”, editat  în coordonarea 

pre edintelui C.E. Foc ani, Mircea Rond. Ca de obicei, cuprinsul publica iei reune te
articole pe diverse teme, de la tiri interne, externe, mondene, informa ii de actuali-
tate din aria local , pân  la interesante articole de istorie a spionajului i arheologie. 
De asemenea, sec iunea Info Club îi informeaz  pe cititori cu privire la participarea 
reprezentan ilor C.E. Foc ani la ultimele evenimente organizate pe plan local, precum 
i la organizarea unei serii de momente omagiale dedicate lui Samuel Joseph Agnon,

laureat al Premiului Nobel pentru Literatur  în 1966, i lui Otto Wallach, laureat al 
Premiului Nobel pentru Chimie, în 1910. Totodat , cu ocazia comemor rii victimelor 
naufragiului vasului „Struma”, torpilat acum 72 de ani de un submarin sovietic în apele 
M rii Negre, a fost prezentat un material documentar informativ. (D.D.)
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Nu trebuie s  cau i neap rat cele-
brit i, oameni de succes în diverse 
domenii, ca s  în elegi c fi ecare om 
este o parte din istorie. Mi s-a oferit 
recent ocazia s  fac cuno tin  cu un 
cona ional pe care nu l-am v zut pe la 
întâlnirile noastre, din simplul motiv c
el a p r sit ara prin anii ‘80, a ajuns cu 
so ia în Israel, iar acum, la vârsta de 

76 de ani (împlini i la 1 ianuarie 2014), 
circul  prin lume ca orice om liber de 
obliga ii imediate. Îl cheam  Adrian 
Ghizibel, este inginer mecanic, a lu-
crat la fostele Uzine „23 August”, apoi 
la ICPET, înainte de a pleca în Israel. 
So ia sa este fi zician, fi ica – medic, 
mai are o sor  în Israel, tot medic. Un 
timp a locuit la Nazaret Ilit. Mi-a adus 
fotografii ale Templului „Credin a“, 
înfi in at în 1928, afl at pe str. Vasile 
Toneanu, în spatele mall-ului din Vitan. 
Tat l s u, un l c tu  de mare clas ,
a executat candelabrul acestui l ca
de cult, închis temporar (pre edintele
C.E.B., ing. Paul Schwartz i-a propus 
s -l reamenajeze). O splendoare de 

candelabru, ca i interiorul Templului. 
Tat l s u a fost angajat al fi rmei lui Max 
Brucker. A tr it între anii 1901-1976, îl 
chema trul Ghizibel, fi ind un om care 
nu s-a îmbog it niciodat  în bani, ci în 
în elepciune i care a tiut s - i educe 
copii, un b iat i o fat , îndrumându-i 
s  urmeze studii superioare. Bunicul 
din partea mamei, Herman Schweifel, 
era tinichigiu. 

Avem în fa  o istorie a evreilor-
meseria i. Majoritatea evreilor aveau o 
meserie, nu erau doar bancheri i oa-
meni de afaceri, cum cred unii “naivi”. 

trul Ghizibel a înv at la coala de 
Arte i Meserii „Ciocanul”, în Dude ti.
Prin anii 1919-1920, a lucrat pentru 
avia ia român , ca l c tu . La edifi ca-
rea Templului „Credin a“ au contribuit 
bunica lui Adrian i un unchi, Hary. 

C s toria lui Adrian a avut loc la 
Templul „Credin a“, ofi ciant fi ind cunos-
cutul cantor Harnik z.l. Adrian l-a cu-
noscut pe ef Rabinul dr. Moses Rosen 
la conferin ele din str. Popa Soare, pe 
fostul ef Rabin dr. Alexandru afran,
la Geneva, pe al i lideri ai comunit ii
evreie ti. În timpul Pogromului legionar 
din ianuarie 1940, familia Ghizibel a 
fost ad postit  de jurnalistul român 
Jean Dumitrescu, un om drept, cum au 
fost destui. În 1970, bunicul din partea 
mamei, H. Schweifel, a împlinit 100 
de ani i a fost omagiat în coloanele 
“Revistei Cultului Mozaic”, publica ie
care s-a transformat în “Realitatea 
Evreiasc ” în 1994. Adrian a cunoscut 
destui membri ai Comunit ii Bucure ti: 
pe actorii Tricy Abramovici i Bebe 

Bercovici, stabili i în Israel, pe scriitorul 
Aurel Storin, pe Mariana Barasch, vice-
campioan  la tenis de mas , pe timpul 
Angelic i Rozeanu, pe ing. Sandra 
Segal, cu care este rud .a. Tat l s u
a fost membru al PSD-Titel Petrescu, a 
respectat întotdeauna etica muncii, nu 
a c utat câ tigul decât prin munc . Un 
v r al s u a fost inginer mecanic ef la 
Societatea de Naviga ie ZIM din Israel. 

Îl privesc cu încântare pe Adrian 
Ghizibel, un om care i-a urmat desti-
nul, care a avut norocul s  nu ajung
nici în Transnistria, nici la Auschwitz, 
dar în care sim i sufl etul evreiesc, idi-
e ne ume, în ceea ce are el cel mai 

bun – modestia i cump tarea. I-am 
mul umit pentru întâlnire i ne-am urat 
s  ne mai vedem.

BORIS MEHR

Întâlnire cu multe înv minte

O audien
surprinz toare

„Curierul Israelit”, din 22 oc-
tombrie 1933, informeaz  despre 
audien a acordat  de primul-mi-
nistru Alexandru Vaida Voevod lui 
Sigmund Birman, noul pre edinte
al Comunit ii Evreilor din Bu-
cure ti. Audien a a fost solicitat  de Sigmund 
Birman. De ce consider evenimentul a fi  surprin-
z tor? Pentru c , tiut fi ind orientarea antisemit
a lui Vaida Voevod, era de a teptat ca el s  nu 
accepte o astfel de întrevedere. In acela i num r
al ziarului mai sus men ionat se scria: Dl. Al.Vaida 
Voevod trimite circulare în care se fac deose-
biri între cet enii rii pe considerente etnice. 
Aceasta înseamn numerus clausus propagat 
de guvernul rii i prin aceasta pericolul cap t
propor ii considerabile.

Conform ziarului „Egalitatea”, noul ef al PN
se dovede te a fi  un om de stat care nu ne voie te 
pe picior de egalitate cu ceilal i cet eni. Ca prim-
ministru s-a declarat partizan al G rzii de Fier. 

i totu i, în ciuda acestor realit i, Vaida Voevod 
voia s  apar  fa  de pre edintele Comunit ii
ca un om de stat binevoitor evreilor. El a atins 
întreaga problem  evreiasc , se scria în ziar, a a
cum se prezint  în lumina agita iilor i mi c rilor
de azi, dar i-a exprimat totodat  nemul umirea
pentru faptul c  i se atribuie declara ii pe care el 
nu le-a f cut. „El apreciaz  popula ia evreiasc  – 
m rturisea V.V. – i este convins de devotamentul 
ei fa  de România”. La rândul s u, pre edintele
Birman nu i-a propus s -l contrazic  pe primul 
ministru. Inten ia lui a fost s  fac  act de prezen
în fa a efului guvernului i s -l informeze despre 
politica promovat  de comunitate, subliniind rolul 
ei în via a societ ii române ti. El a reafi rmat inte-
resele comune ale minorit ii evreie ti i ale po-
pula iei majoritare, dependen a dintre prop irea 

rii i situa ia general  a popula iei evreie ti. Pe 
parcursul audien ei, Birman a prezentat o sintez
în date i fapte despre activitatea Comunit ii în 
domeniile educa iei colare i asisten ei sociale, 
domenii considerate de el de interes general i
pentru societatea româneasc . Astfel, în anul 
1933, gr dini ele de copii ale Comunit ii erau 
frecventate de 330 de copii, din care 221 erau 
scuti i de taxe; func ionau 10 coli primare de 
b ie i i de fete, frecventate de 1870 de elevi, 
din care 900 erau scuti i de taxe; dou  gimnazii, 
unul pentru b ie i unul pentru fete, cu peste 350 
de elevi. O aten ie deosebit  a acordat Comuni-
tatea colilor profesionale. În concep ia politicii 
colare a Comunit ii, tineretul trebuia orientat în 

primul rând spre însu irea de meserii, spre munci 
manuale. In acest sens au fost men ionate dou
coli profesionale: coala de meserii „Ciocanul“ 
i dou coli profesionale de fete în cadrul c rora 

func ionau diferite ateliere de lenjerie, croitorie, 
covoare .a. În total, colile Comunit ii erau 
frecventate de 3200 de elevi i eleve, din care 
1400 erau scuti i de taxe. In prezentarea sa, 
Birman a inut s  sublinieze i efortul material al 
Comunit ii pentru buna organizare a re elei co-
lare. „Cea mai important  parte a bugetului este 
investit în acest domeniu”, sublinia în concluzie 
pre edintele C.E.B. În ceea ce prive te Asisten a
Social , scopul ei este s  vin  în ajutorul celor 
afl a i în suferin , nu doar în ajutorul evreilor dar 
i al neevreilor. Astfel, de spitalele comunit ii

pot benefi cia evrei i neevrei, deopotriv , cu sau 
f r  plat , dup  posibilit i. A a, spre exemplu, 
Spitalul Caritas în intervalul septembrie 1932 –
mai 1933 a dat 8254 consulta ii cu plat , din care 
5122 evrei i 3132 cre tini. F r  plat  s-au dat 
3676 de consulta ii, din care 2254 evrei i 1422 
cre tini. Au fost interna i 316 bolnavi cu plat , din 
care 189 evrei i 127 cre tini; au fost interna i
365 de bolnavi f r  plat , din care 205 evrei i
160 cre tini. Pe acelea i principii î i desf oar
activitatea – ar ta Birman – spitalul de ochi i
spitalul de copii. Datele prezentate, dup  cum 
rezult  din comentariile presei, au fost ascultate 
cu interes de primul ministru. Se pare c  timpul 
afectat audien ei a fost nelimitat i discu iile s-au 
desf urat într-o atmosfer  relaxat . În fi nal, 
Birman a mul umit înc  o dat  pentru audien a
acordat , considerând-o ca o recunoa tere a 
importan ei acestui a ez mânt specifi c evreiesc. 
A subliniat, ca i ceilal i pre edin i de Comunitate, 
c  institu ia pe care are onoarea s  o conduc  î i
cunoa te datoria fa  de statul i poporul român 
i dore te s  contribuie la prop irea societ ii

române ti.
LYA BENJAMIN

Din
istoria
C.E.B.

Evreii s-au stabilit în Crimeea înc
din antichitate i erau împ r i i în dou
comunit i: crimceakii, adep i ai iudais-
mului rabinic, i karai ii, care au respins 
Tora oral . Dup  ce, în 1783, Ecaterina 
cea Mare a cucerit regiunea, care apar-
inuse Imperiului Otoman, ea i-a invitat 
pe evrei s  colonizeze teritoriul. În 
secolul al XIX-lea, zeci de mii de evrei, 
mai ales tineri, s-au a ezat în aceast
parte a Rusiei. Evreii din Crimeea au 
fost implica i puternic în dezbaterile le-
gate de sionism iar, la sfâr itul secolului 
al XIX-lea, regiunea a devenit un teren 
de antrenament pentru viitorii pionieri 
sioni ti care înv au agricultura înainte 
de a emigra în Palestina. Unul dintre 
cei care s-au ocupat de preg tirea lor 
în Crimeea a fost Joseph Trumpeldor. 

La începutul anilor ’20, pentru con-
ducerea sovietic , Crimeea a devenit 
o preocupare. Îngrijorat  c  popu-
la ia din Crimeea – t tari, ucraineni 
i germani – era anticomunist , s-a 

lansat ideea coloniz rii cu persoane 
a c ror loialitate s-o ob in , oferindu-
le p mânt pentru agricultur  Atunci, 
militantul american, agronomul Joseph 
A. Rosen, a venit cu ideea ca Joint s
ofere sprijin fi nanciar evreilor adu i în 
Crimeea din Ucraina, s r ci i i victime 

în trecut ale pogromurilor. Kremlinul a 
fost de acord i în 1923 Biroul Politic a 
acceptat propunerea de a institui în Cri-
meea o regiune autonom  evreiasc ,
dar câteva luni mai târziu, probabil în 
urma protestului popula iei locale, s-a 
renun at la idee. Cu toate acestea, între 
1924-1938, Joint, precum i fi lantropi 
americani evrei, cum a fost de pild  Ju-
lius Rosenwald, au sprijinit, la fel ca în 
Birobidjan, coloniile agricole evreie ti
din Crimeea. Ideea sionist  de kibu  a 
fost transformat  în cea de gospod rii
colective evreie ti, înzestrate cu ma ini 
agricole moderne, tractoare, sem n -
toare i altele. Existau districte întregi 
în care tr iau numai evrei. Visul de a 
crea o republic  evreiasc  în Crimeea 
s-a men inut pân  la r zboiul antisovie-
tic din 1941, când cea mai mare parte 
a coloni tilor evrei s-a refugiat în Est, 
ajungând în Kazahstan i Uzbekistan. 
Acolo i-au restabilit gospod riile co-
lective i mul i s-au înrolat în Armata 
Ro ie. În timpul r zboiului, Stalin a 
trimis în America i în ri occidentale 
dou  personalit i proeminente ale 
Comitetului Sovietic Evreiesc Antifas-
cist, pe actorul de limb  idi  Solomon 
Mihoels i pe poetul I ik Fefer, ca s
ob in  ajutorul evreilor din Vest pentru 

efortul de r zboi sovietic. La New York, 
cei doi s-au întâlnit cu reprezentan i
ai Joint care au promis c  vor sprijini, 
dup  terminarea r zboiului, coloniile 
evreie ti din Crimeea.

Dup  eliberarea Crimeii i deporta-
rea t tarilor, acuza i de colaborare cu 
germanii, evreii s-au reîntors. Mihoels 
i Fefer s-au întâlnit cu Viaceslav Mo-

lotov, ministrul sovietic de externe, i
au discutat ideea stabilirii unui c min
al evreilor în Crimeea. Credeau c
l-au convins pe Molotov i au trimis un 
memorandum lui Stalin. Dar acesta a 
folosit documentul pentru a-i lichida pe 
evrei. În 1948 Stalin a ordonat asasina-
rea lui Mihoels i a început o campanie 
împotriva evreilor. Aproape to i membrii 
Comitetului Antifascist Evreiesc au fost 
aresta i iar 15 alte personalit i au fost 
acuzate de conspira ie cu Statele Unite 
pentru crearea unei republici evreie ti
în Crimeea. La 12 august 1952, 13 
dintre cei acuza i, mari intelectuali, 
poe i, scriitori i actori de limb  idi , au 
fost executa i la închisoarea Lublianka! 
Peste doi ani, Crimeea a ajuns sub 
administra ia Ucrainei.

Azi, în peninsul  mai tr iesc 17.000 
de evrei. Una dintre pu inele sinagogi 
r mase, cea din Simferopol, a fost 
recent vandalizat , pe u a ei fiind 
pictate cuvintele “Moarte evreilor” i
mai multe zvastici. Tancuri ruse ti 
merg pe oseaua spre Sevastopol, nu 
departe de Simferopol, iar tractoarele 
din gospod riile colective evreie ti sunt 
aproape date uit rii.

EVA GALAMBOS

Crimeea, unde evreii au vrut s - i fac  o republic
Secesiunea Crimeii, sprijinit  de Rusia sub pretextul c  trebuie s  ia 

ap rarea fra ilor ei ru i, popula ie majoritar , a adus în centrul aten iei istoria 
peninsulei, respectiv aspecte mai pu in cunoscute sau uitate. Este vorba, între 
altele, de evreii care au populat aceste locuri i care s-au a ezat aici cu mult 
înaintea t tarilor sau a ru ilor. În plus fa  de avatarurile istoriei, care i-au lovit 
pe to i locuitorii, evreii au fost i victimele pogromurilor iar, mai târziu, i ale 
nazi tilor care au urmat în regiunile ocupate, inclusiv în Crimeea, o politic  de 
nimicire sistematic  a lor. 

Volum de poezie idi  câ tig tor al unui premiu interna ional

Volumul Majn Alef Bejs a câ tigat
primul loc într-o competi ie organizat

în cadrul edi iei din martie 2014 a Târ-
gului de Carte pentru copii din Bologna, 
Italia. El cuprinde 30 de poezii apar i-
nând autorului de limb  idi Jehoshua
Kami ski (1884-1954). Versurilor sale 
le-au fost al turate ilustra iile tinerei 
grafi ciene Urszula Palusi ska.

Cartea este deosebit  prin aceea 
c fi ecare poem are rolul de a-l inv a
pe cititor fi ecare liter  a alfabetului 
ebraic folosit în scrierea idi i este 
destinat  copiilor care vor s  înve e

aceast  limb , vorbit  cândva de peste 
13 milioane de evrei. Proiectul apar ine 
unei organiza ii evreie ti din Craco-
via. “Idi ul este limba bunicilor no tri.
Este complet uitat  în Polonia. Acest 
volum este un omagiu adus mo tenirii
noastre culturale”, a afi rmat Anna Ma-
kowka-Kwapisiewicz, declarându-se 
impresionat  de decizia unanim i
necontestat  a juriului.

DAN DRU
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Roni C ciularu, ziarist având o cari-
er  îndelungat  în presa din România 
i cea româneasc  din Israel, este un 

citadin, un descoperitor al frumosului în 
marile ora e, iar în ultimul s u volum, 
„Dragoste i parfum de portocal ”, a 
plasat în centrul colec iei sale de re-
portaje ora ul Tel Aviv. Personal, mi-a 
p rut r u c  nu am avut ocazia s -i ci-
tesc cartea mai devreme. Altfel, m-a fi
folosit de ea ca de un ghid. Un ghid care 
te îndrum  s  vezi Tel Aviv-ul vechi sau 
ceea ce a r mas din acest ora , de al-
tfel nu prea b trân, doar de 100 i ceva 
de ani, dar care a devenit cel mai mare 
i mai modern din Israel. Roni C ciularu 

cunoa te aproape fi ecare strad , s
zicem important , respectiv de care se 
leag  momente semnifi cative ale isto-
riei sionismului, dar i numeroasele sale cafenele, de asemenea cu 
amintiri „intelectuale”, fi ind locul unde se întâlneau scriitorii, inclusiv 
cei de limb  român  din Israel, sau unde se f ceau chiar reviste, cum 
a fost „Minimum”, pe care regretatul Alexandru Mirodan o concepea 
la una sau mai multe ce ti de cafea, într-un astfel de bar de zi din 
centrul Tel Aviv-ului (strada Dizengoff). Numele unor str zi îi evoc
autorului personaje istorice. Trecând adesea pe Bulevardul Shaul îl 
vede pe primul rege al Israelului, regele p stor Shaul, plimbându-se 
cu o privire satisf cut  prin Tel Aviv-ul pe care nici m car nu i l-a 
putut imagina, cum de-altfel nu i-a putut imagina existen a vreunui 
ora . Dar pe autor nu-l cople e te m re ia Tel Aviv-ului deoarece, 
pe lâng  luxoasele ma ini care trec printre stopurile multicolore, pe 
lâng  elegantele magazine de lux sau cl dirile ce ad postesc birouri 
de fi rme israeliene i interna ionale, s li de muzee, de teatru, pe lâng
cafenelele i restaurantele ce se în ir  în centrul ora ului, îi vede i
pe cei s raci, pe cer etori sau chiar pe cei lipsi i de ad post, care 
nu vin la tine cu mâna întins  ci î i ofer  ceva în schimb, de multe 
ori un mic concert, care s  te încânte i s - i înmoaie inima. Nu cu 
mult succes, a constatat autorul, care a trecut dup  vreo or  din nou 
pe lâng  un muzicant i a z rit pu ini bani în p l ria pus  la vedere.

Dar „Dragoste i parfum de portocal ” este i o evocare a unor 
personalit i din Aliaua român , scriitori i arti ti, mul i dintre ei ajun i
la vârsta senectu ii, bolnavi, însingura i, da i uit rii – Marius Mircu, 
Alexandru Mirodan, Gina Alcalay sau Shaul Carmel (unii dintre ei 
au p r sit între timp aceast  lume). Pentru ei, cea mai mare bucurie 
era când suna telefonul, î i d deau seama c  nu sunt uita i de pri-
eteni sau de copiii lor, pleca i în cele patru z ri ale lumii. Dar, spune 
scriitorul, telefonul suna prea rar, uneori deloc.

Cred c  Roni C ciularu este unul dintre românii care, poate dato-
rit i meseriei, s-a integrat în via a israelian , ceea ce nu înseamn
c  ar fi  uitat ara de ba tin . Tot în volum se g sesc pagini frumoase 
despre ora ul s u natal, Bac u, despre copil ria i tinere ea petre-
cute acolo sau la Ia i. Nu este o contradic ie în termeni, dragostea 
fa  de locurile natale nu o exclude pe cea fa  de Israel. i tocmai 
aceast  armonizare a sentimentelor l-a ajutat la conceperea acestei 
c r i, una dintre cele mai frumoase lucr ri de publicistic  scrise în 
ultimii ani. 

EVA GALAMBOS

Î n  p a r c u l  m e m o r i a l  d i n  N a t a n y a
Fenomenul de extindere imobiliar

exploziv , observat la Rishon le Zion, 
s-a petrecut i la Natanya, localitate 
ceva mai sus de Hadera, pe autostrada 
ce  înso e te rmul mediteranean pân
la Haifa, dup  ce las  în urm  Cesarea 
i splendidele ei arce de c r mid  ro ie

ale apeductului r mas s  m rturiseasc
iscusin a constructiv  a romanilor. Ora ul
a dezvoltat o re ea de înv mânt, inclu-
siv Universitate, dup  toate exigen ele 
înzestr rilor tehnicii la zi. Stadionul d
m sura aspira iilor edilitare ambi ioase.
Dar zona cea mai spectaculoas , în plin 
avânt, ine de frumoasa falez  pres rat
cu cl diri (hoteluri, birouri, locuin e de lux) 
de în l imi impetuoase. Turnuri ale c ror
fa ade dau spre mare, cu terase la în l imi 
ce produc vertije numai admirate de la 
nivelul peluzelor cu un gazon impecabil. 

Prietenul care îndepline te ofi ciul de 
c l uz  face socoteala c  au trecut peste 
70 de ani de când emigra din Sighetul 
maramure an, fi ind înc  adolescent. Cal-
culez i eu c  avem la activ cam un sfert 
de secol de leg tur  sufl eteasc , dup
ce s-a nimerit s  ne cunoa tem pe timpul 
unei vacan e la Sovata. Avem deja multe 
amintiri împreun i ne bucur m de orice 
posibilitate ivit  pentru a îmbog i bagajul 
nostru sentimental. Yuda ne arunc  priviri 
iscoditoare, s  verifi ce dac  admir m în-
deajuns splendidele arhitecturi. Ca s  ne 
stimuleze entuziasmul, compar  realita-
tea actual  cu st rile din vremea instal rii

sale la Natanya. Pe atunci, toat  aceast
întindere de rm marin nu se deosebea 
de orice pustiu nisipos. 

Continuarea periplului ne încarc
emo ional. Dincolo de antierul unor 
construc ii aproape de fi nalizare, ad s-
t m pe un fel de platou cu aspect de 
parc, recent inaugurat, dup  cum indic
vegeta ia tân r . Privirile sunt atrase de 
un monument alb, str lucitor în b taia 
ultimelor raze de soare, pe punctul de 
a c dea în mare: dou  imense aripi de 

pas re, gata de zbor. Au o dimensiune 
mult peste în l imea fi in ei umane. Au 
ie it dintr-o imagina ie fantastic , poate 
pe m sura miticului Prometeu, poate un 
geam n al cutez torului Icar. Semnifi ca ia 
simbolic  este puternic , trimite gândul 
spre biruin a asupra for elor ce r spân-
desc teroarea în omenire. De fapt, nu e 
un singur monument, ci un ansamblu de 
elemente sculpturale perfect armonizate 
pentru a sugera omagiul genera iilor de 
azi în memoria lupt torilor c zu i jertf  în 
ciocnirile sângeroase ale celui de al doi-
lea confl ict mondial, ori a fi in elor pierite 
în lag rele  blestemate ale Holocaustului 
i, ulterior, în închisorile de exterminare 

planifi cat  contra adversarilor totalitaris-
mului. Componentele acestui complex 
memorial preiau sau amplifi c  piese de 
tehnic  militar , un profi l de bunc r, enile 
de tancuri, imense ro i din ate dintr-un 
angrenaj menit s  instaureze groaza 
individual i s  înmul easc  spaimele 
colective pricinuite de abdicarea de la 
comandamentele civiliza iei. Expresia 
este patetic , dar nici urm  de pledoarie 
demagogic . Realiz rile, poate nu toate 
egale ca for  de rezonan  artistic ,
ocolesc retorismul propagandistic. Me-
ritul revine unei echipe de sculptori ru i.
Este cât se poate de fi resc, prin urmare, 
ca referin ele la repere din istoria rezis-
ten ei antifasciste s  cuprind  nume de 
localit i ce amintesc cumplitul calvar din 
Transnistria, cu luptele de partizani i in-

terven ii decisive ale trupelor sovietice. La 
ceremonia inaugur rii avea s  participe 
însu i  pre edintele Putin.

Abia la sfâ itul zilei petrecute la Na-
tanya am afl at c  în fruntea treburilor 
administrative ale ora ului func ioneaz ,
ca vrednic primar, o doamn  care vorbe -
te cursiv limba român . P cat c  n-am 
tiut din timp, spre a încerca s  ob in o 

audien . Nu-mi r mâne decât s  amân 
inten ia pân  la viitoarea vizit .

GEO ERBAN

Peregrin ri israeliene (III)

Roni C ciularu – 
un cronicar al Tel Aviv-ului

Un torent de admira ie, iubire – de la copii 
i tineri, înv ând s  se apropie de Frumos, la 

intelectuali de vi  veche – s-a rev rsat asupra 
Almei Redlinger animând parterul i etajul de la 
„C minul artei” de lâng  Facultatea bucure tean
de arhitectur . I-au adus fl ori, i-au f cut ur ri cu 
inim  bun , pentru ca acest miracol de armonie 
într-o lume disonant  s  continue. Au fost lans ri
de album – autor, Adrian Buga, critic de art  dublat 
de poet; de carte – Vasile Petrovici, „De vorb  cu 
Alma Redlinger“. A f cut reveren  – Diplom  de 
Onoare –, din partea întregii bresle, pre edintele
Uniunii Arti tilor Plastici (UAP), Petru Lucaci.

Magi tri ai artistei – Maxy, Braque, Matisse –, 
înfruntarea între desen i culoare, lucr ri noi în 
atelier nou, au fost liniile de contur intuite de criticul 
de art Cristian Robert Velescu. Au fost mul umiri:
ale autorului de album pentru echip , sponsori, 
editoare, public; ale s rb toritei pentru darurile 
de gând rostit; pentru sponsori, UAP – din cele 26 
de expozi ii personale, cel pu in jum tate au fost 
deschise în spa iile Uniunii –; i pentru darul cel 
mai de pre : dragostea, ocrotirea familiei. De altfel, 
a a se i deschide albumul: cu o fotografi e; o zi 
obi nuit  din via a celor doi so i: Alma în fa a e-
valetului, Laci, criticul cel mai sever i mai iubitor, 
citindu-i. Lectura – laitmotiv al tablourilor. Fiicele, 
Ileana i Daria - nemurite în pânze. 

Alma crede c  adev rurile ei pot fi spuse 
în limbajul care-i este propriu. Fiecare detaliu 
condenseaz  tr iri i retr iri. O simt în „Omagiu 
mae trilor”, aproape to i marii arti ti de la înce-

putul secolului XX care au schimbat fa a picturii 
moderne, în „Amintiri cu autoportret pe Sena”, 
„Siluete la mare”, zecile de „Ipostaze feminine”… 
Artista, a c rei faim  a trecut de mult timp grani a,
respir  aceea i modestie ca atunci când a intrat în 

coala lui Maxy. Erau anii prigoanei, când evreii 
nu mai aveau nici un drept. i ce f ceau în vremuri 
anormale? Inventau o normalitate paralel , care 
se chema Bara eum, Liceele „Cultura”, Colegiul 
„Onescu”, coala de art … Atelierul i-a fost, îi este 
fi in  vie. Totul se isc  acolo. Chiar i „Bucure tiul
v zut de sus”, capitol nou în Oper ; ziduri, cer, 
anotimpuri transfi gurate; în contrapunct, de la 
fereastr , transparen e-n care exceleaz , vaze cu 
maci, nuferi, magnolii, corcodu e, ieder i ma-
terie p stoas : albume de art , scoici, pensule… 
„Naturile moarte” sunt vii. 

Artista tie s  extrag  marile în elesuri i mi-
nuni ale vie ii din lucruri mici: frunze toamna, cu 
cele mai subtile nuan e de ocru, bobi e sângerii 
de m ce , castane, râ ni  de cafea, aparat de 
fotografi at, sp rg tor de nuci … Cum se vede pe 
sine îns i? Privesc autoportretul la 90 de ani. St
dreapt , f r  zâmbet, cu priviri care vin dinspre 
foarte departe. O dârzenie de piatr  în mâna care 
strânge pensula; un tablou sub bra , în fundal – 
col ul ei de Bucure ti. „S  vezi lumea într-un bob 
de nisip/ Cerul într-o fl oare s lbatic / S ii infi nitul 
în palm / i eternitatea într-o or ”. Poate, aceast
frântur  dintr-un poem de Blake s fi e sâmburele 
din care i-a crescut Opera.

IULIA DELEANU 

„S  VEZI LUMEA ÎNTR-UN BOB DE NISIP”
– Retrospectiv  ALMA REDLINGER, 

90 de ani de via , 70 de ani de pictur  –

U V E R T U R  D E  P U R I M  5 7 7 4
Expozi ie de grafi c  ALIN BOINGIU la JCC Bucure ti

Modul de a vedea lumea al lui Alin Boingiu,
grafi cian n scut în Capital , cu studii de art  la Tel 
Aviv, este ilustrativ pentru genera ia sa, punte în-
tre secolele XX-XXI, purtând, 
desigur, amprenta propriei 
personalit i. Vernisajul a  fost 
patronat de directorul executiv 
al JCC, Adi Gueron, amfi tri-
oan  fiind coordonatoarea 
genera iei de mijloc a JCC-ului 
bucure tean, Delia Marc.

Ironia, luciditatea, pudoa-
rea sentimentului – „Fruc-
tul neoprit”, „Arborele vie ii 
elementare”, „Aprindere de-
s vâr it ” -, modernitatea în spirit i mijloace 
grafi ce – „ADN”, „Experiment fl oral”, „Prezen
în timp”- nu anuleaz  lirismul – „Taina dimine ii”,
„Case rurale”, „Flori galbene pestri e”. Experien-

a israelian  î i spune, de asemenea, cuvântul: 
„Lumin  oriental ”, „Simetria vie ii”, „P durea 
aleas ”. Limpezime i mister, simplitate rafi nat ,

ini iere în arta Extremului Ori-
ent – iat  câteva din refl exele 
grafi cii l sându-se întrez rite
publicului, chiar dac  artistul a 
decis s  prezinte doar 14 din 
lucr rile sale, unele – incluse 
în expozi ii de grup, începând 
din 1998 pân -n 2004, altele 
– afl ate în colec ii particulare 
din România, Israel, Italia, 
Germania, Canada. 

Expozi ia de la Centrul Co-
munitar Evreiesc din Bucure ti, posibil  uvertur
de Purim 5774, se adaug  atâtor evenimente de 
succes ini iate i organizate de sufl eti tii care-i 
dau via . (I.D.)
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Se împlinesc 70 de ani! La 6 martie 1944, 1909 copii 
înfometa i, copii sorti i s  piar , copii cu vârste între 1 an i
15 ani, au fost aduna i din toate casele transnistrene care 
ad posteau orfani i urca i în dou  trenuri cu destina ia
Ia i, România. Organiza ia Unitar  a Israelienilor Originari 
din România (A.M.I.R.), în frunte cu pre edintele Micha 
Harish, împreun  cu Muzeul Holocaustului Yad Vashem 
din Ierusalim, Centrul Organiza iilor Supravie uitorilor, 
Organiza ia Mondial  a Evreilor din Bucovina i Organi-
za ia Supravie uitorilor Transnistriei au avut ini iativa de a 
marca acest eveniment din istoria Holocaustului român. 
Au rostit alocu iuni Marele Rabin Meir Israel Lau, fo tii
deputa i Micha Harish i Colette Avital, precum i trei 
dintre copiii transnistreni, salva i în urm  cu apte decenii, 
respectiv Iohanan Ron, Meir Shemi i istoricul dr. Shmuel 
Ben Zion. Cartea publicat  recent în ebraic , „Copii evrei 
în Transnistria în anii Holocaustului”, de Shmuel Ben Zion, 
a fost d ruit fi ec ruia dintre cei 400 de participan i la 
aceast  emo ionant  manifestare. A vorbit (într-o frumoa-
s i cursiv  limb  ebraic !) i ambasadoarea României 
în Israel, Andreea P stârnac. În sal  se afl au numeroase 
personalit i, ambasadori, deputa i, laurea i ai Premiului 
Israel, ziari ti israelieni. Vorbitorii au evocat Transnistria 
din mai multe unghiuri istorice. 

Istoria Transnistriei, care avea s  devin  un imens 
cimitir evreiesc, a început imediat dup  izbucnirea r z-
boiului germano-român împotriva Uniunii Sovietice i
trupele române au trecut Prutul. Instalarea administra iei 
române ti în inuturile Basarabiei i Bucovinei de Nord 
eliberate a fost înso it  de jafuri i masacre împotriva 
evreilor. Obsesia criminal  a conduc torului României, 
Ion Antonescu, de a pedepsi popula ia evreiasc  basa-
rabean i bucovinean  pentru – chipurile – modul ei 
insult tor de comportare fa  de trupele române, care se 
retr seser  în urm  cu un an din aceste regiuni (în urma 
ultimatumului sovietic), va merge pân  la deportarea 
aproape a întregii popula ii evreie ti din Basarabia i
Bucovina de Nord i chiar a evreilor din Dorohoi. Mai în-

tâi, evreii au fost ghetoiza i. Ordinele emise de generalul 
Ion Antonescu i de guvernatorii Basarabiei i Bucovinei 
de Nord au umplut zona de ghetouri i lag re, cele mai 
cunoscute fi ind cele de la Cern u i, B l i, Cetatea Alb ,
Chilia, L pu na, Bolgrad, Orhei, Soroca, Tighina, Se-
cureni, Edine , Vertujeni, M rcule ti, Vâlcov, R cani,
Limbenii Noi, One tii Noi, Storojine , R u el, Sadagura. 
Condi iile de via  erau cumplite, dar cei interna i nu tiau 
c  îi a tepta ceva mai cumplit: Transnistria! 

La 6 octombrie 1941, Ion Antonescu se mândrea: 
„În ceea ce-i prive te pe evrei, am luat m sura ca s -i
scot defi nitiv i din toate aceste regiuni. M sura este 
în curs. Mai am în Basarabia aproximativ 10.000 de 
evrei care, în câteva zile, vor fi  trecu i peste Nistru, iar, 
dac  circumstan ele vor permite, vor fi  trecu i dincolo de 
Urali...”. O zi dup  cucerirea Odessei, la 17 octombrie 
1941, pe teritoriul dintre Nistru i Bug lua fi in  „Guver-
n mântul Transnistria”, denumire care nu fi gurase pân
atunci în nici un atlas geografi c. Transnistria s-a n scut
printr-o conven ie germano-român . În cele circa 150 
de ghetouri i lag re au fost comasa i nu numai evreii 
din Basarabia i Bucovina, din Odessa i din multele 
a ez ri transnistrene (evrei ucraineni) ci i evrei care 
apar ineau geografi c Vechiului Regat (Dorohoi, Sucea-
va, R d u i, Gura Humorului, I cani, D r bani, S veni,
Mih ileni, Vatra Dornei, Câmpulung) i chiar cîteva sute 
de evrei bucure teni. Erau evreii care ajunseser  vii în 
Transnistria, pentru c  mii de evrei muriser  în cursul 
lungului i extenuantului mar  pe jos sau fuseser
asasina i de c tre jandarmii români, poli i tii ucraineni, 
coloni tii germani i localnicii neoameni, care i-au jefuit 
i ucis f r  mil . Între 19 august 1941 i 29 ianuarie 

1944 (dat  la care mare alul Ion Antonescu a semnat 
ordinul de încetare a administra iei civile române ti), dar 
i câteva luni dup  aceast  dat , în Transnistria mureau 

evrei. De foame, de boli, i de gloan e. Evreii, r spândi i
în toate cele 13 jude e ale Transnistriei (Odessa, Moghi-
lev, Tiraspol, Berezovka, Oceakov, Ovidopol, Ananiev, 

Dub sari, Râbni a, Balta, Jugastru, Tulcin i Golta), au 
f cut i imposibilul ca s  supravie uiasc . Marele Rabin 
Israel Lau, pre edintele Consilului de Conducere Yad 
Vashem, spune c  adev ra ii eroi ai Transnistriei sunt 
copiii. Ei i-au sprijinit bunicii, p rin ii, fra ii i surorile 
mai mici au înfruntat cu curaj pericolele i au c utat în 
afara lag relor resturi de mâncare pe care le aduceau 
acas . Neobi nuit  a fost i existen a copiilor din orfe-
linatele din Transnistria. A fost un adev rat miracol c ,
în condi iile extrem de vitrege ale Transnistriei, circa 
2000 de orfani i-au g sit ad post în cele 14 orfelinate. 
S-a amintit i de cei doi emisari ai evreimii bucure tene,
Fred Sharaga i Dadu Rosenkrantz, care au fost trimi i
s  cunoasc  la fa a locului via a i nevoile deporta ilor. 
În urma ac iunilor i presiunilor dr. Wilhelm Filderman 
i ef-rabinului Alexandru afran, liderii evreimii ro-

mâne, ale unor responsabili din ar i din str in tate,
mare alul Ion Antonescu i-a dat acordul i cele dou
trenuri cu 1909 copii orfani din Transnistria ajung, 
în martie 1944, la Ia i. Nim nui nu-i venea s  cread .
Copiii, delega ii evrei veni i în gar  s -i primeasc  cu 
greu î i st pâneau bucuria. Comunit ile din Bucure ti
i din Ia i le-au oferit copiilor pâine proasp t i mân-

care. Era pentru prima oar  când copiii ace tia mâncau 
pe s turate. A urmat repartizarea lor: la Ia i (672 copii), 
Bac u (263 copii), Piatra Neam  (211), Boto ani (184), 
Bârlad (167), Roman (131), Hu i (108), F lticeni (93), 
Vaslui (80). Ulterior, parte din ei vor fi  prelua i de familii 
evreie ti din Bucure ti, Foc ani, Constan a, etc. Comu-
nit ile au improvizat cursuri speciale, în care înv au
ebraica i istoria Israelului antic. Erau preg ti i s fi e 
primii care vor face Alia în Palestina, înc  în acele ulti-
me luni de guvernare antonescian . Câteva zeci dintre 
ace ti copii salva i în martie 1944 mai tr iesc i au fost 
prezen i în Aula Yad Vashem din Ierusalim. Am asistat 
la scene emo ionante. Unii se revedeau dup  zeci de 
ani de desp r ire.

TE U SOLOMOVICI

S  ne amintim de copiii  Transnistriei. . .

Viitorii diploma i se afirm

coala Lauder – un model 
de educa ie în România 
Manifestarea, intitulat  „Ambasador 

pentru dou  zile” („2Day Ambassador”, 
men ion m c  ea s-a desf urat în limba 
englez , deoarece la coala Lauder, una 
dintre limbile de predare este engleza, 
al turi de român i ebraic ), a cuprins o 
zi de activit i practice, când elevii, împ r-
i i pe echipe, au fost oaspe ii ambasade-

lor – sponsori ai colii i au afl at din surs
direct  pozi iile rilor respective fa  de 
diferitele probleme globale, de concluzii i
discu ii pe marginea celor constatate i o 
zi de opinii ale invita ilor i de dezbateri pe 
dou  subiecte alese: „Securitatea ener-
getic ” i „R zboiul cibernetic, paginile 
de socializare i securitatea re elelor.” În 
ceea ce prive te primul subiect, s-a des-
f urat unul dintre cele mai interesante 
momente ale manifest rii: prezentarea de 
c tre elevi, în limba englez , a pozi iilor
diferitelor ri, inclusiv ale României, în 
problema securit ii energetice.

În cea de-a doua zi (6.03.2014), 
conferin a a fost salutat  de numeroase 
personalit i. Astfel, Tova Ben Nun Cher-
bis, pre edinta Funda iei Lauder Reut 
România, a subliniat importan a cursurilor 
de diploma ie pentru viitorul elevilor din 
coal . În mesajul pre edintelui Camerei 

Deputa ilor, Valeriu Zgonea, transmis de 
deputata Gabriela Prodasc , ini iativa 

colii Lauder de a include studiul diplo-
ma iei la liceu i gimnaziu a fost califi cat
drept un demers excep ional, în context 

subliniindu-se specifi citatea i importan-
a diploma iei parlamentare. Dr. Aurel 

Vainer, deputat, pre edintele F.C.E.R., a 
scos în eviden  modalitatea în care s-a 
n scut aceast coal , pas cu pas, de la 
gr dini  pân  la ultima clas  de liceu. 
Acest program este important deoarece 
în lumea globaliz rii este necesar s
fi i profesionist în domeniul diploma iei, 
a ar tat el. Remus Pricopie, ministrul 
Educa iei Na ionale, a vorbit despre per-
forman ele colii i în calitate de p rinte.

coala Lauder, a spus el, este un model 
de educa ie în România i aceast  form
de înv mânt trebuie promovat i în alte 
coli române ti.

Ei reprezint  viitorul 
diploma iei române ti

Bogdan Aurescu, secretar de stat la 
MAE, a subliniat c  aceste cursuri de 
diploma ie reprezint  un program unic 
de educa ie iar MAE a recunoscut pro-
gramul i sprijin  ini iativa. Este foarte 
bine ca noua genera ie de diploma i s fi e 
educat  începând din liceu. Ace ti copiii 
reprezint  viitorul diploma iei române ti,
a declarat Aurescu. Lumini a Odobescu,
consilier al premierului Victor Ponta, a 
vorbit despre aceast  ini iativ  inovativ ,
apreciind c coala Lauder Reut este un 
model de educa ie. În discursul rostit, 
E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Sta-
tului Israel, a f cut o scurt  prezentare 
a însu irilor pe care trebuie s  le aib
un viitor diplomat, punând accentul pe 

necesitatea cunoa terii rii în care ac io-
neaz , a politicii externe a rii respective. 
În context, el a vorbit despre succesele 
ob inute de Israel în diferite domenii, cu 
accentul pe mediu i protec ia mediului i
pe politica energetic , acest sector având 
semnifi ca ie economic i strategic . De 
asemenea, vorbitorul a amintit i despre 
securitatea cibernetic , un domeniu atât 
de actual ast zi. Dan Petre, directorul 
Institutului Român de Diploma ie, a de-
scris ce înseamn  via a unui diplomat i
cerin ele acesteia, iar inspectorul general 
Constantin Tr istaru a scos în eviden
colaborarea extins  a colii Lauder cu 
alte institu ii colare, subliniind c  la ma-
nifestare particip  15 coli din sectorul 3.

În cea de a doua sesiune, mediat  de 
publicistul Emil Hurezeanu, ambasadori 
sau adjunc i ai ambasadelor din Olanda, 
Italia, Polonia, Republica Irlanda, Cehia, 
Austria i Germania au explicat ce în-
seamn  s fi i ambasador în România i
care sunt obiectivele specifi ce ale fi ec re-
ia dintre aceste ri, pe care le urm resc
i încearc  s  le pun  în aplicare.

Cea mai interesant i antrenant  par-
te a acestei manifest ri a fost dezbaterea 
legat  de tema „Securitatea energetic .
Diploma ia public i comunicarea. Un 
punct de vedere din untrul unei misiuni 

diplomatice”. Discu iile au pornit de la pre-
legerile ambasadorului Mihnea Constan-
tinescu, consilier al premierului României, 
i ale minstrului Constantin Ni , urmate 

de întreb ri ale participan ilor. Apoi, 12 
elevi au sus inut politicile energetice 
ale rilor care colaboreaz  cu coala 
Lauder. Cei 12 au prezentat concluziile 
la care au ajuns grupurile de elevi care 
au vizitat aceste ambasade, unde au stat 
de vorb  cu persoanele responsabile cu 
problemele energetice, unul dintre elevi 
reprezentând i pozi ia României. rile
în cauz  au fost, în ordinea prezent rii:
Cehia, Africa de Sud, Statele Unite, Israel, 
Olanda, Austria, Polonia, Italia, R. Irlanda, 
Argentina, Germania, Spania i România. 
În urma acestor succinte prelegeri, audi-
en a i-a putut da seama de diversitatea 
punctelor de vedere, a intereselor rilor
în cauz  în domeniul energetic.

Subiectul deosebit de incitant i actual 
„R zboiul cibernetic”, prezentat de patru 
speciali ti în domeniile cibernetic i al 
securit ii, precum i o competi ie de dez-
bateri a elevilor români i israelieni, câ -
tig tori ai unor concursuri interna ionale,
pe subiectul securit ii paginilor de soci-
alizare, au încheiat aceast  manifestare.

EVA GALAMBOS

Complexul Educa ional Lauder Reut care, pentru prima dat  în înv mântul
românesc, a inclus în curriculum „Studii de diploma ie, media i afaceri”, a organizat 
pentru a treia oar  manifestarea intitulat  „Conferin a Lauder cu privire la diploma ie
i probleme interna ionale pentru licee”. În timpul activit ilor elevii s-au putut folosi 

de ceea ce au înv at la coal  la cursurile de diploma ie, de experien a lor, do-
bândit  prin frecventarea marilor organiza ii interna ionale (UE, ONU, Parlamentul 
European) i în urma întâlnirilor cu diferi ii ambasadori acredita i în România. Merit
men ionat c  o serie de institu ii române ti, între care Parlamentul României, Minis-
terul Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Român, Ministerul Educa iei Na ionale
i zece ambasade (ambasadele SUA, Africii de Sud, Argentinei, Austriei, Republicii 

Cehe, Cubei, Germaniei, Israelului, Irlandei, Italiei, Olandei i Poloniei) sprijin  direct 
programul de preg tire a viitorilor diploma i, lansat de coala Lauder. 

Sub aceste auspicii a avut loc manifestarea, desf urat  la Palatul Parlamentului, 
i la care au participat personalit i politice, diploma i, lideri de opinie, al turi de nu-

mero i elevi, nu numai din coala Lauder ci i de la o serie de alte licee i gimnazii 
din sectorul 3 al Capitalei, unde func ioneaz  Complexul Educa ional Lauder Reut, 
precum i din str in tate, respectiv din Israel.
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Cine i ce pierde din 
sanc iunile împotriva Rusiei

„M surile foarte serioase” cu care 
SUA i UE amenin  Rusia ca replic  la 
referendumul  organizat pentru a justifi ca 
anexarea Crimeei de c tre Moscova au 
efecte la fel de dureroase pentru oamenii 
de afaceri din defuncta URSS, ca i pentru 
cei din alian a rilor democratice.

Într-o nou  ilustrare a truismului „iarna 
nu-i ca vara”, nici Rusia nu e Iranul. E 
adev rat c  bursa de la Moscova a înre-
gistrat un declin de 24% fa  de nivelul din 
aceea i lun  a anului precedent, c  rubla 
a c zut cu 9,4% în dou  luni, timp în care 
dolarul s-a apreciat la 37 de ruble i euro 
la 51, iar oligarhii ru i, îngrijora i, fac coad
la Kremlin, dar ... Putin nu i-a primit. Infl e-
xibilitatea liderului rus fa  de decizia de a 
anexa Crimeea e explicabil , de i nu e în 
nici un fel scuzabil , dac  ne gândim c
tendin a Ucrainei de a se integra în UE i
NATO deschide, între altele, i perspectiva 
ca Moscova s  negocieze cu Bruxelles-ul 
i Washington-ul, în locul Kievului, acordul 

pentru p strarea fl otei sale de la Marea 
Neagr  la Sevastopol!

Cum spuneam, sanc iunile ar avea 
influen e dezastruoase i pentru occi-
dentali i americani. Directorul general al 
Société Générale, Frederic Oudea, aprecia 
c  Vestul nu vrea s  vad  pia a energiei 
perturbat  de sanc iuni i pre ul petrolului 
ridicându-se la cote nemaiatinse de mult. 
Ca s  nu mai amintim i c  34% din gazele 
utilizate de benefi ciarii casnici i industriali 
din blocul comunitar provin din Rusia, iar 
60% dintre ele sunt livrate via Ucraina.

Conform Bloomberg, în 2012, compa-
niile din UE au vândut în Rusia m rfuri în 
valoare de 152 miliarde de euro, cu 14% 
mai mult decât în anul precedent, iar de 
atunci, afacerile unor companii bancare, de 
articole de mod , b uturi sau autoturisme, 
precum Zara, Louis Vuitton, Renault sau 
Carlsberg s-au dezvoltat în continuare. 
Siemens livreaz  trenuri în Rusia, Airbus 
Group are comenzi de 20 de avioane A350 
din partea Aerofl ot, în valoare de circa 6 
miliarde de dolari, iar Boeing urmeaz  s
livreze în Rusia patru aeronave 747-9 i
12 avioane 737-800, în valoare de circa 1 
miliard de dolari. În urm  cu trei ani, Volk-
swagen i Ford au format companii mixte 
cu parteneri ru i, la fel ca Toyota Motor, 
Hyundai Motor i General Motors. Grupul 
British Petroleum are o participa ie de 20% 
la Rosneft, în valoare de circa 13 miliarde 
de dolari. Exxon Mobil de ine drepturi de 
forare în Rusia, unde erau programate ac-
tivit i de explorare, împreun  cu Rosneft. 

Royal Dutch Shell a început de dou  luni 
demersurile pentru utilizarea tehnologiei 
de fracturare hidraulic  la un z c mânt.

La sfâr itul lunii septembrie, 2013, 
b ncile europene aveau în portofolii credite 
în valoare 136 miliarde de dolari acor-
date clien ilor ru i, potrivit datelor B ncii
Reglementelor Interna ionale, citat  de 
Mediafax.

Adoptând tonul caracteristic Moscovei, 
autorit ile ruse amenin i ele c , dac
occidentalii vor adopta sanc iuni, vor r s-
punde cu aceea i moned .

Economia cu dou  viteze
Printre succesele cu care statistica 

ofi cial  ne bucur  în ultima vreme este 
faptul c  Produsul Intern Brut a crescut în 
2013 cu 3,5%, unul  dintre cele mai alerte 
ritmuri din UE. Pe de alt  parte, ministrul 
agriculturii, Daniel Constantin, a ie it la 
ramp  cu anun ul c , pentru prima oar
în ultimii 20 de ani, România export  mai 
multe produse alimentare decât import !
S  încerc m s  vedem de ce, dac  PIB-ul 
cre te, exporturile, a ijderea, la noi în bu-
zunare sufl  vântul la fel ca i pân  acum.

În cazul produselor agroalimentare, 
ministrul ne dezv luie, el însu i, taina: 
„principalele produse pe care le export m
sunt: grâul, fl oarea soarelui sau ig rile”.
Adic  materii prime (cu excep ia ig rilor).
Sunt produse care, nefi ind prelucrate, nu 
aduc decât un câ tig minim. Ele încorpo-
reaz  munc  mult  dar, dac  ne gândim 
c , pe câmpiile române ti, înc  vezi b trâni 
tr gând brazd  cu un plug tras de o vac ,
nu e nevoie s fi i specialist ca s  în elegi
c  unul este profi tul dintr-o ton  de ulei 
sau de biscui i, altul din grâu i fl oarea 
soarelui, i astea cultivate atât de primitiv, 
încât produc iile la hectar fa  de America 
de Sud sau de Nord sunt infi me. S  mai 
ad ug m c , spre deosebire de Israel, 
SUA sau America Latin , la noi nu exist
iriga ii, deci nu se poate conta pentru la 
anul pe o produc ie la fel de bun , decât 
dac  ... vrea Dumnezeu! Ca atare, expor-
tul de cereale cre te, dar ranul r mâne
s rac i la mila stihiilor naturii!

La exporturile din alte domenii, unde 
ma inile i echipamentele reprezint
41,5% din total, ceea ce nu e r u, produc ia 
e realizat  în majoritatea cazurilor de com-
panii multina ionale care, în mod fi resc, 
î i adjudec  profi tul i las  în ar  numai 
banii din impozite i pe cei pentru salariile 
angaja ilor, deci prosperitatea se simte mai 
greu decât dac  am fi  reu it s  p str m
m car unele dintre uzinele importante i
s  le dot m cu utilaje performante! Dar, de 
unde nu e, nici Dumnezeu nu cere! i a a

se face c  PIB-ul i exporturile cresc, dar 
nivelul de trai bate pasul pe loc!

S-a schimbat boierul, 
nu e cum îl tii!

Desigur, acest citat din fabula lui Gr. 
Alexandrescu se cere pu in explicat, în 
context. Ruperea USL este explicat  într-
un sondaj INSCOP prin aceea c  partidele 
nu s-au mai în eles pe distribuirea func ii-
lor, opinie împ rt it  de 57,6% dintre res-
ponden i, dup  cum informeaz  Agerpres. 
Iar 64,9% dintre intervieva i apreciaz  c
„decât s  se certe tot timpul, este mai bine 
c  USL s-a rupt”. 

Dac  pre edintele PSD afirm , de 
câte ori are prilejul, c  USL nu i se pare 
defi nitiv lichidat i se a teapt  la revenirea 
acestuia, Crin Antonescu st  cu programul 
de guvernare în mân i amenin  cu mo-
iunea de cenzur , dac  nu se îndeplinesc 
obiectivele acestuia. De i … De i atunci 
când i-a prezentat demisia din func ia 
de pre edinte al Senatului, i-a explicat 
intempestiva decizie prin dorin a de a 
limpezi apele politice i de a ar ta c  USL 
nu mai exist , din moment ce a renun at
la func ia dobândit  prin deciziile defunctei 
Uniuni. Acum st  cu programul în mân i
pune el însu i termene pentru realizarea 
obiectivelor, în special a celor propuse 
anterior de PNL. 

S  ne amintim c  Victor Ponta, în pro-
gramul de ac iuni supus recent aprob rii
Parlamentului, a precizat c  ac iuni ca sc -
derea CAS cu 5% se vor face numai dac
o permit condi iile fi nanciare i economice. 
În fostul program de guvernare se preve-
dea chiar ca m sura s fi e luat  pân  la 
sfâr itul mandatului, adic  în 2016. Acum 
îns , Crin Antonescu a anun at c , dac
pân  la 1 mai nu va fi  redus CAS, PNL va 
depune o mo iune de cenzur . Evident c
m sura, cu care este de acord, în principiu, 
i noul ministru de fi nan e, va trebui întâi s

fi e discutat  cu FMI, apoi, conform Codului 
Fiscal, va putea intra în vigoare peste ase 
luni, deci mult dup  1 mai. 

A adar, pre edintele PNL vrea s  ur-
m reasc i s  impun , din afara guvernu-
lui, realizarea obiectivelor USL, de i chiar 
el a declarat c  USL nu mai exist , iar în 
noul program, se condi ioneaz  realizarea 
unor atari m suri de situa ia economic ,
deci o mo iune de cenzur  peste o lun i
ceva nu are nici o noim !

Dup  cum ziceam, s-a schimbat boie-
rul, nu e cum îl tii!

ALEXANDRU MARINESCU

Forumul
B’nai B’rith 

România
– prezent i
perspective

Recenta adunare general  a Fo-
rumului B’nai B’rith România a fost 
dedicat  unui scurt bilan  al activit ii
organiza iei în anul care a trecut. De 
men ionat c  ea s-a desf urat într-un 
mediu special, în cadrul Muzeului de 
Istorie a Evreilor, în care exponatele i
plan ele care împodobeau pere ii erau 
o ilustra ie a unui trecut glorios al evre-
imii din România. Lumea a apreciat 
ini iativa, care a apar inut în principiu 
directoarei muzeului, Carmen Dimi-
triu, de utilizare a unor astfel de spa ii
pentru diferite activit i, mai mult, cei 
prezen i au cerut s  se organizeze i
alt  dat  adun ri generale în acest loc.

Dou  puncte, care au captat aten-
ia participan ilor au fi gurat pe ordinea 

de zi: o informare despre activitatea 
BBR pe 2013 i „Noi despre noi”,  o 
ini iativ  în cadrul c reia membri ai 
organiza iei vorbesc despre propri-
ile realiz ri, idei i gânduri. Este un 
mijloc de a ne cunoa te mai bine, au 
apreciat cei care au propus introduce-
rea acestui punct. Dac  la adunarea 
general  anterioar , „eroii” au fost 
ing. Silviu Wecsler i traduc torul icu
Goldstein, de aceast  dat , alesul a 
fost pre edintele F.C.E.R., deputat dr. 
Aurel Vainer.

Scurtul raport prezentat de pre e-
dintele BBR, ing. José Iacobescu, a 
punctat câteva realiz ri importante ale 
organiza iei, dezbateri interesante cu 
invita i de excep ie (Emil Hurezeanu, 
Andrei Marga, N. V leanu, liderul 
unei loji masonice) care au abordat 
subiecte la ordinea zilei, fi e economi-
ce, politice, culturale sau religioase. 
Expunerile, s-a ar tat în informare, au 
fost interactive, urmate de dezbateri 
i schimburi de opinii care au dus la 

clarifi carea diverselor aspecte pre-
zentate. Sigur c  realizarea cea mai 
important  a Forumului BBR a fost 
manifestarea „Podurile toleran ei”, de 
mare anvergur . Realizat  în colabo-
rare cu institu ii guvernamentale i cu 
Parlamentul României, evenimentul a 
fost un prilej de a face cunoscut rolul 
i contribu ia evreilor în dezvoltarea 

României pe multiple planuri. În timpul 
adun rii generale a fost prezentat i un 
fi lm documentar despre eveniment iar 
numeroasele lu ri de cuvânt au scos 
în eviden  aprecierea de care s-a bu-
curat manifestarea în ochii membrilor 
Forumului. La încheierea dezbaterilor, 
pre edintele BBR a anun at organiza-
rea de alegeri în decursul lunii aprilie.

Cel de-al doilea punct, „Noi despre 
noi”, a dat posibilitate membrilor BBR 
s  cunoasc  momente i episoade din 
via a pre edintelui F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, o poveste tipic  a unui tân r
evreu, crescut i educat în spirit iudaic 
i în cel al respect rii valorilor iudaice, 

într-o perioad  difi cil  a istoriei – pri-
gonirea evreilor în timpul celui de-al 
doilea r zboi mondial – i problemele 
cu care s-a confruntat comunitatea 
i membrii ei în perioada comunist .

Ceea ce a reie it din aceast  prezen-
tare a fost c  eroul ei a fost i este un 
lupt tor i nu numai pentru binele pro-
priu ci i pentru cel comun, al colecti-
vit ii din care face parte. Prezentarea 
s-a încheiat cu aplauze.

De men ionat c  adunarea des-
f urându-se la 28 februarie, deci în 
ajunul zilei de 1 martie, toate doam-
nele au fost întâmpinate la venire cu 
fl ori i m r i oare din partea conducerii 
BBR i, personal, a pre edintelui José 
Iacobescu, gest salutat cu satisfac ie
de c tre surorile din organiza ie. (E.G.)

Dou  nominaliz ri
onorante pentru TES, 

la Gala Premiilor UNITER
Doi tineri din echipa Teatrului Evreiesc de Stat, 

respectiv regizorul Erwin im ensohn i actri a
Alexandra Fasol , au fost nominaliza i la premiile 
celei de-a XXII-a Gale a Premiilor UNITER. Erwin 

im ensohn a fost nominalizat la sec iunea „de-
but”, pentru regia spectacolului „Yentl”, montat pe 
scena Teatrului Evreiesc de Stat Bucure ti, iar Ale-
xandra Fasol  – la sec iunea „cea mai bun  actri  în 
rol principal”, pentru rolul titular din acela i spectacol. 

Din juriul Galei au f cut parte criticii de teatru 
Andreea Dumitru, Sebastian Vlad Popa i Ionu
Sociu, fi ind f cute nominaliz rile pentru sec iunile
cel mai bun spectacol, cel mai bun regizor, cel mai 
bun scenograf, cel mai bun actor, respectiv cea mai 
bun  actri  în rol principal, cel mai bun actor (actri )
în rol secundar, critic  teatral , teatru radiofonic, 
teatru TV i debut.

Nominaliz ri le constituie o binemeritat
recunoa tere nu numai a talentului celor doi, dar 
i a calit ii spectacolelor de la TES, teatru care, 

la precedentele edi ii ale Galei UNITER, se afl ase 
într-un nedrept con de umbr .

Gala Premiilor UNITER va avea loc luni, 28 apri-
lie, la Palatul Culturii dinTârgu-Mure .

Robert Capa – 100
Mar i, 11 februarie a.c., Centrul Cul-

tural al Republicii Ungare din Bucure ti
a organizat un vernisaj de fotografi e i a 
redifuzat un fi lm documentar în memoria 
binecunoscutului fotograf maghiar, de 
origine evreiasc , Robert Capa. 

N scut pe 22 octombrie 1913, Fri-
edmann Endre, cel care avea s  devin
cunoscut sub numele de Robert Capa – 
pentru c  astfel numele s u ar fi  putut fi
cunoscut i pronun at de c tre oricine în 
orice limb  – va p r si Ungaria i se va 
stabili pentru o scurt  perioad  de timp, 
rând pe rând, la Viena, Praga i Berlin, 
de unde se va fi  v zut obligat s  plece, 
din cauza ascensiunii na ional-sociali -
tilor. Parisul va reprezenta refugiul ideal 
pentru Capa, un pasionat de art , care nu 
ezita s  cocheteze cu literatura, de i nu avea s  publice niciodat . A realizat 
importante coresponden e de r zboi, surprinzând imagini din timpul r zboiului 
civil din Spania, al celui de-al doilea r zboi mondial, r zboiului arabo-israelian 
din 1948. A avut o predilec ie pentru zonele mai pu in frecventabile.  Dup
1945, a vizitat URSS unde a imortalizat r m itele unui Stalingrad devastat, 
dar fascinant. A p it de asemenea pe P mântul F g duin ei, imediat dup
1948, iar împreun  cu Irwin Shaw a editat un volum de reportaje, Report on 
Israel. Capa era un avangardist, sedus de mirajul socialismului începutului de 
secol XX, încrez tor în imaginile idilice ale începutului. M rturisea prietenilor 
c  orice sfâr it poate prevesti un fabulos început. 

DAN DRU
(Foto, R. Capa, Israel, 1950)
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- Gideon, tiu c  ai tr it la Budapesta 
în timpul Holocaustului i ai fost printre cei 
noroco i care nu au fost deporta i i nici 
lua i de pe strad i împu ca i pe malul 
Dun rii. Poveste te-mi cum a fost.

- Da, este adev rat. Locuiam pe lâng
Parlament, pe o strad  paralel  cu Dun -
rea. Tat l meu, Simion Lieber, era un om 
vârstnic, care în timpul primului r zboi 
mondial a luptat pe front. A fost sanitar. 
Nu prea erau evrei acolo, majoritatea sol-
da ilor erau rani cre tini, care apoi i-au 
devenit cei mai buni prieteni, mai ales c
tat l meu i-a salvat pe mul i dintre ei. Tata 
a avut o libr rie la Budapesta, i ace tia
veneau adesea s -l viziteze i eu, copil fi -
ind, m-am împrietenit cu ei. În casa în care 
tr iam, aveam un vecin, membru activ al 
partidului fascist Crucile cu S ge i (nyi-
la ist). Era cam prin 1942, m  jucam în 
curtea casei cu aeromodele, îmi pl ceau
foarte mult. Iar acest nyila ist, de fi ecare 
dat  când m  vedea, îmi zicea: ”spune-i 
tat lui t u s  ia avionul i s  pleca i în 
Palestina”. Într-o zi, am venit acas i i-am 
transmis mesajul tat lui meu. În clipa ace-
ea, mi-a tras o palm i mi-a spus: ”la noi 
în cas  nu vorbim despre Palestina” iar 
eu, dup  aceea, nu am întrebat niciodat
ce-i aia Palestina. Aveam cam apte ani. 
Iar tipul era nyila ist activ.

- Ce s-a întâmplat în vara lui 1944? A 
trebuit s  intra i în ghetou?

- Casa în care locuiam nu era evreias-
c , a a c  a trebuit s  ne mut m. Nu am 
intrat în ghetou ci într-o a a-numit  cas
protejat , neevreiasc , afl at  sub protec-
ia Vaticanului. Am locuit 20 de oameni 

într-un apartament compus dintr-o came-
r i jum tate. Dar aici nu st teau numai 
evrei, ci i cre tini i, prin toamna-iarna lui 
1944, cineva i-a informat pe nyila i ti c
printre locatari sunt i evrei. Astfel c  au 
venit i ne-au luat pe to i 20, din familia 
mea – pe mine, pe mama i pe sora mea. 
Tat l meu nu era acas . În aceea i zi, pe 
el l-au prins pe strad i l-au dus la fabrica 
de c r mizi cu inten ia de a-l deporta. El 
a reu it s  scape, a fugit i s-a întors spre 
diminea  acas . Între timp, pe noi ne-au 
dus la sediul partidului Crucile cu S ge i.
Pe to i cei 20 care am fost în acest grup 
ne-au a ezat cu fa a spre perete. Ni s-a 

spus s  nu întoarcem capul când auzim 
c  u a se deschide iar, cine se uita, era 
lovit cu un baston de cauciuc. A a s-a 
întâmplat cu mama care a fost atât de 
cumplit lovit  c  a purtat pân  la moarte 
semnele b t ii. Iar ei, ca s  intre frica în 
noi, s  credem c  vor veni s  ne ia i s
ne împu te, deschideau i închideau în 
permanen  u a. Eu fi ind cel mai mic, 
am sc pat de b t i. La un moment dat, 
dup  ore de stat, aud deodat  o voce 
cunoscut . Normal, copil fi ind i curios, 
m-am întors. i pe cine v d, pe vecinul 
nostru, nyila istul. i atunci l-am întrebat: 
”Nene Zsiga, ce face i aici?” El s-a uitat 
la mine i mi-a r spuns: ”Nu m  întreba 
ce fac aici, eu te întreb, tu ce faci aici?” 
I-am r spuns: ”Ne-au adus”. 

- i a v zut c  nu e ti singur?
- Normal, a v zut imediat c  sunt cu 

mama i cu sora mea. Urm torul pas ar 
fi  fost malul Dun rii, nu era nicio sc pa-
re. Atunci, nyila istul a venit lâng  mine, 
mi-a tras o palm  uria i mi-a zis: ”tu, 
vagabondule, nu i-am spus s  te urci în 
avionul t u i s  pleci în Palestina?” “Dar 
ce-i aia Palestina?” l-am întrebat. Atunci, 
mi-a mai tras o palm . Habar n-am avut ce 
se va întâmpla cu noi. În schimb, b tându-
m , el a vrut s  arate celorlal i c  nu m
cunoa te i c  m  bate fi indc  sunt evreu. 
Apoi m-a luat i m-a a ezat de-o parte i
mi-a spus: ”Ascult , pu tiule, acum v  voi 
salva, pute i merge acas . Dar a doua 
oar  dac  v  prind, va fi  sfâr itul”. Eu nu 
am în eles ce voia de fapt s  spun , nu 
tiam nimic, nu auzisem de deport ri, în 

schimb, mama tia deoarece to i fra ii ei, 
care locuiau în provincie, fuseser  du i.
Deci, el ne-a spus s  mergem acas ,
adic  în casa protejat  de unde ne-au 
luat. Dar, eu i-am spus: ”evreii nu au voie 
s  circule noaptea”, a a c  ne-a dat un 
înso itor, un alt nyila ist, care ne-a condus 
acas . Nici pân  azi nu am în eles acea 
generozitate.

În sfâr it, am ajuns acas . Tata nu ve-
nise înc  iar mama a început s  plâng i, 
dup  ce am întrebat-o ce se întâmplase, 
mi-a r spuns: ”pe tata l-au deportat”. Nu 
în elegeam deoarece nu tiam ce-i aia. 
La ora cinci diminea a, cineva a b tut la 
u . Când am deschis, era tata. Ne-am 

repezit la el, l-am îmbr i at i am început 
s  plângem. El nu în elegea, de ce aceas-
t  mare durere a noastr . ”V-am spus 
c  mie nu mi se poate întâmpla nimic”. 
Aceasta era o poveste înc  din primul 
r zboi mondial. Când era militar, s-au dus 
cu mai mul i camarazi la o prezic toare.
Ea le-a spus colegilor lui: tu vei tr i 45 de 
ani, tu, 30 de ani iar tat lui meu i-a prezis: 
”vei muri lini tit, dup  80 de ani”. i tat l
meu a stat lini tit pân  la 80 de ani, nu i-a 
fost fric . Atunci când l-au dus la fabrica 
de c r mizi i urmau s -l deporteze, era 
convins c  acest lucru lui nu i se putea 
întâmpla. A fugit i a traversat podul Mar-
gareta, p zit de nem i. Pur i simplu, a 
trecut! L-a întrebat pe un militar german, 
în nem e te, pe care parte se trece în Pes-
ta. Pe partea stâng , i-a r spuns acela, 
i tat l meu a trecut lini tit. A a c  ne-am 

întâlnit cu to ii. Dup  aceea, ne-au dus în 
ghetou i acolo am tr it pân  la eliberare.

- i a i supravie uit cu to ii datorit
acelui nyila ist! Te-ai întrebat de ce v-a 
salvat? Oare fi indc  v  cuno tea?

- Eu am avut o teorie i cred c  este 
destul de plauzibil . Fiecare nyila i t î i
avea evreul lui pe care l-a ajutat. Era un 
fel de moned  de schimb pentru viitor. 
Probabil asta s-a întâmplat i cu noi. Apoi, 
în 1949, am emigrat în Palestina

- De-acum tiai ce-i cu Palestina.
- Sigur c  da. Imediat dup  eliberare, 

împreun  cu sora mea, ne-am înscris într-
o organiza ie sionist , am fost în tabere i
în 1949 am plecat, numai noi, f r  p rin i.
Am fugit din Pesta. Grani a austriac
de-acum era minat  dar prin Slovacia se 

putea trece. Am ajuns la Viena, apoi într-
un lag r austriac, de-acolo la Bari, ne-am 
îmbarcat i am ajuns în Israel. P rin ilor
nu le-am spus, doar o dat  am întrebat-o 
pe mama – ea decidea în familie – ce s
fac dac  mi s-ar oferi posibilitatea s  plec 
în Palestina. Pleci imediat, mi-a r spuns
ea. Nu le-a fost u or, abia în 1957 au 
reu it s  vin . Între timp sora mea s-a 
c s torit, a avut un copil i ei nu- i cu-
no teau nepotul.

- i tu ce-ai f cut când ai ajuns?
- Dup  ce am debarcat, ne-au trimis 

într-un kibu . Eu urma s  împlinesc peste 
câteva zile 14 ani, dar când m-au întrebat 
de vârst , am spus c  am 13. A a c  m-au 
repartizat la coal . Dac  spuneam 14, 
jum tate de zi ar fi  trebuit s  muncesc.

Gideon a f cut armata, a înv at pi-
lotajul i, cu toate c  la facultate a urmat 
studii fi nanciare, i a fost evaluator de 
accidente de autoturism pentru fi rme de 
asigur ri, pân  la urm  a revenit la zbor i, 
timp de 25 de ani, a fost pilot pe avioane 
utilitare, inclusiv în Porto Rico! Practic, s-a 
întors la prima dragoste. Nu degeaba, 
confec iona avioane în curtea casei de 
la Budapesta! ”Îmi amintesc adesea, 
împreun  cu sora mea, prin ce-am trecut. 
Copiii mei s-au n scut în ara evreilor i
tiu c  aici niciodat  n-o s  le spun  ni-

meni «jidan împu it». Când erau bebelu i, 
sigur c  se mai întâmpla s  miroas , dar 
aceast  sintagm  nu au auzit-o nicioda-
t ”, mi-a spus, în încheierea evoc rilor, 
Gideon Lieber.

EVA GALAMBOS

H e n r i e t t e  Y v o n n e  S t a h lSiluete
Henriette Yvonne Stahl, nu cred c  gre esc, mo -

tenise o inut  care f cea trup i sufl et cu felul ei de a 
fi  în orice împrejurare. De o parte, cel mai deplin fi resc 
i o cordialitate ie it  din comun. Pe de alt  parte, un 

aer de regin , oricum de Doamn  în accep ia înalt  a 
termenului.

S-a nimerit s-o cunosc mai întâi din auzite, din 
recomand ri. Cineva i-a vorbit despre cartea pe care 
o publicasem, spre sfâr itul anului 1968, despre Gus-
tave Flaubert. Ca spirit ata at profund de Fran a, ara
str mo ilor ei, Henriette Yvonne Stahl s-a bucurat s
afl e c  cineva scrie despre autorul Doamnei Bovary.
Orgoliul ei galic a fost fl atat înainte s  îi fi e sensibilizat
curiozitatea. Mi-a venit ecou c  este dornic  s tie
cine sunt. Am sunat la locuin a ei i am rugat-o s  m
primeasc . La cap tul vizitei mele (prima dintr-un ir
mai lung), s-a oferit s  traduc  în francez  un capitol (la 
alegerea ei) din cartea mea i s -l depun  când va sosi 
la Paris (lucrul urma s  se petreac  peste câteva luni) 
pe biroul unui editor. A efectuat traducerea, alegerea ei 
fi ind atras  de capitolul despre „Salammbô“. Mai încolo, 
cum f g duise, l-a l sat la editorul Buchet-Chastel.

De ce nu s-a realizat nimic din proiectul nostru este 
alt  c ciul i nu voi da acum am nunte. Doresc, în 
schimb, s  povestesc impresii din cele câteva vizite 
ce le-am f cut scriitoarei i despre o întâlnire peste 
ani, la recitalul extraordinar oferit în septembrie 1978 
de Sviatoslav Richter (program integral de Sonate de 
Beethoven).

Prima vizit  de care vreau s  dau seam  a urmat 
invita iei ce mi-a f cut.

„Vino s  st m de vorb i s  te cunosc. S -mi 
poveste ti de unde pân  unde i-a c unat s  faci din 
Flaubert subiectul c r ii dumitale. Asta deoarece sunt 

autori, Flaubert cu siguran  este unul dintre ei, despre 
care se cere un gr unte de nebunie ca s  îndr zne ti
s -i tratezi.“ A a mi-a vorbit la telefon când i-am cerut 
îng duin a s  m  prezint... în carne i oase.

M-a primit fantastic. Da, nu exagerez defel. Eram – 
sunt încredin at – un des vâr it anonim pentru Henriette 
Yvonne Stahl, doar faptul c  publicasem o carte închi-
nat  unei sl biciuni comune instituia între noi o punte. 
A adar, ajung în Bulevardul Republicii: m-a chemat spre 
sear . Am g sit-o în apartamentul ei, într-un imobil cu 
doar dou  etaje, apartament înc p tor, mobilat boie-
re te. Preg tise pateuri de cas , a desf cut o sticl  de 
ampanie ca s  închin m pentru literatura român i

pentru neîntrerupta, fr easca ei afec iune manifestat
fa  de Fran a.

Mi-a dat asigur ri, ce banal sun  acum, atunci ure-
chile mele zumz iau de melodia vorbelor ei prietenoase, 
c  n-am stricat subiectul ales i c , pesemne, Flaubert 
mai poate fi  în eles chiar i de c tre tineri (s  nu uit m,
aveam, la data apari iei c r ii mele, 36 de ani!).

Ca s  ne destindem dup  atâtea elogii, doamna 
Henriette a recurs, pedagogic, la referiri care o priveau 
direct. „Ca scriitoare, mi-am ales subiectele cum, în 
calitate de femeie, mi-am ales prietenii: numai dup
matur  cânt rire. Nu cred c  este bine s  te arunci cu 
capul înainte, dup  principiul lui... «cum s-o nimeri», nici 
în via , nici în literatur ...“.

Glumind despre una i despre alta, i-am cules urm -
toarea m rturie: „Flaubert a pecetluit dosarul bovaris-
mului feminin. Mie mi-ar fi  pl cut s -l întocmesc pe cel 
al bovarismului masculin. Mai cu seam  c  aveam la 
îndemân  un exemplu ilustrativ cvasiperfect: cazul Ion 
Vinea, un bovaric de clas , inepuizabil în a- i bovariza 
condi ia de admirator al eternului feminin. Dar una este 

s  vrei ceva i alta s
po i... Subiectul m-a 
dep it...“. Vinea a în-
trecut toate temerit ile
mele.

La o nou  cup  de 
ampanie, Henriette 

Yvonne Stahl  m-a 
chestionat despre o 
op iune de rezerv ,
dup  Flaubert, care 
este autorul spre care 
tind preferin ele mele 
de viitor? I-am zis c
mi-e greu s  fac o diferen iere atât de strâns . Ar fi
doi sau chiar trei, cu Hortensia Papadat-Bengescu în 
frunte... i incluzându-i, neap rat, pe Camil Petrescu i
mai mult ca sigur pe Mihail Sadoveanu.

Nu tiu care dintre numele enumerate nu i-a convenit. 
A schimbat subiectul, v dit indispus .

...Scriitorii sunt plini de idei prestabilite. A a se zice!
Peste ani s-a nimerit s  am loc în loja în care am 

g sit-o pe Henriette Yvonne Stahl, preg tit  s -l asculte 
pe fenomenalul Sviatoslav Richter.

La pauz  era i entuziasmat i cople it . „Muzica 
are o calitate pe care literatura o compenseaz  în timp. 
Te emo ioneaz  pe loc. Un pianist ca Richter face cât 
o orchestr : umple auzul i încânt  spiritul. i mai face 
cât marele Beethoven a vrut s  f ptuiasc . Ca sunetele 
s  ne în elep easc ...“.

Dup  recital, doamna Stahl a r mas de vorb  cu o 
cuno tin . Mi-am luat r mas bun f r  s tiu c  s vâr-
esc un gest defi nitiv...

HENRI ZALIS

” F i e c a r e  n y i l a i s t  î i  a v e a  e v r e u l  l u i ”Cum au sc pat de deportare

Gideon Lieber este supravie uitor al Holocaustului. N scut la Budapesta, a reu it
s  scape de lag rele mor ii dar i de iminenta împu care pe malul Dun rii, a a cum 
li s-a întâmplat sutelor de evrei din capitala Ungariei care, e drept, nu au fost depor-
ta i, dar prin i pe strad  de fasci tii lui Ferenc Szalasi, venit la putere în octombrie 
1944, erau du i la Dun re i asasina i. Acum tr ie te în Israel, ara pentru care a 
suferit în copil rie i ve i vedea cum…
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J E W I S H  R E A L I T Y

A decade after his death, Nicolae Cajal continues to be a 
permanent present personality among the Jews and intellectuals 
in Romania. This fi nding was confi rmed by the Symposium 
organized by FJCR to commemorate academician Nicolae 
Cajal, for a decade president of the Federation of Jewish 
Communities from Romania. In front of an overcrowded Hall, the 
colleagues from the Academy and from the Institute of Virology, 
whose director he was, collaborators, friends, admirers and 
family members have evoked his memory and showed that, 
through his acts, he demonstrated what it means to be a Man.

Dr. Aurel Vainer, FJCR present president said he is honored 
to occupy the seat of Moses Rosen and Nicolae Cajal. He 
mentioned the importance of the concept of real-Semitism 
introduced by Professor Cajal, and also underlined his other 
achievements in other fi elds – the coagulation of the local 
communities system or the success in the symbiosis between 
science and faith. Academician R zvan Theodorescu outlined 
the multidimensional personality of the one who represented for 
years the Romanian Jewry and also stressed Professor Cajal’s 
contribution in the Romanian process of joining NATO. 

Victor Opaschi, Secretary of State at the Department of 
Religious Affairs, spoke of the excellent relations between 
Professor Cajal and President Ion Iliescu after 1989, he 

described them as relations of friendship and mutual esteem. 
Associate Professor, PhD in virology Monica Constantinescu 
evoked Prof. Cajal’s didactic qualities, his relationship with 
students, his activity in the fi eld of research, as well as the 
efforts made to maintain the life of the Institute of Virology. 
Professor Mircea Beuran also spoke about his research work 
and he mentioned one of the guiding ideas in the professor’s 
life: “not to give up the power to do good deeds.” Eng. José 
Iacobescu, Chairman of B’nai B’rith Romania, referred to the 
Professor Cajal’s quality – always ready to aid that saved him 
from a diffi cult situation, although they didn’t know each other.

Numerous speakers from the public have evoked the 
professor’s personality: Carmen Dimitriu, Director of the 
Museum of the History of the Jews, Eng. Sandra Segal, Tova 
Bin Nun Cherbis, President of the Foundation “Lauder-Reut”, 
Professor Radu Homescu, former Ambassador of Romania 
in Israel, Veronica Bârl deanu, Secretary General of the 
Association of Friendship Romania-Israel, Zvi Haskal, employee 
of the Federation, Eng. Osy Lazar, former President of JCB, 
historian Dr. Lya Benjamin. In the closing of the commemorative 
event, Dr.Irina Cajal, daughter of the Professor, talked about the 
love and respect for his father, whose example she tried to follow.

Academician Nicolae Cajal, one of emblematical 
personalities of the Romanian Jewry

Future diplomats 
are asser ting themselves

The Educational Complex “Lauder-
Reut”, which for the fi rst time in Romanian 
education included in its curriculum 
“Diplomacy, media and business studies”, 
organized for the third time the event 
entitled “The Lauder Conference about 
Diplomacy and International Issues for 
High-schools, 2Day Ambassadors”. In 
this program, the students were able 
to use what they learned in school at 
diplomacy courses, their experience 
gained by attending major international 
organizations (EU, UN and European 
Parliament) and following meetings 
with various ambassadors accredited 
to Romania. It is worth mentioning that 
a number of Romanian institutions, 
including the Parliament, the Ministry of 
Foreign Affairs, Romanian Diplomatic 
Institute, the Ministry of National Education 
and ten embassies (USA, South Africa, 
Argentina, Austria, the Czech Republic, 
Cuba, Germany, Israel, Ireland, Italy, the 
Netherlands and Poland) directly support 
the program of preparation of the future 
diplomats launched by Lauder School.

At the event which took place in the 
Parliament participated as guests political 
figures, diplomats, opinion leaders 
along with many students, not only 
from the Lauder School, but also from 
a number of other secondary schools 
and gymnasiums in sector 3, where the 
Educational Complex “Lauder-Reut” 
operates, as well as from abroad, namely 
from Israel. The event included a day 
of practical activities in which students 
divided in teams were guests of the 
embassies-sponsors of the school and 
have found from the direct source of the 
countries concerned, their positions in 
various global issues. The symposium 

was saluted by Tova Ben Nun Cherbis, 
president of the Foundation “Lauder 
Reut”, Valeriu Zgonea, President of the 
Chamber of Deputies, Dr. Aurel Vainer, 
Deputy and FJCR President, Remus 
Pricopie, Minister of Education, Bogdan 
Aurescu, State Secretary at the Ministry 
of Foreign Affairs, Lumini a Odobescu, 
Prime Minister counselor, His Excellency
Dan Ben-Eliezer, ambassador of the 
State of Israel, Dan Petre, Director of 
the Romanian Institute of Diplomacy, 
Constantin Tr istaru, Inspector General.

High distinctions for A. Vainer 
and M. Kantor

The holiday of the dice fallen in our favor
Purim 5774 in the Jewish Communities from Romania

Purim 5774 celebrated by the Jews all 
over the world was marked in the Jewish 
Community from Bucharest as well as in 
the other communities from the country. 
On Erev Purim at the Great Synagogue 
from Bucharest Megilat Esther was 
read. Eng. Paul Schwartz, FJCR Vice 
President and JCB President, read the 
congratulating messages from Traian 
B sescu, President of Romania, from
Laczko Eniko Katalin, State Secretary at 
the Department for Inter-Ethnic Relations, 
on behalf of the Romanian Governement, 
of Israel Sabag, director of Joint-Romania. 
“Purim is the holiday of the dice fallen in 
our favor, not of those who had wished us 
to disappear”, said FJCR President, Aurel 
Vainer, in his introductory words.

One-third of the Jewish people were 
murdered in the Holocaust. “Currently 
we are about 14 million souls. The fi gure 
has exceeded the existing number 
with a million before the Holocaust”. 
And-regarding the status of the Jewish 
community in Romania today: “we are 
free in a democratic country, where we 

enjoy all rights. On March 11, 2014, at the 
Cotroceni Palace and at the Parliament 
Palace the most important leaders of the 
country have uttered words of highest 
praise for the Jews of Romania, for their 
contribution to prosperity.” Referring to 
“the people of miracles”, a phrase of 
praise received from Joint, JCB President 
Eng. Paul Schwartz stressed: “If there is a 
Jewish people, it’s because God wanted; 
but - also because there were Jews who 
sacrifi ced themselves for the good of the 
people”.

“We are not slaves of the destiny; it is 
also in our hands” was the universal life 
lesson drawn by Rabbi Raphael Shaffer 
from the Book of Esther. “The name 
of the holiday, Purim (dice in Persian), 
comes from the way in which the time of 
the action was set,” said His Eminence. 
“Our ancestors enjoyed this feast of 
Ahasuerus, they ate from the looted 
vessels from the Temple in Jerusalem. 
For this, God decided to punish them. 
But this decision was changed by fasting 
and prayer. The divine decision can be 
changed through heartfelt remorse; it 
is the essence of the Festival”. Head 
of cabinet of FJCR President Silvian
Horn thanked the sponsorship for the 
organization of the Purim 5774 to Sarah 
Wexler, Nicole Tender, Aurel Iovi u; thanks 
were also expressed to Cristi Nicolae 
from “Bucharest Klezmer Band”. The 
Jewish Community of Bucharest shared 
its joy with FJCR and JCB leaders, with 
B’nai Brith representatives, with the 
Educational Complex “Lauder-Reut,” 
with senior hierarchs of the Romanian 
Orthodox Church. We were honored by 
the presence of His Excellency Dan Ben 
Eliezer, Israeli Ambassador in Romania, 
with his wife.

„I have given a vote in the interest 
of the Jewish Community in Romania”

This was President Aurel Vainer’s statement, referring to the vote in favor of 
Government Ponta 3. The reasons for this voting for were, inter alia, that “The Social 
Democrat Party [PSD] promised that Ponta Government will support the protection 
of cultural and religious community heritage of the national minorities, that the new 
Executive will support the draft laws on human rights and national minorities, promoted 
by the Parliamentary Group of the National Minorities (GPMN).

Another reason of great importance mentioned by Aurel Vainer was the fact 
that “in the context in which there is a revision draft for the Constitution, the PSD 
has undertaken that it will act to maintain the parliamentary procedures for the 
representation of the national minorities and to maintain the GPMN. The extent to 
which the Romanian politicians will keep their promises, remains to be seen, but 
FJCR President said that through his vote and that of his colleagues from GPNM, „we 
added a strong chance of achieving these extremely important things to our side”.

On the occasion of the negotiations leading up to the vote, A. Vainer  spoke about 
the fact that FJCR struggles for years to obtain a favorable opinion of the Government 
necessary to adopt in the Chamber of Deputies the draft law for the increase starting 
from 2015, of the pensions for persons persecuted by the anti-Semitic regimes of 
the period 1940-45 and the modifi cation of the law on combating anti-Semitism, 
xenophobia and racism.

The President of Romania, Traian 
B sescu, awarded to Aurel Vainer, 
FJCR President and Member of the 
Parliament and to Viatcheslav Moshe 
Kantor, President of the European Jewish 
Congress (EJC), the Romanian Star 
Order in rank of Offi cer, and respectively, 
the National Order “For Merit” in the rank 
of Great Cross. The distinctions were 
given in appreciation for their high moral 
and professional tenure throughout their 
careers, for their determining contribution 
in preserving Jewish heritage, for 
improving the interfaith dialogue, as well 
as for strengthening the Romanian-Israeli 
ties and promoting Romania’s image in 
the world.

In the ceremony of awarding the 
high dist inct ions Traian B sescu 
acknowledged he feels concerned about 
the present political situation. “Today with 
the background of a prolonged economic 
crisis, we are noticing that the extremism 
of the left and right wing, of the neo-
fascism in some cases, is catching roots 
again in Europe”. Romania has the merit 
that no extremist party occupies any seat 
in the Parliament, said the President in his 
closing words.

The Palace of the Parliament held a 
ceremony dedicated to the decoration 
of the two presidents. The meeting was 
preceded by a meeting of the Board of 
the European Jewish Congress. At the 
ceremony were present senior members 
of the Parliament, and the Presidents 

of the two Chambers, Prime Minister 
Victor Ponta, accompanied by three 
Deputy Prime Ministers and several other 
ministers, former Romanian Presidents 
Ion Iliescu and Emil Constantinescu, 
prime vice-governor of the National 
Romanian Bank, Florin Georgescu and 
other vice-governors, members of the 
Diplomatic Corps and of the leadership 
of the Jewish Communities in Romania. 

After he congratulated Aurel Vainer for 
being able to really represent an element 
of connection between the Romanian 
and the European and international 
community, the Prime Minister outlined 
the outstanding fact “that in Romania no 
real extremist political force managed 
to rise and get true shape and popular 
support”. In a statement made to “Jewish 
Reality”, Moshe Kantor said that in the 
European Parliament the danger of 
association between the extremist right 
and left wing exists. This alliance could 
result in the formation of a solid bloc 
representing about 20% of the European 
Parliament, added M. Kantor. 
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Tania Lovinescu venea des la sediul 
Revistei Cultului Mozaic, din strada Popa 
Rusu. Nu era e-mail pe vremea aceea i
colaboratorii veneau la revist  cu manus-
crisul, adesea scris de mân . Tania trecea 
atunci printr-o experien
dramatic , din care, mai 
târziu, avea s  se nasc
„M  numesc Alzheimer”, 
carte care-a str b tut 
mapamondul. Poate c
tocmai aceast  for  de 
a povesti a salvat-o nu 
o dat  de la naufragii, 
tiute i ne tiute. For

dublat  de receptivitate 
la tot ce se petrecea în 
jur, convertit  în ac iune
social . tiu, cuvântul 
militantism e ie it din 
mod , dar Tania asta 
era: lupt toare pentru 
cauze generoase. Era 
de-acum suferind , nu 
mai putea ie i din cas ,
singurul contact cu lu-
mea era pentru ea te-
levizorul. St tea pân
noaptea la talk-show-uri,
în anii ei din urm , i, dac  nu era de acord 
cu opinia vreunui invitat, punea mâna pe 
telefon i intervenea cu argumente. Semn 
de tinere e. A i scris aproape pân -n ultima 
clip .

A avut întotdeauna curajul de a spune 

ce gânde te, de i asta-i putea aduce pre-
judicii de tot soiul. S  scrii despre pogromul 
din ’41 de la Bucure ti, cum a f cut ea în 
„Femeia lui Loth”, subiect incomod în anii 
totalitarismului, s  protestezi într-o adunare 

– neautorizat  de Pute-
rea de-atunci – organi-
zat  la Templul Coral, 
de ef Rabinul Rosen 
împotriva „Saturnaliilor”, 
una din expresiile anti-
semite f i e, prin anii 
’80, când, cel pu in ofi -
cial, ele erau interzise, 
într-un cuvânt, s  nu te 
sfi e ti s  atingi subiecte 
„delicate”, toate însem-
nau modul ei de a fi. 
De i exista i bemolul: 
teama de uitare, însin-
gurarea, dezam girile. 
Ea tia s  le prefac  în 
poezie. Poezie plin  de 
muzicalitate. De altfel, 
multe din poeziile sale 
au fost/ sunt canava 
pentru lieduri ale unor 
compozitori importan i. 
„Purim, sear  de Pu-

rim…”, cântecul care încheie prin tradi ie 
spectacolele de Purim din Popa Soare, a 
fost compus pe versurile ei. Eseul împotri-
va literaturii de consum, scris cu pu in timp 
înainte de plecarea dintre noi, îi sintetizeaz
convingerile. (E.S.)

Dan Mizrahi pentru prieteni, aduna i în ju-
rul amfi trionului, cântându-ne la pian, în sa-
lonul din casa lui. O cas
în care se f cea muzic ,
transportându-ne afar
din timp sau într-un timp 
al eternit ii, dac  exist
cumva. Atunci, acolo – da. 
Dan Mizrahi, începându- i, 
verbal, memoriile, înainte 
de a le strânge-ntr-o car-
te. O diminea  în sala de 
conferin e a magazinului 
„Muzica”: lansarea unui 
album de lieduri purtându-i 
semn tura. Printre ele – 
melodii sefarde. Le purta 
în el din copil rie, când 
mergea cu tat l lui, de 
s rb tori, la Kahal Grande. 
Acolo a înv at ebraic ,
Tanah. Acolo a f cut Bar 
Mi va, binecuvântat de 
Marele Rabin sefard Sabe-
tai Djaen. O binecuvântare 
împlinit , cu toate încerc rile dramatice, 
decep iile, nedrept ile pe care le domina 
cu ironie sub ire i indicibil za  de mâhnire. 
Legionarii au dat foc Templului în pogromul 
din ‘41, dar cântecele n-au putut s  le ard .
Dan Mizrahi premiat de Uniunea Compozito-
rilor. Dup  discursuri, lucr ri în interpretarea 
autorului: unele cu laurii multor edi ii ale 
„Crizantemei de aur”, altele în premier  ab-
solut . O întâlnire cu Ioan Holender, în biroul 
pre edintelui Federa iei. Era imediat dup

plecarea prea timpurie dintre cei vii a lui 
Iosif Sava. La întâlnire – Dan Mizrahi, Anatol 

Vieru, Lauren iu Profe-
ta… Amintiri, impresii de 
festival – era-n perioada 
Festivalului „Enescu” – i,
mai ales, proiecte…

La 80 de ani, Dan 
Mizrahi a fost s rb to-
rit la Centrul Comunitar 
Evreiesc, la Ateneul Ro-
mân. Era n scut în luna 
Adar, lun  în care pic
întotdeauna Purim, i nu 
exista spectacol la Popa 
Soare f r  muzica lui. 
Într-o diminea  de var -n
centrul vechi al Sibiului, la 
Festivalul „Euroiudaica”, 
cu Lorry Walfi sh, de care-l 
lega o prietenie de-o via ,
cântând la patru mâini va-
ria iuni pe o tem  de Mo-
zart. Prezent, nu o dat , în 
paginile revistei noastre. 

Cât  exigen , delicate e, profunzime în 
tot ce f cea! De câte ori îl ascult la Radio 
România Muzical cântându-l ca nimeni altul 
pe Gershwin – a ridicat s li în picioare nu 
doar în România, ci chiar în ara compozi-
torului – în eleg c  Dan Mizrahi n-a murit. 
„A disp rut doar fi zic”, spunea deun zi so ia
lui, doamna Cici, chiar în ziua i ora la care 
el… Un hidalgo – cu tot tragicul, vitalitatea, 
puterea de a surâde, fantasticul lumii sale.

IULIA DELEANU

 D E C E S E   C O M E M O R R I

EVENIMENTE GENERALE
1900
Aprilie: Popula ia evreiasc  în lume: 

10 602 500, dintr-un total al popula iei
globului de circa dou  miliarde de su-
fl ete. În America de Nord se afl au circa 
dou  milioane evrei, în Europa – peste 
opt i jum tate milioane, în Asia – circa 
jum tate de milion, în Africa – 300 000, 
în Australia i Noua Zeeland  – 17 000. 
Popula ia evreiasc  a New York-ului 
a fost dup  cum urmeaz : 598 000 
(1900); 1 250 000 (1910); 1 643 000 
(1920); 1 877 000 (1930); 2 085 000 
(1940); 2 110 000 (1950); 1 836 000 
(1960); 1 990 000 (1970); 1 114 600 
(1981); 1 027 000 (1990). Perioada de 
vârf, când de ineau o pondere de 29,2% 
din totalul popula iei metropolei, a fost 
anul 1920, iar 1990 – anul cu ponderea 
cea mai mic  (14,0%), asimilarea i
c s toriile mixte determinând ca mul i
originari evrei din genera iile a doua i
a treia s  se declare americani. 

1933
Guvernul nazist din Germania a 

promulgat o lege împotriva „elevilor 
i studen ilor de alt  ras ” existen i în 
colile i universit ile germane. Începe 

eliminarea lor din înv mânt, ca i
a profesorilor evrei din înv mântul 
superior.

1936
Înaltul Comitet Arab se stabile te 

în Palestina. Solicit  autorit ilor brita-
nice oprirea oric rei imigra ii evreie ti.
O revolt  de durat  împotriva evreilor 
duce chiar din prima lun  la uciderea 
a 21 de evrei.

1937
Avia ia german  intervine în R z-

boiul Civil din Spania distrugând ora ul
Guernica, ap rat i de mul i antifasci ti
europeni, printre care i evrei din centrul 
i estul Europei. Guernica devine un 

simbol al antifascismului, eternizat i
prin celebra pictur  realizat  de Pablo 
Picasso.

1938
Un sondaj de opinie efectuat în SUA 

relev  c  peste 60% dintre americani 
consider  c  persecutarea evreilor eu-
ropeni a fost cauzat , în general sau în 
parte, i de propriile lor gre eli în întâr-
zierea contram surilor la ascensiunea 
lui Hitler.

1940
• Nazi tii încep construirea unui 

zid care s  izoleze viitorul ghetou din 
Var ovia de restul ora ului.

• Heinrich Himmler ordon  înfi-
in area lag rului de concentrare de 
la Auschwitz, Polonia. Cunoscut ca 
Auschwitz 1, el va fi  secondat de Birke-
nau, unde se afl au principalele camere 
de gazare i instala ii de incinerare în 
care au fost aneantiza i, între 1942-
1944, peste 1 milion de evrei.

1943
Pân  la sfâr itul lunii aprilie, nazi tii

incinereaz  peste 600 000 de evrei în 
crematoriul din Belzec, apoi sunt terse
toate urmele de existen  a lag rului.

1944
Are loc prima deportare a evreilor 

din Ungaria spre Auschwitz
1945
22.04 – Ajunge (cea dintâi) la por ile

Berlinului unitatea de tancuri a armatei 
sovietice comandat  de generalul evreu 
Semion Krivosan (n. 1899 la Voronej).

30.04 – Unitatea de blindate, sub 
comanda generalului evreu Matei 
Vainrub, ajunge la Reichstag.

EVENIMENTE LOCALE
1878
01.04 – Publica ia „Revue Medicale 

Roumaine” relateaz  despre ambulan a
înzestrat  cu cea mai bun  aparatur
pe care ob tea evreiasc  (B’nai B’rith 
.a.) a pus-o la dispozi ia armatei 

române, angajat  în lupta pentru inde-
penden a rii.

1900
14.04 – Mi carea „Pietonilor” (fusge-

ieri – emigran i porni i în lume din pri-
cina s r ciei). Din Foc ani pleac  400 
de evrei. Ajun i la Szolnok (Ungaria), 
prefectul local a dispus expulzarea lor 

imediat : o parte s-au întors, iar al ii i-
au încercat norocul îndreptându-se spre 
Hamburg pentru a pleca în America.

15.04 – 76 familii din Foc ani, sosite 
la Constan a pentru a emigra în Anato-
lia, nu au primit vize. 38 de familii se vor 
întoarce, celelalte vor pleca spre Cipru, 
Marsilia i alte destina ii.

19.04 – 70 de tineri, alc tuind so-
cietatea „Drume ii”, se îndreapt  spre 
Hamburg. Pe parcurs au primit ajutoare 
de la evreii din ora ele prin care au 
trecut.

30.04, Gala i – Se formeaz  un 
comitet de ac iune pentru înlesnirea 
emigr rii „Pietonilor”. Pleac  la Paris 
în acest scop o delega ie alc tuit  din 
notabilii: Adolf Solomon (Bucure ti), 
S. Pineles (Gala i) i dr. J. Niemirower 
(Ia i), membri ai comitetului.

1905
13.04 – Se public  date ale Direc iei

de statistic  a Ministerului de Finan e:
21 000 patentari evrei la 62 000 români. 
În ora e erau 14 000 (33%) dintr-un total 
de 42 000.

1907
07 04 – Ziarul „Monitorul”, reluând o 

tire din „Adev rul”, informeaz  despre 
difuzarea unor calendare ale ligii anti-
semite, care incit  pe rani la r scoale
contra evreilor.

20.04 – Ministerul Instruc iunii a 
dispus ca directorii de coli s  supra-
vegheze elevii, luând m suri contra 
propagandei antisemite f cut  de unii 
în clase sau în recrea ii.

27.04, Ia i – Comitetul de asisten
acord  ajutoare evreilor victime ale 
devast rilor din Boto ani, Negre ti, 
Panciu.

27.04 – Sumele primite de „Alian a
Israelit ” din Viena, pentru ajutorarea 
victimelor devast rilor din România, se 
ridic  la zeci de mii de coroane.

1909
03.04, Bucure ti – Generalul N s-

turel recunoa te meritele evreilor în 
progresul rii.

14.04, Bucure ti – I. L. Caragiale î i
exprim  dezacordul fa  de „exaltarea 
prejudec ilor funeste”. În „Universul” 
deplânge influen ele nefaste asupra 
tineretului exercitate de „o seam  de 
oameni ostili evreilor”.

17.04 – Poetul Alexandru Macedon-
ski face public  opinia sa în chestiunea 
evreiasc . În publica ia „Biruin a” sem-
neaz  articolul „Proces vechi i mereu 
nou”, în care consider  c  militan ii 
împotriva evreilor sunt fi e fanatici reli-
gio i, fi e îi dispre uiesc pe evrei sau îi 
invidiaz .

19.04 – Intelectuali de vaz  sus in în 
Parlament c  ap r torii români ai cau-
zei evreie ti „o fac din convingere i nu 
pentru c p tuial , a a cum insinueaz
antisemi ii”.

24.04 – Cu ocazia prezen ei în ar
a prin ului mo tenitor al Germaniei, lui 
Mauriciu Brociner, locotenent colonel, 
casier al Casei Regale i secretar al 
reginei, i s-a transmis de c tre împ ratul 
Germaniei Ordinul Coroanei cu grad de 
Comandor.

NA TERI I DECESE
10.04.1847 – S-a n scut la Makó zi-

aristul Josef Pulitzer, creatorul Premiului 
Pulitzer în jurnalism (SUA).

12.04. 1904 – J. Robert Oppenhei-
mer (m. 1967) s-a n scut într-o familie 
bogat , cu vederi liberale, din New York. 
Doctorat în Germania (1927), profesor 
la Universitatea Berkeley, California. A 
descoperit o reac ie intranuclear  care-i 
poart  numele. 

24.04. 1942 – S-a n scut la Brooklin 
actri a i cânt rea a Barbra Streisand.

24.04. 1970 – A murit la Paris poetul 
Paul Celan, n scut la Cern u i.

24.04.1984 – Marcel Iancu (n. Bucu-
re ti, 1885) moare la Tel Aviv.

25.04. 1958 – A decedat Iosif Iser (n. 
1881), pictor i grafi cian bucure tean.

28.04. 2000 – A murit istoricul literar 
Ovid Crohm lniceanu, fost profesor uni-
versitar la Universitatea din Bucure ti.

HARY KULLER

CALENDARUL
LUNII APRILIE

Înhuma i în cimitirele C.E.B. în 
luna februarie 2014: DALU ELENA
(71 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
POCH RAULA (80 de ani, Cimitirul 
Giurgiului), ASTMAN SERGIU ILIE 
(62 de ani, Cimitirul Giurgiului), LUPU 
NOEMY  (80 de ani, Cimitirul Sefard), 
HAPSEAS CHARLOTTA (84 de ani, 
Cimitirul Sefard), LEIBA ISAC (84 de 
ani, Cimitirul Giurgiului).

Alice i Lucian Hirsch, Monica i Marius Gol-
denberg, nepoatele Sandra, Karin i Jennifer 
anun  cu adânc  durere stingerea din via ,
la 25 ianuarie 2014, a nepre uitei lor mame i
bunici dr. CLARA URU  (Ia i). Fie-i memoria 
binecuvântat .

Cu aceea i durere în sufl et amintim c  au tre-
cut ase ani de la decesul iubitei noastre prietene, 
sor , cumnat BEATRICE LEIBOVICI. Un ve nic 
i ne rmurit omagiu.

Myra Fischman, Samuel i Fina 
Fischman, Nina, Eyal i Barak 
Yoresh anun , cu ne rmurit  du-
rere, moartea timpurie i nea tep-
tat , în ziua de 24 februarie la Ie-
rusalim a iubitului lor fi u, nepot, so
i tat  dr. ALEXANDRU YORESH.

Fie-i amintirea binecuvântat .

Readuc în memoria celor care l-au cunoscut i
apreciat pe tat l meu NASCH EMIL, din Dej, jud. 
Cluj, de la a c rui dispari ie se împlinesc 10 ani, la 
data de 18 martie 2014. Va r mâne în amintirea 
noastr  ca un om deosebit, corect i altruist. Fie-i 
amintirea binecuvântat ! Lia-fi ic , Emil-ginere, 
Radu-nepot, Luci-cumnat .

Oameni care au fost, oameni care r mân

Dan Mizrahi, scene de via

Un an de la 
stingerea din via  a 

TANIEI LOVINESCU z.l.

In memoriam
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Ce r mâne în urma unui ar tist
- Iur ait pentru ALBERT POCH z.l. -

INTEGRAME IUDAICE de COSMIN MIU E

Dezlegarea integramei din num rul 414-415, pe raster, ION PRIBEAGU, LAZAROVICI, ZARAZA.

Nota trei

Regizor al 
fi lmului

Ireali
Conduc torG sit Bold

Primar
Prenume

(foto) A suporta

Domol

Coji de 
nuc

Nume (foto)

Duplicat

Profesio-
ni ti

Din nou

Cântec

A desfi in a

Dat  pe 
margini!

Valoare

Abil la 
centru!

A solicita

Br zdat

Incursiune

Adev rat

R spuns
afi rmativ

Aventur

Coji de 
banan !

Audiate în 
instan !

Ziarist

Înainte de a m  familiariza cu lumea 
lui, în locuin a-atelier, vizavi de Ci migiu,
l-am cunoscut din copertele de carte de 
la „Hasefer”, din caricaturile din revista 
noastr  - adus  la zi dup  ce-a devenit 
„Realitatea Evreiasc ” -, în care „punctul 
pe i” era muiat în bun tate. Po i spune 
lucrurilor pe nume i f r  mali ie. Ade-
v rul e c Albert Poch era „incompatibil” 
– zicem azi - cu lumea noastr  agresiv ;
caricatura lui trecea grani ele jurnalismu-
lui grafi c; el singur i-o defi nea caricatur
de evalet. O caricatur  – fi chi f r

jignire. O caricatur  mai aproape de 
fenomen decât de eveniment. Pentru 
c  „nu întâmplarea, ci ideea exprim
perenul; nu Gioconda e frumoas , ci 
gândirea lui Leonardo transpus  în ea”, 
î i exemplifi ca convingerile. 

În fa a ce cu elor cu cafea, fi art -ncet 
în ibric de aram , ca-n Babadagul natal, 
se închegau realit i selective, frânturi 
de timp tr ind în el: ilul – „acum n-a 
mai r mas decât locul”, povestea –,  cu 
dou  înc peri. Una spa ioas , folosit  de 

s rb tori, i una mic , mai pu in luminat ,
unde oamenii se rugau, în fi ecare zi, din 
r runchi. Acolo l-a sim it prima dat  pe 
Dumnezeu. Dup  r zboi, Institutul de 
Arte Plastice, învestitura de caricaturist 
la „Urzica” – na  i-a fost Nell Cobar –, for-
marea crezului artistic: încredere în sine 
i munc  pe brânci. „Nu te po i exprima 

în art  f r  studiu, f r  acumul ri, oricât 
talent ai avea”. 

A trecut anul de când domnul Poch 
nu mai e. Iur ait s-a f cut de maariv, tot 
într-o sal  mic , la Sinagoga din Ada-

mache, cum era i cea 
a il-ului din Babadag, 
mutat în cer. N-au existat 
discursuri, dar kadi -ul 
a fost zis din sufl et.  Era 
vânt i ploaie afar , dar 
lume a fost mult . i asta, 
fi indc Neta Nathan, res-
ponsabil din partea CAPI 
pentru cimitirele din ar ,
a pus sufl et s-o adune. 
Ce-a r mas din realitatea 
senin  înc  a dimine ii din 
’97? Raula, so ia lui, l-a 
urmat Dincolo la nici un 
an de când el s-a sfâr it.
Au r mas b iatul i nora, 
Daniel, Francesca; au r -
mas nepo ii. Îi tiam, copiii 
i nepo ii tr iesc în Israel. 

Vorbea despre ei s i-i
aduc  în preajm ; retr ia
scene, replici; umoristul 
le scotea la suprafa
pe cele cu haz i tâlc. 
Lovituri? A avut parte de 
destule-n via : de la le-
gile rasiale, în copil rie, 
la scoaterea din casa în 
care st tea de-o via , în 
anii din urm . Dup  ce-a 
cump rat-o – st tea într-o 
locuin  na ionalizat  –, 
a venit proprietarul s-o 

revendice. Voia restituire în natur . i
asta, rapid. El i Raula erau b trâni i
bolnavi. Plecarea din casa lor a fost 
lovitura de gra ie.

Psalmodierile Rabinului Rafael Sha-
ffer, ale ofi ciantului dr. Aurel Iovi u se 
uneau cu rug ciunile celorlal i. „Era o 
intimitate, o comuniune cu El”, îmi r -
sun -n urechi impresiile copilului Albert 
Poch la ilul din Babadag. Ce r mâne
în urma unui artist? Opera f r  moarte.

IULIA DELEANU

A H  M A T !

Prezent m cititorilor no tri dou  di-
agrame care în mod sigur vor produce 
delectarea pasiona ilor de ah!

În Diagrama 1 enun ul este: ce a i
juca cu albul dac  a i fi  fost în locul ex-
campionului mondial Mihail Tal?

Ei bine, pozi ia a survenit în partida 
din turneul interzonal din 1976, când Tal 
a jucat împotriva lui Portish.

Dup  mutarea 37.Ch6, negrul, dup
un minut de gândire, a cedat deoarece 
amenin area 38.Dg8+T:g8 39.Cf7 mat nu 
poate fi  parat .

Astfel, dac  negrul încearc ...37.Te7 
38.D:e7! N:e7 39.Cgf7 mat iar, dac

...37.D:e6 38.D:e6 T:e6 39.Cgf7 mat!
În Diagrama 2 avem un studiu com-

pus în 1933 de A. Sele ki i are enun ul:

Albul mut i câ tig .
Iat  solu ia acestui studiu de excep ie: 
1. Dg5!! Re6+ (nu este bine...1.N:d7 

deoarece urmeaz  2.Cf4! cu amenin area 
mortal  3.Nh5+) 2.Rg1! R:d7. acum s-a 
realizat egalitatea de material, dar pozi ia 
ascunde un mecanism de mat extrem de 
perfi d...3.Cc5+Rc8 (nu este bine...3Rd6 
deoarece urmeaz  4.Dg3+Rd5 5.Nc4+! 
R:c4 6.Db3+ i albul câ tig )

4.Na6+ Rb8. Dg3+ Ra8 6.Nb7+! N:b7 
7.Cd7!! Dd8 (singura mutare ce ap r
câmpurile b8 i b6 de amenin area de 
mat).

Acum urmeaz  îns  deliciul dezno-
d mântului: 8.Db8+!! D:b8 9.Cb6 mat! 

Frumos, nu?
Prof. ing. SAVIN CABIAGLIA

Budinc  de broccoliGastronomica

Ingrediente: un pachet de t i ei (la i)
din grâu dur, o linguri  de sare, o lingur
ulei de m sline, 500 gr. de broccoli, trei 
ou , un sfert de cea c  de maionez , o 
lingur  de sup  de ceap  (sau sup  de 
carne).

Preparare: Cuptorul se preînc lze te.
Se ia o crati  mare în care se pune ulei 
de m sline i se las  deo-
parte. Într-un alt vas se 
amestec  broccoli, ou le,
maioneza i supa de cea-
p . Se pune i acest vas 
deoparte. O oal  mare se 
umple cu opt pahare cu 
ap , se adaug  sare i
ulei de m sline i se fi erbe 
repede la foc intens. Se 

adaug  t i eii, se amestec  din când în 
când cu o furculi  ca s  nu se lipeasc .
Se reduce fl ac ra aragazului la mediu 
i se fi erb ase minute, amestecând tot 

timpul. T i eii nu trebuie complet fi er i. 
Se ia oala de pe foc, se r stoarn  t i-
eii într-o sit i se spal  cu ap  rece, 

separând u or t i eii. Se amestec   cu 
broccoli-ul preparat i ase-
zonat, în a a fel încât t i eii
s fi e repartiza i uniform. Tot 
amestecul se transfer  în 
crati a cu ulei, care se pune 
în cuptorul preînc lzit i se 
coace 45 de minute, pân
când partea de sus devine 
maronie. (E.G.)
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Exist  c r i care, 
de i nu aspir  la valen-
e literare, nu pot lipsi 

din biblioteca nici unui 
literat român, întrucât 
abordeaz  probleme 
care nu pot r mâne 
str ine publicului inte-
lectual.

Una dintre acestea 
este cartea lui Liviu 
Beris Holocaust sub 
guvernul Antonescu. 

Întreb ri i r spunsuri*.
O carte micu , scris  f r  înfl orituri, 

cu o idee simpl . O premier  în literatura 
dedicat  Holocaustului i un text zguduitor 
tocmai prin naturale ea cu care, sine ira et 
studio, abordeaz  cea mai delicat  proble-
m  a istoriei contemporane a României: 
exterminarea unei bune p r i din popula ia
evreiasc  din teritoriile afl ate sub autorita-
tea statului român, în perioada 1940-1944, 
în contextul mai larg al discrimin rii rasiale 

practicate de guvernele succesive dintre 
1938 i 1944. Un subiect moral, nu literar, 
dintre cele care, prin tragismul con inut, 
ne fac s  afi rm m c , uneori, via a bate 
literatura.

Autorul c r ii, se tie, este supravie uitor 
al deport rii i lag relor din Transnistria i,
în calitatea sa de pre edinte al AERVH, s-a 
dedicat cunoa terii i prezerv rii memoriei 
acestei tragedii, ocultat  timp de peste 
patru decenii de c tre regimul comunist.

Spuneam c Holocaust sub guvernul 
Antonescu este o premier  în literatura pe 
aceast  tem . Aceasta, deoarece cartea 
nu este un tratat sau o culegere de studii 
istorice. Autorul a pornit de la un num r de 
opt seturi de întreb ri, care i-au fost adre-
sate, în cursul dezbaterilor i conferin elor
publice, de c tre elevi, studen i sau profe-
sori. Liviu Beris nu a escamotat nici una 
dintre întreb rile fundamentale cu privire la 
soarta evreilor români între 1940 i 1944, 
chiar când v deau un substrat nega ionist.
Pentru c , a a cum subliniaz  în introdu-

cere, escamotarea 
adev rului – pe care 
au practicat-o comu-
ni tii – este la fel de 
culpabil  ca i crima, 
iar nega ioni tii nu 
trebuie l sa i f r  r s-
punsul cuvenit. 

R spunsurile lui 
Liviu Beris nu se 
bazeaz  numai pe 
memoria sa de su-
pravie uitor. În chip evident, un singur om 
nu poate cuprinde toat  nenorocirea care 
s-a ab tut asupra evreilor din România i
care s-a soldat cu 280.000 de victime. De 
aceea, autorul apeleaz  la documente. Fie-
care afi rma ie pe care o face se sprijin  pe 
un document istoric autentic, provenit de la 
autorit ile române din epoc i care ates-
t  c , în contextul discrimin rii rasiale tot 
mai pronun ate, dup  1938 (anul instal rii
guvernului Goga-Cuza), ofi cialit ile româ-
ne ti au planifi cat i executat exterminarea 
unei bune p r i din popula ia evreiasc  de 
sub autoritatea lor. Autorul procedeaz , de 

asemenea, la o documentare a specifi cului 
Holocaustului din România, pornind de la 
diferen a (relativ ) dintre tratamentul apli-
cat evreilor din Vechiul Regat i celor din 
provinciile alipite dup  1918, i încheind 
cu „nota specifi c ” a administra iei noastre: 
dezorganizare, corup ie, ho ie.

Holocaust sub guvernul Antonescu 
mai este o premier i pentru c  face co-
nexiunea cu fenomene îngrijor toare din 
societatea contemporan : recrudescen a
antisemitismului sau mi c rile anti-israelie-
ne (care nu sunt altceva decât o nou  fa et
a antisemitismului). C ci prezervarea me-
moriei Holocaustului nu trebuie s fi e doar 
un scop în sine: ea trebuie s  serveasc i
drept barier  în calea repet rii lui.

Cartea lui Liviu Beris are o net g duit
frumuse e moral : aceea a supravie uito-
rului care se dedic  r spândirii adev rului.

R ZVAN VONCU
*LIVIU BERIS – Holocaust sub guvernul An-

tonescu. Întreb ri i r spunsuri, Editura Hasefer, 
Bucure ti, 2013.

Când via a bate literatura
Realitatea 

c r ii

S  nu iei numele democra iei în de ert
Nu de alta, dar se r zbun ! i nici nu te po i

a tepta la altceva din partea unei b trâne doamne, 
care î i ia numele i reputa ia de la actul utopic de a 
da puterea poporului, care popor nu a fost niciodat
renumit pentru manierele sale aristocratice, dac  pot 
recurge la aceast  contradic ie în termeni.

Probabil c  nu e frumos s  pui a a ceva în scris, 
dar este, a fost i r mâne o utopie s  dai puterea po-
porului. Care nu- i poate exercita acest drept decât 
prin ale ii s i, iar când e vorba de alegeri, ajungem 
la manipulare, la false majorit i i a a mai departe. 
Vorba lui Churchill, democra ia este cea mai proast
form  de guvernare, cu excep ia tuturor celorlalte, 
care au mai fost încercate din când în când, de-a 
lungul istoriei...

Înscris în Carta Na iunilor Unite, dreptul popoa-
relor la autodeterminare, un concept corect i funda-
mental, este adesea folosit drept paravan de unele 
guverne ajunse într-un moment în care au dorit s
se îmbrace cu o aur  de legitimitate i democra ie,
atunci când î i propuneau s  realizeze o ac iune pe 
muchie de cu it i care însemna un cu it împlântat 
în spatele altcuiva.

Dac  e vreo nevoie de un exemplu mai recent, 
s  ne amintim c  NATO i UE au sucit mâna la 
spate Serbiei s  recunoasc  regiunea separatist
Kosovo, pe baza uni vot similar cu cel din Crimeea, 
ar tând Belgradului i biciul, dar i z h relul primirii 
în Uniune. Ceea ce, dup  bombardamentele de la 
Belgrad i r zboaiele civile din fosta Iugoslavie, în 
care fi ecare beligerant î i g sise su in tori pe arena 
mondial , a fost un argument destul de conving tor... 

În ziua de azi, Vladimir Putin, pozând în ma-
rele campion al democra iei, se uit  cu ochi de 
o el la membrii Dumei i la invita ii din Crimeea i
Simferopol i le explic , aproape înduio at, c  nu 
poate trece peste dreptul poporului din Crimeea la 
autodeterminare. i întreab  retoric dac  autodeter-
minarea mai face parte din principiile Cartei ONU. 
Face, cum s  nu. Dar mecanismul se bazeaz  pe 
faptul c  oricând, oriunde, într-o regiune mai mare 
sau mai mic , se poate manipula o „mic  majoritate” 
s  voteze cum vrea o mare putere, indiferent dac
vorbim de Kosovo, Crimeea, Abhazia, Transnistria 
sau Osetia de Sud. Iar implica ia este cea subliniat
de ministrul Titus Corl ean: „Dac  noi accept m în 
comunitatea interna ional  acest tip de atitudini, pe 
baza unei interven ii armate, practic, frontierele în 
Europa i în aceast  regiune ar s ri în aer.” Ceea 
ce demonstreaz  ce spuneam în titlu, c  dac  iei 
numele democra iei în de ert, mai devreme sau 
mai târziu cineva se va folosi de acela i tertip pen-
tru a- i justifi ca în mod cinic ac iuni contrare celui 
mai elementar spirit democratic. Aici se cuvine 
a face o precizare: desigur, nu UE e vinovat  de 
situa ia din Crimeea, dar, f r  s  vrea, i-a ridicat 
lui Putin mingea la fi leu, prin utilizarea ca paravan 

a principiului democratic al 
autodetermin rii …

Acum, când Putin a aprobat aderarea Crimeei la 
Rusia, anexare care e catalogat  pân i de Gorba-
ciov drept o reparare a unei nedrept i istorice, între-
barea e ce se mai poate face. „Dac  atunci Crimeea 
a fost încorporat  Ucrainei în conformitate cu legile 
sovietice, adic  dup  legile Partidului (Comunist 
al URSS), f r  ca oamenii s fi e întreba i, acum 
poporul a corectat acea eroare”, este de p rere 
Gorbaciov, care apas  pe argumentul s u: „Trebuie 
salutat acest lucru, nu s  se impun  sanc iuni”.

R spunsul este unul care pare aproape un cli-
eu: toate deciziile UE, SUA i NATO trebuie s  se 

întemeieze pe respectarea ad literam a tuturor i
celor mai am nun ite norme de drept interna ional.
Pentru c , pentru majoritatea comentatorilor, este 
limpede c  invazia Crimeei nu poate echivala ca 
semnifi ca ie nici cu invazia Poloniei de c tre trupele 
lui Hitler în 1939, nici cu atentatul de la Sarajevo, 
dou  evenimente care au generat dou  r zboaie
mondiale. Nici una din p r i nu dore te un r zboi,
de i un comentator al televiziunii ruse (un evident 
nostalgic al URSS, ceea ce, de fapt, este i arul
Putin, care declara c  dezintegrarea URSS a fost 
cea mai mare catastrof  geopolitic  a secolului 
XX) î i convingea telespectatorii c  URSS are 
for a necesar  de a transforma SUA într-un de ert
nuclear, uitând c  dup  un astfel de r zboi nu vor 
mai fi  învin i i înving tori ci, cu pu in noroc, poate 
doar o nou  Planet  a Maimu elor.

Dac , îns , atitudinea marilor puteri (în special 
a celor atomice) poate fi  creditat  ca având destul
luciditate, nimeni nu poate garanta c  noile autorit i
de la Kiev vor ti s - i mai st pâneasc  nervii, mai 
ales dup  moartea primului lor militar i dup  ce 
premierul ucrainean a declarat c  a început faza 
militar  a confl ictului cu Rusia i i-a autorizat mili-
tarii s  trag  dac  sunt ataca i.

În aceste condi ii, orice utilizare a principiilor 
democratice pe post de paravan, orice declara ie
negândit  poate crea un nou precedent utilizabil de 
c tre cealalt  tab r , iar r zboiul precedentelor – de 
genul „voi vorbi i, care-i lin a i pe negri?” – poate 
avea repercusiuni acum greu de imaginat.

În acest context, va fi  obligatoriu ca declara-
iile liderilor separati ti de la Tiraspol, care i-au

afi rmat deja înclina iile unioniste cu Rusia, ajuta i
i de trupele Armatei a XIV-a, încartiruit  de ani 

de zile în Transnistria, s fi e v zute la Chi in u i
la Bucure ti cu mult calm, nu cu agresivitatea cu 
care Traian B sescu îl avertiza, acum câteva zile, 
pe Vladimir Putin s  înceteze orice joc pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

i dac , Doamne fere te, nu-l ascult , ce se 
întâmpl ?

ALEXANDRU MARINESCU

Pre ul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abonamentele 
pentru cititorii din provincie se vor face la comunit ile evreie ti
din localitatea res pectiv . ABONA II SUNT RUGA I S  COM-
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Bucure ti – la sediul F.C.E.R. din str. Sfânta Vineri nr. 9 – 11, cod 
po tal 030202. Abonamentele se mai pot achita i prin mandate 
po tale fi e pe adresa F.C.E.R. – la ofi ciile po tale din localitate, 
fi e în conturile: BCR 2511.A01.01195275.0074.ROL.1 RO51R-
NCB0074011952750001 (LEI), 2511.A01.0.1195275.0074.
USD.5 RO40RNCB0074011952750005 (USD), 2511.
A01.0.1195275.0074.EUR.3 RO94RNCB0074011952750003 
(EURO), sau BANK LEUMI ROMÂNIA, SUCURSALA MO ILOR, 
Adresa b ncii: CALEA MO ILOR NR. 280, SECTOR 2, BUCU-
RE TI, Contul IBAN: RO89DAFB108000090989RO02, RO06DA-
FB108000090989US02, RO46DAFB108000090989EU02, swift: 
DAFB RO22. Pentru EUROPA, un abonament pe un an cost
45 de euro (cu toate taxele incluse). Pentru EXTRA EUROPA, 
un abonament cost  95 de dolari USA (cu toate taxele incluse). 
Pentru Israel, un abonament pe un an cost  40 de dolari USA.
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V  place Ghelman?
N scut într-o familie evreiasc ,

lâng  B l i, la Dondu ani – Republica 
Moldova, în 1933, Alexandr Ghelman
a supravie uit prigoanei rasiale i de-

port rilor, care i-au r pit mama i alte rude apropiate. 
A f cut fa  foametei i lipsurilor, muncind (dup
terminarea liceului din Cern u i) la Lvov i Chi in u. Absolvent al 
Institutului de Marin  Militar , a „c l torit”, ca ofi er, între Sevastopol 
i Kamciatka. A ajuns la Leningrad cu prilejul construc iei unei rafi n rii. 

Aici a dat ingineria pe publicistic , scenaristic i dramaturgie.
S-a f cut cunoscut prin fi lmul „Premiul”, devenit drama „Proces 

verbal al unei edin e”, care s-a jucat la noi (la „Giule ti”) cu titlul „Da
sau Nu”. A urmat satira „Noi, subsemna ii” (prezentat  la „Nottara”). 
De mare ecou ( i în România, dup  premiera de la „Na ional”) a fost 
„Între patru ochi”, devorant rechizitoriu al unor practici abuzive – pre-
tins principiale! – în sfera rela iilor de munc ; abuzuri i manipul ri
ce grevau adânc demnitatea i soarta oamenilor.

Nu m  îndoiesc – modifi c rile de climat politic i destr marea
URSS s-au refl ectat i asupra destinului omului i artistului Ghelman 
(care fusese adoptat de multe scene din rile socialiste din Europa 
i Asia). Dup  cum nu m  îndoiesc nici de faptul c  atât noile reali-

t i ale lumii, cât i „modernizarea” stilurilor teatrale au adus în prim 
planul aten iei numele altor autori, mai tineri: L. Razumovskaia i L. 
Uli kaia, fra ii Presniakov, Vasili Sigarev, Ev. Gri kove  (revela i i
publicului român!) etc.

Dar teatrul lui Ghelman continu  s  re in i s  impresioneze! Re-
vedem acum, în regia lui Emanuel Pârvu, cel mai percutant i longeviv 
succes al lui Ghelman: „Doi pe o banc ”, pies  tradus  de activul i
cordialul Tudor Steriade; a mai fost lansat  cândva i la „Bulandra” 
(în regia lui Mircea Corni teanu, când evoluau Victor Rebengiuc i
Lumini a Gheorghiu!), la Br ila, la „Nottara” (cu un greu de egalat în 
farmec Emil Hossu i cu Catrinel Dumitrescu).

i iat-o reluat  la „Metropolis”. Aici, „anecdota provincial ” i
duelul replicilor „pe balansoar” din aceast  alt  „gar  pentru doi” ne 
sunt reînviate cu virtuozitate, cu nerv, cu umor i ironie, în registrul 
comicului dulce-amar, de Florin Zamfi rescu i Tania Filip.

Suntem într-un parc. Pe o banc : o femeie modest , stingher ,
însingurat ... Apare El, un individ cu apc  – ce acoper  un început 
de chelie – mechere te tras  pe ochi. Avanseaz  îndr zne , cu 
pieptul i burtica înainte. A venit „la ag at”. O „vân toare” pe care a 
mai practicat-o i alt  dat ! Craiul pune la b taie întreb ri i trucuri 
de mult fumate. Îndr zne , scap  frecvent – ca din întâmplare! – câte 
o mân  spre rotunjimile femeii. Nu ezit  în propuneri mai directe i
mai concrete. Î i declin , rând pe rând, mai multe nume; jongleaz  cu 
diverse indentit i profesionale; este ba divor at, ba însurat cu o fi in
„teribil ”. Numai c  Ea îl cunoa te bine i pe El i textele i strategiile 
lui. S-a mai ars o dat . i dup  ce individul a disp rut, a doua zi, „ca 
m garul în cea ”, l-a c utat zadarnic. i iat-o acum a teptându-l
(absurd!) „la locul crimei”.

O surprindem înfruntându-l, smulgându-i m tile, dezumfl ându-i 
pove tile mincinoase. Afl m, îns , i cât de generoas  poate fi  aceast
femeie simpl . C ci atunci când descoper  în Don Juan un am rât
nefericit, în elat i umilit i dispre uit de so ie, un om disperat – este 
gata s  îl sus in  moral, sufl ete te.

Adev r al vie ii... Realism psihologic în registrul râsu-plânsu... 
O or i jum tate de seduc ie a artei, cu doi mae tri, ambii, deloc 
întâmpl tor, profesori de actorie.

NATALIA STANCU

Drumul
spre teatru
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