
În urmă cu două săptămâni, forţele 
militare israeliene au lansat operaţiunea 
„Protective Edge”, după ce islamiştii ra-
dicali din Hamas nu au vrut să oprească 
bombardamentele permanente asupra 
Israelului, îndreptate împotriva civililor. 
În prima fază au intervenit forţele aeri-
ene.Ţintele urmărite erau depozitele de 
arme şi rachete, lansatoarele, tunelurile 
şi centrele de unde se desfăşurau opera-
ţiunile teroriştilor. Pentru a spori eficienţa 
intervenţiei şi a pune capăt în mod radical 
capacităţii de luptă a Hamas şi a altor 
organizaţii teroriste, ale căror rachete au 
ajuns până în centrul Israelului, inclusiv 
în Tel Aviv şi Ierusalim, conducerea ţării 
şi a armatei au decis lansarea invaziei 
terestre, în primul rând, pentru a distruge 
instalaţiile şi depozitele militare, precum 
şi tunelurile de unde teroriştii încearcă, în 
mod repetat, să se infiltreze pe teritoriul 
israelian. Deoarece Hamas continuă să-i 
folosească pe civili, inclusiv pe copii, drept 
scuturi umane şi-şi ascunde arsenalul 
în şcoli, spitale, moschei, apartamente, 
creşte numărul victimelor civile. Până în 

ziua în care am redactat acest material 
(20 iulie), 350 de palestinieni, între care 
femei şi copii, îşi pierduseră viaţa, 130 
de la începerea operaţiilor terestre iar, 
de partea cealaltă, au murit optsprezece 
militari israelieni, precum şi doi civili. Pier-
derile israeliene sunt mai mici din cauza 
acţionării sistemului antirachetă Cupola 
de Fier care distruge obuzele lansate 
de Hamas către teritoriile locuite. Dar 
populaţia din sudul şi centrul Israelului 
este obligată, de mai multe ori pe zi, să se 
retragă în adăposturi, iar efectele psihice 
asupra oamenilor, mai ales a copiilor, sunt 
devastatoare.

Strecurându-se prin tuneluri, teroriştii 
încearcă să răpească sau să ucidă militari 
israelieni. Până acum au fost descoperite 
36 de tuneluri iar armata a lovit 2570 de 
obiective teroriste. Cel mai grav incident 
a fost infiltrarea unui grup de nouă tero-
rişti în Israel, printr-un tunel cu ieşirea la 
câteva sute de metri dincolo de gardul de 
securitate. Teroriştii au reuşit să ucidă doi 
militari israelieni înainte de a fi atacaţi de 
un vehicol militar israelian. Au mai fost şi 

alte încercări de atentate teroriste, care 
au eşuat. Hamas a cerut o nouă încetare 
a focului de câteva ore, după cele pro-
puse de Egipt şi de Crucea Roşie pentru 
a transporta morţii şi răniţii dar tot el a 
încălcat-o după 40 de minute. 

În cadrul unui interviu acordat pe 20 
iulie a.c. postului de televiziune american 
CNN, premierul Benjamin Netanyahu, 
care avertizase populaţia Israelului că 
acest război va fi de durată, a declarat că 
Israelul nu se gândeşte să ocupe Gaza, 
dar confruntările vor continua până când 
liniştea va reveni în oraşele israeliene.

Deocamdată, liderii occidentali au re-
cunoscut că Israelul s-a folosit de drep tul 
său la autoapărare şi-l sprijină pe Neta-
nyahu, dar în numeroase ţări europene cu 
populaţie musulmană au avut loc mani-
festaţ i i  ant i- 
i s r a e l i e n e ,  

PUBLICAŢIE A FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

ANUL LVI = NR. 432-433 (1232-1233) = 1 – 31 IULIE 2014 = 3 TAMUz – 4 AV 5774 =28 PAGINI – 3 LEI

ŞANA TOVA 
UMETUKA !

Roş Haşana 
5775

Mesaje

IAŞI 27-29 iunie 1941

Zile în care istoria  
a luat o turnură  

tragică
Faţă-n faţă!

„Oriunde bate o inimă 
de evreu, tradiţia 
iudaică trebuie 

păstrată”
Interviu cu ing.  

OTTO DEUTSCH, 
preşedintele C.E. Sibiu

Continuarea comemorării 
la Cluj şi Alba Iulia a  

70 de ani de la  
deportarea evreilor 

din Transilvania  
de Nord

PAG. 3

PAG. 6

PAG. 4

PAG. 12

Stimaţi cititori, vă dorim o vară liniştită, cu bucurii şi sănătate.  
Următorul număr al revistei va apărea la sfârşitul lunii septembrie.

Ierusalim: Prima ediţie 
a Conferinţei Mondiale  

a Presei Evreieşti

Israelul resimte  
un pronunţat deficit  

de imagine

Evreii din România – 
adeziune la idealurile 

naţionale
Interviu cu general 

prof. univ.  
MiHail E. iOnESCU

Evrei din  
România în vizită  

la Auschwitz

PAG. 14-15

PAG. 11

PAG. 13

Israel-Hamas: războiul împotriva terorii şi a teroriştilor

(Continuare în pag. 5)

Israelul are dreptul să lupte pentru 
a-şi proteja cetăţenii împotriva terorii



2  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 432-433 (1232-1233) - 1 - 31 iulie 2014

Agenda deputatului şi preşedintelui F.C.E.R.
O trecere în revistă a punctelor de 

reper din agenda preşedintelui şi depu-
tatului F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, oferă 
măsura capacităţii de cuprindere într-un 
răstimp scurt a unei arii largi, diverse de 
activităţi privind viaţa politică internă şi 
internaţională ca şi a Federaţiei: • acţiuni 
de condamnare a antisemitismului; • par-
ticipări la: • Programul „Bereshit”, ediţia 
a 8-a, Galaţi; • Conferinţa de la Ierusalim 
a Liderilor Evrei Europeni; • sesiunea 
extraordinară a Camerei Deputaţilor; • 
recepţia de Ziua Naţională oferită de Am-
basada SUA; • implicări în programele de 
reabilitare a unor lăcaşuri de cult mozaic 
din ţară şi Capitală.

• După apariţia în „Jurnalul Naţional”, 
din 20 iunie a.c., a articolului „Strigăt de 
disperare” de Marian Nazat, care reedita 
calomnia „evreii sunt vinovaţi de toate 
relele”, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. 
a solicitat opinia unor personalităţi evre-
ieşti din România pentru exprimarea unei 
reacţii a Federaţiei. S-a decis adresarea 
unui drept la replică către redactorul şef 
al ziarului. A fost sesizat Consiliul Naţio-
nal pentru Combaterea Discriminării. În 
dreptul la replică este semnalată nocivi-
tatea unei teze care a  dus la Holocaust 
şi a generalizărilor. În cadrul unei mese 
rotunde la emisiunea „Realitatea spiritu-
ală” a postului de televiziune „Realitatea 
TV”, condamnând apologia Mişcării 
Legionare făcută, la 87 de ani de la 
înfiinţare, de monahul Teodot, de la Mâ-
năstirea „Petru Vodă” din Judeţul Neamţ, 
dr. Aurel Vainer a evidenţiat „caracterul 
fundamentalist” al respectivei mişcări, 
relaţionând-o cu fundamentalismul care 
creează stări conflictuale în Orientul 
Mijlociu. Domnia sa a schiţat un istoric al 
Mişcării Legionare, aducând argumente 
în sprijinul xenofobiei şi violenţei care o 
definesc: asasinarea unor oameni politici 
de marcă din anii interbelici, rebeliunea 
legionară şi pogromul antievreiesc din 
ianuarie 1941, de la Bucureşti. Vorbitorul 
s-a referit la conexiunile între cele trei 
ramuri ale monoteismului –- iudaism, 
creştinism, islam –, actualitatea formulei 
de adresare folosită de regele Solomon 
la inaugurarea Primului Templu din Ieru-
salim, „fraţii mei”, fiindcă toţi suntem „fii 
ai lumii, indiferent de religie sau etnie”. 
A amintit intervenţia Patriarhului Nicodim 
la mareşalul Antonescu pentru „ameliora-
rea situaţiei evreilor”, în urma discuţiilor 
cu şef rabinul de atunci al României, dr. 
Alexandru Şafran. A apreciat conlucrarea 
interreligioasă de la Consiliul Consultativ 
al Cultelor, înfiinţat în prezent de Patri-
arhul Daniel. A considerat „normală şi 
binevenită” decizia justiţiei de interzicere 
a formaţiunii politice „Totul pentru ţară”, 
şi-a exprimat speranţa că adoptarea 
Proiectului de lege pentru modificarea 
şi completarea OUG 31/ 2002 privind 
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor 
cu caracter fascist, rasist sau xenofob 
şi a promovării cultului persoanelor 
vinovate de săvârşirea unor infracţiuni 
contra păcii şi omenirii „va clarifica şi 
mai bine această problemă a Mişcării 
Legionare”. Patriarhia Bisericii Ortodoxe 
Române a emis un comunicat de presă, 
în care „dezaprobă categoric atitudini-
le şi acţiunile cu caracter antisemit şi 
respinge orice ideologie xenofobă cu iz 
religios”, solicitând Arhiepiscopiei Iaşilor 
să „continue să explice monahilor de la 
Mânăstirea Petru Vodă că astfel de opinii 
şi atitudini dăunează Bisericii Ortodoxe 
Române”.

• În cadrul ediţiei a 8-a a Programu-
lui „Bereshit” de la Galaţi, organizat de 
F.C.E.R., Joint, JCC, preşedintele şi 
deputatul Federaţiei a susţinut o pre-
legere la reuniunea plenară înainte de 
Oneg Şabat, despre „Tora, fundament 
al monoteismului. Tablele Legii, legile 
lumii”. Domnia sa a avut o intervenţie pe 
aceeaşi temă, urmărită cu mult interes, 
la o reuniune a Grupului ecumenic de 
rugăciune din Parlamentul României.

• Împreună cu preşedintele ASR, ing. 
Tiberiu Roth, preşedintele şi deputatul 
F.C.E.R. a luat parte la Conferinţa Lide-

rilor Evrei Europeni de la Ierusalim, din 
29 – 30 iunie a.c. Dezbaterile lucrărilor 
acestui eveniment de anvergură – au 
participat conducători evrei laici şi religi-
oşi din 25 de state europene, personali-
tăţi ale vieţii politice israeliene, reprezen-
tanţi ai Congresului Evreiesc European, 
Comitetului American Evreiesc, Congre-
sului Mondial Evreiesc – s-au axat pe: 
• întărirea sprijinului politic al Israelului 
în Europa; • prevenirea în Europa a 
programului iranian de înarmare nucle-
ară; • cuvântarea ministrului israelian al 
Afacerilor Externe, Avigdor Lieberman; • 
îmbunătăţirea imaginii Israelului în Euro-
pa şi combaterea delegitimizării Israelu-
lui; • întâlnire cu primul ministru israelian 
Benjamin Netanyahu; • inovaţii tehnolo-
gice în Israel şi cooperare economică cu 
Europa; • turul strategic al Ierusalimului; 
• Orientul Mijlociu patru ani mai târziu; • 
panel cu ambasadori europeni în Israel; • 
restituiri de bunuri evreieşti confiscate în 
perioada Holocaustului şi opere de artă 
furate; • protejarea practicii religioase 
în Europa; • confruntări antisemite în 
Europa de astăzi; • sinteza Conferinţei; 
• cuvântarea preşedintelui Knesset-ului, 
Yuli Edelstein.

Conferinţa, iniţiată şi organizată de 
Ministerul Afacerilor Externe al Israelului, 
s-a remarcat printr-un climat de lucru pro-
pice, vorbitori - specialişti de înaltă com-
petenţă în domeniile abordate, facilitarea 
de contacte între participanţi şi organi-
zatori. Momente centrale: 1. cuvântarea 
ministrului de externe israelian, Avigdor 
Lieberman, care a subliniat: • complexita-
tea situaţiei politice din Orientul Mijlociu; 
• valorificarea unor oportunităţi nou cre-
ate; • importanţa strângerii relaţiilor între 
ambasadele Israelului şi comunităţile 
evreieşti din Diaspora: „Statul Israel are 
nevoie de Diaspora şi Diaspora trebuie 
să se bazeze pe Statul Israel”. În acest 
sens, domnia sa a solicitat un contact 
multiplu între comunităţile evreieşti din 
Diapora şi Ministerul Afacerilor Externe 
din Israel. 2. întâlnirea cu primul ministru 
Benjamin Netanyahu, care a prezentat 
într-o manieră personală: • situaţia exis-
tentă în Orientul Mijlociu; • poziţionarea 
Israelului faţă de problemele vechi-noi 
din zonă; • modalităţi de abordare şi 
soluţionare; • extinderea relaţiilor Israel 
- Diaspora evreiască; • atenţia acordată 
combaterii antisemitismului, mai evident 
în Grecia, Franţa, Belgia.  „Personal, 
am fost plăcut impresionat de gândirea 
sa limpede şi foarte responsabilă, ca-
pacitatea de a grada şi a pune accente 
pe ceea ce poate fi nou şi abordabil 
cu succes”, a declarat preşedintele şi 
deputatul F.C.E.R. Numitor comun în 
discursurile liderilor israelieni: • influen-
ţarea favorabilă a poziţiei faţă de Israel 
a parlamentarilor europeni înaintea pro-
cesului de constituire a noilor structuri 
organizatorice în Parlamentul European 
şi Comisia Europeană, într-un moment 
marcat de intrarea în componenţa Parla-
mentului European a unor reprezentanţi, 
cu precădere, ai partidelor de extremă 
dreapta; • crearea unei contraponderi 
la creşterea influenţei ţărilor arabe în 
media europeană; • analize şi direcţii 
de acţiune proprii fiecărei comunităţi de 
sprijinire a Statului Israel şi demistificare 
a tendinţelor de delegitimizare a sa; • 
combaterea antiisraelismului, formă mai 
nouă de antisemitism. În intervenţia la 
acest din urmă subiect, dr. Aurel Vainer 
a arătat efectele pozitive ale acţiunilor 
de prosemitism: • Programul „Podurile 
Toleranţei”, organizat de BBE, BBR, în 
colaborare cu F.C.E.R.; • solidarizarea 
cu suferinţele evreilor în Holocaust a 
unor personalităţi politice şi a unor re-
prezentanţi ai societăţii civile româneşti 
cu prilejul suitei comemorative „70 de ani 
de la ghetoizările şi deportările evreilor 
din Transilvania de Nord”, atunci, sub 
ocupaţie horthistă; • sprijinul autorită-
ţilor româneşti pentru Programele de 
valorificare a moştenirii istorice iudaice: 
religioasă, culturală, ştiinţifică, artistică.

(Continuare în pag. 17)

Proiecte comune româno-israeliene
La sfârşitul lunii iunie s-a desfăşurat 

la Ierusalim şedinţa comună a guvernului 
României şi Israelului. Este a doua oară 
când se organizează un astfel de eve-
niment, după cel din noiembrie 2011, şi 
merită de subliniat că a avut loc la Ierusa-
lim, semn că guvernul român recunoaşte 
de facto că oraşul este capitala statului 
evreu. În Israel s-a deplasat aproape 
întreg guvernul român, în frunte cu pre-
mierul Victor Ponta,  iar partea israeliană 
a fost de asemenea reprezentată de un 
număr mare de miniştri, conduşi de pre-
mierul Benjamin Netanyahu.

Este cunoscută  buna colaborare din-
tre România şi Israel dar, potrivit comuni-
catului comun, cele două guverne doresc 
să consolideze şi mai mult relaţiile bila-
terale, prin extinderea cooperării comune 
într-o gamă largă de domenii. Acest lucru 
nu se poate face decât în condiţii de pace, 
de aceea ambele guverne şi-au exprimat 
speranţa coexistenţei paşnice a Israelului 
cu vecinii săi, subliniindu-se necesitatea 
cooperării pentru stabilizarea regiunii şi 
pentru rezolvarea paşnică a conflictelor. 
Au fost semnate o serie de înţelegeri şi 
s-au stabilit numeroase direcţii de coo-
perare, dintre care amintim pe cele mai 
importante.

România va sprijini Israelul 
în structurile euro-atlantice

În domeniul politicii externe a fost sem-
nat un protocol de cooperare între cele 
două Ministere ale Afacerilor Externe care 
prevede, printre altele, sprijinul pentru 
reluarea procesului de pace din Orientul 
Mijlociu, subliniindu-se îngrijorarea am-
belor părţi privind impactul destabilizator 
pentru regiune al conflictului intern din 
Siria. România, s-a mai convenit, va 
sprijini Israelul în procesul de cooperare 
cu structurile euro-atlantice (UE şi NATO). 
Ambele guverne au reafirmat dreptul 
Statului Israel de a-şi asigura securitatea.

Cele două guverne au recunoscut că 

un domeniu-cheie al relaţiilor româno-
israeliene este cooperarea în domeniul 
securităţii şi apărării, de aceea se va 
aprofunda cooperarea strategică dintre 
Ministerele Apărării. Se va extinde şi 
colaborarea vizând combaterea tuturor 
formelor de criminalitate organizată şi 
terorism şi  a criminalităţii cibernetice .

În economie se va extinde şi per-
fecţiona cooperarea în toate domeniile, 
mai ales în cele din sectorul high-tech 
şi agricultură, investiţii, comerţ, crearea 
de parteneriate în mediul de afaceri, în 
energetică, în dezvoltarea regională şi 
protecţia mediului.

Aprofundarea educaţiei  
legate de  Holocaust

O importanţă deosebită s-a acordat 
consolidării relaţiilor bilaterale în domeniul 
educaţiei. Guvernele, prin Ministerele 
Educaţiei, vor încuraja înfiinţarea unor 
lectorate suplimentare de limbă română 
în instituţii de învăţământ superior din 
Israel, precum şi alte iniţiative menite să 
conserve şi să promoveze limba română, 
vor sprijini primirea profesorilor israelieni, 
care vor preda limba ebraică şi religia 
mozaică la Complexul educaţional “Lau-
der-Reut” din Bucureşti.

Ambele părţi au convenit asupra im-
portanţei schimbului de tineri între Israel 
şi România, cu scopul de a crea relaţii 
de prietenie între generaţiile tinere din 
cele două ţări. De asemenea, cele două 
guverne au convenit să consolideze co-
operarea în domeniul educaţiei privind 
Holocaustul prin pregătirea profesorilor 
români la Institutul “Yad Vashem” şi au 
semnat un memorandum de înţelegere 
între Ministerele Educaţiei şi Yad Vashem. 
Vor continua eforturile pentru recunoaş-
terea contribuţiei româneşti la salvarea 
evreilor în timpul Holocaustului.

S-a hotărât ca următoarea reuniune 
comună a guvernelor să aibă loc în 2015. 
(E.G.)

R e a c ţ i i  f a ţ ă  d e  u c i d e r e a  
c e l o r  t r e i  t i n e r i  i s r a e l i e n i
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 

România - Cultul Mozaic (F.C.E.R. 
- C.M.) şi-a exprimat, în numele întregii 
comunităţi evreieşti din România, durerea 
pentru asasinarea cu bestialitate a celor 
trei tineri israelieni de către terorişti care, 
conform guvernului de la Ierusalim, fac 
parte din organizaţia teroristă Hamas, 
se arată într-un comunicat dat publicităţii 
imediat după eveniment.

Eyal Yifrach, Naftali Frenkel şi Gilad 
Şa’ar au fost găsiţi lipsiţi de viaţă, asa-
sinaţi într-un mod mârşav. „Oroarea şi 
violenţa acestei fapte este cu atât mai 
revoltătoare cu cât cele trei victime erau 
tineri civili”, se subliniază în comunica-
tul emis sub semnătura preşedintelui 
F.C.E.R.- C.M., dr. Aurel Vainer, deputat.

„F.C.E.R. - C.M. se pronunţă cu fer-
mitate pentru judecarea şi condamnarea 
făptuitorilor acestei abominabile crime 
şi sperăm că, în ciuda mâniei fireşti pe 
care o resimte nu numai poporul evreu de 
pretutindeni, dar toţi cei care iubesc de-
mocraţia, pacea şi domnia legii, aducerea 
teroriştilor în faţa justiţiei nu va implica noi 
vărsări de sânge omenesc.

Fie ca dorinţa cea mai fierbinte a 
poporului evreu, pacea, să se instaleze 
cât mai repede şi mai durabil pe teritoriul 
Israelului şi al tuturor celorlalte ţări.

Condoleanţe familiilor îndurerate şi 
fie ca Dumnezeu să le binecuvânteze 
amintirea celor trei tineri ucişi mişeleşte”, 
se mai spune în document.

(Continuare în pag. 18)
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În mesajul de anul trecut, am scris 
că „Toţi israeliţii sunt responsabili unul 
pentru celălalt”, nu numai faţă de propria 
persoană.

Sunt foarte fericit că, după un an de 
activitate în România,  în comunitatea 
mea de reşedinţă, Comunitatea Evreilor 
din Oradea, pot să fac un bilanţ pozitiv. 
Împreună cu preşedintele ing. Felix T. 
Koppelmann şi directorul JCC, Andrei 
Seindler, am reuşit să formăm o echipă 
puternică şi dedicată. Oradea continuă 
să fie o comunitate cu o puternică viaţă 
religioasă. Minianul zilnic, citirea Torei 
precum şi activităţi multiple de prezervare, 
promovare şi dezvoltare a identităţii iuda-
ice în cadrul diferitelor grupe de vârstă 
sunt mândria noastră.

De asemenea, cu ocazia unor sărbă-
tori, am vizitat câteva comunităţi din zonă. 
A fost emoţionant să fiu împreună cu acei 
oameni minunaţi. Aceste vizite au fost 
ocazii de a stabili legături care, cu ajutorul 
mijloacelor de comunicare electronice, au 
continuat să se dezvolte.  

După un susţinut efort al echipei am 
găsit modalitatea de a deschide calea, 
prin Ministerul Justiţiei din Israel, Depar-
tamentul de convertiri, să avem prima 
sesiune de convertiri în România, cu 
certificate recunoscute de Rabinatul din 
Israel, care a trimis, pentru acest scop, 
un grup de Rabini Judecători, care au 
examinat candidaţii. Aceştia, impresionaţi 
de seriozitatea cu care au fost abordate 
problemele şi de intensa activitate privind 

viaţa religioasă şi comuni-
tară, prin raportul prezen-
tat după întoarcerea lor 
în Israel, au reuşit să de-
termine încrederea totală 
a Rabinatului, declarând 
Comunitatea Evreilor din 
Oradea ca un Centru de Convertiri pentru 
România.

Doresc să transmit tuturor, din adâncul 
sufletului meu, un An Nou plin de împliniri 
şi bucurii. Când suntem bucuroşi, avem 
suficientă energie pentru a face lucruri 
bune, iar tristeţea ne consumă energia 
bună. Totodată, urez membrilor comuni-
tăţilor, familiilor acestora, pace în suflete, 
pace în lumea întreagă!

Dragi prieteni,
Luah-ul este poate cartea cea mai 

răspândită în casele evreieşti, una dintre 
foarte puţinele care au fost publicate fără 
întrerupere, chiar şi în timpul regimului 
comunist. Pe atunci se numea LIAH şi 
se restrângea la un minim de informaţii 
legate strict de practica religioasă. În 
zilele noastre, cadrul s-a lărgit. Pe lângă 
date legate de practica religioasă, s-au 
adăugat multe informaţii legate de viaţa 
comunitară.

Editarea Luah-ului este o acţiune de 
mare complexitate şi răspundere. De 
fiecare dată ne întrebăm din nou: Cine 
sunt potenţialii cititori? Ce au nevoie ei 
să afle din acest Luah? Ce lipseşte în 
ediţia din anul trecut sau, poate, ce nu 
mai este necesar? Ne întrebăm de fapt: 
Cine suntem noi ca o comunitate?

Răspunsul e departe de a fi unul 
simplu. Există, desigur, definiţia juridică 

a comunităţii, dar ea e departe de a fi 
completă. Trăiesc în România evrei, chiar 
vorbitori de limba română, care nu sunt 
înscrişi în nici o comunitate. Trăiesc pe 
tot globul evrei vorbitori de limba română. 
Pentru toţi aceştia, Luah-ul este puntea 
care îi leagă de comunitatea de care, cel 
puţin sufleteşte, aparţin.

Nu am rămas o comunitate mare, dar 
suntem urmaşii unei mari şi glorioase 
comunităţi. Ea ne-a lăsat moştenire sina-
gogile, mormintele, dar mai ales memoria. 
Avem datoria să le păstrăm nu numai 
pentru ei, ci şi pentru descendenţii lor, 
răspândiţi pe tot globul.  O deosebită dato-
rie avem faţă de victimele Holocaustului, 
să le comemorăm, dar mai ales, după 
o lungă perioadă de ignorare voită, să 
facem cunoscute  cele  petrecute pentru 
ca respectivele fapte să nu se mai repete 
niciodată şi nicăieri pe glob.

Oricât ar fi de importantă păstrarea 
acestui glorios trecut, principala preocu-

pare trebuie să rămână 
grija pentru viitorul comu-
nităţii. Spre deosebire de 
multe alte etnii, nu trăim 
în comunităţi închise în 
mediul rural, iar cartierele 
evreieşti, care erau pe 
vremuri, de mult şi-au 
pierdut specificul. Trăim în 
sânul populaţiei majoritare, împărtăşim cu 
ea nu numai limba, ci şi cultura. Milenara 
noastră limbă şi cultură nu ne sunt încă 
suficient cunoscute.    

Orice grup, etnie sau cult există atâta 
timp cât membrii săi doresc să-şi păstreze 
identitatea comună, sau poate chiar visul 
comun. Nouă, care suntem atât de bine 
angrenaţi într-o societate care are faţă de 
noi o deosebită deschidere, pentru care 
suntem recunoscători, viitorul ca etnie nu 
este ceva care se va întâmpla de la sine. 
El cere un efort continuu şi susţinut.
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În tradiţia iudaică, anul care se sfâr-
şeşte şi anul care începe este marcat 
de solilocviu: ce am făptuit în anul care 
a trecut? Acest Heşbon Hanefeş – bilanţ 
sufletesc – fără menajamente, îl extrapo-
lăm la nivel comu nitar. 

5774 a fost un an al reînnoirilor: am 
primit fonduri europene pentru moderni-
zarea parţială a Căminului pentru vârstnici 
„Amalia şi Şef Rabin dr. Moses Rosen”, 
lucrările aflându-se, în prezent, în fază 
finală; am reinaugurat Templul Meseria-
şilor din Galaţi; am elaborat Statutul Fun-
daţiei „Filderman”, organizaţie non-profit, 
menită să faciliteze accesarea de fonduri 
europene şi fonduri din resurse naţionale 
şi internaţionale, care să permită o mai 
bună şi eficientă valorificare a patrimo-
niului nostru şi a capacităţii de a oferi 
servicii pentru toţi membrii şi nemembrii 
comunităţilor. A fost un an al amintirii şi 
al luărilor de atitudine faţă de stările de 
lucruri prezente, când extrema dreaptă, 
mai puternică decât oricând în epoca 
postbelică, a intrat şi mai substanţial în 
Parlamentul European. În acest spirit 
am comemorat împlinirea a 70 de ani 
de la ghetoizarea şi deportarea evreilor 
din Transilvania de Nord, în cadrul unui 
program complex, derulat în 12 comunităţi 
din nordul Transilvaniei. A fost un an al 
recunoaşterii prestigiului pe plan internaţi-
onal de care se bucură comunitatea noas-
tră, participantă la: • Congresul Mondial 
Evreiesc, Congresul Evreiesc European 
(CEE) în Israel şi alte ţări ale lumii; • în-
tâlnirea cu ministrul israelian de externe, 
Avigdor Lieberman, la Viena; • reuniunea 
Joint-ului, dedicată împlinirii centenarului 
său, la Paris. Am primit vizita preşedinte-
lui CEE, Moshe Kantor. Domnia sa s-a 
întâlnit cu personalităţi politice româneşti 

la vârf din Parlament şi Guvern. În pre-
zenţa unor personalităţi importante ale 
vieţii politice, diplomatice din România, 
a avut loc la Palatul Cotroceni decorarea 
de către preşedintele României, Traian 
Băsescu, a preşedintelui CEE, Moshe 
Kantor, împreună cu atribuirea Ordinului 
„Steaua României” în Grad de Cavaler 
preşedintelui F.C.E.R. Cu acest prilej, 
au avut loc convorbiri importante între 
preşedintele CEE şi preşedintele F.C.E.R.

A fost şi un an dificil sub raport eco-
nomic, când pentru prima dată de la 
Congresul I al F.C.E.R., din 2005, ne-am 
confruntat cu un deficit financiar, drept 
pentru care a fost elaborată şi aplicată o 
strategie de maximizare a veniturilor şi mi-
nimizare a cheltuielilor spre reechilibrarea 
situaţiei în anul în care ne aflăm acum.

În pofida greutăţilor, am reuşit să asi-
gurăm asistaţilor noştri condiţii decente de 
existenţă. Am extins ajutorul gospodăresc 
la un număr mai mare de bătrâni singuri, 
suferinzi din comunitatea bucureşteană şi 
comunităţile din ţară. Am îmbunătăţit cali-
tatea vieţii la Căminul „Amalia şi Şef Rabin 
dr. Moses Rosen” şi Căminul „Eva Elişeva 
şi Adalbert Huber” din Arad. Ca în fiecare 
an, a fost sărbătorită Ziua Vârstnicului 
cu spectacole la TES, diverse programe 
artistice, unele materializate de rezidenţi 
ai Căminului „Rosen” prin Programul „Te-
rapie prin artă”, s-au organizat excursii. 
Au fost extinse acţiunile de voluntariat cu 
sprijinul JCC, Joint, B’nai B’rith. La Centrul 
de Ajutor Medical din Capitală, dotat cu 
aparatură medicală de ultimă generaţie, 
s-a înregistrat practicarea din ce în ce mai 
intensă a serviciilor medicale cu plată.

De asemenea, cu toate dificultăţile 
sus-menţionate, am continuat şi dezvoltat 
activitatea de prezervare a patrimoniului 

sacru evreiesc, de o de-
osebită importanţă fiind 
resursele financiare asi-
gurate din alocaţii primite 
de la Fundaţia „Caritatea” 
şi de la Guvernul Români-
ei. Joint-ul a fost un factor 
permanent de sprijin, prin 
obţinerea fondurilor de la 
Claims Conference, donatori externi, îm-
prumuturi pe termen scurt în situaţii-limită. 
Ajutor financiar am primit de la Guvernul 
României şi de la autorităţi publice lo-
cale pentru reabilitarea Templului Coral 
şi Templului „Credinţa” din Bucureşti, 
precum şi pentru lucrările de la Templul 
Meseriaşilor din Galaţi, Templul Coral din 
Tulcea, Sinagoga din Şimleu Silvaniei, 
Sinagoga Mare şi Templul „Havre Gah” 
din Câmpulung Moldovenesc, Sinago-
ga din Carei, Sinagoga Mare din Gura 
Humorului, Sinagoga Mare din Hârlău, 
Sinagoga Merarilor din Iaşi, Sinagoga 
Ortodoxă şi Sinagoga „Hevra Şas” din 
Oradea, Templul Mare din Vatra Dornei. 
Unele dintre aceste lucrări de reabilitare 
şi modernizare se află încă în şantier. 
Continuă investigaţiile pentru localizarea 
de cimitire evreieşti în ţară, amenajări şi 
reabilitări de cimitire. Lăudabilă – vasta 
acţiune de reabilitare a cimitirelor din 
Bucureşti, în primul rând, a Cimitirului 
din Şos. Giurgiului. De asemenea, au 
fost reparate împrejmuiri, capele, căsuţe 
ale rabinilor sau monumente funerare 
în cimitirele din Arad, Baia Mare, Cluj, 
Rădăuţi, Roman, Timişoara.

Pentru utilizarea mai eficientă a 
Centrelor de Instru ire şi Recreere (CIR) 
de la Borsec, Eforie Nord, Cristian s-au 
organizat programe de educaţie iudaică 
pentru tineri şi sejururi de odihnă pentru 

Preşedintele F.C.E.R., dr. aurel Vainer, deputat

ŞANA TOVA CU SĂNĂTATE, PACE, ÎMPLINIRI!

Rabinul F.C.E.R., Rafael Shaffer

Principala preocupare – grija pentru viitorul comunităţii

Rabinul SHRaYa KaV (Oradea – Transilvania)

U n  A n  N o u ,  p l i n  d e  s p e r a n ţ e  !

Rabinul Şlomo Tobias  
(iaşi – Moldova)

Pacea să se reverse 
asupra întregului 

popor evreu
Zilele sfinte de Roş 

Haşana şi Iom Kipur sunt 
zile de reculegere su-
fletească, de judecată 
cerească. Faptele noastre 
sunt examinate, chiar 
şi cântărite, pentru a şti 
exact valoarea lor. Fieca-
re Miţva (faptă bună) aduce o deosebită 
binecuvântare pentru omul ce îndeplineş-
te această faptă.

La rugăciunile acestor zile însemna-
te noi amintim Utşuva, Utfila, Uţdaka. 
Trei lucruri care sunt necesare pentru o 
reabilitare a noastră. Tşuva se numeşte 
reabilitare, de fapt reîntoarcere. Tfila - să 
venim la Şil, să ne rugăm la Dumnezeu. 
Apoi Ţdaka, să ajutăm pe cei săraci şi 
nevoiaşi. Reabilitarea evreului constă în 
aceste trei lucruri de bază. Dar în primul 
rând reîntoarcere, căci evreul nu se simte 
bine când se vede departe de HASHEM, 
departe de Dumnezeu.

Marele savant talmudic Rambam, 
Maimonide, susţine că Tşuva, reabili-
tarea, transformă omul într-un om nou. 
Tşuva scoate omul din abis şi îl duce pe 
o mare înălţime sufletească. Omul devine 
ca şi cum s-ar fi născut din nou.

Tşuva îmbracă omul cu o îmbrăcă-
minte nouă şi devine de nerecunoscut. 
Acelaşi om care înainte a comis AVEROT, 
greşeli, păcate, e ca şi cum ar fi plecat, 
şi în locul lui a venit un alt om.

Una dintre rugăciunile noastre de 
sărbătorile de toamnă se referă la Bircat 
Moadecha. Ne rugăm să primim binecu-
vântarea sărbătorilor.

Să dea Dumnezeu! Dar pentru aceas-
ta noi trebuie să oferim sărbătorilor 
onoarea lor cuvenită. Să le păstrăm cu 
sfinţenie, să îndeplinim toate obligaţiile 
noastre faţă de aceste sărbători.

Cu ocazia Anului Nou evreiesc 5775, 
doresc să transmit fiecărui membru al 
comunităţii în parte, precum şi tuturor 
evreilor de pretutindeni, un an bun şi fe-
ricit, cu sănătate şi belşug. Fie ca pacea 
să se reverse asupra întregului popor 
evreu, asupra Statului Israel şi asupra 
Ierusalimului!

Totodată, vreau să mulţumesc comu-
nităţilor care m-au primit cu onoare şi 
bucurie: Galaţi, Botoşani, Roman, Piatra 
Neamţ, Fălticeni, Suceava etc.

Şana Tova UMETUKA!

membri ai comunităţilor din toate gene-
raţiile. Au fost efectuate îmbunătăţiri la 
terase, instalaţii electrice, garduri. La 
CIR Eforie Nord, fiecare cameră be-
neficiază de aer condiţionat, televizor, 
frigider. Centrele Comunitare Evreieşti 
(JCC) din Bucureşti, Oradea, Timişoara, 
Iaşi au organizat o serie de manifestări 
educaţionale, culturale locale, precum şi 
programele intrate în tradiţie „Bereshit”, 
„Keshet” ş.a.

Viaţa religioasă funcţionează la pa-
rametri normali. Am asigurat prezenţa în 
ţară a patru rabini, la Bucu reşti, Oradea, 
Iaşi, Braşov, am organizat programe 
de educaţie iudaică, cursuri de Talmud 
Tora. Rabinatul din Bucureşti a organizat  
cursuri de Talmud Tora on line. Au fost 
puse în aplicare cursuri pentru maşghi-
him, de pregătire pentru oficianţi de cult. 
A continuat tradiţia Şcolii de vară „SIHA”, 
Tikkun Leil Şavuot, a cursului de instruire 
pentru persoane care vor să treacă la 
iudaism. La Oradea s-a deschis primul 
centru pentru treceri la iudaism din ţară. 
A continuat Programul „Mazal Tov” pentru 
Hatuna, Brit Mila, Bar Miţva. Există opt 
restaurante rituale, la Bucureşti şi în co-
munităţi din ţară.

(Continuare în pag. 4)

(Continuare în pag. 4)
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– Când se poate vorbi de o comunitate 
evreiască la Sibiu?

– Din 1870, trei ani după ce Împăratul 
Franz Iosef al Imperiului Austro-Ungar, 
din care făcea atunci parte Transilvania, 
emitea decretul prin care evreilor le era 
asigurată egalitate în drepturi cetăţeneşti. 
Atunci este ales un preşedinte de comu-
nitate. În 1876 este cumpărat un imobil 
pentru locuinţele slujbaşilor comunităţii, 
se inaugurează o mikva, se înfiinţează 
prima casă de rugăciuni. În 1888 este 
instalat primul rabin, cel care avea să 
oficieze serviciul divin la inaugurarea 
Sinagogii, un an mai târziu. Comunitatea, 
care număra 923 de suflete, avea şcoală 
elementară care, în 1918, avea opt clase, 
curs de Talmud Tora, ieşiva, abator ritual, 
Societatea „Sacra”, cimitir – în afara ora-
şului -, funcţionând până în 1905, când 
a fost închis şi comunitatea a primit un 
alt spaţiu în care se află cimitirul actual. 
Primii evrei, aşezaţi la marginea Sibiului, 
erau, în majoritate, meseriaşi, mici comer-
cianţi. În timp, este consemnată prezenţa 
unor evrei medici, avocaţi, economişti, 
profesori, muzicieni, care se fac remarcaţi 
în viaţa sibiană prin profesionalism, con-
duită civică. În preajma celui de-al doilea 
război mondial, comunitatea număra circa 
2 000 de membri, cifra menţinându-se şi-n 
perioada postbelică, până în 1960, când 
începe să scadă. Scăderea a devenit 
vizibilă după 1970-1980, cauzele fiind de 

ordin biologic. În prezent, comunitatea 
din Sibiu, împreună cu obştea afiliată din 
Mediaş, numără 65 de membri, din care 
50% sunt parteneri de viaţă, neevrei.

– Şi, totuşi, viaţa evreiască îşi urmează 
cursul.

– Uşor nu e. Nu mai avem deservent 
de cult. Vârstnicii, majoritari, sunt greu 
deplasabili. Meritoriu este ajutorul DASM, 
mai ales prin ajutor gospodăresc, plani-
ficări de consultaţii medicale, acţiuni de 
socializare. Dar ne respectăm tradiţiile, 
sărbătorile, întreţinem adecvat Sinagogile 
din Sibiu şi Mediaş, gestionăm chibzuit 
bunurile comunitare. 

– De când activaţi în comunitate?
– Din 1998. Întâi am fost ales secretar, 

apoi preşedinte. Acum mă aflu la al treilea 
mandat. Nu singur; cu întreaga echipă. 
Împreună încercăm să acţionăm pentru 
mai binele obştesc. Îi cunosc pe toţi mem-
brii comunităţii, le ştiu bucuriile, greutăţile. 
Încerc să fac tot ce-mi stă în putinţă când 
îmi cer ajutor. Popularizez prin articole în 
presa scrisă şi audio-vizuală locală, româ-
nă şi germană, contribuţia evreilor sibieni 
în viaţa oraşului şi a ţării, semnificaţiile 
sărbătorilor evreieşti. În acelaşi spirit, 
organizăm, în colaborare cu conduceri 
de instituţii locale de învăţământ, vizitarea 
sinagogii de către grupuri de elevi, însoţiţi 
de profesori. Este un mod de a-i învăţa 
ce înseamnă viaţă evreiască, sărbători, 
a-i familiariza cu personalităţi de origine 

evreiască afirmate în cultură, economie, 
industrie, ştiinţă, arte, armată…

– Aţi avut modele de conduită comu-
nitară?

– Prim-rabinul dr. Ernest Neumann z.l. 
A fost mulţi ani la rând în mijlocul comu-
nităţii noastre. M-au impresionat erudiţia, 
modernitatea de gândire, arta lui de a se 
apropia de oameni. 

– Poate că istoria comunităţii sibiene 
ar merita şi o carte.

– Deocamdată, am realizat o „Scurtă 
istorie a Comunităţii Evreilor din Sibiu”, 
pe baza unui studiu, „Historia Urbana”, 
autoare - prof. Nadia Badrus, profesor 
sociolog, activă de mulţi ani în comuni-
tate. Lucrarea, rezultat al unor cercetări 
arhivistice, a fost publicată sub egida 
Academiei Române, filiala Sibiu. Am în 
proiect o completare: personalităţi ale 
obştii noastre.

– Aţi putea face o ierarhizare a dificul-
tăţilor pe care le întâmpinaţi?

– Prima, permanentă, este de ordin 
bugetar. Suntem prea puţini ca, din 
strângerea de cotizaţii, să obţinem fon-
duri semnificative. Bugetul, asigurat de 
Federaţie, permite o minimă funcţionare a 
motorului. Din încasările de taxe pentru vi-
zitarea Sinagogii îi asigurăm întreţinerea, 
facem unele reparaţii la cimitir, menţinem 
aspectul civilizat al sediului comunitar. 
Dar mă confrunt şi cu obstacole de natură 
intelectuală: inerţia de gândire, rutina, 
mulţumirea de sine, lipsa de fantezie, de 
acţiune.

– V-aţi lovit de manifestări antisemite 
în Sibiu?

– Din păcate, da. Am participat la un 
simpozion, în care un profesor universitar, 
şef de catedră la Facultatea de istorie a 
Universităţii din oraş, a negat Holocaus-
tul. Sunt unul dintre supravieţuitori – la 
cinci ani am fost deportat, cu părinţii, în 
Transnistria – şi-n faţa mea… Am scris, 
imediat, un articol în care mi-am exprimat 
indignarea faţă de acest act negaţionist, 
publicat în revista „Transilvania”. Nu 
m-am rezumat numai la atât. Se cunosc 

protestele, sesizările conducerii de atunci 
a Federaţiei către forurile în drept. Sunt 
lucruri publicate, la vremea respectivă, în 
R.E. Mai trist, însă, este faptul că, astăzi, 
asistăm la o ascensiune a extremei drepte 
în Europa; inclusiv, România, chiar dacă 
nu la aceleaşi cote. Avem legislaţie care 
pedepseşte asemenea manifestări. Dar, 
dacă nu se aplică?

– O contrapondere?
– Obişnuiesc să fac din vizitele regu-

late ale elevilor la sinagogă şi un mijloc 
de educaţie civică anti-antisemită. Mă 
refer atât la antisemitismul „clasic” dar, 
mai ales, la antisemitismul sub înfăţişări 
contemporane: negaţionismul, antiisrae-
lismul. Apreciez colaborarea permanentă, 
cu bune rezultate, între comunitatea 
noastră şi Şcoala nr. 19, „Regele Ferdi-
nand”, condusă de prof. Mihai Frâncu. 
O colaborare care nu se opreşte doar la 
vizitele despre care v-am vorbit, ci şi la 
acţiuni organizate în şcoală de Ziua Ho-
locaustului în România şi cu alte prilejuri 
comemorative. În acelaşi spirit, cred că 
este de bun augur tot ce ţine de cultivarea 
bunelor relaţii interetnice, interreligioa-
se: reprezentanţi ai unor organizaţii de 
minorităţi naţionale şi ai unor culte din 
Sibiu participă la sărbători, evenimente 
culturale ale comunităţii noastre; luăm 
parte, invitaţi fiind, la manifestări similare 
ale acestora.

– Cum apreciaţi prezentul şi viitorul 
evreilor în România?

– Prezentul – o minune, viitorul – o 
continuitate pentru comunităţile mari, o 
necunoscută – pentru cele mici. Datorie 
până la capăt: oriunde bate o inimă de 
evreu, tradiţia iudaică să fie păstrată! 

IULIA DELEANU

Poate nicăieri ca-n Sinagoga din Sibiu, melodiile străvechi în idiş, ladi-
no, ebraică, interpretate de corişti evrei europeni în costume medievale, 
n-au rimat mai bine cu tot ce înseamnă arhitectura ei. Se întâmpla la 
Festivalul „Euroiudaica” din 2007, când Sibiul era Capitală Culturală 
Europeană. „O sinagogă emblematică nu numai pentru comunitate, dar 
şi pentru oraş”, îmi confirmă impresia de-atunci preşedintele ei, ing. 

Otto Deutsch. De altfel, afluenţa de turişti dornici s-o viziteze i-a 
asigurat fonduri de întreţinere, chiar dacă taxa de intrare era mo-
dică. „Deşi are 115 ani, edificiul s-a conservat miraculos, interiorul 

fiind exact ca la inaugurare. S-a intervenit numai la o parte din faţadă”. 
„Ce să admiri mai întâi?. Îmbinarea de stiluri: neorenascentist, neoro-
mantic, neogotic? Coloanele de susţinere a tavanului, salbele de colonade 
şi arcaturi, subliniate de elemente decorative profilate, sculptate, desenate?”, 

îmi mărturiseşte preşedintele Deutsch.

„Oriunde bate o inimă de evreu, tradiţia iudaică trebuie păstrată”
Interviu cu ing. OTTO DEUTSCH, preşedintele Comunităţii Evreilor din Sibiu

Rabinul F.C.E.R., Rafael Shaffer

Principala preocupare – grija 
pentru viitorul comunităţii

În măsura în care suntem parte integrală din 
societatea în care trăim, avem datoria să fim con-

ştienţi de propria noastră identitate. Participarea la activităţile comunitare 
şi religioase, cunoaşterea limbii, a practicii religioase şi a culturii proprii 
sunt deja o problemă de existenţă. Nu ne mai putem permite luxul ace-
lor mici supărări sau animozităţi, care îi ţin pe unii dintre noi departe de 
comunitate.

Deosebit de importantă este educaţia tinerei generaţii, cei care se vor 
îngriji de noi la bătrâneţe şi ne vor păstra memoria, când noi vom fi într-o 
lume mai bună.  Un sistem de educaţie formală nu mai avem de multe 
decenii. În aceste condiţii, participarea la Talmud Tora, la tabere precum 
şi  la orice altă activitate comunitară sau educaţională este imperativă. 

Ca minoritari, trăim cu senzaţia că pentru a reuşi nu avem altă cale 
decât să excelăm în orice facem pentru a putea face faţă oricărei eventu-
ale discriminări. Pentru a asigura copiilor succesul în viaţă, căutăm să le 
dăm cea mai bună educaţie posibilă. Nu cruţăm nici bani, nici efort pentru 
a le asigura ore particulare, cercuri şi tot ce considerăm necesar pentru 
ca ei să fie cât mai bine pregătiţi. Pe de altă parte, simţim că ei sunt prea 
solicitaţi, prea stresaţi, că au şi ei nevoie să se destindă, să zburde cu 
prietenii. Nu lipsesc cazurile în care participarea la Talmud Tora rămâne 
acea a doua prioritate veşnic amânată pentru luna viitoare, pentru anul 
viitor, după admiterea la liceu, după admiterea la facultate, după terminarea 
facultăţii, a masteratului sau a doctoratului. 

Cu timpul, însă, receptivitatea scade. Interesul nu mai este atât de 
lesne de stârnit. În multe cazuri s-a format deja o altă identitate. Nevoia 
unei legături cu comunitatea, cu limba, cultul şi cultura proprie nu mai 
sunt atât de bine înţelese. 

Roş Haşana, Anul Nou evreiesc care se apropie, este mai mult decât 
o zi de judecată, de bilanţ şi de examen de conştiinţă. Este o zi în care 
ieşim din rutina gândirii pentru a regândi şi reconsidera. O zi în care ne 
întrebăm cine suntem de fapt şi ce ne dorim, de fapt, în viaţă.

Vă doresc tuturor un An Nou fericit şi să fim cu toţii înscrişi în Cartea 
celor vii.

Preşedintele F.C.E.R., dr. aurel Vainer, deputat

ŞANA TOVA CU SĂNĂTATE, PACE, ÎMPLINIRI!
Deşi obştea noastră 

este diminuată şi majori-
tar vârstnică, viaţa culturală cunoaşte o ampli-
ficare şi diversificare care-i atestă vitalitatea. 

Mă refer la matineele duminicale – evo-
cări, aniversări ale unor personalităţi culturale 
contemporane –, mese rotunde, simpozioane 
la care participă intelectuali români de marcă, 
lansări de carte, dezbateri, îndeosebi pe tema 
Holocaustului din România. Un loc special l-au 
ocupat manifestările de la Brăila, dedicate ma-
relui scriitor şi om de cultură Mihail Sebastian. 
În parteneriat cu B’nai B’rith România, am orga-
nizat la Parlament, în cadrul evenimentului de 
anvergură „Podurile Toleranţei”, un simpozion 
despre „Contribuţia evreilor la dezvoltarea Ro-
mâniei moderne”, cu participarea unor oameni 
de cultură ilustrativi, evrei şi neevrei. Este de 
menţionat îmbunătăţirea activităţii la Centrul 
F.C.E.R. de Editură şi Presă şi la C.S.I.E.R.

S-a intensificat activitatea de muzeistică atât 
la Muzeul de Istorie, la Muzeul Holocaustului din 
Bucureşti cât şi la punctele muzeistice organiza-
te anterior la sinagogile reabilitate din Roman, 
Focşani, Rădăuţi, Cimitirul din Ştefăneşti ş.a. 

Combaterea antisemitismului, a negaţio-
nismului continuă să fie o preocupare majo-
ră, concretizată prin conferinţe susţinute de 
F.C.E.R. în colaborare cu Asociaţia Victimelor 
Holocaustului, Institutul „Wiesel”, mese rotunde, 
simpozioane cu participarea de elevi şi profe-
sori, monitorizarea presei scrise, audio, video, 
on line, intervenţii la posturi de televiziune ş.a. 

Recent am protestat la postul de televiziune Digi 
24 HD faţă de activitatea partidului extremist 
Jobbik pe teritoriul ţării noastre. 

Promovăm relaţiile interconfesionale, 
F.C.E.R. - Cultul Mozaic fiind membru al Con-
siliului Consultativ al Cultelor din România. 
De asemenea, suntem prezenţi la manifestări 
culturale interetnice, Festivalul ProEtnica de la 
Sighişoara. 

Am continuat să acordăm Medaliile de onoa-
re „Prie ten al Comunităţii Evreieşti” şi Premiile 
„Dr. Alexan dru Şafran” unor personalităţi ale 
vieţii socio-politice, culturale româneşti, unor 
„Drepţi ai Popoarelor” români, precum şi unor 
reprezentanţi ai vieţii culturale şi religioase 
israeliene.

Rămânând devotaţi României, gândurile 
noastre se îndreaptă către Medinat Israel, cu 
speranţă de revigorare – prin recenta vizită a 
Papei Francisc în Ţara Sfântă – şi redemarare 
a procesului de pace israelo-palestinian în anul 
care începe.

Intrăm în anul 5775 cu nădejdea că bunul 
Dumnezeu ne va înscrie în Cartea Vieţii şi că 
vom reuşi să ne împlinim proiectele începute în 
anul care a trecut.

Cu prilejul sărbătorii de Roş Haşana 5775, 
în numele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România şi al meu personal, vă doresc un 
An Nou cu sănătate, pace şi împliniri, însoţit de 
tradiţionala urare: Şana Tova!

Hag Sameah!

(Urmare din pag. 3)

(Urmare din pag. 3)
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JOINT – la un secol  
de existenţă –  

şi parteneriatul cu F.C.E.R.
În mesajul de întâmpinare inclus în 

broşura manifestării, semnat de dr. Aurel 
Vainer, deputat, preşedinte al F.C.E.R., şi 
Israel Sharli Sabag, director JOINT pentru 
România, Serbia, Bosnia-Herţegovina şi 
Macedonia, se arată: 

“În acest an, în care JOINT-ul împli-
neşte 100 de ani de la înfiinţare, pro-
gramul Bereshit este deja o tradiţie în 
comunităţile din România. Desfăşurate 
într-o atmosferă specială, aceste semina-
re le oferă celor prezenţi posibilitatea ca, 
indiferent de cunoştinţele proprii şi chiar 
indiferent de vârstă, să trăiască experien-
ţa vieţii evreieşti autentice, luând parte la 
Kabalat şi Oneg Şabat, rugăciuni speci-
fice, dezbateri variate legate de iudaism, 
istoria evreilor sau a Israelului, subiecte 
de actualitate din lumea evreiască, dar şi 
să descopere farmecul şi specificul altor 
comunităţi. Nu întâmplător, a opta ediţie 
a ajuns la Galaţi! La sfârşitul lunii aprilie a 
fost reinaugurat Templul Meseriaşilor, ce 
datează din 1896, un edificiu architectonic 
care nu mai este astăzi doar un bun al co-
munităţii, ci şi un monument din patrimoni-
al naţional românesc şi chiar internaţional, 
o atracţie turistică a oraşului. (…) Obice-
iurile şi tradiţia iudaică, istoria evreiască 
milenară şi încercata istorie a Israelului 
modern asigură conexiunea între trecutul, 
prezentul şi viitorul oricărei comunităţi 
evreieşti. Bereshit îşi propune să prezinte 
aceste aspecte, să le aducă mai aproape 
de sufletul fiecărui participant fiindcă noi 
toţi, fiecare în parte, formăm «comuni-
tatea»! Comunitatea evreiască actuală 
din România  dovedeşte, în continuare, 
vitalitate şi o remarcabilă capacitate de a 
se mobiliza pentru a menţine şi a dezvolta 
tot ceea ce au creat sutele de mii de evrei 
din România de-a lungul timpurilor. Cei 
100 de ani de existenţă ai JOINT ne aduc 
la un moment de bilanţ. În acest context, 
este reafirmat şi parteneriatul de nădejde 
cu F.C.E.R., pe care sperăm nu doar să-l 
continuăm, ci şi să-l îmbogăţim reciproc 
mulţi ani de acum înainte!”.

Studiul – liant  
între trecut şi viitor

Cursurile pe grupe şi sesiunile ple-
nare au fost susţinute de profesori din 
Israel, veniţi ca voluntari. Dr. Avi Avidov, 
senior-lector de istorie antică la Colegiul 
“Beit Berl” din Israel, cu un doctorat la 
prestigioasa Universitate Cambridge din 
Marea Britanie, a explicat fenomenul 
marginalizării evreilor în Imperiul Roman, 
analizând dovezi antice privind istoria 
antisemitismului în lume. Dr. Alon Pauker, 
specialist în istoria modernă a Israelului, 
cu studii doctorale la Universitatea din Tel 
Aviv, ale cărui scrieri sunt prezente astăzi 
în manualele de istorie din Israel, a oferit 
o perspectivă aparte asupra kibuţurilor 
ca fapt istoric, dar şi ca fenomen social 
şi cultural. Dr. Eilon Shamir, specializat 
în studii iudaice la Universitatea Ebraică 
din Ierusalim, a examinat relevanţa iudais-
mului astăzi, faţă în faţă cu provocările 
globalizării şi ale timpurilor moderne. 

Secţiunea specială de dezbateri, 
“Limmud” a prilejuit abordarea unor teme 
variate.  Aspectele practice ale iudaismu-
lui  au fost prezentate de rabinul Rafael 
Shaffer al F.C.E.R., comunicarea sa inti-
tulându-se “Omul modern şi rugăciunea”. 
Întrebările participanţilor au fost puse 
în cadrul discuţiei cu rabinul Zvika Kfir. 
Sosit din Israel, lectorul Şlomo Shoham 
a susţinut două dezbateri: despre “me-
moria ca element important în istoria şi 
tradiţia evreiască”; şi despre “pericopa 
săptămânii, ca un indicator educativ pen-
tru activitatea de zi cu zi”.

“Fundamentele dreptului rabinic – 
legi, tradiţii, obiceiuri” au fost explicate 
de Albert Lozneanu, director al Centrului 
Comunitar Iaşi. Dr. Felicia Waldman şi-a 
purtat auditoriul într-o călătorie imaginară 
prin lumea bancherilor evrei care au 
contribuit la dezvoltarea economică a 
României. La o altă călătorie virtuală, 
de data aceasta în mijlocul frământărilor 
politice israeliene, şi-a invitat publicul 
regizorul Erwin Şimşensohn, prezentând 
personalitatea controversată a lui Ariel 
Sharon. Jurnalista Violeta Ionescu din 
Galaţi a adus în prim-plan istoria miilor de 
evrei care animau odinioară oraşul de la 
Dunăre. Înainte de Şabat, cursanţii s-au 

relaxat cu o serie de activităţi practice. 
Sub îndrumarea ec. Attila Gulyas, direc-
tor D.A.S.M. şi vicepreşedinte C.E.B., şi 
a responsabililor comunităţii gălăţene, o 
echipă a împărţit pachete seniorilor co-
munităţii care nu se mai pot deplasa, la 
domiciliul acestora, aducându-le o mică 
bucurie şi un zâmbet cald înainte de 
Şabat. Echipa juniorilor a vopsit gardul 
complexului comunitar, modelul ales de 
copii  fiind steagul Israelului. Cei din a 
treia echipă au exersat cântece specifice 
de Şabat, ajutaţi de Israel Sharli Sabag, 
Cristian Ezri şi Magda Kupferberg.

Atmosferă de sărbătoare
Slujbele religioase de Şabat s-au 

desfăşurat în Templul Meseriaşilor, recent 
renovat, având şi o încărcătură educativă 
importantă. Kabalat Şabat-ul a fost or-
ganizat în popularul “stil Carlebach” de 
intonare a rugăciunilor specifice, melodiile 
cunoscute ajutându-i pe cei prezenţi să 
întâmpine cu bucurie ziua de odihnă. În 
discursul rostit cu acest prilej, dr. Aurel 
Vainer, preşedinte F.C.E.R., a făcut o 
trecere în revistă a celor cinci Cărţi ale 
Torei, cu accent pe semnificaţiile primei, 
numită chiar Bereshit (Geneza), reliefând 
bogăţia inestimabilă a culturii evreieşti 
şi relevanţa sa pentru modernitate. La 
rândul său, Israel Sharli Sabag, director 
JOINT pentru România, a accentuat rolul 
important pe care fiecare participant îl are 
pentru clădirea unui bun viitor comunitar. 
De asemenea, dr. ing Sorin Blumer, 
preşedintele comunităţii-gazdă, a evocat 
eforturile făcute pentru restaurarea edi-
ficiului, mulţumind celor care au sprijinit 
acest proiect. Ing. Felix Koppelmann, 
preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Oradea, a subliniat importanţa eforturilor 
conjugate pentru binele comunitar, accen-
tuând valoarea deosebită a programelor 
prin care membrii comunităţilor din toată 
ţara au ocazia să se întâlnească şi să coo-
pereze. Rabinul Rafael Shaffer a dezvăluit 
sensurile pericopei săptămânale. Anette 
Vainer a adus în prim-plan problematica 
unor articole sau emisiuni antisemite care 
apar în mass-media actuală, trezind nu 
doar revolta membrilor comunităţilor, ci 
aducând prejudicii şi imaginii României 
ca stat european. Semnificaţia aprinde-
rii lumânărilor de Şabat de către femei 
a fost explicată de Magda Kupferberg. 
După aprinderea lumânărilor şi începe-
rea serviciului religios, participanţii au 
avut ocazia să intoneze cu toţii cântecele 
studiate anterior. A doua zi, la slujba de 
dimineaţă, înainte de momentul culminant 
– citirea pasajului săptămânal din Tora şi 
a haftara, un fragment din Neviim (Profeţi) 
–, enoriaşii au primit o broşură realizată 
de Comunitatea Evreilor din Oradea, 
ce conţinea pericopa Hukat şi haftara 
aferentă, în transliteraţie latină şi însoţită 
de traducerea în română, precum şi de 
explicaţiile rabinului Rafael Shaffer. Cere-
monia de Havdala, care se face la ieşirea 
din Şabat, s-a desfăşurat la malul Dunării, 
pe un vapor-restaurant, într-o atmosferă 
festivă. Israel Sharli Sabag le-a mulţumit 
celor care s-au implicat în concretiza-
rea programului: Adi Gueron, directorul 
Centrului Comunitar Evreiesc-Bucureşti, 
Sofia Nagy, director de programe în 
cadrul JOINT-România, şi restul echipei 
JOINT-JCC. Această echipă a avut şi un 
sărbătorit, pe Iustina Stoenescu, ce a ales 
să-şi aniverseze ziua de naştere “în mod 
activ”, la Bereshit. Mulţumiri speciale au 
fost adresate şi madrih-ilor, care au însoţit 
grupele de studiu asigurând şi traduce-
rea sesiunilor în limba română – Magda 

Kupferberg, Elly Nemţoiu, dr. Diana Me-
dan, Daniel Orenstein, Roby Roth şi Cris-
tian Ezri. Deoarece s-a intrat într-o nouă 
lună a calendarului ebraic, semnificaţiile 
Roş Hodeş-ului şi simbolurile feminităţii 
în iudaism au fost evidenţiate de Elly 
Nemţoiu, cu ajutorul mai multor doamne 
din diverse comunităţi; a fost recitată 
şi poezia “Luna la Ierusalim”, de Diana 
Medan. A urmat o petrecere cu muzică 
israeliană şi românească, pentru toate 
vârstele.

La o discuţie  
cu dr. ing. Sorin Blumer, 

preşedintele  
Comunităţii Evreilor Galaţi
- Ce a însemnat Bereshit pentru co-

munitatea gălăţeană?
- Dr. ing. Sorin Blumer: Evenimente 

de asemenea amploare cum sunt cele 
organizate aici în ultima vreme, care să 
aducă în prim-plan evreimea din Galaţi, 
nu s-au mai făcut în oraşul nostru de peste 
50 de ani. Se cuvin mulţumiri celor care, 
prin sacrificiul lor, prin miţvot-urile lor, au 
făcut posibilă reinaugurarea sinagogii şi 
organizarea Bereshit-ului, poate cel mai 
important şi amplu program comunitar. 
Mulţumiri speciale se cuvin dr. Aurel 
Vainer, preşedinte F.C.E.R., militant activ 
pentru ca acest lăcaş de cult să fie cunos-
cut, şi lui Israel Sharli Sabag, director 
JOINT România, care a facilitat aducerea 
la Galaţi a celui mai îndrăgit program al 
evreilor din toată România. Evenimentul 
a fost marcat de prezenţa celor trei pro-
fesori israelieni, dr. Avidov, dr. Shamir şi 
dr. Pauker, care au prezentat subiecte 
deosebit de interesante, şi cărora li se 
cuvine o apreciere specială.

- Proiecte de viitor?
- Dr. ing. Sorin Blumer: Am încheiat 

cu succes restaurarea complexului 
ce cuprinde Templul, cantina rituală, 
curtea interioară şi acum – cu ajutorul 
copiilor veniţi la Bereshit, şi gardul. Mai 
avem o mare piatră de încercare şi 
anume lucrările de restaurare la Cimitirul 
evreiesc. Acesta se întinde pe o suprafaţă 
mare, gardul fiind în multe locuri surpat, 
iar de-a lungul timpului a fost expus unor 
episoade de vandalism. Este un nou efort 
financiar şi de voinţă, nu e uşor, luptăm 
şi noi şi Federaţia, sperând să obţinem 
şi sprijin de la autorităţile locale. Marea 
majoritate a turiştilor evrei, care vin la 
Galaţi din toată lumea, sau a turiştilor 
pasionaţi de cultura evreiască, doresc 
să meargă la cimitir, fie pentru a căuta 
monumentele familiei, fie pentru a vedea 
stilurile arhitecturale ale pietrelor, aşadar, 
este o necesitate imperioasă ca acest loc 
să fie vizitabil. (D.M.)

P R O G R A M U L  B E R E S H I T
a ajuns la cea de-a opta ediţie!

“Comunitatea evreiască în trecut, prezent şi viitor” a fost tema centrală a celei 
de-a opta ediţii a programului “Bereshit-Universitatea Comunităţii Evreieşti Euro-
pene”,  desfăşurat la Galaţi, între 26-29 iunie, reunind peste 200 de participanţi. 

Silviu Vexler reprezintă comunităţile evreieşti  
din Europa în conducerea Claims Conference

Silviu Vexler, consilierul preşedin-
telui F.C.E.R.- C.M., dr Aurel Vainer, 
a fost ales ca membru în Comitetul 
Director al Claims Conference şi World 
Jewish Restitution Organization. Şe-
dinţa de alegeri a avut loc la New York, 
la începutul lunii iulie.  

Propunerea a venit din partea 

preşedintelui Congresului European 
Evreiesc, Moshe Kantor, astfel încât 
Silviu Vexler va reprezenta C.E.E. şi 
comunităţile evreieşti din Europa în 
forul de conducere al Claims Con-
ference şi World Jewish Restitution 
Organization.

semn că propa-
ganda palestini-

ană are succes. Într-o convorbire la 
telefon cu secretarul de stat american 
John Kerry, Netanyahu a condamnat 
dur afirmaţiile premierului turc  Tayyep 
Recep Erdogan, potrivit cărora “Israelul 
îi omoară pe palestinieni în Gaza şi 
înfăptuieşte crime de război mai grave 
decât Hitler şi naziştii”, considerând 
remarcile lui antisemite şi care desa-
cralizează memoria Holocaustului. De-
partamentul de Stat al SUA a calificat, 
într-o declaraţie, afirmaţiile lui Erdogan 
ca “jignitoare şi greşite”. Acest fel de 
retorică provocatoare va împiedica 
eforturile pentru a se ajunge la o înce-
tare a focului, s-a subliniat în declaraţie. 
Din păcate, cu toate încercările de a se 
ajunge la un acord, Hamas a respins 
deocamdată orice proiect în acest sens. 

EVA GALAMBOS

Israel-Hamas: 
războiul  

împotriva terorii  
şi a teroriştilor

(Urmare din pag. 1)

”Domnule preşedinte, v-aţi terminat 
mandatul,  dar nu şi misiunea”

Cu două zile înaintea preluării funcţiei de preşedinte al Israelului de către Reuven 
Rivlin, Shimon Peres, fostul şef al statului, a participat la Tel Aviv la o informare 
despre desfăşurarea operaţiunii ”Protective Edge”.  Au fost de faţă ministrul apă-
rării, Moshe Yaalon, membri ai Marelui Stat Major al Armatei în frunte cu general- 
locotenent Benny Ganz, şeful Marelui Stat Major al Armatei israeliene. Militari  din 
serviciile de informaţii ale armatei i-au prezentat preşedintelui Peres situaţia de pe 
front.  Potrivit lui Benny Ganz, Israelul se află într-o direcţie bună pentru a realiza 
obiectivele propuse de conducerea politică şi îşi va continua misiunea ”pentru a 
aduce liniştea şi securitatea cetăţenilor Israelului”. Şeful Marelui Stat Major i-a 
mulţumit lui Shimon Peres  pentru tot ce a făcut în  favoarea israelienilor. La rândul 
său, ministrul apărării, M. Yaalon, i-a amintit preşedintelui că îşi termină mandatul, 
dar ştie că nu va renunţa niciodată la sentimentul misiunii pe care o îndeplineşte.

Shimon Peres a mulţumit pentru cuvintele rostite şi a apreciat tot ceea ce face 
armata, scoţând în evidenţă că niciodată în timpul mandatului său nu a constatat  
o solidaritate atât de puternică între cetăţeni şi militari. ”Plec cu o mare mândrie în 
suflet. Ca cetăţean al Israelului, vă mulţumesc din inimă”, a spus Shimon Peres. (E.G.)
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Iaşi 27 – 29 iunie 1941
Tragicele evenimente ce au avut loc 

la Iaşi la sfârşitul lunii iunie 1941, cărora 
le-au căzut victimă mii şi mii de evrei 
nevinovaţi, au fost evocate în cadrul unei 
ceremonii comemorative, organizată du-
minică, 29 iunie 2014, la Cimitirul Evreiesc 
din Păcurari, ceremonie la care au luat 
parte peste o sută de evrei dar şi mulţi 
ieşeni de alte confesiuni, cu stele galbene 
în piept, ca semn de cinstire a memoriei 
victimelor Pogromului din 1941. 

Pogromul de la Iaşi, prima fază a dis-
trugerii în masă a evreilor din România, 
a fost marcat de o violenţă extraordinară, 
concretizată în mii şi mii de victime, umi-
linţe, excludere. 

Conform Raportului final al Comisiei 
Internaţionale pentru studierea Holoca-
ustului în România: “Evacuarea evreilor 
din Iaşi, unde la data de 29 iunie 1941 
trăiau 45.000 de evrei, a fost o parte a 
planului de eliminare a prezenţei evreieşti 
din Basarabia, Bucovina şi din Moldova. 
«Curăţarea terenului» a însemnat lichi-
darea imediată a tuturor evreilor de la 
ţară, încarcerarea în ghetouri a evreilor 
găsiţi în centre urbane şi reţinerea tuturor 
persoanelor suspectate că ar fi activişti ai 
partidului comunist. Acesta a fost echiva-
lentul românesc pentru «soluţia finală ».”

Pogromul de la Iaşi împotriva evreilor 
s-a desfăşurat la ordinul expres al lui Ion 
Antonescu. Secţia a doua a Cartierului 
General al Armatei Române şi Serviciul 
Special de Informaţii (SSI) au pregătit 
terenul pentru Pogromul de la Iaşi şi 
au elaborat pretextul pentru pedepsirea 
populaţiei evreieşti a oraşului, în timp ce 
unităţile armatei germane staţionate în 
localitate au asistat autorităţile române.

La 27 iunie 1941, Ion Antonescu a or-
donat direct prin telefon colonelului Con-
stantin Lupu, comandantul Garnizoanei 
Iaşi, să evacueze evreii din oraş,…să ia 
măsuri să «cureţe Iaşul de populaţia sa 
evreiască»...

În acele tragice zile statul român a 
încurajat dezlănţuirea urii colective îm-
potriva evreilor.

Ceremonia comemorativă de la Iaşi a 
fost deschisă de preşedintele Comunităţii 
Evreilor din localitate, ing. Abraham Ghilt-
man, care a subliniat: “Ca în fiecare an, la 
sfârşitul lunii iunie, ne întâlnim la Cimitirul 
evreiesc din Păcurari să comemorăm 
victimele odiosului pogrom care s-a pro-
dus asupra populaţiei evreieşti din Iaşi 
în 29 iunie 1941, zi rămasă în memoria 
colectivă şi în istoria comunităţii noastre, 
ca «Duminica aceea»… 

Pogromul a început 
încă din 27 iunie şi a 
culminat cu masacrul 
din ziua de duminică, 
29 iunie 1941.O parte 
dintre evrei au fost ucişi 
pe străzi, în faţa caselor 
dar majoritatea bărba-
ţilor au fost ridicaţi de 
către poliţie, armată şi 
jandarmi, ajutaţi de o 
parte a populaţiei civile, 
şi conduşi sub amenin-
ţarea armelor, cu mâinile 
ridicate, la Chestura de 
poliţie, de pe strada V. 
Alecsandri. Cei ajunşi 
acolo au fost întâmpinaţi 
în poartă de un cordon 
format din soldaţi români 
şi germani precum şi de 
civili înarmaţi cu bâte cu care îi loveau şi-i 
forţau să intre în curte, unde erau înghe-
suiţi mii de evrei. La un moment dat, din 
clădire mitralierele au început să tragă în 
plin şi sute de oameni au căzut seceraţi 
de gloanţe. Cei care au încercat să sară 
peste gard au fost împuşcaţi imediat. 
Peste tot în curte şiroia sângele, erau 
împrăştiate pe jos fragmente de creiere 
omeneşti şi cadavre. 

În zorii zilei următoare supravieţuitorii 
au fost duşi în coloană, sub pază înar-
mată, la gară unde erau pregătite două 
garnituri de tren alcătuite din vagoane 
pentru vite, cu obloanele zăvorâte şi 
bătute în cuie. Într-un vagon, care putea 

transporta doi cai, au fost înghesuiţi câte 
120-140 de oameni. Unul din trenuri s-a 
plimbat timp de cca. 8-9 ore pe ruta Iaşi-
Podul Iloaiei, pe o arşiţă cumplită, fără pic 
de aer şi apă în vagoane. Când, în sfârşit, 
trenul s-a oprit la Podul Iloaiei, dintr-un 
vagon cu 140 de oameni mai rămăseseră 
în viaţă doar 20. Supravieţuitorii, cca. 800 
de persoane, au fost ajutaţi de evreii din 
localitate, care le-au adus apă şi hrană. 
Apoi au fost săpate gropi comune unde 
au fost înhumate cele 1.200 de victime 
descărcate din tren.

A doua garnitură de tren a fost de 
asemenea plimbată ore în şir spre Tg. 
Frumos. Aici s-au descărcat primele 
cadavre, în număr de 640, care au fost 
înhumate în cimitirul din localitate, în gropi 
comune. Trenul şi-a continuat drumul 
spre Săbăoani, unde s-au mai descărcat 
o serie de cadavre, şi apoi spre Roman. 

Cât timp trenul a staţionat în gara 
Roman, femeile de la Crucea Roşie, în 
frunte cu preşedinta organizaţiei locale, 
Viorica Agarici, înfruntând armele jan-
darmilor care escortau trenul au deschis 
vagoanele şi au oferit apă şi ajutor supra-
vieţuitorilor.

După şase zile de călătorie trenul a 
ajuns la Călăraşi, unde supravieţuitorii au 
fost internaţi într-un lagăr în incinta unităţii 
militare şi obligaţi la muncă forţată.

Doresc să precizez că masacrul de la 
Iaşi, de la sfârşitul lunii iunie 1941, s-a pro-
dus şi cu ajutorul unei părţi din populaţia 
creştină a oraşului, care a fost îndoctri-
nată că evreii sunt vinovaţi de ocuparea 
Basarabiei de către URSS, că evreii trag 
asupra armatei române care se îndreaptă 
spre frontul antisovietic, că semnalizează 
avioanelor sovietice unde să bombarde-
ze, etc. Dar nu trebuie să-i uităm pe cei 
care au ajutat evreii, salvându-le viaţa 
în acele zile de restrişte, printre aceştia 
numărându-se farm. Beceanu, ing. Profir, 
Viorica Agarici, Veronica Gorgos şi alţii 
rămaşi anonimi. De asemenea un pios 
omagiu aducem preotului Răzmeriţă şi 
ing. Naum, care au fost ucişi împreună 
cu evreii pe care încercau să-i salveze. 
Fie memoria lor în veci binecuvântată iar 
martirii noştri să se odihnească în pace !” 

„Comemorăm astăzi 73 de ani, de 
când evreii din Iaşi au devenit victime 
fără apărare ale pogromului legionar, 
fiindu-le refuzat dreptul de a exista în so-
cietate şi dreptul de a trăi”, a arătat Shelly 
Hagler Livne, şef-adjunct al Misiunii Di-
plomatice a Israelului. ”Înainte de 1940, 
comunitatea evreiască din acest oraş 

a influenţat profund viaţa economică, 
socială şi culturală a acestuia, numeroşi 
membri aducându-şi contribuţia la evolu-
ţia societăţii.

În acele zile de iunie, fraţii şi surorile 
noastre au devenit victimele autorităţilor 
locale, fiind umiliţi, torturaţi şi ucişi doar 
pentru faptul că erau evrei. Casele lor au 
fost vandalizate şi distruse. Nu a fost doar 
o chestiune de distrugere fizică, ci, şi de 
încercarea de a şterge memoria culturii 
evreieşti.

Guvernul român aliat al regimului 
nazist a operat planul de exterminare 
care a fost rezultatul unei lungi perioade 
de antisemitism în România. Aşa a fost 

posibilă uciderea a peste treisprezece 
mii de evrei din oraşul Iaşi şi din judeţ, 
devenind victime printre cele 6 milioane 
de bărbaţi, femei şi copii care au pierit în 
Holocaustul din Europa. Fie memoria lor 
binecuvântată!” 

În alocuţiunea sa, ing. Paul Schwartz, 
vicepreşedinte al F.C.E.R. şi preşedinte 
al Comunităţii Evreilor din Bucureşti, a 
reliefat : „În primul război mondial popu-
laţia evreiască activă a participat în tota-
litate la lupte şi 10,6 % au murit pe front, 
pentru apărarea României, deşi nu erau 
recunoscuţi cetăţeni ai ei. Încetăţenirea 

evreilor s-a făcut abia prin Constituţia 
din 1923, România fiind ultimul stat din 
Europa care a dat acest drept legitim 
evreilor.” Amintind cu multă emoţie des-
pre familia sa, vorbitorul a arătat: „Dintre 
cei şapte fraţi ai tatălui meu, patru au 
murit pe front în primul război mondial. 
În octombrie 1942, pe numele tatălui meu 
şi al întregii sale familii a fost emis un 
mandat de deportare în Transnistria, dar 
au scăpat ca prin minune. Iată deci cum 
unii reprezentanţi ai statului român au 
fost total nerecunoscători faţă de evrei şi 
faţă de sacrificiile făcute de ei pentru ţară. 
Niciodată n-am acuzat poporul român, dar 
pentru acele crime abominale nu există 
scuze. Fascismul, extremismul, xenofobia 
şi antisemitismul nu rezolvă problemele. 
Este loc pentru toţi pe pământ şi trebuie 
să trăim în pace şi în înţelegere. Shalom !
 – Să fie Pace în România, în Israel şi în 
întreaga lume!”

Recunoscând importanta contribuţie 
a Comunităţii Evreilor din Iaşi la istoria 
oraşului, în special, şi a României, în 
general, Bogdan Abălaşei, subprefectul 
judeţului Iaşi, a concluzionat: „Evenimen-
tele tragice din vara anului 1941 au lăsat 
urme adânci. Momentele de atunci nu 
ne fac cinste şi ele nu trebuie să se mai 
repete vreodată. Să luptăm împotriva into-
leranţei etnice şi religioase. Să combatem 
extremismul prin educaţie şi cunoaştere”

Amintind că la Iaşi, în urmă cu 73 de 
ani, violenţa făcea legea, Victorel Lupu, 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, 
a spus: “Nu trebuie să uităm victimele şi 
să nu le dezonorăm memoria. Come-
morarea readuce în prim plan vremuri 
întunecate care au provocat enorme sufe-
rinţe. Şi astăzi aceste suferinţe trebuie să 
constituie o lecţie de solidaritate umană.”

Omagiind memoria victimelor, vicepri-
marul Municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a 
apreciat că, în plan comunitar, trebuie să 
începem să refacem ceea ce s-a distrus 
atunci şi s-a referit la importanţa recupe-
rării memoriei colective, a studierii istoriei 
Holocaustului şi a istoriei evreilor ca parte 
integrantă a istoriei României.

Reprezentantul Mitropoliei Moldovei a 
evidenţiat: “Un popor, o naţiune îşi trage 
seva din trecut. Această comemorare 
poate să împace prezentul cu trecutul. 
Trebuie să întărim prezentul şi să con-
struim viitorul.”

Iulius Merdler, reprezentantul Uniunii 
Sioniste Mondiale, a subliniat: “Pogromul 
de la Iaşi a fost primul masacru antisemit 
major la începutul războiului iar respon-
sabilitatea principală aparţine armatei 
române şi autorităţilor antonesciene.
Comemorarea trebuie să amintească 
tinerelor generaţii ororile trecutului, ca ele 
să nu se mai repete niciodată.”

“Enorm au suferit evreii acum 73 de 
ani şi o parte dintre creştini îşi au vina 
lor şi în acest sens ne asumăm această 
vinovăţie, spunem «nostra culpa» şi ne 
rugăm să se înţeleagă că asemenea orori 

nu trebuie să se mai întâmple. La Domnul 
este îndurare !”, a arătat reprezentantul 
Bisericii romano-catolice.

Majoritatea supravieţuitorilor continuă 
să trăiască cu durerile trecutului şi afirmă 
că grozăviile Holocaustului sunt mereu vii 
în adâncul fiinţei lor chiar dacă ar dori să 
le uite. Azi, după 73 de ani de la tragediile 
trăite, ei consimt să-şi povestească umi-
linţele cu speranţa că istoria dramatică a 
vieţii lor poate fi o lecţie pentru generaţiile 
actuale şi cele viitoare.

Profund emoţionat, Marcel Fişel, su-
pravieţuitor al Trenului Morţii Iaşi - Podu 
Iloaiei, care la vârsta de 17 ani şi-a pierdut 
acolo tatăl, în vârstă de 39 de ani, şi un 
frate, de 13 ani, a remarcat că prin co-
memorare îi păstrăm în suflet pe cei pe 
care i-am pierdut şi că tineretul trebuie să 
cunoască realitatea acelor tragice zile ale 
pogromului pentru ca astfel de odioase 
crime să nu se mai poată repeta niciodată.

Înclinându-se în faţa gropilor comune 
din Cimitirul evreiesc din Podu Iloaiei, 
unde sunt înhumate 1.200 de victime 
din Trenul Morţii, Cristian Adomniţei, 
preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, a 
subliniat că memoria acestor victime ale 
inumanităţii şi urii trebuie să rămână vie şi 
eternă. Legat de această eternizare, vor-
bitorul a arătat că în curtea fostei Chesturi 
din Iaşi, clădire ce va deveni într-un viitor 
apropiat sediul Consiliului Judeţean, se 
va amenaja un Memorial al Victimelor 
Pogromului de la Iaşi.

La Roman, profesorul Iancu Vexler, 
preşedintele Comunităţii, ne-a condus 
la Monumentul eroilor evrei căzuţi în 
războiul din 1916-1918 pentru făurirea 
României Mari şi la Monumentul ridicat în 
memoria a 413 victime din Trenul Morţii 
Iaşi-Călăraşi. Dintre acestea, 53 au fost 
date jos din tren în gara Roman pentru a 
fi înhumate, iar 360 au fost deshumate 
din satul Jugani, comuna Mirceşti, şi 
reînhumate aici. 

La monumentele comemorative ridica-
te în faţa gropilor comune din Cimitirele 
evreieşti din Iaşi, Podu Iloaiei, Tg. Frumos 
şi Roman s-au depus coroane de flori din 
partea F.C.E.R., Comunităţii Evreilor din 
Iaşi, autorităţilor locale, etc., s-au aprins 
lumânări şi s-au rostit rugăciuni.

Rabinul Şlomo Tobias a rostit cutre-
murătorul Kadiş, rugăciunea pentru morţi.

MARTHA EŞANU

Zile în care istoria a luat o turnură tragică 
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Sunt zile în care tot neamul Israel 
posteşte din cauza necazurilor care 
s-au întâmplat în acele zile pentru a trezi 
inimile şi a le îndemna pe căile căinţei, 
spre a ne aminti de faptele noastre rele 
şi de faptele rele ale strămoşilor care au 
adus lor şi nouă aceste necazuri, căci 
amintindu-ne de acele lucruri ne vom 
întoarce spre bine precum scrie (Lev 
26:40) „Şi îşi vor mărturisi păcatele lor 
şi păcatele strămoşilor”. (Maimonide, 
Legi referitoare la post 1:5).

În ziua a 9-a a lunii a cincea, numită 
Av, a fost distrus atât primul, cât şi al doi-
lea Templu. Această zi a fost statornicită 
de înţelepţii Israelului ca zi de post pentru 
a păstra vie memoria celor petrecute. 

Cuvântul, oricât ar fi de puternic, 
are limitele lui. Cel sătul nu poate să-l 
simtă pe cel flămând. Numai cel chinuit 
poate fi receptiv la suferinţa celuilalt. A 
fost nevoie să fie statornicită această zi 
de post pentru ca să putem simţi ceva 
din durerea prin care au trecut strămoşii 
noştri la distrugerea Templului.

Maimonide are însă altă viziune 
asupra postului de Tişa beAv şi asupra 
posturilor în general. Deşi sunt legate 
de evenimente care au fost, nu trecutul, 
ci prezentul este obiectul lor. Mai mult 
decât deplângem distrugerea Templului 
în urmă cu aproape două milenii, deplân-
gem faptul că, până în zilele noastre, el 
nu a fost reclădit.

La baza acestei atitudini stă credinţa 
că nu este pedeapsă fără faptă. Dacă 
faptele care au dus la distrugerea Tem-
plului ar fi fost reparate, pedeapsa s-ar 
fi terminat şi ea. Corolar, dacă nu am 

văzut Templul reclădit, semn este că nici 
o generaţie de atunci până astăzi nu a 
reparat aceste fapte. Acesta este motivul 
pentru care postim şi plângem.  

Postul nu este un simplu chin co-
memorativ. Rolul lui este, precum scrie 
Maimonide: pentru a trezi inimile şi 
a le îndemna pe căile căinţei. Cel ce 
doar posteşte respectă parţial porunca. 
O împlineşte numai cel care foloseşte 
postul ca ocazie de a-şi aminti, a-şi 
înţelege şi a-şi îndrepta faptele, precum 
scrie Maimonide: spre a ne aminti de 
faptele noastre rele ... care au adus 
... aceste necazuri. 

Tişa beAv, deşi este cea mai tristă zi 
a anului are şi aspecte de sărbătoare. 
Nu este aici nici o contradicţie. Postul 
şi plânsul sunt chiar sâmburele din care 
se naşte speranţa. Dacă vom înţelege, 
dacă vom reuşi să reparăm ceea ce nu 
au reuşit generaţiile anterioare, vom ve-
dea cu ochii noştri reclădirea Templului.

Nu ne este deloc uşor să recunoaş-
tem că am păcătuit. Mult mai greu 
ne este să recunoaştem că suntem 
înrădăcinaţi într-o milenară tradiţie a 
păcatului. E nevoie de o mare măsură 
de integritate pentru a împlini ceea ce 
scrie Maimonide: spre a ne aminti de 
faptele noastre rele şi de faptele rele 
ale strămoşilor care au adus lor şi 
nouă aceste necazuri. 

Avem totuşi o consolare. Nu bâjbâim 
în beznă. Ştim care este păcatul care 
ne-a adus toată această suferinţă: dezbi-
narea şi ura gratuită. Îl vom repara când 
vom învăţa să fim uniţi. 

Rabin RAFAEL SHAFFER

C u r c u b e u  p e s t e  z e c e  o r a ş e
Keshet ziua globală a învăţăturii evreieşti, a ajuns la a treia ediţie. În plină vară, 

în loc de ştrand sau excursii, evreii din zece oraşe - Arad, Bacău, Braşov, Brăila, 
Botoşani, Iaşi, Oradea, Piatra Neamţ, Satu Mare, Timişoara - s-au reunit în acest 
program de educaţie iudaică. Satisfacţia sufletească a fost mai mare şi nimeni nu 
a dorit să rateze acest „brand” deja cunoscut, Keshet. Sub culorile curcubeului!

Ziua de 13 iulie s-a dovedit a fi, în ciu-
da superstiţiilor, plină de bucurii şi soare. 
A fost un minunat prilej de a reliefa, în 
discuţii antrenante şi expuneri documen-
tate, la Centrul Cultural Intercomunitar 
Botoşani, bogăţia spiritualităţii iudaice, de 
a aminti rolul pregnant al unor persona-
lităţi evreieşti marcante în viaţa culturală 
şi politică a umanităţii. 

Preşedintele C.E. Botoşani, David 
Iosif, a adresat celor prezenţi un călduros 
bun-venit, exprimându-şi bucuria reîntâl-
nirii enoriaşilor. Rugăciunile pentru pace 
în Israel şi România au fost citite de către 
directorul C.C.I., Gustav Finkel, care, în 
expunerea sa, a vorbit despre importanţa 
Celor Zece Porunci în viaţa poporului 
evreu, despre necesitatea aplicării aces-
tora şi a altor percepte religioase în relaţi-
ile interumane. Vorbitorul a evocat marea 
personalitate a rabinului de la Ştefăneşti, 
harul său divin şi înţelepciunea sa. 

Meir Solomon a completat prezenta-
rea, povestind minunile pe care eruditul 
rabin le-a înfăptuit spre binele semenilor 
săi. Vorbitorii au amintit apoi personali-
tăţi evreieşti celebre de pe meleagurile 
noastre. 

Paul Zeida, într-o interesantă şi bine 
documentată expunere, a prezentat cre-
aţia literară a talentatului Ion Pribeagu, 
ale cărui poezii sunt rostite şi pe scenele 
unor teatre din Israel, unde se bucură 
şi azi de un mare succes. P. Zeida a 
amintit şi activitatea familiei Sanilievici, 
din Botoşani, precum şi rolul acesteia în 
viaţa urbei. Deosebit de interesanta a fost 
prezentarea caracteristicilor calendarului 
iudaic, realizată de Talic Segal. 

Ing. Simon Glasberg a vorbit despre 
Israel, între tradiţie şi modernitate, ac-
centuând aspecte precum standardul de 
viaţă din societatea israeliană, cultura 
înfloritoare, economia, particularităţile 
geografice sau sociale. În alocuţiunea 
sa, D. Butnaru a vorbit despre obârşia 
poporului lui Israel 

Importanţa vieţii religioase şi a rela-
ţiilor armonioase dintre enoriaşi a fost 
reliefată de Avi Halevi. 

Atmosfera dimineţii dedicate spirituali-
tăţii iudaice a fost, ca de obicei, cea care 
domneşte într-o familie, care, deşi nu este 
numeroasă, poate constitui prin armonie 
un model pentru orice obşte. 

Prof. BEATRISA FINKEL

Seminarul Keshet III din Oradea a 
avut loc în 15 Tamuz 5774 (13 iulie 2014), 
iar succesul de care s-a bucurat a fost 
remarcabil, ca şi la ediţiile precedente. 
Au participat 66 de membri ai comunităţii, 
din toate categoriile de vârstă, fiind atraşi 
de temele dezbătute, atât în plen cât şi în 
sesiuni pe grup. 

Preşedintele C.E. Oradea, Felix 
Koppelmann, a inaugurat manifestarea 
şi a ţinut prelegerea „Legislaţia şi legile 
juridice aferente relaţiilor între evrei, în 
concepţia iudaică”. Rabinul Shraya Kav 
a vorbit despre „Toleranţă şi înţelegere 
între oameni”, participanţii manifestân-
du-şi interesul pentru ambele teme prin 

Comunitatea Evreilor din Iaşi a găzduit 
duminică, 13 iulie a.c., a III-a ediţie a semi-
narului de identitate iudaică Keshet 2014. 

A devenit deja o tradiţie în rândul evre-
ilor ieşeni să participe cu o mare plăcere 
şi să se implice activ în viaţa comunitară 
evreiască. Desigur că nici acest seminar 
nu a făcut excepţie de la regulă, organi-
zatorii reuşind să capteze atenţia partici-
panţilor, prin abordarea unor tematici din 
cele mai interesante. 

In deschidere, preşedintele C.E. Iaşi, 
ing. Abraham Ghiltman, a mulţumit celor 
50 de participanţi la seminar pentru intere-
sul arătat şi a dat citire mesajului E.S. Dan 
Ben-Eliezer, ambasadorul Statului Israel 
în România, care condamnă în modul 
cel mai ferm atacurile teroriste din ultima 
vreme ale mişcării Hamas, îndreptate 
împotriva statului evreu. 

Prima prelegere, prezentată publi-
cului de către lector dr. Iulian Moga, de 
la Facultatea de Istorie a Universităţii 
,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a avut ca 
subiect “Sinagoga în antichitate”. 

Directorul J.C.C. Iaşi, Albert Loznea-
nu, a conferenţiat  despre unele  adevăruri 
universal valabile, realizând o interesantă 
prezentare, ce a avut titlul  “Tora - Car-
tea Cărţilor, carte de căpătâi a poporului 
evreu”. Tema a suscitat interesul celor 
prezenţi, transformându-se într-o verita-
bilă dezbatere interactivă.

Seminarul s-a încheiat cu o delicioasă 
masă de prânz, cu bucate tradiţionale 
evreieşti, preparate cu multă dragoste la 
restaurantul ritual al Comunităţii Evreilor 
din Iaşi. 

MIRYAM  VLADCOVSCHI

A treia ediţie a programului Keshet 
la Timişoara a adus împreună nume-
roşi membri ai Comunităţii Evreilor 
din Timişoara la sesiuni susţinute de 
conferenţiari de prestigiu. Cei 115 
participanţi au luat parte, începând cu 
ora 10, la un program care s-a dovedit 
foarte atractiv. Prof. dr. Ivan Bogda-

nov, decanul Facultăţii de Electronică 
şi Telecomunicaţii din Timişoara, le-a 
vorbit participanţilor despre “Contribu-
ţia evreilor la arhitectura Timişoarei”. 
A urmat profesorul dr. Marcel Tolcea, 
decanul Facultăţii de Comunicare din  
cadrul Uni versităţii de Vest Timişoara,  

De astă dată Comunitatea Evreilor 
Piatra-Neamţ a ales ca loc de desfăşu-
rare a zilei „Keshet 3” (15 Tamuz 5774), 
Sinagoga Meseriaşilor din Târgu-Neamţ, 
spre bucuria micuţei obşti din acest oraş. 

Totuşi, în final, la reuniune au participat 
aproape 40 de persoane, deoarece au 
ţinut să fie prezenţi acolo atât o parte 
din evreii pietreni (sosiţi cu autobuzul) 
cât şi un grup de oaspeţi din Iaşi.  Într-o 
atmosferă prietenească, după rugăciu-
nea de dimineaţă, tema pusă în discuţie 
a fost „Evrei celebri din Târgu-Neamţ” 
(cu accent pe activitatea cunoscutului 
cercetător Moshe Idel). A urmat o vizită 
la cimitir şi prânzul servit la restaurantul 
„Babilon” din localitate.

Aşa cum reiese şi din titlul articolului, 
se poate vorbi deja despre o tradiţie în 
desfăşurarea  acestui gen de evenimente 
la C.E. Bacău, organizate cu sprijinul JDC 
Bucureşti şi al F.C.E.R. Ing. Izu Butnaru, 
preşedintele C.E. Bacău, a dat citire me-
sajului Consiliului Director al Forumului  

B’nai B’rith “Dr. Moses Rosen“ România, 
de solidaritate cu Ereţ  Israel şi de con-
damnare a atacurilor cu rachete, lansate 
de către membrii organizaţiei Hamas din 
Fâşia Gaza. El a arătat  că Seminarul 
Keshet reprezintă o acţiune de comuni-
care şi studiere   (Continuare în pag. 8)

(Continuare în pag. 8)

ample dezbateri. A fost şi un subiect mai 
apropiat de cotidian, anume prezentarea 
performanţelor fostei campioane de tenis 
a României, Ziszovits Lenke, având-o ca 
lector pe Livia Cherecheş. 

Atât cei prezenţi, cât şi conducerea 
comunităţii au apreciat efortul tuturor 
organizatorilor, în special al directorului 
JDC pentru România, Israel Sabag. A fost 
lansată iniţiativa ca asemenea seminarii 
să aibă loc cel puţin de două ori pe an, 
propunându-se şi nişte teme interesante, 
pe care membrii comunităţii ar dori să le 
audieze. La terminarea sesiunii a avut loc 
un prânz festiv cu toţi participanţii.
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care s-a referit la 
“Moshe Idel şi viaţa 

culturală românească interbelică”. Pro-
gramul s-a încheiat cu sesiunea profeso-
rului Shlomo Shoham din Israel despre 
“Quo vadis - încotro evreimea azi”. 

Masa de prânz a fost un moment de 
relaxare pentru toţi participanţii, care s-au 
bucurat de bucatele gustoase pregătite 
de personalul cantinei.

Programul Centrului de zi pentru 
pensionari de la Timişoara a fost foarte 
bogat în perioada care se încheie. Un 
moment deosebit a fost vizita la micuţii 
care se află în îngrijirea Fundaţiei “Rudolf 
Walter” din Timişoara. Vârstnicii au avut 
prilejul să descopere în micii prieteni copii 
talentaţi, bine crescuţi, care stau şi învaţă 
în condiţii optime. 

Al doilea program de voluntariat 
în Cimitirul evreiesc din Timişoara, 
desfăşurat duminica, a adus împreună 
membri ai comunităţii de toate vârstele. 
„Înarmaţi” cu cele necesare, ei au cu-
răţat de rugină poarta şi bună parte din 
gardul cimitirului şi au amenajat intra-
rea. Mobilizarea membrilor comunităţii 
pentru acest eveniment de suflet a fost 
impresionantă.

LUCIANA FRIEDMANN

S i m b o l  a l  u n i t ă ţ i i

Expoziţie  
de fotografii despre 

supravieţuitori  
ai Holocaustului
La Sinagoga 

Mare din Satu 
Mare a fost des-
chisă expoziţia 
de fotografii a ar-
tistului polonez 
Andrzej Polec, 
inti tulată „Noi 
suntem ultimii, 
întrebaţi-ne...” 
Artistul fotograf 
polonez s-a de-
dicat în ultimul 
timp imortalizării 
comunităţilor evreieşti din Europa de est 
şi este un bun prieten al evreilor sătmă-
reni. Expoziţia, care prezintă o serie de 
portrete ale supravieţuitorilor Holocaus-
tului, inclusiv din Satu Mare, se înscrie în 
şirul de comemorări dedicate celor 70 de 
ani de la deportarea evreilor din Transil-
vania de Nord. La inaugurarea expoziţiei 
au participat, alături de artistul fotograf, 
preşedintele comunităţii sătmărene, av. 
Nicolae Decsei şi numeroşi membri ai co-
munităţii şi prieteni ai acestora, pasionaţi 
de istorie şi arta fotografică.

Concert la Sinagogă 
La 26 iunie a.c., la Sinagoga Mare s-a 

desfăşurat concertul renumitului duet de 
jazz Harry Tavitian şi percuţionistul săt-
mărean Cserey Csaba. În deschidere a 
evoluat formaţia KFS. (După cotidianul 
sătmărean „Informaţia Zilei”)

JEANA 
GOLDSFARB  
- 95 de ani

La cei 95 
de ani aniver-
saţ i  recent , 
Jeana Gold-
sfarb este pre-
zentă la toate 
manifestările 
religioase şi 
culturale orga-
nizate de C.E. 
Ploieşti. Este, 
de asemenea, 
nel ips i tă de 
la concerte, 
spectacole de 
teatru. Dar fi-
indcă a lucrat 
o viaţă în do-
meniul culturii, 
sărbătorita de astăzi, care se bucură de 
tinereţe spirituală, răspunde cu plăcere 
invitaţiilor la evenimente culturale ploieş-
tene. Jeana Goldsfarb este o constantă 
cititoare de literatură bună şi apreciază 
mult revista „Realitatea Evreiască”, la 
care este abonată. La întâlnirile comuni-
tare ia parte la discuţii iar modul ei de-a 
vorbi şi a pune problemele denotă pregă-
tire intelectuală. Vine adesea cu dulciuri şi 
alte bunătăţi, pe care le oferă cu bucurie 
celor prezenţi. A fost, acum, rândul nostru 
s-o sărbătorim cum se cuvine.

Ing. ADELA HERDAN
preşedinte al C.E. Ploieşti

Colaborare 
industrială 

România – Israel
Ministrul român al Economiei, Con-

stantin Niţă, a declarat, la întoarcerea 
dintr-o vizită în Israel, că israelienii in-
tenţionează să dezvolte colaborarea in-
dustrială cu România. Delegaţia română 
din care făcea parte a purtat discuţii cu 
reprezentanţi ai unor companii israeliene 
din aeronautică şi industria de apărare. 
Mai precis, s-a referit la o colaborare între 
Israel Aerospace Industry, Elbit Systems 
şi Uzina de reparaţii avioane Aerostar 
din Bacău. Elbit Systems este un vechi 
colaborator al companiei băcăuane. Un 
exemplu: firma mixtă AE Electronics, 
profilată pe repararea echipamentelor 
electronice pentru avioane şi elicoptere. 
De menţionat că profitul net al Aerostar 
din primul trimestru al acestui an a înre-
gistrat o creştere de 5,5%, cea mai mare 
parte a încasărilor provenind din export. 
(După „Deşteptarea”, 03.07.2014)

ComunitAti
Bacău

Satu Mare

Ziua Eroilor la Târgovişte
La 29 mai a.c., cu prilejul Zilei Eroilor, la Cimitirul evreiesc din 

Târgovişte s-a desfăşurat o ceremonie militară şi religioasă de 
depunere de coroane şi jerbe de flori la mormântul lui Herman 
Kornhausen, erou evreu al primului război mondial, decorat post 
mortem de către regele Ferdinand cu medalia „Virtutea Militară” 
clasa a II-a. Au participat reprezentanţi ai Prefecturii, Consiliului 
Judeţean, Primăriei municipiului, Asociaţiei Culturale de Prietenie 
România-Israel, filiala Târgovişte. Din partea Ambasadei Israelului, 
coroana de flori a fost depusă de prof. Edith Konigsberg, unul dintre 
cei cinci evrei care mai trăiesc la Târgovişte. Din partea F.C.E.R. au 
participat şi au luat cuvântul  ing. Paul Schwartz, vicepreşedintele 
Federaţiei şi preşedinte al C.E.B., şi  dr.ing. José Blum, directorul 
Oficiului pentru Cultură, care a prezentat şi mesajele preşedintelui 
F.C.E.R., deputat Aurel Vainer şi al ing. José Iacobescu, preşedin-
tele B’nai B’rith România. Istoric dr. Lya Benjamin a vorbit despre 
faptele eroice ale lui Herman Kornhausen.

R e c u n o ş t i n ţ ă
Laura Parpală, membră a C.E.B., fiica d-nei Lili Parpală, 

asistată categoria A, decedată la data de 12.04.2013, la 
vârsta de 92 de ani, îmi exprim recunoştinţa faţă de modul 
în care C.E.B. i-a acordat un sprijin deosebit mamei mele, 
pe parcursul întregii perioade în care ea a devenit membră a 
C.E. Bucureşti (din anul 1990). În plus, de câte ori a fost ne-
voie de un ajutor extra-barem, solicitarea ei a fost onorată.

Apreciez în mod deosebit interesul F.C.E.R., C.E.B., 
precum şi al DASM pentru intensa preocupare în a găsi 
cele mai bune soluţii de rezolvare a cerinţelor membrilor 
săi. Pentru efortul depus, aduc cele mai calde mulţumiri  
d-lui ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte al F.C.E.R. şi pre-
şedinte al C.E.B., precum şi DASM, urări de bine şi succes 
pentru prosperitatea F.C.E.R.

Cu stimă, respect şi consideraţie
Dr. LAURA PARPALĂ

Programul  
„Twin Schools” 

Bacău – Petah Tikva
În cadrul Programului „Twin Schools” 

au avut loc, până în prezent, mai multe 
schimburi de experienţă între elevii par-
ticipanţi din şcolile înfrăţite ale oraşelor 
Bacău şi Petah Tikva. Anul acesta, Pro-
gramul susţinut de Primăria Municipiului 
Bacău se derulează între 20-24 iulie. 
Au avut loc vizite ale elevilor israelieni 
la biblioteci, şcoli, universităţi, sinagogi, 
mânăstiri, catedrale, ca şi momente de 
relaxare: vizite în parcuri, bazinul olimpic, 
o seară de bowling. (După „Deşteptarea”, 
03.07.2014)

Seară culturală israeliană

În ziua de 19 iunie 2014, a avut loc 
în incinta Bibliotecii Municipale „Ştefan 
Luchian” din Moineşti o seară dedicată 
culturii şi civilizaţiei evreieşti, organizată 
de elevii Liceului Teoretic „Spiru Haret”, 
coordonaţi de profesoara Adriana Că-
zănel, directoarea liceului. Manifestarea 
se înscrie într-un amplu proiect de ”seri 
culturale” cu rolul de a apropia liceul 
moineştean de organizaţii şi comunităţi 
din judeţ şi din ţară şi se desfăşoară în 
parteneriat cu Primăria Moineşti. 

Seara culturală a fost realizată cu 
ajutorul Fundaţiei “Leolam” (Eternitatea), 
care a luat naştere la iniţiativa a patru per-
soane provenind din Moineşti şi se ocupă 
atât cu întreţinerea Cimitirului evreiesc, 
cât şi cu promovarea Moineştiului, făcând 
cunoscut lumii întregi că pe-aici au trecut 
fostul Şef Rabin al Cultului Mozaic, dr. 
Moses Rosen, scriitorul Alexandru Sever, 
poetul şi publicistul Abraham Clain, poetul 

şi eseistul Samuel Rosenstock (Tristan 
Tzara), artistul plastic Pincu Grinberg (Pic 
G. Adrian), jurnalistul Nestor Rateş etc.

La eveniment a participat Izu Butna-
ru, preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Bacău, şi Mihaela Rusu, reprezentanta 
Fundaţiei “Leolam”.

Elevii de la Liceul Teoretic “Spiru Ha-
ret” au pregătit pentru acestă seară mu-
zică, dansuri, un fragment din cunoscuta 
piesă de teatru “Tache, Ianke şi Cadâr”, 
un eseu despre Tristan Tzara şi foarte 
multe informaţii despre istoria, filosofia, 
geografia, arhitectura Israelului. Corul 
“Resurrectio” a interpretat imnul Israe-
lului, precum şi melodia Hava Nagila. A 
urmat o prezentare generală a Israelului 
şi un material despre Fundaţia “Leolam” 
şi activităţile acesteia în Moineşti.

CRISTINA POPESCU 
MIHAELA RUSU

Moineşti

Ploieşti

a principalelor teme 
iudaice. 

În cuvântul său, ing. Brif Hainrich a 
arătat că termenul Keshet (curcubeu) re-
prezintă un simbol al punţii care trebuie să 
se stabilească între generaţii şi un simbol 
al unităţii tot aşa cum se înmănunchează 
culorile curcubeului în formarea luminii. În 
continuare, el a expus tema “Tora – Car-
tea cărţilor”, referindu-se la importanţa 
Torei în viaţa poporului evreu, la cele cinci 
Cărţi ale Torei, componentele de bază 
ale celor 24 de Cărţi ale Bibliei iudaice 
(Tanach), la continuitatea studiului Torei, 
la comentariile şi aforismele lui Rashi.

Ing. Florin Goldring a prezentat un 
bogat şi foarte interesant material referi-
tor la una din cele mai mari personalităţi 
evreieşti ridicate din Bacău, Marele Rabin 
Alexandru Şafran, şi la contribuţia sa la 
menţinerea  vieţii evreieşti în România, în 
anii prigoanei rasiale.   

Izu Butnaru a prezentat  rolul jucat în 
viaţa Bacăului de o serie de  mari per-
sonalităţi, foşti  membri ai Comunităţii 
din Bacău, remarcând, între aceştia, pe 
foştii preşedinţi ai C.E. Bacău (z.l.): David 
Vataru, Iancu Guttman, Iosif Brill, Mitică 
Cojocaru şi Hari Vigdar, şi a subliniat  
meritele deosebite ale dr-ului Brill Michel 
(z. l.), fratele coreligionarului nostru Ioşca 
Brill, care s-a remarcat prin faptele sale 
deosebite şi care a fost decorat de pre-

şedintele Franţei cu înalta distincţie a Re-
publicii Franceze “ Legiunea de Onoare“. 

Nelu Lupovici, contabilul C.E.,  a 
vorbit despre contribuţia deosebită, din 
timpul dictaturii antonesciene, a fostului 
preşedinte Mişu Grad, care a luptat pentru 
menţinerea vieţii evreieşti în Bacău, în 
acei ani teribili, şi care a obţinut aproba-
rea, de la autorităţile locale,  de înfiinţare 
a Liceului evreiesc, care a funcţionat până 
în 1944.  Acesta a obţinut şi aprobarea ca 
profesorii Liceului evreiesc să fie lăsaţi 
să predea la catedră şi să nu fie scoşi la 
munca obligatorie. 

Preşedintele C.E. Bacău a subliniat  
faptul că, la seminariile viitoare, vor fi 
prezentate şi alte personalităţi evreieşti 
băcăuane, prezentari care vor fi făcute, 
prin rotaţie, de către un numar cât mai 
mare de lectori, membri ai C.E. Bacău.

Menţionăm, în final, că acţiunea a 
fost deosebit de reuşită şi că la ea au 
participat 55 de membri ai C.E. Bacău, cu 
vârste de la trei-patru anişori (Leon şi Fri-
da Bargu, Paulin şi Paulina  Gottesman, 
şi Darius Ciocan) până la seniorul nostru 
Ioşca Brill, 93 de ani,  nelipsit de la toate 
activităţile Comunităţii.  

Ing. BUTNARU  IzU
preşedinte

Ing. BRIF HAINRICH   
secretar  

Moineşti

(Urmare din pag. 7)

(Urmare din pag. 7)

E v e n i m e n t  
d e  s u f l e t

K E S H E T  I I I
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„Talentul îl ai sau nu-l ai. Dar talentul 
trebuie să fie dublat de cultură. Atunci 
când porneşti la drum - spunea Antoaneta 
Ralian, sărbătorită la Centrul Comunitar 
Evreiesc din Capitală, la cei 90 de ani 
împliniţi, cu toate motoarele intelectuale 
rulând -, trebuie să simţi, să 
ştii ce înseamnă literatură”. 
„Când pornesc la o tradu-
cere - continua decana tra-
ducerilor în română a unora 
dintre cei mai reputaţi scrii-
tori englezi şi americani – în-
cerc să gândesc, să simt cu 
gândirea mea sensibilitatea 
scriitorului respectiv; să mă 
identific cu el; să-l înţeleg, 
chiar dacă are puncte de 
vedere diferite faţă de mine 
despre un subiect sau altul. 
Prima etapă este un proces 
de de-personalizare. A doua etapă este 
un proces de re-personalizare.“ 

Perfecţionismul este, poate, trăsătura 
ei dominantă, moştenită din moşi-strămoşi. 

Ridicarea de cortină din faţa laborato-
rului propriu i-a fost prilejuită de una din 
întrebările despre „procesul de creaţie a 
unei traduceri” adresată de preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, moderatorul 
celebrării dedicate acestei „doamne a 
culturii române”, desfăşurată la 22 iunie 
a.c., la Centrul Cultural Evreiesc (JCC). 
„Viaţa ei a oscilat între dezamăgire şi ac-
ţiune curajoasă, călătorie deloc uşoară la 
care nu a renunţat”. Aşa a prezentat-o în 
preambul, consilierul cultural al preşedin-
telui Federaţiei, dr. ing. José Blum, în faţa 
unei asistenţe din care n-au lipsit lideri 
F.C.E.R., C.E.B., BBR, ACPRI, nume-
roase personalităţi ale culturii româneşti 
şi ale obştii noastre

Schiţă de portret
Referirile moderatorului la elementele 

biografice ale celei aniversate au făcut 
apel la memoria afectivă a dr. Aurel Vai-
ner. „Mă leagă câteva amintiri de familia 
Ralian. Am colaborat prin ’75 cu unul 
dintre cei mai bine cotaţi ziarişti din istoria 
Radio-ului, Marius Ralian z.l., soţul marii 
noastre traducătoare. În acea perioadă, 
lucram la Institutul de Cercetări Econo-
mice din Bucureşti. Marius Ralian a venit 
să realizeze un interviu despre activitatea 
Institutului. În anii ceauşismului, ziaristul 
Ralian mi-a permis să intru pe postul na-
ţional de radio.” Vorbitorul şi-a exprimat 
regretul că, mai târziu, nu l-a mai vizitat. În 
continuare, el a evidenţiat: . educaţia pri-
mită de Antoaneta Ralian în familia evre-

iască burgheză din Roman şi rolul jucat 
de mamă – „a idişe mame” - în formarea 
intelectuală a fiicei; • suferinţele din anii 
legislaţiei rasiale, absolvirea, după război, 
a Facultăţii de Litere din Capitală; • anga-
jarea, încă înainte de terminarea studiilor, 

la Ministerul Învăţământului, 
apoi, la Editura Univers; • 
sfârşitul prematur al mamei; 
• căsătoria, simbioză sufle-
tească şi spirituală, care a 
durat 60 de ani; • impunerile 
cenzurii în perioada totalita-
ristă; • libertatea de traduce-
re, după 1990, şi colaborarea 
frecventă cu Editurile Huma-
nitas şi Polirom; • premiile şi 
diplomele de excelenţă din 
partea Uniunii Scriitorilor, 
Asociaţiei Scriitorilor din Bu-
cureşti, revistei Observator 

Cultural, Departamentului de Stat al SUA; 
• instituirea, în 2010, la Târgul de Carte 
Gaudeamus, a Premiului special pentru 
traduceri „Antoaneta Ralian”. 

Aurel Vainer a dat citire felicitării tri-
mise de preşedintele României, Traian 
Băsescu, cu prilejul acestei aniversări. 
Au fost făcute consideraţii care i-au lumi-
nat: • „reuşita profesională – o reuşită a 
muncii”; prolificitatea - peste 110 traduceri 
îmbogăţind cultura română; • aprecierea 
din partea lumii literare din ţară şi din 
străinătate; • dubla identitate exprimată 
prin aforismul „unu plus unu egal unu”, 
respectiv, deplinul acord între a fi evreu 
român şi român evreu. Vorbitorul a mul-
ţumit organizatorilor evenimentului: şeful 
Oficiului Cultură, Artă, Ştiinţă, dr. ing. José 
Blum, şi colaboratorilor lui, Sibyl Benun, 
Robert Schorr.

Un exemplu pentru oamenii 
din „generaţia de aur”

Adriana Bittel, critic literar şi prozatoa-
re, a apreciat că Antoaneta Ralian este 
un exemplu stenic pentru oamenii din 
„generaţia de aur”, care demonstrează 
că poţi fi activ până la o vârstă înaintată. 

Este şi un talent literar pe care l-a per-
fecţionat, dar pasiunea ei este traducerea 
şi aici a dobândit rezultate excepţionale. 
Ea lucrează şi astăzi zilnic, având nume-
roase contracte de traducere. Este conşti-
incioasă, disciplinată, respectă termenele 
contractului. Pentru ea munca e un leac 
care o face să uite de suferinţe. Calitatea 
ei profesională este apreciată la superlativ 
deoarece este un interpret al operei pe 
care o traduce şi, în plus, îi plac pariurile 

dificile. Antoaneta Ralian, pe lângă talent, 
are şi calităţi umane excepţionale. Este 
un om foarte bun, generos, cu empatie, 
se bucură de succesul celuilalt şi este 
interesată de ce se întâmplă la noi şi în 
lume. Este o persoană participativă, iubită 
şi de generaţiile tinere. A fost sărbătorită 
de întreaga lume literară românească.

A răspândi lumină
Dr. Simona Vasilache, scriitoare şi 

critic literar, a definit modul personal de 
percepere a operei de traducătoare a An-
toanetei Ralian: „statornicie jucăuşă, deşi 
n-a avut profesori de joacă”; metamorfoză 
a visului de a fi profesoară în „peste o 
sută de lecţii predate, îmbogăţind, nu 
ca un aport exterior, ci ca unul scris şi 
gândit, literatura noastră”. Vorbitoarea a 
amintit „vocaţia de călător, atent la tot ce 
se întâmplă pe străzi, în muzee, reţinând 
şuete de taină cu mari scriitori, cu care 
s-a întreţinut de la egal la egal”. A făcut 
referire la „excepţionala traducere” a ro-
manului „Doamna Dalloway”, de Virginia 
Woolf, poate, cartea de care este cel mai 
puternic ataşată. A încercat să găsească 
resorturile sufleteşti ale operei de tălmă-
citoare, comparându-le cu cele ale lui 
Allen Ginsberg privind poezia. A citat o 
reverenţă păstrată în Arhiva revistei Ro-
mânia Literară, făcută Antoanetei Ralian 
de Miron Radu Paraschivescu: Antoaneta 
D’iradian, venind de la verbul din limba 
franceză irradier – a răspândi lumină.

O traducătoare curajoasă
Eseistul şi criticul literar Daniel Cris-

tea Enache a vorbit despre călătoriile 
Antoanetei Ralian şi impresiile ei în urma 
întâlnirii cu personalităţi din lumea literară 
din străinătate - scriitori, traducători, pro-
fesori de literatură şi de creaţie literară - , 
precum şi despre relaţia armonioasă cu 
soţul ei, care i-a fost un sprijin de a lungul 
vieţii. El a scos în evidenţă fidelitatea ei, 
faţă de ea însăşi, faţă de soţ şi faţă de 
limba în care traduce. Antoaneta Ralian, 
deşi ar fi putut rămâne în străinătate, nu 
a făcut-o, pe de o parte, deoarece ştia că 
erau persoane care garantaseră pentru 
ea şi soţul ei, pe de altă parte, fiindcă 
şi-a dat seama că nu ar fi putut realiza în 
străinătate ceea ce a realizat în România. 
A luat toate premiile posibile, a fost recu-
noscută, omologată, a obţinut, simbolic, 
tot ceea ce putea obţine un intelectual. 
Acum, a spus vorbitorul, va lucra de 
plăcere şi concurează numai cu propriile 
limite. 

Antoaneta Ralian, „o doamnă a culturii române”, la 90 de ani 

„ O r i c e  f a c i ,  s ă  f a c i  b i n e ”
Pentru bucureştenii 

anilor ‘70, recitalurile ei de 
dans modern, muzică şi 
poezie, „Nocturnele” de la 
Teatrul Ţăndărică, erau o 
oază de evadare din cenu-
şiul diurn, împovărătoarea 
dedublare, suspiciunea 
chiar şi faţă de propria um-
bră. Spectatorii o aplaudau 
pe Miriam Răducanu, cum 
aplaudau replici din Sha-
kespeare şi Gogol, fiindcă 
se pliau nemaipomenit de 
bine adevărurilor sociale interzise în epocă. O aplaudau, fiindcă 
dansul ei avea puterea să le întrupeze zbaterile. Era un act 
de cultură nemaicunoscut la noi. Şi asta venea dintr-o muncă 
istovitoare, un efort fantastic, o voinţă ieşită din comun de a-şi 
domina  fiecare muşchi, fiecare părticică a trupului-spirit, dornic 
să plasticizeze universul, capabil să-i exprime nu numai propria 
sensibilitate înveşmântată în forme moderne, dar şi o stare de 
spirit plutind în aer, rezonând cu a publicului. 

„Momentele în care dansam erau cele mai complexe, mai 
esenţiale”, încerca, retrospectiv, o privire înăuntrul acestei taine. 
Retrospectiv, pentru că atunci când am cunoscut-o, Miriam Ră-
ducanu nu mai dansa. Preda „Improvizaţia şi creaţia de mişcare” 
la Universitatea Ecologică; aşa se chema cursul pentru studenţii 
la actorie, privilegiaţi de-a fi avut-o profesoară. Nu era dăscăliţă 
de azi, de ieri. La câţiva ani după război, conducea prima şcoală 
coregrafică de stat din România. Nici dansul modern, în care 
excela, nu era o chestiune de modă. S-a făcut cunoscută prin 
profesorat de dans modern la Liceul de Coregrafie din Capitală 

într-o perioadă în care dansul modern era prea puţin apreciat 
de spectatori, educaţi mai ales în înţelegerea celui clasic. „Dar 
şi profesoara are profesori”, am încercat s-o fac să-şi deschidă 
sufletul. „Are. Profesorii dintâi mi-au fost părinţii. În casa noas-
tră se făcea muzică. Şi asta, cu seriozitate. Orice faci, trebuie 
să faci bine, ne spuneau părinţii mie şi fraţilor mei”. O familie 
evreiască care a dat lumii doi mari artişti: pe Miriam Răducanu 
şi Jan Tausinger, cunoscut pianist, dirijor şi compozitor, stabilit 
după război la Praga. „Ai talent, mi-a spus prima profesoară 
de dans, Käthe Lintz, fostă dansatoare la Viena, soţia unui 
funcţionar al fabricii de textile din Buhuşiul copilăriei. Dar, dacă 
vrei să devii adevărată balerină, trebuie să munceşti pe brânci. 
Aveam, atunci, zece ani”. A fost lecţia a doua. 

O altfel de lecţie i-a fost prigoana rasială, cu inevitabila matu-
rizare timpurie. Lecţia asta putea s-o frângă sau s-o întărească. 
Dar îndărătnicia de a-şi urma steaua s-a dovedit mai puternică. 
După ce familia s-a mutat în Capitală, tânăra a devenit eleva 
unui renumit balerin, pedagog, om de cultură, Trixy Checais. „El 
ne învăţa să ne descoperim propria personalitate”, se însufleţea. 
Cred că a fost lecţia-cheie, chiar dacă avea să studieze şi cu 
Milla Lindenberg, fostă dansatoare la Opera din Bucureşti. A 
avut norocul să intre într-un cerc de intelectuali de bună calitate: 
oameni de teatru, film, muzică, presă. S-a şi căsătorit cu unul 
din ei: ziaristul Cornel Răducanu. Greutăţile n-au ocolit-o: o 
problemă de sănătate a împiedicat-o 10 ani să danseze. Nu s-a 
resemnat. S-a înscris la Facultatea de teatru, secţia actorie. O 
experienţă de mare folos, ca şi jazz-ul, folclorul muzical, poezia 
modernă. Toate i-au adâncit înţelegerea pentru tot ce e subtil, 
profund. Astfel a reintrat în lumea dansului, astfel a continuat 
prin elevi, unii - stelari, cu tot ce-a strâns în anii de tăcere. Falsă 
tăcere. Valorile nu pot fi reduse la tăcere. 

Miriam Răducanu - 90

Nevoia  
de Don Quijote

Sor in  Vieru 
face parte dintr-o 
specie rarisimă 
azi: intelectualul imun la publicitate. Spe-
cia este, poate, pe cale de dispariţie şi ar 
trebui protejată, cum se procedează şi cu 
altele, din alte regnuri. Doar în mentali-
tatea comună, criteriul precumpănitor de 
valorizare e imaginea: cea de pe ecranul 
televizorului, de pe net, din ziar… Trăind în 
acord cu legile naturii, înzestrat cu o gân-
dire originală, putere de a merge până la 
capăt pe drumul propriu, fără a fi vreodată 
mulţumit de sine şi fără a face concesii 
vreunei forme de compromis intelectual, 
profesorul-filozof se consideră elev perpe-
tuu. Poetul e aplecat asupra lumii lăuntri-
ce, prin care se filtrează cea exterioară. 
Nu acceptă interviul; colocviul – da. 

S-a întâmplat cu ani în urmă, la sfâr-
şitul unei „După amieze culturale R.E.”, 
în fostul sediu al revistei, din strada Popa 
Nan, când amurgea peste Foişorul de foc, 
văzut de la fereastra mansardei în care 
aveam biroul. Îmi împărtăşea câte ceva 
din frământările unui spirit critic exersat, 
dominant fiind semnul de întrebare, 
amprenta gândirii iudaice. De ce privim 
alte civilizaţii contemporane nouă cu 
mai puţină consideraţie decât aceea în 
care trăim? De ce stă în picioare ecuaţia 
prezent-trecut, trecut-prezent, chiar dacă 
repetarea istoriei are înfăţişări şi nume 
diferite? De ce adevărul social – şi aşa, 
impur – este deliberat trunchiat, după 
interesul unei puteri sau alteia? De ce 
funcţionarii, în orice societate, îşi apără 
doar propriul confort existenţial? De ce se 
pune ştampila „Don Quijote” pe foaia-n 
care sunt cuprinşi căutătorii de adevăr? 

Sorin Vieru face distincţie între utopii 
mărunte, utopii false, utopii stârnite de 
cutezanţă intelectuală. Da Vinci a visat 
ca omul să zboare aidoma păsărilor şi 
a imaginat planorul. Discreditarea uto-
picului este o greşeală. Viitorul trebuie 
privit cu încredere, cu spaimă? Spaima 
are argumente de ordin biologic, social, 
de fizică a pământului. Avem nevoie de 
încredere moderată ca să ne păstrăm 
echilibrul. O dovedesc scrierile sale apă-
rute în volum - „Axiomatizări şi modele ale 
studiilor silogistice”, „Încercări de logică”, 
„Riscul gândirii”, unde e coautor -, studiile 
în reviste de filozofie în ţară şi străinătate, 
eseurile - în volume colective, traducerile 
din filozofi clasici şi contemporani, cartea 
de poezie „Momentan” ş.a. Demistificator 
al tuturor locurilor comune, în permanentă 
reconsiderare a antinomiilor progres/re-
gres, proporţie/disproporţie, comunicare/
incomunicabilitate, este convins că, oricât 
am rosti cuvinte şlefuite despre armonie 
socială, realitatea se încăpăţânează să 
rămână negeluită. Crede că în momente 
de cumpănă din istoria umanităţii există 
întotdeauna o breşă: posibilul salvator. 
Consideră cunoaşterea inepuizabilă, 
tocmai pentru că fiecare a ajuns - prin ex-
perienţe proprii - la un anume punct al ei. 
Admite că civilizaţia se menţine aşa cum 
o face orice organism: prin eliminarea 
toxinelor. Din sarcasmul faţă de tipologia 
intelectualului fluctuant se conturează 
autoportretul cărturarului matur care 
n-are de ce roşi în faţa adolescentului 
pornind în viaţă cu delicateţe sufletească 
şi intransigenţă de gândire.

Prof. univ. dr. 
Sorin Vieru - 80

(Continuare în pag. 10)
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Combustibil  bio obţinut  
de cercetătorii  israelieni

O echipă de cercetători, condusă de 
profesorul Moti Herskowitz de la Universi-
tatea „Ben Gurion” din Neghev, a prezen-
tat rezultatul unor mai vechi studii pentru 
obţinerea unui combustibil 
pentru avioane. Proiectul 
se referă la crearea de 
hidrocarburi rezultate din 
apă şi aer, ca  alternativă 
la metoda folosită în pre-
zent. Tehnic vorbind, este 
vorba despre extragerea 
moleculelor de carbon din 
dioxidul de carbon prezent 
în aer şi fuzionarea acesto-
ra cu moleculele de hidro-
gen conţinute în apă. La 
nivel de laborator, experimentul s-a 
dovedit a fi un real succes, iar savanţii 
israelieni se concentrează asupra unei 
metode de a aduce acest nou tip de car-

burant într-un produs de larg consum. Din 
cauză că procesul de cercetare se află 
încă în faza incipientă, multe detalii nu au 
fost dezvăluite de profesorul Herskowitz, 

dar tot el a declarat că 
„nu este nimic miraculos”.  
Acest nou combustibil 
verde al viitorului ar repre-
zenta o adevărată revolu-
ţie în domeniu, deoarece 
combustibilul utilizat în 
domeniul aviaţiei consu-
mă resurse epuizabile, 
pe când varianta israeli-
ană utilizează o resursă 
inepuizabilă, rezerva de 
hidrocarburi derivată din 

apă şi aer. Cele mai realiste previziuni 
susţin că acest nou combustibil ar putea 
fi disponibil în circa 10-20 de ani. 

Statele Unite ale Americii şi Statul 
Israel vor dezvolta un proiect comun de 
cercetare în domeniul tehnologiei ener-
getice. El este coordonat de o fundaţie 
comună, BIRD (Binational Industrial Re-
search and Development Foundation), 
care a facilitat şi alte astfel de cooperări 
în diverse domenii, încă din anul 1977. 
Finanţarea are o valoare egală pentru 
ambele părţi – 1 milion de dolari americani 
– iar programul se bazează pe strategia 
de obţinere a independenţei energetice 
a celor două ţări, precum şi pe obţinerea 
unor surse regenerabile de energie. În 
cadrul acestui parteneriat vor lua naştere 
mai multe proiecte finanţate prin granturi 
comune. Potrivit lui Limor Nakar-Vincent, 
director pentru dezvoltarea proiectelor în 
cadrul BIRD, „realizarea unor parteneri-
ate în acest domeniu este deosebit de 
importantă pentru asigurarea succesului. 
Există un risc considerabil şi este nevoie 
de expertiza şi cunoştinţele ambelor părţi, 

de aceea acest tip de parteneriat este 
benefic ambelor state.” BIRD Foundation 
a lansat un apel tuturor antreprenorilor 
din domeniul energiei regenerabile care 
pot beneficia de un generos grant de 
un milion de dolari. Unele companii is-
raeliene, precum Panoramic Power fac 
parte din această poveste de succes, ea 
oferind soluţii inteligente de gestionare 
a energiei electrice utilizată  de spitale. 
Aceste parteneriate au un rol semnificativ 
şi în dinamica relaţiilor economice, afirmă 
oficialul citat anterior. 

Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Important proiect comun SUA - Israel

Soluţii pentru 
încetinirea 

agravării 
diabetului

 “Acordăm o atenţie deosebită somnu-
lui, depresiei şi funcţiei sexuale”, afirmă 
dr. Tali Cuckierman-Yaffe, directorul unei 
renumite secţii de diabetologie din cadrul 
Centrului Medical Sheba, din Tel Hasho-
mer, Israel. Cercetările coordonate de dr. 

Cuckierman-Yaffe sunt cu atât mai im-
portante cu cât sunt coroborate cu studii 
sociologice privind evoluţia demografică 
la nivelul anului 2050. Potrivit acestor 
rezultate, în anul 2050, aproximativ un 
sfert din populaţia lumii va avea vârsta de 
peste 60 de ani şi, implicit, va fi expusă 
riscului de a fi afectată de diabetul de 
tip II. Specialiştii au remarcat o legătură 
îngrijorătoare între diabetul de tip II şi 
demenţă, precum şi faptul că accelerează 
ritmul de îmbătrânire. Pe baza acestor 
concluzii a fost elaborat un set complex 
de controale medicale, fizice şi cogniti-
ve, realizate de o echipă medicală care 
monitorizează evoluţia fiecărui pacient şi 
oferă indicaţiile necesare. Acest gen de 
clinică este unic în lume, urmând ca un 
astfel de prototip să fie realizat în Japonia 
sau Statele Unite ale Americii. Având în 
vedere că majoritatea bolnavilor de diabet 
nu beneficiază de un asemenea centru, 
dr. Cuckierman-Yaffe a afirmat că soluţia 
optimă la care orice diabetic poate apela 
constă în exersarea minţii şi a memoriei. 
“Cu toate acestea, oamenii trebuie să 
înţeleagă că nu există vindecări mira-
culoase. Încercăm să încetinim ritmul 
declinului funcţiei cognitive”, a afirmat ea. 

Statul Israel se alătură unui 
important program de cercetare al UE

Dronele israeliene contribuie  
la combaterea traficului de droguri

Prim-ministrul israelian Benjamin 
Netanyahu şi preşedintele Comisiei 
Europene, José Manuel Barroso, s-au 
întâlnit cu ocazia alăturării Statului Israel 
proiectului european de cercetare Hori-
zon 2020, pogramul-cadru al Uniunii Eu-
ropene în domeniul cercetării şi inovării. 
La ceremonia care a avut loc în 8 iunie 
la Ierusalim, au participat ambasadorul 
UE în Israel, Lars Faaborg-Andersen, şi 
ministrul israelian al ştiinţei, tehnologiei 
şi cercetării spaţiale, Yaakov Peri, ambii 
semnând importantul acord. 

Horizon 2020 se numără printre cele 

Tehnologia israeliană se dovedeşte 
de un real ajutor autorităţilor braziliene în 
lupta împotriva reţelelor organizate de tra-
fic de droguri, crimă organizată sau chiar 
celulelor teroriste, mai ales în contextul 
găzduirii ediţiei Campionatului Mondial de 
Fotbal. Recent, poliţia braziliană a reuşit 
anihilarea unei grupări de traficanţi de nar-
cotice cu ajutorul dronei de recunoaştere 
Heron, produsă de industria aerospaţială 
israeliană. Statul Israel este unul din 
partenerii Braziliei în domeniul echipării 

şi modernizării forţelor aeriene militare. 
„Israelul este o ţară foarte puternică, iar 
din câte se observă este dispusă să îşi 
exporte tehnologia din acest domeniu”, 
afirmă Michael Blades, analist al compa-
niei de analiză şi consultanţă Frost & Sul-
livan. Este vorba de companii israeliene 
importante precum IAI sau Elbyt Systems. 
În ceea ce priveşte volumul de schimburi 
între cele două ţări, sectorul militar este 
fruntaş, devansând vânzările celui ameri-
can de profil, în cadrul relaţiilor bilaterale. 
Drona Heron are o capacitate de 52 de 
ore de zbor continuu şi a fost cumpărată 
de state precum India, Turcia, Singapore 
Australia sau Franţa. Tehnologia aeriană 
dezvoltată de experţii israelieni este la 
cote înalte, fiind selectată în vederea în-
cheierii unui contract în valoare de peste 
un miliard de dolari cu ministerul de resort 
din Coreea de Sud. 

mai mari proiecte de cooperare ştiinţi-
fică şi industrială din lume, iar Israelul 
va participa cu o sumă de aproximativ 
140 de milioane de euro anual. În cifre 
absolute, cooperarea este reciproc avan-
tajoasă, mediile ştiinţifice şi economice 
fiind angrenate în cooperări în valoare 
de aproape un miliard de euro. Peste 
1197 de proiecte de cercetare iniţiate de 
oameni de ştiinţă israelieni au beneficiat 
de granturi europene în valoare de pes-
te jumătate de miliard de euro. Până în 
prezent au fost depuse aproximativ 500 
de noi proiecte, având participanţi din 
Israel, acestea urmând a fi evaluate până 
în septembrie 2014 şi încheiate acorduri 
până la finele anului. În ciuda faptului că 
iniţial participarea la acest proiect a fost 
privită cu suspiciune de societatea civilă 
israeliană din cauza condiţiilor impuse 
de organismele europene, cauza nobilă 
a cercetării şi dezvoltării a primat, progra-
mul fiind considerat un demers benefic 
din pcunct de vedere politic. 

Antoaneta Ralian,  
„o doamnă a culturii 
române”, la 90 de ani 

În acest context, 
el a vorbit despre 

„provocarea” Henry Miller, traducerea 
căruia a necesitat un curaj deosebit. Ca 
traducătoare, ea renunţă la propria per-
sonalitate şi se pliază pe cea a autorului. 
Îi plac scriitorii care au curaj, realizând 
compoziţii literare complexe. Doreşte 
cărţi polifonice, care reprezintă provocări 
reale. Întotdeauna şi-a propus ţinte şi 
ştachete dintre cele mai înalte. Antoaneta 
Ralian este decana de merit a traducerilor 
din literatura anglo-saxonă şi poate să 
se laude cu mândria firească a lucrului 
bine făcut, şi-a încheiat cuvântul Daniel 
Cristea-Enache.

„Respect tradiţiile 
strămoşilor mei”

În cadrul luărilor de cuvânt ale asisten-
ţei, etnosociolog dr. Harry Kuller a arătat 
preţuirea de care să bucură Antoaneta 
Ralian, fiind inclusă în lucrarea „Con-
tribuţiile evreilor în cultura şi civilizaţia 
României”, alături de Adolphe Stern, 
un important traducător al operelor lui 
Shakespeare, precum şi în calendarul 
R.E., alături de Albert Einstein. Veronica 
Bârlădeanu, ea însăşi traducătoare din 
maghiară în română, membră a Uniunii 
Scriitorilor, a mărturisit că prietena ei, 
Tonci, este „marele ei maestru cu suflet 
cald”. Îi admiră puterea de muncă, de 
creaţie, traducerea fiind o recreare în 
altă limbă a originalului. „Cred că elogiul 
maxim pentru sărbătorită îl reprezintă 
cuvintele Catincăi Ralea, într-un interviu 
acordat la Radio România Internaţional”, 
a spus Ioana Niţescu. „În loc să citesc o 
carte în engleză, prefer s-o fac în tradu-
cerea Antoanetei Ralian”. Moderatorul a 
întrebat-o de ce nu traduce cărţi ale unor 
scriitori români importanţi în engleză. 
Numai cineva care este nativ al limbii 
în care traduce poate să dea strălucire 
textului, a răspuns ea. La întrebarea: 
cum se raportează la iudaism, răspunsul 
a fost: „Nu sunt religioasă, nu sunt atee. 
Cred că trebuie să existe ceva deasupra 
noastră. Respect, însă, tradiţiile strămo-
şilor mei”. Eva Galambos s-a declarat 
adeptă a concepţiei exprimate atât de 
moderator, cât şi de sărbătorită, privind 
menţinerea capacităţii intelectuale şi a 
conectării sociale prin muncă. Florian 
Solomon, fost redactor la radio, a arătat 
că cei de la istorie orală o aşteaptă să dea 
cât mai multe informaţii despre ea. Şi – un 
amendament deloc neglijabil, susţinut de 
Anette Vainer: nevoia de a zâmbi.

„Nu m-am recunoscut  
în cele spuse aici”

Mulţumind celor care au vorbit despre 
ea în cadrul simpozionului, Antoaneta 
Ralian a afirmat că a avut impresia că 
nu era vorba despre ea, că „era ceva 
familiar şi cunoscut dar nu s-a recunoscut 
în elogiile aduse”, era puţin prea mult. În 
continuare, domnia-sa a mulţumit tuturor 
celor care au sărbătorit-o, începând cu 
preşedintele statului până la F.C.E.R., 
Uniunea Scriitorilor, colaboratori, prieteni, 
şefi de editură, reviste literare. Aceste 
festivităţi, a mai spus sărbătorita, i-au dat 
un imbold să mai continue, au ajutat-o 
să-şi dea seama că a avut o menire în 
viaţă: de a da plăcere altora.

„Dedic această frumoasă manifestare 
memoriei soţului meu”, a fost sensibila 
mărturisire a Antoanetei Ralian, faţă de 
cel care trăieşte în sufletul ei cât timp 
ea este.

Transmisia prin internet a evenimen-
tului a fost realizată de Silviu Vexler, 
consilier al preşedintelui F.C.E.R.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS 

(Urmare din pag. 9)
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Consideraţiile gral-ului (r), prof. univ. 
dr. Mihail E. Ionescu, directorul Institutului 
de Studii Politice de Apărare şi Istorie Mili-
tară, privind intrarea României în Războiul 
de Reîntregire, prilejuite de marcarea unui 
centenar de la începutul Primului Război 
Mondial, au constituit punctul de pornire 
al acestui interviu.

  - Cum apreciaţi aportul evreilor 
români la Războiul de Reîntregire a Ro-
mâniei, 1916 – 1918?

  - Acest aport, parte inseparabilă 
a Primului Război Mondial, a fost unul 
remarcabil, din cel puţin două puncte de 
vedere. Mai întâi, trebuie spus că doar 6 
000 din cei aproape un sfert de milion de 
evrei aflaţi pe teritoriul Vechiului Regat 
aveau cetăţenie română. Potrivit legii, 
toţi cei înscrişi pe listele de mobilizare 
– zeci de contingente – au fost chemaţi 
sub arme. Ei s-au înrolat şi au luptat fără 
şovăire, cu eroism şi cu jertfe. În al doilea 
rând, şi din această perspectivă, familiile 
celor înrolaţi au contribuit la eforturile de 
război laolaltă cu ceilalţi cetăţeni, au su-
ferit identic cu naţiunea majoritară ororile 
războiului, ale ocupaţiei, au suportat cu 
demnitate privaţiunile de tot felul. Este 
un aport remarcabil pentru că, în pofida 
discriminării de tratament civic şi constitu-
ţional, demonstrează ataşamentul evreilor 
la idealul naţional al tuturor românilor, îm-
părtăşirea integrală a interesului naţional. 

- La datele recensământului din 1912, 
vieţuiau în ţară 241 000 de evrei, majorita-
tea, cum aţi amintit, fără cetăţenie româ-
nă. La Războiul de Reîntregire au parti-
cipat 23 000 de militari evrei, aproximativ 
10% din populaţia evreiască, echivalând 
în procente cu participarea poporului ro-
mân. Aceste date, popularizate, ar putea 
oferi un antidot la propaganda, mai ales 
în rândul tinerilor, a noii extreme drepte? 

- Indiscutabil că asemenea date cores-
pund adevărului istoric. Sunt un veritabil 
„vaccin”, atestând ataşamentul minorităţii 
evreieşti la cauza naţiunii majoritare, în 
faţa aberaţiilor susţinute de curentele 
antisemite, în trecut, dar continuate sub 
alte forme, astăzi. Alături de contribuţia 
importantă a evreilor la dezvoltarea 
economică a României, în general, la 

procesul de modernizare a ţării. Modul de 
comportare a minorităţii evreieşti în timpul 
Primului Război Mondial este, practic, 
un exemplu de loialitate desăvârşită faţă 
de ţară şi de identificare cu obiectivele 
naţiunii majoritare. Această trăsătură se 
va evidenţia şi după Marele Război. Mi-
noritatea evreiască, mult mai numeroasă 
după reîntregirea ţării cu provinciile aflate 
până atunci sub stăpânire străină, a avut o 
contribuţie semnificativă, încă insuficient 
studiată, la performanţele interbelicului ro-
mânesc. Ceea ce este un veritabil antidot 
faţă de antisemitismul inerţial, alimentat 
puternic mai recent şi din alte surse de-
cât cele tradiţionale. Mă refer la influenţa 
externă, azi, a unor curente antisioniste 
de extremă dreapta din Europa sau de 
aiurea, devenită vizibilă, preocupantă. 
Împotriva lor trebuie altfel de vaccinuri 
decât faţă de antisemitismul tradiţional, 
care trebuie combătut cu toată energia 
în continuare. 

- În ce măsură se poate vorbi de o 
tradiţie în mentalitatea evreilor români 
privind prezenţa lor pe câmpurile de bă-
tălie de la Războiul de neatârnare a ţării 
din 1877 până în contemporaneitate, cu 
excepţia perioadei 1940 – 1944, când a 
existat interdicţia de participare a evreilor 
pe front?

- Este, indiscutabil, o tradiţie. Putem 
vorbi chiar de faptul că, alături de identi-
tatea proprie a minorităţii evreieşti, deplin 
explicabilă prin existenţa milenară neîn-
treruptă a poporului evreu, se regăseşte 
- puternică şi fertilă - o alta, care vădeşte 
solidaritate deplină cu năzuinţele naţiunii 
majoritare, completând-o fericit pe cea 
dintâi. Aşadar, la revoluţia română din 
1848 se remarcă personalităţi de origine 
evreiască precum pictorul Daniel Rosen-
thal sau Barbu Iscovescu. La războiul 
de independenţă, în 1877-1878, îţi vine 
în minte imediat eroul sublocotenent 
Mauriciu Brociner. În secolul XIX avem 
a face cu „vârfuri”, consemnate istoric, 
ale acestei atitudini. Dar este vorba şi de 
acea manifestare a unei veritabile identi-
tăţi româneşti la nivelul masei minorităţii 
evreieşti, acea tăcută şi eficientă masă, 
care – economic, cultural şi social – a 

contribuit masiv la decolarea societăţii 
româneşti pe coordonatele modernităţii. 
De altfel, manifestul Uniunii Evreilor Pă-
mânteni, lansat la începutul Războiului de 
Reîntregire, evidenţia această adeziune 
statornică la idealurile naţionale: „Ca şi 
în 1877 şi 1913, evreii pământeni, ţinând 
seama întâi de toate de nevoile superioa-
re ale Patriei, care cer, în interesul unirii 
sufletelor, uitarea nemulţumirilor şi re-
nunţarea, pe tot timpul războiului, la orice 
acţiuni de revendicare politică particulară, 
vor pune şi de această dată energia lor 
de gândire şi de muncă, cum şi toată 
puterea lor de jertfă în folosul ţării pentru 
atingerea cât mai rapidă a unei ţinte pe 
care s-o avem azi în vedere şi care este: 
izbânda”. Menţionez, 
cu acest prilej, cât de 
importantă este ide-
ea privind lansarea 
unui proiect referitor 
la evreii din armata 
română în perioada 
modernă. Un imens 
material arhivistic de 
defrişat, care, anali-
zat ştiinţific, va duce 
la noi concluzii de 
interes în această 
problematică. 

-  Î n  r o m a n u l 
„1916”, Felix Aderca 
relaţiona începutu-
rile antisemitismului 
interbelic cu unul din 
efectele negative vizibile după sfârşitul 
Primului Război Mondial: mutilaţi psihici, 
debusolaţi, ale căror frustrări au fost ca-
nalizate înspre direcţia sus-amintită. Felix 
Aderca a luptat el însuşi în Primul Război 
Mondial şi a primit decoraţia „Bărbăţie şi 
Credinţă”, deci analiza venea din partea 
cuiva care cunoştea problema dinăuntru. 
Avea dreptate sau, poate, azi, opinia ar 
trebui reconsiderată?

- Aderca a „simţit” acest fenomen şi 
trebuie să-i dăm crezare. Pentru acea 
epocă, avea dreptate. Perpessicius 
aprecia în mod cu totul deosebit romanul 
„1916” în ansamblul literaturii consacrate 
războiului. Numai că trebuie să-i citim 
romanul în cheie actuală. Antisemitismul 
interbelic are altfel de rădăcini, iar persis-
tenţa eforturilor actuale de revitalizare a 
Legiunii dă măsura retardării temporale 
a partizanilor ei, atâţia câţi mai sunt. Dar 
sunt şi alte surse primejdioase ale anti-
semitismului contemporan. Este vorba 

de cele care neagă dreptul Israelului la 
existenţă statală şi încearcă să sădească 
o interpretare distorsionată a drepturilor 
omului şi a tragediei Holocaustului pentru 
a nega dreptul poporului evreu la propriul 
stat în vatra strămoşească. 

- În cimitirele evreieşti din ţară, există 
monumente în memoria militarilor evrei 
eroi în Primul Război Mondial şi monu-
mente în memoria victimelor Holocaustu-
lui – gropi comune sau alei cu morminte 
-, uneori, printre victime, aflându-se foşti 
combatanţi în Primul Război Mondial. Ple-
când şi de la acest fapt, se poate face o 
comparaţie între antisemitismul interbelic 
şi cel contemporan?

- Indiscutabil, sursele tradiţionale 
ale antisemitismu-
lu i  contemporan 
nu trebuie uitate şi 
trebuie combătute 
la…sursă. De ace-
ea, înfăţişarea oro-
rilor Holocaustului 
din anii celei de-a 
Doua Conflagraţii 
Mondiale este atât 
de importantă. Azi, 
lumea a înregistrat 
o uriaşă transfor-
mare. Nu vorbesc 
de străpungeri le 
tehnologice sau de 
transformările siste-
mului internaţional 
sau de evoluţiile ge-

opolitice, dar, în acest context, este de 
văzut către ce obiective se concentrează 
eforturile antisemitismului contemporan. 
Identific – poate nu sunt foarte precis în 
diagnostic – un fel de „internaţională” anti-
semită, care are un program şi o ideologie 
permanent perfecţionate. Fără să uite, 
dimpotrivă, folosindu-se de sursele tradi-
ţionale, această „internaţională” încearcă 
să amplifice ostilitatea faţă de Statul Israel 
şi dreptul lui de existenţă. Noua direcţie 
se adresează campusurilor universitare, 
segmentelor politice şi de influenţare a 
opiniei publice în principalele state euro-
pene şi nu numai, ameninţând cu un nou 
Holocaust. Împotriva ei trebuie luptat din 
toate puterile şi utilizate toate resursele 
disponibile. Această nouă înfăţişare a 
antisemitismului străvechi, oriunde şi 
sub orice înfăţişare se ascunde pentru a 
pregăti noi tragedii, trebuie identificată şi 
combătută.

 A consemnat IULIA DELEANU

E v r e i i  d i n  R o m â n i a  –  a d e z i u n e  
l a  i d e a l u r i l e  n a ţ i o n a l e

- Interviu cu general (r) prof. univ. dr. Mihail E. Ionescu -

A p e l  p r i v i n d  c o n f l i c t u l  
d i n  G a z a 

Asociaţia Culturală de Prietenie România-Israel a trimis 
următorul apel adresat guvernelor din diferite ţări, sem-

nat împreună cu alte asociaţii de prietenie cu Israelul.
La 29 noiembrie 2012, după încetarea focului dintre Israel şi Ha-

mas,  Adunarea Generală a ONU i-a conferit Palestinei statutul de 
observator nemembru. Cu excepţia Republicii Cehe, toate statele 
europene fie au votat pentru acordarea statutului, fie s-au abţinut.  
Argumentul, adesea citat pentru sprijinirea deciziei ONU, a fost că, 
prin statutul de observator, ONU va putea în viitor împiedica părţile 
palestiniene, mai ales Hamas, să atace Israelul.

Doi ani mai târziu, argumentul susţinut de guvernele europene a 
fost  batjocorit de Hamas. Dacă scopul guvernelor a fost într-adevăr de 
a influenţa Hamas şi noul guvern palestinian de unitate, este limpede 
că au eşuat, aşa cum demonstrează acţiunile Hamas din ultimele zece 
zile. Nu se poate să nu se ţină cont de faptul că, de la declararea în 
2012 a încetării focului, Hamas a reuşit să-şi mărească substanţial 
arsenalul de rachete, chiar sub privirile comunităţii internaţionale, iar 
acum îl foloseşte împotriva civililor israelieni, lansând zilnic sute de 
atacuri.

Guvernele statelor europene au recunoscut de repetate ori dreptul 
Israelului la autoapărare. La ora actuală, Israelul îşi exercită acest 
drept. În consecinţă,. asociaţiile de prietenie cu Israelul care au semnat 
acest Apel aşteaptă ca guvernele lor să afirme legitimitatea Israelului 
de a reacţiona militar la permanentele atacuri teroriste ale Hamas.

Co-semnatari: Anglo-Israel Association; Česká Společnost Přátel 
Izraele; Cultural Friendship Association Romania-Israel; Dansk-
Israelsk Selskab; Deutsch-Israelisch Gesellschaft (DIG); Društvo 
srpsko-jevrejskog prijateljstva; Federazione delle Associazioni Italia-
Israele; FRANCE-ISRAEL. Alliance Générale KOENIG; Genootschap 
Nederland Israel; Gesellschaft Schweiz-Israel (GSI); ICEJ Suomen 
osasto; Ireland Israel Friendship League; Irish 4 Israel; Les amitiées 
Belgo-Israéliennes; Magyar-Izraeli Baráti Társaságok és Körök 
Országos Szövetsége; Med Israel for fred (Norway); Österreichisch-
Israelische Gesellschaft (ÖIG); Samfundet Sverige-Israel.

Dr. Aurel Vainer:

Israelul doreşte pacea, Hamasul,  nu!
Aflat într-o scurtă vizită personală în Israel, 

dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., a fost 
invitat de Congresul Mondial Evreiesc (WJC) să 
facă parte din delegaţia oficială de solidarizare 
cu Statul Israel, condusă de Ambasador Ronald 
Lauder.

La întoarcerea în România, ne-a relatat că, 
beneficiind de sprijinul E.S. Andreea Păstârnac, 
ambasadorul României în Israel, a ajuns la Ieru-
salim, în ziua de 16 iulie, alături de reprezentanţi 
ai comunităţilor evreieşti din circa 20 de ţări. 

În deschiderea programului, Ronald Lauder 
a spus că „dacă mai avea cineva dubii asupra 
acestei grupări teroriste, am primit acum o nouă 
dovadă: Hamas vrea război în continuare, vrea 
cât mai multe victime civile, vrea să lanseze un 
număr cât mai mare de rachete şi, mai ales, să 
distrugă Statul Israel. Lumea trebuie să vadă 
realitatea: liderii Hamas nu sunt interesaţi de 
pace, dar Statul Israel DA”.

Aurel Vainer a precizat, la revenirea la Bucu-
reşti, că „o prezentare deosebit de interesantă a 
fost realizată de col. Gili Shinar (IDF Homefront 
Command), care a citat o statistică privind nu-
mărul de rachete lansate din Gaza în Israel şi 
succesul  instalaţiei “Iron Dome”, care a reuşit 
să oprească rachetele Hamas.

In cadrul vizitei, am fost deosebit de impre-
sionat de punctele în care se fac observaţii şi 
se iau decizii, locuri unde lucrează tineri plini 
de maturitate şi curaj. Am fost informaţi despre 
adoptarea hotărârii de a nu ceda şi mai ales de 
implicarea forţelor armate în operaţiunile militare 
din Gaza, pentru a distruge arsenalul de rachete 
aflat la dispoziţia teroriştilor”. ( foto: reprezentanţi 
ai Armatei de Apărare a Statului Israel, în timpul 

discuţiilor cu delegaţia WJC despre diferite as-
pecte concrete ale situaţiei militare.) 

Preşedintele F.C.E.R. şi-a amintit că în zilele 
petrecute în Israel a trăit multiple alarme în Tel 
Aviv, inclusiv în Aeroportul Ben Gurion.  „Am fost 
emoţionat de reacţia şi curajul populaţiei, la care 
nu puteai sesiza nici o manifestare de panică. 
Numai dacă trăieşti în Israel poţi observa direct 
şi înţelege acest comportament. Cu sau fără voie, 
am trăit zece zile în atmosfera israeliană, marcată 
de rachete care explodau tot timpul în aer”.

Membrii delegaţiei şi-au exprimat emoţionant 
sentimentele de solidaritate cu Statul Israel, chiar 
dacă îşi duc viaţa la mii de kilometri distranţă.

„Ceea ce m-a şocat a fost totala lipsă de 
respect a liderilor Hamas faţă de cetăţenii pa-
lestinieni din Gaza, atunci când ne-au fost pre-
zentate dovezi că depozitele de rachete se află 
în clădiri cu mare afluenţă publică.Toţi membrii 
delegaţiei s-au angajat să sesizeze autorităţile 
publice şi societatea civilă asupra dreptului la o 
existenţă sigură a cetăţenilor Statului Israel, aflaţi 
în legitimă apărare”, a mai spus dr. Aurel Vainer, 
la revenirea în România.
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Libertate  
şi democraţie
Libertatea şi demo-

craţia sunt două noţiuni 
ce se intercondiţionea-
ză dar nu se identifică. 
Ambele au fost deseori doar paravane 
pentru sisteme şi campanii de teroare, 
totalitarism. Revoluţia franceză a lansat 
cunoscuta lozincă, triada iluzorie, dar s-a 
înecat în sânge şi numai dictatura lui Na-
poleon a mai potolit spiritele în interiorul 
Franţei, pornind în schimb un război pe 
plan european. 

Revoluţia bolşevică a preluat multe 
din ideile revoluţiei franceze, încercând 
să împace marxismul cu iluminismul 
francez. A rezultat un război civil, cu peste 
cinci milioane de morţi, apoi o dictatură 
care a durat circa 70 de ani şi a produs 
zeci de milioane de crime. Democraţia 
socialistă a devenit o noţiune absolut vidă 
de conţinut, iar libertatea s-a transformat 
într-un sclavagism de tip antic. 

Capitalismul văzut de Marx s-a „per-
fecţionat”, lumpen-proletariatul a dispă-
rut, în schimb, a apărut lumea săracilor 
din Asia, Africa, America Latină. 

Socialismul ca sistem nu a dispărut, 
el există, cu mari cosmetizări, în Cuba, 
China, Coreea de Nord. La rândul său, 
economia de piaţă, sau capitalismul, a 
dovedit că nu poate rezolva problemele 
sărăcimii. Lumea stă pe un butoi cu pul-
bere. Extremismul islamic se bazează pe 
inconştienţa sărăcimii şi pe fundamen-
talismul religios al acesteia. SUA şi UE 
şi-au asumat un rol pe care nu-l pot juca 
până la capăt. Desigur, prima condiţie a 
oricărui progres real este democraţia şi 
relaţia ei cu libertatea. Acest raport între 
democraţie şi libertate rămâne încă un 
mister, ca o ecuaţie matematică irezol-
vabilă în prezent. Om muri şi om vedea!

BORIS MARIAN

TRIBUNA 
IDEILOR

Joi, 26 iunie a.c., Federaţia Comuni-
tăţilor Evreieşti din România, C.E. Alba 
Iulia, în parteneriat cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” şi Direcţia Judeţeană 
Alba a Arhivelor Naţionale au organizat 
la Alba Iulia o acţiune comemorativă cu 
prilejul împlinirii a 70 de ani de la depor-
tarea evreilor din Transilvania de Nord. 
Programul a cuprins trei importante sec-
ţiuni, începând cu ceremonia religioasă 
desfăşurată în vechiul cimitir evreiesc din 
municipiu. Preşedintele C.E. Alba Iulia, 
ing. Lia Borza, a deschis comemorarea 
adresând un cuvânt de bun venit tuturor 
celor prezenţi – reprezentanţi ai admi-
nistraţiei locale, ai mediului universitar 
şi membri ai comunităţii evreieşti din 
Alba Iulia. În faţa monumentului funerar, 
Avram Faibiş şi Marius Gedalia au rostit 
El Male Rahamim şi Kadiş în amintirea 
celor dispăruţi, primul evocând sacrali-
tatea plângerii acestora şi realizând un 
bine-documentat excurs în Cărţile Torei şi 
prescripţiile talmudice. Cimitirul evreiesc 
din Alba Iulia este atestat pe actualul 
amplasament, din str. Vasile Alecsandri, 
încă din prima jumătate a secolului al 
XIX-lea, unele documente prezentându-l 
ca funcţional încă de la mijlocul secolului 
al XVIII-lea.

Al doilea moment a fost reprezentat 
de vernisarea expoziţiei „Comunitatea 
evreiască din Alba Iulia, reflectată în do-
cumente de arhivă”, care oglindeşte cu 
intensă acribie, justificată de existenţa do-
vezilor scriptice, suişurile şi coborâşurile 
comunităţii evreieşti din Alba, momentele 
de glorie, dar şi vicisitudinile de context 
istoric. Printre documentele expuse se 
regăsesc şi dispoziţiile privind munca obli-
gatorie la care erau supuşi cetăţenii evrei, 
precum şi liste ale societăţilor evreieşti 
confiscate. „A  fost o perioadă neagră, 
în care comunitatea evreiască, pentru 
simplul fapt că aparţinea unui anumit rit şi 

unei anumite etnii, a suferit nişte privaţiuni 
care acum ar părea de neimaginat”, a 
afirmat Dana Zacheru, din partea Direcţiei 
Judeţene a Arhivelor Naţionale. Expoziţia, 
parte a proiectului „Istorie şi Memorie”, s-a 
bucurat de un real succes, atrăgând un 
număr semnificativ de participanţi. 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia a organizat simpozionul come-
morativ „Istorie şi memorie: Holocaustul şi 
evreii din Alba Iulia”, care a reunit perso-
nalităţi din mediul academic şi universitar, 
clerici, studenţi şi persoane intersate de 
istoria tragicelor evenimente. 

Preşedintele C.E. Alba Iulia, ing. Lia 
Borza, a mulţumit tuturor celor implicaţi 
în realizarea acestui eveniment şi a 
transmis mesajul ambasadorului Statului 
Israel în România, E.S. Dan Ben-Eliezer. 
“Astăzi,  la Alba Iulia, una dintre cele mai 
dureroase pagini din istoria României este 
marcată. […] Înainte de 1940, comunita-
tea evreiască transilvăneană a influenţat 
profund viaţa economică, socială şi 
culturală a acestei zone, numeroşi mem-
bri aducându-şi contribuţia la evoluţia 
societăţii. Cu această ocazie doresc să 
felicit Federaţia Comunităţilor Evreieşti, 
Comunitatea evreilor din Alba Iulia, pe 
doamna preşedintă Lia Borza, Arhivele 
Judeţene, Universitatea «1 Decembrie 
1918» precum şi toate instituţiile impli-
cate în organizarea acestui eveniment. 
Memoria victimelor Holocaustului ar trebui 
să rămână întipărită în minţile şi inimile 
noastre ca o promisiune de respectare a 
sacralităţii  vieţii.”

Comunicările ştiinţifice au fost grupate 
în două sesiuni. Prima a fost dedicată 
problematicii antisemitismului şi Holoca-
ustului, grupând prelegerile: „O istorie a 
antisemitismului românesc”, (Sorin Arhire, 
Universitatea 1 Decembrie 1918); „Aspec-
te ale politicii antisemite în judeţul Alba în 
timpul regimului naţional legionar” (Mihail 

Dăescu, Colegiul Tehnic „Alexandru Dom-
şa” din Alba Iulia), „Evreii din Alba Iulia în 
timpul Holocaustului” (Miriam Caloianu, 
Universitatea Ebraică din Ierusalim). A 
doua sesiune a cuprins comunicările lui 
Gudor Kund Botond, intitulată „Karácsony 
Benő – un scriitor maghiar de excepţie, 
victimă a Holocaustului evreiesc”; Valer 
Moga, de la Universitatea „1 Decembrie 
1918” - „Comunitatea evreiască din Alba 
Iulia în perioada 1939-1945”; prezentarea 
„Metode şi tehnici moderne de inventari-
ere şi valorificare a patrimoniului cultural 
– Cimitirul evreiesc din Alba Iulia, realizată 
de Călin Şuteu, Tudor Borşan şi Tiberiu 
Popescu. Daniel Dumitran, de la Univer-
sitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
a prezentat idei şi aspecte ale proiectului 
„Mărturii pentru prezent. Evreii de lângă 
noi şi patrimoniul lor”. 

DAN DRUŢĂ

A m p l ă  r e u n i u n e  c o m e m o r a t i v ă

C O M E M O R A R E A  A  7 0  D E  A N I  D E  L A  D E P O R T A R E A 
Academia Română, Filiala Cluj-Napo-

ca, şi Institutul de Istorie “George Bariţiu” 
al Academiei Române au organizat sesiu-
nea de comunicări ştiinţifice “Holocaustul 
evreilor din Transilvania de Nord – 70 de 
ani”. Evenimentul a avut loc la Cluj, pe 
data de 13 iunie 2014, la sediul Facultăţii 
de Istorie şi Filozofie din cadrul Universi-
tăţii “Babeş-Bolyai”. Manifestarea a avut 
rolul de a comemora deportările evreilor în 
lagărele naziste de exterminare, în 1944, 
de către administraţia hortystă. La sesiu-
ne au participat academicienii Emil Burzo, 
Nicolae Edroiu şi Dumitru Protase, prof. 
dr. Ioan Bolovan, prorector al Universităţii 
“Babeş-Bolyai”, preot prof. dr. Ioan Chirilă, 
preşedintele senatului acestei Univer-
sităţi, Bitay Levente, consulul Ungariei, 
şi Barbu Bălan preşedintele “Federaţiei 
naţionale a românilor persecutaţi etnic”.

Combaterea  
antisemitismului actual  

prin lecţia trecutului
În deschiderea comunicărilor, acad. 

Nicolae Edroiu a precizat: “Evenimen-
tul reprezintă angajamentul Academiei 
Române în efortul de recuperare a 
trecutului istoric al comunităţilor evre-
ieşti şi păstrarea vie a memoriei acelor 
evenimente pentru ca ele să nu se mai 
repete. Din păcate, în ultimii ani, parţial 
pe fondul crizei economice, se observă 
o puternică recrudescenţă a organizaţiilor 
şi manifestărilor xenofobe şi antisemite. 
Autorităţile unor state chiar din imediata 
proximitate a României tolerează activi-
tatea şi manifestările extremiste ale unor 
formaţiuni para-politice precum Jobbik, 
Garda Maghiară sau Mişcarea celor 64 de 
Comitate. Recent, în regiunile răsăritene 
ale Ucrainei, controlate de separatişti, 
populaţia evreiască a fost obligată să se 
înregistreze pe liste separate şi să plă-

tească impozite speciale. Nu trebuie ca 
astfel de manifestări xenofobe să se mai 
repete, într-un secol în care Europa pro-
movează toleranţa, însă există similitudini 
între activitatea organizaţiilor extremiste 
de azi şi cele din trecut. Această mani-
festare este dedicată tinerilor cercetători 
istorici. Din păcate, astăzi, antisemitismul, 
ca formă particulară a xenofobiei, este 
profesat de tinerii politicieni de extremă 
dreapta într-un mod care aminteşte tot 
mai pregnant de perioada de aur a naţi-
onalismului extremist.” 

Preot prof. dr. Ioan Chirilă, preşedinte-
le Senatului UBB, a argumentat faptul că 
Holocaustul trebuie să fie înţeles “pentru 

dezvoltarea unui spirit de solidaritate în 
zona generaţiei tinere, care să nu permită 
manifestări de genul acelora din trecut”. 
El a subliniat că este vital să se dezvolte 
o mentalitate cu adevărat tolerantă, care 
să elimine de la sine acest gen de acţiuni. 

Prof. dr. Ioan Bolovan a evidenţiat că 
Holocaustul din Transilvania de Nord “tre-
buie să fie un semnal de alarmă şi pentru 
contemporaneitate, pentru că dincolo de 
dimensiunea tragică şi de suferinţa încor-
porată în ceea ce s-a întâmplat în urmă 
cu 70 de ani, noi, cei de astăzi, trebuie să 
devenim responsabili. Nu doar oamenii de 
rând, ci şi societatea civilă, cât şi – mai  
ales – politicienii. Trebuie să combatem şi 
să stopăm extremismul de orice natură ar 

fi el, pentru a împiedica în viitor repetarea 
unor asemenea grozăvii. Vedem că inima 
Europei, Bruxelles-ul, a fost însângerată 
în urmă cu puţină vreme de un asemenea 
act extremist. Azi, mai mult ca oricând, 
toată lumea responsabilă trebuie să se 
implice în combaterea extremismului, a 
violenţei, prin toate mijloacele democra-
tice pe care le avem la îndemână”.

Evreii, victime  
ale urii nejustificate

Prof. dr. Ioan Corneanu a descris 
contextul socio-politic în care s-a produs 

tragedia, în comunicarea “A uita 
înseamnă a repeta – 70 de ani 
de la ghetoizarea şi deportarea 
evreilor sătmăreni în lagărele 
de exterminare de la Auschwitz-
Birkenau”. Nicolae Decsei, 
preşedintele Comunităţii Evre-
ilor din Satu Mare, el însuşi 
supravieţuitor, a reliefat rolul 
nefast al unor extremişti, care 
acum 70 de ani “au pus atâta 
zel” în efectuarea deportărilor 
cerute de nazişti, subliniind im-

portanţa deciziilor şi atitudinii individuale 
în faţa răului. Dr. Diana Medan a prezentat 
comunicarea “Evreii din arealul fostului 
judeţ interbelic Someş – Bistriţa, Dej şi 
împrejurimile – în vâltoarea vremurilor”, 
cu accent pe cauzele psiho-sociale ale 
antisemitismului şi mecanismul manipulă-
rii colective practicat de nazişti. Lector dr. 
Stelean Ioan Boia, de la Universitatea de 
Vest “Vasile Goldiş” din Arad, a prezentat 
studiul “Transilvania de Sud. Holocaust 
şi spaţiu de refugiu/salvare a evreilor din 
Transilvania de Nord (1940-1944)”. Prof. 
dr. Antonio Faur, de la Universitatea din 
Oradea, a abordat “problematica salvării 
evreilor din Transilvania de Nord şi Un-
garia (aprilie-august 1944). Contribuţia 

importantă a trei români (dr. Mihai Ma-
rina, Aurel Socol şi Teodor Popoviciu) la 
această operă de solidaritate umană”. El 
a amintit şi contribuţia oamenilor simpli, ca 
Vasile Crişan din localitatea Floreşti, care 
ajuta evreii să scape din ghetoul de tranzit 
de la Colina, din Mănăştur. Conf. dr. Ga-
briel Moisa, de la Universitatea din Ora-
dea, a prezentat activitatea diplomatului 
Mihai Marina de la Consulatul României 
din Oradea. Personalitatea lui Alexandru 
Cherecheş, “Drept între Popoare”, a fost 
adusă în prim-plan de Daniel Stejerean, 
directorul Muzeului Holocaustului din 
Transilvania de Nord, care funcţionează 
în incinta Sinagogii din Şimleu Silvaniei. 
“Memoria comunităţii evreilor din Huedin” 
a fost evocată de Marius P. Farkaş, de la 
Asociaţia “Anima Templi”. La dezbateri a 
participat şi Andrei Klein din Cluj, născut 
într-un lagăr din Transnistria, cunoscut 
pentru cartea-document “Lea – Povestea 
familiei mele”.

Cărţile, mărturii pentru viitor
 Cu ocazia sesiunii, au fost prezentate 

şi o serie de apariţii editoriale recente. Dr. 
Aurelia Dan a prezentat cartea “Evreii 
someşeni”, de Diana Medan şi Viorica 
Medan, apărută la Editura Hasefer din 
Bucureşti. “Istoria comunităţilor sefarde 
din România de la începuturi şi până azi”, 
de Valeriu Alexandru Moraru, publicată 
la Cluj, a fost analizată de prof. dr. Ioan 
Bolovan şi  preot prof. dr. Ioan Chirilă. Tot 
la Cluj s-a tipărit şi  volumul “Memento. 
Memorialul evreilor din Huedin”, de Ma-
rius P. Farkaş, evocat de Vlad Ciurdaru. 
“Cartea Sinagogilor. Sighetu Marmaţiei”, 
de Ioan J. Popescu, a fost răsfoită de 
prof. dr. Ovidiu Pecican. De asemenea, 
dr. Vlad Popovici a comentat lucrarea lui 
Antonio Faur, “Implicarea diplomatului 
român dr. Mihai Marina în acţiunile de 
salvare a evreilor din Transilvania de Nord 
şi Ungaria (1944)”, editată la Oradea.   

DIANA MEDAN

I s t o r i a  c a  e x e m p l u  p e n t r u  m â i n eCluj

Alba Iulia

Y



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 432-433 (1232-1233) - 1 - 31 iulie 2014  13

Am plecat din Bucureşti, prima staţio-
nare fiind Şimleu Silvaniei. Aici am vizitat 
Muzeul Memorial al Holocaustului din 
Transilvania de Nord. Preşedintele comu-
nităţii evreilor din Zalău-Sălaj, Dan Has, a 
oficiat o rugăciune în memoria martirilor 
evrei ucişi în timpul Holocaustului, am 
avut şansa de a o întâlni pe una dintre ul-
timele supravieţuitoare ale Holocaustului 
din Şimleu, Elizabeth Fischer, graţioasă 
şi zâmbitoare. Daniel Stejeran, directorul 
Muzeului, a prezentat cu bogăţie de in-
formaţii tragedia evreilor din Şimleu. Am 
aflat despre brutalul ghetou din Cehei, 
despre călăul său, Krasznai Laszló, şi 
despre eroul - pe atunci de 16 ani, acum 
printre “Drepţii între Popoare“ - Alexandru 
Cherecheş, despre supravieţuitoarea şi 
scriitoarea Elly Berkovits Gross, despre 
masacrul din 1941 de la Kameneţ- 
Podolsk, despre ghetourile din Transilva-
nia de Nord. S-a rostit rugăciunea Izkor 
în memoria celor decedaţi. 

În ziua următoare s-au vizitat lagăre-
le morţii de la Auschwitz (Oswiecim) 1,  
Auschwitz 2-Birkenau. Vizita s-a efec-
tuat cu ghid în două grupuri (engleză şi 
română). Au fost depuse coroane, au 
fost aprinse lumânări şi a fost păstrat 
câte un moment de reculegere la “zi-

dul mortii“ (zidul execuţiilor, aflat într-o 
curte în care dau geamuri zidite) din 
Auschwitz 1, precum şi la Monumentul 
comemorativ de la Auschwitz 2 – Birke-
nau, unde o serie de plăci comemorative 
în diferite limbi (inclusiv română, idiş, 
ebraică) amintesc de martiriul evreilor 
din acele locuri. Precizia arhitecturală 
înspăimântătoare a barăcilor morţii de 
la Birkenau... culoarul, parcă nesfârşit, 
al fotografiilor-portret ale celor ucişi 
acolo... cei 80.000 de pantofi rămaşi în 
urmă... hăinuţele de copil... zâmbetul 
dintr-o fotografie, al unei femei din grupul 
selectat pentru moarte....“ Niciodată nu 
voi uita acea tăcere nocturnă care m-a 
lipsit pentru eternitate de dorinţa de a 
trăi! Niciodată nu voi uita acele momente 
care mi-au ucis Dumnezeul şi sufletul 
şi mi-au transformat visele în ţărână! 
Niciodată nu voi uita aceste lucruri chiar 
dacă aş fi condamnat să trăiesc la fel de 
mult ca Dumnezeu însuşi. Niciodată!“ 
(“Noaptea“ - Elie Wiesel). 

Străbătând mai târziu, în aceeaşi zi, 
într-un tur ghidat centrul vechi al Craco-
viei (Stare Miasto) – declarat monument 

UNESCO, am ajuns la micul dar clocotind 
de viaţă Centru Comunitar Evreiesc unde, 
într-o atmosferă cordială, la o cină caşer, 
printre zâmbete şi cântece evreieşti, 
am aflat de la directorul său Jonathan 
Ornstein (şi Anna Gulinska, director de 
programe), că acest centru există de şase 

ani, fiind deschis şi finanţat iniţial de către 
prinţul Charles al Marii Britanii. Activitatea 
sa cuprinde numeroase cursuri şi pro-
grame specializate pe grupe de vârstă, 
sărbătorirea Şabatului, care adună tot mai 
mulţi participanţi, şi că doreşte şi reuşeşte 
să fie un nucleu al vieţii culturale evreieşti 
în Cracovia. 

A treia zi de călătorie a fost dedicată 
Cracoviei evreieşti. Am vizitat “Emalia“, 
fabrica lui Schindler, industriaşul german, 
acum aflat printre “Drepţi între Popoare“, 
care a salvat sute de evrei în perioada 
ocupaţiei naziste, angajându-i în fabricile 
sale, apoi cartierul evreiesc Kazimiercz, 
unde a fiinţat ghetoul care a găzduit cca 
8000 evrei, apoi “Piaţa Eroilor Ghetoului“ 
(Plac Bohaterów Getta), locul de unde 
au fost îmbarcaţi evreii din ghetou către 
lagărul Płaszów apoi spre Auschwitz, loc 
unde acum se află un monument format 
din imense scaune goale care privesc 
spre Auschwitz, spre fabrica lui Schindler, 
spre moarte... Am privit geamurile farma-
ciei (acum Muzeul de Istorie) lui Tadeusz 
Pankiewicz de la care acesta a urmărit 
martiriul evreilor polonezi (transpus ulte-
rior de acesta într-o carte), implicându-se 
anonim şi eroic în ajutorul lor. Am vizitat 
Sinagoga Veche (amestec de gotic şi 
Renaştere), cea mai veche sinagogă 
din Polonia, construită în secolul 15, un 
centru al vieţii religioase evreieşti şi sediul 

al autorităţii rabinice a oraşului. A urmat 
Sinagoga Remuh, construită în 1553, a 
doua după cea veche în cartierul evreiesc 
Kazimiercz, şi cimitrul vechi evreiesc, 
unde se află mormântul rabinului Mojżesz 
Isserles (Remuh), fost şef-rabin al Craco-
viei în secolul 16. Impresionează “Zidul 

Plângerii“ care limitează cimitirul, zid 
format dintr-un mozaic de pietre fune-
rare distruse în timpul ocupaţiei naziste. 
În Muzeul Evreiesc Galicja, am privit 
creaţiile brodate, naive, înduioşătoare ale 
Estherei Nisenthal Krinitz, care şi-a cusut 
istoria copilăriei şi adolescenţei în timpul 
Holocaustului, dar şi fotografii, însoţite de 
un material informativ amplu, ale ororilor 
Holocaustului polonez. 

Periplul s-a încheiat în Templul Pro-
gresist din Str. Miodowa, ridicată în 
jurul anului 1860 şi care, cu vitraliile ei 
multicolore, găzduieşte anual concertul 
de deschidere a Festivalului de Cultură 
Iudaică. Pe drumul spre diferitele obiec-
tive şi spre casă, în autocar, am urmărit 
filme abordând istoria evreilor şi a 
Holocaustului (Exodus, Lista lui Schin-
dler, Sunshine, film documentar despre 
Holocaustul din Transnistria - realizat 
prin colaborare cu  Liviu Beris şi Oliver 
Lustig, dezbatere TVR despre Holocaus-
tul în România – invitaţi Klein Andrei, 
prof. Lucian Nastase Kovacs -“Omul nu 
învaţă din istorie“...,“Există o filozofie 
a cifrelor în Holocaust“...), am ascultat 
muzică evreiască din zona Ardealului 
(foarte tristă...) şi muzică israeliană 
contemporană (veselă, plină de speranţă 
şi atât de luminoasă).

...Să ne amintim de trecut, să nu 
uităm dar să nu pierdem Speranţa...Şi 

să nu uităm să ascultăm glasul plin de 
înţelepciune al inocenţei ... “În ciuda a to-
ate, încă mai cred că oamenii sunt buni“... 
“Gândiţi-vă la frumuseţea încă rămasă în 
jurul vostru şi fiţi fericiţi“. (Anna Frank)

ANDREEA DAVIDOVICI

V i z i t ă  l a  A u s c h w i t z
 E V R E I L O R  D I N  T R A N S I L V A N I A  D E  N O R D        

Cu ocazia comemorării a 70 de 
ani de la deportările din Transilva-
nia de Nord, Comunitatea Evreilor 
din Bucureşti (prin preşedintele Paul 
Schwartz şi vicepreşedintele Attila 
Gulyás) şi Centrul Comunitar Evreiesc 
din Bucureşti (prin directorul Adrian 
Gueron), sub patronajul F.C.E.R. (prin 
preşedintele Aurel Vainer) şi al Join-
tului (prin directorul pentru România 
– Israel Sharli Sabag), cu sprijinul 
partenerului de turism Adior Tour 
(prin Maora şi Naftali Pincovici) şi, nu 
în ultimul rând, al directorului Cance-
lariei Rabinice Eduard Kupferberg, au 
organizat o călătorie comemorativă în 
lagărele de concentrare şi exterminare 
Auschwitz 1 şi 2, în perioada 5 iulie – 9 
iulie, 2014. La călătorie au participat 
79 de reprezentanţi ai comunităţilor 
de Bucureşti, Zalău-Sălaj, Cluj, Târgu-
Mureş, Deva, Bacău, Galaţi, Roman, 
Oradea, Buzău, Timişoara, Brăila.

- De la ce vârstă aţi făcut parte din 
mişcarea sionistă şi de ce aţi decis să vă 
alăturaţi acesteia?

- Am intrat în organizaţia sionistă „Dror 
Habonim” la vârsta de 15 ani. Această 
organizaţie sionistă de tineret avea scopul 
de a ne pregăti, din punct de vedere fizic, 
moral, intelectual, să devenim oameni 
adevăraţi înaintea emigrării în Palestina, 
căci la acea vreme Statul Israel încă nu 
era declarat. Activitatea noastră ca ha-
luţimi trebuia să dovedească trei lucruri: 
că putem munci şi că ne putem agonisi 
existenţa prin muncă fizică, că ne putem 
împăca trăind în colectiv, că emigrarea 
nu era o aventură a tinereţii şi ne putem 
adapta la greutăţile vieţii. 

- Spuneţi-mi, vă rog, puţin despre co-
pilărie, despre viaţa de familie?

- Tatăl meu, Naftali Gutstein, era un 
om foarte religios, care se ruga zilnic la 

Sinagoga Credinţa şi, ulterior, la Sinagoga 
din Vatra Dornei. O perioadă îndelun-
gată a fost trimis la muncă obligatorie. 
Familia noastră a trăit în acea perioadă 
într-o sărăcie lucie, cu mâncare la limita 
supravieţuirii, fără sodă sau săpun, con-
fruntându-ne zilnic cu lipsurile, care au 
dus la boli ce m-au marcat puternic. Din 
cauza legilor rasiale am fost exmatriculat 
din şcoală. Până la constituirea Statului 
Israel şi după aceea, emigrarea în Israel 
reprezenta salvarea. De la vârsta de 13 
ani am început să lucrez ca băiat de pră-
vălie. Viaţa mea din copilărie, cu familia 
locuind într-o singură cameră, fără apă, 
fără lumină, cu pământ pe jos, a fost 
jalnică.

- Cum se desfăşura activitatea în miş-
carea „Dror Habonim”? 

- În cadrul organizaţiei sioniste de tine-
ret am avut parte de activităţi culturale şi 

de o instruire de cercetaşi, foarte utilă ha-
luţimilor şi nu numai lor! Am fost organizaţi 
pe grupe, plutoane. Îmi aduc aminte că 
am avut un conducător din Palestina, care 
se numea Zeev. Eu şi colegii mei - Fani, 
Iosif, Aurel (Vainer) - am fost vizitaţi uneori 
de un fruntaş al mişcării sioniste, Yotam 
Hischl. Am fost, ca şi colegul meu din 
Acşara, Aurel Vainer, la Gura Humorului 
şi Câmpulung Moldovenesc, unde am 
dus o activitate de adevăraţi cercetaşi 
(semi-militară). Aveam tabăra la liziera 
pădurii, unde şi dormeam şi făceam de 
pază, în ture. Ne preparam singuri masa. 
Un examen fizic la sfârşitul perioadei de 
Acşara a fost mersul pe jos 12-13 ore, 
de la Gura Humorului la Câmpulung 
Moldovenesc, prin localităţile Stulpicani 
şi Frasin. Certificatele de emigrare în 
Palestina, emise de autorităţile britanice, 
erau foarte puţine. Totuşi, ideea alăturării 
la mişcarea sionistă “Dror Habonim” ni se 
părea salvatoare şi ne-a marcat pentru 
toată viaţa, atât pe mine, cât şi pe toţi 
ceilalţi haluţim şi ne-a făcut mai înţelepţi, 
mai curajoşi şi mai puternici. Tinerii evrei 
din România, şi nu numai ei, ar trebui să 
ştie că organizaţiile sioniste de tineret au 
avut o mare importanţă în emigrarea spre 
Israel, după înfiinţarea Statului. Ulterior, 
guvernul a luat hotărârea brutală de in-
terzicere a organizaţiei noastre, cât şi a 
celorlalte organizaţii evreieşti.

- Aţi avut bunăvoinţa să îmi cântaţi o 
melodie sionistă în română. Aţi putea să 
îmi reproduceţi textul?

- Refrenul unuia dintre marşurile 
organizaţiei sioniste: Strigă morţii din 
morminte / Din Dachau şi Auschwitz / 
Fraţilor, cereţi fierbinte / Aliya, de nu, 
muriţi! / Vrem aliya, vrem alyia / Căci asta 
ne este dorinţa / Vrem aliya, vrem aliya / 
Şi pentru asta vom lupta!

- Aţi fost în Israel? Dacă da, ce părere 
aveţi despre Israelul real, nu cel care ani-
ma visurile şi idealurile dumneavoastră?

- Am fost ca turist în Israel şi am des-
coperit un stat modern din toate punctele 
de vedere - ştiinţific, cultural, etc - toate la 
cel mai înalt nivel.

- Cum a influenţat activitatea din 
Mişcarea Sionistă viaţa dumneavoastră 
ulterioară?

- Actualmente, discutând cu Aurel Vai-
ner, acesta a menţionat că starea sa de 
sănătate, de curaj, de putere de muncă 
se datorează şi activităţii depuse în ca-
drul organizaţiei sioniste de tineret “Dror 
Habonim”. Ştiu că Aurel Vainer a fost în 
Acşara şi la Constanţa, lucrând la căratul 
scândurilor şi “cuşacilor”. Activitatea 
aceasta de tinereţe ne-a fortificat pentru 
întreaga viaţă şi azi ne dă putere, atunci 
când viaţa pare să ne învingă!

LUCIANA FRIEDMANN

Amintiri  ale unui tânăr sionist de odinioară
Nu mai sunt mulţi printre noi aceia care au făcut parte din mişcările sioniste de 

tineret, organizaţii care promovau idealul construirii unui stat evreu real şi puternic. 
Iacob Gutstein este unul dintre cei care îşi aduc aminte cu nostalgie de acele 
vremuri. Vorbeşte patru limbi străine, învăţate în ani de studiu la şcoli serale căci 
părinţii, la vremea şcolarizării, nu şi-au permis să îl ţină la şcoală. Azi, la 82 de ani, 
învaţă ebraica şi este mândru de acest lucru. Greutăţile vieţii, problemele personale, 
bolile inerente vârstei i-au mai umbrit, poate, optimismul, dar gândul la activitatea 
sa de tineret îl revitalizează şi azi. Unul dintre colegii de odinioară, despre care 
vorbeşte cu apreciere, este Aurel Vainer. La acea vreme nu era nici deputatul, nici 
preşedintele F.C.E.R. de azi, ci un adolescent idealist, care făcea totul pentru a 
împlini un vis care anima numeroşi tineri evrei din lume.

Alba Iulia

“Acela care nu îşi aminteşte istoria este condamnat să o retrăiască“ 
– George Santayana (Citat afişat în Complexul Auschwitz 1)

Y
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ABBAS, CEL MAI BUN PARTENER 
AL ISRAELULUI ÎN ORIENTUL 

MIJLOCIU
De la bun început, Shimon Peres a şti-

ut să-şi surprindă auditoriul, răspunzând 
unui set de întrebări despre Mahmud 
Abbas şi Papa Francisc. Pe primul a spus 
că îl consideră „cel mai bun partener pe 
care Israelul l-a avut şi îl are (în Orientul 
Mijlociu – n.red.)”, pe al doilea – „cel mai 
bun papă pentru evrei din ultimii 2000 de 
ani”, care a readus valorile la Vatican şi, în 
mijlocul valului de antisemitism din Euro-
pa, el i-a invitat pe musulmani şi pe evrei 
să se roage împreună în Cetatea Eternă.

M. Abbas are idei clare despre te-
rorism şi despre pace şi este „un mare 
lider”, care înţelege problemele Israelului 
şi are o poziţie periculoasă în Palestina, 
motiv pentru care Israelul nu ar trebui să 
piardă cooperarea sa, a subliniat Peres. 
De altfel, a spus şeful statului, liderii din 
vremea noastră nu mai seamănă cu cei 
din trecut, fiind confruntaţi cu probleme 
diferite şi dificile. „Mulţi au crezut că pot 
rezolva prin terorism, ceea ce nu au putut 
rezolva prin războaie”, dar s-a dovedit că 
azi problemele s-au globalizat şi ele nu 
mai pot fi soluţionate pe plan naţional, a 
precizat preşedintele israelian, în funcţie 
până la finele lunii iulie. „Întrebaţi-l pe un 
lider dacă poate pune capăt terorismului; 
răspunsul va fi nu. Întrebaţi-l dacă poate 
pune capăt sărăciei; răspunsul va fi nu. 
Astăzi, un lider nu mai poate ordona unui 
popor, ci poate doar crea voluntari. El 
trebuie să îşi servească poporul, nu îi mai 
poate comanda”, a explicat Peres, care 
a declarat că nu are regrete şi nici vreun 
motiv să piardă vremea cu regrete.

Întrebat dacă are vreun sfat de oferit lui 
Obama, cu care urma să se vadă, preşe-
dintele Israelului a spus, cu modestie, că 
Israelul nu poate da sfaturi Americii. Nici 
pentru Reuven Rivlin nu are Peres nici 
un sfat, „pentru că Rivlin trebuie să fie el 
însuşi, nu să urmeze vreun alt model, dat 
fiind că rolul de preşedinte al Israelului 
este unul foarte personal”.

Finalul intervenţiei preşedintelui Isra-
elului merită amintit, mai ales în lumina a 
ceea ce se întâmplă azi în Gaza: „Nu cred 
că teroarea poate învinge dar, uneori, este 
foarte greu să învingi teroarea”.

ISRAELUL – CEA MAI 
PROVOCATĂ NAŢIUNE DIN LUME

În 66 de ani, populaţia Israelului a 
crescut de 10 ori, economia – de 100 de 
ori, nivelul de trai – de 33 de ori. În acelaşi 
interval, cantitatea de ploaie a scăzut la 
jumătate, a spus premierul Netanyahu, 
precizând că Israelul reciclează 80% din 
apele sale reziduale, în timp ce Spania, pe 
locul al doilea în lume, reciclează numai 
25%. „Orice produs pe care îl folosiţi are 
în el ceva israelian”, „iar Beer Şeva devine 
capitala cibernetică a lumii”, a subliniat 
primul ministru, arătând că Israelul are o 
cotă din piaţa mondială care e de 100 de 
ori mai mare decât ponderea suprafeţei 

ţării în cea a lumii. „Acesta este Israelul, 
iar presa evreiască trebuie să relateze 
antisemiţilor aceste aspecte”, a afirmat 
Netanyahu. 

Dintre provocările ce stau în faţa Isra-
elului, aşa cum au fost ele evocate de pri-
mul-ministru, prima este cea economică, 
a doua este de a convinge cât mai mulţi 

tineri evrei să revină în Israel, pentru a nu 
se pierde identitatea naţiunii evreieşti în 
condiţiile diasporei, iar a treia o constituie 
pericolele care ţin de geopolitica Orien-
tului Mijlociu. „Astăzi, regimurile laice se 
prăbuşesc în faţa urii dintre şiiţi şi suniţi”, 
iar faptul că tinerii pacienţi sirieni trataţi la 
spitalul evreiesc de pe Înălţimile Golan nu 
pot fi fotografiaţi la întoarcerea lor în Siria, 
deoarece ar risca să fie împuşcaţi „pentru 
că au acceptat să li se salveze vieţile în 
Israel, depăşeşte limita dintre barbarie şi 
civilizaţie”.

Există trei mari bătălii în faţa Israelului, 
a mai spus Netanyahu: lupta cu antisemi-
tismul, cu pierderea identităţii naţionale şi 
bătălia pentru ca musulmanii radicali să 
nu intre în posesia armelor de distrugere 
în masă”.

În ceea ce priveşte primejdia pier-
derii identităţii naţionale a evreilor din 
diaspora, ideea a fost împărtăşită şi de 
Natan Sharansky, fostul deţinut politic din 
URSS şi campion de şah, actualmente 
preşedintele Agenţiei pentru Israel, care 
a subliniat, într-o intervenţie separată la 
Conferinţă, că „problema cea mai mare 
a evreilor este acum că, numai în SUA, 
câteva sute de evrei părăsesc iudaismul 
în fiecare săptămână”. 

În cadrul aceleiaşi întâlniri cu presa 
evreiască din diaspora, Yuli Edelstein, 
preşedintele Knesset-ului, a explicat că 
el şi Sharansky au devenit politicieni în 
Israel pentru că au vrut să sprijine cât 
mai mulţi evrei din Rusia să vină în Israel. 

Acum, cei circa un milion de evrei de origi-
ne rusă din Israel sunt reprezentaţi politic.

DE FAPT, CE AR TREBUI  
SĂ FIE PRESA EVREIASCĂ?
Cel care lucrează la un mijloc de in-

formare evreiesc trebuie să fie în primul 
rând jurnalist, dar nu trebuie să fie doar 
în al doilea rând evreu, au spus vorbitorii 
din cadrul seminarului, gazetari din SUA, 
Marea Britanie şi Israel. 

O serie de probleme ale presei evre-
ieşti ţin de atitudinea faţă de Israel: la 
două zile după răpirea celor trei tineri, co-
respondenţii agenţiilor de presă transmi-
teau ştiri despre campionatul de fotbal din 
Brazilia şi despre luptele din Irak, răpirea 
fiind socotită încă un subiect de impor-
tanţă redusă, şi-a amintit reprezentanta 
„Jewish Chronicle”, din Marea Britanie, cel 
mai vechi ziar evreiesc din lume (175 de 
ani de la înfiinţare). „Autorităţile israeliene 
ar trebui să ne ia mai în serios şi să ne 
răspundă când le solicităm informaţii”, a 
subliniat ziarista.

Weiss Marshal, de la „Dayton Jewish 
Observer”, semnala nevoia de echilibru 
între cerinţele comunităţii şi principiile ga-

zetăreşti, între nevoia de a-ţi păstra cititorii 
şi cea de a deveni gazete multimedia.

ANTISEMITISMUL ÎN LUME
Abe Foxman, evreu din SUA, director 

de o jumătate de secol la Liga Antidefăi-
mării (L.A.), a prezentat ziariştilor rezulta-
tele celui mai recent studiu al Ligii (Index 
despre antisemitism), conform căruia 
din cercetările efectuate pe 5,9 miliarde 
de persoane (85,9% din populaţia lumii) 
rezultă că 26% din locuitorii planetei sunt 
„infestaţi cu virusul antisemitismului”, 
iar dintre aceştia, 70% nu au cunoscut 
niciodată vreun evreu. Faţă de media 
mondială, Orientul Mijlociu şi Africa de 
Nord au un scor de 74% din populaţie 
antisemită, Europa – 34%. Topul pentru 
Europa Centrală, de Est şi de Sud este 
condus de Grecia, cu 69%, Polonia – 
45%, Bulgaria – 44%, Serbia - 42%, 
Ungaria – 41%. România, cu un scor de 
35%, ocupă locul al 42-lea din cele 100 
de ţări incluse în Index.

O persoană este considerată anti-
semită de către autorii studiului dacă a 
răspuns afirmativ la şase dintre cele 11 
întrebări ale cercetării şi anume: dacă 
evreii sunt mai loiali Israelului decât ţării 
în care trăiesc; dacă au prea multă putere 
în lumea afacerilor; pe pieţele internaţio-
nale; asupra afacerilor globale; asupra 
guvernului SUA; asupra mijloacelor de 
informare; dacă evreilor nu le pasă de 
nimeni în afara celor de aceeaşi naţiona-

litate; dacă oamenii îi urăsc pe evrei din 
cauza felului în care aceştia se comportă; 
dacă evreii se consideră mai buni decât 
ceilalţi oameni; dacă evreii vorbesc prea 
mult despre Holocaust; şi dacă sunt 
vinovaţi de majoritatea războaielor care 
izbucnesc în lume. 

Pe plan global, răspunsul a fost afirma-
tiv în proporţie de 41% la prima întrebare 
şi de 35% la cea de-a doua, dar scorurile 
variau puternic în funcţie de regiunea din 
care provenea respondentul, cea de-a 
doua întrebare primind 53% răspunsuri 
pozitive în Europa de Est.

Ar mai fi de remarcat faptul că, după 
Orientul Mijlociu şi Africa de Nord (74%), 
cel mai mare scor de răspunsuri anti-
semite s-a înregistrat în Europa de Est 
(34% media zonei), în timp ce Europa de 
Vest are 24%, iar cele mai mici rezultate 
se înregistrează în Oceania şi cele două 
Americi, cu 14%, respectiv 19%.

Găsindu-se în faţa jurnaliştilor, Abra-
ham Foxman a precizat că un ziarist poate 
fi considerat antisemit dacă el critică nu-
mai guvernul Israelului sau pe locuitorii 
acestei ţări, dar dacă articolele sale critică 
mai multe guverne, dintre care şi cel al 
Israelului, atunci el nu poate fi acuzat de 
antisemitism. 

De asemenea, Naţiunile Unite pot 
fi acuzate de antisemitism, dat fiind că 
rezoluţiile sale legitimează acţiunile an-
tisemite şi se îndreaptă cu precădere 
împotriva Israelului, dar nu şi a unor ţări 
care încalcă drepturile omului, cum ar fi 
China sau Rusia.

O persoană poate fi antisionistă, fără 
a fi antisemită, a mai precizat directorul 
L.A., care a subliniat că în prezent antise-
mitismul este la cele mai înalte cote de la 
cel de-al doilea război mondial încoace, 
dar nu este la fel de virulent ca înainte 
de război. 

„Cea mai mare primejdie în UE este 
acum faptul că se neagă existenţa antise-
mitismului”, a spus Abe Foxman, în finalul 
intervenţiei sale. 

Naftali Bennett  
– Israelul este ca un far

Naftali Bennett, care deţine portofoliile 
pentru economie, cel pentru diaspora şi 
cel pentru servicii religioase, preşedinte al 
partidului Israel Beitenu (Casa evreiască), 
a explicat ziariştilor că Israelul este ca un 
far, care are temelii puternice (economia, 
firmele start up şi armata) şi răspândeşte 
lumină în domenii ca utilizarea apei reci-
clate, energia, agricultura şi securitatea 
cibernetică.

Ministrul a exemplificat rolul de far al 
Israelului arătând că a reuşit în India, la 
o firmă la care a investit, să crească pro-
ducţia anuală de castraveţi de 10 ori, să 
introducă apă în unele regiuni din Africa.

Revenind pe plan intern, Bennett a 
amintit că guvernul Netanyahu a reuşit 
încadrarea în muncă a unor haredim, a 
membrilor familiilor acestora, precum şi 
a unor femei din familii arăbeşti locuind 
în Israel. De asemenea, oficialii doresc 
o mai strânsă colaborare cu comunităţile 
din diaspora, pentru a facilita păstrarea 
identităţii evreieşti.

O ZI LA FRONTIERA  
CU GAZA ŞI CU EGIPTUL

A Sentimental Journey, o excursie 
sentimentală, cum cânta Doris Day, prin 

ISRAELUL RESIMTE  
UN PRONUNŢAT DEFICIT DE IMAGINE

Ierusalim: Prima ediţ ie a Conferinţei  Mondiale a Presei Evreieşti

Autorităţile israeliene au făcut un pas (rămâne încă de văzut dacă a fost unul 
mare sau mic, dar a fost unul important) pe linia apropierii de presă, începând cu 
cea evreiască, din întreaga lume. Măsura a fost luată în condiţiile în care deficitul de 
imagine al Israelului (vizibil în mod dureros în aceste zile ale operaţiunii „Protective 
Edge”) a devenit o problemă ce se cere abordată cu seriozitate.

În presa israeliană apar câteva articole despre diaspora într-un an. În presa evre-
iască din diaspora, multe subiecte care îi preocupă pe israelieni nu sunt de interes 
pentru cititorii din alte ţări.

Are presa evreiască din lume capacitatea de a contribui la îmbunătăţirea imaginii 
Israelului, are ea destui cititori în ţările de origine, în special în rândul factorilor de 
decizie, pentru a conta în faţa opiniei publice? Liderii de la Ierusalim par a fi de părere 
că da, din moment ce atât Shimon Peres, cât şi Benjamin Netanyahu şi Reuven 
Rivlin au venit la hotelul unde erau cazaţi cei 130 de ziarişti evrei din toată lumea, 
pentru vorbi participanţilor la prima ediţie a Conferinţei Mondiale a Presei Evreieşti, 
manifestare care se doreşte a deveni tradiţională.

Singura publicaţie românească invitată la întrunire a fost „Realitatea Evreiască”.

În deschiderea Conferinţei Presei Evreieşti

Fostul preşedinte al Israelului, Shimon Peres Premierul israelian Benjamin Netanyahu

Şcoala din Sha’ar haNegev şi adăposturile din curtea complexului
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BARUCH ELRON 
şi “lumea lui 

magică” 
Pictorul israelian Baruch Elron 

(1934-2006), reprezentant al “realismu-
lui fantastic”, a început să fie redesco-
perit de critici. În ultimii 2-3 ani interesul 
pentru opera lui este în creştere pe plan 
internaţional, iar unii îl numesc chiar “un 
nou Brauner”. Născut în Bucureşti, a 
făcut aliah în anii ‘60. A predat la diverse 
instituţii de artă şi a fost preşedintele 
Uniunii Artiştilor Plastici din Israel (între 
1985-1994), fiind recompensat cu multe 
distincţii. Este creatorul siglei Muze-
ului “Struma” din Beerşeva. Soţia sa, 
av. Lidia Elron, continuă promovarea 
operelor sale.  

- Cum era viaţa alături de pictorul 
Baruch Elron?

- Lidia Elron: Baruch Elron (z.l.) era o 
personalitate vulcanică. A avut o cultură 

imensă, în diverse domenii, atât în artă, 
cât şi în istorie, muzică, literatură. A ştiut 
enorm de multe. A fi partenera unui astfel 
de om este un avantaj deosebit. Viaţa ală-
turi de un artist cu deschideri plurivalente 
era interesantă pentru mine, eu având o 
carieră “realistă”, în avocatură. El a fost 
nu doar soţul şi tatăl copiilor mei, ci şi cel 
mai bun prieten al meu. Ne-am cunoscut 
pe vremea când eram amândoi studenţi 
la Bucureşti şi a fost o dragoste minuna-
tă, care a durat absolut toată viaţa − o 
dragoste bazată pe prietenie şi încredere 
reciprocă. Am venit în Israel în 1963. 
Parcă a fost ieri... Deodată, m-am trezit 
că am copii mari şi nepoţi. Dispariţia lui 
ne-a lăsat un gol imens în suflet. Pentru 
mine, nu se va mai umple niciodată. Mă 
concentrez asupra expoziţiilor sale, care 
au continuat.

- Care erau sursele sale predilecte 
de inspiraţie?

- Lidia Elron: Biblia, tradiţia evreias-
că, mitologia greco-romană, dar şi cea 
europeană medievală, peisajele israe-
liene. A creat lucrări mai ales pe tema 
timpului – detesta “ceasul”, “maşina ce 
macină vremurile”, mai ales în ultimii ani, 
când simţea că timpul fuge cu o viteză 
de nestăpânit. Femeia ca simbol şi im-
portanţa femeii în lume l-au preocupat, 
de asemenea, foarte mult. În ultimii ani, 
când starea lui de sănătate s-a înrăutăţit, 
a creat o serie interesantă de “picturi ale 
orizontului limitat”, perspectiva fiind exact 
atât cât poţi vedea prin rama unui geam. 
A expus nu doar în Israel şi România, ci 
şi în Franţa, Germania, Belgia, Anglia, 
SUA, Canada, Coasta de Fildeş, Brazilia, 
etc. În multe dintre aceste ţări, picturile lui 
continuă să fie cerute în galerii şi apre-
ciate de critici. Cunoscutul istoric de artă 
spaniol Héctor Martínez Sanz, care sem-
nează cartea “Baruch Elron”, pregăteşte 
noi volume despre el. Trebuie menţionat 
şi impresionantul volum “Lumea magică a 
lui Baruch Elron”, de Miriam Or, apărut în 
Israel, cu peste 500 de reproduceri color. 

D.M. 

anii ’40. O excursie de o zi de-a lungul 
liniei de demarcaţie cu Gaza şi la frontiera 
cu Egiptul a fost nu o excursie sentimen-
tală, ci una emoţională, de documentare, 
ce a putut da jurnaliştilor care au ales 
acest traseu (printre care şi semnatarul 
acestor rânduri) o idee despre oamenii 
care aleg să trăiască mai aproape de 
infern, în loc să se mute la Haifa, la Tel 
Aviv sau la Ierusalim, ba chiar şi la Beer 
Şeva, oriunde e mai bine decât într-un 
loc în care, de la declanşarea alarmei 
şi până la explozia rachetei lansate 
din Gaza, nu ai mai mult de 15-20 de  
secunde. Şi totuşi, oamenii trăiesc nor-
mal, merg la serviciu, la piscină, la şcoală, 
îşi duc copiii la grădiniţă. Iar rachetele 
cad, câteva pe lună, în perioadele de 
linişte, câteva pe zi, în perioadele de 
criză, cum este cea de acum, din timpul 
campaniei „Protective Edge”.

Complexul educaţional (şcoală şi li-
ceu) din Sha’ar haNegev, localitate aflată 
în inima zonei către care se îndreaptă 
majoritatea rachetelor trase din Gaza, la 
nici un kilometru de Sderot şi în apropie-
rea Aşkelon-ului, este mândria celor din 
localitate. „La început, când la noi cădeau 
câteva rachete pe an, copiii luau lucrurile 
în glumă. Apoi, când tirurile s-au îndesit şi 
rachetele au devenit din ce în ce mai pu-
ternice, atitudinea elevilor s-a schimbat. 
Erau calmi, dar îi vedeai că sufereau. La 
încetarea alarmei, îi sunau pe cei dragi, 
să le spună că sunt în viaţă”, ne-a povestit 
una dintre profesoarele care ne-au însoţit 
prin unitatea de învăţământ.

Unul dintre obiectivele profesorilor şi 
părinţilor: să îi înveţe pe cei mici să nu 
urască. Şi eforturile le sunt încununate 
de succes: într-o zi, o fetiţă de nouă ani 
şi-a întrebat mama dacă în Gaza trăiesc 
copii. La răspunsul afirmativ al acesteia, 
copilul a spus: „Să ştii că mi-e milă de ei, 
că acum vor veni avioanele noastre şi vor 
ataca localitatea lor, iar eu ştiu ce trebuie 
ei să simtă”.

Ceea ce nu înseamnă că, la maturita-
te, tinerii din Sha’ar haNegev sunt lipsiţi 
de fermitate. „Şcoala noastră se înteme-
iază pe spiritul sionist al identităţii noastre 
evreieşti”, spune Areta Rothstein, directo-
rul şcolii. Iar una dintre elevele din clasele 
finale de la liceu ne întăreşte: „După ce 
termin, vreau să intru în armată”. Până 
atunci, ea ne vorbise în engleză despre 
muzică şi dans, aşa cum se făceau în 
şcoala din Sha’ar haNegev. 

Construcţia şcolii a costat 10 milioane 
de dolari, dar ea este un buncăr, în care 
orele nu se mai întrerup la fiecare alarmă. 
Copiii care vin la şcoală din Sderot, din 
kibuţurile şi moşavurile din apropiere, 
sunt de toate felurile: unii, cam 30%, sunt 
dotaţi intelectual peste medie. Alţii sunt 
copii obişnuiţi. Alţi 30% sunt incapabili să 
înţeleagă un text, deşi ştiu literele. „Copiii 
speciali au nevoie de o educaţie specială”, 
deci în şcoală totul se învaţă practic, nu 
numai în ateliere de mecanică auto sau 
croitorie, dar şi în laboratoarele de ştiin-
ţe. „Orele de discipline umaniste încep 
printr-o întrebare, la care copiii găsesc 
răspuns. Cei mai buni ies din clasă şi îi 
iau cu ei pe jumătate dintre cei care nu 
pot citi. După 20 de minute, revin şi toţi 
ştiu răspunsul. Elevii mai slabi au învăţat 
de la cei excepţionali, iar aceştia s-au do-
cumentat pe internet. Apoi, ora continuă 
în mod normal”.

Un alt obiectiv deosebit în regiunea de 
la gardul de securitate cu Gaza este Staţia 
de Cercetare Besor. Serele sunt făcute 
dintr-o plasă specială, amintind de cea 
împotriva muştelor şi ţânţarilor, numai că 
densitatea firelor este studiată, iar produ-
sul este realizat la un kibuţ din apropiere. 
Rezultatul? În seră temperatura este cu 
3-4 grade mai mică decât afară, iar cu 
ajutorul irigaţiilor cu picătura, vezi roşii, 
vinete, ardei crescând direct din nisip. 
Soiuri adaptate solului, pe care fermierii 
din zonă le cumpără imediat şi obţin cu 
ele recolte-record: „Israelul nu poate con-
cura cu marii producători mondiali, pentru 
că nu are suprafaţa necesară, dar dacă 
reuşim să obţinem produse de calitate în 
perioadele în care alţii nu au recolte, sau 
cu o lună înaintea lor, câştigul este asi-
gurat”, ne explică Elisha Mizrahi, un fost 

director al KKL, un ONG care se ocupă 
cu împăduririle şi asigurarea terenurilor 
pentru fermierii din zonă.

Politica staţiei de cercetare poate 
părea şi ea surprinzătoare: soiurile de 
legume şi fructe nu sunt protejate prin 
brevete, ci date fermierilor. „Vrem ca ei să 
aibă succes”, ne explică Elisha Mizrahi. Şi 
nu numai fermierii din Israel, dar şi cei din 
Gaza sau din Egipt pot întreba şi obţine 
răspunsuri la solicitările lor, ca şi fermierii 
din orice altă parte a lumii.

Şi când te gândeşti că autorităţile ro-

mâne se plâng de efectele deşertificării 
din sudul ţării, unde pământul e incom-
parabil mai bun decât în deşertul Negev!

Tot cu ajutorul KKL a fost înfiinţată şi o 
tânără comunitate, aflată în pintenul făcut 
de graniţele dintre Gaza, Egipt şi Israel. 
Locuitorii, acum câteva mii, au locuit în 
rulote cam cinci ani după ce Israelul s-a 
retras din Gaza. În fiecare zi apar nou-
veniţi, iar cei de aici îşi cheamă rudele 
să li se alăture. Pe teritoriul comunităţii 
funcţionează şi o ieşiva, al cărei renume 
i-a determinat pe tineri din SUA să vină şi 
să înveţe aici. „Am venit ca nişte cosmo-
nauţi. Vrem să ne vedem viitorul aici, să 
avem de lucru şi în inginerie, nu numai în 
educaţie şi agricultură”, ne spune liderul 
comunităţii, Eli Adler.

Dacă priveşti în jur, vezi deşertul, 
şoseaua, apoi turnurile de observaţie din 
Egipt, gardul de siguranţă la frontiera cu 
Gaza. Cu două zile înainte, în zori, ar-
mata a prins un terorist palestinian chiar 
la poarta şcolii. Cu câţiva ani înainte, de 
un Pesah, a avut loc un atac în care au 
murit cinci dintre elevii ieşivei, iar alţi 25 
au fost răniţi. Dar şcoala şi-a revenit, s-a 
dezvoltat. Azi, elevii săi vor să stea aici 
un an şi jumătate-doi ani, după care toţi 
merg în armată. Totuşi, şi în această nouă 
comunitate, ca şi Sha’ar haNegev, numă-
rul locuitorilor nu conteneşte să crească.

Când se vorbeşte despre minunile 
contemporane ale Israelului, se menţio-
nează medicina, cibernetica, agricultura, 
industria Hi Tec. Înainte de toate, ar trebui 
amintiţi aceşti locuitori care s-au prins ca 
nişte cactuşi de pamântul lor şi nu se dau 
duşi cu nici un preţ.

DE CE ARE ISRAELUL  
UN DEFICIT DE IMAGINE?

Punctul pe i l-a pus nu un jurnalist, ci 
şeful cunoscutei firme Arad Communi-
cations, Eyal Arad. „O parte a problemei 
noastre de imagine vine din faptul că, 
pentru mass media o ştire negativă este 
o ştire bună, iar o ştire negativă despre 
un evreu este o ştire excelentă. Motorul 
deficitului de imagine stă în resentimente-
le faţă de evrei. Din aceste motive, foarte 
puţini oameni pot spune că ştiu cine este 
premierul Danemarcii, dar toţi ştiu cine 

este Netanyahu.” Deficitul de imagine 
mai provine şi din faptul că puţini dintre 
cei care vorbesc despre Israel au fost 
măcar o dată în Israel. „80% dintre evreii 
din diaspora nu au fost niciodată în Israel. 
Aduceţi oamenii aici. Din acest punct de 
vedere, deficitul de imagine poate deveni 
un avantaj”, a mai spus Eyal Arad.

După părerea lui Yigal Palmor, purtă-
torul de cuvânt al MAE israelian, cauzele 
deficitului de imagine sunt complexe: pe 
de o parte, nu se face destul, pe de alta, 
din cauză că toată lumea are o atitudine 
plină de pasiune faţă de Israel, apare 
tendinţa de a face prea multe, de a mer-
ge pe principiul că dacă merită să faci 
un lucru, atunci merită să faci cât poţi de 
mult şi sfârşeşti prin a depăşi măsura în 
ceea ce faci. „Noi, diplomaţii, facem apel 
la opinia publică şi îi invităm pe oameni 
să îşi formeze propria părere, dar atunci 
apare riscul de a-şi forma o părere care nu 
ne convine, iar repetând acest apel ani în 
şir, depăşim măsura şi obţinem un deficit 
de imagine”, a mai spus Yigal Palmor.

Susan Fishkoff, de la “Jewish Weekly” 
din San Francisco, a subliniat că în acest 
deficit de imagine, presa evreiască nu-şi 
poate asuma rolul de conducător al coru-
lui de lăudători pentru guvernul israelian. 
„Israelul trebuie să fie atent să nu ne 
transmită clişee în loc de informaţii. Sun-
tem ziarişti şi ne place profesia noastră”, 
a subliniat ziarista americană.

Răspunsul a venit de la Yigal Palmor, 
care i-a invitat pe ziarişti în Israel, pentru 
că au subiecte interesante, dar fiecare, în 
zona lui, trebuie să aleagă subiectele care 
îi interesează pe propriii cititori, în funcţie 
de situaţia din ţara de origine. „Există 
acum (25 iunie, când încă se spera găsi-
rea în viaţă a celor trei adolescenţi răpiţi 
– n. red) un mare interes pentru răpirea 
celor trei tineri, dar acest interes nu e la 
fel de mare în Africa, unde sute de fetiţe 
sunt răpite, fără să se mai ştie vreodată 

de ele”.
În finalul Conferinţei Mondiale a Presei 

Evreieşti, ziariştilor li s-a adresat viitorul 
preşedinte al Israelului, Reuven Rivlin. 
Amintind că este născut la Ierusalim, 
unde s-au născut şi părinţii, şi bunicii 
săi, preşedintele ales a precizat: „locu-
itorii Orientului Mijlociu, arabi şi evrei, 
trebuie să realizeze că situaţia coabitării 
nu este o soartă crudă, ci doar destinul 
nostru”. Ca atare, Rivlin a promis că se 
va întâlni cu Mahmud Abbas şi că vede 
în această întâlnire „o şansă pentru a re-
stabili încrederea între Israel şi Autoritatea 
Palestiniană”.

Între timp, situaţia s-a schimbat şi 
rămâne de văzut dacă o întâlnire Rivlin 
– Abbas va mai avea loc şi ce ar putea 
ea aduce.

ALEXANDRU MARINESCU

Roşiile şi celelalte legume cresc din nisip la Besar

Noul preşedinte al Israelului, Reuven Rivlin

Şcoală din noua aşezare israeliană  
de la frontiera cu Egiptul
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Zile festive
Cei care savurează muzica de operă 

se delectează cu ea şi în cadrul progra-
mului Centrului de zi. Dincolo de ieşirile 
periodice la Opera timişoreană, prin in-
termediul lui Mugurel Chirilă, muzica de 
calitate ajunge la pensionari şi sub formă 
de proiecţii. Cunoscute spectacole au fost 
prezentate de acesta, urmate de discuţii 
despre subiect, calitatea reprezentaţiei 
şi protagonişti.

Sărbătorirea lunară a zilelor de naş-
tere este un moment plăcut şi aşteptat 
de participanţii la programele Centrului 

de zi. Există deja tradiţia de a întâmpina 
aceste zile festive cu bunătăţi aduse 
atât de pensionari, cât şi pregătite de 
cantina comunităţii. Caracteristică este 
buna dispoziţie autentică şi prietenia care 
domnesc la aceste evenimente.

Câinii salvatori sunt deja vechi prieteni 
ai pensionarilor din cadrul Centrului de 
zi Timişoara. Recent, în Parcul Botanic, 
participanţii au admirat necuvântătoarele, 
într-o încântătoare zi de vară. Demon-
straţiile patrupedelor au adus, din nou, 
buna-dispoziţie.

Pagină realizată de 
 LUCIANA FRIEDMANN

JCC  
BUCURESTI,

JCC 
TIMISOARA,

Programe de vacanţă

”Maraton” pentru copii

S i t e - u l  J C C

G u s t u r i  r e g ă s i t e

P r o i e c t e  c u l t u r a l e

E x c u r s i e  l a  B r ă i l a

Nu rataţi ziua de 21 septembrie!

Keshet Bucureşti

Cum petrec copiii această vară?

Tabăra de zi pentru copii de la JCC 
Bucureşti este un alt moment foarte aş-
teptat. Alături de madrihim, fără să plece 
de acasă, copiii îşi continuă activitatea 
iar părinţii au parte de ore în care ştiu 
că cei mici sunt în siguranţă şi au un 
program interesant. Cele cinci zile de 
la începutul lunii iulie au avut programe 
“concentrate” de iudaism, joacă, învăţă-

tură, excursii, etc. De la ora ora 8 la 17, 
micuţii s-au regăsit în postura de sportivi, 
bucătari sau artişti, iar creativitatea lor 
a fost exploatată la maximum. Copiii au 
putut dobândi cunoştinţe despre viaţa 
evreiască, iar “proba practică” a repre-
zentat-o participarea la Oneg Şabat, 
alături de părinţi şi bunici.

Spaţiul în care puteţi găsi toate infor-
maţiile la zi referitoare la programele JCC 
Bucureşti, dar şi la taberele, seminariile, 
conferinţele pentru întreaga ţară, este 
www.jcc.ro. Din acest spaţiu virtual puteţi 
accesa formularele de înscriere pentru 

toate programele. Mai mult, însă, Radio 
Shalom România - Radioul Comunitar se 
va deschide automat. Aici vă vor întâmpina 
emisiunile deja bine-cunoscute realizate 
de echipa zecilor de voluntari, care devin 
tot mai „profesionişti” în acest domeniu.

Atelierul practic de gastronomie 
evreiască devine o şi mai mare atracţie 
în timpul verii, când orice ne scoate din 
rutina serviciului zilnic reprezintă o sursă 
de recreere. În cadrul acestui program, 
reţetele aflate în caietul bunicii sunt 
redescoperite, reinventate şi, alături de 
gusturi şi arome, aduc şi nostalgia vre-
murilor trecute.

Pentru grupul de vârstă 35-65 de ani, 
JCC Bucureşti vine pentru această vară 
cu o propunere, în primul rând, culturală. 
Fie că vorbim despre film, arhitectură, 
fotografie sau artă culinară, toate repre-
zintă o „achiziţie” importantă pentru suflet 
şi minte. Tabăra pentru generaţia medie 
are loc între 11 şi 17 august la Cristian şi 

aşteaptă, în compania celor care nu au 
ratat nici o ediţie a acestui eveniment, noi 
participanţi din întreaga ţară. Duminică, 
14 septembrie, de la ora 11, urmează o 
nouă „preumblare istorică-arhitecturală-
etnografică” pe străzile aristocraţiei israe-
lite şi spaniole bucureştene, prin mărturiile 
lui Frederic Dame, „Bucureştiul în 1906”.

În cadrul programului My Jewish Romania, JCC Bucureşti organizează vizite 
pentru mai buna cunoaştere a frumuseţilor ţării. Recent a fost organizată o excursie 
la Brăila. Programul a cuprins o plimbare cu vaporaşul cu aburi, vizitarea rezervaţiei 
naturale Insula Mică a Brăilei, vizitarea Sinagogii din Brăila şi o masă de prânz cu 
produse pescăreşti.

Mesajul acesta se adresează bucureştenilor, care la această dată sunt invitaţi 
la marea aniversare a opt ani de existenţă a JCC Bucureşti. Spectacole supriză şi 
evenimente pentru toate grupele de vârstă îi aşteaptă cu acest prilej pe toţi partici-
panţii. În cei opt ani care au trecut, cel mai important JCC din România, organizator 
a numeroase evenimente şi pentru evreii din întreaga ţară, a adus o schimbare în 
percepţia asupra vieţii evreieşti. Îmbinând tradiţia cu modernitatea, acest centru a 
devenit o a doua casă pentru numeroşi membri ai comunităţii, dintre care cei mai 
micuţi pot spune, deja, că au crescut în ea. Str. Popa Soare 18, adresa JCC, a de-
venit punct de referinţă în itinerariul celor care doresc să se regăsească într-o familie 
evreiască autentică. 

La 31 august, începând cu ora 10, JCC Bucureşti vă aşteaptă la o nouă ediţie a 
programului Keshet, curcubeul cunoştinţelor evreieşti. În compania conferenţiarilor 
din domenii diverse, veţi găsi, cu siguranţă, subiecte care să vă suscite interesul.

Este o întrebare pe care, inevitabil, cei 
mai mulţi părinţi şi-o pun, odată cu înche-
ierea anului şolar. JCC Bucureşti oferă 
alternative nu doar celor din capitală, ci 
şi celor din ţară. Prima opţiune, pentru cei 
cu vârsta între 0 şi 12 ani, este seria celor 
trei tabere de la Cristian. Primele două 
în compania părinţilor şi, cea de-a treia, 
doar pentru 
grupa Negev, 
deci pentru 
cei mai mici 
dintre mem-
brii comunită-
ţii. În august, 
cop i i i  sunt 
aşteptaţi la 
sediul JCC 
p e n t r u  u n 
Oneg Şabat 
care îi are în 
centrul aten-
ţiei, minigolf 
(10 august) 
şi o zi întrea-
gă la piscină 
(31 august). 
Luna  sep -

tembrie va debuta cu două serii succesive 
ale taberei de zi, program care s-a dovedit 
de foarte mare interes pentru prichindei. 
Tot la început de septembrie, revine pro-
gramul „Dr. Doolitle” pentru toţi iubitorii de 
animale, care, doar în această zi, pot veni 
în compania necuvântătoarelor care vor 
primi toată îngrijirea şi atenţia necesară.

JCC Oradea

Prefaţând o ediţie specială dedicată 
celor 100 de ani ai Joint...

JDC, AJJDC sau Joint reprezintă 
prescurtările sub care este cunoscută 
în lume cea mai importantă organizaţie 
de asistenţă umanitară evreiască. Din 
1914, deci de exact 100 de ani, Jewish 
Joint Distribution Committee a menţinut 
viu şi actual preceptul “Kol Israel arevim 
ze la ze” - “fiecare evreu este responsa-
bil, unul pentru celălalt”. De asemenea, 
a adus sprijin şi celor care nu aparţin 
acestei etnii în 
momente de cri-
ză majoră. Azi, 
JDC operează, 
în încă 70 de 
ţări, în afară de 
Israel, şi repre-
zintă sinonimul cuvântului salvare pentru 
milioane de oameni, din diferite genera-
ţii. Activitatea JDC vizează evreii aflaţi 
în pericol fizic, dar şi ajutorarea celor în 
nevoie pentru a-şi asigura subzistenţa. 
Pentru această organizaţie, crearea 
şi întărirea vieţii evreieşti reprezintă o 
prioritate majoră. De asemenea, Joint-ul 
acordă un sprijin imediat şi substanţial în 
caz de catastrofe naturale sau provocate 

de oameni. În atenţia organizaţiei se 
află persoanele şi familiile defavorizate 
din diverse colţuri ale lumii, o atenţie 
deosebită acordându-se categoriilor în 
nevoie din Israel - copii, tineri, vârstnici 
care au nevoie de un sprijin pentru a se 
integra în societate. 

Nu este loc în care Joint-ul să nu 
fi ajuns în cei 100 de ani! Înfruntând 
adesea pericole, intrând în parteneria-

te diverse, nu a 
abandonat nici-
odată ideea de 
a se afla ală-
turi de evreii în 
nevoie. Repre-
zentantul pen-

tru România este Israel Sharli Sabag, 
totodată director pentru Serbia, Mace-
donia şi Bosnia-Herţegovina. În ultimii 
ani, directorul Joint pentru România 
a implementat numeroase programe 
foarte importante, care au produs un 
important reviriment al vieţii evreieşti. În 
septembrie vom reveni cu o ediţie amplă 
dedicată celebrării centenarului Joint.

Vizitarea salinei de la Turda a fost 
pentru pensionarii de la JCC Oradea un 
moment deosebit de plăcut. Amenajat la 
standarde europene, acest spaţiu tera-
peutic şi de recreere este o importantă 
atracţie a zonei. Ziua petrecută la Turda 
a fost una dintre acele ieşiri pe care, pe-
riodic, Centrul de zi le organizează pentru 
ca pensionarii să aibă scurte perioade de 
relaxare în afara zidurilor JCC.

În timpul verii, copiii de vârstă şcolară 
beneficiază de meditaţii de la persoane 
calificate din cadrul comunităţii. În ace-
laşi timp, au loc repetiţii ale unui grup 
muzical iar formaţia de dansuri continuă 
programele sale şi în perioada vacanţei. 
Gimnastica de întreţinere şi tenisul de 

masă sunt două programe care se des-
făşoară şi în perioada de vacanţă, fiind 
atractive pentru cei care nu pot petrece 
un concediu în afara oraşului.
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În ziua în care la Tel Aviv avea loc 
deschiderea festivă a evenimentului 
„Israel – Conferinţa Păcii”, avioanele 
israeliene bombardau 150 de obiective 
militare din Gaza. Reacţia era răspunsul 
militar israelian la cele 100 de rachete 
trase de extremiştii palestinieni asupra 
localităţilor din sudul şi centrul Israelului. 
Chiar şi asupra Tel Avivului a fost trasă o 
rachetă, distrusă în zbor de sistemul de 
apărare antiaeriană „Cupola de fier”. Or-
ganizatorii Conferinţei Păcii nu au anulat 
manifestarea, apreciind că tensiunea, 
rachetele, bombardamentele, distrugerile, 
morţii şi răniţii, constituie un fundal sem-
nificativ, deşi sinistru, discursurilor despre 
necesitatea păcii israeliano-palestiniene 
rostite de la tribună. Preşedintele Statelor 
Unite, Barack Obama, nu a putut veni la 
Conferinţa Păcii dar şi-a trimis discursul 
prin intermediul mass-mediei electroni-
ce. De pe un ecran imens, preşedintele 
american îi îndemna pe israelieni şi pe 
palestinieni să-şi dea mâna înţelegerii şi 
a păcii. „Războiul nu e o soluţie, ci o tra-
gedie – avertizează Obama. Pacea este 
singura cale spre adevărata securitate. 
Pacea e necesară, dreaptă şi posibilă.” 
Nici Mahmoud Abbas (Abu Mazen), pre-
şedintele Autorităţii Palestiniene, astăzi 
liderul cel mai important al revoluţiei 
naţionale palestiniene, nu a putut veni, 
personal, la Tel Aviv. Dar discursul său 
a fost auzit de participanţii la Conferinţa 
Păcii şi citit în cotidianul ebraic „Haaretz” 
(cu o ediţie şi în limba engleză). Mahmoud 
Abbas a negat că ar fi respins propunerile 
şefului Departamentului de Stat american, 
John Kerry, afirmând că niciodată nu a 

primit vreun document din partea Statelor 
Unite. „Tratativele de pace au fost între-
rupte deoarece prim-ministrul Benjamin 
Netanyahu nu a respectat înţelegerea 
privind cea de-a treia fază de eliberare 
a deţinuţilor palestinieni. Dacă impasul 
va continua, ne vom adresa instituţiilor 
internaţionale şi Tribunalului Internaţional 
de la Haga”, a avertizat Abbas.

„Haaretz”-ul a fost iniţiatorul şi gazda 
evenimentului. Au fost prezenţi şi au 
cuvântat preşedintele Shimon Peres, 
ministrul israelian al Justiţiei, Tzipi Livni, 
responsabila din partea Guvernului cu 
tratativele israeliano-palestiniene, Saeb 
Erekat, şeful delegaţiei palestiniene la 
tratative, Lars Anderson, ambasadorul UE 
în Israel, generalul (r) Ehud Barak, fost 
prim-ministru şi fost ministru al Apărării, 
Naftali Bennett, ministrul Economiei, pre-
şedintele partidului de dreapta Habayt Ha-
yeudi (Casa evreiască), deputatul Itzhac 
Herzog, şeful opoziţiei parlamentare şi 
preşedinte al Partidului Muncii, deputata 
Zaava Galon, preşedintele partidului de 
stânga Meretz, dr. Ahmed Tibi, vicepreşe-
dintele Knesset-ului, unul dintre fruntaşii 
populaţiei arabe din Israel, deputata Şeli 
Iehimovici, renumitul scriitor David Gros-
sman (al cărui fiu a murit în Războiul din 
Liban), filosoful Allan Finkel kraut, gene-
ralul (în rez.) Iacov Amidror, unul dintre 
fruntaşii coloniştilor israelieni din Yehuda 
şi Şomron (Cisiordania), Yuval Diskin, 
fost şef al Serviciilor secrete israeliene 
Şin-Bet, ş.a. 

E lesne de înţeles că de la tribună 
au fost rostite opinii care se băteau cap 
în cap, dar n-a existat vorbitor care să 

nu-şi fi exprimat sincer dorinţa găsirii 
unei soluţii de împăcare, o soluţie care 
să asigure buna convieţuire a celor două 
popoare greu încercate. Unele discur-
suri au displăcut prin tonul lor extremist. 
Ministrul Naftali Bennett, un susţinător 
al celor aproape 500.000 de colonişti 
care trăiesc în aşezările israeliene din 
teritoriile palestiniene, a avut o ciocnire 
neplăcută cu unul dintre participanţii la 
Conferinţa Păcii. Bennett s-a plâns că, 
după ce şi-a rostit discursul şi a ieşit din 
sală, a fost atacat cu pumnii. Organizatorii 
şi ziarul „Haaretz” au respins acuzaţiile. 
Dincolo de acest incident, chiar lipsit de 
importanţă, trebuie să remarcăm temele 
majore propuse spre dezbatere: „Situaţia 
politică în Orientul Mijlociu – învăţăminte 
dintr-o experienţă ratată”; „Pacea în re-
giunile periferice din Israel şi perspectiva 
palestiniană”; „Cum e privit procesul de 
pace în Diaspora evreiască”; „Legătura 
dintre dreptate şi pace, securitate şi pace, 
democraţie şi drepturile omului”. 

Îndelung aplaudat a fost preşedintele 
Israelului, Shimon Peres, care a spus: 
„Barbari au existat dintotdeauna. Astăzi, 
spre marea mea surpriză, şi Liga Arabă, şi 
ţara cea mai reprezentativă a lumii arabe, 
Arabia Saudită, vorbesc despre necesita-
tea păcii. Asta e o revoluţie, nu mică. Nu 
ştiu cât timp acest lucru va rezista, dar 
e o dovadă că pacea e posibilă. Până 
acum, toată lumea arabă şi musulmană 
era convinsă că problema ei este Statul 
Israel. Astăzi, majoritatea lumii arabe se 
întreabă: cine e duşmanul nostru, Israel 
sau terorismul?” Peres a vorbit cu admi-
raţie despre Mahmoud Abbas, care „îşi 

periclitează viaţa acţionând în favoarea 
păcii”. Există astăzi două tabere în lumea 
palestiniană, a adăugat Shimon Peres: 
„o tabără a păcii şi o tabără a distrugerii. 
Mahmud Abbas e de acord cu soluţia a 
două ţări (Israel şi Palestina), e un om 
al păcii”. 

Cu multă simpatie a fost întâmpinat şi 
marele scriitor ebraic David Grossman. 
El a amintit de tragedia morţii fiului său în 
Războiul din Liban. „Domneşte o indife-
renţă de neconceput. Indiferenţa aceasta 
ne copleşeşte şi poate să ducă spre un 
Israel al apartheid-ului. Mă revoltă gân-
dul  că toată forţa militară acumulată de 
Israel nu ne permite să luăm o iniţiativă 
curajoasă, mă revoltă că această forţă 
s-a transformat într-un scop în sine. Israel 
este cea mai mare putere din zonă, dar în 
adâncul nostru continuăm să ne vedem 
ca pe-o victimă fără scăpare. O victimă 
în ochii istoriei, o victimă a deznădejdii 
vecinilor noştri”, a spus David Grossman. 

Generalul (r) Ehud Barak, în deschide-
rea festivă a Conferinţei Păcii, a spus că i 
s-a părut că se desfăşoară într-un climat 
suprarealist: „Vorbim despre pace în timp 
ce rachetele morţii sunt lansate asupra 
noastră din Gaza şi 750. 000 de cetăţeni 
din sudul şi centrul ţării se refugiază în 
adăposturi”. El a precizat că, într-adevăr, 
a spus că „Israel nu are partener de trata-
tive”, dar că a rostit aceste cuvinte în urmă 
cu 14 ani şi se referea la Yasser Arafat. 

Există un timp al războiului şi există un 
timp al păcii, să facem să triumfe timpul 
păcii! „Israel-Conferinţa Păcii” s-a încheiat 
cu acest mesaj.

TEŞU SOLOMOVICI

Tel Aviv: C o n f e r i n ţ a  P ă c i i  s u b  p l o a i e  d e  r a c h e t e  p a l e s t i n i e n e

O  p l i m b a r e  p e  D u n ă r eExcursie a BBR la Galaţi

Intrată în tradiţie, excursia BBR a 
fost organizată anul acesta la Galaţi, 
pe vasul „Kaptan”, condus de căpitanul 
Nicu Dumitriu. O zi de început de vară 
pe Dunăre, cu muzică idiş, israeliană, 
universală, selectată de Berti Barbera. 
Melodii nemuritoare, cântăreţi nemuritori. 
Cu meniu, îndeosebi, pescăresc. 

Participanţii, membri ai BBR dar şi 
invitaţii – prieteni şi prietene, soţii, apro-
piaţii noştri din grupul de sprijin – au fost 
încântaţi de vasul care aluneca lin pe apa 
Dunării (nu prea albastră), de privelişte, 
de amabilitatea personalului vasului, de 
toţi cei care ne-au sprijinit la reuşita aces-
tei excursii. La masă – discuţii, glume, 
râsete, limbile s-au dezlegat şi datorită 
licorilor provenite din „pivniţele” F.C.E.R., 
la care s-au adăugat meniul, îndeosebi 
pescăresc: anteurile, ciorbă de peşte şi 
saramură de crap.

După ce am acostat, a urmat partea a 
doua a programului. Vizitarea Templului 
Meseriaşilor renovat, ghid – preşedintele 
C.E. Galaţi, ing. Sorin Blumer.

Cu vizitarea Templului Meseriaşilor; 
ghid – preşedintele C.E. Galaţi, dr. ing. 
Sorin Blumer. 

Cine a cunoscut sediul comunităţii 
înainte de restaurare şi îl revede acum, 
trăieşte sentimentul exprimat de vorbitor: 
„chiar şi într-o comunitate mică există for-
ţe care pot genera succes”. Preşedintele 
comunităţii a mulţumit pentru susţinere 
financiară Fundaţiei „Caritatea”, prin 
conducerea F.C.E.R. şi, în mod special, 
preşedintelui dr. Aurel Vainer. Templul 
Meseriaşilor a fost reinaugurat de trei ori: 
de Hanuca 5774, înainte de Şavuot 5774 
şi la recenta ediţie a Programului „Beres-

hit” – reuşită la care au colaborat F.C.E.R., 
Joint, cu implicare notabilă a directorului 
său pentru România, Israel Sabag, şi co-
munitatea gălăţeană. Vorbitorul a făcut un 
istoric al lucrărilor de restaurare a Templu-
lui, singurul rămas în funcţiune din cele 23 
de sinagogi din oraş, subliniind că la etajul 
I al Templului a fost amenajat un muzeu 
de mare interes al istoriei evreilor gălăţeni. 
Clădirea care adăposteşte restaurantul 
ritual, fost sediu al Sinagogii Fierarilor, a 
fost, de asemenea, reparată. S-au adus 
îmbunătăţiri sediului comunităţii, a fost 
reamenajată curtea. Fostul preşedinte al 
C.E.B., ing. Osy Lazăr, originar din Galaţi, 

a amintit pagini din istoria comunităţii în 
anii Holocaustului şi a avut cuvinte de 
laudă pentru actualul preşedinte al co-
munităţii, în acelaşi timp, dirijor al corului 
„Hamacabi”. 

Preşedintele BBR, ing. José Iacobes-
cu, a mulţumit gazdelor, încrezător că 
noua viaţă a Templului este încă o pre-
misă pentru continuitatea vieţii evreieşti 
în România. 

O zi de neuitat, pentru reuşita căreia 
au pus suflet ing. José Iacobescu, ing. 
Anette Vainer, Victoria Demayo, Jean 
Bercu. Pe drept, le-au mulţumit partici-
panţii!. (I.D.)

O atenţie specială 
a fost acordată turu-

lui strategic al Ierusalimului, ghid – Nir 
Barkat, primarul general al Ierusalimului, 
„capitala religioasă a lumii”. Au fost pre-
zentate: • zonele Ramat Shlomo, Beit 
Hanina, Muntele Sion; • proiecte de diver-
sificare şi modernizare a transporturilor. 
Au fost vizitate şcoala secundară de fete 
şi Centrul Universitar de Excelenţă „You” 
de la Beit Hanina, unde tineri arabi sunt 
atraşi în proiecte educative de formare 
profesională. 

Aflat la conferinţă, când a fost anun-
ţată asasinarea celor trei tineri israelieni 
răpiţi de terorişti, dr. Aurel Vainer a tri-
mis, cu ajutorul colegilor din Federaţie, 
în numele F.C.E.R., un comunicat de 
presă, în care a fost exprimată durerea 
pentru acest tragic sfârşit, pronunţându-
se ferm pentru aducerea în faţa justiţiei 
a făptuitorilor.

• Ajuns în Bucureşti, domnia sa a parti-
cipat la sesiunea extraordinară a Camerei 
Deputaţilor, unde a avut loc votarea finală 
a legii de reducere a contribuţiilor pentru 
personalul utilizat în economie de angaja-
tori, cu efecte favorabile pentru economia 
românească. Legea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi.

• La 3 iulie a.c., împreună cu alţi 
colegi din Federaţie, dr. Aurel Vainer 
a participat la recepţia oferită de Am-
basada SUA, de Ziua Naţională a Sta-
telor Unite, ascultând cu mult interes  
dis cursurile rostite de însărcinatul cu 
afaceri Duane Butcher, şi de primul mi-
nistru al României, Victor Ponta, în care 
au fost evidenţiate excelentele relaţii 
între ţară noastră şi SUA, posibilităţile 
de extindere în viitor.

• Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. 
a avut o serie de întâlniri cu colaboratori 
implicaţi în atragerea de fonduri pentru 
realizarea Programelor de reabilitare a Si-
nagogilor din Oradea, Satu Mare, Hârlău, 
Şimleu Silvaniei, Carei, dar şi restaurarea 
Bibliotecii Templului Coral din Capitală. 
Se are în vedere reinaugurarea, până la 
finele anului, a Sinagogii din Tulcea şi a 
Templului Coral din Bucureşti.

IULIA DELEANU 

Agenda deputatului  
şi preşedintelui F.C.E.R.

(Urmare din pag. 2)
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Oamenii care umpleau Sinagoga 
Mare din Capitală nu se puteau împăca 
sufleteşte că participau la o multiplă co-
memorare: a celor trei adolescenţi răpiţi şi 
ucişi de terorişti: Eyal Yifrach z.l., Naftali 
Frankel z.l., Gilad Şa’er z.l. Tinerii infirmau 
moartea din fotografii, cu priviri pline de 
zâmbetul anilor lor. 

Oamenii se simţeau mai săraci spiritu-
al prin dispariţia unui savant care ar mai 
fi avut încă un cuvânt de spus în viaţa 
ştiinţifică: prof. univ. dr. Dolphi Drimer z.l., 
al cărui sloşim a fost ţinut în aceeaşi zi, la 
Sinagoga Mare din Bucureşti. 

A fost şi hazkara pentru fostul preşe-
dinte al comunităţii din Piatra Neamţ, ing. 
Hary Solomon z.l., trăind în inimile celor 
care l-au preţuit: atâtea Hanuchiade la 
Piatra, reinaugurarea Sinagogii „Baal 
Şem Tov”, ediţia de acum câţiva ani a Pro-
gramului „Bereshit”, la care a fost gazdă. 

Toţi resimţeau şi durerea de a fi pierdut 
o mare prietenă a comunităţii noastre, 
om de omenie şi om de valoare, amb. 
Mariana Stoica z.l., care a contribuit din 
plin la apropierea României de Israel, a 
comunităţii evreieşti din România de po-
porul din patria de origine. Oameni plecaţi 
prea devreme dintre noi. 

Adunarea de doliu, organizată de 
C.E.B., la care au participat E.S. Dan Ben-
Eliezer, ambasadorul Israelului în Româ-
nia, conducerea Ambasadei, parlamen-
tari, noul preşedinte al Camerei de Co-
merţ România-Israel, Călin Cosaş, lideri 
F.C.E.R., C.E.B., familiile îndoliate – a fost 
deschisă de vicepreşedintele F.C.E.R. şi 
preşedinte al C.E.B., ing. Paul Schwartz, 
care s-a raportat comunitar şi personal la 
această zi grea, exprimându-şi durerea şi 
revolta faţă de crima săvârşită de terorişti 
asupra celor trei tineri, mâhnirea pentru 
pierderea unor valori şi a unor prieteni ai 
comunităţii noastre. Vorbitorul a regretat 
minimalizarea de către unii intelectuali a 
cuvântului Şalom, salutul israelian care 
înseamnă Pace, şi a făcut apel către tineri 
să continue contribuţia înaintaşilor la mai 
binele României. 

  În cele câteva săptămâni de căutări, 
cei cu adevărat oameni au sperat că tinerii 
israelieni se vor întoarce acasă. Cu atât 
mai puternic a fost şocul la aflarea veştii 
care a zguduit conştiinţe, pretutindeni. Au 
fost stări de spirit exprimate de E.S. Dan 
Ben-Eliezer. „Deplângem profund crima 
inumană căreia tinerii noştri băieţi i-au 

căzut victime, decese brutale, care ne-au 
consternat şi ne-au revoltat. Nu există 
cuvinte suficiente să alunge durerea şi 
disperarea părinţilor care, în urmă cu 
atât de puţin timp, mai visau şi sperau la 
viitorul frumos al copiilor lor. Un viitor care 
nu mai există, un viitor ucis. Acest preţ 
nu are nici o măsură, nici o alternativă, 

nici o consolare. De la crearea Statului 
Israel până în prezent, ne-am confruntat 
mereu cu astfel de activităţi teroriste. […] 
Dar forţa şi credinţa noastră ne-au ajutat 
de fiecare dată să devenim mai puternici 
şi să luptăm pentru protejarea patriei şi 
libertăţii noastre.[…] Statul Israel va con-
tinua să acţioneze cu fermitate până când 
teroriştii care au fost implicaţi în răpire vor 
fi găsiţi şi pedepsiţi sever pentru crima lor 
cumplită. […] Inimile noastre sunt alături 
de părinţi în durerea lor nemărginită, căci 
copiii lor, răpiţi în mod tragic vieţii, sunt de 
fapt copiii noştri. […] Această zi reflectă 
legătura puternică dintre israelieni şi 
comunităţile evreieşti din întreaga lume, 
fiind uniţi, fiind Am Echad”. 

Totodată, a fost exprimată aprecierea 
pentru solidaritatea manifestată de gu-
vernul român şi pentru condamnarea cri-
melor. „Avem nevoie de Şalom, de Pace. 
Chiar dacă am trăit evenimente care 
numai a pace nu seamănă, trebuie să lup-
tăm pentru ea”, au fost cele dintâi cuvinte 
rostite de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer. Vorbitorul a trăit tragedia în Israel, 
unde, împreună cu preşedintele ASR şi al 

C.E. Braşov, ing. Tiberiu Roth, s-a întâlnit 
cu reprezentanţi la vârf ai Ministerului de 
Externe israelian. Oaspeţii au fost primiţi 
de primul ministru Beniamin Netanyahu. 
Ştirea a fost anunţată când ei se aflau în 
autocarul în care primarul Ierusalimului 
îşi exprima speranţa că Ierusalimul va 
fi „un oraş al tuturor religiilor, al tuturor 

popoarelor”. 
Tiner i i  au 

fost înmormân-
taţi la Modiin, 
deşi ei locu-
iau în Hebron. 
Dar Modiinul e 
un simbol: de 
acolo a pornit 
răscoala Maca-
beilor împotri-
va lui Antiohus 
Epifanes, care 
voia distruge-
rea fiinţei naţi-
onale a evreilor. 

„Se fac mari 
eforturi de pace 
în Israel. Paşii 
sunt mici, dar 
sunt. Un exem-
plu: într-o loca-

litate arabă din Israel, am vizitat o şcoală 
secundară de fete şi Centrul Universitar 
de Excelenţă You, unde tineri arabi sunt 
atraşi în proiecte educaţionale care-i ajută 
la formarea profesională de înaltă calitate. 
Şi, totuşi, incidentele între israelieni şi pa-
lestinieni, petrecute recent, arată că lupta 
pentru pace nu e simplă, nu e uşoară”, a 
spus dr. Aurel Vainer. Domnia sa a citit 
mesajul de condoleanţe al viceprim-mi-
nistrului Liviu Dragnea, în care se afirmă, 
printre altele: „pierderea unei fiinţe umane 
este întotdeauna dureroasă, dar nimic nu 
se compară cu durerea încercată atunci 
când un copil e ucis. Nici un părinte n-ar 
trebui să treacă printr-un asemenea mo-
ment. […] Refuz să înţeleg cum ar putea 
motiva cineva comiterea unei asemenea 
crime odioase. Fiecare om în lume are 
dreptul să trăiască în securitate şi fără 
frică. Asemenea acte de teroare sunt im-
pardonabile şi inacceptabile. Sunt convins 
că responsabilii pentru această crimă vor 
fi aduşi în faţa justiţiei. […] Condoleanţe 
din suflet familiilor victimelor şi Statului 
Israel pentru teribila pierdere”. În con-
tinuare, vorbitorul a dat citire mesajului 

de condoleanţe trimis de preşedintele 
Grupului de Prietenie România - Israel, 
deputat Gabriel Vlase: „ […] O astfel de 
violenţă inumană, de neconceput, nu îşi 
are locul în lumea noastră şi, în fapt, nu 
poate fi motivată de nimic. Asemenea 
crimă va reprezenta o pată în istoria ome-
nirii. Condamn cu fermitate orice formă de 
violenţă, intoleranţă şi teroare. Ura fără 
sens nu reprezintă o soluţie şi trebuie 
împiedicată. Trebuie să facem tot ce este 
posibil pentru ca astfel de momente triste 
să fie oprite la timp şi să nu se mai repete. 
Am certitudinea că Statul Israel îi va găsi 
şi pedepsi pe cei vinovaţi, în cel mai scurt 
timp”. Dr. Aurel Vainer le-a caracterizat ca 
fiind „foarte simţite uman şi politic”. Au fost 
poziţii în acelaşi sens cu cele exprimate 
de ministrul român al Afacerilor Externe, 
Titus Corlăţean. 

Preşedintele F.C.E.R. a amintit pre-
zenţa la acţiuni comunitare a regretatului 
om de ştiinţă Dolphi Drimer. „Cu Hary 
Solomon am fost colegi pe baricade”, 
preşedintele comunităţii pietrene făcând 
parte din conducerea F.C.E.R. „A fost 
o primitoare gazdă de Hanuca, de Pe-
sah”. Dr. Aurel Vainer a evocat memoria 
Marianei Stoica, „dedicată comunităţii 
noastre”, titulara unei emisiuni la „Radio 
Şalom”. „Doliu în întreaga societate, doliu 
în comunitate”, a definit comemorările 
preşedintele F.C.E.R.

Rabinul Rafael Shaffer a transmis 
mesajul Şef Rabinului Israelului, Yona 
Metzger, de a nu răspunde asasinatelor 
prin răzbunare. Kadiş, El Male Rahamim 
– interpret, prim-cantorul Iosif Adler – stră-
vechi suspin omenesc către Divinitate, ne-
au urmărit multă vreme după ceremonie.

IULIA DELEANU

O  î n t r e a g ă  s o c i e t a t e  î n  d o l i u

Comemorări la Sinagoga Mare din Bucureşti

100 de ani de la începutul primului război mondial
De Ziua Drapelului Naţional, la Centrul Militar Naţional a 

avut loc o ceremonie marcând împlinirea a o sută de ani de la 
începutul primului război mondial. Au participat militari de rang 
înalt, reprezentanţi ai vieţii politice, ai societăţii civile, diplomaţi, 
personalităţi culturale. Cu acest prilej, la Galeriile Artelor de la 
Cercul Militar a fost inaugurată expoziţia comună româno-ce-
hă „Arta în tranşeele primului război mondial”, organizată de 
Ambasada Republicii Cehe şi Centrul Ceh de la Bucureşti, cu 
participarea Cercului Militar Naţional, Institutului pentru Studii 
Politice de Apărare şi Istorie Militară, Muzeului Militar Naţional 
„Ferdinand I”. Expoziţia pregătită de Institutul Militar din Praga a 
cuprins 24 de panouri ilustrând impactul primului război asupra 
artiştilor plastici cehi care au luptat pe front. Expoziţia româneas-
că a inclus 30 de lucrări realizate de pictori ai Studioului de Arte 
Plastice al Armatei, pictori invitaţi, clasici – Camil Ressu, Costin 
Petrescu –, o colecţie de arme şi uniforme din perioada 1914 - 
1918. La eveniment a fost de faţă vicepreşedintele F.C.E.R. şi 
preşedinte al C.E.B., ing. Paul Schwartz, căruia i-am solicitat 
câteva impresii, din care cităm mai jos:

„Din cei şapte fraţi ai tatei,  
plecaţi pe front, s-au întors doar trei”
„Am apreciat mult strădaniile făcute de E.S. Jiří Šitler, am-

basadorul Republicii Cehe în România, întregul personal al 
Ambasadei, directorul Institutului de Studii Politice, de Apărare 
şi Istorie Militară, gral (r) dr. Mihail Ionescu, directorul Cercului 
Militar Naţional, col. dr. Cristian Dorca, pentru această realiza-
re. Omenirea nu trebuie să uite amploarea şi durata primului 
război mondial, căruia i-au căzut victime peste zece milioane 
de combatanţi şi foarte mulţi civili. Menţionând prezenţa mea 
la manifestare, general dr. Mihail Ionescu a evidenţiat partici-
parea masivă la primul război mondial a membrilor comunităţii 
evreieşti, fără să fi avut atunci cetăţenie română, numărul foarte 
mare de jertfe şi răniţi evrei pe câmpurile de bătălie, decoraţi-
ile primite de militari evrei români. Am fost mişcat cu atât mai 

puternic cu cât numai în familia tatălui meu s-au înrolat toţi cei 
şapte fraţi ai lui. Tata, fiind minor, a plecat ca voluntar. S-au 
întors acasă doar trei. Nu ştiu locurile unde au fost înmormân-
taţi. Unul singur, care a murit la Spitalul Militar din Bucureşti în 
urma unor răni grave, odihneşte la Cimitirul Filantropia. Drept 
«mulţumire», în timpul dictaturii antonesciene, pe numele bunicii 
mele, al părinţilor mei şi al întregii familii a fost emis un mandat 
de deportare, dar am scăpat ca prin minune, fiind ascunşi de 
un preot în podul casei sale”.

Învăţăminte ale Europei de acum un veac
O expoziţie care face din pagina de manual pagină de viaţă. 

„Gara de la Mărăşeşti de după bombardamentul din vara anului 
1917”, „Infanterist”, „Bivuac pe front” – George Grigorescu - 
sunt aşchii de povestire despre pustiire, stare de provizorat, 
demnitate a suferinţei. Predomină „chipuri de ostaşi”; este chiar 
titlul unui tablou de Costin Petrescu. Sunt oameni obişnuiţi, cu 
gândul la cei rămaşi acasă, ziua de azi, ziua de mâine, uniţi 
aşa cum numai momentele decisive ale unei colectivităţi pot 
uni: „Camarazi”, „Moment de relaxare”, „Pe aici nu se trece”, 
„Repaus în tranşee” – Marcel Chiţac, Cătălin Gâdei. Nu lipsesc 
legendele: Ecaterina Teodoroiu văzută de Camil Ressu; Regele 
Ferdinand I, Regina Maria, sub domnia cărora s-a realizat Marea 
Unire – Valentin Tănase. 

În panourile din expoziţia Republicii Cehe sunt vizibile influ-
enţe avangardiste fie în pictură – Emil Filla –, fie în caricatură 
şi grafică – Vojitěch Preissig, Otto Gutfrend. Se vede Europa 
primului război mondial, confruntată cu foamete şi moarte, în 
care tot ce însemnase lumea veacului XIX era ţăndări. „Azi, când 
la fel cu un secol în urmă, lumea pornea spre direcţia globaliză-
rii, în epoca NATO […], unde câmpul de luptă nu mai aparţine 
exclusiv câmpului militar – spunea col. dr. Cristian Dorca –, 
este nevoie de învăţămintele acestea de conflict uriaş asupra 
evoluţiei umane şi, deopotrivă, de convingerea omenirii de a 
nu mai avea parte de conflicte, indiferent de intensitatea lor”.

E. SUHOR

R ă p i r e a  ş i 
uciderea lui Eyal  

Yifrach, Naftali Frankel şi Gilad Şa’er au 
provocat luări de poziţie din partea mai 
multor organizaţii şi instituţii, după cum 
rezultă din cele de mai jos: 

Preşedintele Asociaţiei Sioniste din 
România şi al Comunităţii Evreilor 

din Braşov, Tiberiu Roth, arată într-un 
comunicat remis redacţiei că „împreună 
cu tot poporul evreu şi cu toată lumea 
civilizată, împărtăşim durerea nesfârşită a 
părinţilor lui Eyal Yifrach, Naftali Frankel, 
Gilad Şa’er, şi a întregului Israel, îndoliat 
de moartea celor trei tineri eroi. 

Suntem alături de poporul şi conduce-
rea Statului Israel în lupta sa dusă pentru 
dreptul la viaţă şi dreptul la existenţă a 
unui stat evreiesc.

Nu vom uita jertfa celor trei tineri eroi! 
Fie amintirea lor binecuvântată!”

*

Ministerul român al Afacerilor Exter-
ne condamnă în termenii cei mai 

fermi asasinarea celor trei adolescenţi 
israelieni şi transmite condoleanţe şi 
compasiune familiilor îndoliate, precum 
şi solidaritatea faţă de întregul popor 
israelian.

MAE exprimă speranţa că cei vinovaţi 
pentru comiterea acestui act abominabil 
vor fi identificaţi în cel mai scurt timp pen-
tru a fi traşi la răspundere în faţa justiţiei. 
Ministerul Afacerilor Externe reiterează 
condamnarea tuturor actelor teroriste şi 
respinge cu tărie violenţele, indiferent de 
raţiune şi formă de manifestare, îndeo-
sebi pe cele care pun în pericol vieţile 
civililor nevinovaţi.

Ministerul Afacerilor Externe reafirmă 
importanţa manifestării reţinerii şi evitării 
escaladărilor suplimentare, făcând apel la 
continuarea cooperării pe linie de securi-
tate între autorităţile israeliene şi palesti-
niene, pentru clarificarea circumstanţelor 
asasinării celor trei tineri israelieni.

Reacţii faţă  
de uciderea  

celor trei tineri 
israelieni

(Urmare din pag. 2)
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Vizită la Comunitatea 
Evreiască din 

capitala Norvegiei
În perioada 7-11 mai, beneficiind de 

un grant norvegian pentru relaţii bilaterale 
culturale şi interetnice, doi membri ai 
F.C.E.R. (Janina Ilie şi Robert Schorr) au 
vizitat Comunitatea Evreiască din Oslo.

Primul punct din agendă l-a consti-
tuit schimbul de experienţă cu membrii 
conducerii Muzeului Evreiesc. Doamna 
director Sidsel Levin şi colegii ei au fost 
foarte ospitalieri şi au împărtăşit concep-
ţia lor şi principiile expoziţionale după 
care a fost organizat muzeul. Astfel, în 
lipsa unui număr mare de obiecte, ideea 
centrală este ca în primul rând să fie ară-
tat modul cum au trăit evreii din Norvegia 
în anii războiului şi cum a fost viaţa unor 
familii reprezentative. Totul este postat 
pe panouri verticale, interactive, realiza-
te de arhitecţi importanţi. De exemplu, 
există sertare pe care vizitatorul este 
invitat să le deschidă şi să vadă obiectul 
dinăuntru. Fiecare dintre panouri prezintă 
povestea câte unei familii de evrei sau de 
salvatori. Fiecare astfel de ”saga” este 
detaliată printr-un film ce poate fi vizionat 
pe tableta din faţa exponatului respectiv. 
Tot într-un film, expus pe un ecran mai 
mare, pot fi urmărite mărturii despre ce 
înseamnă să fii evreu norvegian.

Pilonul principal de ”celebrare a vieţii” 
nu face decât să reliefeze şi mai bine 
partea întunecată a istoriei, Norvegia fiind 
ocupată în timpul celui de al doilea război 
mondial de trupele fasciste. Holocaustul 
s-a manifestat, din păcate, şi aici, 775 de 
evrei fiind deportaţi şi ucişi. Desfăşurarea 
acţiunilor antisemite hitleriste este pre-
zentată cronologic, fiecare episod istoric 
fiind descris în amănunţime.

Muzeul are şi un puternic rol educativ. 
Periodic, aici se organizează diverse eve-
nimente pentru copii şi pentru tineri. Cola-
borarea dintre Comunitatea Evreiască şi 
Ministerul Învăţământului se materializea-
ză prin clase care studiază iudaismul în 
şcoală. În afară de componenta istorică, 
muzeul înfăţişează cele mai importante 
sărbători evreieşti şi obiceiurile legate de 
acestea precum şi cele mai importante 
momente biblice.

Şi pentru că vizita a coincis cu un 
Şabat, noi, cei din România, am asistat 
sâmbătă dimineaţă la slujba oficiată 
de Marele Rabin Michael Melchior în 
frumoasa sinagogă din Oslo. La Kiduş, 
membrilor comunităţii le-a fost transmis 
mesajul de prietenie din partea preşedin-
telui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, precum 
şi salutul rabinului Rafael Shaffer. Ervin 
Kohn, preşedintele Comunităţii, şi Marty 
Bashevkin, vicepreşedinte, au fost împre-
ună cu colegii lor gazde perfecte pentru 
cei doi oaspeţi din România. De aseme-
nea, au avut loc discuţii foarte interesante 
despre viaţa evreiască din cele două ţări 
şi s-a convenit că această primă întâlnire 
să reprezinte începutul unei colaborări 
mai ample.

Vineri seara, doamna Sidsel Levin i-a 
invitat pe cei doi musafiri acasă, unde am 
avut plăcerea şi onoarea să participăm la 
cina de Şabat, împreună cu o familie de 
evrei norvegieni.

ROBERT SCHORR

Reamintirea lui AUREL  MĂRCULESCUMOZAIC
Relatările “Realităţii Evreieşti“ din nu-

mărul anterior despre adunări comemo-
rative dedicate victimelor Holocaustului, 
originare din Transilvania, erau de natură 
să stârnească amintiri mai cuprinzătoa-
re. În gând, s-au redeşteptat imagini 
cutremurătoare din registrul graficii şi 
gravurilor rămase de la Aurel Mărculescu, 
purtând amprenta experienţelor sumbre 
ale deportării în lagărele de exterminare 
transnistrene 

Filmul acelor împrejurări de groază 
avea să-l desfăşoare însuşi artistul plas-
tic într-un dialog cu literatul Lucian Boz, 
imediat după întoarcerea sa din Franţa, 

unde îl surprinsese războiul în starea 
precară de emigrant suspect pentru poliţia 
politică de obedienţă nazistă, care l-a şi 
trecut prin filtrul de tristă celebritate de la 
Drancy (vezi săptămânalul “Democraţia“, 
29 oct. 1944). 

Aurel Mărculescu (Marcovici) ajungea 
la cota maturităţii artistice când legiferările 
segregaţioniste, antisemite, îi închideau 
perspectivele de consolidare a carierei. 
Venise pe lume la 20 aprilie 1900, la Pia-
tra Neamţ, dar evoluţia îi va fi legată de 
Botoşani. Familiarizat astfel cu ambianţa 
de ştetl a măruntelor târguri moldoveneşti, 
va face din uliţele acestora şi din patina lor 
predominant evreiască o temă preferenţi-
ală în majoritatea lucrărilor, rar destinate 
expoziţiilor, mai curând reproduse în co-
loanele publicaţiilor democratice. Evada 
târziu din perimetrul provincial, odată 

cu acceptarea sa printre colaboratorii 
revistei “Cuvântul Liber“ (1934-35). Sub 
aceste auspicii grupa gravuri în vederea 
unui album intitulat auster: Alb-Negru. În 
context, accepta să răspundă întrebărilor 
unui reporter de la “Facla“, pe data de 31 
ianuarie 1935, prilej de a furniza informaţii 
în premieră despre începuturi, despre 
afinităţi şi proiecte. Sublinia, astfel, cât de 
îndatorat se simţea timpuriilor îndrumări 
căpătate în atelierul maestrului Marius 
Bunescu. Trăgea nădejde să ajungă la 
Praga, doritor să se perfecţioneze în 
variatele practici ale  gravurii. Probabil şi 
cu speranţa de a studia în muzee expo-
nate originale ale reperelor lui la scară 
internaţională, pomenite într-o ierarhie a 
propriilor exigenţe valorice: Franz Maser-
rel, Grosz şi Koethe Koelvitz. Trebuie să 
fi avut un real har al comunicabilităţii, de 
vreme ce intra în asociere cu o serie de 
confraţi din branşă, de aceeaşi orientare, 
alcătuind impreună “Gru-
pul Grafic“. Vor fi alături, 
pe simeze: el şi Vasile Do-
brian, Al. Basarab, Marcel 
Olinescu, Gh.Ceglacoff, 
D.Nicolaide. Organiza-
torul paginii culturale a 
importantului cotidian 
“Timpul“ (în cronica de 
expoziţie apărută la 22 
ianuarie1940) lăuda ieşi-
rea în public a Grupului cu 
apăsate cuvinte de laudă 
pentru botoşănean. De 
altminteri, Gh. Dinu (alias 
Ştefan Roll) va rămâne în 
corespondenţă cu Aurel 
Mărculescu şi va insera 
frecvent reproduceri în 
pagina culturală a gazetei. 

Condiţiile adverse isto-
rice urmau să se dezlănţu-
ie exact pe 5 septembrie 
1942. Smulşi din case şi de la rosturi, cu 
brutalitate, un număr compact de evrei 
din Botoşani erau îmbarcaţi în primul 
“tren al morţii“ şi trimişi într-o călătorie de 
coşmar cu destinaţia Tiraspol. Ajunşi din 
urmă de alte convoaie, vor fi distribuiţi 
către destinaţii sinistre. Lotul unde fusese 
repartizat Aurel Mărculescu se va trezi 
la Vapniarka. Asprimile iernii, mizeriile 
îndurate suplimentar de la paznici-tor-
ţionari (li se dezvăluie şi identitatea în 
convorbirea cu Lucian Boz), invidii şi ură 
chiar între năpăstuiţii soartei întreţin cu 
sinistră tenacitate componentele unui 
odios regim de măcinare a vieţilor. Aurel 

Mărculescu devine martorul necruţător, 
care şi-a asumat misiunea de a înregistra 
cele mai semnificative scene pentru ca 
posteritatea să păstreze referinţe irecu-
zabile: indivizi storşi de vlagă, aproape 
scheletici, agăţaţi de sârmele ghimpate 
ce conturau ţarcul damnării; convoaie de 
coşciuge  purtate, foarte posibil,  chiar de 
viitoare victime; chipuri halucinante, ochi 
ieşiţi din orbite, frunţi golite de orice gând, 
existenţe măcinate, stigmatizate, uzur-
pate în însăşi fiinţa lor, cândva inconfun-
dabilă. Aşa arăta însuşi cel ce, cu ultime 
resurse, imortaliza infernul. Mai credea 
oare în vreo îndurare cerească ? I-a fost 
dat, totuşi, să revină printre cei vii într-un 
târziu de decembrie 1943. La câteva luni 
distanţă era contactat de Saşa Pană şi 
deveneau prieteni în aşa măsură încât îi 
încredinţa mapa cu lucrări rămase inedi-
te. Un articol din săptămânalul “Orizont“  
(15 mai 1945) căuta să aline cât de cât 

tristeţile crepusculare ale celui ţintuit la 
pat, în vechiul său cuib familial din Boto-
şani. Sfârşitul se producea, implacabil, pe 
12 decembrie 1947. Ca Aurel Mărculescu, 
artistul, să nu cadă pradă uitării, un gest 
de solidaritate va veni în 1967, din par-
tea lui Saşa Pană, care prefaţa (cu date 
şi consideraţii îmbogăţite faţă de textul 
din “Orizont“) o colecţie de peste 40 de 
reproduceri, sub egida editurii Meridiane. 
Cine răsfoieşte micul album recunoaşte 
o bună parte din planşele intrate între 
timp în custodia Cabinetului de Stampe 
din cadrul Bibliotecii Academiei Române.

GEO ŞERBAN

Uliţă. Gravură în lemn (1933-1934)

Autoportret  
(Cabinetul de stampe B.A.R.)

CÂND TE DOARE CEEA CE IUBEŞTI 
- Tratarea urgenţei TES din banii directorului său - 

„De peste şase luni, prin acoperişul Tea-
trului Evreiesc de Stat, distrus de viscolul de 
astă iarnă, pătrundea apa. Primăvara ploioa-
să a accelerat degradarea clădirii: scându-
rile scenei, în parte, au putrezit; instalaţiile 
electrice şi de prevenire a incendiilor au fost 
distruse; coşuri de pe acoperiş s-au prăbuşit 
în incinta Şcolii vecine, „Lauder”, punând în 
pericol viaţa copiilor”, argumentează direc-
torul TES, Maia Morgenstern, motivele care 
au determinat-o să trateze urgenţa din bani 
proprii. S-a împrumutat să acopere cheltuie-
lile de reparaţie sumară. „Există asigurări că 
restaurarea generală se află în procedurile 
legale de licitaţie pentru angajarea unei fir-
me”, continuă. Mă gândesc, parafrazându-l, 
la titlul unei piese celebre: „lungul drum 
al asigurărilor către fapte”. Pentru Teatrul 
Evreiesc de Stat timpul presa. Mai bine de 
jumătate de an, spectacolele s-au jucat pe 
scenele altor teatre din Capitală. „Un gest 
de solidaritate pentru care mi-am exprimat 
în scris recunoştinţa”. „Dar, ajunge, nu mai 
suntem jidovul rătăcitor!”, aproape că strigă. 
Nu ştie cum i-ar putea fi interpretat gestul 
de forurile în drept. Dar mai ştie că, dacă nu 
acţiona, deteriorările avansau, că stagiunea 
viitoare ar fi început tot în bejenie. „Am repa-
rat o parte din acoperiş. Acum nu mai plouă 
în teatru. Urmează să refacem porţiunea din 
scenă deteriorată”. 

Cum a procedat Maia? A aplicat lecţia 

învăţată din Biblie. Moşe, urmat de întreg 
poporul evreu abia ieşit din robie, are în faţă 
Marea Roşie, în spate – armatele Faraonului. 
Ce să facă? Şi Dumnezeu îi spune: „Ajută-te 
ca să te ajut!”. Faraonul, armatele sale sunt 
istorie. Noi existăm de-aproape 6 000 de 
ani. În numărul următor – reportajul la faţa 
locului. (I.D.) 

Mulţumiri
Către F.C.E.R.
Biroul domnului preşedinte

Stimate domnule preşedinte,
Am dori să ne exprimăm 

aprecierea profundă pentru 
donaţia generoasă, mai precis 
ajutorul umanitar din partea 
Federaţiei Comunităţilor Evre-
ieşti din România trimis pentru 
oameni aflaţi în pericol în zonele 
inundate din Bosnia şi Herţe-
govina.

Donaţia a fost livrată tuturor 
cetăţenilor din Doboj şi comuni-
tăţii rome din Kakanj, în locuri 
din mijlocul Bosniei, care au fost 
grav afectate de inundaţii.

Primul ajutor umanitar a fost 
acordat membrilor Comunităţii 
Evreieşti din Doboj, care ne-au 
rugat să transmitem recunoştin-
ţa lor sinceră.

Vă rugăm să exprimaţi apre-
cierea noastră donatorilor şi 
tuturor colaboratorilor care au 
permis realizarea acestei do-
naţii.

Cu stimă,
JAKOB FINCI

Preşedinte
Societatea cultural-educaţi-

onală şi umanitară  
„La Benevolencia” - Saraievo
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Noua carte a Franciscăi Stoleru „are 
o cuminţenie a sa, o anume siguranţă 
cu care vine în faţa cititorului: libertatea 
voită a unui actor care ştie să interpreteze 
poezie dând impresia că stă de vorbă cu 
auditoriul. În această carte, autoarea vor-
beşte cu noi”. Au fost impresiile directoru-
lui Editurii ieşene „24 de ore”, Adi Cristi, 
la recenta lansare de la Muzeul Literaturii 
Române a „Dansatoarei de flamenco”. 
Editorul şi-a făcut un punct de merit din 
readucerea scriitorilor israelieni de limba 
română în vizorul potenţialilor cititori din 
România. Cartea – observa vorbitorul – 
este o meditaţie despre regăsirea sinelui 
prin apartenenţă etnică, iubire, creaţie. 

Conf. univ. dr. Răzvan Voncu a plasat 
recenta apariţie editorială pe fundalul 
literar israelian de limbă română, în care 
predomină poezia şi memorialistica, cu 
accent fie pe procesul de integrare în 
societatea israeliană, fie pe trăirile din 
perioada Holocaustului, având ca numitor 
comun iubirea pentru ţara de baştină, Ro-
mânia. „Dansatoarea de flamenco” este 
romanul „unei vindecări după un moment 
de durere” prin care au trecut eroii, dar şi 
cea care le-a dat viaţă. Au fost observaţii 
stilistice: construcţia – „sistem de oglinzi”, 
„ritmurile narative”. Actuala carte de proză 
a Franciscăi Stoleru, „perfect asimilabilă 
prozei contemporane româneşti”, este 
încă un argument întărindu-i opinia des-
pre „literatura în limba română de foarte 
bună calitate, care se scrie în Israel”. „O 
carte rotundă”, a apreciat-o criticul literar 
Ioan Adam, scrisă relativ repede - un an şi 
jumătate -, reprezentând, însă, un proces 

îndelungat de acumulări. Acţiunea, care 
acoperă o bună parte a secolului XX şi 
începutul de secol XXI, „pare scrisă de 
unul dintre personaje”. O carte scrisă cu 
„multă naturaleţe”, în care tragedia evreilor 
şi a romilor în anii Holocaustului „nu are 
nimic declarativ”. Balansul bine stăpânit 
între mărturisirile personajelor şi cele subi-
acente ale autoarei sunt cheia reuşitei. 

Mulţumind gazdelor, antevorbitorilor, 
cu menţiune pentru meritele Anei Parteni, 
redactorul cărţii, ca şi pentru „grafica 
excelentă”, Francisca Stoleru s-a referit 
la raportul realitate-ficţiune în creaţia ei, 
„sâmbure înveşmântat în imaginaţie”;  la 
identificarea cu eroii fiecărei cărţi şi la 
moto-ul tuturor scrierilor sale: suferinţă 
şi renaştere. A dezvăluit elementele rea-
le care au premers naşterea romanului.  
În Dorohoiul natal, o femeie îmbrăcată 
întotdeauna în fuste lungi, colorate, ghi-
cea în cărţi şi în cafea. Circula legenda 
că ar fi ajuns în oraş cu o şatră care a 
intrat în prăvălia unui negustor evreu să-i 
cumpere rochie de mireasă. Tânăra i-ar fi 
şoptit soţiei negustorului: „Salvează-mă, 

sunt evreică!”. Apoi, vizitarea unui vechi 
cimitir evreiesc dintr-un sat maramure-
şean. Cea mai recentă piatră funerară 
avea inscripţionat anul 1940. Se ştie că 
evreii din acele locuri au fost deportaţi 
la Auschwitz. În sfârşit, cunoştinţa, în 
Israel, cu o fetiţă care mergea la un cerc 
de dansuri flamenco. „Eroii mei sunt 
luptători. De multe ori, înoată împotriva 
curentului. Lupta este premisa victoriei. 
Ei renasc prin iubire: între părinţi şi copii, 
bărbat şi femeie, individ şi naţiune”. Em-
patia scriitoare - public s-a făcut simţită 
prin câteva intervenţii despre: • vasele 
comunicante între literatură şi medicină, 
profesia autoarei - Claudia Voiculescu; • 
eleganţa limbii române pe care o cultivă 
– Veronica Bârlădeanu; • calitatea de a 
scrie cu inima – Elena Hâncu. 

Cartea este o saga evreiască înce-
pând pe malul Izei şi sfârşind în Israel. 
Deşi cuvântul sfârşit e impropriu. Iris, dan-
satoarea de flamenco, continuă în Israel 
viaţa secerată de timpuriu, în Transnistria, 
a străbunicii Dora.

IULIA DELEANU

Născut la Tulcea, la 10 februarie 
1937, a ajuns la 14 cărţi publicate în Is-
rael şi România. A fost distins cu premii, 
este membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, a fost actor la TES, s-a stabilit 
în Israel în anul 1965, dar revine adesea 
în ţara de origine, fie ca prezenţă fizică, 
fie cu o nouă carte. Nu mă feresc să 
spun că literatura pe care o scrie este, 
desigur aparent, total realistă, aminteşte 
uneori de acel neo-realism 
al filmelor italiene. 

Noua sa carte, “Roma-
nul unui evreu” (apărută 
la Ed. Karograf-Tulcea; 
redactori Rodica Grindea, 
Ileana Buculei) confirmă 
calităţile scriitoriceşti ale 
autorului, de data aceasta 
aria în timp şi spaţiu fiind 
mai largă, faţă de alte cărţi. 
Eroul pare a fi un alter ego 
al autorului. Are soarta 
evreului român din secolul 
XX. Pornim de la anii de 
dinaintea primului război 
mondial, la care evreii din 
România, fără a avea încă 
drept de cetăţenie, au participat, unii fiind 
distinşi cu medalii. Alţii au murit sau au 
ajuns invalizi, precum personajul din car-
te care rămâne fără un picior. Acţiunea se 
desfăşoară ca într-un bildungsroman, de 
la o generaţie la alta, în anii interbelici, 
apoi în al doilea război mondial, Trans-
nistria, anii postbelici, instaurarea regi-
mului comunist, plecarea în Israel, patria 
strămoşilor, întregirea familiei. Avem un 
citat minunat, ca moto: „Evreii nu-şi pierd 
niciodată identitatea. Şi pentru fiecare 
vine ziua când trebuie să se manifeste ca 
evreu”. Adevărat grăieşte scriitorul Leon 
Uris, autorul celebrului roman “Exodus”. 

Ne aflăm, în primele pagini, la Podu 
Iloaiei (se pare că numele provine de 
la o hangiţă, Leea), un ştetl lângă Iaşi, 
apoi ajungem la Galaţi. Apar personajele 
- Herman, Mina, Paula, rachierul Avram 
Strulovici (memorabil nume evreiesc), 
Leea din Galaţi (şi din Biblie), Rifca, 
Blima, familia Rinţler, Leizer, Sura. De la 
evreii cârciumari - că nimeni nu a negat 

existenţa lor, dar nici nu erau ei bogaţii 
satelor - se ajunge treptat la evreul mo-
dern, care studiază la şcoli laice, la facul-
tate. Ce spuneau uneori consumatorii din 
cârciumi sau omul ignorant de pe stradă? 
„Băi, jidane, noi plătim apa la primărie, 
nu pentru vinul tău” sau „jidanii la Pales-
tina”, deşi mulţi nici nu ştiau pe unde se 
afla acea Palestină. Noi personaje, Iţic, 
Şeli, Rodica, viitoarea nevastă a lui Iţic, 

Marcel, David. 
Viaţa religioasă îşi are 

locul ei, fără a fi dominant. 
Principala preocupare 
este asigurarea mijloace-
lor de existenţă. Sfârşitul 
anilor 30 ai secolului tre-
cut aduc şi primele acte 
de violenţă, manifestări 
rasiale deschise, din ca-
uza politicii iniţiate chiar 
de la vârful clasei politice. 
Ameninţări, jaf cu acte „în 
regulă”, izgoniri, perse-
cuţii de tot felul. Autorul 
nu insistă mult, relatează 
cu un aparent calm, care 
ascunde durerea. Munca 

obligatorie, obsesiva adresare cu „măi, 
jidane”, sunt aspecte ce nu pot fi negate, 
uitate. Dacă în alte secole cuvântul jidan/
jidov nu era peiorativ, el se însoţeşte 
acum cu opresiunea, umilirea unor oa-
meni lipsiţi de mijloace de apărare, nici 
civile, nici alte mijloace. 

Ajungem în vremuri mai apropiate, 
după război; unii rămân, alţii se pregă-
tesc să plece în Palestina, care nu era 
încă Statul Israel. Manifestările antisemi-
te intră în surdină, dar nu dispar, antise-
mitismul nu a dispărut nici un moment. 
Şi azi el există. Dacă evreii ar fi adus 
comunismul, se pune întrebarea: de ce 
mulţi voiau să plece în Ţara Sfântă? Au 
fost opriţi de partidul unic încă din anul 
1949. Abia după zece ani au fost accep-
tate cererile de plecare, unele cu mare 
vechime. Iţic a avut o viaţă normală, nu 
se gândea la plecare, până la un mo-
ment dat. El nu a construit socialismul, 
a învăţat, a muncit, ca orice om. Şi-a 
întemeiat o familie. De reţinut alt aspect: 

foşti persecutori, activişti ai „românizării” 
unor magazine deţinute de evrei, devin 
în anii socialismului tovarăşi de nădejde 
ai partidului, ai sfatului popular, ai altor 
organe. Cum altfel? Activi erau, activi 
au rămas. 

Un episod cu totul realist, dureros de 
realist, este interogatoriul la care este 
supus personajul central, Iţic, inginer 
apreciat pentru competenţa şi hărnicia 
sa, interogatoriu condus de doi ofiţeri de 
securitate, desigur în civil, într-un sediu 
al miliţiei, spre a nu se deconspira. Pu-
treziciune burgheză, trădare, duplicitate 
evreiască, un limbaj vulgar şi foarte ase-
mănător cu al unor anchetatori nazişti, 
dar ne aflăm într-o ţară cu regim de 
„democraţie socialistă”, nu? Singura vină 
a lui Iţic este că rudele, inclusiv părinţii, 
plecaseră în Israel. Iţic este zdruncinat, 
relaţia cu soţia se deteriorează pentru că 
el încearcă să se facă util în continuare, 
ca inginer, ca un bun cetăţean român. 
Apare o nouă iubire, cu o colegă de ser-
viciu, româncă, divorţul de soţie devine 
inevitabil. Iţic face o excursie în Israel, 
ştiind că fosta soţie s-a înscris, împreună 
cu copilul lor, să plece în Israel. În final, 
familia se reuneşte în ţara strămoşi-
lor. Un final logic, o rezolvare a multor 
probleme. Recomand cu căldură acest 
roman, pentru oricare cititor, indiferent 
de apartenenţa etnică. Avem ce învăţa 
de la Carol Feldman.

BORIS MARIAN MEHR

Dolphi Drimer 
despre  

„Dilema  
viitorului 
omenirii”

Pe 3 iunie, l-am condus pe ultimul 
drum pe profesorul doctor inginer  
Dolphi Drimer (1934-2014), la Cimitirul 
evreiesc de pe şoseaua Giurgiului, din 
Bucureşti. De curând a fost şi un şloşim 
despre această personalitate în lumea 
intelectuală din România, specialist în 
domeniul metalurgiei, profesor univer-
sitar; era cunoscut publicului larg mai 
ales ca maestru internaţional de şah, 
participând la patru olimpiade în cadrul 
echipei României.

În ultimii ani, în colaborare cu Ladis-
lau Frumosu, Dolphi Drimer a fost pre-
ocupat de probleme ecologice, punând 
bazele „vitalogiei” – ştiinţa şi filosofia 
vieţii. În cele ce urmează voi încerca să 
prezint câteva din ideile autorilor, expuse 
în ultima carte, intitulată „Dilema viitorului 
omenirii”, apărută nu de mult la editura 
Bren şi dedicată copiilor şi nepoţilor. 

Autorii, pornind de la realităţile lumii 
actuale în care „volumul cunoştinţelor 
ştiinţifice şi tehnologice se dublează la 
fiecare două decenii”, sunt preocupaţi 
de viitorul omenirii, pentru a evita un 
deznodământ imprevizibil. Ei sunt pre-
ocupaţi de faptul că schimbările clima-
tice vor înrăutăţi perspectivele privind 
disponibilitatea resurselor de hrană. 
Ei nu se lasă tentaţi să facă preziceri, 
cum fac numeroşi „futurologi”, ci caută, 
printr-o analiză cuprinzătoare, să atragă 
atenţia asupra pericolelor care ameninţă 
specia umană. 

Autorii consideră că „progresul 
tehnic, în ciuda reuşitelor spectacu-
loase, comportă ameninţări şi riscuri”. 
Supravieţuirea umanităţii este pusă în 
pericol din cauza epuizării resurselor 
naturale, încălzirii globale şi degradării 
mediului înconjurător. Avertismentul 
este clar: „societăţile omeneşti, la fel 
ca şi sistemele ecologice ale planetei, 
nu pot să fie suprasolicitate la infinit”. 
Rămâne doar speranţa că omenirea nu 
va aştepta o catastrofă, care să ucidă 
sute de mii sau milioane de oameni, 
pentru a percepe gravitatea situaţiei. 
Autorii se opun ideii de apocalipsă; ei 
consideră că este posibil ca, în dile-
ma „evoluţie sau extincţie”, omenirea 
să aleagă continuarea evoluţiei, prin 
adaptarea la noile condiţii şi realităţi ale 
vieţii, care să asigure existenţa umană 
pe planeta Pământ. 

Concluzia cărţii este: „Cuvântul de 
ordine pentru menţinerea şi evoluţia 
civilizaţiei umane, a speciei umane, 
fiind în etapa următoare crearea con-
diţiilor pentru adaptare la noile condiţii 
ale vieţii”.

Acesta este în mod succint testa-
mentul pe care ni l-a lăsat în ultima sa 
carte omul de ştiinţă şi gânditorul Dolphi 
Drimer. Să fim conştienţi de pericolele 
care ameninţă specia umană şi să ne 
adaptăm noilor condiţii. Fie-i amintirea 
binecuvântată.  

MIREL HORODI

R e a l i s m u l  p r o z a t o r u l u i  C a r o l  F e l d m a n

„ D a n s a t o a r e a  d e  f l a m e n c o ”

“ L a u d e r  R e u t  N e w s l e t t e r ”  
2 0 1 3 / 2 0 1 4

Complexul Educaţional „Lauder-
Reut” din Bucureşti, parte a Fundaţiei 
„Ronald S. Lauder”, a editat un buletin 
informativ despre activităţile derulate 
de-a lungul anului şcolar 2013-2014. În 
paginile publicaţiei sunt prezentate cele 
mai importante activităţi, manifestări 
şi reuşite, împărtăşite deopotrivă de 
elevi şi membri ai corpului profesoral. 
Aceste reuşite au fost recunoscute 

de preşedintele Fundaţiei, Ronald S. 
Lauder, care a transmis un mesaj de 
felicitare întregului colectiv, în frunte 
cu preşedintele Tova Ben Nun-Cherbis. 
„The Lauder Friendship Gala”, „2Day 
Ambassador”, precum şi o serie de alte 
dezbateri şi reuniuni cu scop educaţi-
onal pot fi menţionate printre cele mai 
importante evenimente ale acestui an 
şcolar. (D.D.)
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Dintr-un 
paradis 

devastat  
de precipitări
În perioada preşedinţiei Uniunii Scri-

itorilor de către Laurenţiu Ulici se orga-
nizau, peste vară, la Neptun, întâlniri 
cu invitaţi de peste hotare, pe care 
comunicarea în româneşte îi făcea com-

patibili. La una dintre acestea a venit şi 
o delegaţie de literaţi din Israel, originari 
din România, alcătuită din Shaul Carmel, 
Solo Har Herescu, Mirel Brateş şi încă o 
persoană al cărei nume îmi scapă.

Manifestarea acestora, mai exact 
lectura textelor cu care se pregătiseră 
pentru recital, n-a pus probleme. Eram 
în ajunul zilei de duminică, când Ulici 
mă roagă să vedem împreună ce este 
de făcut întrucât Shaul Carmel dorea 
să citească, în integralitate, un poem de 
slăvire erotică a unui personaj legendar 
în Ţara Sfântă, trăitor pe acele meleaguri 
cu trei milenii înainte. Poemul suna fru-
mos, nu încape vorbă, doar că număra 
aproape 500 de versuri, ceea ce depăşea 
cadrul de timp afectat şi, mai ales, punea 
la mare încercare răbdarea ascultătorilor. 
În sală, zumzetul creştea pe măsură ce 
nerăbdarea celor prezenţi replica la orice 
întârziere.

În sfârşit, ceremonia a început! Doar 
că Shaul Carmel a luat-o înaintea pro-
priului text dezvăluind că femeia, eroina 
poemului, de un farmec aparte, ştia, după 
o gradaţie unică, să-şi copleşească admi-
ratorii până să-i facă sclavii ei.

Când a isprăvit cu introducerea (evi-
dent preliminară versurilor propriu-zise), 
Shaul Carmel a anunţat că modelul lui 
este în viaţă şi că multora, de frumoasă 
şi abilă ce este, a reuşit să le zăpăcească 
existenţa.

Freamătul sălii a explodat brusc. Cine-
va a tulburat recitarea ţinând să afle cine 
anume (cu date de identificare precise) 
este modelul inspirator. Shaul Carmel, de 
la tribună, a precizat celui în cauză, că 
rămâne secret locul şi numele persoanei 
puse în cauză.

Nu-mi amintesc ce a dereglat des-
făşurarea normală a şedinţei. În tot 
cazul, nestăpânirea curiosului dar şi a 
altor participanţi l-a obligat pe oficiant 
să anunţe că, dacă va mai fi întrerupt, 
renunţă să continue recitarea. Ceea ce 
s-a şi întâmplat foarte curând. Poetul nu a 
putut să se sustragă accentelor de savu-
roasă închipuire din partea ascultătorilor. 
Aproape cu toţii participau la organizarea 
acelei mari pasiuni, de parcă voluptatea 
clipei echivala cu luarea în posesie a 
neasemuitei femei.

A fost o mare satisfacţie pentru artist 
că a recoltat un succes atât de vizibil. S-a 
retras de la tribună cu anunţul că poemul 
va beneficia de o ediţie cum şade bine 
unui succes deja recunoscut. Nu am ştire 
dacă a fost aşa. Cine mai ţine minte în 
ce mod resursele momentului s-au mai 
modificat pe parcurs?...

HENRI  zALIS

Siluete

R a d u  G a b r e a ,  d i n c o l o  d e  c e n z u r ă
Radu Gabrea este unul dintre cei mai cunoscuţi regizori 

români. Cu siguranţă şi datorită destinului său, care ne apare 
ca un scenariu de film, dar mai cu seamă pentru numeroasele 
producţii cinematografice realizate în România şi Germania. 
Arestat de comunişti pentru o presupusă afiliere la o manifestare 
de solidarizare cu revoluţia din Ungaria, din 1956, este eliberat 
după 9 luni, termină Facultatea de construcţii, după care se 
înscrie la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bu-
cureşti. De aici încolo, viaţa avea să i se schimbe. 

În 1970 realizează primul serial românesc iar în 1973 Nicolae 
Ceauşescu, personal, îi interzice filmul Dincolo de nisipuri. Po-
vestea acestui film o spunem în continuare. În urma conflictului 
creat în jurul peliculei, Radu Gabrea hotărăşte să emigreze în 
Germania, ţara de origine a mamei sale. Datorită activităţii sale, 
acolo primeşte Crucea de Cavaler a Ordinului pentru Merite al 
Republicii Federale Germania.

Dincolo de nisipuri este cu siguranţă filmul cu cea mai lungă 
şi interesantă istorie din întreaga carieră a regizorului. Pelicula a 
intrat în producţie în anul 1972, scenariul fiind realizat după un 
roman al lui Fănuş Neagu şi nuvela care dă şi numele filmului. 
Filmările au avut loc în toamna şi iarna aceluiaşi an, în zona 
Brăilei şi la Brăneşti. În ianuarie 1973, filmul era gata pentru vi-
zionare.  Pe 17 februarie 1973, cu două zile înainte de premieră, 
Nicolae şi Elena Ceauşescu urmăreau atenţi la televizor filmele 
realizate despre una dintre recentele lor călătorii. Un trailer ciu-
dat, cu ţărani strigând confuz după dreptate, le-a atras atenţia 
celor doi, care au cerut să vadă pe loc filmul. L-au interzis pe 
motiv că regizorul şi-a bătut joc de revoluţie. Acţiunea filmului 
este plasată în perioada 1934-1948. După mai mult de un an, 
suferind modificări majore cerute de cenzura de partid, filmul a 
avut premiera în mai 1974.

În acelaşi an a fost selecţionat la Cannes, la Quinzaine des 
Réalisateurs, fiind apreciat drept „cel mai bun film românesc 
al anilor 70”. 

Povestea filmului continuă în zilele noastre pentru că, anul 
acesta, regizorul Radu Gabrea a revenit la acest proiect şi a 
eliminat pasajele din off impuse de cenzură, aceasta fiind o 
versiune care se apropie de cea originală.

Aşa se face că, după 41 de ani, Dincolo de nisipuri a putut 
fi văzut în variantă necenzurată. Proiecţia a avut loc în cadrul 

proiectului Caravana filmului româ-
nesc, la Casa de cultură a studenţilor 
din Bucureşti. 

Am profitat de prezenţa domnului 
Gabrea în sală şi l-am întrebat ce îl 
face să spună că acesta este filmul 
său preferat, dintre toate cele pe care 
le-a făcut…

Radu Gabrea: Toată povestea 
naşterii lui mă face să spun că este 
filmul meu preferat. Filmările, echipa 
cu care am lucrat. Am avut în distribu-
ţie cei mai mari actori ai României din 
acea vreme, care au rămas şi până în 

zilele noastre foarte apreciaţi. Condiţiile de filmare de acolo, din 
zona Brăilei. Eu spun că povestea realizării filmului este demnă 
de un film în sine.

Reporter: Aţi avut mult de modificat după varianta pe care 
au pus-o comuniştii în circulaţie?

R. G.: Am avut de scos foarte mult. Din păcate, nu am putut 
pune înapoi câteva chestii extraordinare de imagine, care nu 
s-au mai păstrat. Am avut de scos foarte mult comentariu co-
munist idiot, 2-3 scene făcute de partid în plus, care nu aveau 
nicio legatură cu filmul.

Reporter: De ce abia acum, la 25 de ani de la revoluţie, 
aţi revenit asupra acestui film, ca să poată fi văzut aşa cum 
se cuvine? 

R. G. : În primul rând, după plecarea mea din ţară, filmul a 
fost interzis complet. Când am revenit din străinătate, eram un 
regizor plecat, nu mai eram atât de interesant pentru regizorii 
români de aici şi pentru cinematografia noastră. Vă daţi seama 
că filmul nu avea cum să fie primit cum trebuie şi am vrut să îl 
las să se coacă. Când am prins un moment de linişte, am făcut 
această modificare.

Filmul Dincolo de nisipuri, ce îl are în distribuţie, printre alţii, 
pe Mircea Albulescu, a fost lansat de curând şi la Festivalul Inter-
naţional de Film Transilvania, în cadrul unui pachet de DVD-uri 
cu opt dintre cele mai bune filme ale regizorului Radu Gabrea.

GEORGE GÎLEA

Ne-a vizitat luna trecută o tânără pia-
nistă, aflată la începutul carierei. De fapt, 
mă gândesc la vârsta ei – 20 de ani – nu la 
apariţia ei în concerte, deoarece, încă din 
anii adolescenţei, ea a fost prezentă pe 
scena muzicală. A făcut şi două turnee în 
România, unde-şi are originea familia ei. 

Coral Solomon s-a născut în Israel, 
trăieşte la ora actuală în Canada, însă 
părinţii au emigrat din România în Israel, 
unde s-au şi cunoscut. Talentul muzical 
l-a moştenit de-acasă, mama ei, ca şi 
alţi membri ai familiei fiind familiarizaţi cu 
muzica. Mama i-a fost prima profesoară. 
Fratele ei, violinist, este de asemenea 
preocupat de muzică, ”dar nu în aşa 
măsură ca sora mea”, mi-a povestit când 
ne-am întâlnit la recitalul lui Coral de la 
Sala Mică a Ateneului.

Mutarea familiei în Canada – din 
motive profesionale pentru Emil Solo-
mon, tatăl ei, dar şi pentru a oferi opţiuni 
de studiu pentru Coral şi fratele ei – a 
fost o decizie bună. Coral a putut să se 
perfecţioneze,după studii în Israel, atât 
în Canada, unde a absolvit ”Young Ar-
tists Performance Academy” din cadrul 
Conservatorului Regal de Muzică din 
Toronto, cât şi în Statele Unite. La ora 
actuală este studentă bursieră în anul trei 
la Cleveland Institute of Music, în clasa 
renumitului pianist de origine italiană, An-
tonio Pompa-Baldi. Talentul ei de pianistă 
este confirmat de numeroasele premii pe 
care le-a obţinut: premiul întâi la concursul 
”Toronto Sinfonietta Concerto”, concursul 
de pian „Clifford Poole Memorial Piano 
Toronto” sau marele premiu la Festivalul 
de Muzică YIPS. În decembrie 2012, în 
calitate de câştigătoare a ”American Pro-
tégé International Concerto Competition”, 
Coral a fost invitată să cânte la New York, 
la Carnegie Hall, dar a avut concerte şi 
în Israel.

”Îmi plac romanticii  
dar şi modernii”

Frumoasă şi modestă, îndrăgostită de 
muzică, de pianul la care cântă, aceasta a 
fost impresia pe care mi-a făcut-o când a 
venit la redacţie să stăm de vorbă. Ştie şi 
româneşte, dar partea nostimă este că nu 

a învăţat româna acasă, de la părinţi – în 
familie se vorbea ivrit -, ci în Canada, de la 
bunica ei, care i-a însoţit şi, cât erau copiii 
la liceu, a stat destul de mult cu ei iar ea 
nu ştie decât…româneşte. Totuşi, Coral 
este fluentă mai degrabă în engleză. A 
povestit despre studiile ei, pianul paralel 
cu liceul, unde exista un serios program 
de muzică, şi cele actuale la Conserva-
torul din Cleveland.

Am întrebat-o despre preferinţele ei 
muzicale. ”E o întrebare destul de grea 
deoarece îmi plac mulţi compozitori. 
Totuşi, în primul rând agreez muzica ro-
mantică, dar şi muzica mai modernă, ca 
Ravel, Enescu sau Stravinski. Preferinţele 
mele sunt Schumann şi Scriabin. Îmi plac 
compozitorii ruşi care au creat o mare 
muzică, iar dintre moderni, Prokofiev şi 
Şostakovici”. 

Tatăl este organizatorul concertelor şi 
managerul ei. ”Nu este uşor să organizezi 
un turneu de la aşa distanţă, deoarece 
concertele trebuie grupate, când venim 
în România trebuie să stabilim cu filar-
monicile concertele, programele”. Emil 
Solomon a recunoscut că la început nu 
ştia cum să procedeze, dar a primit ajutor 
de la prieteni, foşti colegi de şcoală şi de 
la comunităţile evreieşti. ”Este primul loc 
unde ne ducem şi am fost foarte bine 

primiţi. Încercăm, dacă avem timp, să 
vizităm comunitatea, sinagogile. Aşa s-a 
întâmplat, de pildă, la Craiova, Timişoara 
sau Arad”. La Bucureşti a stat de vorbă 
cu preşedintele Vainer, dar principalul 
„sponsor” în organizare a fost subsecre-
tarul de stat Irina Cajal. ”Coral obişnuieşte 
să invite la concert mulţi copii, fie de la 
comunitate, fie elevi de la şcolile de mu-
zică”, arată tatăl ei. În schimb, ea mi-a 
povestit şi despre felul în care îşi pregă-
teşte programul concertelor, în care îşi 
găsesc loc atât compozitori romantici cât 
şi preclasici sau moderni. În acest turneu, 
cel de-al treilea în România, a avut doar 
recitaluri, dar în precedentele sau în cele 
din Cleveland a cântat şi cu orchestre.

Am întrebat-o cum îşi proiectează 
viitorul, după absolvirea Conservatoru-
lui. ”Vreau să continui master class-ul 
şi să am câteva concerte în Europa, să 
particip şi la câteva concursuri, poate 
la New York.” Dacă-şi va dedica viaţa 
numai concertelor? Mi-a dat un răspuns 
cu foarte mult bun-simţ.”Este dificil să 
combini viaţa de familie cu viaţa artisti-
că, mai ales pentru o femeie. Viitorul va 
arăta ce cale să aleg. Oricum, aş dori să 
termin masteratul, doctoratul şi să ajung 
cadru universitar. La un moment dat, nu 
te mai duci în turnee şi atunci îţi rămâne 
satisfacţia de a-i învăţa pe alţii. Pentru 
mine muzica înseamnă enorm. Prin ea 
pot să-mi exprim toate sentimentele – 
bucuria şi fericirea sau tristeţea, ceea 
ce este o mângâiere pentru suflet”, ne-a 
spus Coral.

Tânăra pianistă ne-a promis că se va 
mai întoarce de multe ori în România, 
chiar anul acesta, în decembrie. ”Dar 
foarte multe depind şi de şcoală, dacă-mi 
dau voie să vin în timpul anului şcolar, în 
primul rând de decan, de profesori. De-
sigur, ei apreciază performanţele, îşi dau 
seama că astfel de turnee sunt necesare, 
dar nu ai voie să neglijezi nici studiile”, 
explică ea.

Nu cred că din acest punct de vedere 
cineva ar avea să-i reproşeze ceva tinerei. 
În recitalul de la Ateneu, care a avut în 
program bineînţeles şi Schumann, apla-
uzele la sfârşitul concertului au confirmat 
pe deplin acest fapt.

EVA GALAMBOS

Pianista Coral Solomon – începutul unei cariere
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Cronica unui scandal anunţat
De la bun început, de când preşedintele i-a invitat 

pe membrii guvernului la Cotroceni, pentru a discuta 
oportunitatea reducerii CAS, premierul a spus că nu 
merge nici el, nici vreun ministru, pentru că preşedintele 
avea atât dreptul să fie nemulţumit de un proiect de 
lege, cât şi calea de atac constituţională de a-l retrimite 
în Parlament, deci orice discuţie pe textul unei legi deja 
votate era de prisos.

Bine ar fi făcut să rămână la această idee, dar a 
anunţat că onorează invitaţia din respect pentru dialogul 
instituţional şi, ca să nu meargă cu mâna goală, a luat-o 
cu el şi pe Ioana Petrescu, ministrul de finanţe. De la 
bun început, era limpede că discuţia nu se va purta pe 
temeiuri economice, ci politice, deci ministrul de finanţe 
nu ar fi avut ce căuta acolo. Şi asta pentru că vorbim 
despre o măsură de dreapta, susţinută anterior de toate 
guvernele de dreapta, propusă acum de un guvern de 
stânga, fidel unei foste alianţe cu PNL, şi respinsă de un 
preşedinte care se pretinde a fi de dreapta! Propusă azi 
de PSD nu atât de dragul comunităţii de afaceri, cât de 
cel al punctelor marcate în viitoarea campanie preziden-
ţială, ceea ce, de fapt, este şi motivul opoziţiei acerbe 
din partea lui Traian Băsescu, nu îngrijorarea acestuia 
pentru echilibrul unui viitor buget. Ceea ce, de altfel, a 
spus şi Ioana Petrescu: „Scopul acolo era politic. Nu 
să conving pe cineva că măsura CAS este bună. Sunt 
convinsă că domnul preşedinte crede că este bună”.

„Am greşit că m-am dus la întâlnirea de la Cotro-
ceni”, a spus, pe bună dreptate, Victor Ponta. Ceea ce 
nu-l îndreptăţeşte să spună „când te bagi în cocină, 
te mănâncă porcii”! Asta dacă trebuie să îl credem că 
respectă instituţiile statului.

Şi preşedintele descrie întâlnirea „instituţională” tot 
în termeni războinici, de unde deducem de ce a con-
vocat-o. El spune că Ponta „a dezarmat-o (pe Ioana 
Petrescu – n. red.) şi i-a tăiat toate pârghiile”, că „a 
sacrificat-o” şi că a aruncat-o „în gura lupului”. Ne e 
clar cine e lupul, ba ne e clar şi care sunt relaţiile dintre 
premier şi preşedinte, deşi Curtea Constituţională nu a 
găsit că ar exista vreun conflict între cei doi.

Dar de ce spune Victor Ponta că a greşit mergând 
la Cotroceni? Premierul nu a explicat, dar eu cred că 
primul ministru s-a înşelat asupra strategiei de adoptat 
în discuţia cu „lupul”. Să mergi la o întrevedere cu Trai-
an Băsescu şi să vrei să îl duci cu vorba este o eroare, 
care te pune în situaţia elevului care nu răspunde la 
întrebările profesorului, postură neplăcută, ba chiar no-
civă pentru un politician interesat de propria sa imagine. 

Mult mai bine ar fi fost să nu meargă la întrevedere, 
mai ales că legea, dorită de toată lumea, inclusiv de me-
diul de afaceri, va trece la revizuirea în Parlament şi se 
va aplica, de la 1 octombrie, după cum doreşte premierul.

Tragedia aeriană din Ucraina,  
o istorie care se repetă

Doborârea din greşeală de către militari a unui avion 
civil este, din păcate, un incident care s-a mai întâm-
plat, de-a lungul vremii. O revistă militară americană 
a făcut, recent, bilanţul unor astfel de tragedii, iar de 
unele dintre ele ne mai aducem şi noi aminte. În timpul 
celui de-al doilea război mondial, nemţii au doborât un 
avion British Overseas, care mergea de la Lisabona la 
Londra (1943), apoi (23 iulie1954) armata chineză a 
tras în avionul din Hong Kong care mergea la Bangkok, 
spulberând aparatul şi omorând 10 persoane, iar în 
iulie 1955, bulgarii au doborât zborul El Al pe ruta Tel 
Aviv-Viena, omorând 58 de oameni. În 1973, aviaţia 
israeliană a spulberat un aparat al Libyan Arab Airlines, 
care intrase în spaţiul aerian israelian, refuzase să se 
identifice şi avea la bord 113 persoane, dintre care 
108 au murit. Rebelii din Zimbabwe au doborât două 

avioane civile ale Air Rhodesia, în 1978 şi 1979. La 
31 august 1983, ruşii doborau un avion al Korean Air 
Lines, care se abătuse de la traseu şi intrase în spaţiul 
aerian al URSS. Au murit 269 de oameni. Pe 3 iulie 
1988, o navă a marinei SUA, aflată în lupte cu nave 
iraniene, a tras, din greşeală, în avionul Iran Air şi a 
ucis 300 de persoane. În 2001, ucrainenii au doborât 
un Tu-154 rusesc, care zbura pe ruta Novosibirsk – Tel 
Aviv, ucigând 78 de oameni. 

În marea majoritate a acestor cazuri, o putere 
beligerantă (sau o formaţiune rebelă) lovea, din gre-
şeală, un aparat civil al ţării cu care se afla în conflict. 
În Ucraina însă, nici Malaezia, nici Olanda (de unde 
decolase avionul) nu se aflau în vreun conflict cu se-
paratiştii proruşi.

Un alt aspect care trebuie subliniat la tragedia de 
lângă Doneţk este că aparatul malaezian a fost doborât 
cu un sistem sofisticat de rachetă sol-aer, de fabricaţie 
rusească, care nu poate fi acţionat decât de o persoană 
care a urmat cursuri de cel puţin şase luni de instruire. 
„Este destul de clar că este vorba despre un sistem 
care a fost transferat din Rusia şi predat separatişti-
lor proruşi din Ucraina”, a declarat secretarul de stat 
american John Kerry, într-un interviu acordat postului 
de televiziune CNN.

De altfel, serviciile secrete din SUA dispun de în-
registrări care arată exact ora la care s-a tras, la care 
a explodat avionul, de unde a plecat proiectilul (din 
spaţiul în care acţionează separatiştii, şi unde trupele 
regulate ucrainene nu au astfel de sisteme balistice), 
iar ucrainenii spun că deţin fotografii din care rezultă 
că echipamentul de lansare ar fi fost repatriat în Rusia. 
Că separatiştii au avut rachete sol-aer este evident nu 
numai din doborârea a două avioane militare ucrainene, 
dar şi din declaraţia liderului separatiştilor, Igor Girkin 
Strelkov care, conform unor înregistrări, ar fi spus, ime-
diat după doborârea aparatului malaezian: „Am avertizat 
pe toată lumea: nu zburaţi în spaţiul nostru aerian”.

În acest moment, este imposibil de aflat o infor-
maţie solidă, în afara revoltei internaţionale la cel 
mai înalt nivel împotriva Moscovei, care îi sprijină şi îi 
aprovizionează cu tehnică militară pe separatişti. De 
altfel, Marea Britanie şi Olanda vorbesc deja despre 
necesitatea unei reconsiderări a relaţiilor UE cu Rusia.

Ceea ce se poate spune este că, indiferent de ceea 
ce vor face marile cancelarii ale lumii în raporturile cu 
Kremlinul, acesta uită un adevăr adesea dovedit de 
istoria recentă: oricine a livrat arme sofisticate unor 
rebeli, a ajuns să o regrete (vezi americanii în Afganis-
tan) pentru că armele se întorc mereu împotriva celor 
care le-au furnizat pe ascuns. Rămâne doar de văzut 
pe ce mâini vor intra armele ruseşti ale separatiştilor.

Chinezii, sprijinul economiei britanice
Dacă n-ai chinezi, să-ţi cumperi! Creşterea nivelului 

lor de trai devine un motor de creştere pentru occiden-
tali. Astfel, turiştii chinezi vor cheltui, până în 2017, un 
miliard de euro numai în timpul vacanţelor în Marea 
Britanie, ceea ce înseamnă cu 84% mai mult decât anul 
trecut, conform unui studiu citat de Reuters.

Ridicarea nivelului de trai în China a rezultat şi în 
faptul că tot mai mulţi chinezi merg în concedii peste 
hotare (97 de milioane în 2013, faţă de 83 de milioane 
în 2012).

Ce înseamnă acest flux galben pentru proprietarii 
de hoteluri şi restaurante londoneze rezultă din nivelul 
mediu de cheltuieli zilnice al turiştilor chinezi: 586 lire 
sterline, iar 2% dintre chinezii veniţi la Londra au cheltuit 
zilnic peste ... 4685 lire sterline. De aceea, aproximativ 
o treime dintre proprietarii de hoteluri din capitala Marii 
Britanii cred că turiştii chinezi vor avea cel mai semnifi-
cativ impact asupra afacerilor lor în următoarele 12 luni.

ALEXANDRU MARINESCU

Un an de muncă evreiască 
în slujba obştei

Începând cu data de 18 iulie 1934, ziarul „Curierul 
Israelit” dedică numeroase articole împlinirii unui an de la  
alegerea noii conduceri a Comunităţii Evreilor din Bucureşti, 
în frunte cu Sigmund Birman, preşedinte. În cinstea eveni-
mentului a fost organizată o agapă la care au participat 150 
de persoane. Reţine atenţia evocarea atmosferei intime din 
timpul petrecerii. ”A fost o masă colegială, cu un farmec 
deosebit, cu discuţii colegiale în care nu s-a pomenit de 
politică, nu s-a ridicat nici un toast şi nu s-a ţinut nici un 
discurs. A fost un ceas de bucurie frăţească”, conchide 
ziarul. Despre cum a fost văzută  activitatea Comunităţii 
după împlinirea unui an de la ultimele alegeri, relatările 
apar abia în octombrie 1934. 

Analiza porneşte de la o scurtă prezentare a situaţiei 
existente în Comunitate la momentul instalării noii condu-
ceri. În ciuda meritelor predecesorilor 
care au reorganizat Comunitatea în 
anul 1921, după autodizolvarea ei în 
1874, strângând laolaltă toate instituţiile 
răzleţe de cultură şi de asistenţă soci-
ală într-un organism unitar,căruia i-au 
imprimat pecetea viabilităţii, membrii noii conduceri s-au 
văzut obligaţi să scoată în evidenţă şi aspectele negative în 
activitatea conducerilor anterioare, arătând că mai ales sub 
raport financiar în anul 1933 Comunitatea din Bucureşti s-a 
aflat în condiţii precare. Funcţionarii, clerul şi corpul didactic 
erau în urmă cu salariile pe cinci-şapte luni iar furnizorilor 
li se datorau milioane de lei. Pentru echilibrarea situaţiei, 
noua conducere a făcut eforturi deosebite.

Una din marile greutăţi cu care se confrunta şi noua 
conducere era lipsa de înţelegere din partea multor evrei 
cu bunăstare, din Bucureşti, mulţi dintre ei intelectuali, 
care refuzau să devină contribuabilii comunităţii. Apeluri 
către aceşti evrei se lansau aproape număr de număr în 
ziarul „Curierul Israelit”. „E un ecou al marilor nevoi prin 
care trec instituţiile noastre – se scria într-unul din apeluri 
– ecou cu care vom stărui până la saturaţie ca să-şi facă 
drum şi să ajungă la urechile care nu vor să audă. Trecem 
prin împrejurări şi vremuri de care trebuie să ţinem tot mai 
mult seamă. Nu e îngăduit nimănui să stea la o parte de 
acest organism care reprezintă în toate ale ei manifestări  
tradiţionale, culturale şi de nădejdi pentru ziua  ce va să 
vină pentru viaţa noastră ca evrei.” In final, apelul se încheie 
cu chemarea: „faceţi-vă datoria, înscrieţi-vă în Comunita-
te”. Cu multă greutate s-a ajuns în anul 1934 la 7000 de 
membri contribuabili. Ce-i drept, unii cu mâna plină, după 
cum se scria în ziar. O măsură imediată a fost reducerea 
bugetului în aşa fel încât din veniturile ordinare s-au putut 
plăti toate datoriile. Secţia administrativă ca regulator al 
vieţii financiare a Comunităţii  a introdus ordine în registre 
şi scripte pentru ca celelalte secţii să nu lucreze  cu fonduri 
şi scripte fictive. Secţia de contribuabili a reuşit să urce nu-
mărul contribuabililor cu o mie şi câteva sute de persoane.

Tabloul cel mai înălţător, după cum se specifică în raport, 
îl prezintă secţia culturală. S-au organizat conferinţe ale 
corpului didactic, o manifestare de înaltă valoare practică 
şi educativă.Cu ocazia sărbătorilor religioase şi a sărbăto-
rilor istorico-naţionale au avut loc spectacole speciale cu 
un efect emoţional deosebit. Concursurile inter-şcolare la 
limbile română şi ebraică au contribuit la ridicarea nivelului 
de cunoştinţe al elevilor.Un obiectiv deosebit de important 
pe tărâmul activităţii şcolare a fost îndrumarea elevilor 
spre munca manuală. A apărut sloganul: „înapoi la mese-
rii”. In acest scop, atât în gimnaziile de fete cât şi în cele 
de băieţi s-au introdus ore de muncă manuală. La şcoala 
Ciocanul s-au creat noi secţii: tâmplărie, ţesătorie. Scopul 
era crearea de muncitori pe toate tărâmurile productive ale 
economiei dar şi cu mintea plină cu frumuseţile cărţii. ”Asta 
este misiunea şcolii evreieşti”, se scria în ziarul „Curierul 
Israelit”. Secţia Cultului veghea  la păstrarea ritului în viaţa 
religioasă evreiască.Se străduia să-i  convingă pe evrei de 
importanţa păstrării tradiţiei în consumarea cărnii caşer; 
tradiţie ce nu avea doar un caracter religios ci făcea parte 
din însăşi esenţa fiinţei evreieşti. Secţia Chevra Kedoşa, 
în afară de activitatea ei specifică şi de contribuţie la 
activitatea generală a Comunităţii, a organizat în ziua de 
comemorare a morţii lui Moise un requiem impresionant 
şi cu un ecou profund în sufletul publicului numeros care 
a participat. În ceea ce priveşte secţia de Asistenţă, ea 
desfăşura un vast şi variat câmp de activităţi, de mare folos 
obştesc şi cu o înaltă valoare etică şi umanistă: spitale, azil 
pentru bătrâni, colonii şcolare, asistenţă pentru tuberculoşi, 
pensiuni pentru văduve, orfani, bătrâni, bolnavi incurabili, 
ajutoare de chirii, pentru lemne de iarnă, ajutoare urgente 
zilnice. Numai pensiile permanente şi ajutoarele zilnice 
ajungeau la peste un milion lei pe an. In coloniile de vară 
ale Comunităţii de la Techirghiol în vara anului 1934 s-au 
bucurat de o îngrijire deosebită peste 300 de copii proveniţi 
din familii foarte sărace, care nu aveau cele necesare nici 
pentru hrana zilnică. Şi, în sfârşit, ca să pomenim şi de 
azilul de bătrâni,el găzduia peste 120 de femei şi bărbaţi.
Cele de mai sus reprezintă bilanţul activităţii C.E.B.-ului 
pe anii 1933-1934.

LYA BENJAMIN

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

C.E.B.

Către TOŢI IUBITORII DE MARE, MUNTE, DRUMEŢII
Contribuţiile la Centrele de Instru-

ire şi Recreere sunt mai mult decât 
atractive.

Aceste contribuţii pot fi plătite şi în 
rate şi se referă la cazare şi 3 mese 
calde pe zi.

Vă aşteptăm cu:
- mâncare caşer, proaspătă şi 

gustoasă
- cearceafuri, feţe de pernă, pro-

soape, feţe de masă proaspăt spălate
- o atmosferă plăcută şi priete-

noasă.
Centrele noastre se află în loca-

lităţile: BORSEC, EFORIE NORD şi 
CRISTIAN (BRAŞOV).

CIR BORSEC
Contribuţie imbatabilă, 50 lei / zi 

/ persoană, iar peisajul este deosebit 
de frumos şi pitoresc.

Se pot organiza excursii la Che-
ile Bicazului, Lacul Roşu, masivul 

Ceahlău, cabana Durău, peştera de 
Gheaţă, etc...

CIR EFORIE
- extrasezon 65 lei / zi / persoană
- în sezon 95 lei / zi / persoană
Fiecare cameră la CIR Eforie este 

dotată cu televizor, aer condiţionat şi 
minifrigidere, iar frumoasele terase 
nou pavate vă aşteaptă cu mese, 
scaune, umbrele şi grătar.

Mâncarea este delicioasă, dl. ad-
ministrator Turoi Gheorghe fiind vestit 
pentru preparatele din peşte pe care 
le prezintă.

În rest, aveţi tot litoralul la dispo-
ziţie, cu toate tentaţiile sale, în funcţie 
de categoria de vârstă.

CIR CRISTIAN
- extrasezon 80 lei / zi / persoană
- în sezon 95 lei / zi / persoană
Centrul de Instruire şi Recreere 

din Cristian vă aşteaptă cu bar, sală 

de forţă, saună, teren de sport.
Se pot organiza excursii la Cetatea 

Râşnov, Cheile Râşnoavei, Poiana 
Braşov, Moeciu, în vechiul burg 
Braşov, leagăn şi al unei comunităţi 
evreieşti, şi unde ar trebui să vizitaţi 
neapărat atât Sinagoga Neologă din 
sediul C.E. Braşov, str. Poarta Schei 
nr. 23, cât şi Biserica Neagră.

Nu ezita, vino să-ţi petreci vacan-
ţele cu noi şi nu vei regreta!

Şef Oficiu Adm. Patrimoniu şi 
Oficiu CIR

Ing. EMIL ROSNER  
Tel: 0723.316.413
Tel: 0757.088.374
Email: emil.rosner@gmail.com
Responsabil Oficiu CIR
Ing. IOLANDA SEINBERG
Tel: 0757.088.363
Email: recreere08@gmail.com
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F.C.E.R. a reacţionat imediat şi ve-
hement faţă de discursul rostit de un 
monah al Mânăstirii Petru Vodă din judeţul 
Neamţ, de cuvintele absurde rostite într-o 
înregistrare video. 

Într-un comunicat dat publicităţii încă 
din 27 iunie, preşedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, declara: “Văzând aceste 
imagini, asemenea oricărui evreu care 
a trecut prin ororile Holocaustului din 
România, am simţit cum sunt cuprins de 
fiori la amintirea cămăşilor verzi cu dia-
gonală care se încadrau în marşurile sau 
defilările legionare, ura şi duşmănia care 
se disemina în acele momente. 

Fără îndoială, mesajul rostit este inac-
ceptabil. Condamn în modul cel mai clar 
ideile transmise şi rostirea lor publică de 
un monah, slujitor al Bisericii Ortodoxe 
Române. 

Aşa cum se arată în numeroase do-
cumente şi trăiri directe, personale şi ale 
cetăţenilor evrei, Mişcarea Legionară a 
fost şi rămâne direct responsabilă pentru 
pregătirea crimelor, asasinatelor şi vio-
lenţei devastatoare îndreptate împotriva 
cetăţenilor români de religie mozaică din 
anii ’40-’41, continuate ulterior de Mare-
şalul Antonescu. 

Amintesc, în acest sens, Pogromul din 
Bucureşti, care a avut loc în timpul rebeli-
unii legionare din ianuarie 1941. In acele 
zile negre, membrii «Legiunii Arhanghe-

lului Mihail» au jefuit, devastat şi distrus 
numeroase sinagogi şi obiective evreieşti 
din Bucureşti, au torturat şi asasinat fe-
mei, copii şi bărbaţi evrei. Masacrul din 
pădurea Jilava, masacrul de la Abator 
etc. au dovedit o violenţă inumană, fără 
margini, a Mişcării Legionare, izvorâtă 
dintr-o intoleranţă criminală şi fără sens. 
Aceasta este «sfânta» misiune la care a 
făcut referire monahul? 

Rolul nefast al Mişcării Legionare în 
istoria României este indiscutabil şi de-
monstrat istoric.  Răul pe care l-a produs 
nu a afectat doar cetăţenii români de 
religie iudaică, dar şi România în sine. 
Garda de Fier nu şi-a îndreptat atenţia 
«doar» asupra evreilor români. Legionarii 
au asasinat barbar şi personalităţi politice 
de vârf ale României din acea perioadă: 
prim-miniştri (I.G. Duca, Armand Căli-
nescu, Nicolae Iorga), oameni politici 
(Virgil Madgearu) şi demnitari români, de 
orientare politică diferită. 

Cu toate acestea, au fost numeroase 
ocazii în care diferite personaje încearcă 
să “reînvie” acest element de extremism. 
Am putut vedea cum în centrul Capitalei, 
sunt afişate simbolurile acestei Mişcări de 
tristă amintire. Ziarul “Obiectiv legionar” 
este publicat nestingherit. 

Poziţia mea, de mare responsabilitate 
civică şi naţională, mă determină să solicit 
Autorităţilor Statului Român şi Bisericii 

Revoltător discurs negaţionist şi de laudă a legionarismului la Mânăstirea Petru Vodă

Provocările lumii contemporane

Ziua Tineretului sud-african, marcată 
la Complexul Educaţional Lauder-Reut

„Mişcarea Legionară a avut un ca-
racter fundamentalist şi vedem ce se 
întâmplă cu fundamentaliştii în lumea 
de astăzi, mai ales în Orientul Apropiat. 
În fond, această cuvântare a monahului 
Teodot nu a făcut decât să elogieze un 
trecut în care Mişcarea Legi-
onară a avut valenţe deose-
bite. Corneliu Codreanu s-a 
rupt de mişcarea cuzistă şi 
a format «Legiunea Arhan-
ghelului Mihail», după aceea Mişcarea 
Legionară «Garda de Fier». Nu cred că 
e cazul să intrăm în detalii, dar el în mod 
cert a propovăduit violenţa şi crima şi cel 
mai bun exemplu l-a dat chiar el: în 1924, 
la tribunal, în sala procesului unde era 
acuzat, avându-l ca acuzator pe prefectul 
Iaşului de atunci, Manciu, a scos pistolul 
şi l-a împuşcat pe acesta chiar în sala de 
proces. Sigur, e greu de admis astăzi, mai 
ales un asemenea gest. Un gest similar 
l-a făcut alt conducător legionar, care l-a 
omorât pe fruntaşul legionar Stelescu, 
pe patul de spital. Îmi amintesc un citat 
în care Corneliu Codreanu spunea: «întâi 
îi lichidăm pe trădători şi apoi pe cei care 
stau în spatele trădătorilor», întâi îi omo-
râm pe conducătorii politici, consideraţi 
de el trădători, şi apoi pe evrei. Ei bine, 
pe linia asta a trădătorilor, l-au asasinat 
pe I.G. Duca, pe Armand Călinescu, pe 
Nicolae Iorga, pe Madgearu, oameni cu 
o platformă intelectuală şi politică de ne-
contestat în societatea românească de 
atunci. Cine nu ştie cine a fost Nicolae 
Iorga, să te duci să-l ridici şi să-l împuşti 
în pădure !? Pe urmă, crima pe care au 
făcut-o în închisoarea din Jilava, unde 
au omorât 62 sau 65 de oameni, care nu 
erau legionari, culminând cu ceea ce s-a 
întâmplat la Bucureşti, în 22-23 ianuarie 
1941, în timpul rebeliunii legionare, când 
are loc momentul de ruptură violentă în-
tre Mişcarea Legionară a lui Horia Sima 
şi generalul Antonescu: incendiază mai 
multe sinagogi, printre care Sinagoga Ma-
rele Cahal de Rit Spaniol din Bucureşti, 
care era o capodoperă. Atunci au omorât 
122 de oameni, inclusiv cei atârnaţi în 
Abatorul din Bucureşti. 

…Pot să vă spun două-trei lucruri, 
de viață și istorie, dacă îmi daţi voie. Am 
vizitat Ierusalimul cu ani în urmă, am fost 
la Biserica Sf. Maria, mai târziu am fost 
la Capernaum, este impresionant.  Un 
detaliu, care e bine să se ştie: legătura 
intrinsecă dintre cele trei ramuri ale mo-
noteismului, iudaismul, creştinismul si 
islamul. Şi încă un detaliu: când regele 
Solomon a inaugurat al Doilea Templu, 
s-a adresat: «fraţii mei…». Mă adresez 
tuturor fiilor lumii, indiferent de religie 

sau etnie. Acest monoteism, această 
religie, care poate fi îmbrăţişată  de atâta 
lume şi marele rol, marele fapt pozitiv, 
creştinismul a dus ideea de Dumnezeu 
în rândul multor miliarde de oameni. Tre-
buie să gândim în acest spirit şi în niciun 

caz să nu mergem pe ideea 
antisemitismului, xenofobiei, 
rasismului şi a legăturii care 
ar fi putut fi între Mişcarea 
Legionară şi Biserica Creşti-

nă. Un lucru important, patriarhul Nicodim 
a fost unul dintre cei care a intervenit pe 
lângă Antonescu să se amelioreze situa-
ţia evreilor în acea perioadă. Rabinul-şef 
de atunci, Şafran, a avut contacte cu Ni-
codim şi cu alţi înalţi ierarhi, care au pus 
umărul ca lucrurile să se îndrepte.  Eu fac 
parte şi din Consiliul Religios, creat de 
Patriarhul Daniel, şi să vedeţi cât spirit de 
colaborare şi conlucrare există  cu clerul 
ortodox, cu clerul din România.

… Am fost săptămâna trecută în Israel 
şi am beneficiat de o călătorie de trei ore 
şi jumătate în autocar, cu opriri în diverse 
locuri, împreună cu primarul actual al 
Ierusalimului, un domn la vreo 45 de ani, 
extraordinar, care ne-a arătat viziunea lui 
asupra marelui Ierusalim, în care toţi să 
convieţuiască fără probleme. Ne-a dus la 
un centru de excelenţă într-o zonă arabă, 
care face parte din Ierusalim, în care se 
vedea ce înseamnă să introduci civiliza-
ţie, bune relaţii între oameni. Acolo era 
şcoală pentru copii arabi. Toată viziunea 
asta, de a duce mai departe Ierusalimul 
spre un oraş al păcii şi convieţuirii, este 
formidabilă. 

… Mi-a fost dat să ascult opinii foarte 
consistente, potrivite vremurilor în care 
trăim, într-o Românie democratică, în 
care nu avem nevoie de «gort» (un 
cuvânt din Bucovina), de fitile. Este 
ceea ce eu consider că a făcut monahul 
Teodot, aşa, o împunsătură, să ne mai 
amintească despre ceea ce nu ar trebui 
să ne amintim pozitiv, ci numai negativ. 
După opinia mea, ceea ce a fost Mişcarea 
Legionară în esenţa ei şi în partea de 
acţiune, mai ales, nu poate fi accepta-
tă nicicând. De aceea este normală şi 
binevenită decizia luată de justiţie de a 
interzice partidul «Totul pentru Ţară», 
care a revenit acum. Noi sperăm ca prin 
îmbunătăţirea Ordonanţei 31, la care s-a 
referit şi prof. univ.  Duţu, se va clarifica şi 
mai bine şi această problemă  a Mişcării 
Legionare, dar şi a altor tentative de miş-
cări de extremă dreapta, care încearcă a 
fi aduse din import.

Vă mulţumesc şi vă salut cu Shalom 
(Pace).”

Ortodoxe Române să se sesizeze imediat 
în privinţa acestui caz şi să ia măsurile 
necesare. 

Solicit Parlamentului României şi cole-
gilor din diferitele grupuri parlamentare să 
adopte în cel mai scurt timp Proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
31/2002 privind interzicerea organizaţiilor 
şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist 
sau xenofob şi a promovării cultului per-
soanelor vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni contra păcii şi omenirii (PL-x 
nr. 193/2014). 

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România va lua toate măsurile care se 
impun în acest caz.” 

*
Biserica Ortodoxă Română s-a deli-

mitat într-un comunicat faţă de afirmaţiile 
monahului de la Mânăstirea Petru Vodă şi 
de opiniile antisemite ale acestuia:

“Patriarhia Română dezaprobă cate-
goric atitudinile şi acţiunile cu caracter 
antisemit şi respinge orice ideologie xe-
nofobă cu iz religios, deoarece acestea 
sunt contrare iubirii lui Dumnezeu pentru 

toţi oamenii. Aceste manifestări, care 
îndeamnă la ură religioasă sau etnică, 
nu reprezintă opinia oficială a Bisericii 
Ortodoxe Române, ele fiind cazuri izo-
late de indisciplină sau de manifestare a 
libertăţii individuale fără responsabilitate 
comunitară. Monahii adevăraţi pot fi buni 
patrioţi şi fără vreo asociere cu ideologii 
politice antisemite şi xenofobe.

Ca atare, Patriarhia Română soli-
cită Arhiepiscopiei Iaşilor să continue 
să explice monahilor de la Mănăstirea 
Petru Vodă că astfel de opinii şi atitudini 
dăunează Bisericii Ortodoxe Române pe 
plan naţional şi chiar internaţional, încât 
pot afecta inclusiv pelerinajele credincio-
şilor ortodocşi români la Locurile Sfinte, 
organizate ca expresie a evlaviei, dar şi a  
respectului şi cunoaşterii reciproce dintre 
popoare şi religii diferite.

În concluzie, fidelă Evangheliei iubirii 
lui Hristos pentru toţi oamenii, Biserica Or-
todoxă Română promovează permanent 
pacea, dialogul şi buna înţelegere între 
oameni de credinţe, etnii şi culturi diferi-
te”, se arată în documentul transmis de 
Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

EMISIUNEA 
“REALITATEA 
SPIRITUALĂ”

Intervenţia președintelui F.C.E.R.-C.M., dr. Aurel Vainer, deputat, la emisiunea 
„Realitatea spirituală”, de la Realitatea TV, referitoare la predica monahului de la 
Mânăstirea Petru Vodă (extrase).

Şcoala Lauder-Reut, împreună cu 
Ambasada Africii de Sud din Bucureşti, 
Inspectoratul Şcolar din Bucureşti  şi 
Primăria sectorului 3 au comemorat, în 
cadrul unei festivităţi, Ziua Tineretului sud-
african. Data aleasă a fost 16 iunie, ziua 
în care, în urmă cu 38 de ani, în 1976, a 
izbucnit revolta de la Soveto  care a dat 
primul impuls luptei împotriva aparthei-
dului din Africa de Sud. Atunci, demon-
straţiile paşnice ale unor elevi din diferite 
şcoli, care au protestat împotriva folosirii 
limbii afrikaans în şcoli, s-au transformat 
într-o baie de sânge. Au fost ucişi peste 
150 de copii şi adolescenţi.

Manifestările de la Şcoala Lauder,  
desfăşurate sub titlul ”Tinerii de ieri sunt 
liderii de mâine” şi la care au participat 
numeroase alte şcoli din sectorul 3, au 
avut loc în prezenţa  E.S. Thenjiwe Mi-
tinsto, ambasador al Republicii Africa de 
Sud la Bucureşti,  a altor diplomaţi din 
ţări africane, a însărcinatului cu afaceri 
al Ambasadei  SUA, a viceprimarului 
sectorului 3, Dan Tudorache, a vicepre-
şedintelui F.C.E.R. şi preşedinte al C.E.B., 
ing. Paul Schwartz, a şefului Oficiului de 
Cultură, dr. ing. José Blum, a Irinei Cajal, 
subsecretar de stat la Ministerul Culturii. 

În deschiderea evenimentului, Tova  
Ben Nun Cherbis, preşedintele Com-
plexului Educaţional Lauder-Reut din 
Bucureşti, a arătat că este vorba despre 
un eveniment important şi emoţionant, 
deoarece se referă la lupta tinerilor 
împotriva discriminării. Ziua Tineretului 
sud-african, a mai subliniat vorbitoarea, 
este dedicată memoriei tinerilor care au 

protestat împotriva apartheidului. Ea şi-a 
încheiat discursul, rostind câteva versuri 
dintr-un poem al artistei israeliene Hava 
Alberstein despre copiii evrei ucişi la 
Auschwitz şi a arătat că aceste rânduri 
pot să se refere la toţi copiii lumii, care 
sunt cea mai mare comoară a omenirii, 
indiferent de rasă, religie şi naţionalitate. 
În cuvântul său, Dan Tudorache  a com-
parat situaţia copiilor sud-africani cu cea 
a copiilor români şi le-a urat tinerilor din 
ambele ţări să se întâlnească. Inspecto-
rul general  Constantin Trăistaru a vorbit 
despre rolul tinerilor din Africa de sud şi 
despre exemplul dat de Nelson Mandela, 
liderul istoric al mişcării anti-apartheid .

E.S.Thenjiwe Mitinsto  a prezentat pe 
scurt evenimentele care au determinat 
alegerea zilei de 16 iunie drept Ziua Tine-
retului sud-african, a schiţat  istoria  luptei 
populaţiei de culoare sud-africane împo-
triva apartheidului, scoţând în evidenţă 
contribuţia lui Nelson Mandela şi formarea 
”Mişcării conştiinţa neagră”. Amintind 
solidaritatea şi sprijinul acordat luptei anti-
apartheid de către diferite state din lume, 
ambasadoarea a amintit că România s-a 
numărat printre aceste ţări, mulţi copii şi 
tineri sud-africani venind să studieze aici. 
Mişcarea anti-apartheid şi-a atins scopul, 
sistemul a fost desfiinţat, dar aceasta 
nu înseamnă că toate problemele s-au 
rezolvat imediat, a mai arătat vorbitoarea, 
deoarece au mai rămas numeroase pre-
judecăţi. Tinerii luptători din trecut  sunt 
astăzi conducătorii ţării şi continuă efor-
turile sub forma luptei pentru dreptate şi 
pentru drepturile omului. După terminarea 

discursului d-nei am-
basador, mai mulţi 
elevi au cerut lămuriri 
şi clarificări legate 
de lupta anti-apart-
heid şi soarta tinerilor 
care au participat la 
aceste mişcări.

Manifestarea s-a 
încheiat cu un pro-
gram artistic, oferit 
de elevii Şcolii Lau-
der-Reut care a in-
clus, în afară de poe-
zii, muzică şi dansuri, 
citate semnificative 
din discursurile lui 
Nelson Mandela.

EVA  
GALAMBOS
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J E W I S H  R E A L I T Y
The popular program Bereshit has 

reached the 8th edition
June 27-29, 1941 

Days when the history took  
a dramatic turn“The Jewish community in the past, 

present and future” was the central theme 
of the 8th edition of the program “Bereshit 
- the University of the Jewish European 
Community”. The event was held in 
Galaţi, June 26-29, bringing together 
more than 200 participants. Dr. Aurel 
Vainer, member of the Parliament and 
FJCR president, and Israel Sharli Sabag, 
JOINT director for Romania, Serbia, 
Bosnia - Herzegovina and Macedonia, 
were present.

In a joint message, they stated: 
“This year, in which JOINT organization 
reaches 100 years since its foundation, 
the Bereshit program is already a tradition 
in the communities across Romania. The 
present Jewish community in Romania 
proves the vitality and an outstanding 
ability to find the inner strength to maintain 
and develop all that has created hundreds 
of thousands of Jews from Romania over 

time. The 100 years of existence of the 
JOINT bring us to a point of scrutiny. In 
this context, we reaffirm and rely on the 
partnership with FJCR which we hope not 
only to continue but also to mutual enrich 
many years from now!”, the common 
message outlines.

The courses were taught by teachers 
from Israel: Dr. Avi Avidov, senior-lecturer 
in ancient history, Dr. Alon Pauker, a 
specialist in the modern history of Israel, 
and Dr. Eilon Shamir, specializing in 
Jewish studies. A session of debates 
was also organized and held by Rabbi 
Rafael Shaffer from FJCR, Rabbi Zvika 
Kfir, Şlomo Shoham from Israel, Albert 
Lozneanu, director of the Iaşi Community 
Center, Dr. Felicia Waldman from the 
University of Bucharest, film director 
Erwin Şimşensohn and journalist Violeta 
Ionescu from Galaţi.

On June 29, 2014, at the Jewish 
cemetery in Păcurari was held the 
commemoration of Iasi Pogrom which 
took place in the end of June 1941. 
Thousands upon thousands of innocent 
Jews have fallen victim. The ceremony 
was opened by the President of the 
Jewish Community in Iaşi, Eng. Abraham 
Ghiltman, who presented briefly the 
unfolding of the tragic events of those 
days, which began on June 27, and 
culminated in the massacre of June 
28 and 29 1941, first at the police 
headquarters, then in the Death Trains. 
The result: thousands of dead.

The massacre in Iaşi, also stated 
the speaker, ordered directly by Ion 
Antonescu, was also produced with 
the help of some of the city’s Christian 
population, which was indoctrinated 
with the idea that the Jews are guilty 
of Bessarabia invasion by the Soviet 
Union, that the Romanian Jews fire on 
the Romanian army on its way to the 
anti-Soviet front, that they signal the 
Soviet planes where to bomb etc. But, as 
the speaker showed, we must not forget 
those who helped Jews saving their life 
in those days of tribulation, between them 
pharmacist Beceanu, Eng. Profir, Viorica 
Agarici, Veronica Gorgos and others still 
anonymous.

Shelly Hagler Livne, Deputy Chief 
of the diplomatic mission of Israel, has 
evoked the Iaşi Pogrom, when “the 
Romanian Government ally of the Nazi 
regime operated the extermination of the 

Jews plan, the result of a long period of 
anti-Semitism in Romania. This way the 
killing of over thirteen thousand Jews 
from the city of Iaşi and in the County 
was possible”. Eng. Paul Schwartz, FJCR 
vice-president and president of the Jewish 
Community in Bucharest, spoke about the 
Jews’ sacrifices during World War I, when 
the Jews didn’t even hold the Romanian 
citizenship.

In Roman the commemoration was 
held at the Monument of the Jewish 
heroes fallen in the war of 1916-1918 
to the advent of the Great Romania and 
at the Monument erected in memory of 
the 413 victims of the Death Train Iaşi-
Călăraşi. At the memorials erected in 
front of the common graves in the Jewish 
cemeteries in Iaşi, Podu Iloaiei, Târgu 
Frumos and Roman wreaths of flowers 
were set from the FJCR, the Jewish 
Community of Iaşi, the local authorities, 
and others, candles were lit and prayers 
uttered and Rabbi Shlomo Tobias uttered 
the Kadish, the prayer for the dead.

antoaneta Ralian – 90

A Lady of the Romanian Culture,  
pride of the Jewish Community  

from Romania

C o m m e m o r a t i v e  j o u r n e y
On occasion of the commemoration of the 70th anniversary from the deportations 

of North Transylvania, the Jewish Community from Bucharest, through president 
Paul Schwartz and vicepresident Attila Gulyas, and the Jewish Community Center 
through its Director, Adrian Gueron, under the patronage of FJCR and of the Joint, 
through the Director for Romania, Mr. Israel Sabag, the Department of Social and 
Medical Assistance, together with the travel agency partner Adior Tour organized a 
commemorative journey to the concentration camps Auschwitz 1 and 2, from July 5 to 
July 9, 2014. The journey took 79 people, originating from different community centers 
in the country (Bucharest, Timişoara, Oradea, Cluj, Bacău, Buzău, Zalău, Galaţi, 
Iaşi). The trip included visits to the Memorial Museum of the Holocaust in Northern 
Transylvania in Şimleu Silvaniei, the concentration camps Auschwitz 1, Auschwitz 
2-Birkenau, visit to the Jewish Community center in Krakow, of Oskar Schindler’s 
factory, the Remuh Synagogue and cemetery, Jewish Museum of Galicia, of the Old 
Synagogue in Kraków. It was a meaningful journey, a revealing experience for each 
of the participants.

“Dean of merit” of the translation into 
Romanian of some of the most reputed 
British and American writers, “A Lady 
of the Romanian culture”, Antoaneta 
Ralian was celebrated at the fulfillment 
of the beautiful age of 90 years at 
the Jewish Community Center in the 
capital. The event, organized by the 
FJCR Office for Culture, Art, Science, 
was moderated by FJCR President, Dr. 
Aurel Vainer.  

“When I  s tar t  a  t rans la t ion – 
responded the celebrated to one of 
the moderator’s questions about the 
creative process of a translation – I try 
to think, to feel with the thinking and 
sensibility of the writer in question, to 
identify with him, to understand him, 
even if they have different views from me 
about one subject or another”.  Dr. Eng. 
José Blum, the Federation Counselor, 
presented her in front of the assistance 
in which there were FJCR and JCB 

leaders, representat ives of BBR, 
ACPRI, numerous personalities of the 
Romanian culture and our community, 
men of letters - A. Bittel, Daniel Cristea 
Enache, Simona Vasilache.  

Mrs. Ralian’s prolificacy was stressed 
- over 110 translations enriching the 
Romanian literature,  a lot of prizes 
-  the Excellence Award diplomas from 
the Writers‘ Union, the Association of 
Writers from Bucharest, the magazine 
“Observator Cultural”, US Department 
of State, the appreciation of the literary 
world in the country and abroad. Pages 
from the recently publ ished book 
were commented: „The diary of a 
nonagenarian: My travels. My writers”. 
After thanking to the speakers, Antoaneta 
Ralian added: “I dedicate this beautiful 
event to my husband’s memory”. It 
was the emotional confession of the 
celebrated to the one who lives in her 
soul as long as she is.

The first edition of the World Conference of Jewish Media

Israel in a pronounced shortage  
of image

In a press release and a television 
broadcast, FJCR by its president Dr. 
Aurel Vainer, member of the Parliament, 
has criticized the attempts to rehabilitate 
the Legionary Movement made by monk 
Theodot, from the Monastery of Petru 
Vodă on the occasion of a ceremony in 
memory of legionnaires killed.

T h e  m o n k ’ s  m e s s a g e  i s 
unacceptable, shows in the FJCR 
communiqué condemning the “ideas 
submitted and their public expression 
by a monk, servant of the Romanian 
Orthodox Church”. As revealed in the 
many documents and testimonies 
of Jewish citizens,  the “Legionary 
Movement was and remains directly 
responsible for the preparation of 
crimes, assassinates and devastating 
violence directed against Romanian 
citizens of the Mosaic religion from the 
years 1940-1941, and continued later 
by Marshal Antonescu”, the document 
outlined.

The baneful role of the Legionary 
Movement in Romanian history is 

unquestionable and demonstrated in 
historical records.  The evil occurred did 
not affect just the Romanian citizens of 
the Jewish religion, but also Romania 
as a whole. FJCR and president Vainer 
demand the Romanian State authorities 
and the Romanian Orthodox Church 
to refer immediately to this case and 
to take the necessary measures. It 
also asks the Romanian Parliament to 
adopt as soon as possible the project of 
law on modification and completion of 
Government Emergency Ordinance No. 
31\/2002 concerning the prohibition of 
organizations and symbols of fascism, 
racism and xenophobia and of promoting 
the cult of persons guilty of committing 
crimes against peace and humanity. 
In his intervention at a TV station, Dr. 
Aurel Vainer has also referred to the 
legionnaires crimes against both Jews 
and Romanians. FJCR president has 
dismissed the idea of a relation between 
the Christian Church and the Legionary 
Movement.

The standing position of FJCR  
against the resurrection attempts  

of the Legionary Movement

By organiz ing the f i rs t  Wor ld 
Conference on Jewish Media, the Israeli 
authorities have taken a step ahead in 
approaching the Jewish press from around 
the world. The measure came as the 
deficit of image of Israel (painfully visible 
in these days of Operation “Protective 
Edge”) has become an issue that has to 
be addressed with utmost seriousness.

Has the Jewish press in the world the 
ability to help improve Israel’s image, 
has it enough readers in countries of 
origin, especially among the decision 
makers to count in front of public opinion? 
The Jerusalem leaders seem to have a 
positive opinion, since both Shimon Peres 

and Benjamin Netanyahu and Reuven 
Rivlin came to the hotel where there were 
staying the 130 Jewish journalists from 
around the world to talk to participants 
at the first World Conference of Jewish 
Media.

The only Romanian publication invited 
at the meeting was “Jewish Reality”. 
The program also featured meetings 
with Nathan Sharansky, Chairman of 
the Agency for Israel, the speaker of 
the Knesset, Yuli Edelstein, Minister 
of Economy and Diaspora, Naphtali 
Bennett. Abe Foxman, head of the Anti-
Defamation League, explained that 26% 
of adults in the world are anti-Semites, in 
Romania this proportion climbing to 35%. 

After a very interesting trip in the 
region surrounding the Gaza Strip and on 
the Egyptian border, the journalists met 
with Yigal Palmor, the Ministry of Foreign 
Affairs spokesman, and Eyal Arad, 
the head of the Arad Communications 
company.In the end, the journalists 
addressed the future President of Israel, 
Reuven Rivlin.
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EVENIMENTE GLOBALE
1204 – Este menţionată existenţa unei 

sinagogi în Viena
1205 – Este ridicată sinagoga din Toledo, 

acum cunoscută ca Santa Maria la Blanca.
1211 – Un grup de 300 de rabini francezi 

şi englezi se aşează în Palestina.
1215 – Al patrulea Conciliu Lateran, 

convocat de Papa Inocenţiu al III-lea (1198-
1216) adoptă patru canoane infamante în 
privinţa evreilor.

1239 – Papa Grigore al IX-lea (1227-
1241) ordonă regilor şi episcopilor din Fran-
ţa, Anglia, Spania şi Portugalia să confişte 
cărţile evreieşti. Ca urmare, Talmudul este 
ars în Franţa şi la Roma.

1241 – Evreii ajută armatele mongole 
conduse de Ogdai Han în atacul asupra 
oraşelor Sileziei şi Breslau. Evreii şi kazarii 
din Caucaz chiar şi după declinul imperiului 
kazar, trecut la iudaism, au luptat probabil 
de partea mongolilor, aşteptând ca războiul 
să vestească era mesianică.

1242 – Evreii sunt prigoniţi în Brandem-
burg, iar în anul următor şi în Germania 
occidentală, fapt pentru care se îndreaptă 
spre Maklemburg.

1244 – Ducele Frederic al II-lea acordă 
libertăţi tuturor evreilor din Austria.

1246 – Carol al IV-lea îi protejează pe 
evreii din Frankfurt şi îi numeşte „servitorii 
camerelor noastre”.

1247 – Papa Inocenţiu al IV-lea ordonă 
tuturor preoţilor din Franţa şi Germania să nu 
dea crezare acuzei că evreii ar utiliza sânge 
de creştin în scopuri rituale.

CÂTEVA EVENIMENTE LOCALE  
LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX

1900
11-18. 08.  – Numeroşi evrei obţin 

medalii la expoziţia universală de la Paris, 
astfel: pentru produse alimentare de origine 
vegetală, şapte medalii de aur: Jacques M. 
Elias, Samuel Costiner, Bernard Juster ş.a.; 
11 medalii de argint: Samoil Arie, I. Beligră-
deanu, Ronetti Roman.

11.08. – Frankfurter Zeitung: Guvernul 
canadian, care împiedică pătrunderea gru-
purilor de emigranţi din România, aprobă to-
tuşi aşezarea a 350 dintre ei în zone agrare.

13-16.08. – Are loc al patrulea Congres 
Mondial Sionist la Londra. Delegaţii români 
prezenţi: dr. K. Lippe (Iaşi), S. Pineles (Ga-
laţi), L. H. Ellman, dr. Moscovici (Brăila), dr. 
Flachs (Bârlad), S. Klinger (Bucureşti).

18.08. – Panciu. 50 de tineri evrei solicită 
preşedintelui Consiliului de Miniştri pământ 
în Dobrogea pentru a se aşeza acolo ca 
agricultori. La momentul acela existau deja 
în Regat peste 1 000 de evrei angajaţi în 
activităţi agricole.

18.08. – Bucureşti.  P.P. Carp declară că 
nu are de gând să acorde drepturi politice 
evreilor.

1. 09.  – Elevii evrei întâmpină greutăţi 
la înscrierea în gimnaziile publice.

07.09. – Tecuci. Ecoul Moldovei  afirmă 
că prefectul judeţului, Cincu, a dispus ur-
mărirea cu înverşunare a învăţătorilor anti-
semiţi, pentru a-i feri pe şcolari de influenţa 
lor nefastă.

07.09. – Bucureşti. Apare Macabeul, de 
orientare sionistă, în limba română.

1901
09. 08.  – Iaşi. Se votează statutul soci-

etăţii Iacob de Neuschotz, care-şi propune 
înfiinţarea unei şcoli de arte şi meserii.

29.09. – Moniftorul Oficial publică legea 
pentru învăţământul profesional. Articolul 3 
şi 53 precizează că acesta este gratuit doar 
pentru fiii de români; în limita locurilor dispo-
nibile evreii pot fi primiţi, plătind taxă – ei nu 
pot fi bursieri iar numărul lor, în orice caz, nu 
poate depăşi o cincime din totalul elevilor.

01.09. – Sculeni, judeţul Iaşi. Unui grup 
de 16 familii, Alianţa Israelită le-a arendat un 
teren arabil pe care să îl lucreze singuri. Ali-
anţa încurajează în acest fel intrarea evreilor 
pe tărâmul activităţilor agricole.

07.09. – Egalitatea publică predica 
rostită de dr. M. Beck, în care se arată că 
600 de evrei din Bucureşti se pot organiza 
singuri (chiar şi în absenţa unei comunităţi), 
reprezentând un început pentru refacerea 
oricărei comunităţi viabile. Se ştie că C.E.B. 
nu mai funcţiona de multă vreme în Capitală. 

22.09. – Bucureşti. O delegaţie de no-
tabili evrei a strâns mii de semnături pe o 
petiţie prin care cer Ministerului de Interne 
repunerea în vigoare a Legii din 1851 privind 
organizarea comunităţii din Bucureşti

1902
02 08. – Constanţa. Se deschide şcoala 

israelito-română de băieţi, cu doar primele 

clase.
02-16. 09. – În orăşele şi târguşoare ca 

Adjud, Bucecea, Plopana ş.a. se constituie 
societăţi sioniste.

02.08. – Evreul Aurel Candrea a obţinut 
titlul de doctor în litere la Paris. Urmează 
să ţină la Şcoala de Limbi Orientale din 
capitala Franţei un curs despre originile 
limbii române.

08.08. – Se dă publicităţii scrisoarea 
circulară adresată de John Hay, secretar de 
stat la Departamentul Afacerilor Străine din 
Statele Unite, adresată ţărilor semnatare ale 
Tratatului de la Berlin. Se analizează: feno-
menul migraţionist al evreilor din România 
şi cauzele acestuia; represiunea legislativă 
faţă de evrei; neaplicarea întocmai a artico-
lului 44 al Tratatului de la Berlin.

09.08. – Bacău. Se găseşte zidită în 
peretele casei mortuare din cimitir o piatră 
funerară datată 22.05. 1704.

23.08. – Ciurneşti, com. Zlătinoasa, Bo-
toşani. Dorobanţu publică ştirea: Michel sin 
Bercu, de 56 de ani, ţăran născut şi căsătorit 
aici, cu serviciu militar satisfăcut, tată a 4 
copii a fost izgonit din sat. 40 consăteni cer 
rămânerea lui în sat.

21.09. – Iaşi. Sinagoga Mare, renovată, 
se redă în folosinţă.

28.09. – A. Stern relatează emoţionanta 
despărţire de 100 de emigranţi care s-au 
autointitulat „desperaţii”.

28.09. – Craiova. apare revista de cul-
tură Lumea israelită; îşi încetează apariţia 
în septembrie 1905; redactor S. Grosman; 
editori fraţii Samitca.

 ANIVERSĂRI ŞI COMEMORĂRI  
ÎN LUNA AUGUST

 15.08. 1923 – S-a născut în Polonia 
Shimon Peres, fost preşedinte al Israelului.

16.08. 1913 – S-a născut în Belarus, 
Menachem Begin, devenit în 1977 prim-
ministru al Israelului.

18.08.1956 – S-a născut în apropiere de 
Kiev scriitorul sionist Achad Haam.

21.08.1890 – S-a născut la Mihăileni 
scriitorul Iacob Groper.

24.08.1927 – S-a născut la Moineşti B. 
Elvin (Bernstein), prozator şi critic literar.

25.08.1918 – S-a  născut în Massa-
chusetts (SUA) marele compozitor şi dirijor 
Leonard Bernstein.

27.08.1930 – S-a născut la Frumuşica 
Zigu Ornea, istoric literar.

Decese
05.08.1944 – A fost scufundată în Marea 

Neagră nava Mefkure  care transporta câte-
va sute de evrei spre Palestina.

10.08.1980 – A murit scriitorul Isac Peltz.
12.08.1963 – A murit la Bucureşti poetul 

şi publicistul Avram Axelrad–Luca.
17,08.1973 – A murit în Israel rabinul 

Herş Guttman.
18.08.1998 – A murit la Bucureşti Iosif 

Sava, reputat realizator de emisiuni de 
radio şi TV.

29.08.1982 – A murit liderul sionist Na-
hum Goldmann.

31.08.1967 – A murit la Moscova scriito-
rul Ilya Ehremburg.

ANIVERSĂRI ŞI COMEMORĂRI  
ÎN LUNA SEPTEMBRIE

10.09.1860 – S-a născut în Belarus 
istoricul Simon Dubnov.

12.09.1932 – S-a născut la Cernăuţi 
scriitorul Aharon Appelfeld.

13.09.1945 – S-a născut la Bucureşti 
actriţa Tricy Abramovici.

13.09.1945 – S-a născut Meier Beck, 
rabin şi profesor la Şcoala “Carolina şi Iacob 
Löbel“.

14.09.1882 – S-a născut Wilhelm Fil-
derman, figură proeminentă a iudaismului 
din România.

17.09.1856 – S-a născut Moses Gaster, 
membru de onoare al Academiei Române 
(1929).

18.09.1948 – S-a născut la Bucureşti 
Andrei Oişteanu.

Decese 
02.09. 1997 – A murit la Viena neurologul 

şi psihiatrul Viktor Emil Frankl. A supravieţuit 
Holocaustului.

09.09. 1992 – A murit pictoriţa Margareta 
Sterian.

10.09.1996 – A murit scriitorul şi publi-
cistul A. L. Zissu.

15.09. 1964 – A murit la Moscova scrii-
torul Vasili Grossman.

19.09.1812 – A murit la Frankfurt Mayer 
Amschel Rothschild, fondatorul celebrei 
dinastii bancare.

HARY KULLER

CALENDARUL LUNILOR AUGUST-SEPTEMBRIE
Spicuiri pentru o istorie globală şi locală a evreilor

6 6A murit ŞLOMO LEIBOVICI-L AIŞ

Cu multă durere, ne reamintim că la 
data de 5 august 1996 (15 Av), scumpa 
noastră ADA ULUBEANU ne-a părăsit 
pentru totdeauna. Fie-i amintirea bine-
cuvântată! 

Dr. Miryam Bercovici, Simeon şi 
Ema nuel Ulubeanu şi toţi cei care au 
cunoscut-o.

Comunitatea Evreilor Bacău anunţă, 
cu profund regret, trecerea în nefiinţă (ră-
pus de o boală necruţătoare) a celui care 
a fost un deosebit enoriaş, MOSCOVICI 
AVRAM,  67 de ani. Înhumarea a avut loc 
pe data de 30 iunie 2014 în Cimitirul Is-
raelit din Bacău. Conducerea comunităţii 
transmite sincere condoleanţe îndoliatelor 
familii Moscovici Mia şi Moscovici Vili.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna 
iunie 2014: DRIMER DOLPHI (80 de ani, 
Cimitirul Giurgiului), BERNSTEIN zENEL 
(85 de ani, Cimitirul Giurgiului), DUMI-
TRASCU ELENA (72 de ani, Cimitirul 
Giurgiului), LITTMAN PAULINA (90 de 
ani, Cimitirul Giurgiului), TAULESCU EVA 
(83 de ani, Cimitirul Giurgiului), ROLLER 
LAURENCE MADELEINE (91 de ani, 
Cimitirul Sefard)

Despre Şlomo Leibovici-Laiş se poate 
spune că celebritatea îi va asigura o nouă 
viaţă, mai ales prin amintirile celor care 
l-au cunoscut ca şi prin lucrările sale. În 
cea din urmă, intitulată Evreii din Ro-
mânia, faţă 
de un regim 
în schimbări. 
1944-1950, 
este vorba 
de prezenta-
rea situaţiei 
evreilor din 
România în-
tre acei ani 
tumul tuoşi . 
R e s p e c t i v, 
despre evreii 
din România 
luaţ i  pr izo -
nieri de că-
tre sovietici, 
după termi-
narea războ-
iului, despre 
salvarea unor 
refugiaţi sau repatriaţi în Uniunea Sovie-
tică. Şi înainte de toate, se oferă un vast 
tablou al mişcării sioniste postbelice din 
România; lupta pentru Alia, nu doar ime-
diat după ultima conflagraţie, ci şi în lupta 
dură de ariergardă din 1948 şi 1950 când 
puterea totalitară, instalată fiind, a declan-
şat o reprimare cruntă împotriva liderilor 
evrei, în general, a sioniştilor, în special. 

Emigrat în anii 1950, după ce se impli-
case în anevoioasa mişcare de Alia Bet, 
şi imediat după sosirea în Israel în munca 
cu olimii veniţi din România, absolventul 
facultăţii de istorie Leibovici-Laiş se impli-
că într-o trudnică muncă de mulţi ani, cu 
îndeletniciri speciale în cadrul Ministerului 
de Externe, ca fondator al Comitetului 
pentru Activitate Cultural-Iudaică în rândul 
evreilor originari din România; preşedin-
tele A.C.M.E.O.R. (Asociaţia culturală 
mondială a evreilor originari din Româ-

nia). În răstimpul a peste cinci decenii a 
publicat mai multe lucrări, dintre care în 
româneşte: Dicţionar ebraic-român (în 
colaborare); Dicţionar român-ebraic (în 
colaborare); Lexicon: Noţiuni, obiceiuri 

şi sărbători 
evreişti; Şa-
bat, cununa 
creaţiei; Re-
flecţii despre 
Judaism; În-
tre legendă 
şi realitate 
(lumea hasi-
dică); Comi-
tetul Demo-
crat  Evre-
iesc; Evreii 
din Româ-
nia faţă de 
un regim în 
schimbări.

E v r e -
u l  Ş lomo, 
mustind de 
activitate şi 

creativitate, a intrat în relaţii multiple cu 
semenii săi, nu lipsite uneori de tensiuni, 
fapt pentru care nu toţi îl judecau cu 
imparţialitate. A fost întotdeauna un om 
drept, cu multă dorinţă de bine pentru 
compatrioţii săi evrei din Israel ca şi din 
ţara lui de origine. A menţinut contacte 
permanente cu locurile lui natale, în calita-
te de conferenţiar şi publicist la „Magazin 
Istoric”, „Curierul Românesc” (apărut la 
Stockholm) şi în presa de limbă română 
din Israel. La vârsta lui venerabilă avea 
o minte limpede, aptă de creaţie şi de 
proiecte tinereşti. 

Printre cei care şi-au exprimat regre-
tul faţă de trecerea sa la cele eterne s-a 
numărat şi Aurel Vainer, aflat în acea zi 
la Tel Aviv.

FIE-I AMINTIREA BINECUVÂN TATĂ! 
(H.K.)

Pecetea „baionetei inteligente”
- In memoriam Teodor Gheorghiu z.l. - 

Pentru Teodor Gheorghiu ziua începea 
cu o ceaşcă de cafea, o privire sumară 
aruncată peste ziarele „de azi”, răsfoin-
du-le cu o bine ştiută stare de febrilitate. 
Oficia acest ritual din anii tineri, când a 
mai „apucat” să lucreze la „Universul”. 
Erau ani tulburi, imediat după război. 
Noua putere, neconsolidată încă, încerca, 
menţinându-l deocamdată, atragerea spre 
ideologia ei a celor nehotărâţi şi îngrijoraţi, 
liniştindu-i cu-n ziar, fost în vogă înainte 
de război şi-n care aveau încredere, unde 
introducea fitiluri pro domo. Acolo şi-a 
„făcut mâna”, în preajma stimulativă a 
unor gazetari cu experienţa presei „vechi”. 
Gustul pentru muzica bună, pictură, cur-
sele de cai i-a fost deschis de-un unchi 
„becher”, povestea. Parcă ascultam – lec-
tură audio - o pagină din proza lui Camil 
Petrescu. Asta, când am fost colegi de 
birou; ani buni, împreună. Ani sufocanţi. 
Ca să citească „Le Monde”, să vadă filme 
care nu rulau atunci în cinematografe, se 
ducea, el cu soţia lui - Renée sau Ancu-

ţa, cum îi spuneau rudele -, la biblioteca 
Institutului Cultural Francez. „Ce-o să-mi 
ia? Caii de la bicicletă?!”, zicea. Formulă 
clasică de frondă a pensionarilor din epo-
că. Era pensionar când a venit la revista 
noastră: primul corector în postul nou în-
fiinţat prin anii ’80. „Baioneta inteligentă”: 
aşa-şi definea rolul, extins şi la Hasefer, 
nedespărţit încă de CSIER. Dar era mult 
mai mult de-atât. A dovedit-o când Revista 
Cultului Mozaic a devenit Realitatea Evre-
iască şi-a „acoperit” munca de redactor, 
reporter, secretar general de redacţie, 
fără să renunţe la corectură, amplificată 
după ’90, prin intensificarea apariţiilor edi-
toriale despre Holocaustul din România. 
Prin ’99 - soţia lui nu mai trăia -, a plecat 
la copii, în Canada. Ne-am revăzut în 
urmă cu câtăva vreme; venise-n vizită la 
rudele din România. Cine ştia că-i ultima 
oară? A plecat, acum, de tot sau pecetea 
„baionetei inteligente” rămasă-n colecţia 
revistei o infirmă?

IULIA DELEANU

Cu neştearsă amintire anunţăm că 
se împlinesc 30 de ani de când ne-a 
părăsit ŞTEFANIA (ŢUŢA) FLORU. Cei 
care am iubit-o şi apreciat-o nu o vom 
uita niciodată.
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לשכוח את האנשים שעזרו ליהודים 
והצילו את חייהם באותם ימי זעם 
– ביניהם הרוקח ברצ'אנו, המהנדס 
פרופיר, ויאוריקה אגאריץ', ורוניקה 

גורגוס ועוד אחרים ששמותיהם אינם 
ידועים.

גברת שלי הגלר-לבני, סגן מנהל 
בשגרירות ישראל, ציינה את פרעות 

יאסי, שחלו כאשר "הממשלה הרומנית 
בעלת ברית של המשטר הנאצי, הפעילה 

את תכנית ההשמדה של היהודים, 
לאחר תקופה ארוכה של אנטישמיות 

ברומניה. ככה התאפשר רצח של יותר 
מ-13 אלף יהודים מן העיר יאסי 

ומהמחוז הנ"ל". המהנדס פאול שוורץ, 
סגן יו"ר הפדרציה וראש קהילת יהודי 

בוקרשט, דיבר על מאמציהם של 
היהודים בקרבות במלחמת העולם 

הראשונה כאשר ליהודים אף לא הייתה 
אזרחות רומנית. 

בעיר רומן נערך טקס האזכרה ליד 
האנדרטה לזכר החיילים היהודיים 
שנפלו במלחמת 1918-1916 למען 
הקמתה של רומניה הגדולה, וליד 

האנדרטה לזכר 413 נספים ברכבת 
המוות יאסי-קאלאראשי. 

באנדרטות שנבנו בפני קברי-אחים 
מבתי העלמין היהודיים שבערים יאסי, 

טרגו-פרומוס, פודול-אילואיי, רומן, 
הונחו זרי פרחים מטעם הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה, קהילת 

יהודי יאסי, הרשויות המקומיות ועוד. 
כמו כן, הודלקו נרות ונאמרו תפילות, 

והרב שלמה טוביאס אמר קדיש. 

zicedid ze`ivnd
ג׳ תמוז תשע"ד - ד׳ אב תשע"ד כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

תוכנית בראשית האהובה הגיעה למהדורה השמינית שלה
שנה להיווסדו, תוכנית בראשית היא 

כבר מסורת בשביל הקהילות היהודיות 
מרומניה. הקהילה היהודית הנוכחית 

מרומניה מוכיחה בהמשך חיוניות וכושר 
ניכר להתגייס על מנת לשמור ולפתח 

מה שיצרו מאות אלפי היהודים ברומניה 
לאורך כל התקופות. מאה שנות קיום של 
הג'וינט מביאות אותנו לרגע של עריכת 

חשבון. במסגרת זו הוכרז מחדש השיתוף 
עם הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה, שאותו אנו מקווים לא רק 

להמשיך אלא גם להעשיר בצורה הדדית 
לשנים רבות בעתיד" – כך נאמר בהודעה 

המשותפת. ההרצאות הועברו על ידי 
מורים מישראל: ד"ר אבי אבידוב, מרצה 

להיסטוריה עתיקה; ד"ר אילון פאוקר, 
מומחה להיסטוריה החדשה של מדינת 

ישראל; ד"ר אילון שמיר, מומחה למדעי 
היהדות. כמו כן אורגנו גם דיונים, 

ובהם השתתפו הרב רפאל שפר, רבה 
של הפדרציה; הרב צביקה כפיר; המרצה 
שלמה שוהם מישראל; אלברט לוזניאנו, 
מנהל המרכז הקהילתי היהודי מן העיר 
יאסי; ד"ר פליציה ולדמן מאוניברסיטת 

בוקרשט; הבמאי ארווין שמשנזון; 
העיתונאית ויאולטה יונסקו מן העיר גלץ.

בהודעה שפורסמה בעיתונות ובשידור 
הטלוויזיה, הפדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה, באמצעות היו"ר, 
ד"ר אאורל ויינר, חבר בפרלמנט של 
רומניה, ביקרה את הניסיונות לשקם 

את התנועה הליגיונרית, שנעשו על ידי 
הנזיר תיאודוט מן המנזר על שם פטרו 

ואודא, בטקס לזכרם של ליגיונרים 
שנהרגו.

המסר של הנזיר הנ"ל הוא בלתי 
מקובל, נאמר בהודעת הפדרציה, 

שתוקפת "את הרעיונות שהעביר ואת 
קריאתם בציבור על ידי נזיר, משרת 
בקודש של הכנסייה האורתודוקסית 

הרומנית". כפי שצוין במסמכים רבים 
ובעדויות רבות של אזרחים יהודיים 
"התנועה הליגיונרית הייתה ונשארת 
אחראית להכנת הפשעים, הרציחות 
והאלימות ההורסניים נגד האזרחים 
הרומניים בני דת משה בשנים -1941

1940, שנמשכו לאחר מכן על ידי 
המרשל אנטונסקו", מדגישים בהודעה 

הנ"ל.
תפקידה הרה-שואה של התנועה 

הליגיונרית בהיסטוריה של רומניה הוא 
ברור והוכח מבחינה היסטורית. הרעה 

שהיא גרמה לא פגעה רק באזרחים 
בני דת משה, אלא גם ברומניה עצמה. 

הפדרציה והיו"ר שלה, ד"ר אאורל ויינר, 
מבקשים מרשויות המדינה הרומנית 

של הכנסייה האורתודוקסית הרומנית 
להגיב מיד לגבי מקרה זה ולנקוט את 

האמצעים הנדרשים. כמו כן, פונים 
לפרלמנט של רומניה לקבל בזמן 

הקצר ביותר את הצעת החוק לתיקון 
והשלמת הצו המיוחד של הממשלה, 

במספר 31/2002, לגבי איסור הארגונים 
והסמלים בעלי אופי פאשיסטי, גזעני 

או של שנאת זרים, ושל קידום פולחנם 
של האנשים האשמים בביצוע מעשי 

פשע נגד השלום והאנושות.
בהופעה בתחנת טלוויזיה, ד"ר אאורל 
ויינר התייחס גם לפשעי הליגיונרים נגד 
היהודים ונגד הרומנים. יו"ר הפדרציה 

דחה את רעיון הקשר בין הכנסייה 
הנוצרית ובין התנועה הלגיונרית. 

באמצעות ארגון וכינוס המהדורה 
הראשונה של הוועידה הבינלאומית של 
העיתונות היהודית, הרשויות הישראליות 

צעדו צעד קדימה לכיוון קירבה 
לעיתונות היהודית מכל העולם. צעד 
זה המתקבל בתנאים שבהם מורגשת 

ירידה בהסברת חוץ בנושא תדמיתה של 
מדינת ישראל בעולם (דבר ברור בימי 
מבצע "צוק איתן"), הוא סוגיה שראוי 

לעסוק בה בכובד ראש. 
האם לעיתונות היהודית בעולם יש 
אפשרות לתרום לשיפור תדמיתה של 
מדינת ישראל? האם יש לה לעיתונות 
זו מספיק קוראים בארץ שבה היא 

מופיעה, במיוחד בקרב מקבלי החלטות, 
על מנת להשפיע על דעת הקהל? 

לראשי השלטון בירושלים נדמה 
שכן, היום שגם שמעון פרס, גם בנימין 
נתניהו וגם ראובן ריבלין הגיעו למלון 

שבו התגוררו המשתתפים בוועידה הנ"ל, 
130 עיתונאים יהודים מכל העולם, כדי 

לנאום בפניהם.
מרומניה, העיתון היחיד שהוזמן 
להשתתף בוועידה היה "המציאות 

היהודית". 
בתוכנית היו מפגשים עם נתן 

שרנסקי, יו"ר הסוכנות היהודית; יולי 

אדלשטיין, יו"ר הכנסת; נפתלי בנט, שר 
הכלכלה ובענייני הגולה; אבי פוקסמן, 
יו"ר הליגה נגד השמצה, הסביר ש-26 
אחוזים מבין האנשים המבוגרים מן 

העולם הם אנטישמיים. ברומניה, אחוז 
האנטישמיות הוא 35 אחוזים.

אחרי סיור מעניין באזור עוטף עזה 
וליד הגבול של ישראל עם מצרים, 

נפגשו העיתונאים עם יגאל פלמור, דובר 
משרד החוץ, ועם אייל ערד, ראש חברת 

"ערד תקשורת".
לבסוף, הנשיא הנבחר של ישראל, 
ראובן ריבלין, נאם בפני העיתונאים 

המשתתפים בוועידה.  

"דיקנית של כבוד" של התרגומים 
לרומנית של אחדים מבין הסופרים 

האנגליים והאמריקאיים המפורסמים 
ביותר, אנטואנטה ראליאן, חגגה לרגל 
הגיעה לגיל 90. החגיגה נערכה במרכז 

לתרבות יהודית שבעיר בוקרשט הבירה. 
באירוע זה שאורגן על ידי הלשכה 

של הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה בענייני תרבות, אמנות ומדע 

שימש בתור יו"ר ד"ר אאורל ויינר, יו"ר 
הפדרציה. "כאשר אני מתחילה לתרגם", 
ענתה ראליאן לאחת השאלות של היו"ר 
על אודות הליך היצירה של תרגום, "אני 

מנסה לחשוב, להרגיש את מחשבתו 
ורגשותיו של הסופר ההוא, להזדהות 

איתו, להבין אותו, גם כאשר עמדותיו 
בנושא מסוים שונות משלי". יועץ היו"ר 
של הפדרציה, ד"ר מהנדס ז'וסי בלום, 
הציג את ראליאן בפני קהל הנוכחים, 

ובהם ראשי הפדרציה של קהילת יהודי 
בוקרשט, של בב"ר, של אקפר"י, אישים 

רבים של התרבות הרומנית ואנשי 
קהילתנו, אנשי ספרות – אדריאנה 

ביטל, דניאל קריסטיא אנאקי, 
סימונה ואסילאקי. בדברים שנאמרו 

הוסב הדגש על היקף עבודתה – יותר 
מ-110 תרגומים שהעשירו את הספרות 
הרומנית – וכן על הפרסים והתעודות 

שקיבלה מאגודת הסופרים של רומניה, 
מאגודת הסופרים שבעיר בוקרשט, 

מכתב-העת "אובסרבאטור קולטוראל" 
(הצופה לתרבות), ממחלקת המדינה של 
ארצות-הברית וכן על הערכה שקיבלה 

מעולם הספרות ברומניה ובחו"ל. כן 
הוסברו עמודים מספרה החדש "יומנה 

של בת 90. מסעות שלי. הסופרים שלי". 
בדברי התודה שלה, אנטואנטה ראליאן 

הוסיפה: "אני מקדישה אירוע יפה 
זה לזכרו של בעלי ז"ל". זאת הייתה 

הודעתה של בעלת השמחה כלפי האדם 
שחי בנשמתה כל עוד היא חיה. 

נקיטות עמדה של הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה נגד ניסיונות תחייה של התנועה הליגיונרית

המהדורה הראשונה של הוועידה הבינלאומית 
של העיתונות היהודית: מורגשת ירידה בהסברת 
חוץ בנושא תדמיתה של מדינת ישראל בעולם "הגברת של התרבות הרומנית" – גאווה 

של הקהילה היהודית מרומניה: אנטואנטה 
ראליאן בגיל 90 

מסע זיכרון

לרגל האזכרה במלאת שבעים שנה 
לגירוש יהודי טרנסילבניה הצפונית – 

קהילת יהודי בוקרשט (באמצעות היו"ר 
שלה, המהנדס פאול שוורץ, והסגן 

שלו אטילה גוליאש) והמרכז הקהילתי 
היהודי מבוקרשט (באמצעות המנהל 
שלו אדריאן גרון) בחסות הפדרציה 

של הקהילות היהודיות מרומניה ושל 
הג'וינט (באמצעות המנהל שלו בשביל 

רומניה, מר ישראל סבג) ובחסות 
המחלקה לסעד חברתי ורפואי, יחד עם 

השותף לתיירות "אדיור תור" אירגנו 
מסע אזכרה למחנות המוות אושוויץ א' 

ואושוויץ ב' בין ה-5 ל-9 ביולי 2014. 
במסע השתתפו 79 איש שבאו ממרכזים 

קהילתיים שונים שברומניה (בוקרשט, 
טימישוארה, אוראדיה, קלוז', בקאו, 

בוזאו, זאלאו, גלץ, יאסי). המסע כלל 
ביקורים במוזיאון לזכר השואה של 
יהודי טרנסילבניה הצפונית (שבעיר 

שימלאול סילבאניאי), ביקור במחנות 
הריכוז אושוויץ א', אושוויץ ב'-בירקנאו, 

ביקור במרכז הקהילתי היהודי שבעיר 
קראקוביה, בבית החרושת של אוסקר 
שינדלר, בבית העלמין ובבית הכנסת 
רמו"ח, במוזיאון היהודי של גליציה, 

בבית הכנסת הישן שבעיר קראקוביה. 
היה זה מסע חשוב, וניסיון מיוחד 

לכל אחד מהמשתתפים. 

29-27 ביוני 1941: ימים של מפנה דרמתי 
בהיסטוריה "הקהילה היהודית בעבר, בהווה 

ובעתיד" היה הנושא המרכזי של 
המהדורה השמינית של תוכנית "בראשית 

– האוניברסיטה של הקהילה היהודית 
האירופאית". האירוע הנ"ל התקיים בעיר 
גלץ בימים 29-26 ביוני והשתתפו בו יותר 

מ-200 איש. כן נכחו ד"ר אאורל ויינר, 
חבר בפרלמנט הרומני, יו"ר הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה וגם 

ישראל שרלי סבג, מנהל הג'וינט בשביל 
רומניה, סרביה, בוסניה-הרצגובינה, 

מקדוניה. במסר משותף הם ציינו: "בשנה 
הזאת, שבה יחגוג ארגון הג'וינט מאה 

ב-29 ביוני 2014, בבית העלמין 
היהודי שבשכונת פקורארי התקיים 
טקס אזכרה לנספים בפרעות יאסי 

מסוף יוני 1941, שבו נפלו קורבן אלפי 
יהודים חפים מפשע.

הטקס נפתח על ידי יו"ר קהילת 
יהודי יאסי, המהנדס אברהם גילטמן. 

גילטמן הציג בקיצור את התפתחות 
האירועים הנוראים מן הימים ההם, 
אירועים שהתחילו ב-27 ביוני והגיעו 
לשיאם עם רציחות ב-28 וגם ב-29 

ביוני 1941, קודם כל במטה המשטרה 
ולאחר מכן ברכבות המוות. התוצאה 

הייתה אלפי הרוגים. הדובר ציין 
שפרעות יאסי, שנערכו בפקודתו 

האישית של יון אנטונסקו ובסיוע 
של חלק מן האוכלוסייה הנוצרית של 

העיר, ששוכנעה שהיהודים אשמים 
בתפיסת בסרביה על ידי ברית-

המועצות, ושהיהודים יורים על הצבא 
הרומני שבדרך לחזית האנטי-סובייטית, 

ועל כך שיהודים מאותתים למטוסים 
הסובייטים ומסמנים להם היכן להפציץ 

ועוד. ועם זאת, ציין הדובר, עלינו לא 
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Zilele Goldfaden  
la Cinematecă

Institutul Cultural Român, cu sprijinul Arhivei 
Naţionale de Filme, al Departamentului pentru 
Minorităţi din cadrul Guvernului şi, desigur, al 
F.C.E.R. a organizat un Festival “Avram Goldfa-
den” în zilele de 14-17 iunie a.c. Acesta s-a desfă-
şurat la Cinematecă, sala Union (primele trei zile) şi 
la ICR, în ultima zi. În prima zi şi în ultima au rostit 
cuvântări de salut preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, vicepreşedintele ICR, Nagy Michaly, un 
reprezentant al Departamentului Minorităţilor, o de-
legată a Arhivei de Filme şi regizorul Radu Gabrea, 
care au salutat evenimentul ce va deschide un şir 
de manifestări anuale, de acest gen. Este vorba de 
o cunoaştere pe viu a unei tradiţii frumoase şi de 
valoare, muzica evreilor din zona est-europeană, 
cu rădăcini polono-ucrainene-româneşti (doina) şi 
tarafurile lăutăreşti ale romillor. Patronul spiritual a 
fost Avram Goldfaden, născut cu numele de Avrum 
Goldnfoden, în 24 iulie 1840, la Starokostiantîniv-
Ucraina, şi decedat la 9 ianuarie 1908 la New 
York. Poet, dramaturg, regizor şi actor evreu de 
limbă idiş şi ebraică, este autorul a 40 de piese de 
teatru şi este considerat părintele teatrului evreiesc 
modern. În anul 1876 a fondat în oraşul Iaşi primul 
teatru profesionist în limba idiş din întreaga lume 
(La pomul verde). De asemenea, el este autorul 
primei piese în limba ebraică jucată în Statele Unite 
ale Americii. Festivalul Avram Goldfaden din Iaşi 
este înfiinţat şi denumit în onoarea sa.

Primul film prezentat a fost “Moştenirea lui 
Goldfaden” (România, 2004, regia), Radu Gabrea, 
consilier Moshe Yassur (SUA), scenariul – Mana-
sse Radnev şi Radu Gabrea, director imagine N. 
Burghelea, montaj Melania Oproiu). Filmul a mai 
fost prezentat în Bucureşti şi în alte oraşe. Este o 
călătorie, începând din Iaşi până la New York, cu 
o călăuză - actorul Zalmen Mlotek, directorul celei 
mai vechi scene de teatru idiş „Folksbien Theatre”. 
Apar diverşi artişti cunoscuţi şi iubiţi de publicul din 
România (regretatul Hary Eliad, Leonie Waldman, 
Rudy Rosenfeld. ş.a.). Hakeshet Klezmer Band 
din Oradea a oferit un spectacol de înaltă clasă 
artistică, recunoscută şi pe plan european. La 
pian - Bogdan Bodiş Adam, vioară - Nicolae Levi, 
clarinet - Varga Imre, trombon - Ilie Pop, contrabas 
- Borods Konrad Petru, percuţie - Iosif Trendler 
(comparat de dr. Vainer cu Sergiu Malagamba).

“Uvertura gloriei” (SUA, 1940, regia Max Nos-
sek). În rolul principal actorul Moyshe Oysher, care 
interpretează rolul unui cantor sinagogal atras de 
muzica de operă. Visul său se năruie tragic, sub 
apăsarea mediului de ghetou, a dramei din familie. 
Scenariul a reprodus o piesă a lui Mark Arnshtein. 
A fost premiat în ultimii ani la diverse festivaluri 
internaţionale.

“Nu te teme, Iacob” (România 1981, regia 
Radu Gabrea, realizat de acesta în anii exilului, 
cu un studiou german şi filmări în Portugalia). 
Este o transpunere într-o variantă mai optimistă 
a neuitatei nuvele a lui I.L. Caragiale “O făclie 
de Paşti”. Iacob este fiul nou-născut al evreului 
pus în pericolul de a fi linşat de săteni ignoranţi 
şi mânaţi de porniri ancestrale. Iacob nu va mai 
trebui să se teamă.

“Mămica” (SUA 1940, regia Joseph Green). 
Filmul oferă ocazia unei actriţe de valoare, Molly 
Picon, să-şi demonstreze talentul. Este o dramă 
muzicală, mediul fiind ghetoul evreiesc din Lodz, 
Polonia.

“Şi s-a dus ca vântul” (România, 2010, do-
cumentar realizat de Radu Gabrea şi istoricul 
israelian de film Costel Safirman), Este o cronică 
a vieţii şi creaţiei artiştilor de teatru evrei în anii 
1941-1944, o existenţă unică în Europa cotropită 
de nazişti, aflată în plin război. Premiera mondi-
ală a filmului a avut loc la Ierusalim, în 2010, la 9 
decembrie, de Ziua Holocaustului din România.

“Căutându-l pe Schwartz” (2008) constituie 
partea a doua a serialului lui Radu Gabrea “Ru-
menye, Rumenye”, protagoniştii fiind o cântăreaţă, 
Elizabeth Schwartz, cu părinţi şi bunici originari 
din România, trăitoare în SUA, şi soţul acesteia, 
Yael. Ei descoperă România sub aspectul tradiţiilor 
populare în muzică, legăturile dintre klezmeri şi 
doine, cântece lăutăreşti, etc. Peisajul, oamenii 
vorbesc despre un trecut armonios, incredibil şi 
totuşi real pentru noi care ştim ce s-a întâmplat în 
anii războiului. Festivalul s-a încheiat cu un concert 
susţinut de Bucharest Klezmer Band, formată din 
dirijorul şi interpretul la pian/ acordeon Bogdan 
Lifşin, vioară - Rodica Doija, violoncel - Sergiu 
Marin, clarinet - Sorin Dobrotă, percuţie - Cristian 
Dragomir, soliste vocal - Carmen Ioviţu şi Mihaela 
Cuniţa. Coordonatorul de programe artistice şi 
culturale este directorul de cabinet, Silvian Horn.

B.M.M.

În perioada 26-27 iunie a avut loc 
la Viena al treilea Forum al Strategiei 
Dunării şi cum Fundaţia Nicolae Cajal 
este un ONG implicat de la început în 
procesul de dezvoltare al acestui pro-
iect,  ne-am hotărât să mergem.

Organizat ca un mijloc de a detona 
cât mai multe energii şi cât mai multe 
inovaţii, Forumul Strategiei Dunării 
a avut câteva plenare, care au oferit 
puncte de vedere strategice,  şi multe 
ateliere tematice acoperind o problema-
tică vastă, de la mediu la cultură, de la 
societate civilă la administraţie publică 
locală, de la istorie şi valori culturale la 
transporturi şi managementul apei sau 
biosferă.

Miracolul s-a produs în prima seară, 
când primarul Vienei, Michael Haupl, 
ne-a invitat pe toţi la o cină uriaşă în 
curtea interioară a clădirii unde se 
desfăşura Forumul. Zeci de prietenii şi 
de proiecte s-au cimentat, se vorbea în 
toate limbile, cel putin 17, şi  bucuria 
noii comunităţi a dunărenilor a reuşit să  
aline tristeţile de acasă sau din munca 
de fiecare zi.

Demn de remarcat a fost discursul 
Comisarului European pentru Dezvol-
tare Regională, Johannes Hahn, care 
a subliniat că economia  se poate dez-
volta deoarece avem un spaţiu cultural 
coerent  şi interactiv. J.Hahn ar putea 
rămâne Comisar şi prezenţa sa în noua 
Comisie ar putea fi o garanţie pentru 
continuitate.

Ministrul de externe român Titus Cor-
lăţean, Primarul Capitalei Sorin Opre-
scu,  Coordonatorul PA10, K.Puchinger, 
au subliniat necesitatea de a implica atât 
statele din regiune cât şi celelalte state 
în acest proiect precum şi nevoia de a 
creşte forţa societăţii civile.

Pe lângă evenimentele din progra-

mul de bază,  participanţii au oferit şi 
evenimente colaterale. În lista de eve-
nimente colaterale propuse de România 
s-au înscris şi cele sugerate de Fundaţia 
Nicolae Cajal, cadoul nostru pentru 
masa bogată a forumului. Astfel, la ICR 
Viena  a fost organizat, pe 27 iunie, în 
parteneriat cu Fundaţia Elias, Ambasa-
da României la Viena şi  Five Plus Art 
Gallery din Viena, un eveniment sub 
genericul Open Windows - 2 (Ferestre 
deschise 2). Open Windows 1 a fost un 
proiect al Centrului European de Relaţii 
Interetnice al Academiei Române, în 
1997, al cărui preşedinte a fost acad. 
Nicolae Cajal. Proiectul a vizat creşterea 
capacităţii de a comunica într-un mediu 
multicultural, a fost finanţat de Consiliul 
Europei  şi al cărui manager am fost ca 
director al Centrului.

Open Windows 2 îşi propune să 
identifice mijloace din domeniul comuni-
cării sociale, care permit o bună şi utilă 
administrare a diversităţii într-un spaţiu 
regional multicultural. Marea provocare 
vine din dubla identitate a fiecărei unităţi 
teritoriale implicate: structura naţională, 
macro-regiune.

La eveniment au participat cetăţeni 
vienezi de origine românească, re-
prezentanţi ai Primăriei Vienei, oficiali 
români – director general Carmen 
Podgorean, coordonator naţional pentru 
Strategia Dunării, Silvia Davidoiu, amba-
sadorul României în Republica Austria, 
oameni de afaceri din Viena şi România, 
Irina Cajal Marin şi Carmen Dumitriu. Au 
rostit alocuţiuni coordonatorul naţional, 
ambasadorul României, directorul ICR 
Viena, Irina Cornişteanu. În încheierea 
evenimentului, un frumos recital de 
muzică evreiască şi românească, oferit 
de ICR Viena  şi un cocktail oferit de 
Five Plus Art Gallery şi part-managerul 

său, Valentin Norbert  Tarus au permis 
participanţilor să depene amintiri şi să 
facă planuri. În discursurile lor, vorbitorii 
au evocat contribuţia profesorului Cajal 
la anevoiosul drum al României către in-
stituţiile europene, către statul de drept 
şi  către un sistem democratic autentic. 
Astăzi, când identitatea europeană şi 
cea dobândită prin naştere trebuie să 
se armonizeze în viaţa fiecăruia dintre 
noi, modelul Nicolae Cajal este mai util 
ca niciodată.

Un  alt eveniment inclus pe agenda 
românească a fost conferinţa „Comuni-
când istoria”, prezentată de cercetator 
principal lll Carmen Dumitriu,  în cadrul 
simpozionului  „Limes-urile române”, 
organizat de Facultatea de Istorie a 
Universităţii din Viena. La eveniment au 
participat cercetători din şase state şi a 
fost prezent şi dna Carmen Podgorean, 
director general MAE.

În fine, un al treilea eveniment a 
fost întâlnirea la Muzeul Evreiesc din 
Viena a trei dintre principalii manageri 
ai acestei instituţii cu Carmen Dumitriu, 
managerul proiectului „Yiddische Welt 
in Rumenye” şi curator al Muzeului 
de Istorie a Evreilor din România. Au 
fost  discutate soluţiile cele mai noi de 
promovare a culturii evreieşti în cadrul 
unui muzeu clasic. Interesant este că în 
discuţia cu managerii vienezi (discuţie 
care a avut loc la Cafeneaua Muzeului) 
s-a subliniat necesitatea de a apela la 
formule cât mai ingenioase şi accesibi-
le pentru proiecte educaţionale. Şefa 
Departamentului Educaţie, dna Land-
smann, arăta că trebuie să înţelegem 
muzeul ca pe un loc viu şi dinamic ca să 
putem conta pe o mai bună înţelegere 
a istoriei. Cele două părţi au hotărât să 
exploreze posibilităţi de cooperare.

De remarcat faptul că în întreaga 
Vienă prezenţa contribuţiei evreieşti 
este vizibilă prin toponime ca Juden 
Platz, Ebraicherdorf, nume ale unor mari 
firme, etc. Totuşi, o contribuţie cum este 
cea a Fundaţiei Elias este încă prea 
puţin cunoscută.

Întâlnirea a fost organizată cu spri-
jinul Primăriei Vienei şi ţinem să mul-
ţumim pe această cale pentru toată 
asistenţa oferită.

Delegaţia Fundaţiei Nicolae Cajal a 
fost formată din Irina Cajal Marin,  pre-
şedinte, dr. Simona Soare şi Carmen 
Dumitriu, vicepreşedinte şi jurnalist. 
Efortul economic a fost exclusiv susţinut 
de Fundaţie.

Mulţumim şi pe această cale Fun-
daţiei Elias, Ministerului Român de Ex-
terne, ICR Viena, dar şi prietenilor: dlui 
Valentin Norbert Tarus, familiei Irina şi 
Lucian Edelman precum şi tuturor celor 
care au onorat cu prezenţa evenimentul.

CARMEN DUMITRIU
Jurnalist

Editorul emisiunilor  
Dialoguri Interculturale Bucureştene  

Convorbiri Economice 

P e  u r m e l e  î n a i n t a ş i l o r

Maria Banuş omagiată de Radio România
Cei 100 de ani de la naşterea poetei Maria Banuş au fost marcaţi şi în luna 

iunie la librăria Humanitas Kreţulescu, printr-o lansare inedită. Invitaţii serii au 
fost: istoricul literar Geo Şerban, artistul Tudor Banuş (fiul Mariei Banuş) şi criticul 
literar George Neagoe. 

Audiobook-ul “Maria Banuş citeşte din Sub camuflaj. Însemnări 1943-1944 
conţine o înregistrare inedită Radio România, realizată pe 4 martie 1999, de Emil 
Buruiană pentru Noua Fonotecă de Aur şi prezentată de Geo Şerban. Dacă în 
2009, Editura Casa Radio publica o selecţie cuprinzătoare din poezia Mariei Banuş, 
în lectura autoarei, sub numele de “Zăbale rupte” (carte+CD),  audiobook-ul de 
faţă reproduce câteva secvenţe de jurnal, alese exclusiv de către autoare pentru 
a fi citite la radio. Sunt momente cuprinse în perioada 1943-1944, publicate în 
volumul “Sub camuflaj”, în anul 1978. Acest audiobook, cu vocea gravă a scrii-
toarei, nu este doar o frântură din viaţa Mariei Banuş, ci, mai mult decât atât, este 
cronica unei societăţi aflate sub semnul tensiunilor istoriei. Documentul audio 
apare la doar două luni de la împlinirea a 100 de ani de la naşterea poetei Maria 
Banuş, moment celebrat prin publicarea, în integralitatea lor, a celor două volume 
ale lucrării ”Însemnările mele (1927-1999)”.

 Audiobook-ul “Maria Banuş citeşte din Sub camuflaj. Însemnări 1943-1944 
este şi un document grafic important: conceput de către artistul Daniel Ivaşcu, el 
pune în valoare tocmai ideea de cenzură, mască, deghizare, text, subtext, imagine 
camuflată, şi redă – alături de fotografii din perioada 1940-1944, din arhiva familiei 
Banuş – pagini de jurnal, aşa cum au fost ele pregătite de scriitoare pentru a fi citite.

GEORGE GÎLEA

R e s p o n s a b i l i t a t e  ş i  e m o ţ i e
Pe tânărul regizor Andrei Munteanu îl urmăreşte gestul 

unui actor dintr-o piesă văzută când avea şase ani. Ce şi-a 
propus copilul de atunci? Să construiască spectacole care să 
rămână mulţi ani în memoria publicului, cum i s-a întâmplat 
lui cu gestul actorului acela. Singur mentor îl consideră pe 
Stanislavski, deşi azi „ieşit din modă”. Şi mai crede în ceva în 
care puţini cred azi; crede în etică. Profesori de „etica mese-
riei de regizor”: Nelly Kameneva, Tudor Mărăscu… Profesori 
de estetică aplicată - Eisenstein, în „Ivan cel Groaznic”, Lev 
Dodin - Teatrul „Malyi” din Sankt Petersburg, Bob Wilson - „La 
Scala” din Milano, Zefirelli, în „Carmen”, la Teatrul „Arena” 
din Verona. Experienţa Zefirelli o consideră „definitorie pentru 
formarea lui în materie de regie de operă”.  Ştie muzică şi 
are stofă de regizor de operă. A învăţat de la „grei” – artişti 
din fosta U.R.S.S., cu care a avut norocul să colaboreze –, 
dar şi de la actori în devenire, colegi de facultate, pe când se 
pregătea să-şi susţină licenţa. „Sfârşitul copilăriei”, la drept 
vorbind, examenul de maturitate: o excursie la Auschwitz. 

La o primă lectură a unei piese de teatru pe care urma 
s-o pună în scenă, îşi imaginează ce-ar simţi un arhitect în 
faţa planşetei: „responsabilitate şi emoţie”. N-are complexe, 
cum au, din păcate, mulţi intelectuali estici în faţa Occiden-
tului: „Actori buni şi actori proşti există peste tot. Regizori 
profesionişti şi diletanţi există peste tot”. Şi dacă e să le 
compare, înclină spre convingerea că „Estul mai păstrează 
încă o înţelegere mai profundă a meseriilor teatrale”. I-aş 

continua gândul. Din Est au plecat artişti care au dat Vestului 
o infuzie de fantezie, au spart tipare culturale, au luat cu ei 
lumea măruntă, săracă, de-acasă - prospeţime, candoare, 
umor popular străvechi – şi au înglobat-o în operă. Naş la 
TES i-a fost regretatul Hary Eliad. Ce-a făcut TES-ul în situaţia 
în care publicul de altădată aproape că nu mai există? S-a 
pliat şi se pliază cerinţelor unui alt public, cu altă percepţie 
a existenţei. TES-ul i-a făcut cunoştinţă cu Şalom Alehem, 
după alte nuci tari: Schiller, Gorki, Shakespeare… Pentru 
Andrei Munteanu, piesa de teatru e „un organism viu” şi, ca 
să-l facă să palpite, apelează la mixturi între „teatru realist, 
expresionist, simbolist”, ca-n „Stele rătăcitoare”. A plecat de 
la romanul cu acelaşi nume de Şalom Alehem - roman pro-
fund, clasic, cu ramificaţii bogate în cele mai diverse medii, 
evreieşti şi neevreieşti, şi-a ajuns la o îmbinare între musical 
şi meditaţia perenă despre vocaţie şi tăria de-a o urma. Şi-a 
mai pus o întrebare: ce se va întâmpla cu teatrul idiş? 

Andrei Munteanu pune într-o ecuaţie corectă relaţia teatru 
- tehnologie: în teatru „totul este tehnică, începând cu arta 
actorului şi terminând cu ultimul reflector”, dar „tehnologia 
este un instrument; emoţia contează cel mai mult”. 

Viscolul din iarna asta a smuls acoperişul TES-ului. Ce-au 
făcut oamenii lui? Din toate spectacolele văzute până acum, 
la Palatul Copiilor, Teatrul Foarte Mic, până nu demult la 
Naţionalul bucureştean, au arătat ce-nseamnă voinţă de-a fi.

IULIA DELEANU
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Pentru cei intere-
saţi de ceea ce a fost 

avangarda teatrală a anilor ’70, eveni-
mentul stagiunii a avut loc la Craiova. 
Aici, cap de afiş a devenit regizorul de 
faimă mondială Robert Wilson. Acesta 
nu a venit invitat cu vreo montare din 
Germania, Franţa, SUA ori Asia etc., 
şi nici pentru a-şi ţine „conferinţa” 
– ipostaze în care l-am mai întâlnit 
la Festivalul Shakespeare. De data 
aceasta, Robert Wilson a onorat 
invitaţia directorului Mircea Corniş-
teanu de a realiza în Bănie, cu trupa 
Teatrului Naţional, un nou spectacol. 
Şi nu întâmplător textul ales a fost un 
Eugen Ionesco: „Rinocerii”.

Născut în 1941, Wilson s-a făcut 
cunoscut abia la 30 de ani, şi nu în ţara 
sa natală, ci în Europa, prin faimoasa 
„Privirea surdului” (comanditată pentru 
Avignon!). Fără îndoială, o creaţie 
artistică fără precedent, un original 
experiment spectacular care pornea, 
deopotrivă, de la o revelaţie umană 
şi de la o cercetare psihologică, se-
miotică şi estetică. Omul de teatru 
american (care debutase ca arhitect, 
pictor, regizor) fusese stimulat în 
expresiva sa inventivitate de întâlni-
rea cu un adolescent surdo-mut. A 
pornit în transfigurarea relaţiei aparte 
a acestuia cu lumea – un univers al 
tăcerii ce potenţa facultăţile ochiului; 
o percepţie care activa alţi „stimuli” şi 
jaloanele altor „semne”. Un incitant 
act de cunoaştere şi de comunicare. 
Totodată, limbajul scenic, devenit 
până azi „marca Bob Wilson” (pentru 
mulţi – o „manieră”!) reprezenta atunci 
un act artistic de vibrantă poezie (într-
un registru pictural şi expresionist); 
un ceremonial sonor (comentarii şi 
distanţare) ce conferea magie actului 
scenic. Fascinaţia de care vorbim se 
datora şi puterii lui Wilson de a fora în 
necunoscutul din univers şi din om, în 
sfera „nerostitului”, a tensiunii dintre 
senzaţii şi emoţii (o zonă a adânci-
milor, a indeterminării şi ambiguităţii).

Voga teatrului lui Wilson creată 
atunci în Europa a consfinţit prestigiul 
teatrului de imagine (orientare în care 
artistul a perseverat abordând orice: 

scenarii inedite, Me-
deea, Hamlet, Büch-
ner, Ibsen, Cehov 
etc.). Accentul se muta de pe conflict, 
intrigă pe „stare” (difuză, evanescentă, 
persistentă). Opera inspiratoare deve-
nea „canava”, pretext. Textul era redus 
şi centrat pe replici ori cuvinte-cheie 
fulgurante ori lungi monoloage ca de 
„flux al conştiinţei”. Verbul însoţit de 
lungi tăceri plutea în splendoarea pul-
satorie a unor tablouri teatrale în care 
o importantă miză vizuală era dată de 
jocul, vibraţia, metamorfozele luminilor 
intense albe sau colorate şi al unor 
proiecţii onirice ori simbolice. Actorul, 
„performerul” se înscria în acest spa-
ţiu ori crea spaţiul prin prezenţă, prin 
trupul său sculptural, prin pozele sale 
studiate şi enigmatice, prin gesturile 
ce oficiau, parcă, un recital; prin miş-
cările „descompuse”, filmate cu înce-
tinitorul. Se crea şi sugestia unui timp 
nedeterminat, etern. Sincretismul lui 
Wilson angrena din plin (pentru ceea 
ce unii au definit drept exces baroc şi 
grotesc, ba chiar kitsch!) efecte sce-
nice de ultimă generaţie: proiectoare 
mega-power, stroboscoape ultra; 
reverberaţii ale luminii, proiecţii pe 
ecrane simultane sau alternative etc.

La Craiova, Wilson a citit „Rino-
cerii” din unghiul ravagiilor lipsei de 
comunicare într-o lume degradată de 
repetitivitate, automatisme, monoto-
nie, lipsa de sens şi mai ales Frică. În 
cunoscuta stilistică, protagonişti au 
fost luminile, proiecţiile, sonorităţile, 
zgomotele. Actori de mare prestigiu 
şi mult încercaţi din Cetatea Băniei 
(precum Ilie Gheorghe, Valentin Mi-
hali, Valer Dellakeza, Claudiu Bleonţ) 
au fost implicaţi într-un joc care nu 
le solicită prea mult individualitatea, 
personalitatea. Un joc de echipă, cu 
efecte de mască (chipuri neutre „albe”) 
şi sugestii de „mecanisme stricate”, 
agitate, manipulate de haos.

Insolită, şocantă, premiera a fost 
primită excelent de publicul din Bănie 
(care a văzut „atâtea”!). Şi sunt mari 
speranţe ca spectacolul să ajungă în 
mari festivaluri internaţionale.

NATALIA STANCU

„Rinocerii” lui Bob 
Wilson la Craiova

4, şi pereche în cazul distihului final). Tri-
miterile sunt la Shakespeare, menţionat 
explicit în Sunetul 112 („Eşti viaţa mea, o 
spune tata Will,/ De nu l-aş crede, n-aş 

mai fi aici”), dar conexiuni se 
pot stabili şi cu Doinaş, un alt 
model al poetului, autor al unui 
Atlas de sunete fundamenta-
le din poezia lumii, dacă nu 
cumva chiar cu Eminescu, şi 
el amator şi autor de sonete 
erotice. 

Însă la fel de importantă 
ca livrescul este francheţea 
lirică a poetului, amintind de 

Fundoianu: „Trec anotimpurile, roadele se 
schimbă,/ Iarna ne dăruieşte fulgi, nămeţi 
şi nopţi/ Pe cer doar luna albă mai colindă/ 
Copiii-s mari, avem deja nepoţi/ Iar eu 
visez istoricele vremuri/ Când florile şi-n 
cimitir mi se păreau/ Mai proaspete, im-
perceptibil tremur/ De sufletele celor duşi 
vorbeau/ Şi eu voi fi cândva doar o petală/ 
Fragilă, oglindindu-te ovală” (Sunetul 97). 

Calitatea emoţiei (uşor ironice) a lui Boris 
Mehr se simte, de altfel, pe tot cuprinsul 
acestei ample antologii: „Bătrân coţcar la 
şaptezeci de ani,/ Mă ceartă blondele cu 
nuri şi cu nepoţi,/ Mai vin mafioţii fără cărţi, 
fără elan,/ Bătrân coţcar, încearcă tot ce 
poţi./ Mă scol şi scriu, la primul ceas,/ Ce 
am visat, ce nu s-a împlinit,/ În fapte poţi 
fi zeu ori un ratat,/ Dar în cuvinte tinzi spre 
infinit./ Cuvântul pur, o asimptotă-n plan 
divin,/ Eu beau cu voi otravă sau pelin” 
(Bătrân coţcar).

Foarte originale mi se par şi inserţiile 
de poeme în proză, ca şi fragmentele me-
morialistice, ce explorează o experienţă 
de viaţă privită pieziş, auto-ironic, de către 
o inteligenţă literară superioară, capabilă 
de distanţare, cu o înţelegere biblică a 
condiţiei umane. 

În tot, Între infern şi paradis îmi pare 
un volum augural, care confirmă un poet 
substanţial, autentic.

RĂzVAN VONCU
*BORIS MARIAN MEHR – Între infern şi para-

dis, colecţia „Opera Omnia”, Editura TipoMoldova, 
Iaşi, 2013.

Avea dreptate Alex 
Ştefănescu: deşi, între 
timp, s-a scris despre 
Boris Marian Mehr, tot 
nu s-a scris suficient. 
Adică atât cât merita 
acest scriitor discret, 
ascuns între retortele 
laboratorului său de 
creaţie şi devotat mai 
mult literaturii decât 
vieţii literare.

Volumul antologic 
Între infern şi paradis* oferă o selecţie 
generoasă din culegerile anterioare ale lui 
Boris Marian Mehr şi se constituie într-un 
elocvent autoportret artistic. Este, în opi-
nia mea, una dintre apariţiile notabile în 
poezia noastră din ultimul timp, în măsură 
să îndemne la o repoziţionare superioară 
a autorului în ierarhiile critice.

Cuprinsul antologiei (o dovedesc titlu-
rile pe care le poartă ciclurile: Recentele, 
Sunetele, Mai devreme, Mult mai devre-

me, Bâlciul deşertăciunilor) e neobişnuit 
organizat: dinspre prezent înspre trecut, 
dinspre poezia de azi a lui Boris Marian 
Mehr înspre cea de început. Opţiune 
care evidenţiază, prin ricoşeu, 
tensiunea ludică dintre lirismul 
de suprafaţă şi reflexivitatea de 
adâncime, autentică marcă a 
poeziei sale, remarcată deja 
de critică.

 „Nucleul dur” al volumului, 
care concentrează miza supe-
rioară a demersului liric al lui 
Boris Marian Mehr, îmi pare a 
fi ciclul Sunetele, reproducând 
volumul omonim din 2009. Căci aici se 
poate observa cu mai multă claritate 
amestecul original dintre emoţia rebelă, 
în descendenţă suprarealistă, şi forma 
fixă. Căci sunetele trimit aluziv la sonete, 
din care Boris Marian Mehr reţine doar 
imperativul formei fixe (în cazul lui, de 10 
versuri, cu o rimă îmbrăţişată în cazul pri-
melor 4, încrucişată în cazul următoarelor 
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Tirania morţilor asupra viilor
O mare parte dintre cei cărora le place să 

creadă că judecă obiectiv situaţia din Israel sufe-
ră, de fapt, de o preocupare excesivă, maladivă, 
chiar obsesivă faţă de cei care şi-au pierdut 
viaţa şi ajung să judece faptele celor vii după 
un singur criteriu: numărul de morţi. Sunt mai 
multe cadavre în Gaza decât în Israel? Atunci e 
clar, spun respectivii, că evreii sunt vinovaţi de 
agresiune, iar palestinienii, nişte victime.

Unele dintre cele mai reputate ziare din lume 
sunt atinse de această monomanie morbidă. De 
pildă, „The New York Times” publică două hărţi 
ale Israelului şi Fâşiei Gaza, cu situaţia de pe 16 
iulie, adică 1241 de rachete trase din Gaza, faţă 
de 1653 de ţinte atinse de Israel în Gaza şi 214 
morţi palestinieni, faţă de unul evreu. Evident că 
orice cititor mai puţin avizat trage concluzia că 
Israelul a atacat cu 400 de obiective mai mult 
şi a făcut cu 213 morţi mai mult, iar reacţia e 
promptă: manifestaţii, strigăte „Moarte evreilor” 
şi „Hitler a avut dreptate”, o aversiune crescută 
faţă de tot ceea ce este israelian şi evreiesc.

Că numărul incomparabil mai mic de evrei 
morţi se datorează investiţiilor masive în apă-
rarea civililor în Israel, în timp ce Hamas îşi 
convinge civilii că pot deveni eroi şi martiri 
dacă stau pe acoperişurile caselor, şcolilor sau 
spitalelor, unde sunt depozite de rachete sau 
instalaţii de lansare a acestora, în timp ce liderii 
stau în buncăre, asta nu mai spune nimeni şi, 
ca atare, nu mai interesează pe nimeni, dat fiind 
că ce nu ştii, nu există.

Mai mult decât atât, renumitul cotidian bri-
tanic „The Guardian” citează un oficial Hamas 
care explică faptul că palestinienii pot omorî câţi 
evrei doresc, iar aceştia nu au dreptul nici să se 
apere, ci doar pe acela de a părăsi teritoriul pe 
care îl denumesc Statul Israel. Că aşa spunea 
oficialul Hamas, nu e nici o mirare, dar unde e, 
în acelaşi ziar englezesc, în acelaşi articol, o 
convorbire cu un oficial sau cu un cetăţean isra-
elian? Nu e, şi atunci de ce să ne mirăm că evreii 
sunt atacaţi în sinagogi din Europa şi bătuţi pe 
străzi? Aş vrea să văd ziua în care un astfel 
de ziar de primă mână îşi cere public scuze 
şi îşi asumă responsabilitatea pentru atacurile 
antisemite! Şi le adresez o întrebare retorică 
respectivilor redactori şefi: ce ar fi scris dacă ar 
fi fost mai mulţi morţi în Israel decât în Gaza? 

O premieră adusă de ostilităţile din Gaza 
este că ONU a recunoscut că o şcoală a Agenţiei 
sale pentru sprijinirea refugiaţilor palestinieni 
(UNRWA) servea drept depozit pentru rachete. 
După cum spunea ambasadorul Israelului la 
ONU, Ron Prosor, dacă s-ar căuta şi în celelalte 
facilităţi ale UNWRA, s-ar dovedi că numărul de 

20 de rachete găsite la şcoală reprezintă „numai 
vârful aisbergului”. De ce a trebuit o astfel de 
criză pentru ca ONU să înceapă a-şi face curat 
în propria ogradă este o altă întrebare sortită să 
rămână fără răspuns.

Un alt aspect ignorat de cifrele date publi-
cităţii de „The New York Times“, dar care este 
trecut sub tăcere de majoritatea mass media 
mondiale este că Israelul este un agresor ciudat. 
Din fiecare batalion dislocat în Gaza fac parte 
ofiţeri care sprijină eforturile de evitare a unei 
crize umanitare. Aşa se face că în zece zile, 
din Israel au trecut în Gaza 673 de camioane 
încărcate cu alimente, medicamente şi produse 
sanitare, au fost livrate 2,8 milioane de litri de 
motorină, 1,4 milioane de litri de combustibil 
şi un milion de tone de gaz. În ciuda tirurilor 
permanente din Gaza, au fost reparate opt linii 
electrice pentru aprovizionarea locuitorilor din 
Gaza, nouă instalaţii de aprovizionare cu apă, 
două canale de reziduuri menajere şi două 
instalaţii de comunicaţii. Mai mult decât atât, 
ONU a recunoscut că înainte de fiecare atac, 
armata israeliană avertiza populaţia, inclusiv 
prin telefoane personale, să părăsească zona 
de conflict. E drept că autorităţile palestiniene 
îşi îndemnau civilii să rămână pe loc şi chiar 
să se apropie de obiectivele militare. Să mai 
adăugăm şi că, după informaţiile de pe site-ul 
IDF, o misiune de bombardament aerian a fost 
anulată, pentru că în jurul obiectivului se jucau 
nişte copii? Nu, n-are rost. Ce importanţă are 
că mai toţi civilii palestinieni au murit fiind folosiţi 
de Hamas ca scuturi umane? Important este că 
„The New York Times” ne spune că până pe 16 
iulie muriseră 214 palestinieni. Şi că publicaţia 
amintită are multe milioane de cititori, care toţi 
află aceeaşi gogomănie.

E inutil să mai adun exemple. Cine are 
urechi, a auzit deja, cine are ochi, a văzut. Aş 
mai adăuga doar că nici una dintre serele şi 
structurile industriale abandonate de Israel la 
retragerea din Gaza nu a fost folosită pentru 
producţie şi pentru a se diminua sărăcia în 
care trăiesc palestinienii. Toate au devenit 
unităţi unde se fabrică rachete. Rachete care 
au făcut ca numărul de apeluri la liniile verzi 
din Israel să crească la 6000 pe zi, majoritatea 
fiind cereri de ajutor pentru copii care varsă, 
plâng, tremură, îşi udă aşternuturile sau suferă 
de dureri stomacale.

Toate astea se întâmplă dincolo de cei care 
au murit pentru că liderii Hamas le-au cerut să 
apere cu trupurile lor instalaţiile palestiniene 
pentru lansat rachete asupra Israelului.

ALEXANDRU MARINESCU
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