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Z I U A  I N D E P E N D E N Ţ E I  I S R A E L U L U I6 MAI

E.S. Dan Ben-Eliezer
În ziua de 6 mai s-au împlinit 66 de ani 

de la înfiinţarea Statului Israel. În 1948, 
Israelul şi-a declarat independenţa în 
teritoriul strămoşesc al poporului evreu 
şi s-a alăturat marii familii a naţiunilor.

Întoarcerea refugiaţilor evrei din peste 
100 de ţări, dintre care mulţi veneau din 
state arabe, iar alţii erau supravieţuitori 
ai Holocaustului, a făcut să se împlineas-
că profeţia biblică despre „reunificarea 
exilaţilor”.

Deşi dimensiunile sale sunt reduse, 
Israelul este un stat modern, o democra-
ţie viguroasă care garantează respecta-
rea drepturilor omului pentru toţi cetăţenii 
săi, indiferent de religie, rasă sau sex, o 
societate diversă şi pluralistă – un mo-
zaic policrom de culturi şi stiluri de viaţă, 
precum şi o economie puternică bazată 
pe înaltă tehnologie, în care cercetarea şi 
dezvoltarea joacă un rol integrator.

Prin progrese ştiinţifice şi tehnologice 
profunde, Israelul se plasează cu mândrie 
în frunte, în multe domenii. Oamenii de 
ştiinţă israelieni au contribuit la progresul 
unor domenii precum agricultura, sănăta-
tea, genetica, computerele, electronica, 
telecomunicaţiile, securitatea internă şi 
energie recuperabilă, iar unele invenţii 
revoluţionare făcute în Israel au contribuit  
la îmbunătăţirea vieţii oamenilor.

(Continuare în pag. 23)

SHIMON PERES
Sărbătorirea celei de-a 66 aniversări a Israelului este un 

moment pentru a reflecta asupra trecutului, pentru a privi în 
viitor şi a ne ruga pentru acesta. Sunt bucuros să vă invit pe 
dumneavoastră, familia noastră mare, să vă alăturaţi nouă 
în această zi festivă, dat fiind că noi, toţi, ne mândrim cu 
realizările Israelului şi ne pregătim să construim un viitor şi 
mai strălucitor pentru Israel şi pentru poporul evreu, în spiritul 
celei mai bune tradiţii iudaice – Tikkun Olam.

Anul viitor va aduce multe dificultăţi. Nisipurile mişcătoare 
ale Orientului Mijlociu creează  un sentiment de pericol în 
ceea ce priveşte ziua de mâine. Cu toate acestea, schimba-
rea poate genera perspective noi şi mai bune, care trebuie 
valorificate. Cu această concepţie, Israelul se străduieşte să 
aducă o serie de contribuţii semnificative pentru regiunea 
noastră şi pentru întreaga lume. 

Valorile evreieşti trebuie să fie farul nostru călăuzitor, care 
să ne insufle dorinţa de a persevera în căutarea păcii, o misi-
une evreiască – şi un vis – în care nu trebuie să ne pierdem 
niciodată încrederea. Pentru cei care doresc un viitor mai 
bun ţării noastre, promisiunea păcii străluceşte ca o rază de 
speranţă, îmbărbătându-ne să facem faţă obstacolelor  de 
pe drumul spre armonie.

Fraţii şi surorile mele, în ziua de sărbătoare a Iom Haaţm-
aut, mesajul meu se adresează fiecăruia dintre voi: fiţi mândri 
de moştenirea voastră, continuaţi să rămâneţi uniţi într-un spi-
rit de solidaritate şi parteneriat şi continuaţi să construiţi un vi-
itor pentru ţara noastră şi poporul nostru, cu speranţa păcii în 
sufletele voastre.

BENJAMIN NETANYAHU
(Extrase)

Ziua Independenţei Israelului este un moment de sărbătoare. 
Și de mândrie îndreptăţită faţă de numeroasele şi uluitoarele suc-
cese ale Israelului.

Timp de aproximativ două milenii, poporul evreu a trăit fără 
stat şi lipsit de forţă şi, bineînţeles, de apărare în faţa duşmanilor 
săi. După 2000 de ani de exil ne-am întors în patria noastră stră-
moşească pentru a reclădi independenţa şi suveranitatea noastră.

Cu toate acestea, noi nu am construit un simplu stat.
Noi am adus la un loc în patria noastră un popor care fusese 

împrăştiat pe tot globul. Ne-am apărat împotriva atacurilor vecinilor 
ostili, biruind ameninţări cărora nu a mai trebuit să le facă faţă nici 
o altă ţară. Am construit o democraţie viguroasă, în care libertatea 
este sacrosanctă, garantând egalitatea în faţa legii şi drepturile 
fiecărui cetăţean. Am creat o economie robustă, o superputere 
tehnologică mondială. Am semnat tratate de pace cu doi dintre 
vecinii noştri arabi şi purtăm discuţii în linişte cu mulţi alţii. Și în timp 
ce am făcut toate acestea, ne-am bucurat de prietenia puternică a 
multora din întreaga lume. Evrei şi neevrei s-au unit şi au vorbit la 
unison despre dreptul Israelului la securitate şi la un viitor paşnic.

Acest sprijin din partea prietenilor noştri, împreună cu demo-
craţia viguroasă a Israelului, economia liberă, armata puternică şi 
dărurirea faţă de valorile noastre comune constituie temelia forţei 
naţiunii noastre.

Deci, cu ocazia celei de-a 66-a aniversări a Zilei Independenţei, 
doresc să mulţumesc numeroşilor prieteni ai Israelului din toată 
lumea pentru sprijinul lor constant faţă de Statul evreiesc. (...)

AVIGDOR LIEBERMAN
(Extrase)

Chiar şi acum, după 66 de ani de la 
înfiinţarea sa, eu tot cred că Israelul este 
un miracol. (...) Deşi consider că tot ce s-a 
întâmplat în ultimele săptămâni nu ar fi 
trebuit să fie ceva nou pentru nimeni, cu 
siguranţă evenimentele recente nu mai 
lasă nicio îndoială asupra principalilor 
actori din regiunea noastră şi a dorinţelor 
acestora.

Este limpede că, în privinţa negoci-
erilor, nu există nicio dorinţă din partea 
palestinienilor de a ajunge la o înţelegere 
cu Israelul. (...) Crearea unui guvern de 
unitate Fatah-Hamas va însemna sfârşitul 
negocierilor dintre Israel şi Autoritatea 
Palestiniană, (...) ceea ce nu este decât 
un vechi şi binecunoscut model de com-
portament din partea lui Abbas şi a pales-
tinienilor. (...) Când a existat intenţia de a 
negocia şi de a oferi palestinienilor mai 
mult decât ar fi visat vreodată, aşa cum au 
fost ofertele făcute de foştii prim-miniştri 
Olmert (Annapolis, 2009) şi Barak (Camp 
David,  2000), palestinienii au refuzat.

(Continuare în pag. 23)

Mesaje traduse de: 
ALEXANDRU MARINEsCU

M e s a j e  d i n  p a r t e a  c o n d u c e r i i  I s r a e l u l u i 
Cu ocazia Zilei Independenţei Israelu-

lui, preşedintele Shimon Peres, premierul 
Benjamin Netanyahu, ministrul afacerilor 
externe, Avigdor Lieberman, precum şi 

ambasadorul Statului Israel la Bucureşti, 
E.S. Dan Ben-Eliezer, au transmis me-
saje comunităţilor evreieşti, inclusiv din 
România, primite prin intermediul Amba-

sadei israeliene din capitala României.
Le mulţumim tuturor şi le dorim, lor şi 

Israelului, o viaţă în pace şi prosperitate.
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Din agenda deputatului
Întâlniri cu personalităţi 

israeliene şi internaţionale

Dr. Aurel Vainer, preşedinte F.C.E.R., deputat, împre-
ună cu general-locotenent Beny Gantz – Şeful Marelui 
Stat Major al Armatei de Apărare a Statului Israel, Vivian 
Wineman – Preşedinte al “Board of Deputies of British 
Jews”, av. Arie Zuckerman – Secretar General al Fondului 
European Evreiesc, Maurice Sosnowski – Preşedinte al 
Consiliului Comunităţilor Evreieşti din Belgia.

9 mai – trei sărbători într-o zi
Ziua Independenţei României

Cel care a citit Declaraţia de Independenţă a României 
în Adunarea Deputaţilor a fost Mihail Kogălniceanu. Româ-
nia a semnat, în data de 4 aprilie 1877, Convenţia cu statul 
rus în contextul în care în Balcani se prefigura conflictul 
dintre Imperiul otoman şi cel ţarist. În calitate de ministru 
de Externe în Guvernul Ion Brătianu (primăvara-vara 1876, 
şi apoi din nou din aprilie 1877 până în noiembrie 1878), 
Kogălniceanu a fost responsabil pentru intrarea Români-
ei în războiul ruso-turc din 1877-1878 de partea Rusiei, 
ocazie cu care ţara şi-a declarat independenţa. Împreună 
cu Rosetti şi Brătianu, a susţinut trecerea trupelor ruseşti 
prin ţara noastră şi, în aprilie 1877, l-a convins pe regele 
Carol I să accepte alianţa cu Rusia, contrar sfatului iniţial 
al Consiliului de Coroană. În această chestiune, el a cerut 
sfatul Franţei care, deşi aflată într-o perioadă de frământări 
politice, era încă una dintre puterile ce supervizau România. 
La Războiul de Independenţă au participat şi evrei, deşi nu 
aveau dreptul de cetăţenie (acordat abia în 1923). Printre 
ei, tatăl lui Tudor Vianu, dr. Weinberg, a pus la dispoziţia 
trupelor un convoi sanitar pe care l-a condus personal. 

Ziua Victoriei asupra nazismului german
Capitularea Germaniei naziste a intrat în vigoare, din 

punct de vedere juridic, pe 9 mai, data reţinută de sovie-
tici, pe când majoritatea celorlalte state au păstrat pentru 
Ziua Victoriei data de 8 mai, ziua semnării capitulării de la 
Reims. Documentul care acoperea capitularea tuturor for-
ţelor germane şi care a pus capăt celui de-al doilea razboi 
mondial a fost semnat pe 8 mai 1945, la Reims, în Franţa, 
în faţa generalului american - şi viitor preşedinte al SUA – 
Eisenhower. La ceremonia semnării capitulării Germaniei 
au mai luat parte delegaţii din partea Marii Britanii, Franţei 
şi Uniunii Sovietice. Pentru evrei, această zi a însemnat şi 
ieşirea din coşmarul Holocaustului. Atât în armatele britani-
că şi americană cât şi în armata sovietică au luptat şi militari 
evrei, mulţi fiind distinşi cu ordine militare pentru eroism. 

Ziua Victoriei în Europa este marcată în Statele Uni-
te, în Marea Britanie şi în majoritatea Europei de vest 
la 7 mai, când, în 1945, generalul german Alfred Jodl a 
semnat actul de predare al Germaniei naziste. Actul de 
predare a fost semnat: din partea Uniunii Sovietice de 
general-maior Ivan Susloparov (reprezentant al lui Stalin 
în Comandamentul Aliat) şi din partea SUA de generalul 
Beddel Smith. Capitularea Germaniei naziste a intrat în 
vigoare la 8 mai.În acea zi, de 8 mai 1945, în mai multe 
oraşe europene au avut loc festivităţi de mare amploare. 
La Londra, un număr foarte mare de oameni s-au adunat în 
Piaţa Trafalgar şi lângă Palatul Buckingham, unde regele 
George al VI-lea şi Winston Churchill au ieşit în balcon şi 
au salutat mulţimea. În Statele Unite, preşedintele Harry 
Truman a “dedicat” victoria memoriei predecesorului 
său, Franklin D. Roosevelt, care murise cu mai puţin de 
o lună înainte de victorie. Steagurile din Statele Unite au 
rămas în bernă până pe 12 mai, când perioada de doliu 
în memoria lui Roosevelt, preşedintele american dedicat 
cauzei de câştigare a războiului, s-a încheiat. Predarea 
oficială a ultimelor forţe germane de ocupaţie a avut loc 
în Insulele Canalului, la 9 mai 1945. 

Deîndată au început însă neînţelegerile dintre sovietici 
şi occidentali, pornind chiar de la cel mai simplu şi in-
contestabil fapt: moartea lui Hitler. Vreme de câteva luni, 
sovieticii, dintr-un ordin expres al lui Stalin, au răspândit 
zvonul că Hitler n-ar fi murit şi că ar fi reuşit să fugă în Ar-
gentina. Tot pentru a se demarca de occidentali, sovieticii 
au refăcut ceremonia capitulării. 

În deschiderea lucrărilor
Înainte de intrarea efectivă în ordinea de zi, a fost 

subliniat contextul în care s-au desfăşurat anul acesta 
lucrările celor două foruri colective de conducere ale 
Federaţiei, determinat de problemele deloc uşoare cu 
care se confruntă aceasta. Pentru prima dată, anul 
financiar 2013 s-a încheiat cu deficit, drept pentru care 
au fost adoptate măsuri de maximizare a veniturilor şi 
minimizare a cheltuielilor F.C.E.R. pentru 2014. S-a 
făcut apel către toţi preşedinţii de comunităţi să solicite 
sprijinul oficialităţilor locale. Exemple stimulative: • su-
portul primit de la Guvernul României pentru finalizarea 
lucrărilor la Templul Coral din Bucureşti – preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer; • reamenajarea Cimitirului 
evreiesc din Şos. Giurgiului din Capitală – vicepre-
şedintele F.C.E.R. şi preşedinte al C.E.B., ing. Paul 
Schwartz; • acţiuni realizate cu bani europeni vizaţi de 
autorităţile locale – preşedintele C.E. Oradea, ing. Felix 
Koppelmann. 

„Scrie în Talmud: gândirile oamenilor sunt diferite, 
dar pentru a gândi împreună există o singură cale: pa-
cea”, a binecuvântat adunarea Rabinul Rafael Shaffer. 

În mesajul directorului JOINT pentru România,  
Israel Sabag, se afirmă printre altele: „JOINT-ul doreşte 
să continue buna colaborare cu F.C.E.R. şi să sprijine 
eforturile dumneavoastră de a ocroti şi dezvolta viaţa 
evreiască în România. Joint-ul sărbătoreşte anul acesta 
100 de ani de la înfiinţare. Doresc să îl asigur pe domnul 
preşedinte Vainer de susţinerea JOINT-ului pentru toate 
programele şi proiectele mari – dezvoltare iudaică, pro-
movarea tinerilor lideri, Centre Comunitare, Asistenţă 
Socială şi Medicală, ajutarea grădiniţei, renovarea sina-
gogilor şi îngrijirea cimitirelor etc.”. Domnia sa a încheiat 
mesajul cu aforismul „toţi evreii sunt responsabili unul 
faţă de celălalt”. 

Atragerea de fonduri, obiectiv prioritar
În Raportul Consiliului de Conducere privind acti-

vitatea F.C.E.R. din perioada mai 2013 - martie 2014, 
prezentat de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, au 
fost evidenţiate: • eforturile pentru asigurarea resurselor 
financiare, pe fundalul crizei economice şi financiare 
mondiale, al vieţii politice frământate din România, 
pentru acoperirea nevoilor curente de funcţionare a 
Federaţiei; • luările de atitudine faţă de manifestări anti-
semite, negaţioniste; • obţinerea de fonduri de la Claims 
Conference, donatori externi, cu ajutorul JOINT-ului; 
• acordarea de împrumuturi pe termen scurt de către 
JOINT în situaţii - limită; • obţinerea de resurse din par-
tea autorităţilor publice pentru reabilitarea unor lăcaşuri 
de cult mozaic; • asigurarea unui important capitol de 
resurse financiare ale F.C.E.R. din alocaţiile Fundaţiei 
„Caritatea”, pe baza prevederilor Memorandum-ului 
între cele două organizaţii; • aplicarea strategiei de 
minimizare a cheltuielilor şi maximizare a veniturilor 
F.C.E.R. pentru recuperarea deficitului din 2013 şi în-
cheierea fără deficit a anului 2014; • ajutorul financiar 
în curs din partea Guvernului României; • prestigiul 
comunităţii noastre în viaţa evreiască internaţională, 
exemplificat prin: participarea preşedintelui F.C.E.R. la 
reuniunile Congresului Mondial Evreiesc de la Buda-
pesta, Ierusalim şi ale Congresului Evreiesc European 
Tel Aviv; întâlnirea, alături de vicepreşedintele F.C.E.R., 
preşedinţii B’nai B’rith România, Asociaţiei Sioniste din 
România, cu ministrul de externe al Israelului, Avigdor 
Lieberman, la Viena; întrevederile la Bucureşti ale 
preşedintelui CEE cu reprezentanţi ai Parlamentului şi 
Guvernului României; decorarea sa de către preşedin-
tele României, Traian Băsescu; • diminuarea din motive 
biologice a numărului de membri ai comunităţii; • ela-
borarea şi adoptarea Codului de conduită a organelor 
alese din F.C.E.R şi comunităţile din ţară; • promovarea 
de măsuri legislative în sprijinul comunităţii evreieşti: 
modificarea Legii 189, completarea şi modificarea 
Legii 107/ 2006; • organizarea de manifestări marcând 
contribuţia evreilor la dezvoltarea României moderne; 
• îmbunătăţirea activităţii DASM prin extinderea ajuto-
rului gospodăresc la domiciliu, mai buna funcţionare 
a Căminelor din Bucureşti şi Arad; • prezenţă rabinică 

la Bucureşti, Oradea, Iaşi, Braşov, organizare de pro-
grame de educaţie iudaică, organizarea de cursuri de 
Talmud Tora, funcţionarea unor restaurante rituale în 
opt comunităţi, Programul „Mazal Tov” pentru Hatuna, 
Brit Mila, Bar Miţva; • organizarea de matinee cultu-
rale, manifestări dedicate unor personalităţi evreieşti 
din România; lansări de carte, prezenţe la festivaluri 
interetnice, târguri de carte naţionale şi internaţionale, 
îmbunătăţirea activităţii Centrului de Editură şi Publicis-
tică, amplificarea activităţii CSIER şi a celei muzeistice; 
• diversificarea activităţilor Centrelor Comunitare Evre-
ieşti din Bucureşti, Oradea, Timişoara şi Iaşi; • lucrări 
de modernizare a CIR-urilor; • îmbunătăţirea audienţei 
site-ului F.C.E.R.; • intensificarea activităţilor de admi-
nistrare şi valorificare a patrimoniului economic şi de 
reabilitare a patrimoniului sacru; • apărarea intereselor 
evreieşti pe plan parlamentar, mediatic; • eficientizarea 
utilizării mijloacelor de transport.

Au fost dezbătute: • problema redobândirii bunu-
rilor evreieşti rămase fără moştenitori – şefa Oficiului 
Juridic, av. Beatrice Haler, ing. Felix Koppelmann, vi-
cepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul Schwartz; • trecerile 
la mozaism: legat de temă, ing. Felix Koppelmann a 
anunţat înfiinţarea la Oradea a primului tribunal rabinic 
din afara Israelului; • reamenajarea cimitirelor – ing. 
Paul Schwartz, cu exemplicări privind Cimitirul din Şos. 
Giurgiului (Bucureşti), şi preşedintele C.E. Botoşani, 
Iosif David. A fost prezentat stadiul actual al demersu-
rilor parlamentare pentru modificarea Legii 189 privind 
majorarea indemnizaţiilor celor persecutaţi în perioada 
1940 - 1944, pentru redobândirea bunurilor evreieşti 
comunitare – dr. Aurel Vainer, ing. Felix Koppelmann, 
preşedintele C.E. Sighetu Marmaţiei, ing. Hari Markus. 
Raportul a fost votat în unanimitate.

Preşedintele F.C.E.R. a salutat prezenţa fostului 
director al JOINT-ului în România, dr. Zvi Feine, la 
întrunirea Consiliului de Conducere al Federaţiei. 
Oaspetele a amintit vizitele în comunităţi, s-a bucurat 
de reîntâlnirea cu mulţi prieteni, de continuitatea vieţii 
evreieşti în România sub auspiciile actualului partene-
riat F.C.E.R. – JOINT. 

Secretarul general al F.C.E.R., ing. Albert Kupfer-
berg, a citit propunerile de modificare a organigramei 
F.C.E.R., constând, mai cu seamă, în înfiinţarea Biro-
ului prevenire, protecţie şi pază, condus de ing. Ştefan 
Voica, răspunzând de problemele legate de sănătate, 
securitate în muncă şi situaţii de urgenţă. Activitatea 
actualului Oficiu Administrativ – pază a rămas în sarcina 
Birourilor Administrativ – întreţinere şi reparaţii, condus 
de Jean Bercu, respectiv, Aprovizionare, condus de 
Alexandrina Drăgan. Cele trei Birouri rămân în coor-
donarea vicepreşedintelui F.C.E.R. O altă modificare 
în organigramă este introducerea unui post de asistent 
de istorie şi civilizaţie iudaică, transferat de la CSIER, 
aferent preşedintelui F.C.E.R.

Au fost votate propunerile de modificare a organi-
gramei, în condiţii de austeritate, a păstrării aceluiaşi 
număr de salariaţi şi a menţinerii nemodificate a retri-
buţiilor angajaţilor şi colaboratorilor. S-a înregistrat un 
vot împotrivă. 

Scrisoarea ing. Tiberiu Roth, preşedintele C.E. Bra-
şov, a fost citită de directorul DASM, Attila Gulyas. De 
menţionat, dintre solicitări, necesitatea pregătirii unei 
echipe de viitori lideri comunitari. 

Secretarul general al Federaţiei, ing. Albert Kupfer-
berg, a citit scrisoarea ing. Ionel Schlesinger, preşedin-
tele C.E. Arad, care a propus, între altele, să fie ridicat 
la cinci numărul de preşedinţi de comunităţi membri în 
Comitetul Director. Comentarii la scrisori au fost făcute 
de dr. Aurel Vainer, ing. Paul Schwartz, Felix Koppel-
mann, directorul Cancelariei Rabinice, Edi Kupferberg, 
dr. Alexandru Elias. Acesta din urmă a opinat că este 
bine să ne gândim din timp la necesitatea înnoirii echipei 
de conducere, dar experienţa nu poate fi înlăturată; în 
iudaism nu există sfinţi, dar meritele unui conducător 
nu pot fi trecute cu vederea; avem tineri buni, avem şi 
tineri care au eşuat; e nevoie de înţelepciune în luarea 
unei hotărâri.

O sinteză la zi asupra retrocedărilor de bunuri comu-
nitare a fost prezentată de preşedintele Fundaţiei „Cari-
tatea”, Samuel Izsak, din care a 

Analize şi decizii în Consiliul de Conducere  
şi Adunarea Generală a F.C.E.R.

Reuniunea Consiliului de Conducere, urmată în aceeaşi zi de Adunarea Generală a Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România (F.C.E.R.), au avut loc în ziua de 29 aprilie.

Cei 24 de participanţi la reuniunea Consiliului de Conducere, respectiv 33 la Adunarea Generală, au asi-
gurat o prezenţă statutară la ambele întruniri, la care au participat, conform Statutului Federaţiei, preşedinţi 
şi reprezentanţi autorizaţi ai preşedinţilor comunităţilor evreieşti din România, precum şi invitaţi, dintre care îi 
menţionăm pe fostul director pentru România al Comitetului American Evreiesc de Distribuţie JOINT, Zwi Feine, 
precum şi pe preşedintele director general al Fundaţiei CARITATEA, Samuel Izsak. Mesajul directorului pentru 
România al JOINT, Israel Sabag, a fost citit de Sofia Nagy.

Preşedinţii C.E. Braşov şi C.E. Arad, ing. Tiberiu Roth şi ing. Ionel Schlesinger, au expediat scrisori cu puncte 
de vedere. Preşedinţii C.E. Galaţi (dr.ing. Sorin Blumer), Craiova (prof. univ. dr. Corneliu Sabetay), Brăila (Iancu 
David Segal), Timişoara (Luciana Friedmann) au trimis împuterniciri. 

Organizatorii reuniunii au fost secretar C.E.B. şi şef al Serviciului de Protocol, Relaţii Internaţionale şi Media 
al F.C.E.R., Peri Blănaru, secretar la Secretariatul General al Federaţiei, Stela Georgescu.

(Continuare în pag. 19) (Continuare în pag. 19)
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Conferinţa internaţională 
“70 de ani de la deportarea 

evreilor din Transilvania  
de Nord”

Manifestarea care a deschis şirul de 
comemorări s-a desfăşurat la Bucureşti. 
Găzduită  de Parlamentul României, 
conferinţa internaţională “70 de ani de la 
deportarea evreilor din Transilvania de 
Nord”, organizată de F.C.E.R. şi Institutul 
Naţional pentru Studierea Holocaustului 
în România „Elie Wiesel, Asociaţia Sionis-
tă din România, AERVH, a dat posibilitate 
cercetătorilor  români şi din străinătate să 
abordeze din unghiuri noi evenimentele 
dramatice care au dus la nimicirea evreilor 
din Transilvania de Nord, să se sublinieze 
necesitatea de a evoca de fiecare dată 
această tragedie pentru a se putea lua 
măsurile care să ducă la evitarea repe-
tării lor. Supravieţuitorii invitaţi au evocat 
clipele dramatice prin care au trecut. Deşi 
toţi trecuţi cu mult peste 80 de ani, majo-
ritatea apropiindu-se de 90, amintirile lor 
au fost, din păcate, proaspete. Ei nu au 
uitat nimic.

Conferinţa a fost salutată de Traian 
Băsescu, preşedintele României, premi-
erul  Victor Ponta, preşedintele Camerei 
Deputaţilor, Valeriu Zgonea,  şi de E.S. 
Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului 
Israel. În mesajele trimise, ei au scos în 
evidenţă răspunderea regimurilor politice 
din perioada Holocaustului (Germania, 
Ungaria dar şi România) care au permis  
şi au contribuit la tragedia deportării evre-
ilor, au subliniat în context că guvernele 
româneşti de după 1989 şi-au asumat 
această răspundere şi  au implementat 
măsuri de combatere a discriminării, 
xenofobiei şi antisemitismului. E.S. Dan  
Ben-Eliezer a prezentat rolul jucat de 
Israel, ţara care s-a născut din cenuşa 
Holocaustului, în apărarea evreilor de 
pretutindeni.

Vorbitorii din cadrul conferinţei au 
subliniat paradoxul situaţiei deportării 
evreilor din Transilvania de Nord: războiul 
se apropia de sfârşit şi Ungaria horthystă, 
care administra vremelnic Transilvania 
de Nord, a acceptat deportarea evreilor. 
Deportările evreilor din Ardealul de Nord, 
aflat sub ocupaţia Ungariei fasciste,  
s-au făcut „în 1944, când supravieţuitorii 
lagărelor din Transnistria se întorceau 
din infern”, spunea directorul general al 
Institutului „Elie Wiesel,” prof. univ. dr.  

Alexandru Florian, în deschiderea con-
ferinţei.

”Holocaustul – a arătat dr. Aurel Vai-
ner, preşedintele F.C.E.R., deputat, – nu 
a fost o simplă crimă, ci o industrie a 
crimei. Ghetoizarea şi deportarea evreilor 
din Transilvania de Nord au fost făcute cu 
o  viteză care i-a uluit până şi pe nemţi”. 
Preşedintele AERVH, dr. Liviu Beris, 
supravieţuitor al Transnistriei, a atras 
atenţia asupra “păcatului ignoranţei”. 
“Deşi cunoaşterea nu poate schimba 
trecutul, există şansa de a înţelege răul 
şi îndreptarea lui pentru a evita repetarea 
Holocaustului”, a spus el. Un studiu de 
caz, prezentat de dr. Lucian Năstasă-
Kovacs, istoric, de la Institutul clujean de 
Istorie „Gheorghe Bariţiu” al Academiei 
Române, a prezentat consecinţele luptei 
pentru supravieţuire în ghetouri şi lagăre  
care de multe ori a avut drept victime 
oameni nevinovaţi. 

Contrazicând tezele vehiculate astăzi 
de guvernul de la Budapesta, potrivit 
cărora deportarea evreilor a fost vina 
exclusivă a Germaniei fasciste, care a 
ocupat Ungaria în 1944, conf. dr. Zoltán 
Tibori Szabó, de la Universitatea „Babeş 
–Bolyai” din Cluj-Napoca, a demonstrat, 
cu date, faptul că deportări au avut loc atât 
în Ungaria cât şi în Transilvania de Nord, 
şi în perioada 1940-1944, deci regimul 
Horthy nu poate fi exonerat. Aceeaşi idee 
a fost susţinută şi de prof. univ. dr. Michael 
Shafir, de la Universitatea „Babeş-Bol-
yai”, care a atacat tendinţa „înceţoşării 
Holocaustului” manifestată în Ungaria, 
respectiv evitarea unor responsabilităţi. 
Paul Shapiro, directorul Centrului de Stu-
dii Avansate din cadrul Muzeului Memorial 
al Holocaustului, a abordat aceeaşi temă. 
Într-o altă intervenţie, istoricul american a 
vorbit despre problema responsabilităţilor 
din perioada Holocaustului,  despre rolul 
“neimplicaţilor”, “neutrilor” şi despre unele 

măsuri greşite luate de guverne (inclusiv 
al SUA), care au dus la moartea a sute 
de mii de deportaţi. Dr. Lya Benjamin a 
vorbit despre încercările guvernului de la 
Budapesta de a folosi situaţia evreilor din 
România, mai proastă până în 1944 de-
cât a celor din Ungaria, ca instrument de 
propagandă pentru a argumenta necesi-
tatea păstrării Transilvaniei în cadrul unor 
viitoare tratate de pace. Prof. univ. Cris-
tian Pârvulescu, preşedinte de onoare al 
organizaţiei “Pro Democraţia”, a constatat 
existenţa în România a unui “antisemitism 
difuz”, manifestat sub diferite forme şi a 
cerut ca “societatea românească să se 
privească în oglindă şi să-şi prefigureze 
viitorul”. Trei supravieţuitori – dr. Mirjam 
Bercovici (Transnistria), prof. Vasile 
Nussbaum (Buchenwald), Eva Szmuk 
Ţuţui (Budapesta) – au împărtăşit celor 
de faţă din amintirile lor. Invitată, prof.univ 
dr. Magdalena Stroie, unul dintre cetăţenii 
români care au primit distincţia de “Drept 
între Popoare” din partea Institutului Yad 
Vashem, originară din Cluj, a povestit cum 
a reuşit să o salveze pe prietena ei, Hana 
Hamburg, oferindu-i actele ei.

Parcul Memorial  
al Holocaustului  

de la Sfântu Gheorghe
Sfântu Gheorghe a fost primul oraş 

din Ardealul de Nord unde evreii au fost 
adunaţi în ghetou, apoi trimişi mai depar-
te la Reghin, de unde au fost deportaţi. 
De aceea, ceremoniile de comemorare 
a deportărilor au început în acest oraş. 
Ele au inclus o oprire la locul unde s-a 
aflat ghetoul, dezvelirea Monumentului 
dedicat celor 52 de copii sub 13 ani, ucişi 
în lagărele morţii, precum şi inaugurarea 
Parcului Memorial al Holocaustului, am-
bele în Cimitirul evreiesc al oraşului. Ală-
turi de  Monument au fost plantaţi 52 de 
arbori de tuia, cu numele copiilor ucişi, şi 
şase sălcii pletoase în memoria celor 611 
evrei  ucişi din fostul judeţ Trei Scaune. 
A fost impresionantă prezenţa unor elevi 
lângă arbuştii de tuia care purtau numele 
copiilor ucişi. Elevii şi-au asumat aceste 
nume şi s-au angajat să îngrijească ar-
buştii, păstrând astfel memoria celor ucişi 
în urmă cu 70 de ani.  Fiecare elev a rostit 
rând pe rând numele scrise pe arbuşti şi 
cuvintele “Fie-i memoria binecuvântată”. 
Emoţionanta ceremonie s-a desfăşurat 
în faţa reprezentanţilor autorităţilor cen-
trale şi locale (prefectul Marius Popică, 
primarul Antal Arpad), a preşedintelui 
F.C.E.R., dr. A  Vainer, a E.S. Dan  Ben-
Eliezer, ambasadorul Statului Israel. Au 
mai fost de faţă rabinul Rafael Shaffer şi 
oficiantul de cult, prof. Izidor Iancu, pre-
şedintele Comunităţii Evreilor din Braşov, 
ing.Tiberiu Roth, responsabilul Obştii din 
Sfântu Gheorghe, ing. Herman Rosner, 
organizator al evenimentului împreună 
cu primarul, consulul general al Ungariei 
de la Miercurea Ciuc, Zsigmond Barna 
Pal, reprezentanţi ai unor culte religioa-
se, printre care şi episcopul reformat al 
Ardealului, Bèla Kató, membri ai comuni-
tăţii evreilor din Braşov şi ai obştii locale, 
cetăţeni ai oraşului, numeroşi elevi. 

În cuvântul său la inaugurarea Mo-
numentului, Rabinul Shaffer a deplâns 
moartea celor deportaţi, după care urma-

şii nu pot purta doliu, deoarece  au pierit 
şi ei în tragedie. Primarul Antal Arpad 
a evocat tragedia copiilor deportaţi şi 
ucişi doar fiindcă erau evrei. Acest Parc 
Memorial, a spus el, va deveni loc de 
învăţare a istoriei, a tragediei prin care 
au trecut evreii. Copiii vor învăţa că oa-
menii sunt apreciaţi nu după originea, ci  
după valoarea lor. E.S. Dan Ben-Eliezer, 
ambasadorul Statului Israel, a arătat că 
deportaţii din Sfântu Gheorghe fac parte 
din cele şase milioane de victime care au 
murit în Şoah. Holocaustul a subminat ba-
zele civilizaţiei moderne, dar din cenuşa 
lor s-a născut Israelul, care s-a angajat că 
îi va proteja pe evreii din lume şi va lupta 
împotriva discriminării de orice fel, pentru 
ca Holocaustul să nu se mai repete nicio-
dată. Consulul general al Ungariei, Barna 
Zsigmond Pal, a calificat Holocaustul ca 
o tregedie istorică fără precedent, care a 
dus la pierderea vieţii evreilor, inclusiv a 
celor din Sfântu Gheorghe. Ungaria şi-a 
asumat răspunderea pentru ceea ce s-a 
întâmplat şi şi-a cerut scuze evreilor, a 
subliniat el. 

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
a apreciat comemorarea de la Sfântu 
Gheorghe, mai ales ideea creării Parcu-
lui Memorial al Holocaustului, drept un 
eveniment fără pereche şi le-a mulţumit 
lui Herman Rosner şi primarului Antal 
Arpad pentru ceea ce au făcut. El le-a  
cerut celor de astăzi să păstreze amintirea 
celor 800 de suflete deportate din Sfântu 
Gheorghe, să trăiască în armonie reală, 
în pace şi prietenie. Episcopul reformat al 
Ardealului, Kató Béla, a deplâns faptul că 
locuitorii maghiari şi români nu au făcut 
nimic să împiedece deportarea concetă-
ţenilor lor evrei, iar această indiferenţă 
a permis ca, peste câţiva ani, acelaşi 
lucru să li se întâmple şi lor, în perioada 
comunistă. 

El a lansat un apel la o poziţie solidară 
împotriva repetării unor astfel de tragedii 
şi, în numele bisericii şi în nume propriu, 
a cerut iertare victimelor Holocaustu-
lui. Evocările s-au încheiat cu un scurt 
program artistic şi o rugăciune pentru 
păstrarea memoriei celor plecaţi. 

La monument au fost depuse nume-
roase coroane de flori.

Copiii din Gheorgheni  
au cântat în Sinagogă  

melodii evreieşti
Ceremoniile comemorative din Ghe-

orgheni s-au desfăşurat în trei locuri: la 
gară, de unde evreii au fost duşi în ghe-
toul din Reghin, la Sinagogă şi la şcoala 
Vaskertes, unde se organizase ghetoul. 
Gheorgheni-ul a servit ca punct de colec-
tare a evreilor din zonă. Ei nu au fost duşi 
direct în lagăr, ci la Reghin, a povestit la 
gară ing. Radu Belu, specialist în istoria 
căilor ferate, care a prezentat situaţia 
deportărilor la Târgu Mureş şi la Reghin. 
Preşedintele F.C.E.R., dr. A. Vainer, a 
vorbit despre iniţiativa Federaţiei de a 
organiza comemorări în toate cele 12 
localităţi şi, amintind de supravieţuitori, a 
subliniat necesitatea păstrării mărturiilor. 

EVA GALAMBOs
IULIA DELEANU

Foto: ALEXANDRU CÂLŢIA
(Continuare în pag. 11)

DRUMUL FăRă  ÎNTOARCERE AL EVREILOR DIN ARDEALUL DE NORD
În urmă cu 70 de ani, în primăvara lui 1944, evreii din Ardealul de Nord au 

pornit pe un drum fără întoarcere. sfârşitul călătoriei lor a fost, pentru cei 
mai mulţi, camera de gazare. Dacă nu, i-au răpit foamea, bolile, tratamentul 
inuman. Au fost câţiva „norocoşi” care au supravieţuit, dar care întreaga lor 
viaţă au resimţit, fie fizic, fie psihic, consecinţele acestui cumplit episod din 
viaţa lor. Cunoaştem cazuri de sinucidere după ce au fost eliberaţi. Au fost 
chinuiţi de întrebarea: „de ce am rămas eu în viaţă şi nu alţii (părinţi, fraţi, 
copii sau soţie, prieteni), cu ce am fost eu mai bun sau, poate, am profitat de 
cei slabi”. Desigur, de cele mai multe ori nu a fost aşa, era vorba de şansă 
sau de rezistenţa mai bună a organismului. Adevărul este că situaţia în care 
un om se află în condiţii-limită este cel mai bun test al caracterului. Şi viaţa în 
lagărele morţii a demonstrat acest lucru.

În aceste săptămâni ne-am amintit de evenimentele din timpul deportării 
în cadrul şirului de comemorări organizate în memoria lor. Ele vor continua 
(faţă de momentul la care scriu), evocări urmând să fie organizate în toate 
cele 12 comunităţi din Ardealul de Nord: sfântu Gheorghe, Gheorgheni, 
Târgu Mureş, Reghin, Baia Mare, sighet, Vişeu, Dej, Cluj, satu Mare, Şimleu 
silvaniei, Oradea şi Bistriţa, de unde evreii au fost deportaţi, dar nu numai 
acolo, ci şi la Braşov şi în Vechiul Regat. Aşa cum comunităţile evreieşti din 
Transilvania comemorează deportarea evreilor din Bucovina şi Basarabia în 
Transnistria, şi cele din  Vechiul Regat evocă evenimentele din Transilvania 
de Nord. În fond, este vorba de aceeaşi tragedie, doar metodele şi locurile 
unde s-a întâmplat diferă. Manifestările au fost organizate de Institutul „Elie 
Wiesel”, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, comunităţile evreieşti 
locale şi AERVH. Aceasta din urmă a jucat un rol important, deoarece ea îi 
înglobează pe toţi supravieţuitorii, atât pe cei deportaţi în Transnistria, cât şi la 
Auschwitz-Birkenau şi în celelalte lagăre de exterminare din Polonia, Germania, 
Austria, iar cei câţiva supravieţuitori au evocat suferinţele prin care au trecut. 
În multe dintre localităţi s-au implicat direct şi autorităţile centrale şi locale. 
Una dintre acţiunile semnificative – montarea de plăci comemorative în cele 
12 gări de unde au plecat evreii, înghesuiţi în adevărate „trenuri ale morţii” – 
a fost iniţiativa Institutului „Elie Wiesel” şi a Ministerului Transporturilor. La 
manifestările comemorative au participat, în afară de conducerea F.C.E.R., şi 
membri ai comunităţilor evreieşti, reprezentanţi ai Administraţiei prezidenţiale, 
Guvernului, clerici, parlamentari, oameni politici, prieteni ai evreilor şi mulţi 
copii, adică toţi cei care au simţit că trebuie să fie prezenţi la aceste evocări.

Parlamentul României, 7 mai 2014
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Ce reprezintă ziua de Lag Baomer? 
În termeni ”tehnici”, cea de a 33-a zi a 
numărării Omerului (Sefirath HaOmer), 
care începe în seara de ajun a celei de 
a doua zi de Pesah şi continuă 49 de 
zile (”şapte săptămâni întregi”), până la 
secerişul orzului. Omer era o măsură de 
capacitate pentru cereale, considerată 
a fi o zecime dintr-o efă, respectiv 380 
litre. Ritualul transmiterii omerului este 
descris în Mişna (tratatul talmudic Me-
nahot). Era vorba despre numărătoarea 
snopilor de grâu şi orz destinaţi ofrandei 
în Templul de la Ierusalim. După termi-
narea numărătorii ”să aduceţi un dar 
nou Domnului”, urmând Sărbătoarea 
Săptămânilor (Hag HaŞavuot). Această 
numărătoare a continuat şi după dis-
trugerea primului, precum şi a celui de 
al doilea Templu de la Ierusalim. Ea 
continuă până astăzi, dar comanda-
mentul aducerii ofrandei la Templul de 
la Ierusalim nu mai poate fi îndeplinit 
deoarece Templul nu mai există. Ea a 
devenit o perioadă de doliu: un comen-
tator a comparat această situaţie cu 
cea a unei familii în care copilul a murit, 
dar părinţii continuă să serbeze ziua lui 
de naştere. În această perioadă nu se 
oficiază nunţi, nu se consumă fructe 
noi, nu se îmbracă lucruri noi, tunsul şi 
bărbieritul sunt interzise. Excepţii sunt 
zilele de Roş Hodeş (prima zi a lunii 
ebraice Iyar) şi ziua a 33-a a numărătorii 
Omerului (LaG baOmer). 

*
Dar există şi alte interpretări. Conform 

tradiţiei, în armata liderului evreu Şimon 
bar Kochba, răsculat împotriva stăpânirii 
romane în Ereţ Israel (132-134 e.n.), 
luptau 24.000 de învăţăcei ai marelui 
învăţător Rabi Akiva, trimişi să lupte de 
către învăţătorul lor. Dar aceşti învăţăcei 
erau mândri, încrezuţi, nu se respectau 
reciproc şi nici măcar nu erau conştienţi 
de propria lor greşeală. De aceea, ei au 
murit în urma unei epidemii, un număr 
anumit în fiecare zi. Era pedeapsa divină 
primită de ei pentru lipsă de modestie şi 
de respect reciproc. Toate încercările de 
a opri epidemia nu au reuşit. Epidemia 
a continuat până când supravieţuitorii 
ei au înţeles motivul real al pedepsei 
divine: acest lucru a avut loc în cea 
de a 33-a zi a numărătorii Omerului. 
Înţelegerea motivului moral al izbucnirii 
epidemiei (respectiv a pedepsei divine) 
a determinat încetarea acesteia: a urmat 
schimbarea atitudinii celor care înţele-

seseră propria lor vină. În ziua a 33-a a 
numărării Omerului epidemia a încetat, 
încetând şi moartea învăţăceilor, în Tora 
deveniţi soldaţi. Epidemia a încetat nu 
după schimbarea atitudinii celor afec-
taţi de ea ca pedeapsă pentru lipsă de 
respect, ci în momentul în care aceştia 
şi-au dat seama de cauza ei, respectiv 
de greşeala lor. Aspectul moralizator este 
dublu. Primul element este obligaţia fie-
cărui om de a-i respecta pe semenii lui. 
Cel de al doilea element este că, dacă 
cineva înţelege cauza unui fapt dureros, 
dacă îşi înţelege propria lui greşeală, 
efectul încetează imediat, din momen-
tul înţelegerii cauzei. Numărătoarea 
Omerului a continuat fără doliu, acesta 
transformându-se în bucurie.

Aspectul menţionat mai sus este 
moralizator. Dar este vreun aspect isto-
ric real? Răspunsul cercetătorilor este 
pozitiv. Se vorbeşte despre o victorie 
temporară a armatei lui Şimon bar Ko-
chba asupra puterii romane, după multe 
înfrângeri şi suferinţe, câştigată în ziua 
de 18 Iyar. Speranţa era a unei victorii 
definitive. Dar acest lucru nu s-a întâm-
plat: după o victorie temporară, de mici 
proporţii, a urmat o nouă înfrângere. A 
fost făcută chiar o presupunere (nedo-
vedită istoric), conform căreia în această 
zi ar fi fost recucerit Ierusalimul, dar 
pentru o perioadă scurtă. Au început să 
fie căutate cauze şi explicaţii exterioare, 
precum o pedeapsă din partea Divinităţii.

*
Celei de a 33-a zi a numărătorii 

Omerului îi este atribuit încă un eveni-
ment care reuneşte aspectul istoric cu 
aspectul mistico-teologic. Este vorba 
despre moartea învăţatului Rabi Şimon 
bar Yochai. Ascuns într-o peşteră la Me-
ron, în Galileea, Rabi Şimon bar Yochai 
era căutat de romani pentru a fi ucis, dar 
reuşise să scape. El era considerat omul 
cel drept al generaţiei sale. În peştera în 
care se ascunsese, el se însingurase, 
ajunsese să fie în legătură cu Dumnezeu, 
să înţeleagă sensul ascuns al Torei şi 
să compună cartea Zohar. Conform 
tradiţiei, lui Rabi Şimon bar Yochai îi 
este atribuită apariţia Cabalei. Unii 
comentatori au făcut legătura între două 
elemente: Sefirath HaOmer şi cele 10 
Sefiroth din Cabala, a căror cunoaştere 
i-a fost atribuită acestui mare învăţat 
în Tora. Conform tradiţiei, Rabi Şimon 
bar Yochai a înţeles cauza epidemiei şi 
morţii luptătorilor din armata lui Şimon 

bar Kochba: lipsa de respect reciproc şi 
calomnia, bârfa, derâderea reciprocă. 
Atunci el a hotărât să se sacrifice pentru 
a-i salva. Conform tradiţiei, Dumnezeu 
i-a primit ruga şi l-a luat prin aceeaşi 
boală şi moarte. Dar înainte de toate, 
i-a permis să transmită învăţătura sa 
în Tora învăţăceilor lui. Pentru aceasta, 
avea nevoie de o zi întreagă. Dar spre 
asfinţitul soarelui, s-a dovedit că ziua era 
insuficientă. Atunci Dumnezeu a prelun-
git ziua, a oprit căderea nopţii, până când 
Rabi Şimon bar Yochai a terminat de a 
preda învăţătura către învăţăceii lui. Era 
în cea de a 33-a zi a numărătorii Omeru-
lui, în ziua de 18 Iyar. Epidemia a încetat 
datorită sacrificiului marelui învăţat. Rabi 
Şimon bar Yochai a fost înmormântat la 
Meron. Treptat s-a încetăţenit tradiţia 
pelerinajului la mormântul lui în ziua de 
LaG baOmer, ziua morţii sale, devenită 
Hilula (sărbătoare), deoarece, conform 
tradiţiei, sufletul unui ţadik (om drept) 
urcă încă o treaptă în ziua morţii sale. Tot 
mai sus. Iar Hilula este o zi de căsătorie 
între cer şi pământ, de unire între ele. Din 
acest motiv, în ziua de LaG baOmer se 
oficiază căsătorii, afirmându-se chiar că 
la aceste nunţi va veni şi Rabi Şimon bar 

Yochai, fără să fie văzut de nimeni. Evreii 
aşkenazi celebrează căsătorii numai în 
seara de ajun de LaG baOmer, când este 
numărată a 33-a zi a Omerului. Evreii 
sefarzi continuă să oficieze căsătorii 
şi la ieşirea din ziua de LaG baOmer, 
continuând acest lucru în restul zilelor de 
Sefira. A fost compus şi un cântec tradi-
ţional, Bar Yochai, aşrekha (Fericirea ta, 
Bar Yochai), cântat în seara de ajun şi 
în ziua de LaG baOmer la Hilula, lângă 
mormântul acestui învăţat, la Meron. 

*
De fapt, multe dintre obiceiurile legate 

de celebrarea acestei zile provin din se-
colul al 16-lea şi sunt legate de tradiţia 
cabalistică. Ele sunt puse în legătură cu 
evreii stabiliţi la Ţfat (Safed) în Pales-
tina în această perioadă, respectiv de 
ARY HaKadoş (Aşkenazy Rabi Iţhak) şi 
învăţăceii lui. Este vorba despre focuri 
(cărora li s-a atribuit o origine talmudi-
că), despre tunderea perciunilor copiilor 
la vârsta de 3 ani, despre jocul copiilor 
cu praştia şi arcul cu săgeţi. Aceste obi-
ceiuri au existat şi în rândul evreilor din 
România.

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Până în ziua de după ultima zi din a 

şaptea săptămână număraţi de la Pesah 
cincizeci de zile ... (Levitic 23:16)  Acea 
zi să vă fie zi de adunare sfântă, nici o 
muncă să nu faceţi ... (Levitic 23:21) 

Care este rostul acestei sărbători? 
Pe de o parte, sărbătorim recolta de 
grâu, din care aducem o primă jertfă de 
pâine. Pe de altă parte, data de cincizeci 
de zile după prima zi de Pesah coincide 
cu data în care Moşe Rabenu a primit 
Tablele Legii pe Muntele Sinai. De aici 
au tras concluzia înţelepţii Israelului că 
Şavuot este sărbătoarea primirii Torei.

Sărbătorile iudaice sunt mai mult 
decât simple acte de comemorare. De 
Pesah, când mâncăm Maţa şi Maror, 
retrăim ieşirea din Egipt. De Sucot, când 
luăm masa în Suca, retrăim peregrină-
rile strămoşilor în deşert. De Şavuot nu 
facem nimic deosebit. Prin ce retrăim 
aşadar primirea Torei?     

Nedumerirea este mai mare decât 
pare la prima vedere. Nu înţelegem 
cum au ieşit strămoşii noştri din Egipt, 
dar înţelegem ce înseamnă ieşire din 
robie spre libertate. Nu înţelegem cum 
au avut strămoşii noştri în deşertul Sinai 
un acoperiş deasupra capului să-i apere 
de razele soarelui, dar ştim cel puţin ce 
este un acoperiş. Mult mai greu ne este 
să înţelegem ce a însemnat primirea 
Torei.

Tora este izvorul civilizaţiei în care 
trăim. Ziua de odihnă după şase zile 
de muncă, respectul faţă de părinţi, 
castitatea, respectul faţă de om, egali-
tatea între oameni, interdicţia idolatriei, 
interdicţia jertfelor umane şi multe multe 
altele se trag toate din Tora.  

Cum ar arăta viaţa fără Tora? Pentru 
persoane de o deosebită statură morală, 
aşa cum au fost patriarhii, diferenţa nu 
era mare. Ei au reuşit, prin profunda lor 
intuiţie, să anticipeze cele scrise în Tora 
şi au avut tăria sufletească să trăiască 
la nivelul înţelepciunii lor. Pentru ei, 
primirea Torei doar transforma o intuiţie 

într-o certitudine.
Ei sunt însă puţini, precum perlele 

în nisip. Pentru cei mulţi, viaţa fără Tora 
era un haos complet. Totul era permis, 
totul era lipsit de orice normă de mora-
litate, dorinţa, tentaţia şi ispita momen-
tului erau ghidul vieţii. Societatea era 
condusă prin forţă brută, lipsită de orice 
moralitate. Frica de cei din jur, dar mai 
ales de sine însuşi, era condiţia umană.

Primirea Torei prin revelaţia Sinaitică 
a dat întregii umanităţi un set de valori 
divine, deci incontestabile. Pe baza lor, 
o societate de stâpâni şi sclavi a evoluat 
treptat într-un stat de drept.    

Noi, fiii lui Israel, am primit nu numai 
valori morale, ci şi un set de legi care 
ne pot  ghida viaţa. La prima vedere ele 
par a fi o povară. Cel ce şi-o asumă va 
descoperi,   după o scurtă perioadă de 
acomodare, că beneficiul depăşeşte clar 
efortul. Viaţa intră într-un ritm mai liniştit, 
conştiinţa e mai împăcată, deschiderea 
faţă de cei din jur creşte. Cuvintele sunt 
sărace pentru a descrie cât bine aduc 
aceste legi celui care le respectă. Numai 
cel care gustă acest mod de viaţă ştie 
să îl aprecieze.

Cum retrăim aşadar primirea Torei? 
Prin studiul ei. Un studiu teoretic nu este 
însă suficient. Este nevoie de un studiu 
din dorinţa de a-şi asuma cele învăţate. 
Deşi am primit Tora, ea rămâne o carte 
închisă. A deschide această carte din 
dorinţa de îndeplini cele scrise în ea 
este retrăirea revelaţiei Sinaitice.  

Conform obiceiului, de Şavuot se 
citeşte Cartea Rut. În această carte, 
Rut, fiica regelui moabit Eglon, rămâne 
alături de Naomi, mama fostului ei soţ, 
asumându-şi toate obligaţiile iudaismu-
lui. Aceasta a fost pentru ea o revelaţie 
Sinaitică particulară. Fiecare dintre 
noi, dacă îşi va asuma aceste obligaţii, 
va avea parte de propria sa revelaţie 
Sinaitică.

Rabin RAFAEL sHAFFER

LAG BAOMER, o zi de bucurie  
şi speranţă

ACORD DE COLABORARE PENTRU VOLUNTARIAT ÎNTRE BBR ŞI UMF
La 15 mai a.c. preşedintele B’nai B’rith 

România (BBR), ing. José Iacobescu, s-a 
întâlnit cu rectorul Universităţii bucureşte-
ne de Medicină şi Farmacie (UMF) „Carol 
Davila”, acad. prof. univ. dr. Ionel Sinescu, 
spre a stabili o nouă colaborare, la nivel 
universitar, pentru ajutorarea, pe bază 
de voluntariat studenţesc, a  rezidenţilor 
de la Căminul „Rosen”. „Prima etapă s-a 
derulat în 2013, a relatat preşedintele 
BBR, când acest program a fost sprijinit 
de studenta în anul V la sus amintita uni-
versitate, Milena Tocuţ, membră a BBR, 
cu dublă cetăţenie, română şi israeliană. 
Un grup de studenţi la medicină, voluntari, 
colegi cu ea, au vizitat Căminul şi, ghidaţi 

de dr. Stela Anghel, de la acest institut de 
prelungire a vieţii, au stat de vorbă cu re-
zidenţi, le-au aflat problemele, au încercat 
să le soluţioneze. Activitatea lor, susţinută 
de conducerea DASM, personal, de direc-
torul Departamentului, Attila Gulyas, şi de 
directorul Căminului, Gaetano Perrotta, 
a dus la creşterea tonusului optimist şi 
la ameliorarea stării de sănătate a rezi-
denţilor. Bunele rezultate din anul trecut 
au convers la implicarea, pentru 2014, în 
acest proiect a conducerii universitare”.  
În cursul întâlnirii între preşedintele BBR 
şi rectorul Universităţii s-a stabilit forma-
rea a patru grupe, a câte trei studente 
fiecare, care să viziteze săptămânal 

Căminul, urmând ca, dacă va fi nevoie, 
să multiplice vizitele. „Credem că este 
o acţiune binevenită - a spus ing. José 
Iacobescu - sub raportul câştigului de 
experienţă pentru voluntari, dar, mai ales, 
pentru rezidenţi. Ca şi în anul trecut, am 
primit asigurări de sprijin pentru solicitările 
voluntarilor din partea directorului DASM, 
Attila Gulyas, şi a directorului acestui Că-
min, Gaetano Perrotta. Nu putem trece cu 
vederea sponsorizarea venită, anul trecut, 
de la Nicole Tender, membră a BBR, care 
a asigurat transportul cu autovehicule al 
voluntarilor de la Universitate la Cămin şi 
retur. Sperăm că o vom primi şi în 2014. 
Voluntarii vor ajuta, pe cât posibil, asistaţi 

şi neasistaţi, având nevoie la domiciliu 
de îngrijire medicală calificată. Aceasta, 
pe baza recomandărilor de la Centrul 
F.C.E.R. de Ajutor Medical”. Preşedintele 
BBR are în vedere şi ajutorarea cu me-
dicamente de primă necesitate pe baza 
donaţiilor primite de la cei care sprijină 
activitatea acestei organizaţii. BBR şi-a 
câştigat un binemeritat prestigiu prin 
succesul marelui eveniment cultural „Po-
durile Toleranţei”, iniţiat de BBE şi aplicat 
de BBR în 2013, cu excepţionalul sprijin 
din partea Parlamentului, Preşedinţiei, 
Guvernului. „Nădăjduim să continuăm 
acţiunea şi în anul acesta”, a mai spus 
preşedintele BBR., José Iacobescu. (I.D.) 

Felicitări de Pesah
Preşedintele Academiei Române, Ionel-Valentin Vlad, a transmis acest mesaj 

preşedintelui F.C.E.R. cu ocazia sărbătorii de Pesah. Redăm mai jos textul felicitării:

Onorate domnule preşedinte,
Cu ocazia marii sărbători a poporului evreu, a „fraţilor noştri mai mari”, vă doresc 

să fiţi luminat de Cel-Prea-Înalt al cărui nume este sfânt pe calea care vi s-a dat.
Sărbători cu bucurie pentru dumneavoastră, întreaga familie şi prietenilor din 

comunitatea pe care o conduceţi.
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Iom Haaţmaut  
la Templul Coral

Iom Haaţmaut a fost celebrată 
la Templul Coral din Bucureşti, pe 
data de 6 mai, printr-o festivitate 
organizată de Comunitatea Evreilor 
Bucureşti în curtea sinagogii. Ing. 
Paul Schwartz, preşedinte C.E.B. 
şi vicepreşedinte F.C.E.R., a pre-
zentat istoricul Zilei Independenţei 
Statului Israel, realizările economice 
şi culturale ale Israelului, sitemul 
socio-politic israelian: „Israelul este 
o democraţie reprezentativă, cu un 
sistem parlamentar unicameral bazat 
pe sufragiu universal. Parlamentul 
(Knesset) are un număr simbolic de 
120 de membri, amintind de cele 12 
triburi ale Israelului antic. (...) Israelul 
are cel mai înalt standard de viaţă 
din Orientul Mijlociu şi printre cele 
mai mari speranţe de viaţă din lume. 
Economia israeliană a fost conside-
rată cea mai sigură în faţa crizelor 
mondiale globale şi a fost plasată 
pe primul loc în ceea ce priveşte 
rata de investiţii în cercetare şi dez-
voltare. Medicina e foarte avansată, 
la fel tehnica aviatică, militară (...), 
ceea ce a redus impactul crizei din 
perioada ultimilor ani. Israelul este 
lider în dezvoltarea energiei solare, 
este un lider global în conservarea 
resurselor de apă şi a energiei geo-
termale, precum şi în dezvoltarea 
de tehnologii de ultimă oră în toate 
domeniile.” 

Dr. Aurel Vainer, preşedintele 
F.C.E.R., a reliefat contribuţia evre-
ilor originari din România la înfiin-
ţarea Israelului modern, punctele 
forte ale statului israelian, precum 
şi legătura puternică a evreilor din 
actuala diasporă cu ţara străbuni-
lor: „În decursul anilor, poate chiar 
cu un rol esenţial avut de evreii din 
România, s-a format o comunitate, 
un işuv evreiesc în Palestina, în 
Ţara Sfântă, în Ereţ Israel. Acest 
işuv exista în momentul declarării 
independenţei Statului Israel, când, 
după 2000 de ani, se întâmplă acest 
miracol şi evreii redobândesc un 
stat în ţara lor sfântă. (...) De la o 
ţară plină de nisipuri, cu resurse de 
apă aproape inexistente, cu lipsă de 
minereuri, Israelul a devenit produ-
cător de gaze naturale. În zona Mării 
Mediterane care-i aparţine, există 
resurse importante de gaze naturale 
şi a început să le exploateze. Devi-
ne nu numai o ţară care-şi rezolvă 
problema aprovizionării cu gaze din 
propria producţie, dar va deveni un 
jucător important pe piaţa gazelor 
naturale în Europa şi în lume. Israelul 
a cunoscut o dezvoltare incredibilă a 
agriculturii, deşi nimeni nu putea să 
conceapă că-n deşert se vor cultiva 
plante şi că israelienii vor deveni 
chiar revoluţionari în agricultură – ei 
au introdus irigaţiile selective, udarea 
plantei direct la rădăcină printr-un 
sistem special. Ei au ajuns campio-
nii Europei la producţia de lapte pe 
locuitor, iar ţări cu tradiţie ca Olanda 
şi Ţările Baltice au fost întrecute 
de Israel.(...) Israelul este o forţă 
economică deloc de neglijat, o ţară 
inovativă(...) şi să nu uităm că toată 
dezvoltarea din ultimii 66 de ani a 
avut loc în condiţiile în care pericolul 
confruntărilor militare, fie directe, 
între armate, fie cu forţe teroriste, a 
fost o permanenţă. (...) Israelul are 
nevoie de diaspora – noi suntem 
diaspora, evreii din «răspândire», din 
comunităţile de prin lume, mici sau 
mari, tot aşa cum noi avem o imensă 
nevoie de Israel. Să fim solidari cu 
Israelul şi Israelul va fi solidar cu noi.” 

În încheiere, prim-cantorul Iosif 
Adler a rostit rugăciunile specifice 
de Iom Haaţmaut. Cei prezenţi au 
ascultat, de asemenea, imnurile de 
stat al României şi al Israelului. 

DIANA MEDAN

În ziua de 28 Nisan, în Israel se come-
morează Ziua Victimelor Holocaustului, în 
amintirea Răscoalei din Ghetoul Varşoviei 
(1943). În seara zilei de 27 aprilie a.c., la 
sediul JCC Bucureşti, sub coordonarea lui 
Adi Gueron, noul director al Centrului, a 
avut loc o emoţionantă manifestare dedica-
tă aceste zile. În sala împodobită cu tablouri 
ale pictorilor Elena şi Dan Beniaminovici 
Paulian s-au adunat numeroşi membri ai 
obştii, invitaţi de onoare, care au aprins 
şi lumânările simbolizând cele şase mili-
oane de victime ale Şoah-ului. În ordinea 
celor chemaţi să aprindă aceste lumânări 
îi amintim pe: ing. Iancu Ţucărman, vice-
preşedinte al AERVH, ing. Paul Schwartz, 
vicepreşedinte al F.C.E.R., preşedinte al 
C.E.B., fostul Mare Rabin în România, ac-
tualmente Rabin al moşavurilor din Israel, 
Menachem Hacohen, E.S. Dan Ben-Elie-

zer, ambasador al Statului Israel, directorul 
Programului Joint pentru România, Israel 
Sabag, şi doi reprezentanţi ai tinerei gene-
raţii a Comunităţii. În cuvântările lor au fost 
evocate persecuţiile seculare la care au 
fost supuşi evreii din Europa, culminând cu 
Holocaustul, suferinţele populaţiei evreieşti 
din România, bucuria de a avea o patrie, 
Israel, dorinţa de a fi pace în lume şi în 
Orientul Apropiat. A luat cuvântul, din par-
tea Centrului Romilor Anmare Romentza, 
lector univ. dr. Delia Grigore, care a recitat 
versuri dedicate victimelor de etnie romă 
ale Holocautului. Elevi ai Liceului de muzică 
au cântat la vioară muzică de Bach. Un 
moment dramatic a fost interpretat de actori 
profesionişti, iar eleva din clasa a V-a Şcolii 
Lauder-Reut, Dara Ioviţu, a rostit versuri, 
cu multă emoţie, făcându-ne să ne înfiorăm 
pentru ceea ce reprezintă Holocaustul în 

inima generaţiilor care i-au urmat. Corul 
C.E.B., condus la pian de Bogdan Lifşin, 
a interpretat muzică dedicată acestui mo-
ment tragic. Cantorul Iosif Adler a rostit El 
Male Rahamim. Pe o perdea neagră erau 
proiectate numele a numeroase victime din 
Bucovina de Sud, din Ardealul de Nord, oa-
meni cu vârste între un an şi şaptezeci de 
ani. NEVINOVAŢI!!! Unde eşti Fundoianu 
să ne spui ce s-a petrecut la Auschwitz? 

Au fost prezenţi rabinul  Rafael Shaffer, 
fostul Director al Programului Joint, Zvi 
Feine, preşedintele BB România, ing. José 
Iacobescu,preşedintele Asociaţiei Sioniste 
din România, ing.Tiberiu Roth, subsecretar 
de stat dr. Irina Cajal, directorul “Jurnalului 
Săptămânii” din Israel, Doina Meiseles, 
ş.a. Ceremonia s-a încheiat prin intonarea 
imnurilor de stat al României şi al Statului 
Israel.     B.MEHR

Duminică, 4 mai, Sinagoga Mare din Bucureşti a găzduit cere-
monia de comemorare a soldaţilor Statului Israel căzuţi la datorie 
şi a victimelor terorismului. Iom ha’Zikaron, sau Ziua Amintirii, 
a fost instituită la iniţiativa prim-ministrului David Ben Gurion în 
ianuarie 1951, după terminarea Războiului de Independenţă, ea 
fiind celebrată atât în Israel, cât şi în Diaspora. La eveniment au 
participat ambasadorul Statului Israel în România, E.S. Dan Ben-
Eliezer, colonelul Amichai Abrahams, ataşatul militar al Statului 
Israel în România, preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, 
vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, rabinul Naftali 
Deutsch, din partea Chabad România, personalităţi diplomatice, 
reprezentanţi ai corpului diplomatic şi militar israelian, ai MApN, 
precum şi numeroşi membri ai comunităţii evreieşti bucureştene. 

Un moment de reculegere în memoria soldaţilor care şi-au sa-
crificat viaţa pentru apărarea Statului Israel a deschis ceremonialul 
solemn, urmat de interpretarea unor cântece în limba ebraică. 
Ataşatul israelian pentru poliţie şi armată pentru Balcani, Amit 
Bar Ilan, a rostit rugăciunea de Izkor. Rabinul Naftali Deutsch a 
dat glas rugăciunii El Male Rachamim, urmată de Avinu Malkeinu, 
într-o interpretare emoţionantă. De asemenea, au existat două 
scurte momente testimoniale susţinute de Rachel Levy, care şi-a 
pierdut soţul în timpul operaţiunilor militare din 2002, şi de Eliezer 
Frumerman, care şi-a pierdut fratele în decursul evenimentelor 

din 1972. Colonelul Amichai Abrahams, ataşatul militar al Statu-
lui Israel în România, a transmis gândurile sale celor prezenţi şi 
Ordinul de zi al Şefului Statului Major. 

Ambasadorul Statului Israel în România, E.S. Dan Ben-Eliezer, 
a adresat un mesaj de rememorare şi solidaritate. “Ne-am adunat 
aici în această zi memorială pentru a ne aminti de fiii şi fiicele 
Statului Israel care şi-au pierdut viaţa în lupta lor. Datorită fiilor şi 
fiicelor care nu mai sunt astăzi aici, noi suntem mândri  de această 
ţară minunată. Trebuie să ne amintim poveştile lor, tot ceea ce au 
însemnat şi au făcut pentru noi. Fie memoria lor binecuvântată”. 

Preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, a rostit un 
mesaj în memoria tuturor celor dispăruţi, evocând importanţa lor 
pentru fiecare evreu atât din Israel, cât şi din Galut (Diaspora). 
“Ne aflăm aici pentru a cinsti memoria tuturor celor căzuţi în răz-
boaiele Israelului pentru independenţă, pentru bine şi pentru un 
stat adevărat. Aşa cum Israel are nevoie de Diaspora, asa şi noi, 
cei din Galut avem nevoie de Israel. Participând la evenimentul 
de astăzi, am trăit momente de mare intensitate, istoria celor 66 
de ani ai Statului Israel făcându-se cu multă jertfă”.

Ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnurilor de stat al Ro-
mâniei şi al Statului Israel. 

DAN DRUŢĂ

Ce reprezintă Ziua Eroilor pentru un stat şi un popor? Cine 
sunt eroii? Cum este cinstită memoria lor? 

Din nenorocire, numărul eroilor căzuţi pentru apărarea Israelu-
lui creşte de la an la an. El a depăşit cu mult cifra de 23.000, dar 
numai în acest an au căzut 57 de eroi. Mi-a rămas în memorie 
afirmaţia făcută de un comentator militar israelian, după care – 
pe baza unui calcul statistic – numărul eroilor a ajuns să fie egal 
cu numărul zilelor din calendar, începând cu ziua de 5 Iyar 5708 
(14 mai 1948), ziua proclamării independenţei statului Israel, 
până la 5 Iyar 5774 (5 mai 2014). Deci 23.725 eroi. Categorie 
care include atât soldaţii căzuţi pe front, în lupta cu duşmanul, cu 
arma în mână, cât şi soldaţii ucişi în accidente militare; luptătorii 
organizaţiilor Hagana, Palmah, Eţel, Lehi, chiar şi Nili, căzuţi în 
lupta pentru întemeierea statului; poliţişti, grăniceri, temniceri şi 
pompieri căzuţi ”la datorie”; civili victime ale atentatelor teroriste. 
Victime ale conflictului arabo-israelian, ale unui război pe care îl 
suportăm de câteva generaţii, care nu pare să aibă sfârşit. Liderii 
arabi palestinieni nu vor să recunoască existenţa Israelului ca 
stat al poporului evreu. Dar statul Israel continuă să existe, să 
se dezvolte, chiar dacă este nevoit să plătească un asemenea 
preţ uriaş... 

Ceremonia de doliu a fost la fel cu acelea din anii precedenţi. 
Drapele coborâte în bernă. Seara a sunat sirena, pentru un mo-
ment de reculegere. Aprinderea făcliilor şi rugăciunile recitate în 
faţa Zidului de Apus (Kotel Hamaaravi), în prezenţa preşedintelui 
statului. Dimineaţa, din nou sirena şi încă un moment de recule-
gere, precedând ceremoniile de la cimitirele militare. Una dintre 
ele în prezenţa primului ministru, el însuşi frate îndoliat: fratele 
său mai mare a căzut eroic ucis la Entebbe, în operaţiunea de 
eliberare a unor israelieni luaţi ostatici de terorişti în anul 1976. 
După ceremonii, rudele victimelor s-au dus să se reculeagă la 
mormintele celor dragi. La ceremoniile în memoria eroilor din 
Războiul de Independenţă (1948), din Operaţiunea Sinai (1956) 
şi din Războiul de Şase Zile (1967), părinţii îndoliaţi aproape că 
lipseau. Numărul lor era deja mic şi la ceremoniile organizate în 
memoria victimelor Războiului de Iom Kipur (1973). Anii au trecut, 
o generaţie a trecut, a venit alta. La ceremonii au participat fraţii, 
surorile, fiii şi fiicele victimelor. Au trecut generaţii, dar conflictul 
a rămas, a fost transmis generaţiilor următoare. Nimeni nu ştie 
până când... Nu ştiu câţi originari din România sunt printre cei ce 
au murit eroic în războaiele Israelului. Dar au fost întotdeauna. O 
fostă colegă de liceu ne-a reamintit tuturor de fostul nostru coleg 
Wilhelm (Willy) Bercovici, absolvent al Liceului ”Vasile Alecsandri” 
din Galaţi în anul 1964, căzut în Războiul de Şase Zile din 1967. 
Era tânăr, nou imigrant, militar în termen. La Galaţi voia să devină 

inginer. Ar fi avut toată viaţa înaintea lui, dar a căzut pe front... Un 
cuvânt pios în amintirea lui, ca om, ca prieten şi coleg de şcoală, 
dar şi ca simbol al tuturor celor căzuţi. Un cuvânt pios în amintirea 
fiecăruia dintre ei...

După terminarea ceremoniilor au început pregătirile pentru 
ceremonialul Zilei Independenţei. Deci, o alternanţă între moarte 
şi viaţă, între morţi şi vii. Pe morţi îi păstrăm în suflet, ei se află 
alături de noi, dar viaţa îşi urmează cursul, tocmai acest curs 
pentru care eroii au căzut în luptă. Pentru a-i salva pe ceilalţi, 
pentru a salva viaţa...

În acea zi m-am gândit la încă o categorie de oameni, tot 
victime: invalizii de război. Oameni care continuă să trăiască, 
fac totul pentru a trăi, pentru a fi activi. Oameni care au rămas în 
viaţă, care trăiesc dar care suferă. Unii mai puţin, alţii mai mult, 
mult mai mult. Mulţi dintre ei, pe lângă suferinţa fizică pe care 
o poartă, discret sau în public fără voia lor, au şi probleme de 
natură materială. În urmă cu câţiva ani, unii au protestat. Cineva 
a afirmat cu durere că... morţii costă cel mai puţin. Referirea era 
la bugetul statului. Să sperăm că problema invalizilor de război a 
fost rezolvată definitiv.

După câteva zile a urmat o dispută publică. Corpul neînsufleţit 
al unui soldat căzut pe front nu a fost găsit. Autorităţile au vrut însă 
”să-şi facă datoria”, gândindu-se şi la liniştirea familiei defunctului, 
voind şi evitarea ”complicaţiilor”. Soluţia? Un mormânt improvizat, 
gol. Dar familia soldatului erou avea unele bănuieli. În cele din 
urmă, familia a cerut deschiderea mormântului. Adevărul a ieşit 
la iveală... Asemenea ”metodă” nu trebuie să se mai repete, fără 
aprobarea prealabilă a familiei eroului respectiv. 

În urmă cu câţiva ani a avut loc o dispută cu caracter religios. 
Tradiţia iudaică nu include ceremoniale publice în memoria eroilor: 
asemenea ceremoniale (în forma lor modernă) îşi au originea în 
Franţa de după primul război mondial, influenţate fiind de tradiţia 
elenistică şi romană. Unii evrei religioşi au cerut ca memoria celor 
dragi lor, căzuţi în războaiele Israelului, să fie eternizată în forma 
tradiţională evreiască: prin studiul unor capitole din Mişna. Anul 
acesta disputa nu a avut loc. Totuşi, cred că ar trebui găsită o cale 
de a combina cele două metode de eternizare a memoriei eroilor, 
având în vedere că unii erau evrei iar alţii nu, precum şi faptul că 
unii eroi (ca şi unii membri al familiilor lor) au fost evrei religioşi, 
iar alţii nu, fiecare preferând ceremonia în felul lui.

Deocamdată un cuvânt pios, precum şi o lacrimă fierbinte în 
memoria tuturor eroilor căzuţi în lupta pentru apărarea Israelului. 
Cu speranţa că, în viitor, nu vor mai cădea alţi eroi...

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

Iom Haşoah la JCC Bucureşti

Iom Hazikaron la Sinagoga Mare

Gânduri de Ziua Eroilor Israelului...  
şi de după această zi
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În perioada 29 aprilie–2 mai 2014, la invitaţia Knesset-ului, 
Principesa Margareta şi Principele Radu  au efectuat o vizită 
în Israel. A fost prima vizită a unor membri ai familiei regale a 
României, de la înfiinţarea Statului Israel. Perechea princiară 
a fost oaspetele Parlamentului Israelului. Ea s-a întâlnit cu 
vicepreşedintele acestuia, doamna Ruth Calderon, precum şi 
cu alţi reprezentanţi ai partidelor politice din Knesset, cu cei ai  
grupului de prietenie Israel-România, cu ministrul Sănătăţii, d-na 
Yael German, şi cu alţi miniştri.

Principesa Margareta şi Principele Radu au vizitat Memoria-
lul Yad Vashem şi au luat parte la o ceremonie de comemorare, 
încheiată cu o depunere de coroană de flori. Yad Vashem a 
conferit Reginei-mame Elena a României titlul de “Drept între 
Popoare”. Alteţele Lor Regale s-au întâlnit cu Preafericitul 
Teofilos al III-lea, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului, şi au 
vizitat Biserica Română din Ierusalim, Locurile Sfinte creştine 
şi Zidul Plângerii. Principesa Margareta şi Principele Radu au 
fost oaspeţii Parcului Tehnologic de la Har-Hotzvim, Centrului 
Medical “Edith Wolfson” din Holon, Camerei de Comerţ Israel-
România (d-na Colette Avital) şi Muzeului “Casa Diasporei”.  
La Centrul Medical, Principesa Margareta a stat de vorbă cu 
doi copii români care urmează să fie operaţi acolo. Principele 
Radu a susţinut două conferinţe, la Universitatea Ebraică din 
Ierusalim şi la Universitatea din Tel Aviv, şi a avut convorbiri cu 
reprezentanţi ai organizaţiei B’nai B’rith.

Relaţii foarte bune între România şi Israel
In seara zilei de 29 aprilie, Principesa Margareta şi Principele 

Radu au avut o întâlnire de lucru cu Zeev Elkin, ministrul adjunct 
al Afacerilor Externe din Israel. Ministrul israelian a evidenţiat 
relaţiile foarte bune dintre România şi Israel, considerând ţara 
noastră ca fiind un partener de încredere în cadrul dialogului 
U.E. – Israel. În acest context, Zeev Elkin şi-a exprimat speranţa 
ca România să susţină punctul de vedere al Israelului la nivelul 
Uniunii. Principele Radu a ţinut să sublinieze relaţiile foarte 
bune dintre familia regală şi comunitatea evreiască. Totodată, 
a făcut referire la rolul pozitiv jucat de Casa Regală a României 
în promovarea intereselor ţării noastre pe plan extern. (E.G.)

Prima vizită a unor membri ai familiei regale a României 
în Israel

Sinagoga Mare din Bucureşti a fost din 
nou martora unui eveniment cu semnifi-
caţii deosebite. Duminică, 27 aprilie a.c., 
toţi cei care au fost de faţă „au intrat în 
lumea evreilor înţelepţi”. Aceste cuvinte 
au fost rostite de dr. ing. José Blum, şeful 
Oficiului de cultură, artă şi ştiinţă, când 
a prezentat noua ediţie a lucrării “Pirkei 
Avot”- Din Învăţătura Străbunilor, a cărei 
traducere şi adaptare este opera ing. Ba-
ruch Tercatin, un cunoscător aprofundat al 
iudaismului şi cărţilor sfinte ale religiei mo-
zaice. Activitatea lui, a spus vorbitorul, a 
fost recompensată cu numeroase premii, 
printre care Premiul Academiei Române, 
premiile israeliene Ianculovici şi Groper 
şi multe altele. Pentru ataşamentul său 
faţă de tălmăcirea în limba română a 
unor lucrări fundamentale ale iudaismului, 
Baruch Tercatin a fost distins şi de către 
preşedintele Traian Băsescu cu ordinul 
„Meritul Cultural” în grad de Comandor. 
În această dimineaţă, a mai spus dr. ing. 
José Blum, personalitatea autorului şi 
eforturile lui, precum şi importanţa acestei 
lucrări vor fi comentate de mulţi dintre pri-
etenii lui, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, Marele Rabin Menachem Haco-
hen, E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul 
Statului Israel, academicianul Răzvan 
Theodorescu, preot prof. dr. Alexandru 
Stan, preot dr. Ion Armaşi şi mulţi alţii.

O lucrare esenţială despre 
comportamentul unui om
În cuvântul său, preşedintele F.C.E.R., 

dr. Aurel Vainer, a salutat numeroasele 
personalităţi care au dat curs invitaţiei 
de a participa la eveniment, scoţând în 
evidenţă efortul făcut de Marele Rabin 
de a fi prezent la această nouă lansare,  
şi a subliniat că  această a doua ediţie 
a “Pirkei Avot”, îmbogăţită, cuprinde 
lucruri importante din comportamentul 
unui om, respectarea lor fiind un element 
esenţial al eticii iudaice. În continuare, 
preşedintele F.C.E.R. i-a caracterizat pe 
scurt pe cei din panelul care conduce 
această întâlnire, drept prieteni ai comu-
nităţii şi a prezentat mai detaliat viaţa şi 
personalitatea Marelui Rabin Menachem  
Hacohen, care s-a bucurat de simpatia 
enoriaşilor şi a reuşit să-i păstorească 
pe evreii din România timp de 14 ani. La 
rândul său şi domnia-sa este autorul unei 
lucrări care a apărut la Editura Hasefer, 
„Cartea vieţii omului”, a spus A. Vainer.

Marele Rabin Menachem  
Hacohen:

„Sunt un simplu evreu”
Marele Rabin se consideră un sim-

plu evreu, care nu este mai mult decât 
cineva din comunitate, şi aşa gândea şi 

când a ocupat funcţia de Mare Rabin. 
În activitatea sa a fost călăuzit de zicala 
„alegeţi un rabin şi câştigă-ţi un prieten” şi 
aici nu este nicio contradicţie de termeni 
deoarece el este prieten cu membrii co-
munităţii chiar dacă are funcţie de rabin. 
Iar printre prietenii lui poate enumera pe 
mulţi dintre cei de faţă: pe academicianul 
Răzvan Theodorescu, un mare prieten al 
evreilor, pe dr. Aurel Vainer, preşedintele 
unei mari comunităţi, cu care doreşte 
să fie în continuare partener în ceea ce 
face el şi să stea alături de el şi aici şi 
acolo sus, în Rai. Dintre cei de faţă mai 
doreşte să amintească trei nume: pe 
ambasadorul Dan Ben-Eliezer şi pe cei 
doi rabini aflaţi în sală, Rafael Shaffer şi 
Naftali Deutsch. În ceea ce-l priveşte pe 
Baruch Tercatin, el nu este autorul lui “Pir-
kei Avot” dar, împreună 
cu Lucian Herşcovici, 
a reuşit să dea o nouă 
prezentare a acestei 
lucrări. Puterea lui „Pir-
kei Avot” este că, prin 
câte o nouă versiune, 
transmite generaţiilor 
un nou înţeles. Fiecare 
pasaj al cărţii oferă o 
înţelepciune. Marele 
Rabin a apreciat efor-
turile Editurii Hasefer de 
a oferi publicului impor-
tante lucrări în dome-
niul iudaismului. Sunt 
importante şi cărţile de 
beletristică, precum şi 
alte titluri, dar ele se re-
găsesc şi la alte edituri. 
Lucrări de iudaistică sunt editate numai 
de Hasefer. Cu aceasta se poate lăuda 
comunitatea  evreilor din România. Mena-
chem Hacohen a evocat şi personalitatea 
acad. Nicolae Cajal, căruia îi datorează 
faptul că a fost rabinul comunităţii timp 
de 14 ani. El l-a invitat în România şi şi-a 
exprimat convingerea că va putea crea 
legături şi cu alte religii, ceea ce s-a şi 
întâmplat. A avut relaţii excelente cu toa-
te bisericile, inclusiv cultul musulman. O 
astfel de situaţie ar trebui să existe şi în 
Israel. Marele Rabin l-a îndemnat pe ing. 
Baruch Tercatin ca, împreună cu Lucian 
Herşcovici, să continue să editeze şi alte 
lucrări de iudaism

Acad. Răzvan Teodorescu a subliniat 
importanţa studierii istoriei tuturor religiilor 
în şcoli şi valoarea educativă a tratatului 
talmudic ”Pirkei Avot”: “Când am fost 
ministru al Culturii, cu comentariile făcu-
te de ing. Baruch Tercatin l-aş fi pus în 
programă, alături de comentarii la Noul 
Testament sau comentarii la Coran şi alte 
lucruri”, a spus vorbitorul. El şi-a reafirmat 
sentimentele de prietenie faţă de poporul 
evreu şi a evocat mai multe persona-
lităţi evreieşti, unele prezente în sală, 

amintindu-i pe Marele Rabin Menachem 
Hacohen, „pe acea minunată pereche, 
Nicolae (z.l.) şi Bibi (z.l.) Cajal, care-mi 
aduceau aminte de marile cupluri evre-
ieşti din Vechiul Testament”, pe Baruch 
Tercatin – „expresia evreului român care a 
făcut alia şi care a dus cu el sentimentele 
de iubire faţă de ţara în care s-a născut, 
dezvoltându-şi sentimentele de iubire faţă 
de ţara al cărei cetăţean este”.

O culegere de valori morale 
E.S. Dan Ben-Eliezer a subliniat uni-

versalitatea adevărurilor morale cuprinse 
în acest volum: “Îl felicit pe B. Tercatin 
pentru munca sa extraordinară depusă 
în sprijinul apariţiei unor lucrări iudai-
ce şi pentru activitatea sa intelectuală 

deosebită (...). “’Pirkei 
Avot” este o colecţie a 
unor adevăraţi experţi în 
înţelepciune, o colecţie 
de texte de moralitate, o 
culegere în care sunt in-
cluse gândurile a patru 
generaţii de înţelepţi din 
antichitatea Israelului. 
Lucrarea e o culegere 
de valori morale şi nor-
me ale comportamen-
tului moral, reglemen-
tând relaţia dintre om 
şi aproapele său, dar şi 
dintre om şi divinitate. 
Aceste cuvinte înţelepte 
spuse acum mai bine de 
2000 de ani sunt la fel 
de actuale acum, ca şi 

atunci. Cuvintele acestea se adresează 
fiecărui om, sunt eterne şi oricine se poate 
auto-identifica în ele.”

A urmat un moment special, când 
preşedintele C.E.B. şi vicepreşedinte al 
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, i-a înmâ-
nat lui Baruch Tercatin ordinul „Meritul 
Cultural” în grad de Comandor, conferit 
de preşedintele Băsescu.

Prof. univ. dr. preot Alexandru Stan 
a arătat că întotdeauna a avut o bună 
colaborare cu comunitatea evreiască. 
Apreciind eforturile lui Baruch Tercatin 
de a tălmăci “Pirkei Avot”, şi-a dat seama 
că acesta s-a gândit la ceva util pentru 
evrei iar în această versiune el a găsit 
„izul literar”. “Pirkei Avot” vrea ca cititorul 
evreu să cunoască, să-şi însuşească şi 
să înţeleagă legea.

O carte de studii
Rabinul Rafael Shaffer a ţinut o ade-

vărată drasha despre valoarea muncii, în 
acest caz, a celei de coordonare a volu-
mului: “Această carte este cunoscută de 
mai mulţi decât cei care o cumpără. Aici, 
în sinagogă, conform tradiţiei, în fiecare 

sâmbătă după-amiaza, înainte de Minha, 
vara, avem un grup de studiu în care 
învăţăm “Pirkei Avot” împreună şi  baza 
acestui curs este această carte. Puţine 
sunt cărţile care nu doar se publică, dar 
se şi studiază după ele, aceasta fiind o 
treaptă superioară. Puţine sunt cărţile ai 
căror autori se lasă îndrumaţi de ceea 
ce au scris. (...) Colaboratorul nostru, 
ing. B. Tercatin,  respectă munca – în 
conformitate cu îndemnul înţelepţilor de 
«a iubi munca» – şi nu se lasă, e mereu 
activ, traduce, scoate noi volume. Aşadar 
închei cu o binecuvântare: să continue 
munca şi să publice multe alte cărţi.”

 Rabinul Naftali Deutsch a evidenţiat 
încă o dată meritul coordonatorului aces-
tei cărţi: “Înţelepţii vorbesc despre patru 
feluri de oameni, analizaţi adesea în func-
ţie de caracteristicile lor, de la omul cel 
nestăpânit, care se enervează repede, 
până la cel calm. Printre cei pozitivi, este 
cel numit hasid – un om înţelept, dar şi 
bun, chiar mai bun decât ar trebui. El face 
mereu mai mult decât trebuie, se străduie 
să fie totul mai frumos ş.a.m.d. Eu cred 
că B. Tercatin este un hasid, ce merită 
tot respectul nostru pentru strădania lui 
neobosită de a promova valorile iudaice.”  

“Pirkei Avot”, actualitatea 
eticii evreieşti

Preot dr. Ion Armaşi a evidenţiat im-
portanţa “Pirkei Avot”-ului pentru dialogul 
inter-religios: “Din punct de vedere literar, 
această lucrare trebuie citită în totalitate. 
Din punct de vedere spiritual, această 
lucrare conţine înţelepciunea şi profunzi-
mea privirii iudaice (...). Pe mine, ca preot 
creştin-ortodox, această carte mă ajută 
să cunosc mai bine viziunea învăţaţilor 
poporului evreu şi actualitatea acesteia. 
(...) Cuvântul Scripturii, al Torei, nu e li-
teră moartă, ci e cuvântul lui Dumnezeu 
de viaţă dătător. Aşadar, pe lângă faptul 
că este cea mai citită, cea mai publicată, 
cea mai cerută carte a omenirii, Scriptura 
e cel mai important reper al vieţii umane. 
(...) Felicitări d-lui B. Tercatin, personali-
tate recunoscută pe plan mondial, pentru 
faptul că ne-a făcut accesibilă cunoaşte-
rea viziunii înţelepţilor poporului evreu, 
care stă la baza eticii evreieşti.”

Prof.univ. dr. preot Emilian Corniţescu 
a apreciat eforturile ing. Baruch Tercatin 
de a scoate o nouă ediţie a “Pirkei Avot”, 
care îmbogăţeşte cunoaşterea literaturii 
ebraice iar comentariile lui sunt spre 
folosul celor care nu cunosc ebraica sau 
sunt de altă religie. “Pirkei Avot” este o 
lucrare interesantă şi ne duce către con-
vingerea că tot ce ţine de tradiţie trebuie 
să păstrăm, a spus preot E. Corniţescu.

Ing. Baruch Tercatin: 

O zi mare
În cuvântul său, ing. Baruch Tercatin 

a apreciat că apariţia “Pirkei Avot”, pe 
care o omagiem acum, este o zi mare. 
După ce evreii au primit Tora, “Pirkei 
Avot” reprezintă ceva în plus deoarece 
este învăţătura de fiecare zi, în decursul 
unui an. El a mulţumit preşedintelui Tra-
ian Băsescu pentru distincţia acordată şi 
preşedintelui Vainer, care l-a propus s-o 
primească. În încheiere, el a mulţumit 
tuturor invitaţilor, oaspeţilor veniţi din Is-
rael, mai ales Marelui Rabin M. Hacohen, 
preşedinţilor de comunităţi veniţi din ţară, 
echipei de la Departamentul cultural – dr. 
ing. José Blum, Sybil Bennun şi Robert 
Schorr –, precum şi echipei Editurii Ha-
sefer, condusă de Alexandru Marinescu, 
pentru realizarea acestui volum.

Cuvinte de laudă au fost rostite şi 
de Doina Meiseles, editorul publicaţiei 
„Jurnalul Săptămânii”, care a apreciat 
că, fără pericopele lui Baruch Tercatin, nu 
ar fi putut edita publicaţia. Vorbitoarea a 
apreciat că “Pirkei Avot” este un moment 
de înţelepciune şi că, datorită lui Baruch 
Tercatin, ajunge în mâna fiecăruia dintre 
noi această înţelepciune din care apoi 
putem învăţa.

EVA GALAMBOs 
DIANA MEDAN

Duminica în care am primit, din nou, înţelepciunea străbunilor Lansarea noii ediţii a “PIRKEI AVOT”
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Arheologii israelieni sunt aproape siguri că au identificat o cita-
delă biblică cucerită de regele David. Potrivit specialiştilor, cucerirea 
acesteia i-a facilitat reuşita militară de la Ierusalim. Arheologul Eli 
Shukron a început săpăturile încă din anul 1995. La fel ca majo-
ritatea cercetătorilor, el este sigur de existenţa regelui David ca 
personaj istoric şi nu doar ca o apariţie biblică. Fragmentele de 
ceramică descoperite în acest sit au fost datate ca având o vechime 
de aproximativ 3800 de ani. Sunt cele mai mari ziduri descoperite 
în regiune înainte de cele ridicate de Irod cel Mare, ambiţiosul rege 
iudeu care a extins cel de-al doilea Templu din Ierusalim, în urmă 
cu aproximativ 2100 de ani. 

Fortificaţia a fost construită deasupra unui izvor de apă şi se 
presupune că avea rolul de a proteja sursa de apă potabilă a Ie-
rusalimului antic. Echipa lui Eli Shukron a anunţat că a descoperit 
doar două fragmente ceramice din acea perioadă. El explică această 
situaţie prin folosirea continuă a acestei fortăreţe pentru o lungă peri-
oadă de timp după ce regele David a cucerit Ierusalimul. Majoritatea 
fragmentelor ceramice descoperite în sit datează din secolul IX î.e.n. 
“Această citadelă a regelui David este cetatea Sionului pe care el 
a cucerit-o din mâinile iebusiţilor. Realităţile arheologice coincid cu 
descrierile biblice ale locului”, apreciază Shukron. 

Alternative de transport 
ecologic

O serie de companii israeliene produc sau au în plan construirea 
unor prototipuri de mijloace de transport ecologice. The CityTrans-
former este un model de maşină electrică cu doar două locuri, de 
mărime redusă, foarte utilă în oraşele aglomerate şi căreia i se poate 
găsi mult mai uşor un loc de parcare. Ea cântăreşte sub 500 de kilo-
grame şi se pretează unui transport modern şi confortabil. Momentan 
este încă în fază de prototip, dar foarte curând va fi produsă în serie. 

SoftWheel este o bicicletă cu motor, cu un sistem de suspensie 
special, care, datorită unor facilităţi tehnice, poate fi utilizată şi de 
persoane cu dizabilităţi locomotorii. Scuterul electric Muve oferă o 
senzaţie nouă, cel care îl conduce stând în picioare! El este uşor de 
transportat, poate fi luat chiar şi în mijloacele de transport în comun. 
Are trei roţi şi este dotat cu dispozitive speciale pentru instalarea 
diverselor device-uri de comunicaţie. 

Implicarea autorităţilor israeliene pentru obţinerea de inovaţii 
care să reducă poluarea şi dependenţa de combustibilii convenţio-
nali este reală, având în vedere că începând din luna august 2013, 
Tel-Avivul este primul oraş israelian în care compania de transport 
public a început să-şi doteze parcul auto cu autobuze electrice, pe 
bază de baterii. Capacitatea unei asemenea baterii este de 248 de 
km parcurşi. În următorii cinci ani, compania de transport intenţio-
nează să cumpere alte 200 de astfel de unităţi electrice, astfel că 
totalul cheltuielilor de mentenanţă tehnică va fi redus cu circa 20%.

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Despre politică şi politici 
publice în Israel  

şi România
Între 28 şi 29 aprilie a.c., Centrul de Studii Israe-

liene din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi 
Administrative a organizat conferinţa internaţíonală 
intitulată Politics and Public Responsibility in Israel 
and Romania. A Comparative Perspective. La des-
chidere au participat rectorul prof. univ. dr. Alina Băr-
găoanu, prorectorul conf. univ. dr. Liliana Popescu, 
decanul Facultăţii de Administraţie Publică, conf.univ.
dr. Diana Camelia Iancu, directorul Centrului de Studii 
Israeliene, prof.univ.dr. Liviu Rotman, Shelly Hagler 
Livne, Şeful Adjunct de Misiune din partea Ambasa-
dei Statului Israel în România, şi fostul ambasador al 
României în Statul Israel, E.S. Edward Iosiper.

Atât rectorul cât şi prorectorul SNSPA au subliniat, 
în cuvântul lor de deschidere, importanţa organizării 
acestei conferinţe şi a dezbaterilor de acest gen 
într-un cadru academic, precum şi necesitatea cu-
noaşterii unor teme deosebit de importante pentru 
evoluţia societăţii. Directorul CSI, prof. univ. dr. Liviu 
Rotman, a salutat sprijinul conducerii SNSPA pentru 
organizarea acestei conferinţe şi prezenţa profesorilor 
invitaţi, reiterând importanţa acestor dezbateri. Shelly 
Hagler Livne a apreciat organizarea acestui important 
eveniment academic şi demersurile recent înfiinţatu-
lui Centru de Studii Israeliene. Conf. univ. dr. Diana 
Camelia Iancu a menţionat importanţa subiectului 
dezbătut şi necesitatea studierii acestor mecanisme 
ce ţin de domeniul ştiinţelor politice şi administraţiei 
publice.

„Lipsa criticii duce  
la un regim nedemocratic”

Prof. dr. Dan Korn, de la Beit Berl College, fost de-
putat în Kneset din partea Partidului Muncii, a susţinut 
o comunicare intitulată „Public Responsibility of the 
Prime Minister and the Leader of the Opposition”, în 
care a susţinut teza coresponsabilizării Opoziţiei în 
scopul unui act de guvernare echilibrat şi în interesul 
unei majorităţi cât mai largi, fără însă a o degreva 
de menirea sa fundamentală, de a se opune în mod 
constructiv, critic şi raţional voinţei politice majoritare.

Prof. dr. Victor Alistar, de la Facultatea de Admi-
nistraţie Publică şi director executiv al Transparency 
International Romania, a vorbit despre rolul unei 
societăţi civile bine determinate ca intermediar şi me-
diator între cetăţeni şi autorităţi, în cadrul conferinţei 
„Public accountability of third pillar regarding society’s 
development goals”.

Decanul Facultăţii de Administraţie Publică a 
prezentat expunerea „Public accountability – measu-
rements and implications for the Romanian society”, 
descriind o serie de mecanisme şi politici publice 
cu un rol deosebit de important pentru societatea 
românească. 

Prof. dr. Ori Abel-Ganz, de la Beit Berl College 
a explicat principalele concepte de bază şi tipologii 
ale responsabilităţii publice, reunite în comunicarea 
cu titlul „Public Responsibility – basic concepts and 
typologies”.

Pagină realizată de DAN DRUŢĂ

Descoperirea unei fortificaţii 
din vremea regelui David

Metode inovative de iluminare
Compania Oree Illumination propune o alternativă mai ieftină, 

care consumă mai puţină energie electrică şi ocupă mai puţin spaţiu, 
într-un cuvânt, lumina viitorului! Becurile cu halogen sunt prea calde, 
cele fluorescente prea aspre, iar cele incandescente sunt ineficiente 
şi în curs de suprimare în numeroase ţări. 

Tehnologiile de iluminat din ziua de azi trebuie să fie economice, 
de lungă durată şi ecologice. LightCell, produsul companiei mai sus 
amintite, s-ar părea că îndeplineşte toate aceste condiţii. El este 
alcătuit din mai multe leduri luminoase şi oferă o lumină de calitate 
superioară. “O mulţime de companii pot  oferi fineţea, uniformitatea 
sau lumeni mai puternici per watt, dar noi suntem singura companie 
din lume care poate oferi toate acestea împreună, într-un singur 
pachet”, spune Amir Steklov, managerul economic al companiei 
producătoare. LightCell vine în culori – “temperaturi” de la alb rece 
la alb cald (în funcţie de nivelul de fosfor) şi poate funcţiona până la 
50.000 de ore. Panoul de reglaj  poate fi controlat de la calculator. 
În afară de personalul de vânzări de la nivel global, cei mai mulţi 
dintre angajaţii companiei din Ramat Gan sunt veterani ai domeniului 
electro-optic şi software-ului. Compania se află în plină extindere, 
ea fiind în căutarea deschiderii unei filiale în China. În urma ultimului 
târg din august 2013 organizat în Thailanda, vânzările au depăşit 
100.000 de unităţi pe lună. LightCell este deja prezentă pe piaţa 
de profil din Europa şi Asia. Companiile din Olanda, Turcia, China, 
Japonia, Coreea şi India au început să achiziţioneze panouri solare 
produse de ea.

Progrese în tratarea 
diabetului

Potrivit cercetătorilor israelieni, stadiile 
incipiente ale diabetului zaharat tip 1 pot fi 
tratate eficient cu o proteină antiinflamatoare. 
Rezultatele inovatoare ale unui nou studiu 
clinic israelian arată că diabetul zaharat tip 1 
poate fi tratat eficient şi sigur cu Alpha 1 An-
titrypsin, o proteină antiinflamatoare pe care 
corpul nostru o produce în mod normal când 
suntem bolnavi. „În timp ce căutam medica-
mente pentru a vindeca diabetul, am încercat 
să descoperim diferite căi pentru tratamente 
disponibile şi experimentale –  şi aceasta a re-
zolvat problema şi nu doar simptomul nivelului 
foarte ridicat de glicemie’’, a declarat Eli Lewis, 
cercetător în imunologie la Universitatea Ben 
Gurion din Neghev. Studiul a fost realizat în 
colaborare cu Centrul de Studii Medicale al 
Universităţii din Colorado. Lewis vorbeşte 
despre nevoia de aproximativ un milion de 
ciorchini de 3000-4000 de celule care produc 
hormoni, numite Insulele lui Langerhans. Tipul 
predominant de celule din aceste insule este 
celula beta, care simte când nivelul de zahăr 
este ridicat în sânge şi eliberează insulina 
pentru a îndepărta glucidele din sânge spre 
ţesuturile periferice, care mai apoi îl depozi-
tează sau îl distrug şi îl transformă în energie. 
Efectele tratării diabetului diagnosticat recent 
cu AAT au fost imediat evidente, spune Lewis, 
director al laboratorului Islet al Clinicii BGU. 
Tratamentele cu AAT le-au permis unor su-
biecţi, aparţinând unei scări largi de vârste, 
să renunţe la injecţiile cu insulină pentru o 
perioadă mai lungă de doi ani, urmând trata-
mentul timp de 8-12 săptămâni, fără efecte 
secundare. 

Top 5 inovaţii 
israeliene care 

salvează vieţi
În timp ce Statul Israel  marchează cel de-al 

66-lea an de statalitate, putem arunca o privire 
la cinci invenţii israeliene care salvează vieţi.
Bandajul de prim-ajutor, cunoscut şi ca “ban-
dajul israelian” şi inventat de un medic militar 
israelian, este folosit pentru a opri hemoragiile  
în cazuri de traumatisme. Asociat cu salvarea 
vieţii congresmenului american Gabrielle Gif-
fords, într-un incident soldat cu focuri de armă 
în 2011, bandajul este folosit pe o scara largă 
de medicii militari şi paramedici peste tot în 
lume. Tehnologia Mobileye, realizată la Ierusa-
lim, pentru identificarea şi alertarea cu privire 
la pericolele şofatului, este aplicată în aproape 
toate vehiculele din lume. Mobileye este cea 
mai mare companie de înaltă tehnologie din 
Israel şi cel mai mare centru de cercetare şi 
dezvoltare pentru vedere artificială din lume. 

SenseA heart, un produs fabricat de com-
pania israeliană de tehnologie de diagnostica-
re, poate fi  folosit acasă sau la spital pentru a 
detecta un atac de cord ce ar urma să aibă loc. 
Monitorul de respiraţie Babysense, conceput 
de Hi Sense, îi alertează pe părinţi în cazul 
unei apnee la copii. Tehnologia israeliană 
inovatoare a ajutat la protejarea a mai mult 
de 600 000 de copii din toată lumea  de la o 
moarte  subită şi a fost copiată de alţi numeroşi 
fabricanţi. 

Hyginex realizează o brăţară inteligentă 
care poate fi purtată de fiecare membru al 
personalului dintr-un spital pentru a se asigura 
că toţi se spală pe mâini după contactul cu 
pacienţii. Mâinile curate pot elimina practic 
majoritatea infecţiilor din spitale. Asistentele, 
doctorii, până şi voluntarii din spitale ştiu acest 
lucru dar Hyginex ajută în acest sens.

Eveniment comemorativ 
Marton Aron

La 15 mai 2014, în organizarea Arhiepiscopiei Ro-
mano-Catolice de Alba Iulia, s-a desfăşurat evenimen-
tul comemorativ “Marton Aron – Drept între Popoare”.

Cuvântarea de început a fost rostită de către arhi-
episcopul Jakubinyi Gyorgy, cel căruia în anul 2000 
i s-a înmânat titlul şi medalia “Drept între Popoare” 
acordate post mortem episcopului Marton Aron, 
pentru curajul şi omenia dovedite prin salvarea unor 
evrei transilvăneni. Cuvinte de laudă la adresa celui 
care a avut o atitudine hotărâtă în favoarea evreilor 
a rostit şi Magdo Janos, consulul general al Ungariei 
la Cluj-Napoca.

 Discursurile ţinute de profesori universitari şi 
teologi de rang înalt au amintit cu respect predica 
episcopului Marton Aron din 18 mai 1944, rostită în 
biserica “Sfântul Mihail” din Cluj-Napoca, prin care 
şi-a exprimat public dorinţa de a se opri procesul de 
deportare a evreilor din Transilvania de Nord. 

Preşedinţii comunităţilor evreieşti din Cluj-Napoca 
şi Alba Iulia, Robert Schwartz şi Lia Borza, invitaţi 
să participe, au adus la cunoştinţa auditoriului eve-
nimente dramatice din vieţile celor dragi, petrecute 
acum 70 de ani.

Expoziţia comemorativă organizată cu acest prilej 
poate fi vizitată până în data de 29 septembrie 2014.
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Sederul 
colectiv 5774 

Pesah, sărbătoarea considerată de 
unii comentatori ca fiind cea mai impor-
tantă a poporului evreu, este şi cea mai 
încărcată de simboluri. Este considerată 
deseori „Regina Sărbătorilor“ fiind unică 
între sărbători deoarece este marcată de 
seara de Seder, în care se citeşte Hagada 
şel Pesah, moment de retrăire spirituală 
a ieşirii din robie.

Seara de ajun de Pesah, cu masa de 
Seder, reprezintă unul dintre cele mai 
mari evenimente de familie ale poporului 
evreu. Sederele colective, iniţiate în co-
munităţile evreieşti din România cu 40 de 
ani în urmă de către Şef Rabinul dr. Mo-
ses Rosen (z.l.), i-au adunat şi îi adună şi 
astăzi pe membrii comunităţii într-o mare 
familie şi-i reapropie de tradiţiile milenare 
ale poporului nostru.

La Sederul colectiv organizat de 
Comunitatea Evreilor din Iaşi, în seara 
de 14 Nisan 5774, respectiv 14 aprilie 
2014, au participat peste 100 de persoa-
ne. Salutându-i cu bucurie pe oaspeţi şi 
adresându-le tuturor calde urări de bun 
venit, preşedintele Comunităţii ieşene, 
inginerul Abraham Ghiltman, a prezentat 
semnificaţiile sărbătorii de Pesah, sub-
liniind caracterul ei religios şi naţional, 
dar şi valoarea ei educativă pentru toate 
generaţiile, prin evocarea trecutului istoric 
şi prin proclamarea credinţei în libertate.

Mesaderul serii, juristul Albert Loznea-
nu, a citit şi a tradus pasaje din mereu 
actuala Hagada şel Pesah. De aseme-
nea, a prezentat simbolismul produselor 
culinare de pe platoul de Pesah, arătând 
că în ele există alternanţa bucuriei ieşirii 
din robie cu amărăciunea amintirii zilelor 
de sclavie şi a zilelor de traversare a 
deşertului.

 În serile de Seder cu toţii, din genera-
ţie în generaţie, încercăm sentimentul eli-
berării şi sperăm ca această sărbătoare, 
deosebit de dragă nouă, să aducă pace 
pentru toate popoarele. 

Un gând de mulţumire am îndreptat 
către colectivul restaurantului ritual, care 
a pregătit gustoasele preparate tradiţio-
nale, şi către toţi cei care prin strădania 
lor au făcut posibilă această minunată 
seară, încărcată de parfumul nostalgic al 
rememorărilor şi de bucuria reîntâlnirilor . 

MARTHA EŞANU

ComunitAti La mulţi ani, angajaţilor 
F.C.E.R. născuţi în luna 

iunie!
AURORA IONESCU – 1 iunie 1954 (Asis-

tenţă)
CONSTANTIN PREOTEASA – 1 iunie 1966 

(Cămin „Dr. Moses Rosen”)   
DANIELA HADAD – 1 iunie 1995 (Centrul 

Comunitar Evreiesc JCC)
ZOIA IOSIF – 2 iunie 1963  (Ajutor gospo-

dăresc)
MARIANA IORDACHE – 3 iunie 1967 (Ajutor 

gospodăresc)
FLORICA DUMITRU – 4 iunie 1950 (Cămin 

„Dr. Moses Rosen”)   
ALEXANDRINA GAVRIL – 4 iunie 1960  

(Complex Alimentar „M. Băluş”)
ELENA DRAGHICI – 4 iunie 1967  (Cămin 

„Dr. Moses Rosen”)     
NICOLAE PETRE – 5 iunie 1945 (Asistenţă)
RENATO AVRAM – 6 iunie 1951 (Cămin 

„Dr. Moses Rosen”)    
ADELA HERDAN – 7 iunie 1950 (Preşedintele 

C.E. Ploieşti)
IOANA LUCA – 7 iunie 1970 (Departamentul 

Management Economic, Financiar)         
OTILIA CLAUDIA DATU – 9 iunie 1939  

(Centrul de Ajutor Medical)  
FANEL BARAS – 10 iunie 1953 (Asistenţă)
VALENTINA GHEREA – 11 iunie 1929  

(Ajutoare F.C.E.R. Sediu)   
NECULAE SELARIU – 11 iunie 1950 (C.A.P.I.)
ION IONITA – 12 iunie 1953 (Mese domiciliu)   
FLORICA CONSTANTIN – 13 iunie 1957 

(Ajutor gospodăresc)
VLADIMIR GUTENMAHER– 13 iunie 1958  

(Cămin „Dr. Moses Rosen”) 
ELENA SAFTA – 13 iunie 1959 (Cămin 

„Dr. Moses Rosen”)
ANDREEA MARIA OLARU – 13 iunie 1968  

(C.I.E.P.)
MIHAELA TANTA GIRBACIU – 13 iunie 1971 

(Ajutor gospodăresc)
PETRICA PREOTESCU – 14 iunie 1936 

(C.A.P.I.)       
ELENA POPESCU – 14 iunie 1958  (Complex 

Alimentar „M. Băluş”)
ISABELLA UDREA – 16 iunie 1971 (Centrul 

de Ajutor Medical)
NAUSICA VIRAG – 16 iunie 1972 (Cămin 

„Dr. Moses Rosen”)
ŞTEFANIA SILBER – 17 iunie 1954 (C.A.P.I.)
FILUTA FOLGOS – 17 iunie 1957 (Complex 

Alimentar „M. Băluş”)
NICULAE ILINCA – 17 iunie 1959 (Salariat 

C.E.B.)
DANIEL DUBAU – 18 iunie 1967 (Oficiul 

administrativ, pază)     
BOGDAN VARNISCHI – 19 iunie 1946 

(C.A.P.I.) 
ELENA ŞERBAN – 19 iunie 1959 (Centrul 

Comunitar Evreiesc JCC)
DUMITRU MARIUS STOICA – 19 iunie 1978 

(Oficiul administrativ, pază)
IOANA-RALU OPREA – 20 iunie 1949  

(Salariat C.E.B.) 
ANDREI ŞTEFAN NICHIFOR – 20 iunie 1994 

(Oficiul Resurse Umane)
VIRGINIA BURCEA – 21 iunie 1951 (Ajutor 

gospodăresc)
SORIN GOLDA – 21 iunie 1951 ( Preşedintele 

C.E. Suceava)
MIHAELA DINU – 21 iunie 1971 (Oficiul 

Resurse Umane) 
MARIA MĂDĂLINA DOBRE – 21 iunie 1975 

(Oficiul Cultură, Artă, Ştiinţă)
FLORIA JADE ST. JAMES – 23 iunie 1956 

(Centrul Comunitar Evreiesc JCC)
ANCA RADU – 23 iunie 1962 (Ajutor gospo-

dăresc) 
MARIOARA CAMELIA CRĂCIUN – 23 iunie 

1977(Oficiul Cultură, Artă, Ştiinţă) 
ION GUTU – 24 iunie 1942 (Oficiul adminis-

trativ, pază)         
IOANA LAZARESCU – 24 iunie 1950 (Ajutor 

gospodăresc)
ELENA BOGZA – 25 iunie 1949 (Ajutor 

gospodăresc)
ANDREI ACATINCAI – 25 iunie 1959 (Oficiul 

Resurse Umane)   
TUDOREL MOROGAN – 27 iunie 1955  

(Salariat C.E.B.)
ELENA POP – 28 iunie 1935 (Oficiul Juridic)
ECATERINA CIULACU – 28 iunie 1937  

(Ajutor gospodăresc)
ION SEMENIUC – 28 iunie 1958 (Departa-

mentul Management Economic, Financiar)
LILIANA TAUBERG – 29 iunie 1962 (Centrul 

de Ajutor Medical)
NICULINA GHEORGHE – 30 iunie 1935 

(Cămin „Dr. Moses Rosen”)
OTILIA CUTUS – 30 iunie 1961 (Cămin 

„Dr. Moses Rosen”)
MIRELA STAN – 30 iunie 1964 (Oficiul Juridic)
PAULA CRISTIADES – 30 iunie 1979 (Centrul 

Comunitar Evreiesc JCC)
DAN DRUŢĂ – 30 iunie 1989 (C.I.E.P.)

PERI BLĂNARU

S p i r i t u a l i t a t e  ş i  i n t e r c u l t u r a l i t a t eBotoşani

Iaşi

trisa Finkel, cei de la Grupul industrial 
“D.Negreanu“ (prof. Carmen Mandache) 
şi de la Grupul Şcolar Economic (prof. 
Cătălin Horodincă) au ascultat cu atenţie 
explicaţiile oferite de ing. Gustav Finkel. 

În ciuda frigului, tinerii şi-au manifestat 
dorinţa să se deplaseze la Cimitirul Evre-
iesc, unde au fost uimiţi de inscripţiile de 
pe morminte şi de vechimea acestora.

Nici ziua de marţi, 8 aprilie 2014, nu a 
fost mai puţin interesantă. După o vizită 
la frumoasa noastră Sinagogă, elevii au 
făcut o plimbare spre Centrul Cultural 
Intercomunitar (C.C.I.) Botoşani. În peri-
plul lor spiritual s-au oprit în faţa Bisericii 
Uspenia, apoi au “invadat“ cocheta sală 
a Centrului Cultural Intercomunitar. Nu au 
fost singuri, fiindcă li s-au alăturat tinerii 
de la “D. Negreanu“, Liceul Economic şi, 
ca o mare surpriză, câţiva elevi şi profe-
sori de la Şcoală privată americană din 
Dorohoi, fondată de Cynthia Cornestone,  
prezentă, alături de doi voluntari, la acti-
vităţile noastre. Invitatul special, ing. dr. 
Simon Glasberg, a depănat amintiri din 
anii trişti pe care i-a trăit în timpul depor-
tării într-un lagăr din Transnistria. Parcă 
toţi îşi ţineau respiraţia, ascultând, unii 
cu lacrimi în ochi, dezvăluirile invitatului 
nostru, care s-a dovedit un talentat po-
vestitor. Din păcate, nu erau frânturi de 
basm, ci crude realităţi, trăite la doar doi 
ani de copilul Simon de atunci, care, ca 
şi părinţii lui, avea o singură vină: aceea 
de a se fi născut evreu.

Numeroşii participanţi, elevi şi pro-
fesori au adresat întrebări legate de 

Holocaust, perioada care a anulat parcă 
însăşi noţiunea de om. Prof. Beatrisa 
Finkel, vizibil marcată de relatările lui S. 
Glasberg, a vorbit despre anii grei în care 
tatăl ei a suferit foamea, bolile şi teama 
cumplită în faţa morţii, în lagărul din Mo-
ghilev. Ea a reliefat faptul că orice încer-
care de a nega sau minimaliza suferinţele 
evreilor în acei ani este condamnabilă şi 
de neacceptat. În acelaşi timp, a amintit 
celor prezenţi că s-au împlinit doi ani de la 
atentatul comis la Şcoala evreiască de la 
Toulouse, scoţând în evidenţă gravitatea 
unor asemenea acte. 

Domnul Paul Zeida, un alt invitat, a 
scos în evidenţă importanţa unei educaţii 
solide, în familie şi în şcoală, pentru ca ura 
şi discriminarea să nu-şi mai găsească 
loc în societate.

Oaspeţii americani au mulţumit gaz-
delor pentru prilejul de a cunoaşte activi-
tatea, tradiţiile şi trecutul obştii evreieşti 
din Botoşani.

Întâlnirea a oferit, poate, răspunsuri 
la multe întrebări neelu cidate şi a scos la 
lumină greşeli ale istoriei, ce nu trebuie 
să se repete vreodată. Zilele de miercuri 
şi joi au fost alte ocazii de întâlnire cu ti-
nerii liceeni de la Liceul Economic, însoţiţi 
de profesorii Burlacu Marius şi Nechifor 
Iulian, la Sinagoga din oraş, unde ing. 
Gustav Finkel le-a vorbit despre semnifi-
caţia sărbătorii de Pesah, despre trecutul 
obştii evreieşti din Botoşani şi despre 
elementele comune religiilor monoteiste 
(începând cu Cele Zece Porunci). 

Prof. BEATRIsA FINKEL

Acasă la familia Birnbaum

Seder la Craiova

Săptămâna 7-11 aprilie dedicată 
activităţilor extraşcolare (“Şcoala altfel: 
Să ştii mai multe, să fii mai bun“) a fost 
o ocazie deosebită, atât pentru elevii din 
municipiul Botoşani, cât şi pentru unii 
membri ai comunităţii noastre, de a se 
cunoaşte mai bine. 

Au fost zile speciale, cu o mare în-
cărcătură emoţională şi cognitivă, care 
au debutat luni, 7 aprilie 2014, când 
Sinagoga “Di Hoihe Sil” a părut brusc 
neîncăpătoare pentru elevii şi profesorii 
însoţitori. S-au lansat întrebări, au fost 
exprimate curiozităţi, s-au dat explicaţii. 
Elevii Colegiului Naţional “A.T. Laurian“ 
(clasele a IX-a G şi a X-a B), însoţiţi 
de prof. Cristian Păduraru şi prof. Bea-

Sărbătoare care îmbină primavara cu 
libertatea, bucuria cu eliberarea, tradiţia 
cu umanismul, Pesah este în primul rând 
o sărbătoare a fiecărui evreu alături de 
familia lui. Şi pentru că în România sunt 
tot mai puţini evrei, noţiunea de familie de-
vine egală cu cea de comunitate. Acestea 
au fost motivele ce au dus la organizarea 
Sederului în marea familie a evreilor din 
Bucureşti şi a prietenilor lor.

Şi unde se putea împlini acest vis 
decât în sinagogă, lacaşul plin de spiri-
tualitate, unde ne trăim toate bucuriile, 
ne încărcăm cu speranţe şi ne regăsim 
pe noi înşine.

Un grup de tineri (şi nu numai) exube-
ranţi, cu fantezie, cu ambiţie şi cu dorinţa 
de a face „altceva”, de a sparge barierele 
convenţionale şi de a crea un moment 
cu adevărat memorabil, au gândit, au 
muncit şi au realizat Sederul 5774, care 
va rămâne, probabil, un reper pentru ceea 
ce înseamnă să simţi pentru oameni, să 
doreşti cu adevărat să le faci viaţa mai 
frumoasă şi să poţi.

Attila Gulyas, directorul DASM şi  
vicepreşedinte al C.E.B., a coordonat 
totul; s-au demontat băncile şi expoziţia, 
s-au făcut reparaţii la pereţi, s-a gândit 
până la detaliu aranjarea, mâncarea, 

servitul, debarasatul, transportul şi o gră-
madă de alte amănunte. Iar rezultatul a 
fost un cadru superb, vesel, primăvăratic, 
abundent, o atmosferă de sărbătoare şi 
mai ales, inedit. Şi astfel, pentru prima 
dată, 340 de membri ai comunităţii s-au 
întâlnit să petreacă Sederul împreună, 
în Sinagoga Mare. Rugăciunea, tradiţia, 
mâncarea specifică, familia, toate la un 
loc, într-o desfăşurare coerentă, elegantă 
şi semnificativă. 

Alături de Attila Gulyas, Israel Sabag, 
directorul Joint-România, a venit cu impul-
sul şi cu o parte din bani, iar Mona Bejan 
şi Adrian Gueron au coordonat partea 
de logistică. Echipa de la „Băluş” şi o 
echipă de bucătari de la Hotelul Marriott 
au pregătit şi au ajutat la servirea mesei, 
Rica Baclesanu a creat ambianţa, iar 
echipa lui Jean Bercu a ajutat pe partea 
administrativă.

Pesah la Bucureşti, o altă perspectivă

Membrii comunităţii din Dej s-au adunat la Sederul organizat în acest an acasă la 
familia dr. Iudith şi ing. Marius Birnbaum, gazdele întâmpinându-şi oaspeţii cu platouri 
de Seder frumos ornate, maţa, vin şi alte preparate tradiţionale de Pesah. Invitat de 
onoare a fost Iosif Farkaş, preşedintele Comunităţii Evreilor din Dej. Participanţii au 
rostit binecuvântările specifice, conform Hagadei, iar cei mai mici s-au întrecut în 
ascunderea afikoman-ului.  (D.M.)

În seara zilei de 14 aprilie a.c. s-a 
desfăşurat la Sinagoga din Craiova săr-
bătoarea de Pesah 5774, la care au fost 
prezente 70 de persoane.

Prof. dr. Sabetay Corneliu, preşedin-
tele Comunităţii, a prezentat importanţa 
acestei sărbători. Ştefan Ardeleanu, ofici-
antul de cult, a rostit rugăciunile specifice 
aceastei sărbători.Dintre invitaţi, au luat 
cuvântul reprezentaţi ai Bisericilor Orto-
doxă şi Catolică, oameni de ştiinţă.

La sfârşitul întâlnirii, prof. dr. Sabetay 
i-a invitat pe toţi cei prezenţi la masa 
de seder, încărcată cu toate alimentele 
tradiţionale.

Pesahul s-a sfârşit în ziua de 22 apri-
lie, când evreii din Craiova s-au reîntâlnit 
pentru rugăciunile de încheiere a sărbăto-
rii şi de pomenire a celor dispăruţi.

ABRAHAM FRANCIsC
Vicepreşedintele C.E. Craiova
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Cine a fost  
Rudolf Kasztner? 

Rudolf (Rezso) Kasztner, evreu clu-
jean, s-a mutat la Budapesta după anexa-
rea Transilvaniei de Nord, devenind unul 
dintre liderii evreimii maghiare, preşedinte 
al organizaţiilor sioniste din Ungaria. Acti-
vitatea sionistă o începuse la Cluj. După 
război, Kazstner a fost acuzat de Rudolf 
Vrba (Walter Rosenberg), unul dintre 
autorii faimosului Protocol Auschwitz, 
că, deşi avea cunoştinţă de Raportul pe 
care Vrba l-a scris împreună cu Alfred 
Wetzler (Josef Lanik), un alt evadat de la 
Auschwitz, nu a făcut cunoscută arderea 
evreilor în “cuptoarele morţii” celorlaţi 
membri ai Consiliului Evreiesc de la Bu-
dapesta. De ce nu a făcut uz Kasztner 
de informaţii le din Protocolul Auschwitz al 
lui Vrba-Wetzler? Istoricul Braham scrie 
în legătură cu vizita lui Kasztner la Cluj, 

în timpul ghetoizării evreilor din nordul 
Transilvaniei, la începutul lunii mai 1944: 
“Deşi Kasztner deţinea detalii exacte 
despre soluţia finală, el nu a informat nici 
Consiliul Evreiesc din Cluj, nici pe cole-
gii săi din Comitetul de Salvare despre 
iminentul dezastru… În timp ce naziştii 
germani şi maghiari aplicau în cea mai 
mare grabă soluţia finală liderii naţionali 
ai evreilor aveau grijă ca Raportul despre 
Auschwitz al lui Vrba-Wetzler să rămână 
confidenţial, pentru a nu crea panică. Li-
derii Comunităţii evreilor din Budapesta şi 
liderii Comitetului de ajutorare şi salvare 
înfiinţat în capitala maghiară scriau me-
morii către conducătorii Ungariei, îi asigu-
rau că munca şi inteligenţa evreiască, ca 
şi în trecut, pot contribui la progresul ţării, 
iar aceştia au continuat jocul acesta stupid 
şi cinic, promiţându-le evreilor securitate 
şi linişte. Braham vorbeşte în cercetările 
sale despre soarta evreimii maghiare în 
anii Holocaustului, de păcălirea liderilor 

evrei… Dar în timp ce oficialii germani şi 
maghiari linişteau opinia publică, soluţia 
finală era aplicată conform planului. Când 
liderii evrei s-au trezit la realitate, era deja 
prea târziu”. 

Kasztner, ca şi ceilalţi responsabili 
din conducerea evreiască maghiară 
n-au ales tactici de rezistenţă şi de luptă 
împotriva naziştilor, ci acele tactici, do-
vedite falimentare, de a câştiga timp în 
“cursa împotriva timpului”. Aceste tactici, 
concluzionează Braham, „porneau de la 
premisa că situaţia militară de la acea oră 
le era favorabilă Aliaţilor şi că eliberarea 
Ungariei avea să se întâmple în cel mai 
scurt timp, forţele sovietice fiind tot mai 
aproape de Carpaţi. Însă liderii evrei nu 
au înţeles că în fruntea listei de priorităţi a 
germanilor şi maghiarilor stătea aplicarea 
urgentă a soluţiei finale. Tocmai pentru 
că naziştii erau conştienţi de înfrângerea 
iminentă a Axei, ei şi-au reunit eforturile 
pentru a câştiga măcar războiul împotriva 
evreilor. Neştiind să se apere, liderii evrei 
au continuat să se bizuie pe tehnicile care 
în condiţiile de relativă normalitate de di-
naintea ocupaţiei germane dăduseră de 
cele mai multe ori roade. Au făcut apeluri 
şi au înaintat petiţii diferitelor autorităţi 
guvernamentale şi ecleziastice, luptând 
cu disperare să salveze ceea ce încă mai 
putea fi salvat.” 

Contacte cu Diavolul 
Printr-un concurs de împrejurări, 

Kasztner ajunsese să stabilească relaţii 

cu Dieter Wisliceny, unul din membrii 
importanţi ai Sonderkommando-ului din 
Budapesta, cu Obersturmbannführer-ul 
SS Kurt Becher, “reprezentantul econo-
mic” al lui Heinrich Himmler în Ungaria, şi 
chiar cu cel care se afla în vârful acţiunii 
de ex terminare a evreimii europene, Adolf 
Eichmann. Kasztner şi Joel Brand, unul 
dintre şefii Comitetului de Salvare, s-au 
întâlnit cu ofiţerul SS-ist Wisliceny la 5 
aprilie 1944. 

Liderii evrei de la Budapesta se strădu-
iau să împiedice deportarea evreimii ma-
ghiare și transilvănene la Auschwitz, iar 
liderii nazişti aveau nevoie de bani, diferite 
produse şi camioane. Conform spuselor 
lui Kasztner, subliniază istoricul Braham, 
bunurile constau în 200 tone de ceai, 800 
tone de cafea, 2.000.000 de săpunuri, o 
cantitate nespecificată de tungsten şi de 
alte materiale folositoare efortu rilor de 
război, precum şi 10.000 de camioane. 
Potrivit lui Eichmann, evreii urmau să 
plece cu paşapoarte în orice parte a lumii 
aflate sub controlul Aliaţilor, mai puţin în 
Palestina, întrucât naziştii îi promiseră lui 
Amin el-Husseini, liderul naţionalist arab, 
că nu-i va lăsa pe evrei să emigreze în 
această ţară. Au urmat negocieri în El-
veţia, Turcia, Germania şi Ungaria, dar 
tranzacția a eșuat, fiind respinsă de Aliați. 
Kasztner a reuşit totuşi să salveze 1684 
de evrei (dintre care pe 388 i-a scos din 
ghetoul din Cluj), plătind o sumă uriaşă, 
bijuterii şi obiecte de mare preţ. 

TEŞU sOLOMOVICI
(Continuare în pagina 17)

R u d o l f  K a s z t n e r ,  d u p ă  7 0  d e  a n i
La Ierusalim, a avut loc recent reconstituirea unui proces care a zguduit viața 

israeliană în urmă cu 60 de ani: procesul lui Rudolf Kasztner, un israelian originar 
din Cluj. În anul 1954, Statul Israel l-a dat în judecată pe Malchiel Grünwald, un 
evreu transilvănean, care a susţinut, într-o publicaţie, că dr. Rudolf Kasztner, la ora 
respectivă purtător de cuvânt al Ministerului Comerţului şi al Industriei, a colaborat 
cu naziştii. Şi deoarece Kasztner era funcţionar de stat, Consilierul juridic al Gu-
vernului a înaintat actul de acuzare împotriva lui Grünwald. Avocatul Shmuel Tamir 
(mai târziu, ministru al Justiţiei) l-a reprezentat pe Grünwald. Verdictul judecătorului 
a fost necruțător: „Kasztner şi-a vândut sufletul Satanei naziste“. 

Ulterior, Tribunalul Suprem al Israelului a anulat verdictul Tribunalului Regional din 
Tel Aviv, stabilind că acuzatul Kasztner n-a colaborat cu naziştii. Noul verdict n-a fost 
acceptat de întreaga opinie publică israeliană. La 3 martie 1957, un supravieţuitor 
al Holocaustului, convins de vinovăţia lui Kasztner, l-a împuşcat mortal. 

„ A m  f o s t  s a l v a ţ i  d e  d r.  Ş t e f a n  P i e r s i c ”Poveşti ale supravieţuitorilor

Prima mea întrebare a fost despre ce 
şi cât ţine minte din acea perioadă, dat 
fiind faptul că avea trei-patru ani. Ditta 
mi-a răspuns că primele ei amintiri sunt  
de la vârsta de doi ani şi jumătate-trei. În 
plus, a fost obsedată de acest trecut şi ce 
nu ştia, i-a întrebat pe părinţi. „Interesant 
este că nu înţelegeau interesul meu, când 
ei voiau să uite”, mi-a spus ea. A conşti-
entizat că era evreică la vârsta de trei 
ani. Dar, înainte de ghetou, amintirile ei 
se leagă mai întâi de ocuparea Bucovinei 
de Nord de către ruşi. Tatăl ei, dr. Carol 
Rauchbach, medic veterinar, se afla pe 
teritoriul României când s-a întâmplat 
evenimentul în timp ce ea, mama ei şi o 
bunică  rămăseseră la Cernăuţi. Primul 
lucru cerut de ruşi a fost ca toată lumea 
să se înregistreze la NKVD, să-şi dea 
toate datele ca să primească un fel de 
adeverinţă în loc de buletin. Ocupaţia 
sovietică nu a durat decât un an. În acest 
timp, tatăl ei rămăsese în România. Când 
a început războiul, Bucovina de Nord a 
revenit României numai că, aflându-se 
o perioadă sub sovietici, nemţii au cerut 
o dublă administraţie româno-germană. 
De aceea soarta evreilor din Bucovina a 
fost alta decât cea a evreilor din Vechiul 
Regat. Evreii din Bucovina au fost trimişi 
în Transnistria pentru simplul motiv că s-a 
considerat că ar fi colaborat cu sovieticii.

„Între timp, tatăl meu  s-a întors – a 
povestit Ditta. Stăteam vizavi de prima 
clinică veterinară particulară din  Cernăuţi, 
fondată de tatăl meu şi de nenea Ştefan 
Piersic, tatăl actorului Florin Piersic. Ei doi 

au fost şi colegi de facultate. Scurt timp 
după ce tatăl meu a revenit, a început 
nebunia. Evreii erau trimişi în Transnistria. 
Ca să scăpăm de deportare, ne-am mutat 
într-o altă locuinţă, o 
casă primită de mama 
mea ca zestre, unde am 
putut să ne ascundem. 
În acea casă era o uşă 
secretă, mascată de un 
tapet, pe unde ajungeai 
în pod. Cine nu ştia 
de uşa secretă, nu-şi 
dădea seama de ea. 
Acolo ne-am ascuns. 
Fiind un gen de vilă, nu 
aveam vecini care să ne 
denunţe. Nimeni nu ştia 
că eram acolo. Autorită-
ţile se duceau la adresa 
veche, aici nu veneau. 
Oricum, deportările nu 
au început din Cernă-
uţi, ci din orăşelele mai 
mici, din ştetl-uri, ca 
de pildă Storojineţ, de 
unde proveneau părinţii mei şi o mulţme 
de membri ai familiei. Toţi au fost luaţi, 
cu excepţia unei surori şi a unui frate ai 
tatălui meu, care au fugit şi, cu chiu cu vai, 
au reuşit să emigreze ilegal în Palestina. 
Bunicii mei din partea mamei au murit în 
drum spre Transnistria. Este posibil să 
se fi sinucis, i-au găsit morţi pe câmp, 
ţinându-se de mână... Ne-a povestit un 
ţigan fierar care, şi el deportat, a avut grijă 
de bunici în timpul călătoriei. În momen-

tul în care tata a aflat că familiile au fost 
urcate în tren, a decis să ne ascundem, 
mama şi cu mine, deoarece el a trebuit 
să se prezinte la autorităţi. După aceea, 
am fost anunţaţi că trebuie să ne mutăm 
în ghetoul care se afla undeva în vechiul 
cartier evreiesc, aproape de un parc. Nu 
mai ştiu care dintre parcuri. În ghetou 
stăteam aproximativ 30 într-o sală de 
gimnastică a unei şcoli. Îţi dai seama în 
ce condiţii. Fiecare dormea unde putea. 
Ţin minte că sala avea un geam mare pe 
unde intrau razele soarelui şi atunci cei 
de-acolo au hotărât ca să stea copiii lân-
gă geam. Erau mulţi copii, cu unii m-am 
împrietenit. Din fericire, nu am stat foarte 
mult aici, deoarece pentru tata a intervenit 
la Traian Popovici, primarul Cernăuţiului,  
dr. Ştefan Piersic. El a pledat pentru tatăl 
meu, prietenul şi colegul lui, a povestit 
autorităţilor că era vorba de un absolvent 
al Facultăţii de Medicină Veterinară de la 
Berlin, un om foarte capabil, de care el 
avea nevoie. Atunci tata a primit o hârtie, 

un ordin de rechiziţio-
nare. A fost modalitatea 
prin care Traian Popo-
vici încerca să-i salveze 
pe evrei. I se cerea să 
se prezinte la clinica 
veterinară să presteze 
muncă obligatorie. Asta 
a fost salvarea noastră, 
deoarece tatăl lui Florin 
Piersic se interesase şi 
aflase că eram trecuţi 
pe listele de deportare 
în Transnistria. A fost o 
chestie de şansă şi de 
bunătate omenească. 
Doctorul Ştefan Piersic 
a fost un mare prieten 
al evreilor, aşa cum este 
şi Florin.

  Am ieşit în ghetou, 
dar casa fusese ocupa-

tă, drept care ne-am întors în mansardă 
şi acolo am rămas. Tata, fiind la muncă 
obligatorie, era trimis în multe locuri. 
Bineînţeles, nu era plătit, dar mai reuşea 
să lucreze, la negru, la clinica veterinară. 
Am avut noroc şi cu faptul că cei care se 
mutaseră în apartamentul nostru, nişte 
funcţionari detaşaţi din Târgu Jiu, au fost 
oameni cumsecade care nu s-au atins 
de lucrurile noastre din casă, aşa că şi 
în timpul ocupaţiei sovietice şi în al celei 

româneşti am putut lua şi vinde ce aveam 
acolo: bijuterii, cristaluri, haine. În 1944, 
odată cu înaintarea frontului rusesc, func-
ţionarii şi autorităţile române s-au retras. 
Evreii, bineînţeles, nu au avut autorizaţie 
să plece dar, oricum, ruşii au intrat pe 
neaşteptate în Cernăuţi. Noi ne-am as-
cuns din nou, de această dată în clinica 
veterinară. Ajunsesem să fim acolo nouă 
persoane din familie.

După intrarea ruşilor, am ieşit şi noi 
din ascunzătoare. Ruşii le aruncau co-
piilor bomboane şi pâine militară, care 
erau foarte proaste, dar a fost o salvare, 
era foamete. Din nou ni s-a cerut să ne 
prezentăm la NKVD dar se ştia că bărbaţii 
vor fi încadraţi în Armata Roşie. Ca să 
scape, tatăl meu  a fugit. Un fost felcer 
l-a ajutat să treacă Prutul şi a ajuns în 
România. Noi – eu şi mama – am rămas 
pe loc. Trebuia cumva să supravieţuim 
şi atunci mama, care avea două licenţe, 
s-a angajat ca femeie de serviciu la o 
popotă a ofiţerilor. Spăla pe jos, mătura, 
spăla vasele, dar i se dădea câte ceva de 
mâncare, aşa că n-am murit de foame. Nu 
ştiam nimic de tata.

În 1946, datorită Legii repatrierii, 
semnată între România şi URSS, am 
putut pleca în România şi aceasta dato-
rită faptului că eu mă născusem, cu totul 
întâmplător, la Constanţa, unde mama 
fusese în vizită la nişte rude. Am putut 
intra pe ascuns în legătură cu tata. Ruşii 
ţineau în secret acest tratat dar am aflat 
de existenţa lui cu câteva zile înainte să 
expire. Mama a făcut imediat formele. 
Trenurile încă nu circulau şi ea a tocmit 
un căruţaş să ne ducă până la punctul 
de graniţă. Nu ne mai rămăseră decât 
câteva lucruşoare, o pătură, un volum de 
Rilke, fotografii, două schimburi pentru 
mine. Am trecut în România prin punctul 
de frontieră Tereblecea Siret în aprilie 
1946, de ziua de naştere a tatălui meu 
care, a doua zi, a şi venit să ne ia. Cum 
am ajuns la Arad? Mama i-a spus tatălui 
meu că vrea să se mute într-un oraş cât 
mai departe de graniţa sovietică şi cât mai 
aproape de vest. Cum la Arad s-a înfiinţat 
atunci Facultatea de Medicină Veterinară, 
tatăl meu a cerut numirea acolo.

M-am întors o singură dată la Cer-
năuţi. M-au copleşit însă amintirile şi nu 
ştiu dacă mă voi mai duce vreodată”, şi-a 
încheiat povestirea prietena mea Ditta.

EVA GALAMBOs

Pe prietena mea  din copilărie, Ditta Rauchbach, din Arad, am reîntâlnit-o astă 
toamnă, după o lungă despărţire. Viaţa ne-a dus în locuri diferite, pe mine la Bucu-
reşti, pe ea la Hunedoara şi Timişoara, deşi făcuse facultatea tot la Bucureşti. S-a 
mutat în capitală în urmă cu zece ani, dar a dat de mine abia de curând. La liceu am 
făcut parte din acelaşi grup de şapte prietene, ne duceam împreună la plimbare pe 
Corso, la ceaiuri, vara, la ştrand. Eram trei evreice şi patru românce, niciodată nu s-a 
pus problema antisemitismului, ea a rămas până azi în legătură cu multe dintre ele. 
Ştiam  atunci, în copilărie, că familia ei a venit din Cernăuţi. I-am cunoscut părinţii, 
pentru mine făceau parte din categoria „refugiaţi evrei din Basarabia”. Nici măcar 
nu ştiam exact de ce s-au refugiat, de fapt nu m-a interesat, iar despre Transnistria 
habar nu am avut foarte multă vreme. Ştiam despre Vapniarka; întâmplător, am 
avut  nişte  rude prin alianţă (tată şi fiu) care au fost duşi acolo, nu fiindcă ar fi fost 
comunişti, dimpotrivă, erau – ca să folosesc cuvintele mamei mele – „capitalişti răi”, 
dar cineva a vrut fabrica lor de cherestea şi butoaie şi i-a scos comunişti. Bătrânul a 
şi murit acolo. Despre Transnistria am citit pentru prima dată în romanul lui George 
Călinescu „Scrinul negru”. Acum, când ne-am reîntâlnit şi când eram documentată, 
mi-a venit o idee şi am întrebat-o dacă în timpul războiului rămăseseră la Cernăuţi şi 
dacă au fost în ghetou. „Bineînţeles, numai că am avut noroc şi am scăpat, cu câteva 
zile înainte de a fi deportaţi în Transnistria”. Aşa că, am rugat-o să-mi povestească.
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Podul Mării Negre la... “Bar Miţva”!

Summer Tov, Mazal Tov!

Celebrarea Zilei Naţionale a Israelului

Sute de bucureşteni au celebrat împreună
Peste 300 de persoane - copii, adulţi, pensionari - s-au îmbarcat în autocare cu 

ocazia celui mai important picnic comunitar al anului, pentru a celebra Lag BaOmer. 
“Aventura Parc Cernica” a reprezentat o destinaţie foarte tentantă pentru o zi de 
duminică, cu bună dispoziţie, pentru toate grupele de vârstă. Cu sprijinul Madrihim-ilor, 
toţi cei prezenţi au avut parte de programe, din multitudinea cărora au putut alege. 
Au fost competiţii sportive, jocuri, oamenii au cântat melodii evreieşti şi, desigur, cum 
era firesc, au mâncat bunătăţi la grătar, aşa cum se face şi în Israel, unde această 
sărbătoare este prilej de ieşire în natură pentru toată lumea. 

Cel mai mare eveniment pentru tineret din zona Mării Negre, Black Sea Gesher, a 
reunit şi în acest an în Grecia sute de participanţi din toate ţările balcanice.  Ajuns la 
vârsta Bar Miţvei, fiind ediţia a 13-a, evenimentul a avut o tentă festivă. Programul este 
menit să încurajeze conştiinţa identitară a participanţilor, care au prilejul să facă schimb 
de experienţe din comunităţile pe care le reprezintă. Programul a cuprins şi în acest an 
diverse conferinţe şi prezentări, manifestări sportive şi competiţii, dansuri şi muzică, 
toate – în atmosfera plăcută pe care Grecia o oferă pentru a treia oară participanţilor. 

...este motto-ul acestei veri pentru ta-
berele JCC. Ele au debutat deja, în plină 
primăvară, cu tabăra dedicată familiilor, 
la care au participat părinţi şi copii din în-
treaga ţară. Programul va continua, între 
21 şi 28 iulie, cu Tabăra Galil, program 
dedicat adolescenţilor cu vârsta cuprinsă 
între 13 şi 18 ani. Kaytanat Negev, între 
30 iulie şi 5 august, este tradiţional dedi-
cat copiilor cu vârsta 5-12 ani şi este cea 
mai aşteptată perioadă a anului pentru 
cei mici. Pentru copii şi adolescenţi este 
şi tabăra, deja tradiţională, de la Szar-
vas (3-15 august), o destinaţie foarte 
tentantă pentru multe generaţii care au 
trecut pragul acestui complex. Mahane 
Hermon îi aşteaptă, ca în fiecare an, pe 
cei ce aparţin vârstei medii, la Cristian, 
în perioada 11-17 august. Cea de a doua 

tabără pentru familii va avea loc pentru 
prima oară într-un cadru inedit şi foarte 
atractiv, la Cheile Grădiştei. Cei doritori 
sunt invitaţi să se înscrie cât mai repede, 
pentru că locurile sunt limitate. Perioada 
de desfăşurare al acestei tabere este 14-
20 iulie. Tabăra Jewish Adventure, dedi-
cată celor tineri, este o nouă oportunitate 
de a-şi testa limitele fizice şi psihologice, 
dar şi de a pune bazele unor noi prietenii.

Pentru reprezentanţii “generaţiei de 
aur” se pregăteşte o serie de programe la 
Cristian şi la Eforie Nord, în buna tradiţie a 
anilor trecuţi. Taberele acestui an sunt ur-
mătoarele: Cristian 1-5 iunie 2014, Eforie 
Nord 9-15 iunie 2014, Cristian 7-12 iulie 
2014, Eforie Nord 1-7 septembrie 2014 , 
Cristian 15-21 septembrie 2014.

Celebrarea a 66 de ani de existenţă a Statului Israel a fost zi de mare sărbătoare 
la JCC Bucureşti. La 6 mai, întreaga clădire a JCC, dar şi strada pe care se află, au 
devenit un... mini-Israel! În alocuţiunea sa, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
şi-a exprimat admiraţia pentru realizările din cei 66 de ani de existenţă ai Statului 
Israel. Marile succese şi determinarea pentru supravieţuirea şi înflorirea acestei na-
ţiuni caracterizează deceniile trecute, dar şi prezentul. Ing. Paul Schwartz a salutat 
această aniversare din partea Comunităţii Evreilor Bucureşti şi a exprimat un gând 
de solidaritate faţă de fraţii din Israel.

Directorul Joint pentru România, Serbia, Macedonia şi Bosnia Herţegovina, Israel 
Sabag, a împărtăşit celor prezenţi emoţia unei duble aniversări, “66 de ani ai Isra-
elului şi 100 de ani ai Joint”. Tot domnia-sa a citit rugăciunea pentru Statul Israel, o 
binecuvântare pentru pacea şi viaţa tihnită a locuitorilor acestei ţări.  “Statul Israel a 
prosperat printr-o combinaţie de valori antice şi moderne şi nu este surprinzător că  cei 
mai apropiaţi parteneri ai noştri împărtăşesc aceleaşi valori”, a afirmat ambasadorul 
Statului Israel, Excelenţa Sa Dan Ben-Eliezer în discursul său referitor la importanţa 
Statului Israel pentru viaţa noastră,  a evreilor din întreaga lume.  

Atracţiile au fost nenumărate iar toţi cei prezenţi au putut simţi atmosfera de 
autentică sărbătoare. Distracţia s-a prelungit până târziu, căci numeroasele progra-
me au fost adevărate tentaţii pentru toţi participanţii. În programul artistic au evoluat 
interpretul Gabi Berlin, din Israel, protagoniştii musical-ului “De pe Broadway pe Di-
zengoff” şi trupa de dansuri israeliene Hora. În compania Dj-ului, nu au lipsit dansurile 
şi distracţia din cafeneaua Blue Lagoon. Bazarul cu suveniruri israeliene, colţul pentru 
“facepaint” şi competiţii pentru copii dar şi mâncarea cu arome israeliene autentice 
s-au bucurat de un mare succes şi au avut menirea să îi transporte, măcar prin inter-
mediul simţurilor, pe cei prezenţi în Israel, în ţara de suflet aniversată cu acest prilej.

Memorialul 
Auschwitz 

vizitat de evreii 
timişoreni

Comunitatea Evreilor din Timişoara 
a organizat în premieră, cu ocazia Zilei 
Comemorării Victimelor Holocaustului, 
vizitarea Lagărului şi Muzeului Memorial 
Auschwitz-Birkenau.  Pentru cei 25 de 
participanţi a fost o călătorie de suflet 
foarte importantă, în cadrul căreia au cu-
noascut locurile în care rudele din Ardea-
lul de Nord ale multora au fost deportate 
şi ucise. A fost şi un prilej de a cunoaşte 
fostul cartier evreiesc de odinioară din 
Cracovia, sinagogile şi cimitirul evreiesc. 
Din povestirile participanţilor am reţinut că 
a fost o experienţă unică, pe care fiecare 
evreu şi neevreu ar trebui să o trăiască 
o dată în viaţă.

Oszy Klein – “Cavaler al fluierului”
Literatura şi presa sportivă îl consideră pe Abraham Klein cel mai important  arbitru 

Israelian de fotbal şi unul dintre cei mai de succes „cavaleri ai fluierului” din întreaga 
lume. Meciuri istorice ale Campionatelor Mondiale din 1970, 1978 şi 1982 se leagă 
de numele său, dintre acestea, meciul Brazilia-Anglia din 1970 fiind evocat ca unul 
de referinţă în fotbalul tuturor timpurilor. Israelianul a arbitrat şi meciul Italia-Brazilia 
la Mondialele din 1978, deciziile sale fiind notate ca modele de arbitraj şi în prezent. 

Puţini sunt, însă, cei care ştiu că Oszy Klein, aşa cum i se spunea acasă, provine 
de la Timişoara, unde a fost elev al Liceului Israelit. Plecat din gara de la Timişoara 
la vârsta Bar Miţvei, cu un convoi de 500 de copii evrei singuri către Olanda, unde 
un orăşel retras urma să îi ofere o ospitalitate de care şi acum îşi aduce aminte, 
Abraham Klein are o biografie demnă de un roman. După 67 de ani s-a întors pentru 
prima oară în oraşul de pe Bega. Emoţia care i-a însoţit reîntoarcerea, în compania 
soţiei sale, Bracha, l-a lăsat de câteva ori fără glas. Reîntâlnirea cu fostul său coleg 
din şcoală, profesorul Francisc Schneider, a fost un moment de neuitat. Împreună 
au privit fotografia clasei de odinioară şi şi-au adus aminte de numele fiecărui elev, 
ca şi cum cele peste şase decenii ar fi trecut într-o clipită. Abraham Klein s-a întâlnit 
cu membri ai comunităţii, a vizitat fosta Şcoală Evreiască şi Sinagoga din Iosefin. Un 
moment cu totul special a fost revederea gării, în care nu s-au schimbat prea multe, 
ea fiind ultima lui amintire dureroasă legată de Timişoara.

A fost o reîntoarcere amânată şi totuşi aşteptată, o călătorie în timp vindecătoare 
pe care arbitrul israelian, protagonist a numeroase reportaje şi filme, şi-a dorit-o. El 
trăieşte împreună cu familia la Haifa şi are şi azi o condiţie fizică de invidiat. 

Mare sărbătoare
Primirea unui Sul al Torei este un 

eveniment special în orice comunitate 
evreiască din lume. Prin bunăvoinţa şi 
dărnicia familiilor Simon şi Solomon, în 
amintirea lui Tiberiu Solomon, a fost oferit 
un asemenea Sul – inestimabil dar spiri-
tual – Comunităţii Evreieşti din Timişoara. 
Ceremonia de primire a fost însoţită de o 
adevărată atmosferă sărbătorească, la 
care au participat aproape 100 de perso-
ane. Evenimentul a fost oficiat de Rabinul 

Zvika Kfir, care a făcut ca acest program 
comunitar să aibă aceeaşi exuberanţă şi 
semnificaţie ca în Israel. În mod simbolic, 
cu această ocazie a fost ataşată ultima 
filă, astfel devenind obiectul sfânt care 
trebuie tratat cu un deosebit respect. 
Bărbaţii au înconjurat de încă şapte ori 
încăperea cu Sulul în braţe, aşa cum cere 
tradiţia. S-a cântat, s-a dansat, iar emoţia 
acestei zile se va întipări cu siguranţă în 
memoria comunităţii. 

Sărbătoriri 
israeliene 

JCC Oradea a celebrat Iom Haaţ-
maut printr-o petrecere tipic israeliană. 
Orădenii s-au strâns, cu mic, cu mare, 
să îşi exprime astfel solidaritatea cu 
fraţii din Israel. Ziua Independenţei 
Israelului reprezintă una dintre cele 
mai importante date ale calendarului 
pentru organizatorii evenimentului, 
care, an de an, îşi aduc aminte de 
ziua aşteptată şi esenţială pentru 
evreii din întreaga lume - declararea 
Independenţei Statului Israel. De la 
un asemenea moment nu puteau lipsi 
bunătăţile israeliene, iar, între ele, 
falafelul a fost vedeta absolută. Pre-
parat ca în ţara de origine, acesta a 
fost asortat cu salate dintre cele mai 
diverse, în care bucătarii de ocazie au 
investit multă imaginaţie.

Cine a spus că un picnic nu poa-
te avea loc, cu acelaşi succes, şi 
în interior, cu siguranţă nu a fost la 
Oradea! Aşa cum o cere tradiţ ia, 
sărbătoarea de Lag BaOmer a fost 
celebrată de JCC Oradea printr-o zi 
dedicată prieteniei şi muzicii în aceas-
tă comunitate. În sala festivă, s-au 
adunat laolaltă toate generaţiile şi au 
ascultat melodiile formaţiei klezmer. 
Deşi manifestarea nu a avut loc chiar 
în faţa focului, aşa cum se întâmplă în 
Israel, bunătăţile culinare nu au lipsit 
de pe masă. Mititeii caşer şi cartofii 
proaspăt prăjiţi au făcut deliciul zilei 
de duminică, 18 mai.

Pagină realizată de 
 LUCIANA FRIEDMANN
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El Male Rahamim şi Kadiş, cele două 
rugăciuni pentru cei decedaţi, au fost ros-
tite de prof. Iancu Izidor, oficiant de cult, 
şi de Rabinul Rafael Shaffer.

Deşi obştea evreilor din Gheorgheni 
nu mai are decât câţiva membri, Sinago-
ga s-a umplut până la refuz cu cetăţeni 
ai oraşului, care au vrut să participe la 
comemorare. Au fost de faţă prefectul de 
Harghita, Jean Adrian Andrei, primarul 
Janos Mezei, din partea Guvernului Ro-
mâniei, Kelemen Hunor, ministrul Culturii, 
repezentantul Consulatului general al Un-
gariei din Miercurea Ciuc,Csige Sandor,  
preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel 
Vainer, preşedintele Comunităţii Evreilor 
din Târgu Mureş, Vasile Dub, responsa-
bilul Obştii, Geza Geller, Rabinul Rafael 
Shaffer, IPS Ioan Selejan, arhiepiscopul 
Harghitei şi Covasnei, protopopul roma-
no-catolic Portik Hegyi Kelemen, proto-
popul Cultului reformat, Tibor Csergõ, 
directorul Muzeului “Tarisznyás Márton”, 
unul dintre organizatorii comemorării, un 
numeros public, printre care copiii de la 
şcoala  Vaskertes.

În cuvântul de deschidere, Vasile 
Dub, preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Târgu Mureş, a amintit în câteva cuvinte 
tragedia evreilor din Gheorgheni, cu ac-
cent mai ales pe soarta copiilor, “pentru 
care drumul spre Auschwitz a fost prima 
şi ultima lor călătorie”. El a subliniat că 
Holocaustul din Transilvania de Nord nu 
este o tragedie evreiască, ci maghiară. Tot 
despre soarta copiilor a vorbit şi protopo-
pul romano-catolic Portik Hegyi Kelemen. 
Dr. Aurel Vainer şi-a manifestat bucuria 
faţă de prezenţa numeroasă a publicului 
în Sinagoga din Gheorgheni în care, de 
foarte multă vreme, nu s-au strâns 10 
bărbaţi pentru a se putea spune o rugă-
ciune. Chiar dacă a dispărut comunitatea, 
prietenii lor au venit să-i comemoreze pe 
evreii deportaţi şi morţi în Holocaust, a 
spus el. Preşedintele F.C.E.R. a prezen-
tat programul de comemorare iniţiat de 
Federaţie cu prilejul celor 70 de ani de la 
deportarea evreilor din Ardealul de Nord, 
i-a salutat pe cei prezenţi, a vorbit despre 
rolul evreilor pe aceste meleaguri şi  des-
pre eforturile Federaţiei pentru păstrarea 
moştenirii evreieşti. S-a dat apoi citire 
mesajului ambasadorului Statului Israel, 
Dan Ben-Eliezer. 

Ministrul Kelemen Hunor a subliniat 
necesitatea  păstrării valorilor fundamen-
tale ale omenirii, care nu au fost respecta-
te în perioada Holocaustului. În cuvântul 
său, Jean Adrian Andrei, prefectul de 
Harghita, a cerut păstrarea memoriei vic-
timelor, solidaritate faţă de supravieţuitori 
şi necesitatea de a combate extremisme-
le. Arhiepiscopul Ioan Selejan a evocat 
durerea resimţită în vizita sa în lagărele 
de la Auschwitz-Birkenau, când şi-a dat 
seama că victimele nu au nici un fel de 
mormânt. El a adăugat că evreii au fost 
înmormântaţi în cer! A fost citit şi un me-
saj de solidaritate din partea Ministerului 
român de Externe. 

Partea cea mai emoţionantă a co-
memorării a fost programul de muzică şi 
poezie evreiască, prezentat de elevii şcolii 
Vaskertes. Ceremoniile s-au încheiat în 
această şcoală, loc al fostului ghetou, 
unde a fost inaugurată o placă comemo-
rativă. Directoarea şcolii, Csige Sandor, 
consulul Ungariei, precum şi supravieţu-
itoarea Eva Szmuk Ţuţui, originară din 
Gheorgheni, au rostit cuvinte evocatoare 
despre evenimentele tragice din urmă cu 
70 de ani.

Baia Mare – şase mii de lacrimi 
din alte şase milioane

Suferinţele celor circa 6.000 de evrei 
din Baia Mare deportaţi la Auschwitz, în 
vara lui 1944, au fost evocate cu prilejul 
dezvelirii unei plăci comemorative pe 
locul vechii gări din oraş. Placa a fost 
montată pe faţada noii clădiri, înălţată în 
anii ‘70. La evenimentul care s-a desfă-
şurat duminică, 11 mai 2014, au participat 

diverse personalităţi: ing. Paul Schwartz, 
vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedinte 
al C.E.B., Edi Kupferberg, directorul 
Cancelariei Rabinice, Nachman Salic, 
preşedintele Comunităţii Evreilor din Baia 
Mare, Alexandru Climescu, reprezentant 
al Institutului Naţional pentru Studierea 
Holocaustului din România “Elie Wiesel”, 
Anton Rohian, prefectul Judeţului Mara-
mureş, Radu Belu, reprezentant CFR. Edi 
Kupferberg a dat citire mesajului transmis, 
cu acest prilej, de E.S. Dan Ben-Eliezer, 
ambasadorul Israelului la Bucureşti. 

N. Salic, preşedintele C.E. Baia Mare, 
a precizat: “Mormintele celor pe care îi 
comemorăm astăzi, aici, în aceste locuri 
pe unde a trecut urgia, nu există de fapt 
în realitate. Mormintele lor sunt memoria 
noastră.” Prefectul A.Rohian a subliniat: 
“Împreună, avem responsabilitatea să 
combatem orice formă de discriminare, 
să împiedicăm antisemitismnul, rasis-
mul, intoleranţa, extremismul şi ura de 
orice fel. Suntem datori să explicăm şi 
să demonstrăm tinerelor generaţii câtă 
nevoie este, în fiecare moment, să fim 
toleranţi şi solidari, pentru a împiedica 
repetarea unor asemenea evenimente ce 
au umbrit istoria întregii umanităţi.” Istoria 
evenimentelor tragice din acele zile a fost 
dezbătută şi într-un colocviu. (D.M.)

Târgu Mureş: lumânări  
în memoria deportaţilor 
Prima parte a comemorării de la Târgu 

Mureş, de unde au fost deportaţi 8000 de 
evrei, s-a desfăşurat la Sinagogă. După 
rugăciunea pentru victimele Holocaustu-
lui, rostită de Rabinul Rafael Shaffer, câţi-
va dintre puţinii supravieţuitori au aprins 
şase lumânări în memoria celor şase 
milioane de evrei ucişi în lagărele morţii. 
Apoi, preşedintele Comunităţii Evreilor, 
ing. Vasile Dub, a dat citire numelor 
membrilor de familie ai supravieţuitorilor, 
ucişi în Holocaust şi a fost aprinsă câte o 
lumânare în amintirea lor. 

Ceremoniile au continuat lângă Monu-
mentul Holocaustului, impresionant grup 
statuar, creat de sculptorul Marton Izsák. 
În pofida ploii care cădea neîncetat, un 
numeros grup a participat la eveniment. 
Au fost rostite scurte cuvântări. Industria 
germană a morţii a lucrat foarte repede în 
vara anului 1944: într-o lună şi jumătate, 
cu ajutorul administraţiei ungare, s-a re-
uşit deportarea întregii populaţii evreieşti 
din Ungaria – cu excepţia Budapestei – şi 
din Transilvania de Nord la Auschwitz. A 
fost un “blitz” al morţii, a subliniat dr. Aurel 
Vainer, afirmând că “trebuie să ne amintim 
cu pioşenie de fraţii noştri care au murit 
în lagărele de concentrare”. Ing. Vasile 
Dub a atras atenţia că, în mod firesc, vor 
dispărea curând atât supravieţuitorii-mar-
tori cât şi făptuitorii şi unii ar putea afirma 
cu uşurinţă că acele evenimente nici nu 
s-au întâmplat. De aceea, sarcina noastră 
este să salvăm memoria tragediei evreilor.

Au fost depuse coroane de flori. În 
cadrul vizitei efectuate la locul unde se 
organizase ghetoul, la fabricile de cărămi-
dă – care azi nu mai există – participanţii 
au format, din garoafe roşii, o stea a lui 
David. Dr. Aurel Vainer a rostit câteva 
cuvinte despre semnificaţia monumen-
tului Holocaustului iar ec. Silvian Horn 
a citit mesajul ambasadorului Statului 
Israel, Dan Ben-Eliezer, care şi-a expri-
mat compasiunea faţă de deportaţi şi 
supravieţuitori. El a arătat că prin crearea 
Israelului există acum un loc de refugiu 
pentru poporul evreu, unde nu vor mai fi 
ameninţaţi şi unde îşi pot manifesta liber 
evreitatea.

La gara Târgu Mureş a avut loc apoi 
dezvelirea unor plăci comemorative (cu 
texte în limbile română şi maghiară) în 
amintirea deportării evreilor din oraş şi din 
zonele din jur. Ceremonia s-a desfăşurat 
în prezenţa subprefectului de Mureş, 
Vasile Oprea, a preşedintelui Consiliului 
Judeţean Mureş, Cristian Dobre, a preşe-
dintelui F.C.E.R., dr.A. Vainer, şi a direc-
torului general al Institutului “Elie Wiesel”, 
dr.Alexandru Florian, a preşedintelui 

Comunităţii din Târgu Mureş, ing. Vasile 
Dub. Copartenerul iniţiativei, Ministerul 
Transporturilor, a fost reprezentat de di-
rectorul regionalei CFR Braşov, ing. Ioan 
Pintea, de şeful gării Târgu Mureş şi de 
ing. Radu Belu, care, la începutul ceremo-
niei,  a prezentat pe scurt evenimentele ce 
au avut loc în primăvara lui 1944 în gara 
din localitate. El a cerut păstrarea unui 
moment de reculegere în memoria celor 
care nu s-au întors din deportare. 

După dezvelirea celor două plăci, dr. 
Alexandru Florian a arătat că peste  85 
la sută din cei aproximativ 8000 de evrei 
deportaţi nu s-au mai întors. După 70 de 
ani, acest proiect este destinat memoriei 
evreilor deportaţi la Auschwitz în 1944, 
care, ca şi restul cetăţenilor români, de-
veniseră supuşi ai Ungariei prin ocuparea 
vremelnică de către aceasta a Transilva-
niei de Nord, în 1940. A fost un eveniment 
al cărui tragism a fost sporit de faptul că în 
1944, când se întrezărea sfârşitul războ-
iului şi înfrângerea Germaniei, evreii din 
sudul României, care fuseseră deportaţi 
în Transnistria, se întorceau acasă. Dar 
autorităţile maghiare horthyste şi cele 
germane i-au deportat cu mare viteză 
pe evreii din Ungaria şi Transilvania de 
Nord. Având în vedere recrudescenţa în 
Europa a extremei drepte şi posibilele 
succese pe care partidele extremiste le-
ar putea înregistra în alegerile europene, 
a mai spus vorbitorul, Guvernul român, 
prin Institutul “Elie Wiesel”, subordonat 
Cancelariei primului-ministru, şi prin 
ministrul Transporturilor, Dan Şova, face 
un gest cu o semnificaţie deosebită prin 

inaugurarea acestei plăci. Este un gest 
al memoriei faţă de victime, dar şi faţă 
de cetăţenii români, prin care Guvernul 
îşi asumă răspunderea unor fapte din 
trecut şi cere societăţii româneşti să fie 
vigilentă în faţa unor derapaje istorice, a 
subliniat A. Florian. 

Preşedintele Consiliului Judeţean, 
Cristian Dobre, a atras atenţia asupra 
pericolelor disoluţiei statului, partidelor 
politice şi democraţiei, ceea ce a dus la 
situaţia din 1944. El a amintit o iniţiativă 
a Consiliului, de a organiza în iunie o 
conferinţă cu tematica Holocaustului. 
Subprefectul Vasile Oprea a evocat de-
portările, pe care le-a numit “o călătorie 
într-o singură direcţie”. Ing. Ioan Pintea a 
menţionat că aceste plăci comemorative 
vor dăinui cât vor dăinui şi cele 12 staţii 
de cale ferată şi vor fi un memento pentru 
viitor. Aceste plăcuţe, a spus dr. Aurel 
Vainer, reprezintă o lecţie de istorie tra-
gică, dureroasă pentru evrei iar memoria 
lor trebuie păstrată în veşnicie. Bertalan 
Fodor, supravieţuitor, a evocat deportarea 
din Târgu Mureş a familiei sale. A avut 
loc şi o scurtă ceremonie religioasă cu 
participarea Rabinului Rafael Shaffer şi 
a oficiantului de cult, prof. Iancu Izidor.

La Reghin – flori  
pe liniile ferate

În gara Reghin, un nod central de unde 
au fost deportaţi peste 3000 de evrei, au 

fost dezvelite două plăci commemorative, 
în limbile română şi maghiară. La cere-
monie au participat dr. Aurel Vainer, dr. 
Alexandru Florian, directorul general al 
Institutului “Elie Wiesel”, Maria Precup, 
primarul oraşului Reghin, şi viceprimarul 
oraşului, dr. ing. Ioan Pintea, şeful de 
staţie şi adjunctul şefului de staţie Reghin, 
ing. Radu Belu, ing. Vasile Dub, cei câţiva 
evrei din oraş şi prieteni ai lor. Înaintea 
ceremoniilor a fost păstrat un moment 
de reculegere în memoria celor pieriţi în 
lagăre. După dezvelirea celor două  plăci, 
Rabinul Shaffer şi prof. Iancu Izidor  au 
oficiat o slujbă religioasă.  

Dr. Alexandru Florian a scos în eviden-
ţă faptul că plăcile comemorative instalate 
în gările de unde au plecat trenurile cu 
deportaţi reprezintă un proiect de menţi-
nere a memoriei, un gest de omagiere a 
victimelor şi de informare a oamenilor de 
astăzi. Maria Precup, primarul Reghinului, 
a afirmat că, “în calitate de om şi apoi 
de primar”, consideră dezvelirea plăcilor 
comemorative un gest important “care 
ar fi trebuit făcut cu mult timp în urmă”. 
“Soluţia finală a dus la moartea a zeci de 
mii de oameni din Transilvania de Nord 
numai pentru că erau evrei. Astăzi, la 70 
de ani de la tragicele evenimente, resim-
ţim pe lângă pierderea umană imensă şi 
un gol cultural lăsat în urmă de dispariţia 
comunităţii evreieşti”, a spus domnia sa. 
Evocând istoria dureroasă a evreilor din 
Transilvania de Nord, ing. Ioan Pintea 
le-a spus celor prezenţi că feroviarii vor 
asigura ca plăcile să rămână peste timp 
ca o aducere aminte. Rabinul Shaffer a 

considerat că memoria victimelor trebuie 
păstrată pentru ca faptele să nu fie date 
uitării şi să nu se mai repete. La fel ca la 
Gheorgheni şi Târgu Mureş, ing. Radu 
Belu a evocat condiţiile inumane în care 
s-a realizat deportarea evreilor din aceas-
tă gară. Eva Galambos, a cărei familie din 
partea mamei a fost deportată din Târgu 
Mureş şi Reghin, a vorbit despre semni-
ficaţia comemorărilor. În cuvântul său, dr. 
Aurel Vainer a subliniat că mesajul cel mai 
important pe care doreşte să-l transmită 
este că trebuie să trăim în pace pentru 
ca astfel de orori să nu se mai întâmple. 
Ce se face aici este o îndatorire pe care 
preceptele noastre religioase o stabilesc: 
să ne aducem aminte de toţi care au murit 
de-a lungul istoriei. Iar aici îi pomenim 
pe nişte evrei martiri nevinovaţi, plecaţi 
la moarte din cauza politicilor rasiste, 
ucigaşe duse de Germana. Preşedintele 
F.C.E.R. a mulţumit celor care au sprijinit 
proiectul de comemorare, iniţiat de Fede-
raţie şi Institutul “Elie Wiesel”. Amintind de 
faptul că frica a fost cea care a determinat 
ca în acea perioadă să nu se manifeste 
solidaritatea umană, vorbitorul a menţio-
nat că au existat totuşi cetăţeni curajoşi, 
români şi maghiari, care au salvat evrei 
şi a dat ca exemplu cazul prof. univ. dr. 
Magdalena Stroie, deţinătoarea titlului de  
“Drept între Popoare”,  care va primi şi dis-
tincţia “Prieten al Comunităţii Evreieşti”.

La sfârşitul ceremoniilor, toţi cei pre-
zenţi au depus flori chiar pe linia ferată, 
simbolizând mormântul celor deportaţi.

DRUMUL FăRă  ÎNTOARCERE AL EVREILOR DIN ARDEALUL DE NORD

În Gara Reghin
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ComunitAti

Pagini din istoria Aradului
La 29 aprilie, sala de mese a resta-

urantului ritual a găzduit două momente 
frumoase şi interesante. După ce, în 
prezenţa unui numeros public – membri 
ai comunităţii, ambasadorii Israelului şi 
Braziliei, reprezentanţi ai autorităţilor 
locale şi ai diferitelor culte, cadre universi-
tare – preşedintele Comunităţii, ing. Ionel 
Schlesinger, a subliniat în câteva cuvinte 
importanţa aniversării pentru comunitatea 
evreilor, istoricul Dan Demşea a prezen-
tat expunerea “Contribuţia populaţiei 
evreieşti la dezvoltarea multilaterală a 
Aradului”. Evreii care s-au stabilit în Arad 
începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea 
– a arătat el – au devenit forţa motrice a 
modernizării oraşului, au stimulat spiritul 
antreprenorial, concurenţa, în sensul 
bun a cuvântului, au dezvoltat industria, 
meseriile, comerţul, agricultura modernă, 
au introdus noi forme financiare, iar după 
obţinerea emancipării depline în 1867, au 
înfiinţat Camera de Comerţ şi, mai târziu, 
bursa de mărfuri. Au fost şi arhitecţi, 
sculptori, librari, au înfiinţat teatrul, au 
dezvoltat presa, au ridicat edificii impu-
nătoare. Cine se plimbă astăzi pe străzile 
Aradului întâlneşte peste tot urmele şi 
amintirile acestei istorii.

Omagiu soţilor Huber
Un moment emoţionant al primei zile a 

manifestărilor a fost omagiul adus perechii 
Eeva Elisheva şi Adalbert Huber, mari 
prieteni ai comunităţii evreilor arădeni şi 
ai altor comunităţi din ţară, din Europa 
de est sau fosta URSS. Nu numai că 
prin organizaţia lor umanitară “Ajutor şi 
speranţă” au strâns donaţii pentru evreii 
nevoiaşi, dar s-au apropiat şi sufleteşte 
de ei, în aşa măsură încât Eeva, de reli-
gie protestantă, s-a convertit la iudaism. 
Moartea lor tragică a intervenit în timp ce 
aduceau ajutoare în România. Soţii Huber 
au ţinut, de asemenea, să facă cunoscute 
în Occident istoria şi cultura evreilor din 
ţara noastră, necesitatea de a le menţine 

chiar şi în condiţiile diminuării an de an a 
numărului lor. Documentarul realizat de 
cei doi, “Ele, sinagogile trebuie să rămâ-
nă”, prezentat după cuvintele de omagiu 
rostite de d-na Noemi Reickers, au avut 
menirea să servească acestui scop. La 
acest eveniment au fost de faţă şi copiii 
familiei Huber şi 10 membri ai fundaţiei 
care are sediul la Viena.

Sinagoga a cântat  
într-un glas

Sinagoga Neologă s-a dovedit a fi ne-
încăpătoare pentru toţi cei care au dorit să 
participe la cea de-a doua zi a manifestă-
rilor omagiale. Ea s-a prezentat celor care 
au venit în toată splendoarea sa originală, 
fără să se vadă că are venerabila vârstă 
de 180 de ani. Au participat la eveniment 
E.S. David Ben-Eliezer, ambasadorul 
Statului Israel, E.S. Raymundo Santos 
Rocha Magno, ambasadorul Braziliei la 
Bucureşti, rabinul Avraham Ehrenfeld, 
IPS Timotei, arhiepiscopul Aradului, 
dr. Aurel Vainer, deputat, preşedintele 
F.C.E.R., Cosmin Pribac, prefectul de 
Arad, Nicolae Petru Ioţcu, preşedintele 
Consiliului Judeţean Arad, dr. Aurel Arde-
leanu, preşedintele Universităţii de Vest 
“Vasile Goldiş” din Arad, reprezentanţi 
ai tuturor cultelor, personalităţi ale vieţii 
culturale arădene, preşedinţii comunită-
ţilor din Braşov şi din Lugoj, membri ai 
comunităţii evreior din Arad şi alţi prieteni 
ai comunităţii, invitaţi din Israel, reprezen-
tanţi ai mass-media locale şi centrale. 
Invitaţii speciali ai ceremoniilor au fost 
Shmuel Barzilai, prim-cantorul Sinagogii 
Mari din Viena şi corul Comunităţii Evreilor 
din Timişoara.

Ceremoniile au fost deschise de 
preşedintele C.E. Arad, ing. Ionel Schle-
singer, care a subliniat importanţa eve-
nimentului şi semnificaţia Sinagogii în 
viaţa evreilor. El l-a invitat pe rabinul 
Ehrenfeld să binecuvânteze adunarea 
şi apoi a dat cuvântul ambasadoruluin 
Dan Ben-Eliezer, care şi-a exprimat sa-
tisfacţia că poate participa la eveniment, 
subliniind importanţa sinagogii în viaţa 
comunităţii evreilor. Sinagoga Neologă, 
a spus el, este simbolul continuităţii exis-
tenţei evreilor în această parte de ţară, 
în pofida provocărilor şi încercărilor prin 
care a trebuit să treacă. Fără singogă nu 
există posibilitatea transmiterii valorilor de 
la o generaţie la alta, este locul păstrării 
identităţii. Acolo unde este sinagoga, este 
casa evreilor, este patria. În încheiere, 
el i-a mulţmit preşedintelui comunităţii 
arădene pentru eforturile lui de a păstra 
tradiţiile, valorile iudaice şi pentru sprijinul 
neprecupeţit faţă de Statul Israel.

În cuvântul său, dr. Aurel Vainer, 
preşedintele F.C.E.R., a salutat iniţiativa 
preşedintelui Schlesinger, de a sărbători 
aniversarea Sinagogii Neologe, care nu 
este singura în cadrul Federaţiei, aici 
înscriindu-se şi cele de la Iaşi şi Galaţi. 
Preşedintele Federaţiei a vorbit apoi des-
pre programul de comemorare a 70 de ani 
de la deportarea evreilor din Transilvania 
de Nord, care va fi organizat în 12 localităţi 
şi i-a invitat pe cei prezenţi să participe 
la această comemorare. El i-a salutat pe 
participanţii din sinagogă, scoţând în evi-
denţă prezenţa înaltelor feţe bisericeşti. 

Solidaritatea bisericilor 
avrahamitice este de ani 
de zile realizată la Arad, 
a arătat dr. Aurel Vainer, 
care şi-a exprimat satis-
facţia că sinagoga a îm-
plinit 180 de ani şi i-a dorit 
încă pe atât. În încheiere, 
el a cerut să se ţină un 
moment de reculegere 
pentru evreii din Transil-
vania de Nord, care au 
pierit în Holocaust.

În continuare, ing. Io-
nel Schlesinger a pre-
zentat pe scurt istoria 
Sinagogii Neologe, difi-
cultăţile prin care a trecut 
comunitatea evreiască în 
ridicarea acestui edificiu, 
întâmpinată cu ostilitate 
de cetăţenii oraşului, şi a 
subliniat meritul rabinului 
Aron Chorin în realizarea 
acestui proiect. În acest 
context, a fost prezen-
tată de către prof. Petre 
Puskel expunerea “Aron 
Chorin, ”rabinul reforma-
tor”. Vorbitorul a descris 
personalitatea lui Chorin, 
care a condus comunita-
tea din Arad peste 40 de 
ani, ideile sale inovatoare, de moderniza-
re a ritualului, încercările de a le adapta la 
cerinţele timpului, acţiunile ostile iniţiate 
împotriva lui din cauza acestor idei, care 
l-au obligat până la urmă pe rabin să 
renunţe la ele. Din păcate, a spus prof. 
Puskel, ideile lui nu au avut un ecou 
profund în rândul evreimii din Europa 
centrală şi de est.

Necesitatea unei informări 
corecte despre Israel

Luând din nou cuvântul, ing. Ionel 
Schlesinger a vorbit pe scurt despre si-
tuaţia de astăzi a comunităţii evreilor din 
Arad, a subliniat loialitatea evreilor faţă de 
ţara în care trăiesc şi faţă de Israel. El a 
arătat necesitatea de a exista o informare 
corectă despre Israel şi a dat cuvântul am-
basadorului Statului Israel. În cadrul unei 
prelegeri mai largi, acesta a vorbit, pe de o 
parte, despre cauzele eşuării negocierilor 
de pace israeliano-palestiniene, din cauza 
atitudinii Autorităţii Palestiniene, care nu 
vrea să recunoască faptul că Israelul este 
un stat evreu, pe de altă parte, despre 
Israel ca una dintre primele ţări ale lumii 
în domeniul inovaţiilor şi invenţiilor, fapt 
determinat de necesităţile economice şi 
strategice ale ţării.

“Cireaşa de pe tort”:  
concertul prim-cantorului 

Şmuel Barzilai
Este foarte greu de redat în cuvinte 

această ultimă parte a evenimentului 
aniversar. Timp de o oră, în sinagogă au 
răsunat toate cunoscutele melodii israeli-
ene, idiş, muzică profană şi religioasă. Ele 
au fost interpretate de excepţionalul solist 
Şmuel Barzilai, a cărui voce profundă a 
răsunat în sinagogă, alături de corul Co-

munităţii evreilor din Timişoara. Dar li s-au 
alăturat şi alţi solişti. Adevărat “showman”, 
cantorul i-a invitat alături de el să cânte pe 
Ionel Schlesinger, pe Dan Ben-Eliezer, pe 
Tiberiu Roth, preşedintele Comunităţii din 
Braşov, pe rabinul Avraham Ehrenfeld. A 
cântat întreaga sală, inclusiv înaltele feţe 
bisericeşti, care nu erau străine de muzica 
israeliană şi au însoţit melodiile cu bătăi 
din palme. Dar artiştii amatori de pe scenă 
( de pe bina) nu numai că au cântat dar 
au şi dansat, au încins o horă, invitând 
şi spectatorii. A fost voie-bună, o veselie 
generală, potrivită acestei aniversări, 
adevăratul spirit al sinagogii unde oame-
nii se duc nu numai să-şi împărtăşească 
necazurile, ci şi bucuriile.

Distincţii acordate  
de Centrul de Studii  

Iudaice al Universităţii 
“Vasile Goldiş”

Cu prilejul împlinirii a 10 ani de la cre-
area Centrului de Studii Iudaice, căruia de 
curând i s-a dat numele academicianului 
Nicolae Cajal (z.l.), conducerea Univer-
sităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad a 
acordat o serie de distincţii unor persoane 
care au sprijinit activitatea Centrului. În 
prezenţa ambasadorilor Statului Israel 
şi al Braziliei, a preşedintelui F.C.E.R., a 
preşedintelui Comunităţii Evreilor din Arad 
şi a unor cadre universitare care se ocupă 
de Centrul de Studii Iudaice, prof. dr. Aurel 
Ardeleanu, preşedintele Universităţii, a 
acordat diploma de excelenţă, placheta 
de aur şi globul de cristal ambasadorului 
Statului Israel, E.S. Dan Ben-Eliezer. În 
acest fel, a spus prof. Ardeleanu, după 
ce a apreciat interesul pe care ambasa-
dorul israelian l-a acordat Centrului de 
studii, Dan Ben-Eliezer devine membru 
al Universităţii. Domnia sa a mai primit şi 
diploma de Prieten al Centrului de Studii 
Iudaice. Aceeaşi diplomă i-a fost acordată 
preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. O 
diplomă de onoare a fost conferită prof. 
George Legman, din Brazilia, originar din 
România, mare prieten al Universităţii de 
Vest, care a sponsorizat mai multe acţiuni 
ale acesteia. La rândul său, George Leg-
man a oferit o diplomă prof. univ. dr. Aurel 
Ardeleanu, ca recunoaştere a activităţii 
Centrului de Studii Iudaice. 

Ing. Ionel Schlesinger a mulţumit 
cadrelor didactice ale Universităţii pen-
tru buna colaborare reciprocă şi pentru 
participarea lor la aniversarea sinagogii.

EVA GALAMBOs

Sinagoga Neologă a împlinit 180 de ani
Ultimele zile din aprilie ale acestui 
an vor rămâne întipărite nu numai în 
memoria membrilor comunităţii evre-
ilor din Arad, ci şi a altor prieteni ai 
lor, din ţară şi din străinătate, evrei şi 
neevrei deopotrivă. Cu toţii au răspuns 
cu bucurie invitaţiei de a participa la 
un eveniment care marchează, prin 
semnificaţia lui, un moment impor-
tant din istoria oraşului. Cei 180 de 
ani ai existenţei Sinagogii Neologe 
ilustrează că, în pofida vicisitudinilor 
prin care au trecut evreii şi aici, ca şi 
în alte părţi, strădaniile lor nu au fost 
zadarnice, ei fiind recunoscuţi ca o 
parte componentă a populaţiei multiet-
nice a oraşului, un motor al dezvoltării 
Aradului în toate domeniile. Există un 
“spirit al Aradului”, manifestat prin nu-
meroase acţiuni comune ale evreilor 
cu românii şi cu etniile trăitoare aici, 
precum şi o prietenie şi o colaborare 
pe linie religioasă cu celelalte culte. În 
cele două zile ale manifestărilor prile-
juite de aniversare, au fost de faţă cu 
toţii, aşa cum reprezentanţii comunită-
ţii evreieşti participă la evenimentele 
organizate de aceştia.

Comunitatea Evreiască  
din Arad în sărbătoare

Avangarda românească şi europeană
Cinemateca Eforie – Arhiva Natională de Filme a Româ-

niei a lansat, începând cu 17 noiembrie 2012, un demers 
de revizionare a operelor cinematografice create de regizorii 
avangardei europene, cu scopul cercetării modului în care 
s-a constituit cultura vizuală autohtonă şi cultura filmului în 
perioada de dinainte şi de după naţionalizarea din 1948 a 
producţiei cinematografice din România, cât şi a filmelor de-
ţinute de cinematografele locale. Prima ediţie a proiectului a 
cuprins avangarda cinematografică franceză, cea de-a doua 
ediţie a abordat avangarda sovietică, ediţia a treia s-a ocupat 
de avangardele germană şi olandeză. 

În ziua de 25 aprilie a.c. şi în reluare pe 30 aprilie a.c. au 
fost prezentate două filme documentare din sesiunea a IV-a, 
curator fiind Igor Mocanu. Primul a fost dedicat vieţii şi creaţiei 
lui Beniamin Fundoianu, începând cu copilăria şi până la asasi-
narea poetului în lagărul de la Auschwitz. Printre comentatori în 
cadrul peliculei l-am remarcat pe prof. dr. Carol Iancu, istoric de 
prestigiu care trăieşte la Montpellier, în Franţa. Al doilea film a 
reprodus, în circa o oră, un recital de poezie în lectura poetului 
Gherasim Luca, realizat în 1988, cu şase ani înainte ca autorul 
să se sinucidă aruncându-se în Sena de pe acelaşi pod de unde 
s-a aruncat în valurile Senei poetul Paul Celan, în 1970. (B.M.M.)
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După cum a arătat în intervenţia sa Vio-
leta Ionescu, care s-a ocupat  de realizarea 
muzeului aflat la etajul sinagogii, Templul 
a fost construit din iniţiativa Societăţii de 
ajutor mutual şi binefacere a meseriaşilor 
israeliţi din Galaţi, oraş în care la 1875 
trăiau circa 15.000 de evrei. Sinagoga a 
fost ridicată pe locul unei vechi case de 
rugăciuni, fiind inaugurată la 11 august 
1896 şi costând 45.000 lei, ceea ce era o 
sumă foarte importantă. În timpul secetei 
din 1899, Templul a fost gazdă sutelor de 
emigranţi evrei, în timpul celui de-al doi-
lea război mondial devenind lagăr pentru 
prizonieri evrei.

Emoţionat, Sorin Blumer a subliniat că 
„după mulţi ani de tăcere, în sinagogă se 
aud din nou rugăciunile şi cântecele sa-
cre” şi a condus procesiunea, în care s-au 
prins toţi oficialii prezenţi, care au purtat 
sulurile de Tora în Templul reinaugurat. 

Preşedintele Comunităţii gălăţene 
a elogiat priceperea meşterilor care au 
realizat reconstrucţia Templului, numind 
această firmă din localitate „urmaşă a 
celor care au construit Marele Templu 
din Ierusalim”.

Fostul Mare Rabin al României, 
Menachem Hacohen, a fost cel care a 
fixat mezuza la intrare, împreună cu ra-
binul Rafael Shaffer, serviciul divin fiind 
asigurat de Edi Kupferberg, directorul 
Cancelariei Rabinice, de cantorul Iosif 
Adler şi oficiantul gălăţean Elias Ceauşu. 
La ceremonie au participat primarul Ga-
laţiului, Marius Stan, precum şi numeroşi 
conducători ai comunităţilor evreieşti din 
zonă, reprezentanţi ai presei.

Menachem Hacohen a evocat timpurile 
când templul era plin de “glasuri care încă 
vorbeau idiş” şi a apreciat în mod deose-
bit picturile din lăcaş, o dovadă în plus a 
sionismului evreilor din zonă: “40% dintre 
locuitorii Galaţiului erau evrei şi existau mai 
multe sinagogi. Aici era una dintre comu-
nităţile cele mai frumoase şi strălucite din 
România. Mulţi israelieni cu funcţii înalte în 
stat îşi au originile în Galaţi. (…) Imaginile 
pictate în sinagogă nu sunt doar peisaje, 
ci adevărate mesaje artistice, tablouri din 
Ereţ Israel. Unul dintre cele mai minunate 
lucruri pe care le-a avut evreimea română 
era legătura puternică a evreilor cu Ereţ 
Israel, iar atunci când evreii din Galaţi au 
spus «La anul viitor, la Ierusalim», ei au 
făcut exact acest lucru, plecând în ţara 
străbună.” Marele Rabin M. Hacohen a 
evidenţiat şi importanţa conservării sinago-
gilor din România: “Dr. A. Vainer are multe 

merite, dar unul dintre cele mai importante 
lucruri pe care le-a realizat ca preşedinte 
al F.C.E.R. este tot ceea ce face pentru 
sinagogile centrale din această ţară.” 

Dr. Aurel Vainer a spus că acum „nava- 
amiral a evreimii române este la Galaţi” şi 
a subliniat că, dacă renovarea Templului 
se putea realiza şi fără el, nu s-ar fi putut 
face fără supravegherea permanentă şi 
profesionistă a lucrărilor de către preşe-
dintele Sorin Blumer, fără cei un milion şi 
jumătate de dolari pe care preşedintele 
F.C.E.R. a reuşit să-i atragă de la „Cari-
tatea” pentru Templul Meseriaşilor şi fără 
ajutorul – care merită mulţumiri - obţinut 
de Janina Ilie din partea unor sponsori 
ca Ilie Ciuclea. „Să aduceţi cât mai mulţi 
gălăţeni să vadă acest Templu, care este 
un monument din patrimoniul naţional şi 
internaţional şi ar trebui să contribuie şi 

la intensificarea turismului în Galaţi”, a 
îndemnat în final preşedintele F.C.E.R.

Sharly Israel Sabag, directorul JOINT 
România, al cărui mesaj a fost citit de 
Sofia Nagy, a spus, între altele, că rugă-
ciunea şi binecuvântarea din Sidur pentru 
toţi cei care construiesc sinagogi „se 
referă şi la cei care le redau strălucirea 
de odinioară”. În acest an, în care JOINT 
împlineşte 100 de ani de la înfiinţare, 
JOINT România şi F.C.E.R. au donat Tem-
plului din Galaţi acoperământul pentru 
Aron Kodesh (parohet) „ca simbol  al vieţii 
pentru viitorul acestei comunităţi”. „Resta-
urarea Sinagogii din Galaţi reprezintă o 
mare realizare de suflet pentru dr. Aurel 
Vainer şi împlinirea unui vis pentru ing. 
Sorin Blumer” şi “ne dă tuturor speranţă 
pentru viitor şi ne confirmă faptul că efor-
tul conjugat al F.C.E.R. şi JOINT pentru 
înflorirea vieţii evreieşti este un succes”, 
a mai arătat Israel Sabag.

La rândul său, Zvi Feine, fost director 
al Joint pentru România, a apreciat acti-
vitatea deosebită a preşedintelui comu-
nităţii gălăţene, Sorin Blumer, “care este 
şi profesor de Talmud-Tora” − “puterea 
comunităţii gălăţene de a se organiza 
ne dă încredere că putem revitaliza viaţa 
comunitară evreiască din România”.  

Rabinul Rafael Shaffer al F.C.E.R a 
reamintit povestea tanahică a lui Lichanor, 
care era gata să-şi sacrifice viaţa pentru 
păstrarea unei porţi a Templului din Ie-
rusalim. Speriaţi de furtună, oamenii de 
pe corabia ce transporta cele două porţi 
aruncaseră deja una în mare. “Au fost şi 
aici vremuri de furtună, de mari eforturi, 
însă dorinţa de a clădi ceva, ca şi în 

cazul lui Lichanor, a triumfat, iar Templul 
Meseriaşilor poate fi admirat din nou” – a 
precizat Rabi R. Shaffer.  

Edi Kupferberg, directorul Cancelariei 
Rabinice, pornind de la un pasaj din Pirkei 
Avot, a arătat că restaurarea sinagogilor 
din România, cu sprijinul F.C.E.R., Joint şi 
al Fundaţiei “Caritatea”, “este un adevărat 
tikun olam, un pas concret spre această 
refacere a lumii, această îmbunătăţire 
a lumii de care amintesc învăţaţii din 
vechime” şi că, dacă nu eşti cel care 
poate salva lumea, asta nu te absolvă de 
răspunderea de a încerca. De asemenea, 
rabinul R. Shaffer a oferit în dar câte un 
exemplar din cartea “Pirkei Avot”, apărută 
la Editura Hasefer, atât oficialităţilor, cât 
şi celor doi băieţi din zonă deveniţi “Bar 
Miţva” anul trecut, Rudy Necula-Goldstein 
şi Daniel Lior Cazacu. 

Preşedintele B’nai B’rith România, 
José Iacobescu, a spus că a venit la Galaţi 
„invitat de fratele Aurel Vainer, care l-a 
chemat să vadă ce nu a mai văzut”. Aşa 
şi este, a apreciat el, „te umpli de bucurie 
când vezi că renasc frumuseţile evreimii”, 
iar realizarea colectivă a F.C.E.R, JOINT, 
C.E. Galaţi, “Caritatea” „ne permite să 
avem ce transmite generaţiilor viitoare”.

Dorind să sublinieze starea de de-
gradare a clădirii Templului la începrea 

lucrărilor de restaurare, vicepreşedintele 
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, şi-a amintit 
că între talpa unui stâlp de suţinere şi po-
dea era o distanţă de aproape un metru. 
„Te îngrozeai, pur şi simplu”, a comentat 
Paul Schwartz, care a arătat că realizarea 
lucrărilor se datorează şi faptului că „Sorin 
Blumer nu a uitat ingineria. El a controlat 
tot ce s-a făcut aici, iar peste 200 de ani, 
Templul va fi tot în picioare”. Vicepreşe-
dintele F.C.E.R. a încheiat arătând că 
de pe vremea regretatului Nicolae Cajal, 
F.C.E.R. s-a străduit să arate că în toate 
domeniile, în ştiinţă, medicină, artă s-au 
remarcat evrei a căror contribuţie la pro-
gresul societăţii şi la cultura românească 
a fost majoră, după cum au fost mulţi evrei 
care erau mici meseriaşi şi comercianţi.

Un obiectiv turistic important
Daniel Răzvan Olaru, subprefect, a 

făcut un scurt istoric al prezenţei evreilor în 
Galaţi şi a evidenţiat rolul turistic al edificiu-
lui renovat: „Ştefan cel Mare a luat măsuri 
pentru atragerea negustorilor evrei, apreci-
ind contribuţia lor la dezvoltarea economică 
a ţării. Contribuţia acestora este diversă, 
în domenii ca învăţământul, economia, 
apoi industria, lor datorându-li-se şi primul 
laminor de tablă din Moldova, inaugurat în 
1923. (…) Pentru noi toţi, cetăţenii Galaţiu-
lui, inaugurarea acestui templu e un simbol 
al continuităţii comunităţii evreieşti în acest 
oraş, dar şi al specificului multicultural al 
oraşului, fiind un obiectiv turistic important”, 
a mai spus Răzvan Olaru.

Irina Cajal, secretar de stat în Ministe-
rul Culturii, a rememorat zilele copilăriei 

(mama sa fiind din Galaţi), rugăciunile fă-
cute cândva la mormintele strămoşilor din 
cimitirul evreiesc. Dincolo de încărcătura 
sentimentală, personală, a momentului I. 
Cajal a subliniat mai ales valoarea cultu-
rală, universală a edificiului şi beneficiile 
concrete pentru oraş dacă “acest templu, 
printre cele mai frumoase din ţară, va 
deveni un obiectiv turistic bine promovat”.

Galaţiul de odinioară
Personalitatea rabinului Iacov Morde-

hai Zalman (1893-1970), care a activat 
peste 30 de ani ca rabin la Galaţi, a fost 
evocată de Michael Zalman, fiul rabinului 
şi nepotul Marelui Rabin Iacob Margulies. 
Calitatea predicilor rabinului Zalman, un 
talmudist recunoscut, şi lecţiile lui de reli-
gie erau vestite în oraş, el fiind şi autorul 
unui adevărat manual de religie evreias-
că, “Emuna”. S-a mutat la Bucureşti, unde 
a fost rabin al Sinagogii Mari, adjunct al 
Şef-Rabinului dr. Moses Rosen şi redactor 
de ebraică la “Revista Cultului Mozaic”, 
iar din 1965, stabilit în Israel, prezenta 
pericopa săptămânii la radio “Kol Israel”.

Osy Lazăr, fost preşedinte al Comuni-
tăţii Evreilor Bucureşti, care şi-a dat Bar 
Miţva cu Rabinul Zalman, a invitat audi-
toriul la o adevărată incursiune în trecut, 
pe vremea când elevii sorbeau cuvintele 
“eminentului profesor-rabin Zalman”, 
acesta fiind sărbătorit în Israel, la un mo-
ment dat, de peste 300 de persoane, toţi 
foşti elevi de-ai săi. Vorbitorul a amintit 
că evreii au suferit în timpul războiului 
la Galaţi, când aici a funcţionat singurul 
lagăr din România unde au fost închişi 
evreii. Din acest motiv, Osy Lazăr a rugat 
autorităţile să pună câte o placă comemo-
rativă pe locurile unde au funcţionat cele 
16 unităţi ale lagărului.

Dr. Lucian-Zeev Herşcovici, venit 
special din Israel, a evocat figurile repre-
zentative ale vieţii spirituale evreieşti din 
Galaţiul de odinioară, oraşul propriei sale 
copilării. A amintit, printre alţii, de familia 
rabinică Schapira, din care făcea parte 
şi Rabi Iţhak, ce şi a păstorit la sinagoga 
Fierarilor, era cunoscut pentru lucrările 
lui de dezbateri halahice care a devenit 
apoi rabin în Natanya, Israel. Alţi cărturari 
evocaţi au fost rabinul Hirsch Mendel Pi-
neles, un lider al comunităţii, conscut ca 
scriitor ebraic şi comentator al Ghemarei, 
precum şi fiul său, Şmuel Pineles, un lider 
al sionismului din România. 

„Picturile din Templul renovat sunt 
întocmai ca acelea din copilăria mea, dar 
sunt mai vii şi mai frumoase”, a mai spus 
Lucian Herşcovici.

Ceremonia de reinaugurare a Tem-
plului Meseriaşilor s-a încheiat cu un 
bogat program artistic, susţinut de corul 
„Macabeii” din Piatra Neamţ, formaţia 
muzicală „Ad Hoc” din Galaţi şi cea de 
muzică klezmer din Oradea, „HaKeshet”.

Aşteptăm ca, poate chiar în acest an, 
Templul Coral din Bucureşti, aflat în am-
ple lucrări de reconstrucţie şi renovare, 
ajunse în fază avansată, să îşi reia rolul 
de „navă-amiral” a evreimii române.

DIANA MEDAN
ALEXANDRU MARINEsCU
Foto: ALEXANDRU CÂLŢIA

Templul Meseriaşilor din Galaţi preia  
rolul de „navă-amiral” a evreimii române

La sfârşitul lunii aprilie a fost reinaugurat Templul Meseriaşilor din Galaţi, „salvat 
prin eforturile conducerii F.C.E.R. din perioada 2010-2014 (dr. Aurel Vainer, preşedin-
te, deputat, ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte, Albert Kupferberg, secretar general, 
dr. ing. Rudi Marcovici, director C.A.P.I., Ovidiu Bănescu, director economic)”, după 
cum scrie pe una din cele trei plăci de marmură de la intrarea în sinagogă. De pe 
o altă placă aflăm că lucrările de reconstrucţie şi restaurare au fost coordonate de 
preşedintele Comunităţii evreilor gălăţeni, dr.ing.Sorin Blumer, iar de pe cea de-a 
treia, că lucrările s-au realizat cu sprijinul financiar al Fundaţiei “Caritatea” (director 
general pentru România, Samuel Izsak) şi al Comitetului JOINT, director pentru 
România, Sharly Israel Sabag.

ComunitAti

Premiile UNITER 2014
Alexandra Fasolă, actriţă la Teatrul 

Evreiesc de Stat Bucureşti, a primit 
Premiul UNITER pentru cea mai bună 
actriţă în rol principal pentru rolul titular 
din spectacolul „Yentl”, montat în 2013 
la TES.

Reamintim că regizorul spectacolu-
lui, Erwin Şimşensohn, a fost nomina-
lizat la Premiul UNITER pentru debut 
regizoral.
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Cea mai veche Sinagogă din România poate fi salvată

Reporter: Din punctul dumneavoastră 
de vedere, ca arhitect, care este valoarea 
Sinagogii Mari din Iaşi?

Lucia Apostol: Sinagoga Mare din 
Iaşi este cea mai veche care s-a păstrat 
pe teritoriul României. Ea datează din se-
colul al XVII-lea şi este singura construită 
aproape integral din piatră şi  cărămidă. 
Este o sinagogă de mici dimensiuni, con-
struită pentru aproximativ 50 de enoriaşi, 
dar din punctul de vedere al aspectului, 
este cu totul specială. 

Rep: Ce este World Monuments Fund 
(WMF) şi cum de a intrat Sinagoga Mare 
din Iaşi pe lista acestei instituţii?

L. A.: La CAPI mă ocup de dezvoltarea 
şi prezervarea patrimoniului. În încercările 
mele de a găsi fonduri, i-am cunoscut 
pe cei de la WMF. Este o  instituţie de 
prestigiu, cu bazele în Statele Unite ale 
Americii, care are ca misiune salvarea 
obiectivelor cu valoare de patrimoniu 
universal. Ei nu finanţează neapărat, 
dar au un program special de aducere 
la cunoştinţa opiniei publice, mai ales a 
monumentelor care se află în pericol sau 
care necesită o atenţie specială pentru 
a putea fi salvate. WMF monitorizează 
monumentele care se află pe lista lor şi 

abordează diferite programe sau sponsori 
care vor să facă donaţii. 

Faptul că şi noi suntem pe lista respec-
tivă ne dă vizibilitate şi credibilitate. Este o 
poartă de intrare către alţii care pot ajuta 
la salvarea monumentului. Este nevoie, 
pentru că destinul acestui edificiu este 
unul tragic. Să ştiţi că nu multe monumen-
te reuşesc să intre pe această listă. Este o 
selecţie foarte riguroasă a monumentelor 
din toată lumea.

Rep.: Acest proiect este şi motorul 
unui eveniment foarte important, care se 
va întâmpla pe 12 iunie, la Iaşi. Despre 
ce este vorba?

L. A.: Programul WMF prevede anual 
un eveniment care se numeşte Watch 
Day, finanţat în mare parte de către ei. 

Datoria noastră este să atragem publicul 
larg şi să informăm despre valoarea Sina-
gogii Mari, despre importanţa ei şi despre 
faptul că a fost recunoscută la nivel inter-
naţional. Evenimentul are ca scop, deci, 
atragerea unui public cât mai larg, pentru 
a cunoaşte Sinagoga. Pe lângă asta, noi 
invităm şi oficialităţi locale din Primărie, 
Prefectură, Consiliile Judeţene şi Locale. 
Vor fi invitaţi şi de la Teatrul Luceafărul, 
Muzeul Moldovei şi aşa mai departe. Vor 
veni şi elevi, împreună cu profesori, care 
vor participa la un workshop şi la un con-
curs menit să-i familiarizeze cu Sinagoga.

Rep.: Care sunt punctele principale 
ale Watch Day?. Vorbim şi despre confe-
rinţe, dezbateri şi altele asemenea?

L. A.: Programul nu este încă definiti-
vat, dar vă pot spune cu siguranţă că, de 
la ora 9.00 la ora 15.00, Sinagoga va fi o 
casă deschisă iar publicul larg va putea 
vizita edificiul, conduşi de un ghid. Vor fi 
şi imagini cu Sinagoga din alte vremuri, 
precum şi un moment muzical cu Klezmer 
Nigun Band, din Iaşi. Va mai fi, sperăm, 
şi un moment artistic cu Teatrul Evreiesc 
de Stat. La prânz va avea loc o conferinţă 
de presă şi o masă rotundă cu invitaţii, pe 
subiecte de larg interes, inclusiv despre 
istoria evreilor. Vreau să vă mai spun doar 
că va fi prezent şi cineva de la WMF, aşa 
că aşteptăm cât mai mulţi participanţi.

GEORGE GÎLEA

S a n d a  m e a
Acum ceva timp în urmă – de fapt, 

mult timp, cam 18 ani – am primit un 
telefon de la Sanda Faur. Directă, fără 
ocolişuri – aveam să constat ulterior că 
aşa era de obicei – mi-a spus că m-a 
ascultat de multe ori 
la radio, i s-a părut că 
avem aceleaşi afinităţi 
şi un stil asemănător 
şi că ar fi cazul să ne 
cunoaştem personal. 
Iar cea mai potrivită 
ocazie era lansarea 
uneia dintre cărţile 
sale. Aşadar, mă invita la eveniment în 
ziua  cutare, la ora cutare...

Sanda Faur, cine nu o ştia? Dacă nu 
altfel, din sutele de reportaje şi interviuri 
publicate de-a lungul anilor. Din cărţile pe 
care le semnase, din ceea ce transmi-
teau personajele sale, din umorul subtil 
şi rafinat. Mi-am reproşat întotdeauna 
că nu am făcut eu prima gestul de a ne 
cunoaşte personal. Mă consider totuşi 
norocoasă pentru cei 15 ani în  care 
ştiam că, în fiecare clipă, am pe cineva 
drag alături, că pot cere un sfat, o infor-
maţie competentă,  o recomandare, o 
atenţionare, o critică.      

Lansarea de carte despre care vă 
vorbeam la început a fost printre ultimele 
ieşiri publice ale Sandei. In scurt timp, nu 
avea să mai iasă nici din casă, din mo-
tive de sănătate, dar şi dintr-o mândrie 
împinsă la extrem. Mândrie nu în sensul 
de trufie, ci de demnitate. Numai la gân-
dul că, fie şi pentru o secundă, ar putea 
stârni compasiune au făcut-o să refuze 
orice invitaţie – oficială sau privată – şi să 
păstreze contactul cu lumea exterioară 
prin radio, televizor, cărţi, conversaţii. În 
conversaţiile de fiecare zi, am auzit-o, nu 
o dată pe Sanda, lăudând cu admiraţie 
şi fără rezerve, pe cutare sau cutare 
persoană. Atât de mult şi de insistent 
încât, la un moment dat, împinsă de ge-
lozie, o întrebam: „Dar chiar nu are nici 
un defect?” Ca să aflu că făcea la fel şi 
cu mine. Era suportul pe care îl dădea 
fiecăruia, conştientă fiind că fiecare are 
nevoie de o recunoaştere, de o confirma-
re a părţilor sau a faptelor bune, pentru 
a putea continua pe aceeaşi cale. Şi o 
făcea cu generozitate, în exces chiar, 
cu verbul care îmbărbătează, care dă 
încredere în sine.

Era cel mai obiectiv arbitru. Citea cu 
atenţie ce-i dădeai, asculta cu aceeaşi 
atenţie ce-i spuneai, apoi îţi spunea pă-
rerea ei, adăugând întotdeauna: este o 
opinie personală, nu trebuie să ţii cont 
de ea. 

Experienţa bogată din gazetărie 
s-a tradus în proza literară,  în volume 
pline de farmec, de omenesc, de dulce-
amar, de duioşie, de iertare, de victorie 
şi de înfrângere, de perseverenţă şi de 
renunţare.      

De câteva ori, Sanda mi-a sugerat 
că, în timp ce ea ne exprima declarativ 
admiraţia, reciproca nu era valabilă. Era 
singurul lucru pe care îl cerea – rareori, e 
drept – pentru ea. Avea şi ea nevoie de 
o confirmare a valorii sale.  Acum, prea 
târziu, cum se întâmplă de obicei, îmi 
reproşez că nu i-am spus destul cât de 
dragă îmi era, cât îi admiram dârzenia, 
care a făcut ca, din cei patru pereţi ai 
casei, să fie prezentă până la capăt prin 
scrisul ei în diverse publicaţii.  Cât îi ad-
miram talentul cu care fusese hărăzită.  
Cât îi admiram optimismul iremediabil, 
care o făcea să se bucure când îi du-
ceam ultima apariţie la Humanitas sau 
clătite cu dulceaţă de vişine. 

Într-una din dedicaţiile pe un volum al 
său, Sanda a scris: „Pentru Rodica mea”. 
Mi s-a părut cea mai frumoasă declaraţie 
de dragoste. Pentru Sanda mea, pentru 
Sanda noastră, o floare, pentru că s-a 
născut în luna florilor,  o floare ca să-i 
lumineze drumul în veşnicie, însoţită de  
gândurile noastre bune, de dragostea 
noastră, de recunoştinţa noastră şi de 
asigurarea că a lăsat o urmă de neşters 
în viaţa noastră.

RODICA GRIGORIU

„Evreii  
din Suceava”

În anul 2007, în Israel a fost 
publicată cartea-document „Evre-
ii din Suceava” (1930-1950), 
alcătuită de un grup de supra-
vieţuitori ai Holocaustului trans-
nistrean, proveniţi din Suceava 
şi din satele limitrofe. Din 6 000 
de deportaţi au supravieţuit circa 
3 000. Ceilalţi, copii, bătrâni, fe-
mei, bărbaţi  au pierit în marele 
lagăr numit Transnistria. Cartea 
reproduce numele şi datele bio-
grafice ale victimelor, imagini din 
perioada respectivă, cu colabo-
rarea arhitecţilor Aristide Streja 
şi Lucian Schwartz (z.l.). Editată 
în două volume, cartea merită a 
fi tradusă din ebraică în română 
pentru că este un document ve-
ridic al celor petrecute în anii Ho-
locaustului în Bucovina. Volumul I  
este prefaţat de Benzion Fuchs, 
Simcha Weissbuch şi scriitorul 
bucovinean de origine Norman 
Manea. (B.M.M.)

Adeseori este mai interesant să citeşti memoriile unui nepro-
fesionist într-ale literaturii, decât unele jurnale elaborate cu grija 
şi scrupulele celui care are o carieră în spate. Astfel, ”Rădăcini 
abandonate” de David Urs (pseudonim), carte apărută recent 
la Editura Hasefer, se citeşte cu interes şi încredere în auten-
ticitatea celor relatate. Autorul s-a născut în 1947, la Făgăraş. 
Cunoaşte bine o parte din Ardealul anilor petrecuţi în România 
(1947-1980), are o mare admiraţie pentru Sibiu, actualmente 
una dintre capitalele culturii europene. Bunicul său a fost hazan, 
tatăl a fost în Transnistria, ca deportat, a evadat spectaculos, a 
fost prins, condamnat la moarte, a scăpat din nou. David Urs a 
fost de profesie inginer silvic. A emigrat în 1980 în Israel, unde 
a reuşit să devină un om cu situaţie materială bună (cum măr-
turiseşte în prefaţă). Are o familie destul de numeroasă: fiică, 
nepoată, frate, soră. În ziua de 17 aprilie a.c. şi-a lansat cartea 
la Biblioteca “Şafran” din Bucureşti. 

Atât cartea, care a fost deja citită de unii membri ai obştii, cât 
şi discuţiile au fost cu totul neobişnuite. Noutăţi dar şi aspecte 
mai mult sau mai puţin necunoscute din viaţa evreilor ardeleni 
(de pildă, nici istoricul Lya Benjamin nu a ştiut că 20 de evrei 
din Făgăraş au fost deportaţi în Transnistria), modul inedit de 
abordare au atras atenţia publicului prezent. Directorul Editurii 
Hasefer, Al. Marinescu, a amintit că scriitoarea Passionaria 
Stoicescu, prezentă la lansare, a redactat manuscrisul. Cartea 
„are vână, are umor, merită citită”. Passionaria Stoicescu a vor-
bit cu entuziasm şi multă prietenie pentru etnia noastră despre 
modul cum a fost elaborată cartea (se aşteaptă un al doilea 
volum, cu relatări din Israel), afirmând că a fost impresionată de 
multiculturalismul evreilor şi nu numai al evreilor din zona Sibiu-
Făgăraş. „Este o carte a devenirii. Se regăseşte şi un erotism 

juvenil implicit biografiei autorului, 
care este un optimist demn de ad-
miraţie”, a spus ea. Profesorul şi 
scriitorul Ştefan Cazimir a relatat 
în amănunt unele pasaje din carte, 
pe care a citit-o cu mare atenţie, 
a făcut paralele lingvistice între 
ebraică şi alte limbi şi a constatat 
că scrierea respectă îndemnul lui 
Camil Petrescu la autenticitate în 
literatură. 

Autorul cărţii şi-a exprimat re-
cunoştinţa faţă de mama sa, care 
avea înclinaţii muzicale, culturale, 
a spus că el însuşi a citit şi citeşte 
mult, stimează cultura germană, 
a cunoscut mediul săsesc şi nu a 
uitat mai nimic din ceea ce a trăit în România supusă unui regim 
comunist. Eva Galambos a pus accentul pe specificul evreilor 
ardeleni, diferenţiaţi chiar pe zone. Dr. Hary Kuller a declarat 
că a citit foarte atent cartea şi că a regretat că unele pasaje au 
suferit ca autenticitate în schimbul unei calităţi literare sporite. 
Mircea Moscovici a amintit faptul că, după naţionalizarea din 
1948, evreii şi-au îndrumat copiii să studieze diverse profesii, 
pentru a-şi asigura mijloacele de existenţă, care le-au fost 
apoi confiscate de regimul comunist. Desigur, acest aspect era 
comun pentru toate etniile. Cartea se citeşte pe nerăsuflate. 
Felicitări autorului! Aşteptăm să aflăm cum s-a descurcat un 
silvicultor într-o ţară fără păduri!

BORIs MARIAN  

P u t e r e a  m e m o r i e i

„ L e a  -  p o v e s t e a  f a m i l i e i  m e l e ”
Într-o frumoasă zi de primăvară, dumi-

nică, 6 aprilie, am asistat la Muzeul Etno-
grafic al Transilvaniei din Cluj la lansarea 
volumului “Lea - povestea familiei mele”, 
scris de Andrei Klein. Un public numeros 
a participat la evenimentul la care au luat 
cuvântul doi istorici consacraţi: Lucian 
Năstasă-Kovacs şi Ovidiu Pecican. 

Cartea este o cronică a unei familii 
evreieşti, iar volumul s-a născut din dorinţa 
autorului de a transmite mai departe poves-
tea familiei Berla: o familie numeroasă din 
Cluj care ducea un trai decent la început 
de secol XX.

 Multe dintre evenimentele descrise în 
carte provin din corespondenţa pe care 
Andrei Klein a moştenit-o de la o mătuşă şi 
care constituie un veritabil material istoric 
pentru perioada de după 1933, când sunt 
datate primele scrisori familiale. Acestea 
cuprind informaţii concludente despre de-
portarea evreilor din Cluj, întoarcerea de 
la Auschwitz a celor mai „norocoşi”, dar şi 
despre viaţa de după lagăr, trăită în Româ-
nia sau Israel. Însuşi autorul s-a născut în 
lagărul de la Moghilev, unde şi-a petrecut 
primii doi ani din viaţă, iar supravieţuirea 

lui Andrei Klein ţine de domeniul minunilor. 
Aşa cum susţine autorul, “cartea nu este o 
scriere tipică despre Holocaust, chiar dacă 
din povestirile unor personaje s-ar fi putut 
descrie întâmplări cutremurătoare suferite 
de ele în acea perioadă”. 

Volumul “Lea – povestea familiei mele” 
este scris într-o manieră antrenantă şi 
cuprinde poze de familie, documente ale 
vremii şi fragmente de scrisori. Cartea 
este uneori de “un dramatism pe care îl 
simţi nu doar uman, ci într-o transcendenţă 
încă greu de explicat”, după cum spunea la 
lansare istoricul Lucian Năstasă-Kovacs.

La evenimentul de la Cluj a fost prezent 
alături de autorul volumului, Andrei Klein, şi 
preşedintele Comunităţii Evreilor din Satu 
Mare, Nicolae Decsei, unul dintre cei patru 
copii născuţi în lagăr, la Moghilev.   

Atmosfera a fost completată la final de 
formaţia de muzică klezmer “Mazel Tov”, 
care a interpretat cântece în idiş, dar şi 
câteva suite instrumentale, iar apoi autorul 
cărţii a oferit autografe celor prezenţi la 
lansare. 

ANDREEA LEONID

LUCIA APOsTOL, director adjunct al CAPI, despre sinagoga Mare din Iaşi 
şi evenimentul intitulat Watch Day, care va avea loc la Iaşi, pe 12 iunie, dedicat 
acestui monument cultural şi de arhitectură.
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Glose neprevăzute

În fluxul abundent al vieţii culturale, afi-
şul artistic reflectă preocuparea factorilor 
culturali îndrituiţi de a răspunde celor mai 
diverse şi exigente gusturi. Se poate în-
tâmpla, uneori,  ca într-un interval de timp 
limitat ofertele pentru public să oblige la 
alegeri greu de făcut. Unde să mergi mai 
întâi? La concertul fenomenalului Azna-
vour (ajuns, umblă vorba, nonagenar!)? 
La turneul cutărei trupe americane de 
balet, vestită pentru spectacole în care 
experienţa clasică şi spiritul modern se 
înfrăţesc suplu? Sau la recenta expoziţie 
cu lucrări ale unui reporter-fotograf pe 
urmele mişcărilor de trupe în exerciţii de 
campanie, expuse într-un salon special 
al Muzeului de  Artă? Vizitatorului, aflat 
pentru puţină vreme la Tel Aviv (care are 
fireşti dificultăţi de comunicare lingvisti-
că, încât se vede privat de contactul cu 
teatrul), i se impune să-şi echillibreze 
cumpătat preferinţele.

Nu oricine are norocul meu să fie 
călăuzit de o noră cu excelente aptitudini 
de cicerone artistic. Graţie ei n-am ratat 
ampla expoziţie de la Muzeul Israelului 
(la Ierusalim), des-
tinată să dezvăluie 
uluitoarele vestigii 
ale cetăţii şi palatu-
lui lui Herod, după 
cum am mai prins pe 
ultima sută de metri 
excepţionala retro-
spectivă Dali, orga-
nizată la Haifa. Iar, 
dacă un eveniment 
s-a desfăşurat într-
un interval care mă 
priva de posibilita-
tea prezenţei la faţa 
locului, a avut grijă 
să-mi păstreze ca-
talogul respectiv, cum era cazul, mai anii 
trecuţi, cu prezentarea la Muzeul din Tel 
Aviv a unei sinteze picturale ingenioase, 
alcătuite din opere reprezentative pentru 
exponenţi succesivi ai ilustrei familii Breu-
ghel. Tot Carinei îi datorez două sau trei 
escale la Cesareea, întâi pentru a admira 
urmele antice ale geniului constructiv 
roman (apeductul şi amfiteatrul, unde am 
ascultat cândva transmisia unui concert 
al violoncelistului Rostropovici) şi, mai 
recent, pentru a trece pragul colecţiei Ralli 
(preponderent, artă sud-americană, cu o 
permanentă selecţie din sculptura minia-
turală a lui Dali), adăpostită în pavilionul 
anume construit prin susţinerea financiară 
a bancherului Henry  Recanati cu soţia, 
Martine Recanati. O aripă nouă a muzeu-
lui conţine pictură europeană din secolele 
XVIII-XIX pe teme religioase, culese mai 

ales din Vechiul Testament. Interesante 
paralelisme şi interferenţe între artişti 
din zone diferite ale continentului când 
se apleacă asupra aceleiaşi teme (de 
exemplu, Potopul şi miracolul salvării pe 
corabia lui Noe).

O „doamnă de fier”  
a sculpturii

De o originalitate ademenitoare este 
colecţia-muzeu Ilana Goor, care face 
furori între bătrânele ziduri din Jaffa. Un 
arhaic han pentru odihna pelerinilor în 
drum spre Locurile Sfinte a fost amena-
jat în chip ingenios ca să devină, astăzi, 
ţintă de pelerinaj pe o hartă a minunăţiilor 
ieşite din har artistic neîngrădit. Pictura, 
desenul, sculptura, ţesătura, fotografia 
îşi dau mâna armonios într-un spaţiu 
unde emoţia este la ea acasă, stimulată 
prin contemplaţie şi provocare reflexivă, 
transmise de la vizitator la vizitator, fie el 
amator ori rafinat stilist. Urci scările de 
la intrare, apoi altele şi altele, nivel după 
nivel şi, fără a le număra, rămâi cu senza-

ţia ascensiunii ideale 
către înalturi conve-
nabile sumedeniei 
de reverberaţii de pe 
urma înfrăţirii artei 
cu natura. La fiece 
nivel, câte o terasă 
(grădini suspendate) 
cu altă privelişte, alt  
orizont, cu deschi-
dere spre infinitul 
marin, peste vechiul 
port şi mulţimea de 
catarge, gata să 
sprijine cerul îngre-
unat de stele, îndată 
după crepuscul. 

O devălmăşie savant regizată de ope-
re de colecţie şi creaţii originale, puse sub 
autoritatea decizională a stăpânei locului: 
doamna Ilana Goor. Cu oarece noroc, 
poate fi întâlnită pe vreuna din terase, 
legând conversaţii cu vizitatorii. Şi, în 
eventualitatea că n-ai parte de aseme-
nea şansă, întâlnirea se produce graţie 
fotografiilor şi autoportretelor aproape în 
mărime naturală, aşezate pe la intersecţii. 
Zulufi ca de gorgonă incită la o viziune 
magică a personajului, când zână, când 
tălmăcitoare de zodii şi distribuitoare de 
energii ezoterice. O fiinţă din care emană 
spirit cuceritor pe măsura opţiunilor sale 
puţin compatibile, la prima vedere, cu fi-
rea feminină. Materia ei de lucru preferată 
este fierul. Prelucrat la dimensiuni mari, 
precum candelabrul central, stufos, de 
o densitate barocă impresionantă, dar 
şi în mic, figurine fanteziste, obiecte de 
inventar casnic, sfeşnice de lumânări, 
cuiere, încuietori pentru cufere ori uşi 
masive de altădată. Multe dintre aceste 
înfăţişări miniaturale par lăsate să zacă 
pe o masă oarecare, abandonată parcă 
uitării. Nimic mai opus fragilităţii, duritatea 
se aliază cu delicateţea, ca împreună să 
cristalizeze o sensibilitate explozivă, cu 
elegante volute erotice. Voluptăţi orientale 
de naratoare înzestrată pentru confruntări 
aprige ale vieţii, în stare să captiveze 
ochiul şi mintea zile în şir, 1001 de nopţi. 
Ilana Goor ar putea fi celebrată drept 
surată a Şeherezadei. 

GEO ŞERBAN

Peregrinări israeliene (IV)

Afiş artistic captivant

Siluete
Cine citeşte presa literar-artistică din 

interbelic constată cât de întinse au fost 
opţiunile lui F. Aderca, iar energia cu care 
se investea în controverse mergea până 
la capăt dacă, întâmplător sau nu, intrau 
în discuţie credinţe şi aspiraţii scumpe 
scriitorului.

M-a mirat, pentru adevărul acelor 
timpuri şi pentru gradul de cutezanţă 
practicat de Aderca violenţa intervenţiei 
sale în chestiunea scoaterii de pe afiş a 
piesei lui I. Ronetti-Roman, „Manasse“.

Mă întorc pe firul timpului, în 1908; 
„Manasse“ va fi jucată la Teatrul Naţi-
onal, însă la instigaţia lui N. Iorga şi a 
lui Ion Scurtu, secondaţi de un cerc de 
studenţi naţionalişti, piesa a fost socotită 
„jignitoare pentru sentimentul naţional“ şi 
împiedicată să-şi continue drumul spre 
public. Deşi majoritatea criticilor literari de 
prestigiu au considerat-o „cea mai moder-
nă dramă a literaturii române“, discuţiile 
au continuat antagonice.

F. Aderca a fost şi el, în ciuda tinereţii 
sale, printre cei lezaţi dureros de interven-
ţia energumenilor, mereu activi când un 
om de cultură se vedea lovit de excese 
antisemite.

F. Aderca s-a lovit, la rându-i, de fieca-
re dată dureros de asemenea interdicţii, 
de refuzuri (cum a fost candidatura sa la 
premierea de către Societatea Scriitorilor 
Români a romanului 1916), iar tabloul 
amintit include încă multe alte exemple 
în materie.

Un abuz pentru a fi înţeles (nu dizar-
monic, se înţelege, dar nici acceptat fără 
luptă), va fi trăit Aderca şi atunci când 
el însuşi s-a trezit cu premiera dramei 
Muzică de balet, bine asumată de cu-
noscutul regizor Soare Z. Soare, pur şi 
simplu eliminată din repertoriu chiar în 
seara premierei. 

Ne aflam după dispariţia regimului 
antonescian, în noiembrie 1944!

În contextul politic şi etnic românesc 
al anilor ’30-’50, F. Aderca a mai trăit, nu 
mereu la aceeaşi intensitate, evenimente 
cu semnificaţii similare. Amintesc două, 
întrucât îl regăsim în desfăşurarea lor pe 
intelectualul evreo-român puţin dispus 
să considere antisemitismul un fenomen 
care poate să fie banalizat. În niciun caz 
trecut cu vederea.

Primul caz. La venirea lui Gh. Cuza 
în postul de ministru al Muncii, modestul 
salariat al acestuia care era F. Aderca 
simte imediat că va avea viaţa grea cu cel 
ce îi devenise patron. Gh. Cuza îl mută 
pe F. Aderca de la Bucureşti la Cernăuţi, 
apoi de la Cernăuţi înapoi acasă, iar de 
aici, tocmai la Lugoj. Acestor şicane, 
Aderca le va da o singură explicaţie: „Este 
o «cauză» atât de dramatică, de stupid 
pasională, că nu poate Gh. Cuza să se 
dezmintă. El, cu siguranţă nu. Nici eu.“

Al doilea caz. Într-o ieşire polemică 
importantă, după apariţia romanului 1916, 
considerat, de autorul însuşi, afirma-
rea deplină a vocaţiei sale de prozator, 
Aderca îşi depune candidatura la Marele 
Premiu al SSR pe anul 1936. Propunerea 
se loveşte de împotrivirea lui Victor Efti-
miu, N. Crevedia şi a altora. Explicaţia? 
Deşi subtextuală, ar suna aşa: „premiile în 
România nu sunt la cheremul alogenilor“.

Ceea ce nu înseamnă că nu vom 
recunoaşte astăzi cutezanţa scriitorului 
în cele mai insolite comparaţii. Astfel, F. 
Aderca publică în revista „Excelsior“ din 
28 martie 1931 referiri elogioase privindu-l 

pe Henric Sanielevici. După care recidi-
vează cu un articol în ziarul „Adevărul“ din 
5 august 1935 dedicat exclusiv aceluiaşi 
H. Sanielevici sub titlul „Sufletul patetic“. 
Pentru copleşitoarea sa activitate de 
antropolog, analist literar, sagace studios 
al civilizaţiilor primitive, Sanielevici este 
comparat cu N. Iorga, evreul fiind consi-
derat, ca prestaţie, la nivelul unei întregi 
universităţi.

Judecata lui Aderca va fi displăcut lui 
N. Iorga, dar nu numai. Chiar şi „vieţiştii“, 
foştii şi noii colaboratori ai revistei „Viaţa 
românească“, găsesc excesivă raporta-
rea lui Sanielevici la monumentul viu care 
era N. Iorga.

Aderca nu şi-a retractat observaţiile 
sale, deoarece i s-a părut că între cele 
două personalităţi sunt numeroase 
asemănările la „o judecată completă şi 
valabilă“.

*
Nu s-a marcat (fie şi în treacăt) îm-

prejurarea că la apariţia Istoriei literaturii 
române de la origini până în prezent, din 
1941, a lui G. Călinescu, F. Aderca a for-
mulat o serie de rezerve, cu precădere la 
modul în care i-au fost trădate aşteptările. 
Acele aşteptări faţă de un intelectual care 
vedea ce se petrece în jur şi nu se putea 
mulţumi să asiste pasiv la denaturări.

Printre altele, cum şi mărturiseşte în 
lapidarul jurnal „Secretul lui Mihail Se-
bastian*, întâmpinarea critică rezervată 
amplei exegeze semnate de G. Călinescu 
în care reţine distincţia criticului, făţiş 
construită la adresa spiritului iudaic în 
literatura română, cu accent pe xenofobia 
cultivată de unii colegi de scris.

Aderca îi va atrage atenţia lui Mihail 
Sebastian asupra acelui paragraf în ter-
menii următori: „În zilele întunecate ale 
anului 1940, când nu mai puteam rosti 
un cuvânt, în adăstarea poruncii să ni 
se ia răsuflatul – ai aflat că scrisesem 
răspunsul care se cuvenea unei Istorii a 
literaturii noastre, viciată de punctul de 
vedere adecvat timpului tiranic.“**

Am încercat pe mai multe căi să aflu 
care a fost natura răspunsului de protest 
formulat de F. Aderca şi pe ce cale a ajuns 
la destinatar. Marcel Aderca presupunea 
că au fost folosite serviciile poştei. Paul 
Daniel credea că Al. Rosetti a intermedi-
at primirea protestului, date fiind bunele 
raporturi păstrate cu F. Aderca, în ciuda 
vitregiei vremurilor. Un amănunt – nu 
s-a găsit ciorna acelui text, iar la dispa-
riţia scriitorului evreu, în 1962, nici G. 
Călinescu nu a dorit să facă lumină în 
delicatul apel la moralitate literară ce îi 
fusese expediat.

Oricum, contează pentru întregul 
conţinut al afinităţilor cu Mihail Sebastian 
aceste rânduri de tulburătoare confesiune 
prin care Aderca reconstituie echivalenţe-
le şi ecourile ce îi unea, pe el şi pe Mihail 
Sebastian: „Ajută-mă, iubite Sebastian, 
tu, care ai voit să te depăşeşti, ajută-
mă să nu mă las năpădit de alte forţe 
decât cele ale fiinţei mele adevărate şi 
să trăiesc, cât îmi mai e dat, împăcat cu 
această neînduplecată, dumnezeiască 
şi nevăzută putere care e conştiinţa...“***

HENRI ZALIs

* F. Aderca: Contribuţii critice, vol. 2, Buc., Edit. 
Minerva, 1988, ediţie şi note de Margareta Feraru, 
p. 484-493.

**Op. cit., p. 488.
***Ibid., p. 493.

„Poveste despre tatăl meu” 
Premiera de la Teatrul Odeon este încă o dovadă că pentru 

Radu F. Alexandru scrisul reprezintă „o terapie a vulnerabilităţii 
de care suferă orice om sensibil”.

„Poveste despre tatăl meu” reînvie o veche criză de conşti-
inţă devenită obsesie; o rană nevindecată ce se deschide din 
nou, brusc şi dureros (istoria începe în vremea totalitarismului 
şi ajunge în anii noştri). În chip original, protagonistul – care nu 
e străin de unele sentimente de vinovăţie – are puterea de a 
se transforma (cu riscul propriei vieţi) în anchetator şi, implicit, 
acuzator.

Scrisă în 2005, piesa şi-a găsit greu drumul spre scenă (mult 
prea patetic, autorul vorbeşte de „o Golgotă”!). Dar a fost citită şi, 
iată, preţuită (aflăm din Caietul-Program), de către criticul Alex 

Ştefănescu („Un thriller scris cu tandreţe”), de Doina Uricariu 
(„Împotriva curentului. Despre teatrul obsedat de iubire.”) şi de 
Virgil Nemoianu. Acesta, apreciind împletirea psihologicului, 
eticului şi a politicului, apropie textul românesc de un excelent 
film german („Viaţa celorlalţi”) cu aceeaşi temă: „prezenţa şi 
intervenţia poliţienească a statului totalitar în intimitatea subiec-
tivă, în relaţiile erotice ale oamenilor”.

Spectacolul de la „Odeon” este pus în scenă de Gelu Col-
ceag. I s-au alăturat, în dorinţa recreării cu fineţe a crizei umane, 
a explorării existenţei scenice complexe a eroilor şi a refacerii 
tensiunii rafinat intelectuale a dialogului, actorii: Gelu Niţu (An-
drei), Mircea Constantinescu, Mircea N. Creţu, Dan Bădărău, 
Crina Mureşan şi Ioana Anastasia Anton. (N.s.)



16  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 428-429 (1228-1229) - 1 - 31 mai 2014

D r.  M o s e s  R o s e n  (1912-1994)
Două decenii de la deces

Iudaist de prestigiu, şef-rabin şi principal lider al 
evreimii comunitare, şi nu numai, din România, timp 
de aproape cinci decenii. Născut la Moineşti, educat 
într-ale mozaismului şi iudaismului de propriul său 
părinte, gaonul Avraham Arie Rosen, cu studii ele-
mentare şi liceale în oraşul său de naştere, Fălticeni, 
şi superioare la Viena şi Bucureşti, primeşte diploma 
de jurist în 1935 şi, după întoarcerea în ţară, obţine 
semiha (diploma rabinică) de la o Comisie de mari 
rabini în frunte cu şef-rabinul dr. Iacob Niemirower. În 
anii prigoanei a cunoscut beciurile poliţiei legionare 
din Bucureşti şi pogromul din ianuarie 1941 precum 
şi ostracizarea etniei evreo-române de până la 23 
august 1944. 40 de ani mai târziu, dr. Rosen va 
caracteriza această perioadă spunând: „Antones-
cu s-a comportat cu evreii la fel ca un bandit care, 
împreună cu asociaţii săi, m-au prins pe mine şi pe 
fratele meu în pădure. Ne-au jefuit, mi-au ucis fratele iar, în ultimul moment, când 
era să mă omoare şi pe mine, au zărit că vine poliţia. Atunci, el m-a apărat şi nu le-a 
dat voie «aliaţilor» săi să mă ucidă.” Cu această convingere fermă, rabinul Rosen a 
rămas neclintit în cursul întregii sale cariere, ca şef-rabin (din 1948 până la moarte, 
în 1994) şi ca preşedinte al F.C.E.R. (1964 - 1994), în combaterea antisemitismului 
şi revizionismului sub orice formă, în apărarea drepturilor evreimii de a alege soluţia 
Alialei ca şi a integrării depline în ţara unde s-au născut. 

În înaltele funcţii deţinute după 1948 şi până la moartea sa, dr. Rosen a fost 
principalul şi adeseori unicul conducător al evreimii comunitare şi a unei părţi din 
cea doritoare să facă Alia. În interesul acestora, a participat la toate manifestările 
organizaţiilor evreieşti mondiale, stabilind relaţii cu liderii lor, motiv pentru care înseşi 
relaţiile sale cu conducătorii politici ai ţării au prezentat unele particularităţi ale Ro-
mâniei totalitare în politica faţă de evrei. Era unica ţară din lagărul socialist în care 
libertăţile în materie de cult, cultură iudaică nu erau la fel de stânjenite ca în restul 
ţărilor aliniate U.R.S.S. În 1980, Moses Rosen a pledat în Statele Unite în favoarea 
acordării clauzei comerciale a naţiunii celei mai favorizate pentru România. Diplomat 
înnăscut al etniei sale, a creat uneori impresia că slujeşte cu devotament orientarea 
autocraţilor de la putere. Unii comentatori mai pripiţi în denigrarea adevăratelor per-
sonalităţi ale evreimii din anii comunismului sunt înclinaţi să explice realizările sale 
remarcabile prin alinierea la mercurialul politic al ţării. Astfel se ajunge într-o lucrare 
cu pretenţii ştiinţifice să se scrie: „din acel moment (1945), şi datorită trecutului său 
«de stânga», puterea sa creşte, iar partidul îi încredinţează spre gestionare toate 
aspectele problematicii evreieşti”. 

Realizările sale în sprijinul enoriaşilor săi nu este cazul să le enumerăm aici, fiind 
deosebit de cunoscute în mediul evreiesc, precum şi faptul că pentru toate acestea 
era nevoie de curaj, iniţiativă, talent diplomatic şi fler politic, în fine, de o artă deo-
sebită de a colabora cu un regim care, deşi totalitar, n-a ezitat să ia în considerare o 
asemenea personalitate nonconformistă, dar utilă în relaţiile României cu alte state. 

Relaţiile sale cu unii demnitari ai regimului comunist rămân o problemă de studiat 
în lumina documentelor, inclusiv a dosarului său de urmărire de către Securitate. 
În urma unui studiu temeinic, orice concluzie pripită, precum cea amintită, nu doar 
că nu ajută la caracterizarea acestei uriaşe personalităţi, dar prefigurează concluzii 
inadecvate.

HARy KULLER

DEDICAŢII L A O OPERă SOCIALă
Evocare av. IULIAN sORIN z.l. la un an de la stingerea din viaţă
Trei momente conturează opera soci-

ală a unuia dintre conducătorii evrei din 
România la sfârşitul secolului XX - înce-
putul secolului XXI: av. Iulian sorin z.l. 

1986: directoratul administrativ la fos-
tul Cămin „Băluş”. O experienţă care i-a 
facilitat aprofundarea datelor, din epocă, 
ale parteneriatului Joint-F.C.E.R. Când a 
venit, căminul era şantier; când a plecat, 
era a doua casă pentru beneficiari. 

1991: „co-pilotajul”, alături de Şef Ra-
binul Rosen, la conducerea Federaţiei. 
Un moment socio-politic deloc simplu: la 
adăpostul libertăţii de exprimare proas-
păt câştigate, antisemitismul mascat îşi 
scotea deşănţat masca. Av. Iulian Sorin 
a înţeles că singurul răspuns eficace de 
„apărare a demnităţii şi integrităţii noastre” 
– laitmotiv ideatic devenit 
acţiune – este forţa docu-
mentelor. În consecinţă, 
a orientat activitatea de 
cercetare a CSIER înspre 
studierea Holocaustului 
în România, nerecunos-
cut atunci de statul ro-
mân. Documente oficiale 
din timpul regimului Anto-
nescu au apărut în volu-
me. Cine citeşte recenta 
sa antologie de discur-
suri şi articole, „Puncte 
de vedere”, scoasă de 
Editura Haemus, poate 
constata cât de actuale-i 
sunt temele-avertisment 
supuse atenţiei publice: • 
creşterea antisemitismu-
lui în Europa; • recrudescenţa legionaris-
mului în ţară; • antisemitismul – pericol nu 
doar pentru evrei, ci şi pentru România, 
pentru toate statele europene. 

1994 – 2005: ani în care av. Iulian 
Sorin z.l. a condus Federaţia în tandem 
cu acad. Nicolae Cajal z.l.; şi – singur, 
ca preşedinte interimar ales în Adunarea 
Generală a F.C.E.R. din 2004. O epocă 
de reînnoire comunitară: • democratiza-
rea conducerii F.C.E.R., prin înfiinţarea 
Comitetului său Director, transparenţa 
deciziilor; • dezghetoizarea: 1. transfor-
marea Revistei Cultului Mozaic în Rea-
litatea Evreiască; 2. înfiinţarea Editurii 
Hasefer; 3. înfiinţarea OTER - pepinieră 
de lideri comunitari; a Cluburilor Gene-
raţiei de Mijloc – recuperare a generaţiei 
„pierdute”; • contribuţia la crearea ACPRI, 
AERVH, Fundaţia „Lauder” – România, 
Fundaţia „Caritatea”; • sprijinul pentru 
reactivarea BBR; • amplificarea bunelor 
relaţii cu autorităţile de stat prin Consiliul 
Minorităţilor Naţionale, ca secretar al Co-
misiei de Cultură, Culte şi Mass Media, 
preşedinte al Comisiei pentru restituirea 
proprietăţilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, apoi - al Comisiei Legislaţie 
şi Administraţie; • adâncirea dialogului 
interetnic şi interconfesional; • strângerea 
legăturilor cu Aliaua română; • pledarea 
cauzei României pentru integrare în struc-
turile euro-atlantice.

 Este numai vârful aisbergului. Rămâ-
ne istoricilor de mâine desluşirea între-
gului. Acum, la distanţă de numai un an 
de la dispariţie, evocarea de la Sinagoga 
Mare din Capitală a marşat, mai ales, pe 
receptare emoţională, deschisă de filmul 
cu scene din viaţa F.C.E.R., realizat de 
Sandu Câlţia. 

 Marele Rabin Menachem Hacohen 
i-a subliniat omenia, ajutorarea celor în 
suferinţă cu discreţie şi înţelepciune. Că-
lătoriile făcute împreună în Hanuchiade 
i-au înlesnit cunoaşterea unor stări de 
lucruri din România postbelică: „trebuia 
să mergi pe un fir foarte subţire, pentru a 
face faţă antisemitismului” sub înfăţişare 
atee. Doar Şef Rabinul Rosen şi alţi câţiva 
colaboratori apropiaţi îi erau parteneri în 
încercările de a-l stopa, din poziţia de 
director adjunct al Direcţiei de studii şi 
relaţii externe la Departamentul Cultelor, 
ocupată atunci. „Munca foarte grea” de 
lider al F.C.E.R. a făcut-o cu „înţelep-
ciune, vrednicie, modestie”, „putere de 

dăruire ieşită din comun”, „din care a ieşit 
cu mâinile curate”. „A ştiut să spună nu, 
cu semn de exclamare puternic”. Venea 
regulat la sinagogă. „Un nume bun este 
mai bun decât orice şi ziua morţii - mai 
importantă decât ziua naşterii”, a citat din 
„Kohelet”. „Numele i-l pomenim, azi, cu 
cinste şi onoare”.

 După ce a citit mesajul de apreciere al 
secretarului de stat la Secretariatul pentru 
Culte, Victor Opaschi, moderatorul eve-
nimentului, vicepreşedintele F.C.E.R. şi 
preşedinte al C.E.B., ing. Paul Schwartz, 
a sintetizat opiniile liderilor religioşi creş-
tini din zone vizitate: „Ne-a ajutat peste 
legile din România totalitaristă”. 

 Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, i-a primit sprijinul: • organizare de în-

tâlniri electorale la prima 
candidatură de deputat; 
• invitare la întruniri ale 
Comitetului Director, la o 
importantă dezbatere cu 
lideri ai Joint-ului despre 
„viitorul comunităţilor din 
România”; consiliere. „În 
cele mai dificile momen-
te, mi-a dat sfaturi foarte 
pertinente”. Remarca-
bile – moderaţia, simţul 
umorului, grija pentru 
educaţia iudaică, polite-
ţea, înţelepciunea, inte-
ligenţa. De reţinut: mun-
ca la Statutul F.C.E.R., 
discursul la Congresul 
din 2008. 

 Mărturisiri de iubire 
filială au fost scrisoarea lui Iusi Dani-
liuc - problemele de sănătate ale soţului 
împiedicându-i participarea – şi rostirea 
Mihaelei Deleanu despre adevărata 
bogăţie – familia, tăria de caracter în îm-
prejurări grele de viaţă, succesul venind 
din încrederea în sine. „A gândit drept, a 
trăit drept”.

 Inteligenţă remarcabilă, devotament 
faţă de munca de asistenţă socială, 
impact pozitiv asupra colaboratorilor 
din Federaţie, construire de bune rela-
ţii cu oficialităţile, parteneriat excelent 
F.C.E.R.-Joint, cu reflexe vizibile şi azi, 
luptă pentru recuperarea proprietăţilor 
comunitare evreieşti în beneficiul Fe-
deraţiei, supervizarea strânsă a vieţii 
DASM. au alcătuit schiţa făcută de fostul 
director Joint pentru România, dr. Zvi 
Feine. „Avem motive să fim mândri că 
am colaborat cu asemenea om şi ne-am 
bucurat de prietenia sa”.

 Actualul director al Joint-ului pentru 
România, Israel Sabag, i-a evidenţiat 
forţa de luptător, de „om al adevărului”, 
modestia, politeţea, transmiterea de 
„energii pozitive”. Tăria de caracter, pu-
terea de convingere, fineţea, înţelegerea 
„rabinică” a oamenilor, au fost amintite de 
preşedintele BBR, ing. José Iacobescu. 
„Înainte de a lua o decizie pentru BBR, 
sfătuieşte-te cu Iulian Sorin”, îi spunea 
Bubi Schieber z.l. 

În vizitele făcute împreună în comu-
nităţi, „întâi asculta păsurile celor de 
acolo, apoi vorbea”, a observat actualul 
secretar general al F.C.E.R., ing. Albert 
Kupferberg. „Un om de mare cultură, 
în special, în domeniul istoriei oraşelor 

prin care treceam. Îmi povestea cum a 
ajutat cultele locale în diverse probleme. 
Foarte exigent. „În Federaţie, a ştiut să 
se înconjoare de oameni cu înzestrări 
de manager”.

 „A avut o viaţă plină, multe realizări, 
a plecat împăcat. A avut multe necazuri, 
deziluzii”. Aversul şi reversul medaliei - 
sintetizate de preşedintele C.E. Braşov 
şi preşedinte al ASR, ing. Tibi Roth. În 
momentele de mare derută de după dis-
pariţia Şef Rabinului Rosen, la o întrunire 
privind problema succesiunii, „s-a spus 
unanim: acad. Nicolae Cajal! La fel a 
fost ales av. Iulian Sorin preşedinte inte-
rimar al Federaţiei”. „A fost un desăvârşit 
manager”, asigurând „continuitatea vieţii 
evreieşti în România”. „O minte limpede, o 
integritate exemplară. A condus Federaţia 
cu inteligenţă, cu mâini sigure. În discuţii 
nu se bătea apa-n piuă, se rezolvau pro-
bleme”, a mărturisit fostul director general 
al F.C.E.R., Alex Sivan. Confesiunea Irinei 
Cajal: preţuirea şi dragostea părinţilor ei 
pentru el, încercarea de a suplini lipsa 

fiicelor după moartea soţiei sale. 
 Discursurile au alternat cu intermez-

zo-uri muzicale – Rodica Doija, Bogdan 
Lifşin, Carmen Ioviţu; coordonator – 
Silvian Horn. Peste 3 000 de oameni 
au urmărit transmisia pe net, realizată 
de Silviu Vexler. Preşedintele C.E.B. a 
mulţumit organizatorilor: echipelor C.E.B. 
- secretar C.E.B., Peri Blănaru; Joint – 
Pavel Alexandru, Sofia Nagy; Serviciu 
Administrativ – responsabil Jean Bercu. 
Iulian Sorin a fost un om vesel. De aceea, 
n-a lipsit umorul – Mihai Ciucă. „Lume 
dragă, nu fii tristă”, mă urmărea un gând 
al său la trecerea Dincolo a lui Aurel Fe-
lea. Şi, totuşi, era tristeţe. Venea dintr-un 
psalm al lui David rostit de Marele Rabin 
Menachem Hacohen, din cuvintele sacre, 
străvechi - Kadiş, El Male Rahamim -, 
însoţindu-i până la „graniţă” pe cei plecaţi, 
psalmodiate de Rabinul Rafael Shaffer, 
de Prim Cantorul Iosef Adler. Dar, mai 
presus, neuitare.

IULIA DELEANU

A murit singurul supravieţuitor al vasului „Struma”
769 de evrei – între ei 103 copii – din România s-au îmbarcat 

în decembrie 1941 pe vasul „Struma”, la Constanţa, cu destina-
ţia Ereţ Israel. Vasul era vechi, motoarele defecte, suprapopulat 
de călători. „Struma” a reuşit totuşi să ajungă la Istanbul, dar 
autorităţile turceşti nu i-au permis ancorarea. Englezii, care 
deţineau Mandatul asupra Palestinei, au refuzat să elibereze 
vizele necesare. După 70 de zile de chinuri şi foamete, la 23 
februarie 1942, „Struma” a fost remorcată spre largul Mării Ne-
gre şi lăsată în voia valurilor. Motoarele nu funcţionau. A doua 
zi, din motive încă neelucidate pe deplin, un submarin sovietic 
a lansat o torpilă şi „Struma” a fost scufundat (fostul ambasador 
israelian Yossef Govrin a descoperit în arhive dovada că torpila 
fusese lansată de submarinul sovietic Şuka – 213. 

Un singur emigrant a reuşit să se salveze: David Stoliar, 
deşi salvatorii turci au sosit la locul dezastrului după 36 de 

ore. Printre cei dispăruţi se afla şi fratele lui Baruch Tercatin. 
Stoliar şi-a văzut visul cu ochii, a ajuns în Israel, a muncit ca 
mecanic şi s-a înrolat în „Brigada Evreiască”, luptând împo-
triva naziştilor. După război, a lucrat la o firmă americană de 
prospecţiuni petroliere în Palestina şi ulterior, în 1953, a fost 
transferat în Japonia. S-a stabilit apoi în Statele Unite, unde 
a înfiinţat o firmă de încălţăminte. S-a însurat şi a avut un fiu. 
El a refuzat multă vreme să dea interviuri şi să povestească 
tragedia „Strumei”. Totuşi, în 1966, el a acuzat public Turcia, 
vinovata principală pentru moartea celor 768 de emigranţi evrei 
români. Relatarea tragediei „Strumei” de către David Stoliar 
este păstrată la Muzeul Holocaustului din Washington şi la 
Muzeul din Holon (Israel).

s. HERŞCU
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REUVEN FEUERSTEIN (z.l.) – dispariţia unui  
„Einstein al psihologiei şi psihiatriei mondiale”

REUVEN FEUERsTEIN: Studiile de-
dicate copiilor mi s-au părut întotdeauna 
esenţiale, pentru că ei sunt viitorul. Totul 
a debutat în jurul anului 1940, când îmi 
începusem studiile în psihologie în Ro-
mânia şi, date fiind vremurile grele de 
atunci, visam să fac ceva pentru copiii 
tot mai afectaţi de flagelul războiului. Am 
avut norocul să scap cu viaţă din Şoah, 
ajungând în Ereţ Israel. O experienţă 
extraordinară a fost aceea că, din 1944, 
am avut ocazia să lucrez cu copiii supra-
vieţuitori ai Holocaustului care veneau în 
ţară, orfani, care văzuseră orori cumplite, 
dar având încă dorinţa şi potenţialul de a 
învăţa (…) 

În jurul anului 1952 mi-am elaborat 
teoria privind natura inteligenţei şi, în 
sens mai larg, a altor coordonate majore 
ale comportamentului uman, ca fiind de 
factură modificabilă. Omul are capacita-
tea de a se modifica pe el însuşi. 

(…) Antrenamentul de tip psiho-edu-
caţional poate suplini lipsa neuronilor, 
teroriile SCM din anii ‘50 considerând încă 
de atunci ca posibilă abilitatea creierului 

uman de a se auto-modifica, de a func-
ţiona la capacitatea maximă în condiţii 
limitate. Metoda FIE (n.r. –”metoda Fe-
uerstein”) este aplicată astăzi cu succes 
la persoanele în vârstă, atât ca tratament, 
cât şi ca prevenire a efectelor îmbătrânirii. 
Alte categorii la care metoda a dat roade 
au fost copiii cu nevoi speciale, autişti sau 

cu sindrom Down, persoane, indiferent 
de vârstă, al căror creier a fost afectat în 
urma unor accidente, militari răniţi sau 
marcaţi în războaie, dar şi persoane care 
din varii motive nu mai au performanţe la 
locul de muncă. 

(…). Educaţia viitorului este cea care 
dezvoltă abilităţile fiecăruia şi îl pregăteş-
te, pe fiecare, pentru învăţarea continuă, 
pe parcursul întregii sale existenţe.

Dr. DIANA MEDAN

Zeci de personalităţi israeliene i-au adus un ultim omagiu profesorului Reuven 
Feuerstein, ilustru psiholog şi psihiatru israelian de origine română, care a murit 
la 29 aprilie 2014, la Ierusalim. “A fost un Einstein al educaţiei”, a concluzionat, 
la ceremonia funerară, prof. Pnina Klein, de la Universitatea “Bar Ilan”, reliefând 
valoarea cercetărilor lui de-o viaţă. “Profesorul Feuerstein mi-a schimbat complet 
optica de viaţă”, a mărturisit primarul Ierusalimului, Nir Barkat, exprimând impresia 
extraordinară pe care profesorul ştia să o lase tuturor celor care-l cunoşteau. Cuvinte 
emoţionante au rostit şi copiii săi – Rabi Rafael Feuerstein, Daniel Feuerstein, Aha-
ron Feuerstein şi Noa Schwartz – care i-au adus un ultim omagiu, alături de nepoţi.

În 2012 am avut deosebita onoare să-i iau un interviu marelui profesor (din care 
cităm mai jos, textul integral găsindu-se în: „Realitatea Evreiască”, nr. 394-395 din 
1-30 nov. 2012), un moment esenţial pentru mine nu doar ca reporter, ci şi ca proas-
păt deţinător al unui doctorat în psihologie. Mă aflam în faţa unei personalităţi, dar 
şi a unui om deosebit, unul dintre acei puţini aleşi cărora li se cuvine un “O” mare. 

s-a născut la Botoşani, în 1921, într-o familie de evrei religioşi. 
În anii celui de-al doilea război mondial, este forţat să-şi abandoneze studiile 

începute la Bucureşti. supravieţuieşte Şoahului şi internării într-un lagăr de 
muncă şi exterminare. se stabileşte în Israel. 

Obţine diploma de psihologie la Geneva, în anii ‘50, şi doctoratul la sorbona. 
Predă şi colaborează la universităţi prestigioase ca Bar Ilan (Israel) sau yale 
şi New york University (sUA). 

Fondator al ICELP (Centrul Internaţional pentru Îmbunătăţirea Potenţialului 
de Învăţare “R. Feuerstein”) din Ierusalim. În programele pe care le-a coordonat 
de-a lungul vieţii au participat circa 200.000 de copii, adolescenţi şi tineri, de 
pe tot globul. ICELP sprijină acum centre regionale în peste 40 de ţări, unde 
se aplică “metoda Feuerstein”. 

Obţine multe distincţii – Premiul Israelului pentru Ştiinţe sociale, Premiul 
Academiei de Ştiinţe din New york, un premiu al Academiei Franceze şi este 
nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace în 2012. Este Doctor Honoris Causa 
al mai multor universităţi din toată lumea, inclusiv al Universităţii “Babeş-
Bolyai” din Cluj.

PROFEsORI
• „Nimeni nu asociază cuvântul bucurie 

cu Ziua Holocaustului, decât dacă este 
vorba de bucuria victoriei. Am văzut cum 
putem să ne adunăm ca întotdeauna în 
Familia Lauder să-i plângem pe cei care 
au fost ucişi fără milă în timpul Holocaus-
tului şi am încercat într-un timp scurt să 
răspundem la câteva întrebări. Cum s-a 
putut întâmpla aşa ceva? De ce exista 
atâta ură faţă de evrei? Se va mai întâmpla 
aşa ceva vreodată? Am atins doar subiectul 
Holocaustului şi elevii noştri s-au descurcat 
aşa de bine, vorbind despre impresionanta 
cultură evreiască. Cea mai bună parte a 
zilei a fost cunoaşterea supravieţuitorilor! ”

DIANA GHERAsIMIUC, 
M.A. antropologie, profesor de istorie, 

Complexul Educaţional Lauder-Reut

• „Elevii gimnaziului şi liceului Lauder-
Reut au împărtăşit durerea întregii co-
munităţii evreieşti şi au omagiat victimele 
acestui oribil episod din istoria umanităţii, 
vorbindu-le colegilor şi supravieţuitorilor 
invitaţi despre literatura Holocaustului, pe 
care o studiază ca parte a curriculum-ului 
de limba şi literatura engleză. Elevii clase-
lor a şasea, a şaptea, a opta şi a noua au 
analizat cele patru cărţi care au Holocaus-
tul drept temă, din programa de literatură 
engleză de la Lauder-Reut. (Elie Wiesel, 
Art Spiegelman, Anna Frank, Lois Lowry) 
şi au subliniat că Holocaustul include şi 
poveşti despre curaj şi tărie sufletească.”

MATTHEW OLAV MEssERsCHMIDT, 
B.A. Engleză-Filosofie, Universitatea 

Michigan (SUA) profesor de limba  
şi literatura engleză, Complexul  

Educaţional Lauder-Reut

ELEVI
• „Am avut ocazia să ascultăm poveştile 

a cinci supravieţuitori ai Holocaustului din 

România. Ne-au povestit despre dificultăţi-
le prin care au trecut şi despre felul în care 
au supravieţuit regimului nazist. Ceea ce 
ne-a impresionat a fost mentalitatea celor 
care au trăit acele vremuri, curajul celor 
deportaţi, dar şi lipsa de umanitate a celor 
care le-au hotărât acest destin.

La finalul evenimentului, am aflat de la 
doamna Mirjam Korber Bercovici despre 
svasticile desenate pe panourile dintr-un 
parc, loc de joacă pentru copiii din cartier, 
însemne pe care le vedea din orice cameră 
a apartamentului său. Este îngrozitor ca un 
om care a trăit momente tragice în adoles-
cenţă, să fie obligat să-şi amintească zi 
de zi acele momente. Împreună cu Tova 
Benun am decis să mergem imediat să le 
acoperim, aşa că ne-am alăturat grupului 
de voluntari şi am plecat însoţiţi de domnul 
Ţucărman şi doamna Bercovici în parc, 
hotărâţi să ştergem aceste însemne.

Suntem mândri că am putut face asta.”
ALEXANDRA DUMITRAŞCU şi 

ADINA CHIŞ, clasa a VIII-a

• „Lunea trecută, am avut plăcerea de 
a-l întâmpina pe unul dintre supravieţuitorii 
Trenurilor Morţii. Am avut onoarea de a as-
culta povestea tragică pe care acest om a  
trăit-o. M-au impresionat curajul şi puterea 
pe care le-a demonstrat pentru a-şi spune 
povestea  şi, de asemenea, mândria cu 
care a stat în faţa noastră şi  ne-a povestit. 
Din această experienţă am învăţat că aceş-
ti oameni au suferit numai pentru că s-au 
născut într-o anumită comunitate etnică.” 

COsMINA CERNEsCU, clasa a IX-a U

• „Ziua în care am comemorat victimele 
Holocaustului a fost foarte interesantă şi 
ne-a impresionat profund. Am avut noro-
cul de a întâlni cinci supravieţuitori, care 
ne-au împărtăşit poveştile lor uimitoare. 
Este o minune faptul că aceşti oameni au 
supravieţuit terorii la care au fost supuşi 

o perioadă atât de lungă. Această zi m-a 
făcut să mă gândesc cât de important este 
ca noi, oamenii, să fim mai buni pentru a 
evita repetarea istoriei.”

A fost o plăcere deosebită să vedem 
fericirea din ochii doamnei Mirjam Berco-
vici atunci când dorinţa i s-a împlinit şi, în 
sfârşit, se putea uita pe fereastră fără să 
mai vadă svastica.”

BIANCA IACOB, clasa a X-a R

• „Împreună cu unii dintre colegii mei 
am prezentat o scenetă din cartea pe care 
am citit-o în semestrul acesta la limba  en-
gleză. De asemenea, am făcut cunoştinţă 
cu cinci supravieţuitori ai Holocaustului. 
Doamna Mirjam Bercovici ne-a oferit o căr-
ticică pe care a scris-o în  timpurile grele.”

RADU MARIN, clasa a VI-a

• „Întâlnirea cu supravieţuitorii Holoca-
ustului m-a făcut să îmi descopăr originile, 
însă astăzi am aflat că Holocaustul a fost 
o parte a istoriei familiei mele. Treceam 
peste acest subiect ca peste o altă etapă 
a istoriei, însă am aflat cu stupoare că unii 
descendenţi ai familiei mele au gustat din 
cupa plină cu amar a ceea ce a însemnat 
prigonirea evreilor. Am aflat că tatăl bunicii 
mele a fost evreu, iar acest lucru a marcat 
destinele celor trei copii ai săi în perioada 
celui de-al doilea război mondial. Pot spune 
că bunicul mamei a fost norocos. El s-a 
întors în viaţă şi cel mai puţin traumatizat, 
deoarece a fost rănit în război şi trimis la 
Sinaia pentru recuperare. Fratele lui, cadru 
medical, a dispărut misterios pe perioada 
războiului şi celălalt frate s-a întors târziu, 
după doi ani de la terminarea războiului, 
şi doar în ultimii ani ai existenţei lui a avut 
curajul să vorbească nepoţilor (mamei 
mele) despre ororile trăite în lagăr. Aceste 
evenimente l-au marcat pe viaţă, frica 
trăită putând fi citită în ochii lui de fiecare 
dată când povestea. Când acesta a ajuns 
acasă, era desfigurat nu doar fizic (piele 
translucidă, dinţii şi părul erau inexistente, 
iar membrele lui erau foarte subţiri) cât şi 
psihic (a fost urmărit de acea frică până 

Supravieţuitori ai Holocaustului,  
în dialog cu profesori şi  elevi de la Lauder-Reut

(Urmare din pagina 9)

Pe “lista lui Kasztner”, se aflau familia 
şi prietenii săi din Cluj, evrei foarte bogaţi, 
care şi-au putut cumpăra plecarea, dar şi 
personalităţi cu renume, cum ar fi rabinul 
Ioel Teitelbaum, liderul sectei hasidice din 
Satu Mare. Salvarea celor 388 de evrei 
clujeni a avut loc la 10 iunie 1944. 

După război, contactele lui Kasztner 
cu SS-ul au ajuns în faţa judecătorilor 
din Ierusalim. El fusese văzut circulând 
cu un paşaport eliberat de nazişti, cu ofi-
ţerul SS Kurt Becher prin diferite lagăre 
şi ghetouri. În cadrul misiunii pe care o 
avea de a întocmi listele cu evreii care 
vor fi eliberaţi, va explica Kasztner jude-
cătorilor. Grav a fost interpretat şi gestul 
lui Kasztner care a făcut o depoziţie în 
favoarea fostului ofiţer SS Kurt Becher, 
judecat de un Tribunal al Aliaţilor din 
Germania de vest. 

Au existat însă acuzaţii mai grave. 
Oare Eichmann nu l-a “cumpărat” pe 
Kasztner în cursul negocierilor? (Istoricul 
Braham susţine că Kasztner n-a rezistat 
momelii lui Eichmann, când acesta i-a 
propus salvarea unui grup de evrei din 
Cluj). „Graba, de înţeles, subliniază 
Braham, cu care Kasztner a profitat de 
această ocazie pentru a-şi salva familia, 
prietenii şi pe câţiva din cei mai merituoşi 
membri ai comunităţii evreieşti din Cluj 
a dus la prăbuşirea sa după război. Ea 
a dat naştere şi la o serie de întrebări 
chinuitoare: 

1. A fost oferta lui Eichmann un mijloc 
de a-l cumpăra pe Kasztner sau de a i se 
răsplăti serviciile? 

2. Şi-a exprimat astfel Eichmann recu-
noştinţa pentru evreul care, din inocenţă 
sau deliberat, l-a ajutat să-şi finalizeze 
campania antievreiască în linişte, evitân-
du-se o revoltă a numeroşilor evrei bu-
dapestani, de tipul celei de la Varşovia? 

3. Oare Kasztner chiar nu şi-a dat 
seama care erau intenţiile lui Eichmann? 
Sau, ratând ocazia de a informa masele 
evreieşti despre realităţile soluţiei finale, 
deportările fiind deja în toi, Kasztner a 
simțit că are datoria să-i scape măcar pe 
puţinii evrei pe care Eichmann era dispus 
să-i cruţe?”

Rudolf Kasztner, 
după 70 de ani

la sfârşitul zilelor). Acest lucru m-a ajutat 
să aflu că şi în mine există o picătură de 
sânge de evreu.”

ANDREI MĂRĂŞEsCU clasa a IX-a R

• „Am 15 ani şi sunt evreu. Dacă m-aş 
fi născut acum 40 de ani, viaţa mea ar 
fi fost în mod dramatic alta. Am realizat 
acest lucru anul acesta, pe 27 aprilie, 
cand un grup de supravieţuitori români 
ai Holocaustului ne-au vizitat şcoala. 

Toţi am auzit de Holocaust, dar cred 
că nu am realizat niciodată magnitudinea 
acestei tragedii. Totul s-a schimbat în 
momentul în care primul supravieţuitor, 
un bătrân evreu cu o faţă prietenoasă, a 
început să vorbească. Ne-a povestit cum 
armata propriei patrii l-a târât din oraşul 
lui natal spre lagărele de concentrare. 
Ne-a povestit cum el şi toţi ceilalţi evrei 
din satul lui deveneau sălbatici. Ne-a po-
vestit că oamenii erau de nerecunoscut, 
cu hainele sfâşiate, murdari, urât mirosi-
tori şi cu ochi răi. Ne-a povestit cum toţi, 
bărbaţi, femei ori copii, îşi pierdeau treptat 
identitatea şi personalitatea.

Toţi supravieţuitorii, care au urmat, au 
avut poveşti la fel de şocante. Ce am au-
zit, m-a schimbat. Mai mult de 6 milioane 
de oameni au ori au avut poveşti la fel de 
îngrozitoare. Înţelegerea gravităţii acestei 
tragedii este incredibil de dureroasă.

Cred cu ardoare că sunt norocos să fac 
parte din ultima generaţie care are şansa 
să îi întâlnească pe supravieţuitori, şi din 
prima generaţie care va reuşi să schimbe 
ideile preconcepute. Ca istoria să nu se 
repete şi ca moartea şi umilinţa îndurate 
de milioane să nu fie reduse la statistică, 
NU TREBUIE SĂ UITĂM VREODATĂ.”

MICHAEL BEHAR

Două generaţii, cea a supravieţuitorilor şi cea a elevilor de la Complexul Educaţi-
onal Lauder-Reut, s-au întâlnit pentru a discuta de Ziua Comemorării Holocaustului. 
Redăm câteva opinii:
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Neînţelegeri pe sancţiuni  
în Occident, apropierea  
Rusiei de China, în est

De când a izbucnit criza din Ucraina, 
a început şi un joc în care nu se ştie 
exact cine e şoarecele şi cine pisica: 
Bruxelles-ul ameninţă că dacă ruşii 
fac un anume lucru, Bruxelles-ul şi 
Washington-ul aplică anumite sancţi-
uni, dacă Moscova continuă, atunci vin 
sancţiunile din al doilea val şi aşa mai 
departe. Putin trece de toate pragurile 
stabilite de marile democraţii, acestea 
se uită gânditor şi, parcă le auzi spu-
nând: „E pentru ultima oară că îţi spun, 
potoleşte-te că o să-ţi pară rău”, dar 
ursuleţul neascultător nu se potoleşte, 
şi pace bună!

În primul trimestru al anului în curs, 
sancţiunile au determinat o încetinire 
a creşterii economiei ruse la 0,9% pe 
an, ceea ce e sub nivelul anticipat de 
oficialii de la Moscova, care calculaseră 
riscul anexării Crimeei la o diminuare a 
creşterii economice la 0,8%!

Această ineficienţă a măsurilor luate 
de UE şi SUA este generată de vechea 
racilă a Uniunii, cu atât mai vizibilă 
atunci când are de-a face cu un stat ... 
autoritar, ca Rusia, şi anume incapaci-
tatea UE de a reacţiona rapid şi unitar 
la orice criză, fie ea economică, politică 
sau militară. Ca atare, dacă la Consiliul 
European, liderii celor 28 fac dovada 
unei ...„unităţi de monolit”, din propriile 
capitale, fiecare face aproape ce vrea: 
Franţa vrea să vândă tocmai acum Ru-
siei două nave de război „Mistral”, UE 
ezită să le cumpere ea însăşi, ca să nu 
sufere economia franceză pierderi de 
1,2 miliarde euro prin anularea livrării. 
La Berlin, importanţi oameni de afaceri 
fac presiuni asupra Angelei Merkel să 
nu înăsprească sancţiunile, chiar dacă 
separatiştii din Doneţk şi Lugansk nu 
permit desfăşurarea alegerilor prezi-
denţiale, pentru că economia germană 
va suferi „pierderi ireparabile”. 

Bomboana de pe colivă: Alexei 
Miller, şeful Gazprom, a fost scos de 
lobby-ul de afaceri european de pe lista 

sancţiunilor împotriva Rusiei.
Drept care, lui Barroso nu-i rămâne 

decât să constate că „structurarea unui 
răspuns unitar faţă de Moscova este 
încă în desfăşurare”!

Până se structurează răspunsul 
european, nave ruseşti participă la 
un exerciţiu cu marina chineză, Putin 
merge la Beijing şi discută inclusiv 
creşterea livrărilor de gaz!

Cum merge economia  
şi cum ne merge nouă

Spre deosebire de noi, simplii ce-
tăţeni, economiei îi merge din ce în ce 
mai bine. De unde şi aparenta derută 
a românilor atunci când îşi apreciază 
propriul viitor. În luna în care s-au 
dat publicităţii datele conform cărora 
economia românească a înregistrat, în 
primul trimestru al acestui an, o creşte-
re de 3,8% (măsurată de Bruxelles, nu 
de institutul român de profil), Comisia 
Europeană publică un raport în care 
arată că 42% dintre români trăiesc în 
sărăcie, iar 20% nu câştigă suficient nici 
pentru a-şi acoperi cheltuielile lunare 
obligatorii (locuinţă, hrană, impozite, 
îngrijirea sănătăţii).

Românii se clasează, în cel mai 
recent Eurobarometru, pe primul loc în 
topul încrederii în viitorul UE, cu 76%, 
media în UE 28 fiind de 34%. Mai mult 
decât atât, întrebaţi despre mersul eco-
nomiei din ţara lor, concetăţenii noştri 
spun că situaţia s-a îmbunătăţit, părere 
împărtăşită de 23% dintre respondenţii 
români, iar 41% consideră că economia 
merge la fel ca în 2013. Ceea ce ne dă 
un surprinzător raport al optimismului 
românilor faţă de mersul economiei 
din propria ţară: 64% sunt de părere 
că situaţia nu s-a înrăutăţit, faţă de 
31%, care consideră că lucrurile merg 
mai prost ca anul trecut! Şi asta, în 
timp ce 41% dintre conaţionali trăiesc 
în sărăcie.

Aici, se impun însă câteva precizări: 
românul este dezamăgit de propriii 
politicieni (indiferent de partidul din 
care provin) şi speră că Bruxelles-ul îi 
va obliga să ţină drumul mai drept. De 

unde şi încrederea în UE.
Apoi, mulţi trăiesc din munca la 

negru, imposibil de cuantificat statistic. 
Drept care, sărăcia se vede altfel de la 
Bruxelles, decât dintr-un sat oltenesc 
sau moldovenesc.

 În sfârşit, dar nicidecum în cele din 
urmă, economia românească a mers 
bine, în ultimii ani, datorită nivelului 
ridicat al exporturilor. În prezent, auto-
rităţile se străduiesc să pornească un 
al doilea motor de creştere, şi anume 
consumul. Abia atunci va exista o legă-
tură directă între creşterea economică 
şi nivelul de trai al românului (mai ales 
dacă va creşte şi productivitatea) şi va 
dispărea aiuritoarea fractură, pe care o 
vedem azi, între creşterea economică 
şi nivelul de trai.

După ce că pensiile  
sunt mici, mai sunt  

şi furate de unii angajatori
Nu ajunge că românii au printre 

cele mai mici pensii din Europa, un 
mare număr de salariaţi s-au trezit că 
patronii nu le-au virat cota pentru pen-
siile private obligatorii. Astfel, din totalul 
de 6,12 milioane de salariaţi înscrişi în 
Pilonul II, numai pentru 3,19 milioane 
angajatorii au virat în mod repetat su-
mele datorate, iar pentru 180.000 de 
persoane nu s-a vărsat nici un leu în 
contul lor de pensii private.

Şi aşa însă, conturile sunt extrem 
de mici. Autoritatea de Supraveghere 
Financiară arată că, la sfârşitul lui mar-
tie 2014, valoarea medie a unui cont de 
pensie privată pentru unul dintre cei că-
rora patronii le-au plătit regulat cotele la 
pensiile private obligatorii era de 3357 
de lei. Numai 450.000 de persoane 
aveau conturi cu valori între 5.000 şi 
10.000 de lei, iar 159.000 de persoane 
aveau în cont peste 10.000 lei.

Reamintim că de la începutul anului, 
cota de contribuţie la Pilonul II a fost 
ridicată la 4,5% din totalul contribuţiei 
respectivei persoane la asigurările 
sociale.

ALEXANDRU MARINEsCU

Serbări de primăvară 
ale şcolilor 
comunităţii

Activitatea educaţională a Co-
munităţii a îmbrăcat forme dintre 
cele mai diverse. Preocuparea nu 
era doar pentru educaţia spiritua-
lă, pentru pregătirea profesională 
a tineretului dar şi pentru educaţia 
fizică. Incepând cu primele numere ale lunii mai, 
ziarul „Curierul Israelit” anunţa programul serbării 
de primăvară a şcolilor comunitare care a avut loc la 
27 mai 1934 cu începere de la ora nouă şi jumătate 
dimineaţa pe stadionul Macabi din Calea Dudeşti 
127. Au participat elevii şi elevele şcolilor secundare 
şi primare din Capitală. Programul a fost pregătit de 
profesionişti de înaltă calificare. În primul rând, de 
maestrul de gimnastică precum doamna Arianu Lit-
man, doamna C. Jugureanu şi dl. Manase Edelman. 
Este cazul să reţinem aceste nume, deoarece şi ele 
au un loc în zbuciumata istorie a evreimii române. Au 
muncit pentru formarea unui tineret evreu sănătos 
şi viguros care să dezmintă prejudecata privitoare 
la rasa inferioară. 

Programul a fost susţinut de peste 1 000 de elevi 
şi eleve în 14 şcoli ale Comunităţii, fiind acompaniaţi 
de fanfara Gărzii comunale. Serbarea s-a deschis, 
desigur, cu imnul regal, după care au urmat: defila-
rea şcolilor secundare „Cultura”, „Ciocanul”, „Foc-
şăneanu” şi „Instrucţiunea”; exerciţii de gimnastică 
executate de elevii şi elevele şcolilor primare; exerciţii 
de gimnastică ritmică executate de elevele şcolilor 
secundare de fete „Focşăneanu” şi „Instrucţiunea”; 
exerciţii de gimnastică liberă executate de elevii 
şcolilor secundare de băieţi „Cultura”; exerciţii de an-
samblu ştafetă-fete 4x60; ştafetă-băieţi 4x100; luptă 
cu frânghia; viteză 100 m.; cursă 400 m. Dansurile 
ritmice au fost interpretate de elevele şcolii comer-
ciale de fete „Instrucţiunea”; execiţiile de gimnastică 
cu bastoane au fost interpretate de elevii şcolilor se-
cundare „Cultura”. Elevele de la şcolile „Focşăneanu” 
au dat un recital de dans ritmic pe melodia „Dunărea 
Albastră” de Strauss. Elevele de la şcolile „Focşă-
neanu” şi „Instrucţiunea” au mai evoluat cu dansuri 
naţionale româneşti şi evreieşti. Au fost şi meciuri de 
volei, diferite demonstraţii pe aparate. Programul s-a 
încheiat cu desene simbolice reprezentând stema 
ţării, a Comunităţii Evreilor din Bucureşti şi Steaua 
lui David. Festivitatea a luat sfârşit cu imnul Hatikva. 
S-au decernat cupe donate de Societatea „Macabi”. 
Ropote de aplauze au izbucnit din tribunele înţesate 
de spectatori, se scria în „Curierul Israelit” din 3 iunie 
1934. Succesul a fost hotărâtor în a releva încă o 
latură de merit a învăţământului Comunităţii, adusă 
la desăvârşire, latura educaţiei fizice. Începând cu 
graţioşii copilaşi de zece ani şi terminând cu zvelţii 
adolescenţi, toţi au stârnit admiraţia unanimă prin 
exactitate şi dexteritate în executare programului. 
Publicul foarte numeros, din toate clasele sociale, 
nu a ştiut ce să admire mai întâi: splendidele tablouri 
create de copii sau ingeniozitatea şi pregătirea cu 
care maeştrii de educaţie fizică ai Comunităţii dau 
educaţie generaţiei tinere! 

Iniţiativa acestei demonstraţii şcolare colective a 
luat-o Comunitatea prin dr. S. Baruch, preşedintele 
Secţiei Culturale, care a obţinut colaborarea doamnei 
Valerie Samuelli, preşedinta Asociaţiei de doamne 
„Macabi” şi fruntaşă în conducerea multor instituţii 
sociale. Serbarea s-a desfăşurat sub un Comitet de 
Patronaj, din care au făcut parte doamnele Zentler, 
Popper, domnii Herdan, delegatul Secţiei Administra-
tive a Comunităţii, M. Sărăţeanu, av. Bacalu, preşe-
dinţi ai Eforiilor şcolare ş.a. Fiecare din persoanele 
respective a depus multă râvnă pentru organizarea 
evenimentului. A fost de mare ajutor faptul că Soci-
etatea „Macabi” a pus la dispoziţie terenul de sport 
din Calea Dudeşti; acest cadru şi acest spaţiu vast 
a putut da serbării amploarea unei demonstraţii 
sportive potrivit concepţiei originale în care a fost 
organizată. Au onorat cu prezenţa lor serbarea: Sig-
mund Birman, preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Bucureşti, primarul general al Capitalei, Al. Donescu, 
primarul sectorului II Negru, Anastasiu, şi numeroase 
personalităţi din viaţa obştească a evreimii bucureş-
tene. Au fost de faţă membri ai corpului didactic în 
frunte cu directorii tuturor şcolilor Comunităţii. Nu a 
lipsit nici obişnuitul bufet, bogat asortat. Cu acest 
prilej, s-au oferit câteva donaţii: printre care suma 
de 1000 de lei din partea preşedintelui Birman, 500 
de cornuri din partea firmei Herdan ş.a. In finalul 
reportajului despre acest eveniment oarecum unic, 
ziarul „Curierul Israelit” conchidea că a fost epocal 
în analele activităţii extraşcolare a Comunităţii şi, în 
special, în activitatea Secţiei culturale.

LyA BENJAMIN

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

C.E.B.

Cu ocazia împlinirii a 99 de ani de la Genocidul Armean, 
o serie de instituţii băcăuane au organizat evenimente 
commemorative, în cadrul proiectului intitulat „Săptămâna 
comemorării genocidului împotriva armenilor”. În cadrul 
acestui proiect au avut loc ateliere şi întâlniri de dezba-
teri, organizate de Uniunea Armenilor din România, filiala 
Bacău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi Casa Cor-
pului Didactic ”Grigore Tăbăcaru”, Ambasada Armeniei la 
Bucureşti, Instituţia Prefectului Bacău, Consiliul Judeţean 
Bacău, Filarmonica “Mihail Jora” Bacău, Colegiul Naţional 
“Ştefan cel Mare” Bacău, Colegiul Economic „Ion Ghica” 
Bacău, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău, Colegiul 
„Henri Coandă” Bacău şi Şcoala  Gimnazială “Spiru Haret” 
Bacău. 

Aceste evenimente au menirea de a sublinia impor-
tanţa cunoaşterii istorice, realizată prin intermediul unor 
prezentări multidisciplinare, realizate de personalităţi cul-
turale armene, deputaţi şi membri ai societăţii civile. Casa 
Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău, în calitate de 

partener, va organiza o expoziţie de 
carte,  care cuprinde diferite titluri, 
de la beletristică şi memorialistică, 
până la istorie, oferite recent, sub 
formă de donaţie, de Uniunea Ar-
menilor din România.

„Instituţia noastră s-a implicat 
în acest proiect civic, cultural şi 
educativ cu speranţa că activităţile 
şi tematica lui vor contribui la o 
mai bună cunoaştere a comunităţii 
armene din România”, a declarat 
prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. 
Bacău. 

Genocidul armean sau Metz Yeghern (“Marele Rău” în 
limba armeană) a provocat peste 1,5 milioane de victime, 
reprezentând unul dintre cele mai violente masacre ale 
secolului al XX-lea.

DAN DRUŢĂ

Comemorarea Genocidului Armean la CCD Bacău

2 0 1 4  –  A n u l  J a n  K a r s k i
O sută de ani au trecut de la naşterea acestui erou 

polonez care a încercat să oprească Holocaustul. Născut 
în aprilie 1914, Jan Karski a fost un diplomat polonez 
care, în 1942, şi-a riscat viaţa pentru a informa despre 
exterminarea evreilor de către Hitler, în Europa ocupată 
de nazişti. El a îndeplinit rolul de emisar al guvernului 
polonez cu sediul la Londra, în timpul celui de-al doilea 
război mondial.

Parlamentul Poloniei a declarat 2014 Anul Jan Karski, 
organizând în mai multe ţări ale lumii evenimente menite 
să cinstească memoria sa. După New York, Washington, 
Tel Aviv, Milano, Padova, Lodz, Varşovia şi Kielce, Bucu-
reştiul este următorul oraş care aduce un omagiu acestui 
om important al istoriei celui de-al doilea război mondial. În 
1982 Karski a fost distins cu titlul de „Drept între popoare”, 
în 1994 i s-a acordat titlul de Cetăţean Onorific al Statului 
Israel iar în anul 2012 preşedintele SUA, Barack Obama, 
l-a distins cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii.

Pe 25 aprilie a venit rândul României să aducă un 

omagiu acestui polonez care şi-a riscat viaţa în încercarea 
de a stopa Holocaustul. O seamă de personalităţi au fost 
prezente în parcul Herăstrău, unde a fost plantat un stejar 
pentru a cinsti memoria lui Jan Karski. Marek Szczygiel, 
ambasadorul Poloniei în România, Dan Ben-Eliezer, 
ambasadorul Statului Israel în România, Duane Butcher, 
însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA în România, şi 
Marcel Octavian, viceprimar al Bucureştiului, au participat 
la plantarea copacului comemorativ, ce le va aduce aminte 
trecătorilor de eroul polonez.

La evenimentul organizat de Institutul Polonez, cu 
sprijinul Primăriei Bucureşti, au fost de asemenea prezenţi 
Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii, Liviu 
Beris, preşedintele Asociaţiei Evreilor din România Victime 
ale Holocaustului, şi elevi ai Liceului Lauder-Reut, însoţiţi 
de Tova Ben Nun Cherbis.

Stejarul plantat se află pe Insula Trandafirilor din parcul 
Herastrău. Conform Institutului Polonez, curând lângă el 
se va construi şi un monument.                       G.GÎLEA
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rezultat că punerea în 
aplicare a solicitărilor 

este dificilă. Alte probleme: piaţa imo biliară 
îngheţată, chiriaşii rău-platnici, necesitatea 
lucră rilor de consolidare a unor clădiri. 

Preşedintele F.C.E.R. şi-a exprimat 
speranţa că, la o nouă întâlnire a con-
ducerii Fundaţiei, din care F.C.E.R. face 
parte, se va aloca o sumă consistentă 
care să fie folosită spre binele comunităţii 
evreieşti. La discuţii au luat parte preşe-
dinţii C.E. Piatra Neamţ, C.E. Dorohoi, 
C.E. Bacău, respectiv Emil Nadler, prof. 
Iancu Isidor, ing. Izu Butnaru.

Activitate dinamică la DASM
Directorul Departamentului pentru 

Asistenţă Socială şi Medicală (DASM), 
ec. Gulyás Attila, s-a referit la activitatea 
acestui departament, precizând că re-
sursele financiare au fost majorate, atât 
graţie eforturilor F.C.E.R., cât şi alocaţiilor 
externe, adăugând că, faţă de cele nouă 
comunităţi care beneficiau de ajutor 
gospodăresc şi asistenţă în 2010, astăzi 
beneficiază de acest ajutor un număr de 
33 de comunităţi, plus alte 10 localităţi, 
iar în pofida dificultăţilor economice, anul 
2013 a reprezentat un an bun. Vorbitorul 
a menţionat că auditul realizat de Claims 
Conference asupra gestiunii DASM, 
începând cu perioada noiembrie 2013, 
deşi nefinalizat, nu a semnalat, până în 
prezent, nereguli economico-financiare. 
De asemenea, directorul DASM a mul-
ţumit JOINT-ului pentru sprijinul constant 
şi a anunţat că în 2015 este prevăzută o 
majorare a alocaţiei din partea Republicii 
Federale Germane. El a informat cu privi-
re stadiul lucrării de renovare a Căminului 
„Rosen”, finanţată din fonduri europene şi 
aflată într-un stadiu avansat de execuţie.

Obiectivul principal  
al Bugetelor pe 2013 şi 2014: 

promovarea vieţii iudaice
Directorul economic al F.C.E.R., 

Ovidiu Bănescu, a prezentat Rezultatele 
financiar-contabile din anul 2013, docu-
mentul fiind aprobat de participanţi, cărora 
li s-a adus la cunoştinţă şi Raportul Co-
misiei de cenzori, conform căruia nu s-au 
constatat ilegalităţi în gestiunea contabilă. 
Au fost aprobate şi Măsurile de maximiza-
re a veniturilor şi minimizare a cheltuielilor 
pe anul 2014, necesare pentru punerea 

în practică a unor măsuri de austeritate 
menite să asigure echilibrul bugetar pe 
anul în curs, participanţii aprobând şi 
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2014 
(într-o primă lectură).

După cum a arătat directorul econo-
mic al F.C.E.R, în 2013 s-a înregistrat 
o creştere în cifre absolute a bugetului 
Federaţiei, conform aprobărilor din Con-
siliul de Conducere şi Comitetul Director, 
dar cheltuielile au crescut într-un ritm mai 
alert decât veniturile, ceea ce a impus şi 
adoptarea, pentru 2014, a unor măsuri 
de maximizare a veniturilor şi reducere 
a cheltuielilor. Cele mai mari ponderi în 
realizarea veniturilor le-au deţinut fondu-
rile provenite de la Fundaţia „Caritatea” 
şi din administrarea fondului imobiliar al 
Federaţiei, iar cele mai mici contribuţii 
le-au avut, cum era şi firesc, structurile 
cu caracter cultural, respectiv Editura 
Hasefer, revista „Realitatea Evreiască” şi 
Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor 
din România.

În schimb, la cheltuieli, ponderea 
majoră, de peste trei sferturi din total 
cheltuieli, o deţin (aşa cum arată şi titlul 
nostru) cele alocate pentru comunităţi, 
care sunt utilizate pentru conducerea, 
funcţionarea şi administrarea comuni-
tăţilor şi obştilor evreieşti, acordarea de 
alocaţii de asistenţă socială şi medicală, 
funcţionarea centrelor comunitare şi a ta-
berelor de asistenţă socială şi recreativă, 
organizarea programelor iudaice (Lim-
mud, Bereshit, Shabaton etc), acordarea 
de ajutoare pentru enoriaşi şi realizarea 
activităţilor de cult.

Directorul economic al F.C.E.R. a mai 
explicat că rezultatele financiare ale Fe-
deraţiei pe anul 2013 au fost influenţate 
negativ de creşterea preţurilor la energia 
electrică, gaze, căldură, carburanţi etc.

În vederea echilibrării Bugetului pe 
2014, pentru diminuarea cheltuielilor Fe-
deraţiei au fost adoptate măsuri vizând 
reducerea cheltuielilor cu personalul, a 
celor cu utilităţile, cu achiziţionarea de 
materiale gospodăreşti şi de întreţinere, 
birotică, reducerea cheltuielilor de editare, 
tipărire şi difuzare la Hasefer şi „Realita-
tea Evreiască”.

În proiectul de Buget pe anul 2014 
(aprobat anterior de Comitetul Director 
al F.C.E.R.) s-au efectuat ajustări ale 
nivelului cheltuielilor în funcţie de cel 
al veniturilor previzibile. Remarcăm o 
creştere anuală a ponderii veniturilor din 
proiecte internaţionale de la 0,2% din 

total venituri în 2013 la 7,3% în 2014, în 
cazul proiectelor interne creşterea fiind 
de la 0,08% la 3,6%. De asemenea, în 
2014, efectuarea lucrărilor de reparaţii 
va fi direcţionată prioritar către imobilele 
cu potenţial ridicat, cum ar fi, în cazul Bu-
cureştiului, Căminul „Rosen”, fostul Liceu 
„Focşeneanu” pe str. Anton Pann şi fostul 
cămin „Băluş”.

În proiectul de cheltuieli pe 2014, cele 
pentru comunităţi vor urca la aproape 80% 
din total, faţă de circa 75%, anul trecut.

După cum subliniau vicepreşedintele 
Paul Shwartz şi directorul economic Ovi-
diu Bănescu, la finele anului 2014 Bugetul 
F.C.E.R. va trebui să se încheie echilibrat, 
nivelurile prevăzute ale cheltuielilor şi 
veniturilor să fie egale.

Înfiinţarea Fundaţiei  
“Wilhelm Filderman”

Un punct distinct pe ordinea de zi a 
fost dedicat înfiinţării Fundaţiei „Wilhelm 
Filderman” pentru educaţie, cultură, artă, 
formare profesională, servicii sociale şi 
medicale, timp liber şi media, prin inter-
mediul căreia vor putea fi derulate o serie 
de proiecte care vor beneficia de facilităţi 
fiscale. Preşedintele Aurel Vainer a expli-
cat avantajele înfiinţării acestei fundaţii, 
subliniind posibilitatea ca orice comuni-
tate, indiferent de mărimea ei, să poată fi 
inclusă în calitate de membru, alături de 
comunităţile fondatoare. Membrii fonda-
tori sunt F.C.E.R., C.E.B., C.E. Iaşi, C.E. 
Oradea, C.E. Brăila, C.E. Timişoara, iar 
mulţi dintre participanţii la reuniune şi-au 
manifestat dorinţa de a fi fost cooptaţi în 
proiect în calitate de membri fondatori, 
în actualele condiţii urmând să intre în 
Fundaţie ca membri. De asemenea, 
această Fundaţie, a explicat vorbitorul, 
ar putea accesa fonduri europene desti-
nate dezvoltării unor proiecte comunitare. 
Preşedintele C.E. Oradea, Felix Koppel-
mann, a susţinut iniţiativa, afirmând că 
reprezintă o reală oportunitate de a sprijini 
din punct de vedere economic realizarea 
unor proiecte. 

Jurnalista Andrea Ghiţă a întrebat 
dacă există vreo legătură între această 
viitoare fundaţie şi vechea fundaţie cu 
acelaşi nume, răspunsul fiind negativ. 

Proiectul de Statut al Fundaţiei „Filder-
man” a fost citit de şefa Oficiului Juridic, 
Beatrice Haler. În afara scopurilor reieşind 
din titulatură, Fundaţia mai are ca obiectiv 

şi promovarea dialogului interetnic şi a 
voluntariatului. Pentru realizarea acestor 
obiective, Fundaţia va utiliza finanţări din 
donaţii, sponsorizări, fonduri europene, 
plata serviciilor prestate, alte surse atrase 
în condiţiile legii. Se speră ca, prin Fun-
daţie, să se valorifice mai bine CIR-urile, 
CajM, să beneficieze şi neasistaţii de 
facilităţile de la Căminul „Rosen”, aflat în 
curs de modernizare cu fonduri europene. 
Fundaţia facilitează includerea comunităţii 
noastre în proiecte europene. Rezultatul 
votului asupra înfiinţării acestei fundaţii a 
fost în unanimitate “pentru”. Proiectul de 
Statut al Fundaţiei a fost de asemenea 
votat. 

Raportul Comisiei de Etică
Prof.univ.dr. Ştefan Cazimir, preşedin-

tele Comisiei de Etică, a prezentat ra portul 
acestui organism. El a arătat că în peri-
oada dintre cele două Adunări Generale, 
între mai 2013-martie 2014, Comisia a 
primit o singură sesizare şi a informat 
Comitetul Director cu privire a rezultatele 
analizei efectuate. Preşedintele Aurel 
Vainer a evidenţiat activitatea prof. univ. 
dr. Ştefan Cazimir, apreciind coor  donarea 
şi necesitatea funcţionării unei Comisii 
de Etică, al cărei rol este de a media şi 
analiza eventualele conflicte sau stări de 
incompatibilitate din cadrul F.C.E.R.. 

Reînfiinţarea Comunităţii 
Evreilor din Zalău

Un alt punct survenit pe ordinea de 
zi a Consiliului de Conducere şi Adunării 
Generale a fost reprezentat de decizia îm-
bucurătoare de reînfiinţare a Comunităţii 
Evreilor din Zalău. Preşedintele F.C.E.R. 
a considerat oportună această decizie, 
ea fiind aprobată în unanimitate. În scurt 
timp vor putea fi organizate alegeri pentru 
desemnarea conducerii locale şi intrarea 
în circuitul Federaţiei. 

Probleme organizatorice
În finalul reuniunii, au fost discutate im-

portante probleme de interes comunitar, 
inclusiv referitoare la organizarea celui 
de-al treilea Congres al F.C.E.R., despre 
care vom mai reveni cu informaţii.

IULIA DELEANU 
DAN DRUŢĂ 

ALEXANDRU MARINEsCU

Analize şi decizii în Consiliul de Conducere şi Adunarea Generală a F.C.E.R.
(Urmare din pag. 2)

Este povestea pasiunii “aproape eroice” în timpuri 
când energetica românească făcea primii săi paşi stân-
gaci spre evoluţie, după a doua conflagraţie mondială, şi 
a unei distinse doamne care a slujit-o neobosit, creativ, 
stăruitor, timp de aproape 62 de ani.

Născută în urmă cu 89 de ani într-o familie evreiască 
din Galaţi, doamna Albert Hermina nu şi-a dorit să 
devină inginer; pornită ca un joc pentru a-şi demonstra 
sieşi că poate să intre la Politehnică (Facultatea de 
Electromecanică, în afară de Facultatea de Matematică, 
la care era deja înscrisă) – unde proporţia era de 229 
băieţi la trei fete –, aceasta s-a transformat într-o 
fascinantă carieră cuprinzând 12 cărţi, 8 traduceri şi 
adaptări, mai mult de 220 de articole în publicaţii din 
România şi 40 în publicaţii străine, invenţii omolo-
gate, studii, etc. Nu poate uita anii de liceu petrecuţi 
la Liceul “Focşeneanu”, liceu pentru tineri evrei fără 
posibilităţi financiare, acolo unde a avut “profesori (evrei) 
dumnezeieşti”, care au format-o din toate punctele de 
vedere. Nu a fost ferită de prigoana antisemită din anii 
războiului (tatăl a fost arestat de Siguranţa de stat, ave-
rea i-a fost confiscată, fiind obligat să presteze muncă 
obligatorie, colegi din organizaţia de tineri sionistă Has-
homer Ha’ţair fiind de asemenea arestaţi, etc). Aceasta 
nu a înfrânt-o deoarece de la tatăl său, pe care l-a iubit 
profund, a învăţat că “nu trebuie să vreau ceea ce nu se 
poate dar trebuie să ştiu să vreau şi să creez în aşa fel 
încât să se poată”. Şi a continuat să poată să termine 
facultatea cu «magna cum laudae», devenind din anul 
IV asistentă şi şef de lucrări a profesorului I. Antoniu la 
catedra de electrotehnică, apoi din 1949, la terminarea 
facultăţii, a intrat în colectivul ISPE (Institutul de Studii 
şi Proiectări Energetice, recent înfiinţat), care a contri-
buit la avizarea primului plan de electrificare, alături de 
profesorii M. Bercovici, Antoniu, C. Dinculescu, Dorin 

Pavel, plan de electrificare realizat într-un singur an şi 
proiectat pe 10 ani (trasându-se atunci centralele, liniile 
ce urmau să fie construite, echipamentele ce urmau 
să fie folosite, etc). Fascinant... “Am întâlnit pasiune 
peste tot”. După naşterea fiului său (acum inginer şi el), 
a început o meserie nouă pe atunci în România odată 
cu înfiinţarea Dispecerului Energetic Naţional ( din ca-
drul Ministerului Energiei Electrice) în 1955, aceea de 
dispecer şef şi director adjunct al acestei instituţii (unde 
a funcţionat 10 ani). După iniţiala rezistenţă la această 
schimbare, s-a pasionat din nou de ceea ce făcea şi 
a creat primul regulament de dispecer (avându-i ca 
mentori pe I. M. Marcovici şi K. A. Smirnov – nu uită 
să pomenească nume de profesori care i-au îndrumat 
cariera). A tradus cartea lui Marcovici “Regimurile sis-
temelor energetice”, a plecat în fosta URSS să înveţe, 
a introdus programe de calcul de regimuri într- o vreme 
în care nu exista încă tehnică de calcul. După aceasta 
a urmat activitatea din ISPE în funcţia de consilier unde, 
printre instrucţiuni pentru siguranţa de funcţionare, pen-
tru scurtcircuite, pentru pierderi în reţele, norme, studii, 
lucrări, etc. a făcut, în premieră, un scurt circuit pe viu pe 
linia Fântânele-Braşov, a elaborat (alături de profesorul 
M. Brădescu) o metodologie de calcul a siguranţei de 
funcţionare utilizând laturi Marcov. “Eu când intru într-
un proiect, proiectul ăla mă iubeşte instantaneu. Şi eu 
îl iubesc pe el şi atunci mă joc cu el”. Deşi a avut oferte 
de plecare din România, a refuzat, pentru că “nu pot 
trăi uscat. Românii sunt un popor cald. Mie îmi place 
să merg pe stradă şi, din trei oameni pe care îi întâl-
nesc, să mă salute unul”. Aici bunicul a luptat pentru 
independenţa ţării şi a fost prima generaţie de evrei 
care a obţinut cetăţenie română. Şi aici a fost apreciată 
pe merit, primind nenumărate distincţii: premiul “Traian 
Vuia” al Academiei Române, Ordinul Muncii clasa a 

treia, diploma “Omul Anului în domeniul Energetic”, cea 
de “Constructor de centrale eoliene”, Ordinul Naţional 
“Steaua României” în grad de Cavaler.

În prezent, această mare doamnă, aprigă, riguroasă, 
corectă şi sensibilă, cu o privire caldă şi un suflet ase-
menea, încă este căutată (telefonul zbârnâie întruna), îi 
sfătuieşte pe tinerii învăţăcei într-ale meseriei şi o face 
cu dragoste, neobosind, căci iubeşte tinereţea, râsul ei: 
“Problema nu e să râzi când eşti vesel. Eşti obligat să 
râzi când eşti foarte trist”... 

ANDREEA DAVIDOVICI

Povestea unei doamne a energeticii româneşti

A doua zi după capitularea de la  
Reims, din faţa americanului Eisen-

hower, a fost organizată, în Berlinul ocupat de Armata 
Roşie, o altă capitulare, de astă dată în faţa mareşalului 
sovietic Jukov. Motiv pentru care capitularea totală a Ger-
maniei nu a intrat în vigoare, în mod juridic, decât pe 9 mai.

Ziua Europei
Pe continentul european, Ziua Europei este o săr-

bătoare anuală a păcii şi unităţii în Europa. Pentru UE, 
această zi este de asemenea cunoscută ca Ziua Schu-
man, întemeietorul Comunităţii Europene a Cărbunelui şi 
Oţelului, din care a luat apoi naştere Piaţa Comună şi apoi 
Uniunea Europeană. În declaraţia sa istorică, ministrul 
de externe francez Robert Schuman a spus, între altele, 
că “Punerea în comun a producţiei de cărbune şi oţel… 
va schimba destinele acelor regiuni care s-au dedicat 
în trecut fabricării muniţiei de război”. Ziua Europei este 
unul dintre simbolurile europene, menite să promoveze 
unitatea în rândul europenilor. Din 2008, Parada Schuman 
de Ziua Europei are loc anual în Varşovia. (B.M.M.) 

9 mai – trei sărbători într-o zi
(Urmare din pag. 2)
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J E W I S H  R E A L I T Y

THE REINAUGURATION OF THE CRAFTSMEN’S TEMPLE IN GALAŢI 
On April 28 the Craftsmen’s Temple 

founded in 1875 by the Craftsmen’s 
Society was re-inaugurated in Galaţi. As 
one of three commemorative plaques at 
the entrance of the temple mentions, it 
was saved through the efforts of FJCR 
leadership in the period 2010-2014, 
respectively Dr. Aurel Vainer, President 
and member of the Parliament, Eng. 
Paul Schwartz, vice-president, Albert 
Kupferberg, general secretary, Rudy 
Marcovici, director, and Ovidiu Bănescu, 
economic director, personalities who were 
present at the re-inauguration. 

The work was realized with the 
support of the “Caritatea” Foundation 
and the American Jewish Committee for 
Distribution (JOINT), being coordinated 
and permanently monitored by the 

President of Jewish Community from 
Galaţi, Eng. Sorin Blumer. At the re-
inauguration, a religious service was 
conducted by the former Great Rabbi 
of Romania, Menachem Hacohen, the 
current Rabbi of FJCR, Rafael Shaffer, 
Edi Kupferberg, director of the Rabbinical 
Chancellery, Joseph Adler, prime cantor 
of the Federation, and Elias Ceausu, the 
cantor of the Jewish Community from 
Galaţi.

During World War II, the temple was 
used as a camp for Jewish prisoners. On 
the occasion of the Temple re-opening an 
artistic program was organized, supported 
by the bands of the Jewish Communities 
of Piatra Neamţ, Galaţi and Oradea. 
Great Rabbi Menachem Hacohen held 
a very significant Drasha (speech) at the 

event, highlighting the importance of the 
structural and functional rehabilitation of 
such a Jewish place of worship.

Dr. Aurel Vainer, president of FJCR, 
brought eulogies to the leader of the 
Jewish Community in Galaţi, eng. Sorin 
Blumer, for his crucial contribution to the 
rehabilitation, to the functional and artistic 
design of the temple, which clearly will 
become a particular objective on the 
cultural, artistic and religious map of the 
municipality, obviously, with a potential 
great tourist attractiveness to visitors, 
from the country and from abroad. “It’s 
the biggest event of the Jewry from 
Galati in the past 50 years,” said Eng. 
Sorin Blumer, president of the Jewish 
community in Galaţi. 

The Neolog Synagogue in Arad  
was inaugurated 180 years ago

For two days – on April 29 and 30, 2014 
– in Arad took place festivities dedicated 
to the 180 years from the opening of the 
Neolog Synagogue. Thus, in the dining 
room of the ritual restaurant, historian 
Dan Demşea presented the lecture “The 
Jewish population’s contribution to the 
multilateral development of Arad”. A 
moving moment of  the first day of the 
events was the homage brought to the 
couple  Eeva Elisheva and Adalbert Huber, 
great friends of the Jewish community 
from Arad and from other communities 
in the country, in Eastern Europe or the 
former Soviet Union. Their tragic death 
occurred while bringing aid to Romania.

The next day, the Neolog Synagogue 
proved to be too small for all those who 
wished to participate in the events. 
His Excellency David Ben Eliezer, 
Ambassador of the State of Israel,  
His Excellency Raymundo Santos 

Rocha Magno, Brazil’s Ambassador to 
Bucharest, Rabbi Avraham Ehrenfeld, 
His Emminence Timotei, Archbishop of 
Arad, Dr. Aurel Vainer, Member of the 
Parliament and FJCR President, Cosmin 
Pribac, the Prefect of Arad, Nicolae Peter 
Ioţcu, Arad County Council President, 
Dr.Aurel Ardeleanu, President of West 
University “Vasile Goldiş “ in Arad, 
representatives of all religious cults, 
personalities of the cultural life of Arad, 
Braşov and Lugoj presidents of Jewish 
communities, members of the Jewish 
community in Arad and other friends of 
the community attended the events. The 
special guests of the ceremonies were 
Shmuel Barzilai, first cantor of the Great 
Synagogue in Vienna, and the Jewish 
Community Choir from Timişoara.

The ceremonies were opened by 
Eng. Ionel Schlesinger who outlined 
the importance of the event and the 

significance of the synagogue in the life 
of the Jews. His Excellency Dan Ben 
Eliezer expressed the satisfaction of 
being able to participate in the event. Dr. 
Aurel Vainer welcomed the initiative of 
I. Schlesinger to celebrate the Neolog 
Synagogue.  In his turn, Eng. Ionel 
Schlesinger presented briefly the history 
of the Neolog Synagogue, the difficulties 
of the Jewish community in raising the 
building, greeted with hostility by the 
citizens and he emphasized the merit 
of Rabbi Aron Chorin in carrying out 
the project. In this context Professor 
Petre Puskel made a presentation “Aron 
Chorin, the reformed Rabbi”. Finally, for 
one hour the synagogue was full of well-
known songs: Israeli, Yiddish, secular and 
religious music, sung by the exceptional 
soloist Shmuel Barzilai, the cantor of the 
Great Synagogue in Vienna.

The road of no return for the Jews  
of Northern Transylvania

70 years ago, in the spring of 1944, 
the Jews of Northern Transylvania have 
embarked on a road of no return. The 
end of their journey was for most the gas 
chamber. If they didn’t perish by hunger, 
disease, inhumane mistreatment. There 
were a few “lucky” to have survived, but 
they felt in their entire life, either physically, 
or psychologically, the consequences 
of this terrible episode. In the last two 
weeks we’ve been reminded of these 
events in the context 
of the commemorations 
organ ized in  the i r 
memory. These will 
also continue, with 
evocative moments 
that will take place in 
all 12 communities in 
North Transylvanian 
commun i t i es  f rom 
where  Jews  were 
deported, but also în 
Braşov and localities in 
North Romania.

The events were organized by the 
Elie Wiesel Institute, FJCR, local Jewish 
communities and the ARJVH. In many 
localities the central and local authorities 
have engaged directly. One of the 
significant actions – the installation of 
commemorative plaques in the 12 train 
stations, from where the Jews departed, 
crammed into true “trains of death”, was 
the initiative of the Elie Wiesel Institute 
and the Ministry of Transportation. At 
the commemorative manifestations, 
joining FJCR leadership, headed by 
president Aurel Vainer, who sought to 
be present in as many places, as well 

as members of the Jewish communities, 
representatives of the Presidential 
Administration, the Government, local 
authorities, representatives of churches, 
parliamentarians, politicians, friends 
of the Jews and many children, all 
those who have felt that they should be 
present at these evocations attended the 
ceremonies. 

The commemorative events began 
on May 7 in Bucharest and  will end 

on June 3 at Bistriţa-
Năsăud. They opened 
with the International 
Conference “70 years 
from the deportation of 
the Jews of Northern 
Transylvania”. Hosted 
by  the  Par l iament 
o f  R o m a n i a ,  t h e 
C o n f e r e n c e  m a d e 
possible for Romanian 
and foreign researchers 
to study the conditions 
t h a t  l e d  t o  t h e 

destruction of the Jews of Northern 
Transylvania, to stress the need to 
permanently evoke this tragedy and to 
take action that would prevent a similar 
tragedy. The Conference was saluted 
by Romanian President Traian Băsescu, 
Prime Minister Victor Ponta, Mr. Valeriu 
Zgonea, President of the Chamber of 
Deputies and of His Excellency Dan Ben 
Eliezer, the Ambassador of the State of 
Israel.  Commemorative ceremonies 
were organized in Sfântu Gheorghe, 
Gheorgheni, Târgu Mureş, Reghin, 
Baia Mare, Sighet, Dej, Cluj, Satu Mare, 
Şimleu Silvaniei , Oradea and Bistriţa.

Analysis and Decisions of the Leadership 
Council and the General Assembly of FJCR

The meeting of the Leadership Council 
and the General Assembly of the FJCR 
took place on April 29, with the statutory 
presence at both meetings. Among the 
guests were the former director of Joint in 
Romania, Dr. Zvi Feine, and the president 
of “Caritatea” Foundation, Samuel Izsak. 
In the report of the Leadership Council 
about the activity of FJCR from May 2011 
to March 2014, presented by president 
Dr. Aurel Vainer, were emphasized: the 
efforts to ensure financial resources for the 
functioning of the Federation; the positions   

against the anti-Semitic manifestations;  
the efforts to obtain funds from Claims 
Conference and other external donors, with 
the help of the Joint;  to obtain resources 
from public authorities to rehabilitate the 
Jewish places of worship;  to get the 
allocations of the Foundation “Caritatea”; 
to implement the strategy for minimizing 
the expenses and maximizing the revenue 
of FJCR, for the recovery and completion 
of the deficit in 2013 and the ending 
without deficit the year 2014; participation 
at events to promote the prestige of our 
community in the international Jewish 
life; preparation and adoption of the 
Code of Conduct of the elected organs 
of  FJCR and communities; promotion 
of legislative measures in support of 
the Jewish community; organization of 
events marking the Jews ‘ contribution 
to the development of modern Romania; 
modernization of the educational and 
recreational centers; optimization of 
the activity of the Medical and Social 
Assistance Department (DASM) and 
religious activities; to intensify the 
management and exploit of the economic 
heritage and the rehabilitation of the sacred 
heritage; to defend the Jewish interests 
in the media and on the parliamentary 
level. There were also debated: the 
recovery of Jewish goods without any 
heirs, the conversions to Judaism, the 
re-arrangements of the cemeteries. 
The report was voted unanimously. 
Eng. Albert Kupferberg, FJCR general 
secretary, read the proposed changes 
to the organizational structure, agreed 
with no changes in the number of posts 
and salary levels. Ovidiu Bănescu, 
FJCR economic director, presented the 
financial results in 2013, the document 
being approved, as well as the proposed 
budget for 2014 and the Audit Commission 
Report, according to which there were no 
illegalities in accounting management. The 
measures to minimize costs and maximize 
returns on 2014 have been approved, 
as needed to balance the current year’s 
budget. The Project-draft for the Statute of 
the Foundation “Filderman” for education, 
culture, art, professional education and 
training, social and health services, 
leisure and media has been voted. The 
president of the Foundation “Caritatea”, 
Samuel Izsak, made a summary up-date 
concerning the restitutions of community 
property. The re-founding of the Jewish 
Community from Zalău was voted. The 
delegates discussed issues of common 
interest, including the organization of the 
3rd Congress of the FJCR, a topic to which 
we will return with details.

The release of the 2nd edition of “Pirkei Avot”  
The Great Synagogue in the Capital hosted a major editorial event: the release of the 

Second Edition (improved and added) of the volume “Pirkei Avot. From the teaching of our 
fathers”.  Its translation in Romanian is due to Eng. Baruch Tercatin, an Israeli originating 
in Romania, as mentioned by the head of the Culture, Art and Science Office, Dr. Eng. 
José Blum. After a brief journey into the bibliography of the distinctions received for his 
merits by Baruch Tercatin, the moderator, Dr. Aurel Vainer, FJCR president, announced 
the decoration of Baruch Tercatin by Traian Băsescu, President of Romania, with the 
Order “Cultural Merit” in the rank of Commander. The distinction was presented on this 
occasion by Eng. Paul Schwartz, JCB President and FJCR Vice-president. 

Dr. Aurel Vainer, Great Rabbi Menachem Hacohen, His Excellency Dan Ben-Eliezer, 
Israel’s Ambassador in Romania, academician Razvan Theodorescu, priest Professor 
Alexandru Stan, priest Dr. Ion Armaşi spoke about the ethical value of the work and 
benefits of its translation into Romanian. Dr. Aurel Vainer welcomed the presence of Great 
Rabbi Menachem Hacohen who evoked the years when, at the request of academician 
Nicolae Cajal z.l., he had been the spiritual guide of our community. His Excellency Dan 
Ben Eliezer defined the work as being a collection of texts of the Jewish elders about 
ethics. Academician Răzvan Theodorescu said that Eng. Baruch Tercatin represents the 
“figure of the Romanian Jew who made Allyiah carrying with him feelings of love for the 
country where he was born.” Priest Professor Dr. Alexandru Stan revealed the “literary 
character” of the work. Rabbi Rafael Shaffer commented with respect for the work of the 
translator. Rabbi Naphtali Deutsch considers him a hassid. Priest Ion Armaşi revealed 
the interreligious dialogue facilitated by the appearance of the book in Romanian. Eng. 
Baruch Tercatin thanked to the speakers, to the director of the Hasefer Publishing House, 
and also to the participants, and the organizers.
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EVENIMENTE GLOBALE
1950 – Israelul se alătură celor 45 de state care 

votează la Naţiunile Unite adoptarea de sancţiuni îm-
potriva Coreei de Nord, ca răspuns la invazia acesteia 
în Coreea de Sud.

1951 – Începând din mai şi continuând în iunie, un 
număr important de evrei din Budapesta şi provincie 
sunt deportaţi în Siberia. Preşedintele SUA, Harry S. 
Truman, a declarat că guvernul maghiar va trebui să dea 
socoteală pentru „asemenea acte infame”.

1952 – Un grup de rabini reformaţi recomandă iniţi-
erea şi în Israel a unui program de implementare a con-
gregaţiilor cu alte orientări decât cele extremist-ortodoxe.

1953 – Primul Premiu al Israelului destinat scriitorilor, 
artiştilor şi oamenilor de ştiinţă stabiliţi în Israel.

1954 – Arheologul israelian J. Jadin a achiziţionat 
celebrele Manuscrise de la Marea Moartă.

EVENIMENTE LOCALE
1923 
3.06 – Bucureşti. Comisia Culturală a Sfatului Rabinic 

publică programa analitică pentru obiectul numit religia 
mozaică, destinată elevilor din liceele statului.

3.06 – U.E.R.-ul a organizat un recviem pentru co-
memorarea lui Adolf Solomon: presa evreiască a elogiat 
personalitatea acestui „evreu înfocat şi patriot român”. A 
contribuit la dezvoltarea industriei româneşti, fondator al 
Şcolii „Ciocanul”, unica şcoală profesională de băieţi din 
ţară. A fondat spitalul de copii care i-a purtat şi numele, 
„Spitalul Solomon”, a sprijinit înfiinţarea orfelinatului 
U.E.R., a participat activ în Comitetul pentru ajutorarea 
victimelor războiului.

7.06 – Dintr-un raport al consulului german din Timi-
şoara spicuim: „intelighenţia evreiască se situează ferm 
de partea cunoscutului lider naţional dr. Mayer Ebner. 
Deşi evreii înclină spre o apropiere de germani, iar limba, 
cultura şi presa lor sunt preponderent germane, poziţia 
presei evreieşti oglindeşte cu precădere realităţile etniei”.

10.06 – Bucureşti. Marele financiar Jacques Elias 
a lăsat un miliard de lei Academiei Române pentru 
înfiinţarea unei fundaţii de cultură naţională şi asistenţă 
publică, cu denumirea „Fundaţia familiei M. Elias”. Alte 
donaţii au avut ca destinatar Fundaţia „Carol”, Primăria 
Capitalei, Azilul de Noapte, Facultatea de Medicină, So-
cietatea pentru Profilaxia Tuberculozei precum şi diverse 
şcoli israelite, temple ş.a. O sumă specială a fost lăsată 
Marelui Rabin din Ierusalim.

14.06 – Data inaugurării Societăţii Anonime „Uzinele 
de Fier şi Domeniile din Reşiţa”. Principalul investitor – 
M. Auschnitt.

17.06 – Piteşti. Solemnitatea punerii pietrei fun-
damentale a noului templu. Participă şef-rabinul dr. 
Niemirower.

17.06 – Întreaga presă se ocupă de donaţia lui J. 
Elias şi semnificaţia ei patriotică. „Neamul Românesc” 
scrie: „Legatele lăsate de bancherul Elias pentru scopuri 
culturale şi de binefacere, şi care cuprind aproape întrea-
ga lui avere, constituie un fapt unic de filantropie la noi. 
Numai boierii de pe vremuri învăţaseră naţia noastră cu 
astfel de danii iar, după ei, nimeni până la Jacques Elias.

NAŞTERI
4.06.1909 – S-a născut la Bucureşti Ella Marcus, 

cunoscut astronom.
4.06.1904 – S-a născut la Bucureşti Ioan Massof, 

istoric al teatrului şi cronicar dramatic.
5.06.1927 – S-a născut la Budeasa (Argeş) scriitorul 

Alexandru Mirodan.
8.06.1926 – S-a născut la Iaşi compozitorul Anatol 

Vieru.
12.06.1929 – S-a născut la Frankfurt pe Main  Anna 

Frank, care a lăsat posterităţii celebrul „Jurnal”. Din fa-
milia ei a supravieţuit Holocaustului numai tatăl. Recent 
a fost descoperit un nou jurnal al unei fetiţe care a pierit 
în Holocaustul din Polonia, singurul supravieţuitor din 
familie fiind tatăl.

15.06.1924 – S-a născut Ezer Weizmann, nepotul lui 
Chaim Weizmann. Între 1993 şi 2000 a fost preşedintele 
Statului Israel.

17.06.1927 – S-a născut la Paşcani regizorul de 
operă Hero Lupescu.

26.06.1919 – S-a născut Anton Celaru, cunoscut 
pentru suita de traduceri în limba română a numeroase 
scrieri beletristice în limba idiş, datorate unor reputaţi 
scriitori evrei care au creat în această limbă pe parcursul 
secolului XX.

30.06.1913 – S-a născut la Sighetu Marmaţiei grafi-
cianul Vasile Kazar (Katz). În 1963 a fost distins cu titul 
de Artist Emerit.

DECEsE
3.06.1924 – A murit scriitorul Franz Kafka, autorul 

celebrelor romane „Procesul”, „Castelul”, „America” etc.
5.06.1940 – A murit la Bucureşti ziaristul Constantin 

Graur, fost director al ziarelor „Adevărul” şi „Dimineaţa”.
10.06.1979 – A încetat din viaţă scriitorul Aurel Ba-

ranga, autor al unor apreciate comedii ca şi a poemului 
„Kadiş”, închinat victimelor Holocaustului.

22.06.1965 – A murit la Hollywood regizorul de film 
David Selznick, devenit celebru prin filmul său „Pe aripile 
vântului”.

HARy KULLER

CALENDARUL 
LUNII IUNIE6 6Un număr important de prieteni şi 

cunoştinţe, reprezentanţi ai F.C.E.R. 
şi colegi au fost alături de familia Adler 
la înhumarea prof. univ. dr. Otto Adler, 
la cimitirul Giurgiului din Bucureşti. 
Un profesor eminent şi dăruit pro-
fesiei, un iudaist erudit şi mai ales 
un Om – acestea au fost cuvintele 
rostite de toţi cei prezenţi. F.C.E.R. a 
fost reprezentată de vicepreşedintele 
ing. Paul Schwartz, preşedinte al 
C.E.B., de vicepreşedintele C.E.B., 
ec. Gulyás Attila, consilierul cultural 
al preşedintelui F.C.E.R., dr. ing. José 
Blum, directorul Cancelariei Rabinice, 
Edi Kupferberg, precum şi mulţi alţi 
membri ai C.E.B. De asemenea, Loja 
B’nai B’rith România a fost reprezen-
tată de preşedintele acesteia, ec. 
José Iacobescu.

După ceremonialul religios, foşti 
prieteni sau colabora tori au ţinut să 
îşi exprime ultimul gând despre Otto 
Adler.

Osy Lazăr, fostul preşedinte al 
C.E.B., a adus un ultim omagiu, re-
levând calitatea umană deosebită şi 

erudiţia lui Otto Adller.
Vicepreşedintele F.C.E.R. şi ac-

tual preşedinte al C.E.B., ing. Paul 
Schwartz, a evocat profesionalismul 
şi contribuţiile sale la realizarea 
unui curs universitar deosebit de util 
pentru mulţi dintre studenţii politeh-
nişti, precum şi calitatea sa umană 
excepţională.

Preşedintele Lojei B’nai B’rith 
România, ec. José Iacobescu, a 
evidenţiat faptul că Otto Adler va ră-
mâne mereu în memoria mem brilor 
BB ca o persoană de excepţie şi un 
profesionist.

Preşedintele AERVH, Liviu Beris, 
a declarat că Otto Adler şi-a adus o 
deosebită contribuţie la bunul mers 
al organizaţiei în care era membru, 
altruismul său fiind nemărginit. În 
acest trist moment, Liviu Beris a trans-
mis din partea AERVH un mesaj de 
condoleanţe către familia îndurerată 
şi toţi cei care l-au cunoscut pe Otto 
Adler.

Erwin Şimşensohn, fost preşe-
dinte al C.E.B., a evidenţiat umorul 

şi talentul cu care Otto Adler relata 
până şi cele mai triste evenimente 
legate de memoria Holocaustului, 
apreciind aceste calităţi ca fiind ale 
unui “om ales”.

Otto Fülöp a evocat memoria lui 
Otto Adler ca fiind un om demn, o 
per soană dedicată, implicată, amintind 
despre acţiunile sale în cadrul AERVH.

Dr. Hary Kuller a apreciat întreaga 
activitate a prof. Otto Adler, remar-
cându-i calităţile extraordinare, atât 
umane cât şi profesionale.

Irina Cajal Marin, subsecretar de 
stat la Ministerul Culturii, a transmis 
un ultim gând de regret pentru dis-
pariţia profesorului Adler, reiterând 
calităţile evidenţiate de vorbitori şi 
afirmând că se simte onorată pentru 
ocazia de a-l fi cunoscut. 

Serena Adler, fiica prof. Otto Adler, 
a mulţumit tuturor pentru cuvintele fru-
moase adresate memoriei tatălui ei, 
pe care l-a caracterizat ca un “optimist 
etern”, iubitor de viaţă şi de oameni. 

Prof. Otto Adler a fost înmormân-
tat cu onoruri militare, deoarece fuse-
se decorat de Preşedinţia României. 

DAN DRUŢĂ

În ultima zi de aprilie, s-a stins din viaţă cunoscutul regi-
zor Andrei Călăraşu, născut la Botoşani, în 30 mai 1922, 
sub numele de Bernard Gropper. Copilăria şi adoles cenţa 
şi le-a petrecut la Iaşi, într-o familie tradiţionalistă. Din 
1948 se mută la Bucureşti, ocazie cu care maestrul Andrei 
Finţi îl „botează” cu actualul nume, în amintirea Trenului 
Morţii Iaşi -Călăraşi, căruia i-a fost supravieţuitor. 

Debutează în 1995 cu comedia „Şi Ilie face sport” 
(avându-i în distribuţie pe Puiu Călinescu, Horia Căciu-
lescu şi Mircea Crişan), filmele ulterioare fiind „Vultur 
101” (1957), „Alo? Aţi greşit numărul!” (1958), „Portretul 
unui necunoscut” (1960), „Doi băieţi ca pâinea caldă” 
(1962), „Vacanţă la mare” (1962).

Din 1965 a trăit în Israel, unde a devenit regizor TV 
şi a format primele generaţii de realizatori ai televiziunii 
israeliene. Numeroşi actori din România au debutat în 
filmele sale. 

A încetat din viaţă la 30 aprilie 2014. Fie-i amintirea 
binecuvântată.

Cuvinte de adâncă durere au fost pronunţate în Ro-
mânia şi Israel, când s-a auzit tragica veste. 

La o tristă despărţire
„Am aflat, cu multă mâhnire, vestea atât de tristă a în-

cetării din viaţă a iubitului nostru Andrei Călăraşu, cel care 
a trăit teribilul pogrom anti-evreiesc de la Iaşi din 1941. 

Nu este întâmplător faptul că domnia sa a adoptat 
numele “Călăraşu”, fiind unul dintre cei foarte puţini 
supravieţuitori ai Trenului Morţii pe ruta Iaşi - Călăraşi. 

Bunul Dumnezeu a vrut ca Andrei Călăraşu să nu fie 
doar un supravieţuitor, dăruindu-i calităţi excepţionale, 
care au făcut posibil ca drumul său prin viaţă să fie cu 
adevărat deosebit.

Om de mare cultură, iudaică şi internaţională, Andrei 
Călăraşu a fost un creator de imagini, un iniţiator şi făp-
tuitor de artă. A folosit, în acest scop, marile progrese re-
alizate în timp în domeniul fotografiei şi cinematografiei. 

Ca o recunoaştere a valorilor umane pe care le-a pro-
movat şi a talentului său, Andrei Călăraşu a fost decorat 
de Preşedintele României, în 2013, cu Ordinul “Meritul 
Cultural” în grad de Comandor, într-o impresionantă şi 
frumoasă ceremonie desfăşurată la Palatul Cotroceni 
din Bucureşti. 

Andrei Călăraşu a rămas în viaţa noastră, a evreilor 

care trăiesc în prezent în România, prin multiple merite, 
dar mai cu seamă prin trăsăturile sale de caracter şi 
profundul lui umanism. 

Imi amintesc, evident, cu plăcere dar şi cu mari re-
grete, convorbirile noastre, directe sau prin telefon, în 
care dragul nostru Andrei Călăraşu îşi exprima diverse 
opinii, întotdeauna însă cu gândurile îndreptate spre 
bine, dezvoltare, bunăvoinţă şi înţelegere între oameni. 

Chiar dacă ne desparte o anume distanţă, care există 
obiectiv între România şi Israel, ne plecăm cu deosebită 
cinstire şi respect către acel om minunat care a fost 
Andrei Călăraşu.

Fie-i memoria binecuvântată. Am certitudinea că se 
va ruga, din ceruri, pentru familia sa şi toţi cei pe care i-a 
îndrăgit în decursul vieţii sale de nonagenar.

În nume personal şi al familiei mele, al Conducerii 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, adresez 
cele mai sincere condoleanţe pentru doamna Călăraşu.”

Dr. AUREL VAINER – Deputat
Preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti  

din România

La cimitirul Kiriat Shaul din Tel Aviv 
În prezenţa unui public numeros, personalităţi ale vie-

ţii culturale şi politice israeliene au evocat personalitatea 
de excepţie a defunctului. 

Menţionăm emoţionantele evocări ale rabinului El-
hanan Gutman, ale E.S. Andreea Păstârnac, ambasa-
doarea României în Israel, ale cunoscutului moderator 
şi prezentator al televiziunii israeliene Dan Kaner. 

Deosebit de emoţionante au fost cuvintele de des-
părţire rostite de pianista Liana Herman, din care cităm 
parţial: „Am avut marea şansă să te cunosc ca prieten 
numai în anii din urmă. Aceasta prietenie m-a onorat, 
dar nu am apucat să sorb suficient din înţelepciunea ta, 
din experienţa unei vieţi închinate artei, fie pe scenă, 
fie pe ecran. 

Ai trăit frumos, ai preţuit clipa, ai adus lumină şi bucurii 
celor din jur. «Crezi că o să vină lume?» mă întrebai cu 
emoţie înaintea fiecărei prezentări de film la cinematecă. 
«Da, o să fie plin!» Şi chiar a fost plin întotdeauna. Şi 
acum e plin, la căderea cortinei. 

Noi o să-ţi purtăm dorul şi făclia vie a artei de artist 
şi de prieten”. (R.E.)

Despărţirea de Otto Adler…

Andrei Călăraşu ne-a lăsat filmele sale 

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna april ie 2014: 
IACOB JEAN RAUL (86 de ani, Cimitirul Giurgiu lui); WIENER 
sIGIsMUND (87 de ani, Cimitirul Sefard); ZINCA EsTERA (88 de 
ani, Cimitirul Sefard); sEGAL PETRA (77 de ani, Cimitirul Giur-
giului); DAN ALICE CRIsTINA (94 de ani, Cimitirul Filantropia); 
MARCOVICI CLAIRE (83 de ani, Cimitirul Giurgiului); IUsTER 
DIDINA (92 de ani, Cimitirul Giurgiului).

Un ziarist de valoare 
ne părăseşte

U L I  F R I E D B E R G  
VĂLUREANU, fost ziarist 
la România Liberă, editor şi 
redactor al buletinului Bună 
dimineaţa, Israel şi al gazetei 
on line Isro-Press, s-a stins 
din viaţă în ziua de 8 mai 
2014. Va rămâne în memo-
ria prietenilor şi cititorilor săi 
ca un gazetar care a pus 
multă pasiune şi suflet în 
activitatea şi în relaţiile cu 
numeroase persoane din 
cele mai diverse domenii din 
România şi din Israel.

Dumnezeu să îi binecu-
vânteze amintirea! (R.E.)

Cu mare durere în 
suflet vă anunţăm dece-
sul lui sTEREsCU IANI, 
în vârstă de 40 de ani, 
în ziua de 18 Iyar 5774. 
Îl plâng cu inima sfâşiată 
de amărăciune Eugen şi 
Fani – părinţi, Camelia 
– soră, Relu – cumnat, 
Nuţa – mătuşă, Adrian şi 
Anca – veri, Ionica – veri-
şoară, pe acest copil luat 
de lângă noi la o vârstă 
atât de fragedă. Vecinii, 
prietenii şi cunoscuţii se 
roagă la Dumnezeu să-l 
ocrotească pe Iani pentru 
a se odihni în pace. Înhu-
marea a avut loc în ziua de 
20 mai 2014, la Cimitirul 
Giurgiului din Bucureşti.

A plecat în Grădina florilor veşnice scriitorul MIHAIL 
GRĂMEsCU (1951-2014). În ultimii ani a fost colaborator per-
manent la Radio Shalom România. 

Comunitatea Evreilor Alba Iulia anunţă, cu tristeţe, stingerea 
din viaţă, în data de 4 mai 2014, a dr. MIHAIL TANNER, pediatru 
excepţional, un bun evreu, un om respectat de toţi cei care l-au 
cunoscut. Fie-i amintirea binecuvântată!

Comunitatea Evreilor Alba Iulia mulţumeşte Comunităţii Evre-
ilor Deva, în special dl. preşedinte Liviu Lăcătuşu, pentru ajutorul 
acordat la înmormântarea regretatului dr.Mihail Tanner.

Conducerea şi membrii Comunităţii Evreilor Craiova, cu 
adâncă durere, anunţă trecerea în eternitate a domnului IACOB 
VICTOR, membru al comunităţii noastre, şef de obşte ani mulţi 
la Orşova – Mehedinţi. Transmitem condoleanţe familiei. Decesul 
a fost în 27 aprilie 2014.
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א׳  אייר תשע"ד  -  ב׳  סיון תשע"ד כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

המסע ללא חזרה של יהודי טרנסילבניה הצפונית    השקת המהדורה השנייה של הספר "פרקי אבות"
לפני 70 שנה, באביב 1944, יהודי טרנסילבניה הצפונית יצאו למסע ללא חזרה. 

למרביתם, לאלה שלא מתו בדרך ברעב, במחלות ומהיחס הבלתי אנושי, הסתיים המסע 
בתאי הגזים. היו כמה "בני מזל" ששרדו ונשארו בחיים, והם נשאו את השלכות האירוע 

הנורא, פיזית ונפשית, משך כל ימי חייהם. 
בשבועיים האחרונים הוזכרו אירועים אלה בטקסי האזכרה שנערכו לזכרם. טקסי 

האזכרה הנ"ל יימשכו והם מתוכננים להתקיים בכל שתים-עשרה הקהילות מטרנסילבניה 
הצפונית שמהן גורשו היהודים. ולא רק בקהילות הנ"ל. אירועים אורגנו על ידי המכון על 

שם "אלי ויזל", על ידי הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה ועל ידי ארגון יהודי 
רומניה קורבנות השואה. ביישובים רבים השתתפו גם הרשויות המרכזיות המקומיות. 

אחד האירועים החשובים – קביעת לוחות זיכרון בשתים-עשרה תחנות הרכבת מהן יצאו 
היהודים דחוסים "ברכבות המוות" אמיתיות – הייתה יוזמת המכון ע"ש "אלי ויזל" ושל 
משרד התחבורה. באירועי האזכרה, נוסף להנהגת הפדרציה שבראשה עמד היו"ר אאורל 

ויינר, שהשתדל להיות נוכח בכמה שיותר מקומות, ונוסף לחברי הקהילות היהודיות 
המקומיות, השתתפו נציגים של בית הנשיא של רומניה; נציגים של ממשלת רומניה; 
נציגים של הרשויות המקומיות; נציגים של הכנסיות; חברים בפרלמנט; פוליטיקאים; 

ידידים של היהודים וילדים רבים. כל אלה הרגישו צורך להיות נוכחים באירועים אלה.         
אירועי האזכרה התחילו ב-7 במאי בבוקרשט הבירה, ותמו ב-3 ביוני בעיר 

ביסטריצה-נסאוד. הם התחילו עם הכנס הבינלאומי "70 שנה לגירוש יהודי טרנסילבניה 
הצפונית". כנס זה התקיים בפרלמנט של רומניה ואיפשר לחוקרים רומנים מחוץ לרומניה 
לדון בתנאים שהביאו להשמדת יהודי טרנסילבניה הצפונית, להדגיש את הצורך להזכיר 

טרגדיה זו בכל פעם על מנת לנקוט באמצעים שימנעו את חזרתם. הכנס קיבל את 
ברכותיהם של נשיא רומניה, טראיאן בססקו; ראש ממשלת רומניה, ויקטור פונטא; יו"ר 

בית הנבחרים, ואלריו זגוניא; שגריר ישראל ברומניה, מר דן בן אליעזר. 
טקסי האזכרה אורגנו בערים: ספנטו-גיאורגיי; גיאורגני; טרגו-מורש; רגין; באיה 

מארה וגם סיגט; דז'; קלוז'; סאטו-מארה; שימלאול סילבניאי; אורדיה; ביסטריצה, ולא 
רק שם אלא גם בעיר בראשוב ובערים בממלכה הישנה של רומניה.  

בבית הכנסת הגדול שבעיר בוקרשט 
הבירה התקיים אירוע חשוב בתחום 

ההוצאה לאור: השקת המהדורה השנייה 
(משופרת ומושלמת) של הספר "פרקי 

אבות". על התרגום הרומני אחראי המהנדס 
ברוך טרקטין, ישראלי יוצא רומניה, כך 

ציין ראש מדור תרבות, אמנות ומדע, 
המהנדס ז'וסה בלום. לאחר שצוינו בקצרה 

הפרסים והאותות שקיבל ברוך טרקטין 
על תרומתו הרבה לחברה ולתרבות, הודיע 
ד"ר אאורל ויינר, יו"ר הישיבה, על הענקת 

האות "תרומה לתרבות בדרגת קומנדור" 
למר ברוך טרקטין מידי נשיא רומניה, 

טראיאן בססקו. המהנדס פאול שוורץ, יו"ר 
קהילת יהודי בוקרשט וסגן יו"ר הפדרציה, 

מסר את האות  למר ברוך טרקטין. 
על הערך המוסרי של הספר "פרקי 
אבות" ועל תרומתו של תרגומו לשפה 
הרומנית דיברו ד"ר אאורל ויינר, הרב 

הגדול מנחם הכהן, שגריר ישראל 

ברומניה, מר דן בן אליעזר, פרופ' ראזוואן 
תיאודרסקו, חבר באקדמיה הרומנית, כהן-
דת פרופ' אלכסנדרו סטאן, כהן-דת ד"ר 
יון ארמאשי ואחרים. ד"ר אאורל ויינר 

בירך את נוכחותו של הרב הגדול מנחם 
הכהן. הרב מנחם הכהן הזכיר את השנים 
שבהן כיהן בקהילה שלנו לפי בקשתו של 

פרופ' ניקולאי קאז'אל ז"ל, חבר באקדמיה 
הרומנית. השגריר דן בן אליעזר תיאר 

את ספר "פרקי אבות" בתור אוסף דברי 
חכמי ישראל בענייני מוסר. פרופ' ראזוואן 

תיאודורסקו, חבר באקדמיה הרומנית, 
אמר ש"ברוך טרקטין הוא ביטוי ליהודי 

הרומני שעלה לארץ תוך כדי שהוא ממשיך 
לשמור בתוכו את רגשות האהבה למדינה 

שבה נולד". כהן-דת פרופ' אלכסנדרו 
סטאן הדגיש את "האופי הספרותי" של 
הספר. הרב רפאל שפר פירש את הכבוד 
כלפי עבודת המתרגם. הרב נפתלי דויטש 
אמר שהוא חסיד אמיתי. כהן-דת ד"ר יון 
ארמאשי הדגיש בדבריו את הדו-שיח בין 

דתות, שנהיה קל יותר בעקבות הופעת 
הספר בשפה הרומנית. המהנדס ברוך 

טרקטין הודה לכל הדוברים, למנהל הוצאת 
הספרים "הספר", למשתתפים ולמארגני 

ההשקה.  

ב-28 באפריל, התקיים בעיר גלאץ טקס חנוכה מחדש של 
"היכל בעלי מלאכה". על אחד משלוש לוחיות האזכרה שבכניסה 
לבית הכנסת הנ"ל, שבזמן מלחמת העולם השנייה שימש בתור 

מחנה אסירים יהודים, צוין שהוא "שוקם במאמצי הנהגת הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה בשנים 2014-2010". פירוש הדבר 
– במאמציהם של ד"ר אאורל ויינר, יו"ר וחבר בפרלמנט; פאול 

שוורץ, סגנו; אלברט קופפרברג, מזכ"ל; רודי מרקוביץ, מנהל; 
אובידיו בנסקו, מנהל כלכלי – אישים שנכחו בטקס החנוכה מחדש. 

העבודות נעשו בתמיכת קרן "קאריטאס" ובתמיכת הוועד 
האמריקאי היהודי לחלוקה (הג'וינט), בפיקוחו של יו"ר קהילת יהודי 

גלאץ, המהנדס ד"ר סורין בלומר. 
בטקס החנוכה מחדש, נערכה התפילה על ידי הרב הגדול 

המרכזי לשעבר של רומניה, מנחם הכהן; הרב הנוכחי של הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה, רפאל שפר; אדי קופפרברג, מנהל 

לשכת הרבנות; החזן הראשי, יוסף אדלר והחזן של קהילת יהודי 
גלאץ, אליאס צ'אושו. 

הרב מנחם הכהן נשא דרשה ובה העריך את חשיבות שיקומו 
המבנית והתפקודית של בית הכנסת מסוג זה. יו"ר הפדרציה, ד"ר 
אאורל ויינר שיבח את יו"ר קהילת יהודי גלאץ, ד"ר סורין בלומר, 

על תרומתו הרבה לשיקום ההיכל מבחינה אדריכלית, תפקודית 
ופעילותית. לרגל החנוכה מחדש הוגשה גם תוכנית אמנותית על ידי 

להקות אמנות של הקהילות היהודיות מן הערים פיאטרה-ניאמץ, 
גלאץ ואורדיה.

בית כנסת זה ייהפך למבנה בעל חשיבות רבה, על המפה של 
העיר גלאץ, מבחינה תרבותית, דתית ואמנותית. כמו כן, הוא ימשוך 

אליו תיירים רבים מרומניה ומחו"ל. "זה האירוע החשוב ביותר 
בחיי יהודי העיר גלאץ בחמישים השנים האחרונות", אמר יו"ר 

קהילת יהודי גלאץ, המהנדס ד"ר סורין בלומר. 

במהלך יומיים, 30-29 באפריל, נערכו 
בעיר אראד חגיגות לרגל מלאות 180 

שנה להקמתו של בית הכנסת הניאולוגי. 
בחדר האוכל של המסעדה הכשרה, 
העביר ההיסטוריון דן דמשיאה את 

ההרצאה "תרומת היהודים לפיתוחה של 
העיר אראד". רגע מרגש ביום הראשון 
של האירועים היה ההילולה לבני הזוג 
אווה אלישבע ואדלברט הובר, ידידי 

קהילת יהודי אראד ושל קהילות יהודיות 
אחרות מרומניה, מאירופה המזרחית 

ומברית-המועצות לשעבר. מותם הטרגי 
הגיע בזמן שהביאו סיוע לרומניה. 

למחרת, בית הכנסת הניאולוגי היה 
קטן מלהכיל את כל מי שרצו להשתתף 
באירועים החגיגיים. כן נכחו מר דן בן 
אליעזר, שגריר מדינת ישראל ברומניה, 

מר ראימונדו סאנטוס רוצ'א מגנו, שגריר 
ברזיל ברומניה, הרב אברהם אהרנפלד, 

הוד קדושתו טימוטיי, הארכיבישוף של 
אראד, ד"ר אאורל ויינר, חבר בפרלמנט 
של רומניה ויו"ר הפדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה, קוסמין פריבאק, 
הממונה על מחוז אראד, ניקולאי פטרו 

יוצקו, יו"ר המועצה המחוזית אראד; ד"ר 
אאורל ארדליאנו, נשיא האוניברסיטה 

המערבית על שם "ואסילי גולדיש" 
שבעיר אראד; נציגי כל הדתות; אישי 

רוח בעיר אראד; יו"ר הקהילות היהודיות 
מן הערים בראשוב ולוגוז'; חברי הקהילה 

היהודית מן העיר אראד. כמן כן הגיעו 
מוזמנים מיוחדים מקרב ידידי הקהילה 

היו שמואל ברזילי, החזן הראשי של 
בית הכנסת הגדול בעיר וינה, ומקהלת 

הקהילה היהודית מן העיר טימישוארה.       
הטקסים נפתחו על ידי המהנדס יונל 
שלזינגר, שהדגיש את חשיבות האירוע 
וחשיבות בית הכנסת בחיי היהודים. 

השגריר דן בן אליעזר ביטא את שמחתו 
על שהיה יכול להשתתף באירוע זה. ד"ר 
אאורל ויינר בירך את יוזמתו של יו"ר 
הקהילה יונל שלזינגר לחגוג את יום 

הולדתו של בית הכנסת הניאולוגי. יו"ר 
הקהילה הציג בקצרה את תולדות בית 

הכנסת הניאולוגי, הקשיים שבהם עברה 
הקהילה היהודית בבנייתו של הבניין 
בעקבות התנגדותם של תושבי העיר 

והדגיש את תרומתו של הרב אהרן חורין 
להצלחת התוכנית. במסגרת זו העביר 

פרופ' פטרה פוסקל את ההרצאה: "אהרן 
חורין, הרב הרפורמי". בסיום הטקס, 
שנמשך כשעה, נשמעו ניגונים ידועים 

ישראליים וניגונים ביידיש, ניגונים 
חילוניים ודתיים, אותם שר החזן הידוע 
של בית הכנסת מן העיר וינה, שמואל 

ברזילי. 

ישיבת ועד המנהל והאסיפה הכללית של הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה התקיימו ב-29 

באפריל. הנוכחות בשני האירועים הנ"ל הייתה לפי 
התקנון. בין המוזמנים היו המנהל לשעבר של הג'וינט 
למען רומניה, ד"ר צבי פיין, ויו"ר קרן "קאריטאס", 
סמואל יז'אק. בדו"ח של ועד המנהל על פעילותה 

של הפדרציה בין מאי 2011 למרץ 2014, שהוצג 
על ידי היו"ר שלה, ד"ר אאורל ויינר, צוינו מאמצי 
הבטחת המקורות הכספיים הדרושים לפעילותה של 

הפדרציה, תגובות כלפי מקרים של אנטישמיות, קבלת 
כסף מארגון "קליימס קונפרנס" ומתורמים חיצוניים 

אחרים, בסיוע של הג'וינט, קבלת מקורות סיוע 
מרשויות ציבוריות למען שיקומם של בתי כנסת, קבלת 

הקצבות מקרן "קאריטאס", הפעלת השיטה לצמצום 
ההוצאות והגדלת הכנסות הפדרציה בשביל שיקום 

הגירעון משנת 2013 וסיומה של שנת 2014 ללא גירעון, 

השתתפות באירועים לקידום מעמדה של הקהילה שלנו 
בחיים היהודיים הבינלאומיים, עיבודו וקבלתו של 

חוק המוסר של נבחרי הציבור שבפדרציה ובקהילות, 
ארגון אירועים שמציינים את תרומתם של היהודים 
לפיתוחה של רומניה החדשה, קידום חוקים ותקנות 
לטובת הקהילה היהודית, עבודות חידוש במוסדות 

קי"ר, היערכות לתנאים טובים של הפעילויות הדתיות 
ושל הפעילות של דאס"מ, קידום פעילות המינהל ושל 

הערכה מחדש של הנכסים הכלכליים ושל שיקום 
הנכסים הדתיים, הגנת העניינים היהודיים ברמה 

פרלמנטארית ותקשורתית. כמו כן נדונו: החזר נכסים 
של יהודים ללא יורשים, בעיית הגיור, שיקום בתי 
העלמין. הדו"ח התקבל בהצבעה פה אחד. מזכ"ל 

הפדרציה, המהנדס אלברט קופפרברג, קרא את הצעות 
התיקון של תוכנית הפעילות של הפדרציה, שאושרו 
בתנאי שלא יחולו שינויים במספר המשרות וברמת 

השכר. המנהל הכלכלי של הפדרציה, אבידיו בנסקו, 
הציג את הדו"ח הכספי לשנת 2013. מסמך זה אושר, 
ואושרו גם הצעות התקציב לשנת 2014 ודו"ח ועדת 
הביקורת שבהתאם לרישומים בו לא התגלו מעשים 
מנוגדים לחוק, בענייני משק וכספים וכן בהנהלת 
החשבונות. כן אושרו אמצעים לצמצום ההוצאות 
והעלאה מקסימאלית של ההכנסות לשנת 2014, 

שנדרשו להבטחת האיזון התקציבי לשנה הנוכחית. 
הצעת התקנון לקרן על שם "פילדרמן" לחינוך, 

תרבות, אמנות, הכנה מקצועית, שירותים חברתיים 
ורפואיים, זמן פנוי ותקשורת – התקבלה בהצבעה. 

יו"ר קרן "קואיטאס", סמואל ז'אק, דיבר בכללות על 
החזר הנכסים הקהילתיים. בהצעה אושרה הקמתה 

מחדש של קהילת יהודי זאלאו. כמו כן נדונו בעיות 
משותפות, בכללן כינוסו של הקונגרס השלישי של 

הפדרציה, נושא שאת פרטיו נרחיב בעתיד. 

חנוכה מחדש של בית הכנסת של בעלי מלאכה מן העיר גלאץ 

בית הכנסת הניאולוגי מן העיר אראד בן 180 שנה

דיונים והחלטות של ועד המנהל ושל האסיפה הכללית של 
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה     

ד"ר משה רוזן: 20 
שנה מאז הליכתו 
לעולמו (23 ביולי 

1912 – 6 במאי 1994)
הרב הראשי לשעבר ד"ר משה רוזן 
(1994-1948) בלט בלמדנות, בתשוקה 
להגנתה של יהדות רומניה, בכישרון 

דיפלומטי ובעוצמה במאבק נגד 
האנטישמיות ונגד הכחשת השואה גם 
לפני אירועי 1989 וגם לאחריהם. ד"ר 

משה רוזן לקח על עצמו משימה כמעט 
בלתי אפשרית – להיות מנהיג יהודי-

דתי במדינה בעלת משטר רודני, כופר, 
שבמשך הזמן הפך למשטר שונא זרים. 

ידוע הדבר שהרב משה רוזן, בעזרתו של 
עורך הדין קונסטנטין וישינסקו, השתדלו 
יחד להציל מנהיגים ציוניים לשעבר. כמו 
כן, באמצעות ספריו, דרשותיו, תגובותיו 
להסתות הנבזות של אנטישמים אחדים, 

הוא הצליח להוסיף כבוד רב לקהילת 
יהודי רומניה. בפני גיאורגי גיאורגיו-

דז', אמיל בודנראש, ואף בפני ניקולאי 
צ'אושסקו, הוא היה פוליטיקאי ראוי, 
אף על פי שנאלץ לוותר כדי להגן על 
בתי כנסת אחדים, ולהסכים להריסתם 
של בתי כנסת אחרים. בשנת 1956 הוא 

יסד את העיתון הראשון שהיה בעל אופי 
יהודי מן המדינות הקומוניסטיות לשעבר. 
הוא ניהל משא ומתן לגבי עלייתם ארצה 

של כ-300 אלף יהודים עד 400 אלף 
יהודים, אף על פי שרומניה בהנהגתו 
של צ'אושסקו סחטה כסף על מעשה 
זה. הרב ד"ר משה רוזן נתמך על ידי 

גופים יהודיים מאירופה ומארצות-הברית. 
הרב הראשי לשעבר עסק בחינוך יהודי, 

תמך בחיי הרוח של יהודי רפובליקת 
מולדובה (בסרביה), הקים מסורת בשם 
"חנוכיאדה" (ביקור בקהילות יהודיות 

רבות ברומניה כולה בימי חג החנוכה), 
יסד שני בתי אבות בבוקרשט, ועוד.
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AVIGDOR LIEBERMAN, 
ministru de externe  

al Statului Israel
(Extrase)

(Urmare din pag. 1)

Statul Israel a dovedit în numeroase 
ocazii că doreşte să ajungă la un acord 
permanent cu palestinienii. (...) Chiar şi 
evacuarea a 21 de comunităţi din Fâşia 
Gaza şi transferul a 10.000 de evrei nu i-a 
făcut pe palestinieni să avanseze nici cu 
un milimetru în direcţia păcii. Dimpotrivă, 
răspunsul la retragerea noastră pe pozi-
ţiile de dinainte de 1967 au fost 16.000 
de rachete şi misile trimise din Gaza în 
Israelul de sud.

Deci, este clar că adevărata problemă 
nu o constituie aşezările din Iudeea şi 
Samaria, ci respingerea evidentă şi re-
petată de către palestinieni a procesului 
de pace. (...)

Deşi astăzi sărbătorim Ziua Indepen-
denţei, nu Purim, este timpul să smulgem 
masca de pe faţa lui Mahmoud Abbas şi 
să spunem limpede că el respinge în mod 
consecvent pacea. (...)

Vă urez o Zi fericită a Independenţei 
şi aştept să vă revăd anul viitor.

(Urmare din pag. 1)

Avantajul nostru provine din excelenţa 
institutelor de cercetare şi a universităţi-
lor şi, în special, din concentrarea unor 
companii start-up de înaltă tehnologie. 
Din acest motiv, Israelul mai este denumit 
şi Naţiunea Start-Up. Suntem o naţiune 
inovatoare, un centru global nu numai în 
domeniul ştiinţei şi tehnologiei, dar şi în 
cel indispensabil al antreprenoriatului. 
Israelul găzduieşte sucursale ale multo-
ra dintre cele mai importante corporaţii 
internaţionale, în special în industriile de 
înaltă tehnologie, iar statul încurajează 
investiţiile străine şi autohtone, oferind o 
gamă variată de stimulente şi beneficii.

Anul trecut, două noi domenii au 
demonstrat capacitatea Israelului de a 
obţine realizări şi mai mari. Primul este 
exploatarea gazelor în Marea Mediterană, 
unde s-au descoperit rezerve naturale 
care îi permit Israelului să devină un ex-
portator de astfel de combustibili. Aceasta 
sporeşte poziţia strategică a Israelului, 
oferind noi posibilităţi de cooperare cu 
jucători pragmatici regionali, precum şi de 
creare de societăţi mixte cu companii din 
sectorul energetic din diferite ţări, inclusiv 
România. Al doilea domeniu este securi-
tatea cibernetică, unul dintre subiectele 
cele mai importante ale epocii noastre, 
în care Israelul devine un centru mondial 
de excelenţă. Acest potenţial excepţional, 
de a fi lider în sfere largi de expertiză, ne 
permite să anticipăm un viitor luminos 
pentru Israel. 

Totuşi, viaţa cotidiană din Israel con-
tinuă să fie dominată de eforturile pentru 
crearea securităţii şi a unei păci reale şi 
durabile. În timpul ultimelor negocieri, am 
făcut paşi dificili şi am demonstrat palesti-
nienilor dorinţa noastră de a continua să 
facem progrese complicate, pentru a crea 
cadrul care ar putea permite încheierea 
unui conflict îndelungat. Îi aşteptăm în 
continuare pe vecinii  noştri să facă şi ei 
concesii similare pentru a realiza pacea, 
ceea ce ar fi un mare câştig pentru toată 
lumea, deoarece Israelul are atât de multe 
de oferit Orientului Mijlociu.

De asemenea, avem multe de oferit 
ţărilor prietene, ca partenerul nostru 
strategic România. Israelul are o relaţie 
apropiată tradiţională cu România, iar la 
baza cooperării fructuoase dintre ţările 
noastre din toate domeniile stau legătura 
istorică dintre popoarele noastre, prin-
cipiile şi valorile comune. Aceste relaţii 
speciale sunt susţinute şi dezvoltate de 
două comunităţi care joacă rolul unui 
pod între Israel şi România: o foarte 
mare comunitate de israelieni de origine 
română, care îşi păstrează legăturile 
cu această frumoasă ţară, precum şi o 
solidă comunitate evreiască în România, 
care se străduieşte să păstreze tradiţia şi 
moştenirea iudaică.

Legăturile apropiate dintre România şi 
Israel sunt subliniate de dialogul politic şi 

strategic care a atins un nivel record, ma-
nifestat prin vizitele din ambele ţări. Mai 
mult decât atât, ţările noastre au o tradiţie 
îndelungată şi o cooperare dinamică în 
domeniile strategic, cultural, academic, 
ştiinţific şi economic.

Statul Israel a reuşit să obţină multe 
realizări, în ciuda obstacolelor dificile că-
rora trebuie să le facă faţă pe plan intern 
şi internaţional şi există multe lucruri cu 
care să ne mândrim acum, când Israelul 
sărbătoreşte cea de-a 66-a aniversare 
a statalităţii sale. Din acest motiv privim 
către fraţii noştri şi surorile noastre din 
comunităţile evreieşti, în dorinţa ca ei 
să continue să fie partenerii noştri în de-
mersurile sioniste. Suntem „Am Echad” 
şi solidaritatea voastră este un important 
sprijin moral. Vom rămâne mereu împre-
ună pentru poporul evreu şi Statul Israel.

Profit de această ocazie pentru a 
aduce o înaltă recunoaştere preşedinte-
lui Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România, dr. Aurel Vainer,  conducătorilor 
şi membrilor organizaţiilor şi comunităţilor 
evreieşti din România pentru eforturile lor 
neobosite pentru păstrarea moştenirii şi 
tradiţiilor iudaice şi pentru permanentul 
sprijin acordat Statului Israel. 

Privind în viitor, considerăm că relaţi-
ile de cooperare cu România pot fi mult 
dezvoltate şi aprofundate prin iniţiative, 
proiecte şi cercetări comune şi dorim, cu 
încredere şi optimism, să ne bucurăm 
împreună de un viitor paşnic, stabil şi 
prosper. 

E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul 
Statului Israel la Bucureşti

Centrul de zi „Yahad”, împreună cu 
JCC şi Comunitatea Evreilor din Iaşi, a 
organizat în ziua de 6 mai 2014 o seară 
culturală dedicată celei de-a 66-a aniver-
sări a Zilei Independenţei Statului Israel 
- Iom Haaţmaut. Evenimentul s-a deschis 
cu intonarea imnurilor de stat al României 
şi al Israelului. 

P r e ş e d i n t e l e 
Comunităţii Evre-
ilor, ing. Abraham 
Ghiltman, a salutat 
numerosul public 
prezent şi a dat citire 
mesajului transmis 
de dr. Aurel Va-
iner, preşedintele 
F.C.E.R., şi Israel 
Sabag, director JDC 
România: “Dragi 
prieteni, sărbătorim 
astăzi cea de-a 66 
aniversare a Zilei 
Independenţei Sta-
tului Israel. Este un 
prilej de mare bucu-
rie. În acelaşi timp, 
o ocazie foarte bună 
să ne amintim valori-
le de bază ale popo-
rului evreu: pacea, 
respectul, prietenia. 
Împreună suntem 
mai puternici, împreună formăm o familie 
mare, o comunitate. Ne bucură faptul că 
JCC Iaşi şi-a reînceput activitatea. Conce-
put ca să existe şi să funcţioneze pentru 
întreaga comunitate şi ca să-i aducă pe 
evrei mai aproape de comunitate, spe-
răm ca JCC Iaşi să fie un loc al păcii, al 
înţelegerii şi al respectului şi să devină un 
adevărat simbol al unităţii noastre. Nimic 
nu este mai important decât înţelegerea 
între fraţi, decât respectul reciproc şi 
dragostea pentru Sion.

F.C.E.R. şi JCC, împreună cu Co-
munitatea Evreilor Iaşi, vă urează „Iom 

Haaţmaut sameah!”
Ing. Martha Eşanu, coordonator pro-

grame Centrul de zi „Yahad”, a trecut 
în revistă pagini de istorie referitoare la 
proclamarea Statului Israel, un vis împlinit 
şi o speranţa multimilenară a poporului 
evreu, transformată într-o realitate isto-

rică.
Rabinul Şlomo 

Tobias a rostit o ru-
găciune de binecu-
vântare a tinerilor 
eroi evrei pentru 
curajului de care au 
dat dovadă în mo-
mente hotărâtoare 
pentru existenţa po-
porului lor. 

A fost vernisată 
expoziţia de fotogra-
fii „O veche comu-
nitate evreiască din 
Diaspora, trecut şi 
prezent”, organizată 
de membrii Clubului 
Fotografilor de la 
Casa Municipală de 
Cultură „Mihai Ur-
sache”.

Directorul Casei 
Municipale de Cultu-
ră, poetul şi ziaristul 
Adi Cristi, a vorbit 

despre realizatorii acestor fotografii: Ioan 
Apetrei, Alina Bitea, Constantin Ciobanu, 
Melania Cuchi şi Ciprian Marinescu, 
prieteni ai comunităţii ieşene, arătând că 
„arta este valoarea universală care ne 
uneşte”. El a citit poezia intitulată „Poem 
despre Ieruşalaim” scrisă într-o recentă 
vizită în Israel.

În încheiere, Cerasela Profiri şi Albert 
Lozneanu, solişti ai corului comunităţii 
ieşene, acompaniaţi la acordeon de Avi 
Marc Finkel, au interpretat un buchet de 
cântece evreieşti şi israeliene. 

MARTHA EŞANU

Seara culturală „ISRAEL 66”

Comunitatea Evreilor din Braşov a 
organizat un eveniment special de cele-
brare a Zilei Declaraţiei de Independenţă 
a Statului Israel. Iom Haaţmaut, a declarat 
revistei Tiberiu Roth, preşedintele Comu-
nităţii Evreieşti din Braşov, este cea mai 
importantă sărbătoare legată de moderni-
tatea poporului evreu şi a Statului Israel. 
Iom Haaţmaut ar trebui să fie sărbătorită 
în toate comunităţile evreieşti din Româ-
nia, a adăugat T. Roth.

Anul acesta, celebrarea Zilei Indepen-
denţei la Braşov a început cu un serviciu 
religios impresionant şi emoţionant. Ru-
găciunea rostită cu acest prilej a fost, fi-
reşte, cea pentru binecuvântarea Statului 
Israel, Avinu Şebaşamaim – al cărei titlu 
tradus în limba română înseamnă Tatăl 
nostru care eşti în ceruri – adresare atât 
de familiară tuturor credincioşilor de toate 
religiile avrahamitice. Aşa se face că titlul 
său a fost înţeles de către toţi participanţii 
la eveniment, peste 250, printre care 
s-au aflat şi mulţi neevrei. A mai fost şi 
un moment simbolic de aprindere a lu-
mânărilor de pe candelabrul tradiţional  
Menora, unul dintre cele mai importante 
simboluri ale Statului Isarel, mai spune Ti-
beriu Roth. Lumânările au fost aprinse de 
copiii comunităţii şi, dincolo de comemo-
rarea Holocaustului şi a marilor greutăţi 
prin care a trecut poporul evreu, Tiberiu 

Roth a subliniat simbolistica pozitivă a 
importanţei Statului Isarel de astăzi şi a 
copiilor, viitoarele generaţii, pe care o are 
aprinderea lumânărilor de pe Menora.

La eveniment au fost prezente nume-
roase personalităţi şi oficialităţi locale, 
care au reprezentat Primaria, Consiliul 
Local sau Consiliul Judetean. De ase-
menea, au fost prezenţi şi câţiva preoţi 
ortodocşi, care au transmis un cuvant de 
prietenie.

Comunitatea Evreilor din Braşov s-a 
bucurat şi de participarea la acest eveni-
ment a reprezentantei Ambasadei Israe-
lului la Bucureşti, Shelly Hagler Livne, şef 
adjunct de misiune. Domnia sa a transmis 
cuvântul Ambasadorului Extraordinar 
şi Plenipotenţiar, E.S. Dan Ben-Eliezer, 
dar şi gândurile sale şi urările de bine cu 
ocazia Zilei Independenţei.

După încheierea festivităţii din Si-
nagoga braşoveană din poarta Schei, 
atenţia s-a mutat asupra  muzicii şi a pe-
trecerii.  Evenimentul de celebrare a Zilei 
Independenţei Statului Israel la Braşov a 
cuprins şi un program artistic de muzică 
şi dansuri israeliene, interpretate de mem-
bri ai comunităţii din Braşov şi de corul 
acesteia. Un concert special a susţinut 
interpretul israelian Gabi Berlin, prezent 
la Braşov special pentru acest eveniment. 
S-au servit mâncăruri tradiţionale evre-
ieşti, dar şi tradiţionalii mititei româneşti, 
s-a mâncat, s-a dansat şi lumea s-a simţit 
bine, spune Tiberiu Roth.

Celebrarea Zilei Independenţei Sta-
tului Israel la Braşov a fost o îmbinare 
armonioasă a cultului, politicului, artei, 
tinereţii debordante cu care a participat 
toată lumea la această frumoasă sărbă-
toare, a încheiat Tiberiu Roth, preşedinte-
le Comunităţii Evreieşti din Braşov.

Sărbătoarea s-a terminat târziu în 
noapte, cu aprinderea a 12 torţe, gest 
simbolic menit să amintească despre cele 
12 triburi ale Israelului.

GEORGE GÎLEA

Israel, celebrat la Braşov
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„Revizorul” –  
în plină actualitate
Pentru omul de teatru, mag-

netul irezistibil care ghidează 
alegerea unui text rămâne actualitatea. 
Atracţia devine şi mai imperativă când poţi 
descoperi într-o operă clasică perspective ce 
se dovedesc profetice, vizionare. E cazul lui 
Caragiale. E cazul satiricilor ruşi din secolul 
al XIX-lea şi, cu deosebire, al lui Gogol şi al 
comediei sale „Revizorul”. O piesă scrisă în 
1836, care a apărut pe scenele noastre prin 1909. O piesă 
care, prin 1952, în regia lui Sică Alexandrescu şi cu Radu 
Beligan în „Hlestakov”, a cucerit elogiile criticii şi ale publicului 
din Moscova. De-a lungul anilor aceasta a generat multe alte 
montări de referinţă semnate Lucian Pintilie la „Bulandra” (cu 
Virgil Ogăşanu şi Toma Caragiu), la Craiova – în regia lui Cla-
udiu Goga; la Nottara – sub bagheta lui Mircea Cornişteanu, la 
Comedie – în viziunea lui Horaţiu Mălăele (greu de uitat fiind 
şi Dan Puric – tot în „Hlestakov”).

Şi iată capodopera lui Gogol revine în forţă prin creaţia care 
a inaugurat revenirea Sălii Studio (timp de 27 de ani a Operetei!) 
în patrimoniul Teatrului Naţional.

„Revizorul este, poate, cel mai actual spectacol pe care l-am 
făcut vreodată.  Cel mai direct, cinic şi tragic în acelaşi timp. 
O comedie neagră despre viaţa noastră gri. Şi asta nu numai 
pentru că l-am adus cu totul în eterna şi fascinanta Românie, 
ci pentru că geniul gogolian ţâşneşte în forţă cu fiecare replică, 
situaţie, reacţie umană, neliniştindu-ne profund cu actualitatea 
sa” – mărturiseşte regizorul Felix Alexa.

Şi, într-adevăr, vom fi „izbiţi” de replica „De ce râdeţi? – De 
voi râdeţi!”, rostită percutant de „Primarul”, magistral încarnat 
de Mihai Constantin. Vom recunoaşte, cu amărăciune şi silă 
corupţia generalizată şi rapacitatea neruşinată – practicate 
la nivel de sistem (administrativ, social, politic). Vom vedea 
caruselul complicităţilor concertate, manifestate „pe faţă”. 
Vom descoperi reversul puterii abuzive şi în depersonalizarea 
celor obedienţi şi servili din jurul celor care „fac” legea. Ni se 
vor părea familiare: veleitarismul penibil şi mârlănesc cu care 
primarul intră în scenă (la propriu) la volanul unei maşini tunate; 
ori influenţa birocratică absurdă: zidurile de dosare, ignorate şi 
uitate şi gata să se dărâme (scenografia supradimensionată 
şi dinamică este semnată de Andrada Chiriac). Vom zâmbi la 
mascarada festivistă folclorizat-manelizată.

Montarea de la Naţional este un spectacol monumental, 
viguros, trepidant, bogat în contraste – nu o dată, inegal – ce 
angajează pregnant toate componentele limbajului teatral. Felix 
Alexa l-a distribuit în rolul titular pe actorul său favorit Marius 
Manole care – sub semnul unul realism atroce, care alunecă 
în fantasmagorie şi nebunie – impersonează paradoxala ba-
nalitate şi insignifianţă a răului. Uluitor şi memorabil în acest 
spectacol rămâne Mihai Constantin. Distribuţia angrenează 
însă mulţi alţi actori de forţă ai Naţionalului precum: Ana 
Ciontea, Irina Movilă, Claudiu Bleonţ, Armand Calotă etc. plus 
numeroşi interpreţi din generaţiile tinere. (NATALIA sTANCU)

rasiale şi economice, creând o societate 
solidară, mai dreaptă. Victoria URSS în 
războiul împotriva nazismului a întărit 
această iluzie.

Însă, după ce apar dezvăluirile des-
pre crimele staliniste, 
iar regimul comunist 
devine şi el şovin şi 
antisemit, Maria Ba-
nuş intră treptat în cea 
de-a doua fază a vieţii 
sale personale şi artis-
tice: cea a spulberării 
dureroase a iluziilor. 
O perioadă marcată 
de amare regrete, de 
auto-incriminări, dar 
şi de o progresivă tre-

zire a conştiinţei democratice, a spiritului 
critic şi a regăsirii drumului către poezia 
adevărată. După volumul Portretul din 
Fayum (din 1970), Maria Banuş revine 
la adevăratul filon al poeziei sale şi la 
nivelul valoric de excepţie din volumul 

de debut,Ţara fetelor (1937), adevărată 
bornă în istoria poeziei româneşti.

Mărturia ei este, de fapt, o cronică 
personală a unei epoci în care România 
a mers din dezastru în dezastru. Ultrana-
ţionalismul dreptei interbelice, cel de-al 
doilea război mondial, instaurarea co-
munismului, crimele stalinismului, iluziile 
„micului dezgheţ” din anii ’60-’70, apoi 
ceauşismul: itinerariul unor grele încercări 
la care este supus spiritul poetei, care, cu 
onestitate şi auto-exigenţă, îşi notează şi 
analizează cedările şi reuşitele, ezitările 
şi actele de curaj. Galeria de portrete 
politice şi literare – de la Miron Constanti-
nescu la C. I. Gulian, de la Zaharia Stancu 
la Ion Gheorghe Maurer –, la rândul ei, 
este absolut senzaţională prin acuitatea 
observaţiei şi prin capacitatea de disoci-
aţie psihologică a poetei.

La centenarul naşterii ei, jurnalul 
Mariei Banuş ne îndeamnă stăruitor la o 
relectură a operei sale, una de prim rang 
în literatura noastră postbelică.

RĂZVAN VONCU
*MARIA BANUŞ - Însemnările mele, 2 vol., text 

stabilit, note şi comentarii de Geo Şerban, Editura 
Cartea Românească, Bucureşti, 2014.

Masivul jurnal* al 
Mariei Banuş – aproa-
pe 1200 de pagini, 
împărţite în două vo-
lume – reprezintă, pro-
babil, cel mai întins 
efort diaristic feminin 
din literatura română. 
Început în 1927, pe 
când viitoarea poetă 
nu avea nici 14 ani, el 

se va încheia după 72 de ani, cu câteva 
zile înainte de plecarea scriitoarei dintre 
noi (1999). 

Însemnările mele ne oferă, prin ur-
mare, o mărturie de mâna întâi a unei 
intelectuale aflate mai mereu în prim-
planul vieţii publice româneşti, asupra 
unui secol marcat de cumplite tragedii. 
Dintre acestea, cel de-al doilea război 
mondial, Holocaustul şi totalitarismele o 
ating în chip nemijlocit pe Maria Banuş. 
Care, ca evreică şi scriitoare română, se 
găseşte pusă adesea în situaţii imposibi-

le. (De exemplu, în timpul războiului, ea 
trebuie să aleagă între o emigrare plină 
de riscuri în Palestina, spre împlinirea 
idealului sionist, dar şi spre a scăpa de le-
gislaţia rasială şi de spectrul exterminării, 
şi condiţia de poetă 
română, îndrăgostită 
de limba şi de ţara în 
care s-a născut.)

Jurnalul se îm-
parte nu numai în 
două volume (1927-
1 9 4 4 ,  r e s p e c t i v 
1945-1999), ci şi în 
două mari perioade 
spirituale. 

Prima parte, care 
se întinde până în 
preajma anului 1960, este cea a marii 
iluzii comuniste. Maria Banuş s-a raliat, 
înainte de război, mişcării comuniste 
ilegale, din iluzia că aceasta va aduce 
un viitor mai bun României şi lumii şi va 
elimina multiplele discriminări sociale, 

Jurnalul unei poete în secolul  
Holocaustului şi  al totalitarismelorRealitatea 

cărţii

Teoria chibritului, lucruri  
care nu se fac şi politicieni

Vă mai amintiţi, probabil, de teoria chibritului, un băţ 
care are o parte de sus şi una de jos, iar partea de sus 
se împarte în partea de sus a părţii de sus şi partea de 
jos a părţii de sus, şi aşa mai departe.

Cam aşa sunt toate pe lumea asta, ca şi chibritul 
cu pricina. Toate se împart la început în două, şi când 
zici că ai terminat, începi iar să le împarţi. De pildă, 
există lucruri care se fac şi lucruri care nu se fac. Și 
dacă s-ar opri aici, ce bine ar fi! Numai că pentru omul 
obişnuit, sau cel de pe stradă, sunt multe lucruri care 
nu se fac. Să nu furi, să nu ucizi, să nu râvneşti femeia 
aproapelui şi câte şi mai câte.

Dacă însă eşti un locatar, fie şi vremelnic, al vreunui 
palat de pe malul Dâmboviţei, fie că e cel al Victoriei, 
fie că e al Cotrocenilor, lucrurile care nu se fac sunt 
tot mai puţine, iar cele care se fac, tot mai multe. Că 
doar principiul de bază al democraţiei este quod licet 
Iovi, non licet bovi sau, mai pe româneşte, cine poate, 
oase roade, cine nu, nici carne moale.

În zilele noastre, cei care ajung să aibă un os de ros, 
adică politicienii, bătuţi la cap cu chestii de prin străină-
tăţuri, precum statul de drept, au ajuns la concluzia că 
nu e bine să încalce legile, pentru că există DNA şi tot 
felul de sancţiuni, dar normele morale sunt numai bune 
de călcat în picioare, dat fiind că pentru nerespectarea 
lor nici nu se stă la puşcărie, nici poziţia nu ţi-o pierzi.

„Schimbarea Avocatului Poporului (în 2012 – n.red) 
era acoperită legal, dar pe fond ea nu era în spirit de-
mocratic”, spune azi Crin Antonescu, după ce a părăsit 
barca puterii şi s-a aşezat comod, pentru refacere, în 
opoziţie, până ce trec alegerile.

Acelaşi domn, fost locatar şi la Palatul Victoriei 
şi, pe termen foarte scurt, la Cotroceni, descoperă 
piatra filosofală, pe care o rostogolise şi preşedintele 
Băsescu, şi exclamă indignat: „traseismul politic este 
moartea democraţiei”! Gândit adânc, dar când să mă 
apuce admiraţia, bag de seamă că nu unul, nu doi 
inşi, ci întreaga filială a PC sector 3 intră în PNL, şi 
e primită cu aplauze şi explicaţii docte: a pleca de la 
Putere şi a te duce la Opoziţie nu este trasism politic, 
ci „un lucru de atitudine ideologică, un lucru de atitu-
dine morală”. Frumos spus! Dar... ăsta e un exemplu 
de lucru care nu se face! Adică, să zici una şi să faci 
alta, că până acum se zicea aşa numai despre popi, 
că să nu faci ce fac ei, ci doar ce zic ei, dar acum se 
aplică şi la politicieni.

Crin Antonescu şi-a lui ceată nu sunt, din păcate, 
un caz izolat în politica românească. Mai adâncă e 
explicaţia preşedintelui Traian Băsescu despre faptul 
că, fiind încă şeful statului, a purtat tricoul Partidului 
Mişcarea Populară: „Nu spun că acesta e comporta-
mentul tipic al unui preşedinte, moral se poate discuta, 

aşa este. Legalitatea însă, nu poate fi pusă la îndoială”.
Ce să însemne că „moral se poate discuta”? Adică, 

quod licet Iovi! Implicarea unui preşedinte român în 
campania electorală, deşi e la limita legii, este NUMAI 
un amărât de delict moral, dacă se poate spune aşa. 
Şi se poate, pentru că tot Traian Băsescu, întrebat 
care este soluţia depolitizării instituţiilor statului, a 
răspuns, cu nonşalanţă: „Am o soluţie foarte simplă, 
votaţi PMP”! Nici asta nu se face, dar cui îi pasă?

Cu câteva luni înainte de încheierea mandatului, 
şeful statului este practic imun, chiar şi la ameninţa-
rea cu un nou demers de suspendare. Există însă o 
instanţă căreia îi pasă şi care sancţionează derapajele 
morale, indiferent de deciziile Curţii Constituţionale: 
electoratul. Un sondaj CSCI arată că 70% dintre res-
pondenţi consideră că „implicarea lui Traian Băsescu 
în campania electorală a PMP reprezintă o încălcare 
gravă a Constituţiei României şi contravine poziţiei 
sale de preşedinte al tuturor românilor”, drept care 
încrederea în şeful statului a scăzut, în toate sondajele, 
la 18-21%, trăgând însă după el însăşi ideea corectă 
de unire a dreptei, fie în jurul lui Traian Băsescu (56% 
împotrivă), fie a PNL (50% împotrivă).

Prins de valul campaniei, premierul Ponta dă şi 
el dispoziţie să fie sesizat DNA pentru intervenţia 
„brutală” a preşedintelui în justiţie, dar apoi Traian 
Băsescu demonstrează că a făcut un simplu comen-
tariu, spunând într-un interviu că el „crede că DNA a 
făcut foarte bine (că a redus motoarele – n.red.) pe 
perioada campaniei – şi se întâmplă în toate ţările 
civilizate – să nu vină cu arestări, pentru că ele pot 
influenţa campania”. Drept care, Victor Ponta s-a văzut 
în neplăcuta situaţie de a o lăsa mai moale şi de a zice 
că şi dacă a fost numai o gafă, ea trebuie sancţionată. 
Atâta doar, că nici CSM, nici Curtea Constituţională 
nu au ca obiect de activitate sancţionarea gafelor, fie 
ele şi prezidenţiale.

Singurul comentariu bine fundamentat în această 
degringoladă a venit de la Gyorgy Frunda, consilier 
onorific al premierului, care a declarat că o încercare 
de suspendare a preşedintelui din cauza implicării 
sale în campanie, deşi întemeiată juridic, „nu ar fi un 
lucru înţelept”, iar „contracandidatul lui Băsescu ar 
trebui să fie un domn, e singura şansă de a câştiga”. 
Această idee este printre puţinele care, deşi venită tot 
din partea unui politician, merită pe deplin să fie inclusă 
în categoria subţire a lucrurilor care se fac. 

Înainte să pun stiloul jos, ar trebui să aflăm ce este 
acela un domn. După părerea mea, este un om pentru 
care morala nu e o scuză, ci o datorie.

Specie pe cale de dispariţie printre politicieni.
ALEXANDRU MARINEsCU
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