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ROMAN. O nouă viaţă 
pentru Sinagoga 

„LEIPZIGER”

Aşa cum cititorii noştri s-au 
obişnuit, luna august este 
o perioadă de concediu. 

Numărul următor al revistei 
„Realitatea Evreiască” 

va apărea 
în luna septembrie

g g

Recensământul, 
ocazia de a afi rma 

demnitatea 
de a fi  evreu

Recensământul populaţiei şi al locuin-
ţelor, anunţat de Institutul Naţional de Sta-
tistică pentru perioada 20 – 31 octombrie 
a.c., va fi  mult mai mult decât o simplă 
numărătoare a locuitorilor României.

Pentru comunităţile evreieşti din ţara 
noastră, cred că nu exagerez spunând că 
el va fi  un bun prilej atât pentru afi rmarea 
demnităţii noastre, cât şi pentru reconsi-
derarea forţei noastre ca minoritate care 
convieţuieşte cu alte etnii şi cu românii 
majoritari.

Numai răspunzând „sunt evreu” la în-
trebarea celor veniţi în casele noastre să 
facă recensământul ne vom putea afi rma 
demnitatea, pentru că dacă nouă ne va 
fi  teamă sau vom avea reţineri de vreun 
fel sau altul la a ne afi rma evreitatea, ce 
să le răspundem celor care ne privesc cu 
dispreţ, sau chiar cu ură? Care, cu cât vor 
fi  mai puţini evrei înregistraţi la recensă-
mânt, cu atât se vor simţi mai aproape de 
visul lor de a vedea dispărând această 
naţiune. Cu cât mai mulţi evrei vor spune 
că sunt români, unguri, germani sau de 
alte naţionalităţi, cu atât mai slabă va fi  
considerată a fi  comunitatea evreiască 
din România, şi asta nu din vina antise-
miţilor, ci numai a noastră, a evreilor. Şi, 
slavă Domnului, nu mai trăim vremurile 
pe care le-a parcurs generaţia de la 
mijlocul secolului trecut, când a fi  evreu 
însemna a suporta pogromuri, deportări, 
lagăre de muncă şi de concentrare.

Aşadar, nu avem nici un motiv şi nici 
o scuză să spunem altceva decât „sunt 
evreu” atunci când îi vom primi în casă 
pe cei care realizează recensământul. Nu 
avem nici o scuză şi nici un motiv ca la 
limba maternă să declarăm altceva decât 
limba în care am spus, pentru prima oară, 
„mama” sau „tata”.

Pentru a nu mai lungi vorba, atunci 
când, între 20 şi 31 octombrie, ne vor 
călca pragul cei care adună datele pentru 
recensământul populaţiei şi al locuinţelor, 
date care sunt strict confi denţiale, să le 
spunem cu demnitate că suntem evrei, că 
aparţinem neamului pe care Dumnezeu 
l-a ales să fi e poporul Său. Să nu împuţi-
năm poporul Său de frică sau din reţineri 
prost înţelese, pentru că orice ar spune 
unii dintre noi, ascunzându-se de numai 
ei ştiu ce, tot EVREI rămânem.

R.E.

C O M E M O R A R E

• BENJAMIN NETANYAHU:
România poate fi  un model pentru ţările 
din Orientul Mijlociu

• Interviu cu deputatul dr. AUREL VAINER:
Parlamentarii evrei au opinii diferite privind 
efectele apariţiei statului palestinian

FAŢĂ-N FAŢĂ!
cu dr. Robert Schwartz, 
preşedintele 
Comunităţii 
Evreilor din 
Cluj-Napoca

n

Sinagoga din Roman 
Foto: Attila Gulyás
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Am consemnat pentru 
dumneavoastră

La reuniunea Comitetului Director (CD) al 
F.C.E.R., din 1 iulie a.c., s-a decis: • încheierea si-
tuaţiei resurselor umane din F.C.E.R. – respectiv, a 
angajaţilor cu contracte de muncă, convenţii civile, 
precum şi a celor care fac voluntariat - ca urmare 
a „analizei multicriteriale”; • prezentarea, la urmă-
toarea întrunire, a Organigramei F.C.E.R. cu îmbu-
nătăţiri „la zi”; • includerea în prezentarea acestei 
Organigrame a centrelor nou create: Centrul iudaic 
de editură şi publicistică şi Centrul de învăţământ 
iudaic „Cultura”; • defi nitivarea Regulamentului 
de ordine interioară al F.C.E.R., potrivit condiţiilor 
stabilite în contractele de muncă şi în convenţiile 
civile aprobate de CD al F.C.E.R.; • expunerea de 
către preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn, la 
viitoarea reuniune, a unui raport privind activitatea 
Comitetului de Conducere al C.E.B., de la alegeri 
până în prezent; • elaborarea de către CSIER 
a unui proiect de scrisoare către „Yad Vashem”  
pentru obţinerea documentelor nepublicate despre 
activitatea lui Wilhelm Filderman; • prezentarea de 
către directorul economic al F.C.E.R., ec. Ovidiu 
Bănescu, a informării cu privire la situaţia fi nanciară 
globală a F.C.E.R. pe semestrul întâi 2011 şi a po-
sibilităţilor de aplicare a etapei a II-a de recorelare 
a retribuţiilor în comunităţi; • extinderea activităţii 
comisiei de inventariere de la CIR-Cristian, CIR-
Eforie Nord şi CIR-Borsec, apoi - analiza modului 
de implicare şi a competenţei coordonatorului CIR 
pe ţară, Ivan Truţer; • supervizarea activităţilor CIR 
se va face, în absenţa vicepreşedintelui F.C.E.R., 
ing. Paul Schwartz, de către directorul economic 
al Federaţiei, ec. Ovidiu Bănescu; • transmiterea 
fi şei postului deţinut de Ivan Truţer către preşedin-
tele C.E. Arad, ing. Ionel Schlesinger; • numirea 
altui administrator la CIR-Cristian; • întreţinerea, 
închirierea, vânzarea unor imobile neproductive 
de către CAPI. Au fost aprobate: • recorelarea, în 
curs de fi nalizare până la 15 iulie a.c., a retribuţiilor 
pentru preşedinţii, vicepreşedinţii, contabilii, se-
cretarii/ contabili de comunităţi, conform tabelelor 
prezentate, angajaţii fără contracte de muncă sau 
convenţii civile păstrându-şi aceleaşi drepturi; • 
aplicarea, pe etape, a „ghidului” de elaborare a stra-
tegiei F.C.E.R., varianta propusă de preşedintele 
C.E. Arad, ing. Ionel Schlesinger, cu recomandări 
privind: 1. constituirea colectivului pentru strate-
gie, format din preşedintele C.E. Arad, ing. Ionel 
Schlesinger, directorul DASM, ec. Attila Gulyas, 
şeful Cancelariei Rabinice, Edy Kupferberg; 2. 
elaborarea unei prime forme a „chestionarului de 
fotografi e”, transmis membrilor CD până la prima 
reuniune, cuprinzând date demografi ce, cult, cul-
tură, ţinându-se seama de chestionarele pentru 
recensământul populaţiei din octombrie 2011; Au 
fost stabilite: • prezentarea de către Secretariatul 
General şi Ofi ciul Juridic a proiectului îmbunătăţit 
de convenţie civilă; • acordarea de zile libere în 
cursul unui an pentru conducerile de comunităţi: 
preşedinţi (25 de zile lucrătoare), vicepreşedinţi 
(20 de zile lucrătoare), secretari/ contabili (15 zile 
lucrătoare); • expunerea de către directorul CSIER, 
prof. univ. dr. Liviu Rotman, a unui raport despre 
activitatea CSIER; • refacerea faţadelor laterale 
ale Templului din Rădăuţi din alocaţia primită de la 
comunitate în 2010; • participarea la un instructaj de 
asistenţă medicală şi socială, între 4 – 5 iulie a.c., la 
Budapesta, a directorului DASM, Attila Gulyas, şi a 
unor angajate ale DASM, Nicoleta Oprea, Daniela 
Constantinescu, Steliana Burlacu; • constituirea 
unui colectiv pentru organizarea evenimentului de 
încheiere a misiunii în România a Marelui Rabin 
Menachem Hacohen, colectiv din care fac parte 
şeful Cancelariei Rabinice, Edy Kupferberg, pre-
şedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn, vicepreşe-
dintele F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, în colaborare 
cu directorul Joint pentru România, Israel Sabag; 
• prezentarea de către comisia abilitată a unei in-
formări întocmite pe baza chestionarelor transmise 
de candidaţii la funcţia de Prim Rabin. CD îl reco-
mandă pe Rabinul Mordehai Aharon Rabinovici. 
Au fost avizate: • alocaţii provenite de la „Claims 
Conference” pentru 2011 şi 2012. S-au luat măsuri 
pentru bunul mers al Fundaţiei „Caritatea”, în cadrul 
Consiliului Director al Fundaţiei: • atribuirea către 
F.C.E.R., din partea Fundaţiei, a imobilului fostei 
şcoli „Ciocanul”, unde se va muta Grădiniţa „Gan”; 
• posibilitatea modifi cării Statutului Fundaţiei, astfel 
încât preşedintele Consiliul Director al Fundaţiei să 
fi e ales numai în România; • majorarea alocaţiilor 
pentru întreţinere şi reparaţii la cimitirele evreieşti; 
• cooptarea a încă unui membru, pe lângă dr. 
Alexandru Elias, în comitetul de supraveghere a 
activităţii acestei Fundaţii. 

Ing. NILU ARONOVICI

A G E N D A  P A R L A M E N T A R Ă
Pe lângă activităţile curente, în 

agenda deputatului Aurel Vainer (Gru-
pul Parlamentar al Minorităţilor Naţio-
nale – GPMN), preşedinte F.C.E.R. şi 
vicepreşedinte al Comisiei de Politică 
Economică, Reformă şi Privatizare, 
au fost înscrise două evenimente 
importante în luna iulie: Consultarea 
Internaţională a Parlamentarilor Evrei, 
de la Ierusalim, şi întrevederea de la 
Palatul Victoria între premierul isra-
elian Benjamin Netanyahu, afl at în 
vizită în România, cu primul ministru 
Emil Boc. 

 Întâlnirea Internaţională a Parla-
mentarilor Evrei – între 27 – 29 iunie 
a.c.- a fost organizată de Consiliul 
Internaţional al Parlamentarilor Evrei 
(ICJP) şi Congresul Mondial Evreiesc 
(CME), sub auspiciile Knesset-ului şi 
ale Ministerului israelian al Afacerilor 
Externe. Dacă ediţiile precedente au 
fost conferinţe, faptul că această re-
uniune s-a desfăşurat sub genericul 
sus-menţionat indică, dintr-odată, 
caracterul ei special: o dezbatere care 

s-a focalizat asupra strategiei comune 
a parlamentarilor evrei din toată lumea 
şi a deputaţilor în Knesset împotriva 
„asaltului la care este supus Israelul ca 
stat naţional al poporului evreu”, temă 
– pivot, moderată de preşedintele în 
funcţiune al ICJP, Gary Ackerman. 
Domnia sa a argumentat decizia luată 
de conducerea Consiliului, prin faptul 
că „în acest an, în care legitimitatea 
Statului Israel este ţinta unor atacuri 
furibunde, Consultarea este deosebit 
de importantă”. Rezumând situaţia, cu 
luciditate şi fără a-şi pierde simţul umo-
rului, Gary Ackerman a spus: „Circulă 
o zicală la Washington, adesea, atri-
buită fostului secretar de stat George 
Schultz: nu poţi ucide o idee proastă. 
S-ar putea spune că misiunea noastră 
este aceea de a demonstra că teoria 
secretarului Schultz e greşită. […] 
Multe state n-au graniţe bine precizate. 
Multe state ar putea face îmbunătă-
ţiri referitoare la normele drepturilor 
umane. Multe naţiuni conţin minorităţi 
care ar avea nevoie de o mai mare 
protecţie legală şi consiliere în ceea 
ce priveşte interesele lor. Multe state 
au fost silite să folosească forţa pentru 
a-şi proteja populaţia şi interesele na-
ţionale vitale. Numai Israelului singur 
şi tocmai Statului Evreu îi este negat 
dreptul de a exista şi dreptul poporului 
său de a fi  liber să folosească forţa 
împotriva celor care îl atacă deschis. 
Şi aici există un paradox: în timp ce 
antisemitismul, discriminarea istorică a 
evreilor, se bazează pe ideea că evreii 
sunt un popor distinct, asaltul în curs 
de derulare asupra legitimităţii Israe-
lului se bazează pe ideea că evreii nu 
sunt un popor distinct şi n-au dreptul la 
autodeterminare în propria lor ţară”. La 
discuţii au participat miniştri, primarul 
Ierusalimului, deputaţi în Knesset, par-
lamentari evrei. Un punct de vedere 
reţinut de dr. Aurel Vainer a fost cel 

exprimat de ministrul Educaţiei, Gide-
on Sa’ar, care, referindu-se la izolarea 
Israelului şi la suportul internaţional din 
ce în ce mai mare al palestinienilor, 
care vor cere la ONU recunoaşterea 
unui stat palestinian, a afi rmat că „un 
prim ministru ori face istorie, ori intră 
în istorie”. Privitor la blocarea nego-
cierilor israeliano-palestiene, în urma 
evoluţiilor din ultima vreme, domnia-sa 
a opinat că „trebuie să ne separăm 
cât mai repede de palestinieni” iar 
„Ierusalimul poate fi  alocat şi arabilor”. 
Apoi a făcut referire la iniţiativa Arabi-
ei Saudite, care în esenţă, prevede: 
încheierea confl ictului între Israel şi 
ţări arabe; menţinerea frontierelor din 
1967; negocieri directe între Israel 
şi palestinieni, fără intermediul SUA. 
Gideon Sa’ar a considerat că accepta-
rea frontierelor din 1967 nu înseamnă 
exact aceste graniţe, „ci cu anumite 
schimburi teritoriale”. Compensarea 
refugiaţilor palestinieni trebuie să aibă 
loc concomitent cu compensarea refu-
giaţilor evrei din ţările arabe. Ministrul 

israelian al Educaţiei a propus ca 
primul ministru Benjamin Netanyahu 
să meargă la ONU şi să se declare 
de acord cu pacea cu palestinienii. 
Domnia-sa a arătat că, în şcolile pri-
mare din Israel, 52% dintre elevi sunt 
arabi sau aparţin familiilor evreieşti 
ultrareligioase. Ambele categorii nu 
fac armată. În câţiva ani, procentul ar 
putea ajunge la 70%. Deci, care va fi  
viitorul Israelului? Din punct de vedere 
economic, Israelul a obţinut rezultate 
excelente, rata de creştere a economi-
ei fi ind de două ori mai ridicată decât 
media din ţările membre ale OECD. 
Palestinienii din Israel sunt foarte 
bine educaţi în străinătate şi buni 
oameni de afaceri. Prin crearea unui 
stat palestinian, în condiţiile realizării 
păcii între israelieni şi palestinieni, 
s-ar realiza izolarea Iranului. Existenţa 
unui stat palestinian ar oferi Israelului 
posibilitatea de a reacţiona, în situaţii 
incomode, cu mijloace adecvate. 
„Pentru Israel, pacea cu palestinienii 
este un obiectiv strategic”, a conchis 
vorbitorul. Istoricul persecuţiilor şi al 
pogromurilor săvârşite asupra evre-
ilor de către state arabe a fost făcut 
de directorul executiv al Institutului 
de Cercetări şi al Consiliului Israelian 
pentru Relaţii Externe din cadrul CME, 
dr. Laurence Weinbaum. 

O altă temă importantă a dezbate-
rilor a fost „Rolul relaţiilor interparla-
mentare”. Preşedintele Knessetului, 
Reuven Rivlin, şi doamna Limor 
Livnat, ministrul israelian al Culturii şi 
Sporturilor, au insistat asupra faptului 
că sprijinul faţă de Statul Israel trebuie 
să fi e o constantă în activitatea oricărui 
parlamentar evreu, cu atât mai mult 
în prezent, când Israelul se confrun-
tă cu noile iniţiative palestiniene de 
constituire statală unilaterală. Ideea a 
fost pregnant formulată de secretarul 
general al CME, Dan Diker: „Lunile 

următoare ne vom confrunta cu pro-
vocări fără precedent pentru toţi cei 
care apără Statul Israel”. La discuţii 
au luat parte deputaţi în Knesset şi 
parlamentari evrei. „Parlamentarii 
evrei nu numai că n-ar trebui să spri-
jine primăvara arabă, dar, mai mult, ar 
trebui să sublinieze primejdiile iernii 
arabe”, a subliniat deputatul canadian, 
fost ministru al Justiţiei şi Procuror 
General, prof. Irwin Cotler. „Este im-
portant ca opinia Diasporei evreieşti 
să se facă auzită, pentru că evreii din 
Diaspora sunt parteneri ai alianţei între 
Israel şi Diaspora. După 2000 de ani 
de dorinţă arzătoare de renaştere a 
Statului Israel şi de istorie, adesea, 
sângeroasă, avem oportunitatea să 
stabilim un pact între noi; două feţe 
ale aceleiaşi monede”, a rezumat 
misiunea membrilor ICJP, deputatul în 
Knesset şi preşedintele CME în Israel, 
Shai Hermesh. 

La dezbaterea pe tema „Revoltele 
arabe”, dr. Aurel Vainer a apreciat 
intervenţiile unor jurnalişti de primă 
mână, răspunzând întrebărilor puse 
de parlamentari evrei: Udi Segal, de 
la Canalul Naţional 2 al Televiziunii 
israeliene, Herb Keinon, de la „Jeru-
salem Post”, Khaled Abu Toameh, co-
respondent la „Jerusalem Post” pentru 
probleme legate de ţările arabe. Refe-
ritor la evoluţiile din lumea arabă, Udi 
Segal a spus că există trei primejdii. 
1. S-a terminat cu viziunea romantică 
a păcii. 2. Opinia publică s-a schimbat, 
dar, deocamdată, nu există parte-
neri reali de dialog în lumea arabă. 
3. Este de dorit un stat palestinian 
stabil. Khaled Abu Toameh a fost de 
părere că marea divizare a palestini-
enilor nu creează garanţii pentru exis-
tenţa unui stat palestinian democratic 
şi serios. „Timpurile nu sunt prielnice 
Israelului”, a opinat Herb Keinon. „Isra-
elul este patria noastră şi nu vom pleca 
nicăieri”. „Cea mai rea situaţie: dacă se 
creează noul stat palestinian în care 
conducerea va aparţine Hamas-ului”.

În fi nalul reuniunii, doamna Fiam-
ma Nirenstein, vicepreşedinte al 
Comitetului pentru Afaceri Externe în 
Camera Deputaţilor din Parlamentul 
italian, a fost aleasă preşedinte al 
ICJP.

Consultarea Internaţională a Par-
lamentarilor Evrei a adoptat cinci 
rezoluţii privind: • combaterea antise-
mitismului; • delegitimizarea Israelului; 
• sprijinirea scopului fi nal al negocieri-
lor israeliano-palestiniene, două state 
pentru două popoare; • eliberarea 
din captivitate a lui Gilad Shalit; • 
sancţionarea regimului iranian pentru 
incitarea la genocid prin adoptarea de 
măsuri mai dure economice, diploma-
tice, juridice. 

 În calitate de deputat al GPMN, 
dr. Aurel Vainer a fost invitat de primul 
ministru Emil Boc să facă parte din 
delegaţia participantă la întrevederea 
cu primul ministru al Israelului, Benja-
min Netanyahu. A fost o vizită reciproc 
benefi că prin: modul de desfăşurare, 
intensitatea convorbirilor, rezultatele 
obţinute, prefi gurarea unor relaţii mai 
largi, pe multiple planuri – agricultu-
ră, energie, gaze naturale, cultură, 
turism ş.a. - între România şi Israel. 
Ca reprezentant al populaţiei evreieşti 
din România, deputatul F.C.E.R. şi-a 
exprimat speranţa că lucrurile vor 
evolua bine în direcţiile reciproc dorite, 
considerând că trebuie să contribuie 
mai cu seamă la dezvoltarea relaţiilor 
culturale româno-israeliene. A fost 
clar exprimată poziţia României, întru 
totul convergentă cu a prim ministrului 
israelian: negocieri directe israeliano-
palestiniene pentru crearea unui stat 
palestinian.

 Dr. Aurel Vainer a participat re-
gulat la lucrările în plen şi din Comisia 
de Politică Economică, Reformă şi 
Privatizare din Camera Deputaţilor.

IULIA DELEANU

Întâlnirea delegaţiilor ofi ciale conduse 
de premierii României şi Israelului
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tatăl meu, când eu aveam 16 
ani iar mama, când eram în 
clasa XII-a, deci când aveam 
18 ani. Am făcut Facultatea 
de chimie şi, după un an de 
căutare a unui loc de muncă, 
am fost angajat şi am lucrat 
până la pensionare, în anul 
2000, la Fabrica de medica-
mente Terapia şi, mai târziu, 
la Institutul de Cercetări 
Chimico-Farmaceutice din 
Cluj, împreună cu soţia mea, 

cu care am lucrat la aceeaşi 
masă tot timpul. Cu toate acestea, spre 
mirarea tuturor, am avut şi avem o căsni-
cie fericită. Prin 1998, prietenul meu Eck-
stein Kovács Peter, care pe-atunci era 
ministru al minorităţilor,mi-a oferit postul 
de secretar de stat, dar eu am refuzat, 
deoarece am vrut să rămân în meserie. 
În 2000, când şi eu şi soţia mea am fost 
pensionaţi, deoarece institutul s-a desfi -
inţat, am acceptat propunerea senatorului 

pentru funcţia de şef de birou la Cluj. Cât 
timp am lucrat cu el, veneam adesea la 
comunitate să plătesc chiria - biroul lui 
era închiriat de la comunitate –  şi m-am 
apropiat de cei de-aici, am început să 
cunosc problemele lor.

– Care este atitudinea dumneavoastră 
faţă de evreitate?

– Până m-am dus la armată, nimeni nu 
s-a interesat de naţionalitatea mea. Acolo 
m-au întrebat şi m-am declarat evreu. 
Mă consider evreu ca naţionalitate, dar 
nu sunt religios. Dar aici, la comunitate, 
ca ritual respect tradiţiile, deşi acasă nu 
am primit o educaţie religioasă. Cu toate 
acestea, mi-am asumat în permanenţă 
evreitatea. Desigur, am citit mult despre 
istoria evreilor şi problemele iudaice.

– Aţi acceptat totuşi funcţia de pre-
şedinte...

– Întotdeauna am fost o persoană cu 
puternice sentimente sociale. Atât eu, cât 
şi soţia mea am încercat să-i ajutăm pe 
oameni. Deşi nu sunt membru, am lucrat 
voluntar ani de zile la UDMR. Pe vremea 
lui Ceauşescu, între 1988-1998, am re-
dactat, împreună cu profesorul Alexandru 
Balazs, o publicaţie samizdat, Kiáltó 
Szó (Strigătul), au şi apărut vreo trei 
numere pe care le-am răspândit nopţile. 

R a b i n u l  A l e x a n d r u  Ş a f r a n 
ş i  T e m p l u l  D e p o r t a ţ i l o r  d i n  C l u j

La recentul simpozion „File din istoria evreimii clujene”, prof. Nicolae Kallos a 
prezentat un document interesant din arhiva proprie. Este vorba de apelul pe care 
în iunie 1946, şef-rabinul României, Alexandru Şafran, l-a lansat pentru strângerea 
de fonduri în vederea refacerii Sinagogii neologe din Cluj (azi Templul Deportaţilor), 
distrus în timpul războiului, şi construirea alături de ea a unui Palat al Culturii evreiesc. 
Apelul rabinului Şafran a fost redactat în română, engleză şi franceză. Interesant este 
că, la ora actuală, membrii Comunităţii Evreieşti ar dori  şi ei crearea unui Centru 
comunitar lângă sinagogă. 

Pregătisem 12 dar a intervenit momentul 
decembrie 1989.  Întotdeauna am vrut să 
protestez împotriva nedreptăţilor, să-i ajut 
pe cei nevoiaşi. Cu timpul, m-a dezamăgit 
UDMR, în general politica, am simţit că 
nu mai e nevoie de mine, au apărut noi 
generaţii care vroiau să facă o carieră, eu 
nu doream aşa ceva, nu mă interesa, nu 
am fost nici membru de partid, asta mai 
ales că şeful meu nu voia.

– Aţi candidat la funcţia de preşedinte 
deoarece v-aţi dat seama că este nevoie 
de dumneavoastră, că sunt multe proble-
me şi greutăţi aici?

– La început nu am vrut. Am recu-
noscut că nu sunt religios, nu cunosc 
ritualurile, tradiţiile. Pe vremea preşe-
dinţiei lui Gabriel Goldner, am spus că, 
dacă au nevoie de mine, să mă cheme. 
O singură dată s-a întâmplat. Eu nu  am 
dorit niciodată să fi u şef. Şi la institut am 
refuzat să fi u şef de colectiv.

– Spuneţi-mi câteva cuvinte despre 
trecutul şi prezentul comunităţii clujene.

– Din16.000 de evrei înainte de răz-
boi, au revenit 1500, dar nu toţi erau 
clujeni. Încetul cu încetul, numărul s-a 
redus, fi e prin emigrare, fi e că oamenii 
au îmbătrânit, sunt din ce în ce mai puţini 
tineri. Înainte de război au existat două 
comunităţi- ortodoxă şi neologă, acum 
este una singură, de rit ortodox.

– La ora actuală câţi membri are co-
munitatea?

– Potrivit evidenţelor, aproximativ 
400, dar aceasta împreună cu membrii 
de familie şi cetăţeni străini stabiliţi în 
Cluj, israelieni şi americani. Ca familii,  
sunt cam 200. Mai există evrei, dar care 
nu sunt membri ai comunităţii, deşi unii 
dintre ei frecventează sinagoga.

– Cu  ce probleme vă confruntaţi în ca-
drul comunităţii în calitate de preşedinte ?

– Sunt multe probleme, care se acu-
mulează. De pildă, numărul şi vârsta 
angajaţilor comunităţii, care îngreunea-
ză activitatea, dar fără ei nu am putea 
cunoaşte trecutul, obiceiurile, tradiţiile, 
sistemul. Sunt destul de prost plătiţi, 
astfel că atmosfera este oarecum ten-
sionată. Încercăm să compensăm cu 
sprijin material la sărbători dar eu simt 
că aceşti oameni, deşi sunt pensionari, 
primesc prea puţini bani. Formal, ar trebui 
să avem bani, dar ştiu că anual depăşim 
fondurile care ne rămân,  cei 20 la sută pe 
care nu trebuie să-i trimitem la Bucureşti, 
bani obţinuţi din chirii, donaţii, cotizaţii. 
Practic, dacă depăşim aceste fonduri, 
cheltuim din rezerva pe care o avem şi 
de care avem nevoie, deoarece nu se ştie 
niciodată ce se poate întâmpla. Primim 
mulţi bani de la Federaţie, din cei 80 la 
sută pe care-i trimitem la Bucureşti, o 
mare parte se întoarce. Aş dori să avem 
mai mulţi angajaţi, deoarece noi avem 
mai puţini decât în alte comunităţi. Am 
avea dreptul la încă patru angajaţi dar nu 

găsim oameni de specialitate, de pildă un 
ofi ciant de cult, şi aceasta este cea mai 
mare problemă. Nici cu cantina nu ne 
descurcăm, depăşim baremul. La noi încă 
nu s-a împământenit nici voluntariatul, 
nici donaţiile, prea puţini vin să facă do-
naţii şi cele care se oferă sunt foarte mici.

    Când am devenit preşedinte, scopul 
meu a fost să nu intrăm în rezerve, să 
nu vindem nimic, dar, aşa cum aţi văzut, 
problemele sunt multiple şi nu am vorbit 
încă de cimitire.De pildă, lângă  cimitirul 
evreiesc, pe un teren care ne aparţine, 
există un cimitir al militarilor unguri şi 
germani şi încercăm să eliberăm locul. 
Cu ungurii suntem pe cale de a rezolva 
situaţia, cu germanii - ne vine mai greu, 
problema ar trebui să fi e soluţionată de 
Bucureşti. Avem 65 de cimitire, dintre 
care patru în Cluj, vă daţi seama ce 
grijă înseamnă acest lucru. Încercăm să 
le întreţinem, să avem o înţelegere cu 
Primăria care să ne ajute. Mormintele ar 
trebui refăcute, dar nu avem bani. Avem 
şi problema apartamentului de protocol, 
care nu este soluţionată juridic. Altă 
chestiune, foarte difi cilă şi delicată, ar 
fi  preluarea clădirilor de lângă Templul 
Deportaţilor, care ne aparţin de drept, 
fi ind ocupate de o şcoală şi o grădiniţă, şi 
concentrarea tuturor sediilor - comunita-
te, cantină, JCC – într-un singur loc. Dar, 
în afara aspectelor logistice, este vorba 
şi de costuri. Mai întâi, avem nevoie de 
o evaluare a lor, de un plan bine conturat 
economic, arhitectonic etc. Ne trebuie 
un proiect detaliat. Aici s-ar desfăşura şi 
activitatea JCC care, chiar dacă are doar 
o locaţie provizorie, tot funcţionează de-
oarece tot ce se face, cu tineretul sau cu 
vârsta a treia,  activitatea religioasă sau 
cursurile de Talmud-Tora se realizează 
sub egida JCC. Vrem să ne facem şi un 
site pe internet, suntem pe Facebook şi 
ne gândim şi la realizarea unui muzeu. 
Din păcate, din lipsă de oameni, ca pre-
şedinte, trebuie să mă ocup de cele mai 
mici aspecte, care n-ar trebui să intre în 
competenţa mea. Avem personal vârst-
nic, ar trebui înlocuit, dar n-avem cu cine. 
Cu banii pe care-i oferim, nu vine nimeni.

– Vorbiţi-mi despre tineri.
– Din păcate, sunt puţini şi sunt foarte 

ocupaţi. Ei au şi cercul lor de prieteni, nu 
le convine să trăiască o viaţă separată. 
Poate se vor mobiliza când se va inten-
sifi ca activitatea JCC. Mulţi dintre ei , mai 
ales de la cor, sunt pe jumătate evrei sau 
deloc. În acest context, vreau să vă spun 
că există culte religioase creştine care 
colaborează cu noi, organizează pentru 
enoriaşii lor tot felul de evenimente, 
printre care comemorarea Holocaustului. 
Este o idee foarte frumoasă, deoarece nu 
nouă trebuie să ni se povestească despre 
Holocaust, ci celor care nu au fost direct 
implicaţi.

– De ce ar trebui să ţină cont preşe-
dintele Comunităţii clujene?

– Primul lucru ar fi  - şi aceasta le 
spunem şi angajaţilor comunităţii - că noi 
suntem pentru membri şi nu ei pentru noi; 
de aceea trebuie să încercăm să satisfa-
cem nevoile lor, individuale sau colective. 
Să-i ajutăm şi pe cei veniţi din străinătate 
care caută mormintele familiilor lor, să 
oferim sprijin celor nevoiaşi şi aici o mare 
contribuţie are DASM. Şi nu este vorba 
numai de ajutorul material ci şi de cel 
sufl etesc. O altă mare îndatorire a mea 
este să încerc să păstrez tradiţiile şi să le 
transmit celor ce vin în urma noastră. Aş 
vrea să realizez şi un fel de reţea socială 
de ajutorare, la nivel individual. Aş dori să 
se ridice un monument al Holocaustului, 
eventual în curtea Sinagogii, dacă vom 
redobândi clădirile de-acolo. 

– O ultimă întrebare: Sunteţi mulţumit 
de colectivul cu care lucraţi?

– Da, sigur. Au idei, sunt ambiţioşi. E o 
structură bună, tineri şi mai vârstnici, care 
fac faţă sectoarelor de care răspund. Am 
făcut şi un comitet mai lărgit unde i-am 
invitat pe “marii noştri bătrâni”, prof. Kal-
los, domnii Nunussbaum, Rózsa, care ne 
dau sfaturi, îi invităm, le cerem părerile. A 
fost o idee de a mea şi s-a dovedit bună.

– Vă mulţumim pentru interviu.

A consemnat EVA GALAMBOS

Dr. Robert Schwartz ocupă aceas-
tă funcţie de aproximativ un an, de 
când întreaga conducere a comu-
nităţii s-a înnoit, în mare parte a 
întinerit. A acceptat să candideze 
deoarece este călăuzit de ideea 

de a servi o colectivitate dacă 
aceasta are nevoie de ajutor. 
De fapt, este principiul binecu-

noscut în iudaism Tikum Olam – să 
faci lumea mai bună.

Eva Galambos: Domnule preşedinte, 
în primul rând, aş dori să-mi povestiţi câte 
ceva despre dumneavoastră, deoarece 
am afl at că aveţi o biografi e  interesantă, 
deşi pe alocuri tristă.

Dr. Robert Schwartz: Deşi, ca să zic 
aşa,  am fost de faţă la naşterea mea, 
normal că lucrurile pe care le ştiu le-am 
afl at de la alţii,  dar nu de la părinţii mei, 
care nu au vrut să vorbească nicioda-
tă despre ce s-a întâmplat înainte de 
1945 sau  în primii ani de după. Părinţii 
mei s-au mutat în 1937 de la Oradea 
la Cluj, deoarece tatăl meu, ginecolog, 
nu a găsit de lucru acolo, probabil din 
cauza legii „numerus clausus”, care nu 
permitea decât unui număr mic de evrei 
să-şi practice meseria. El a crezut că în 
acest oraş va găsi de lucru. Dar nici aici 
nu a primit drept de muncă, astfel că s-a 
angajat la o fabrică de medicamente, 
ca medic- biolog. În 1941, a fost dus la 
muncă obligatorie în Transcarpatia, la 
construcţia de căi ferate şi de drumuri, 
dar a îndeplinit funcţii medicale, adică 
de felcer al detaşamentului. A avut un 
comandant destul de cumsecade, care 
nu se distra cu torturarea evreilor. Acesta, 
ştiind că are soţie tânără, îl trimitea ade-
sea la Cluj să aducă medicamente.  Eu 
m-am născut la Cluj,  în toamna lui 1944, 
deci conceperea mea a fost în perioada 
în care el era de-acum în detaşamentul 
de muncă obligatorie.

– Din ceea ce aţi sugerat, îmi dau 
seama că nu aţi fost deportat.

– Mama era însărcinată, dar în 1944 
într-una din călătoriile sale spre Cluj, tatăl 
meu a fost dat jos din tren şi deportat la 
Auschwitz. A fost eliberat în 1945 de ame-
ricani. Mama n-a ştiut ce s-a întâmplat cu 
tata, toate scrisorile trimise la detaşamen-
tul de muncă s-au întors, cu explicaţia 
”adresant necunoscut” . Când evreii, 
inclusiv mama, au fost duşi în ghetou, doi 
ofi ţeri unguri care au stat într-o cameră 
din apartamentul nostru - cred că erau 
medici - au ajutat-o să fugă din ghetou 
şi au ascuns-o în pivniţa casei în care a 
locuit. Spre norocul ei, nimeni nu a de-
nunţat-o deşi aveam vecini, simpatizanţi 
cu nyilaşiştii. Aşa a scăpat de deportare. 
La 3 septembrie 1944, când mai era 
dominaţie ungară, a fost dusă la spitalul 
Lengyel şi acolo m-am născut,  în piv-
niţă, asistat de o moaşă beată. Se pare 
că medicul nu a avut curajul să asiste la 
naşterea unui copil evreu. Dar părinţii 
mei nu au vrut niciodată să povestească 
despre acest episod, aşa cum tatăl meu 
a povestit foarte puţin despre perioada 
petrecută la Auschwitz. S-a întors  la Cluj 
în iulie 1945. Eu am crescut, am început 
şcoala, dar părinţii mei au murit de tineri: 

cu dr. ROBERT SCHWARTZ, preşedintele Comunităţii Evreilor din Cluj
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O NOUĂ VIAŢĂ PENTRU 
SINAGOGA „LEIPZIGER”

Templul sau Sinagoga „Leipziger” din 
Roman n-a mai fost atât de plină de multă 
vreme. A fost o reinaugurare pe care şi-ar 
dori-o pentru sinagogile din oraşele lor, în 
aşteptarea restaurării, mulţi preşedinţi de 
comunităţi sau obşti. În preambul - fi xarea 
noii mezuza la intrare şi binecuvântarea 
rostită de Rabinul Abraham Ehrenfeld; 
dezvelirea plăcii inaugurale de către 
Rabin, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, preşedintele şi secretarul C.E. 
Roman, prof. Iancu Wexler, respectiv, 
Norbert Segal, viceprimarul Constantin 
Tiha; „Simentov un Mazel Tov”, cântat de 
gazde şi mulţimea de oaspeţi.

 Preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Roman, prof. Iancu Wexler, i-a salutat 
pe cei care au dorit să participe la acest 
moment solemn. Au venit să cinstească 
evenimentul lideri ai F.C.E.R., preşedinţi 
de comunităţi din Bucureşti, Oradea, Ti-
mişoara, Focşani, Ploieşti, o delegaţie de 
40 de membri ai comunităţii bucureştene, 
împreună cu consilierul preşedintelui 
F.C.E.R., dr. ing. José Blum. Unii dintre 
cei de la Bucureşti - oameni care s-au 
implicat direct în renovare, ca directorul 
CAPI, ing. Rudy Marcovici, una din co-
laboratoarele sale apropiate, arh. Lucia 
Apostol; managerul de proiecte, Janina 
Ilie, organizatoare a unui punct muzeistic 
despre istoria comunităţii romaşcane în 
incinta sinagogii; şeful Cabinetului pre-
şedintelui F.C.E.R., ec. Silvian Horn. Au 
fost prezenţi la eveniment deputatul de 
Roman, Culiţă Tărâţă, vicepreşedintele 
Camerei de Comerţ şi Industrie a Româ-
niei, preşedintele Camerei de Comerţ şi 
Industrie a Municipiului Bucureşti, prof. 
univ. dr. Sorin Dimitriu, originar din Ro-
man; subsecretar de stat în Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului Naţional, Irina 
Cajal; directorul Joint pentru România, 
Israel Sabag; ambasador Mariana Stoica, 
preşedintele A.C.P.R.I., conf. univ. dr. 
George Mircea Botescu ş.a. Au partici-
pat reprezentanţi ai organizaţiilor unor 
minorităţi naţionale din Roman, părintele 
dr. Aurel Florin Ţuşcanu, protopop de 
Roman, dr. Vasile Ursachi, fost director al 
Muzeului de Istorie din Roman, numeroşi 
membri ai comunităţii evreilor romaşcani. 
Au luat parte toţi cursanţii Programului 
„Bereshit”, ediţia a II –a, 2011, din Piatra 
Neamţ, peste 120 la număr. 

Prof. Iancu Wexler a făcut o scurtă 
prezentare a istoricului Sinagogii „Leipzi-
ger”. Ea a fost ridicată între 1924-1927, 
pe locul unei vechi sinagogi din lemn. Aici 
s-a desfăşurat o viaţă religioasă intensă. 
Deoarece printre enoriaşi se afl au mulţi 
negustori care făceau comerţ cu Ger-
mania, cu oraşul Lipsca, sinagoga a fost 
denumită „Leipziger”. Iniţial pe pereţi au 
fost pictate scene biblice. Actuala reno-
vare a Sinagogii s-a realizat cu fonduri 
de la Guvernul României, de la F.C.E.R. 
şi de la Primăria Roman. Preşedintele 
comunităţii a mulţumit tuturor pentru 
ajutorul primit. El a menţionat că în 1924, 
comunitatea se compunea din 7000 de 
membri, iar azi numărul lor este de 35, 
majoritatea pensionari. Prof. Wexler şi-a 
exprimat speranţa că sinagoga renovată 
va putea fi  inclusă într-un circuit turistic 
de monumente evreieşti din România.

 Un moment solemn – intonarea imnu-
rilor de stat ale României şi Israelului – şi 
unul vesel, potpuriul de muzică evreiască, 

ROMAN

oferit de formaţia Klezmer din Iaşi, au 
deschis ceremonia din incinta Sinagogii. 

„Tot ceea ce facem e spre 
binele cetăţii în care trăim”

 Noi, circa 8 000 de evrei, câţi trăim 
astăzi în România, suntem moştenitorii 
celor aproape 800 000 câţi am fost îna-
inte de război, a reamintit preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Avem 87 de 
sinagogi în funcţiune şi 821 de cimitire 
în îngrijire. O moştenire deloc uşoară 
pentru resursele noastre fi nanciare. Ne 
bucurăm că am putut dărui o viaţă nouă 
unei piese de tezaur care este Sinagoga 
din Roman. În statul democratic care 
este astăzi România, suntem cetăţeni cu 
drepturi depline. Chiar dacă există mani-
festări antisemite, nu există antisemitism 
din partea autorităţilor de stat. Acest lăcaş 
de cult mozaic a fost refăcut cu sprijinul 
Guvernului României în anul în care 
F.C.E.R. a împlinit 75 de ani. Comunitatea 
evreilor din Roman este integrată vieţii 
româneşti, fără a-şi uita identitatea iuda-
ică. În această sinagogă se vor organiza 
multe evenimente culturale. Sinagoga va 
fi  un element de mândrie pentru oraş, un 
reper a ceea ce se face pentru drepturile 
minorităţilor naţionale. Cu prilejul celor 45 
de ani de parteneriat F.C.E.R. – Joint, dr. 
Aurel Vainer a mulţumit directorului Joint 
pentru România, Israel Sabag, pentru 
performanţele realizate în cadrul acestui 
parteneriat. A mulţumit, de asemenea, 
Primăriei Municipiului Roman, manage-
rului de proiecte, Janina Ilie, care şi-au 
dat obolul la această realizare. A mulţumit 
parlamentarilor, delegaţiilor din Bucureşti 
şi de la Programul „Bereshit” din Piatra 
Neamţ, autorităţilor locale, înalţilor ierarhi, 
reprezentanţilor organizaţiilor locale de 
minorităţi naţionale. „Ştiu că nu putem 
avea numai prieteni, dar vă asigurăm că 
tot ceea ce facem e spre binele Cetăţii 
în care trăim”, a conchis domnia sa. În 
mesajul transmis, Adrian Lemeni, secre-
tar de stat la Secretariatul de Stat pentru 
Culte, şi-a manifestat satisfacţia pentru 
restaurarea sinagogii. “Chiar dacă astăzi 
comunitatea evreiască din Roman numă-
ră puţine persoane, ea este constituită 
pe temelia unui trecut viu şi îndreptată 
către viitor. 

În sprijinul celor de mai sus, mărturie 
ne stă dăruirea cu care s-a restaurat 
această sinagogă ce va reprezenta un 
arc peste timp pentru cei ce vor dori să 
cunoască mai bine rolul comunităţii evre-
ieşti la viaţa cetăţii din care face parte”, 
se arată în mesaj.

„Sinagoga – sufl etul oricărei 
comunităţi evreieşti”

 Deputatul de Roman, Culiţă Tărâţă, 
a felicitat Federaţia pentru unitatea de 
care a dat dovadă de-a lungul istoriei, 
subliniind că evreii au fost întotdeauna 
alături de poporul român şi au contribuit 
la ridicarea României. Ne rugăm la acelaşi 
Dumnezeu şi ne confruntăm cu aceleaşi 
probleme, a menţionat vorbitorul. Onoa-
rea de a fi  prezent la resfi nţirea acestui 
lăcaş de cult şi sprijinul pe care Primăria 

Municipiului Roman îl va acorda, în conti-
nuare, comunităţii evreieşti romaşcane au 
fost ideile centrale din cuvântarea rostită 
de viceprimarul Constantin Tiha. Dr. Au-
rel Florin Ţuşcanu, protopop de Roman, 
a vorbit despre legătura permanentă cu 
comunitatea evreilor din România, despre 
dragostea lui faţă de Israel, despre nece-
sitatea valorifi cării comorilor ce reprezintă 
fi ecare comunitate şi confesiune cu care 
convieţuim împreună. Refacerea sinago-
gii, care este o zestre a culturii noastre, 
a fost o reparaţie morală, a mai declarat 
Preasfi nţia Sa.„Sinagoga a fost din tot-
deauna şi este sufl etul oricărei comunităţi 
evreieşti în lume”, a spus directorul Joint 
pentru România, Israel Sabag. Scopul 
Joint-ului este menţinerea şi dezvoltarea 
vieţii evreieşti în comunităţile evreieşti 
de pretutindeni, a defi nit vorbitorul una 
din coordonatele principale ale activităţii 
organizaţiei, mulţumind tuturor celor care 
au făcut eforturi deosebite pentru a ajunge 
să trăim această zi. Remarcând faptul că 
viaţa evreiască în România n-a încetat 
nici în perioada Holocaustului, domnia 
sa a dat asigurări că Joint-ul va ajuta 
în continuare Federaţia şi comunităţile 
evreieşti din România.

 A urmat o scurtă ceremonie religioasă, 
ofi ciată de Rabinul Abraham Ehrenfeld, 

cu participarea lui Erwin Şimşensohn, 
preşedintele C.E.B.. Menţionând că sina-
goga a mai fost înnoită în 1930, Rabinul 
Ehrenfeld a spus că va rosti rugăciunea 
care a fost spusă atunci, însoţită de verse-
te dintr-un psalm al lui David. Preşedintele 
C.E.B. a ţinut să exprime dubla loialitate 
a evreilor – faţă de România şi faţă de 
Israel. Rabinul sefard din Israel, Şalom 
Levi, a exprimat muzical bucuria acestui 
moment: o voce care a făcut să vibreze 
nu doar asistenţa, ci şi zidurile Sinagogii 
reînnoite. În continuare, formaţia Klezmer 
din Iaşi a susţinut un concert de hanucat 
habait.

Iubitori de pace, 
iubitori de oameni

 Vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul 
Schwartz, a înmânat Brevetul şi Medalia 
de Onoare „Prieten al Comunităţii Evre-
ieşti din România, iubitor de pace şi iubitor 
de oameni”: . deputatului Marius Neculai, 
pentru susţinerea în Camera Deputaţilor 
a propunerii legislative privind drepturile 
minorităţilor naţionale şi pentru contribu-
ţia la refacerea Templului „Leipziger” din 
Roman; . primarului Municipiului Roman, 
prof. Laurenţiu Leoreanu, pentru sprijinul 
acordat la refacerea şi reinaugurarea 
acestei Sinagogi; . fostului director al Mu-
zeului de Istorie al Municipiului Roman, dr. 
Vasile Ursachi, pentru cultivarea relaţiilor 
de bună interetnicitate, concretizate şi 
prin prezentarea, în cadrul muzeului, a 
contribuţiei evreilor romaşcani la dez-
voltarea urbei. Referindu-se la citatul din 
„Pirkei Avot”, „iubitor de pace, iubitor de 
oameni”, care apare pe medalie, vicepre-
şedintele Paul Schwartz a reamintit gestul 
de adâncă omenie al Vioricăi Agarici, 
preşedinte al Crucii Roşii din Roman, 
care, acum 70 de ani, n-a lăsat să plece 
unul din trenurile morţii staţionat în gara 
din Roman până ce n-au fost deschise 
vagoanele şi a fost distribuită apă supra-
vieţuitorilor. Viorica Agarici este unul din 
”Drepţii între Popoare” români la Institutul 
„Yad Vashem” din Ierusalim. F.C.E.R. a 
preluat refacerea cavoului familiei Aga-
rici de la Cimitirul Bellu din Bucureşti. 
Alţi laureaţi: . artistul plastic Alexandru 
Codreanu, pentru transmiterea în direct 
a unor evenimente din viaţa F.C.E.R. şi 
prezentarea cu succes a unor lucrări pu-
nând în valoare aspecte legate de viaţa 
evreiască; . consilier al Primăriei din Ro-
man, Sorin Dumitru Cazan, pentru impli-
carea directă în reinaugurarea Sinagogii 
şi transpunerea în comportamentul de 
zi cu zi a ideii de apropiere între oameni 
de toate etniile. Au fost aduse mulţumiri 
din partea laureaţilor. Şeful de Cabinet al 
preşedintelui Federaţiei, ec. Silvian Horn, 
a oferit fi ecărui medaliat darul F.C.E.R.: 
câte un exemplar din albumul „Sinagoga 
în România”. În calitate de originar din 
Roman, Silviu Vexler, care a asigurat 
transmisia în direct a evenimentului pe 
internet, a dat glas emoţiei de a vedea 
Sinagoga renăscută şi plină până la re-
fuz. Trataţia bogată din curtea Sinagogii 
a fost opera colectivului de la Complexul 
alimentar „Băluş”, de la Căminul „Rosen”.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS 

Holocaustul din România, 
între reprezentare muzeografi că şi disciplină de învăţământ

În intervalul 15 - 19 iunie 2011, la 
invitaţia Institutului Cultural Român de 
la Tel Aviv şi a Organizaţiei Unitare a 
Originarilor din România (A.M.I.R.), 
directorul Casei Corpului Didactic 
„Grigore Tăbăcaru” din Bacău, prof. 
Gabriel Stan, s-a deplasat în Israel 
pentru a participa la conferinţa cu 
tema: „Holocaustul din România, între 
reprezentare muzeografi că şi disciplină 
de învăţământ”.

Cu această ocazie, el a susţinut 
prelegerea „Aspecte ale Holocaustului. 
Între disciplina academică şi istoria po-
vestită în muzee”. 

Alte intervenţii au fost asigurate de 
dr. Gina Pană, directorul Institutului 
Cultural Român de la Tel Aviv, de  dr. 
Radu Ioanid, directorul Departamentului 
de programe arhivistice internaţionale al 
U.S.H.M.M., Washington DC, de Adina 
Babeş, cercetător la Institutul Naţional 

pentru Studierea Holocaustului din Ro-
mânia „Elie Wiesel”, şi de Richard Ar-
monn, preşedintele Organizaţiei Unitare 
a Originarilor din România (A.M.I.R.).

Activitatea a fost onorată de prezen-
ţa E.S. Edward Iosiper, ambasadorul 
României în Israel, şi de peste 100 
de participanţi, în marea lor majoritate 
evrei originari din România, stabiliţi în 
Israel. (G.S.)
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Shlomo Ben-Ami, fostul ministru de ex-
terne în guvernul Barak, este originar din 
Tanger. Tot de acolo este şi amicul meu 
Jak Levy, proprietarul tipografi ei „Alfa”, din 
Ierusalim. La el am tipărit multe din trata-
tele juridice editate de Institutul Sacher. 

Tanger. Loc exotic, aprinde imaginaţia. 
Puţini evrei. Presupun că nu există şi nici 
nu va exista o Asociaţie a originarilor din 
Tanger. „Cum s-a trăit acolo, Jak?” Mi-a 
povestit, printre altele, că un evreu văzut 
pe stradă în zi de Şabat era ridicat şi dus 
la poliţie. Era considerat un soi de vaga-
bond sau de dezertor. Locul său trebuia 
să fi e sinagoga, prezenţa la serviciul divin. 
Se proceda aşa din iniţiativa poliţiei sau 
la injoncţiunea vreunei autorităţi rabinice 
locale? Amicul Jak nu a fost în măsură 
să-mi ofere un răspuns.

Exotism şi situaţii singulare, să le spu-

nem aşa, n-au fost doar la Tanger, ci şi în 
alte locuri, unde nu te-ai fi  aşteptat. Chiar 
şi în România.

Exemplu. Prin anii ’50, un ţăran dintr-
un sat din judeţul Ialomiţa a trecut, cu 
întreaga familie, la iudaism. O vreme 
a continuat să trăiască în satul său, de 
pe Bărăgan. Venea din când în când, la 
sfârşit de săptămână, la Bucureşti, spre 
a lua parte la serviciul divin de Şabat, la 
Templul Coral.

„Cum trăieşti acolo, în sat, printre con-
săteni, domnule Trăistaru?” l-a întrebat 
odată Rabinul Rosen. „Apoi de, Eminenţă, 
a răspuns, ca un evreu între goimi”.

Sunt mulţi ani de când familia Trăistaru 
s-a stabilit în Israel. Poate cineva dintre ei 
va citi aceste rânduri şi va găsi de cuviinţă 
să adauge amănunte. Sunt încredinţat că 
vor fi  citite cu interes.

T a n g e r

COPIII „Celălalt” – străinul de lângă tine
Bernhard Schlink, cu-

noscutul autor german de 
romane poliţiste, care au 
împânzit Europa, amenin-
ţând să umbrească faima 
policier-elor franţuzeşti, a 
trecut brusc bariera lite-
rară spre scrisul erotic şi 

al trăirilor emoţionale. Moda, ce să-i faci! 
Culegerea sa de nouă povestiri adunate 
în volumul „Evadări din iubire” ne introduce 
pe domeniile alunecuşurilor sentimentale; 
dar, fi reşte, prea raţional şi sceptic nem-
ţeşte cum este autorul, şi făcând proză cu 
instrumentele profesorului doctor în drept 
(disciplină pe care a predat-o şi la Yeshiva 
University din New York), nu a 
eşuat în explozii amoroase de-
rizoriu-comerciale, ci a construit 
mai curând „studii de caz”. Iar 
cazurile de evadare, de fugă din 
iubire, de stingere a sentimente-
lor vin adesea – cum o ştiu bine 
destui dintre noi – din cauza prea 
plinului iubirii de sine, a puterni-
cului egoism omenesc, a orgo-
liului şi neputinţei de a renunţa 
la opiniile, deprinderile şi chiar 
prejudecăţile proprii, pentru a le 
putea înţelege şi asimila pe ale 
celuilalt. Celălalt, alteritatea, iată 
fi xaţia, obsesia din toate aceste 
povestiri ale lui Schlink, celălalt, diferit de 
tine, fi e că e iubita, soţia, prietenul. Amară 
concluzie! Iată-i fi lozofi a: „Nu are rost să 
angajezi un dialog, pentru că deşi te ajută 
să-l înţelegi pe celălalt, nu te ajută să-l şi 
tolerezi. Iar esenţială este toleranţa şi nu 
înţelegerea. De fapt, nu-l tolerezi decât pe 
cel asemănător ţie. Dar asta nu-i rasism, 
şovinism sau fanatism religios? Copiii şi 
adulţii germani şi americani, creştini şi 
evrei, oare chiar să nu se suporte, să nu 
se poată tolera reciproc?” Iată întrebările 
care-l torturează pe Andi, personaj princi-
pal din povestirea „Circumcizia”: un tânăr 
universitar german venit cu o bursă la New 
York, care se îndrăgosteşte de Sarah, o 
jună evreică specialistă în programe de 
calculator. Amândoi cultivaţi, inteligenţi, apţi 
pentru dragoste şi copţi pentru ea. Fiecare 
se apropie cu interes şi bunăvoinţă de fami-
lia celuilalt, dornici să-i cunoască specifi cul, 
cultura, tradiţiile religioase. Sarah îl invită 
la Bar Miţva frăţiorului ei, prilej de a afl a 
istoria unei familii evreieşti imigrată din estul 
european în America, în urmă cu o sută de 
ani, dar purtând şi acum în sânge amintirea 
pogromului, a hulei şi umilinţelor îndurate, 
chiar dacă „lumea nouă” le-a oferit pe urmă 
şansa prosperităţii şi a demnităţii umane. 
Andi îşi ia cu sine iubita evreică să-i arate 
Germania postbelică, cea refăcută, străluci-
toare, dornică să şteargă urmele trecutului 
şi să lustruiască prezentul. Familia lui Andi 
se supusese şi ea, cândva, vremurilor şi or-
dinii naziste, tatăl ajunsese cu frontul până 
în inima Rusiei, „salvând” de acolo comori 
ruseşti de artă şi expediindu-le în inima 
Reichului. Biografi i obişnuite pe atunci, 
prescrise acum de legi şi uitare. Care i-au 

transmis totuşi 
lui Andi preju-
decăţi dispre-
ţuitoare despre 
„dezordinea poloneză”, „pripeala evreias-
că”, ca şi obişnuinţa germanilor de a spune 
despre o treabă bine executată că „am 
făcut-o până la gazare”. Care gazare?, se 
înfurie Sarah, cea din anticamera crema-
toriilor Auschwitz-ului? De altfel, ea reacţi-
onează mereu cu iritare: tot ce aminteşte 
de Holocaust o răvăşeşte, e suspicioasă, 
fragilă, vulnerabilă, orice referire la evrei-
tate i se pare făcută cu aroganţă şi maliţie. 
Andi începe să se autocenzureze şi îşi „răs-
croieşte iubirea după măsuri tot mai mici”. 

Comunicarea devine mai fi ravă, 
incompatibilitatea pare să le dea 
târcoale ameninţător. Ca să nu 
asiste pasiv la moartea sentimen-
telor lor – ucise de intoleranţă şi 
alteritate – Andi se hotărăşte, în 
taină, la un gest suprem: pleacă 
în Heidelbergul natal şi cere unui 
chirurg prieten să-l circumcidă. E 
semnul exterior (şi cam dureros?) 
al iubirii; dar nicio revelaţie; nicio 
cutremurare mistică nu-l duce 
la o convertire lăuntrică. Sarah 
nici nu observă – la întoarcerea 
lui – schimbarea fi zică. Gestul 
rămâne formal şi inutil. În minte, 

în gândire, Andi rămâne acelaşi. Când re-
alizează aceasta, îşi ia valizele şi, în timp 
ce Sarah doarme, se strecoară tiptil afară 
din casă. Aşa se petrece „evadarea sa 
din iubire”: la modul cel mai banal şi laş al 
bărbaţilor. Deşi îşi pusese şi bărbăţia drept 
girant al fi delităţii. Cinic, dar sincer şi mare 
cunoscător al fi rii umane, acest prozator de 
frunte al literaturii germane actuale – care 
e Bernhard Schlink.

Într-o altă povestire, „Fata cu şopârla”, 
„evadarea” nu se petrece în zonele iubirii 
ci din inconfortabilul sentiment al culpabi-
lităţii. În casa unui judecător de instrucţie, 
prezenţa unui tablou valoros, înfăţişând o 
fată suindu-se pe o stâncă, alături de o şo-
pârlă, trezeşte permanenta iritare şi gelozie 
a soţiei: „Du-te la fata aia a ta, la ovreică!”, 
îi reproşează ea mereu soţului. Fiul lor, un 
adolescent rebel, cu o fi re închisă, des-
coperă în cele din urmă misterul acestei 
ostilităţi maritale: judecătorul condamnase 
la moarte un ofi ţer german, prieten al său, 
care ajutase nişte evrei, făcându-i salvaţi 
înainte de a cădea pe mâna poliţiei şi a fi  
deportaţi. Denunţul acestora îl realizase 
însă tot tatăl judecător, iar răsplata fusese 
acest tablou celebru furat de la evreii asa-
sinaţi până la urmă. Enigma se dezlegase: 
pictura valora o avere, dar era plătită cu o 
crimă triplă. Drept care, tânărul evadează 
din ispita de a-l poseda, aruncându-l în foc. 
Gest dur şi defi nitiv. „Purifi carea” fusese 
săvârşită. Oare şi spălarea conştiinţei? 
Cum se vede, Bernhard Schlink nu iartă pe 
nimeni şi nici măcar pe sine însuşi, parcă 
asumându-şi, într-un fel, păcatele istoriei şi 
geografi ei în care a trăit.

SANDA FAUR

Profesiunea
de a citi

EVENIMENT!
Iolanda şi Victor 
Seinberg anunţă 
cu bucurie naşterea 
celui de al doilea 
nepot, 
SAMUEL RAFI 
MORITZ, la Londra, 
pe 22 mai 2011, 
fratele lui Max. 
Mazeltov pentru pă-
rinţi, Daliada şi Ben 
Koehne, şi pentru 
bunici, Susie şi 
Stephan (Londra), 
precum şi pentru 
străbunica Sonia 
(Bucureşti).

Prin anii ’50, funcţiona în sinagoga 
de pe strada Mămulari un cerc de studii 
talmudice. În fi ecare sâmbătă după-amia-
za, la cea de-a treia masă de Şabat se 
adunau 20-30 de enoriaşi vârstnici, la un 
pahar de bere şi câte o sardea (pe vremea 
aceea se mai găsea), iar Rabinul Rosen 
citea şi comenta în auzul lor un foliant 
talmudic. Încerc să continui relatarea în 
stilul Rabinului Rosen.

„La un moment dat, a început să apară 
o fi gură nouă. Eu îmi cunoşteam enoriaşii 
şi am priceput despre cine e vorba. N-am 
spus nimic. Dar la prima recepţie ofi cială 
la care am fost invitat, m-am apropiat 
de Drăghici şi i-am spus: «Nu am nimic 
împotrivă ca omul dv, domnule ministru al 
Securităţii, să asiste la cursul meu talmu-
dic. Dar nu sunt de acord ca să consume 

berea mea. Aşa că vă 
rog să-i daţi ordin să 
vină cu berea şi sardea-
ua de acasă»”.

Aşa a fost Rabinul Rosen: dăruit cu un 
ascuţit simţ al umorului.

Dar să revenim la anecdota bucureş-
teană cu pricina, care e un fel de hartă 
politică a lumii contemporane. Dacă aşa 
arată ea, îţi vine să-l înţelegi pe evreul 
convocat la serviciul paşapoarte, care, la 
întrebarea încotro doreşte să emigreze, 
a răspuns, după ce a tot sucit şi răsucit 
globul terestru de pe birou: „Tovarăşe 
comandant, alt glob terestru n-aveţi, vă 
rog?”.

VICTOR RUSU

Amintiri de la „Revista Cultului Mozaic”
Umorul Rabinului Rosen

realitatii evreiesti

La mulţi ani prietenului nostru, 
Mirel Horodi!

La Sinagoga Mare din Bucureşti, numeroşi prieteni şi foşti colegi s-au adunat 
pentru a-l sărbători pe inginerul şi publicistul Mirel Horodi la împlinirea celor 
81 de ani. Deşi trăieşte în Israel, el este un apropiat al comunităţii evreieşti 
din Bucureşti. Şi nu  este o apropiere superfi cială, ci una spirituală profundă. 
Dacă în calitate de inginer, domnia-sa este deosebit de apreciat în cercurile 
profesionale atât din România, cât şi din Israel, unde a făcut o carieră excep-
ţională, ca publicist, meserie pe care o practică... doar de vreo două decenii,  
în paginile presei israeliene şi româneşti, Mirel a abordat teme şi probleme 
de interes deosebit pentru o mare categorie de cititori.Nu trebuie uitat faptul 
că, împreună cu soţia lui, pictoriţa Liana Saxone, a luat poziţie în presă ori de 
câte ori a  constatat concret sau a simţit prin antenele fi ne ale ziaristului că 
evreii din România sunt jigniţi, nedreptăţiţi sau calomniaţi.

   Toţi cei care au vorbit despre el cu acest prilej –ing. Paul Schwartz, vice-
preşedintele Federaţiei, dr.ing,Jose Blum, consilier al preşedintelui F.C.E.R., 
prof. ing. Osy Lazăr, fost preşedinte al C.E.B., scriitorul Dorel Dorian, dr. Liviu 
Rotman, directorul C.S.I.E.R, etnosociolog dr. Harry Kuller - au avut cuvinte 
de laudă, de apreciere legate de ambele domenii de activitate ale sărbători-
tului. Au fost depănate amintiri din tinereţe, din perioada liceului şi facultăţii 
din România, de la întâlnirile din Israel sau de la frecventele vizite pe care 
perechea Mirel-Liana le face în ţara noastră, la comunitatea evreiască sau 
la Sinagoga Mare, unde se găsesc numele celor din familia Saxone, stâlpi ai 
vieţii religioase timp de zeci de ani. 

”Pentru mine aici este a doua casă”, a spus emoţionată Liana, amintin-
du-şi de tatăl şi bunicul ei. Poate cea mai frumoasă caracterizare a lui Mirel 
a fost făcută de Harry Kuller, care l-a considerat “o personalitate cunoscută 
care umple un spaţiu publicistic de excepţie, având capacitatea de a evalua 
situaţiile literare dar şi de altă natură. Mirel Horodi este ceea ce trebuie să fi e 
un adevărat intelectual. Preocuparea lui în electricitate (meseria lui de bază) 
care este mobilă şi luminoasă a pus amprenta pe întreaga lui personalitate”, 
a afi rmat vorbitorul. Profi tând de prilej şi urând toate cele bune familiei Horodi,  
în general, şi sărbătoritului, în special (inginerii duc lumea înainte), vicepre-
şedintele Federaţiei a făcut un apel la unitatea evreilor din România şi Israel, 
în condiţiile în care aici numărul lor se împuţinează. La fi nal, sărbătoritul a 
mulţumit tuturor prietenilor care au venit să-l omagieze şi în special soţiei, fără 
de care această întâlnire n-ar fi  avut loc.

EVA GALAMBOS

AMIT LAVIAN - 8 ani - elev în clasa a III-a la şcoala TIDAR din Yoqneam 
Ilit Israel – joacă tenis şi face înnot la Clubul de Polo Hapoel din Yoqneam. 
Fericitul lui bunic este ing. dpl. Ghiltman Abraham, preşedintele Comunităţii 
Evreieşti din Iaşi.



Parlamentarii evrei au opinii diferite privind efectele apariţiei statului palestinian
Interviu cu preşedintele F.C.E.R., deputat, dr. AUREL VAINER

„Realitatea Evreiască”: Domnule 
preşedinte, lucrurile se precipită în Ori-
entul Mijlociu. În pofi da eforturilor unor 
ţări occidentale, ale “cvartetului” pentru 
Orientul Mijlociu (SUA, Rusia, ONU şi 
UE) care ar dori reluarea negocierilor 
bilaterale, partea palestiniană merge 
mai departe şi vrea să se 
ajungă la un vot în Aduna-
rea Generală a ONU  cu 
privire la declararea inde-
pendenţei statului. Aţi par-
ticipat recent la conferinţa 
Consiliului  Internaţional al 
Parlamentarilor Evrei de 
la Ierusalim. Care a fost 
poziţia adoptată? 

Dr. Aurel Vainer: Pro-
blema este extrem de 
controversată. Potrivit 
unor opinii, chiar ale unor 
parlamentari israelieni, 
un stat palestinian, chiar 
dacă nu este rezultat al negocierilor, nu 
afectează în mod obligatoriu negativ Is-
raelul. Aceasta, deoarece este vorba de 
un stat care trebuie să respecte anumite 
condiţii. De pildă, dacă un stat te atacă, 
poţi răspunde apărându-te, cum ar fi  în 
cazul atacurilor cu rachete din Gaza. 
Statul atacat, Israelul, are dreptul de a 
se apăra aşa cum consideră necesar şi 
nimeni nu l-ar mai putea critica. Este una 
dintre opinii. 

Oricum, se crede că această combi-
naţie Hamas-Fatah nu va rezista, că este 
ceva conjunctural, care în esenţă nu poa-
te merge mai departe. Sigur, este vorba 
şi de sprijinitorii Hamasului, Iranul şi Siria, 
cea din urmă afl ată într-o situaţie incertă. 
Siria a pierdut sprijinul atât din partea 
americană, cât şi din partea Turciei, care 
nu doreşte o apropiere a acestei ţări de 
Iran, de aceea nu mai susţine Damascul. 
Situaţia este foarte complexă.

- Aţi fost prezent la convorbirile premi-

erului Benjamin Netanyahu cu autorităţile 
române. Care este poziţia lui Netanyahu?

- La cele două runde de convorbiri pe 
care premierul Netanyahu le-a avut cu 
premierul Emil Boc, România s-a declarat 
de acord cu punctul de vedere al Israelu-
lui.  Formarea statului palestinian, pe baza 

unor negocieri directe cu statul Israel, a 
fost susţinută cu prilejul vizitei efectuate în 
2009 de preşedintele Băsescu în Israel, la 
întâlnirea cu preşedintele Shimon Peres, 
întâlnire care, îmi aduc aminte, s-a prelun-
git mult dincolo de intervalul prevăzut de 
protocol.Sprijinul şi înţelegerea situaţiei 
de către preşedintele Băsescu au fost 
depline atunci şi au fost reiterate acum 
la convorbirile lui Netanyahu cu premierul 
Boc şi cu preşedintele Băsescu. La Pala-
tul Cotroceni, potrivit informaţiilor pe care 
le-am avut, timpul petrecut a fost dublu 
faţă de cel alocat. Cert este că România 
susţine punctul de vedere al premierului 
Netanyahu. În afară de acest aspect, 
foarte important din punct de vedere po-
litic, mi s-au părut extrem de interesante 
ofertele economice făcute de premierul 
Netanyahu prim-ministrului Emil Boc. 
Premierul israelian a venit cu un mesaj 
foarte favorabil dezvoltării colaborării din-
tre România şi Israel. Ceea ce mi se pare 

cel mai important este deschiderea pieţei 
israeliene pentru produsele româneşti, 
dincolo de acordurile pe care Israelul le 
are cu statele UE, deci şi cu România. 
Cred că este o şansă specială pentru noi. 
Consider că în acest domeniu, un mare 
rol va fi  jucat  şi de Camerele de comerţ. 
De asemenea, un rol important ar reveni  
colaborării în agricultură şi în cercetarea 
ştiinţifi că. O ofertă  extraordinară este 
şi dezvoltarea colaborării în prospecta-
rea gazului din Marea Mediterană. Aici, 
România îşi va putea folosi experienţa 
în acest domeniu. Pe de altă parte, Ne-
tanyahu a vorbit în mod special despre 
dezvoltarea colaborării pe plan cultural.

-  Credeţi că aici putem avea şi noi, 
Comunitatea Evreilor din România, vreun 
rol?

- Pentru Federaţie este o nişă unde 
am putea intra. Această dezvoltare există, 
o iniţiativă în domeniu a fost promovată 
de mine la Ambasada Statului Israel, un 
proiect de parteneriat  între Televiziunea 
publică română şi  Canalul I al Televiziunii 
israeliene. Proiectul există, dar dorim să 
capete o valoare mai mare. Voi propune 
ambasadorului Israelului, un prieten foar-
te apropiat cu care avem relaţii excelente, 
să activăm acest proiect, căci s-ar înscrie 
în proiectul general de dezvoltare a cola-
borării culturale. 

Revenind la problema palestiniană, in-
teresul Israelului, exprimat de Netanyahu 
şi în Statele Unite, este neproclamarea 
unilaterală a statului palestinian. Cred că 
principalul demers al Israelului nu este 
numai câştigarea punctuală a sprijinului 
unor state, cum au fost şi cele incluse 
acum în turneul său în cele patru ţări 
est-europene, membre ale UE (România, 
Bulgaria, Ungaria şi Polonia). Paleta e 
largă. Se duce o mare campanie inter-
naţională pentru ca această problemă să 
nu se pună pe ordinea de zi a Adunării 
Generale. Desigur, există şi posibilitatea 

F.C.E.R. cere 
sprijin european 
pentru aderarea 

României 
la spaţiul 
Schengen

Pentru a sprijini aderarea României 
la spaţiul Schengen, Federaţia Comu-
nităţilor Evreieşti din România a lansat 
un apel de susţinere a demersului ţării 
noastre, membră a Uniunii Europene, 
în această direcţie, explicând că au 
fost îndeplinite toate criteriile necesa-
re. Apelul a fost trimis ambasadelor 
din Bucureşti ale statelor membre ale 
UE, organizaţiilor evreieşti din aceste 
ţări, organizaţiilor evreieşti europene şi 
Congresului Mondial Evreiesc. Iniţiativa 
F.C.E.R. a mers în sensul demersurilor 
făcute şi de o serie de ONG-uri din 
România cum ar fi  Fundaţia „România 
– Generaţia Următoare” care , împreună 
cu societatea civilă, doresc să susţină 
şansele de aderare a României în spa-
ţiul Schengen. (E.G.)

BENJAMIN NETANYAHU:

România poate fi  un model pentru ţările din Orientul Mijlociu
„Îmi place România. Israelului îi pla-

ce România” - au fost primele cuvinte 
adresate de premierul israelian Benjamin 
Netanyahu gazetarilor veniţi la Palatul 
Victoria ca să afl e cum au decurs con-
vorbirile bilaterale.

De altfel, a subliniat Netanyahu - 
primul premier israelian care vizitează 
Bucureştiul după 1989 - România poate 
constitui un model de democraţie pen-
tru ţările din Orientul Mijlociu. „Vrem să 
vedem că democraţia se răspândeşte în 
Orientul Mijlociu şi sperăm că primăvara 
arabă se va îndrepta către democraţie. 
Ştim că în România aveţi multe probleme. 
Libertatea nu vine fără greutăţi, dar aduce 
o viaţă superioară. Popoarele din Orientul 
Mijlociu se uită la români, la locul unde 
eraţi şi unde sunteţi acum şi puteţi fi  un 
model şi pentru relaţiile pe care le aveţi 
în Orientul Mijlociu”.

Între Israel şi România, a subliniat pri-
mul ministru de la Tel Aviv, există „un pod 
uman” alcătuit din românii care trăiesc în 
Israel şi „care sunt oameni de succes în 
domenii ca medicină, afaceri, politică”. 
Acest pod este atât de solid, este de păre-
re Netanyahu, încât populaţia Israelului se 
împarte în două categorii: „cei care sunt 
români şi cei care au prieteni români”.

Conform declaraţiilor celor doi prim-
miniştri, întâlnirea de la Bucureşti a avut 
un caracter pragmatic. Emil Boc a afi rmat 
că a fost stabilită o „foaie de parcurs” 
pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale în 
domenii ca agricultura, industria, infra-
structura, apărarea, turismul, sănătatea 
şi cultura.

Netanyahu i-a adresat premierului 
român urarea tradiţională „Să ne vedem 
la Ierusalim, la anul”, subliniind însă că 
întâlnirea bilaterală va avea loc în noiem-
brie, anul acesta, pentru a „semna o serie 
de acorduri”.

Înaltul oaspete a arătat că pe piaţa 
israeliană competiţia între producători 
este redusă, în principal în agricultură şi 
industria alimentară, motiv pentru care 

investitorii români pot derula cu succes 
afaceri în Israel. „Există multe probleme 
şi în special pe agricultură. Voi aveţi multă 
apă, noi puţină, noi avem mai puţin teren, 
voi aveţi mai mult şi este nevoie de mai 
multă competiţie în domeniul agricol şi al 
industriei alimentare. Competiţia creează 
preţuri scăzute şi servicii mai bune, iar 
România se afl ă doar la două ore de Israel 
şi ar trebui să încurajăm producătorii ro-
mâni de bunuri şi servicii să vină pe piaţa 
israeliană”, a spus Netanyahu.

Evident, Boc şi Netanyahu nu au dis-
cutat la Bucureşti numai despre creşterea 

numărului de burse şi despre adâncirea 
cooperării economice. Premierul român 
a declarat că a avut loc „un schimb de 
opinii şi în ceea ce priveşte perspectivele 
evoluţiilor din regiunea Orientului Mijlociu. 
În sprijinul poziţiei constante pe care Ro-
mânia a avut-o întotdeauna în problema 
procesului de pace în Orientul Mijlociu, 
am reafi rmat susţinerea ţării noastre potri-
vit căreia soluţia negociată între părţi, fără 
soluţii unilaterale, este singura de natură 
să asigure baze reale şi solide pentru o 
pace durabilă. Am subliniat necesitatea 
reluării cât mai curând posibil a negocie-
rilor directe între părţi”.

La rândul său, premierul israelian 
a arătat că „există multe obstacole în 
regiune, multe provocări, ca Iranul şi or-
ganizaţia Hezbollah. Am discutat despre 
situaţia care a apărut în regiune, despre 
pace şi posibilitatea de a menţine pacea. 
Este important să se instaureze demo-
craţia şi credem că este important să fi e 
întrebată România”. 

Până la convorbirile bilaterale din no-
iembrie, de la Ierusalim, Israelul trebuie 
să treacă hopul din septembrie, de la 
Naţiunile Unite, unde palestinienii intenţi-
onează să devină stat membru. Statut pe 
care Adunarea Generală l-ar putea vota, 
dar asta nu ar asigura pacea, a comentat 
Netanyahu, într-un interviu pentru TVR. 
Pacea nu se câştigă decât prin negoci-
eri, nu printr-o rezoluţie ONU, a declarat 
premierul israelian, care a precizat că nu 
are nici o precondiţie pentru începerea 
negocierilor, „dar pe lângă deschiderea 
noastră de a accepta un stat palestinian, 
şi ei trebuie să accepte un stat evreu”.

Preşedintele Traian Băsescu l-a asigu-
rat pe premierul Netanyahu că România 
rămâne “unul dintre cei mai buni prieteni 
ai Israelului”.

ALEXANDRU MARINESCU

veto-ului Consiliului de Securitate. Totuşi, 
palestinienii mizează că, în cazul supu-
nerii la vot, ei având un număr atât de 
mare de votanţi în Adunarea Generală, 
vor avea un atu în viitor. Până atunci însă 
SUA, Franţa, Italia şi alţii lucrează intens 
pentru a nu se ajunge la această situaţie.

Câteva cuvinte despre mişcările pro-
democraţie din lumea arabă. Există o 
mare incertitudine în ţările arabe care 
s-au implicat în mişcări pentru demo-
cratizarea. Nu se ştie care va fi  poziţia 
Egiptului faţă de Israel, dacă se va con-
tinua sau nu linia Mubarak, procesul de 
trecere la democraţie este foarte lent. Unii 
critică poziţia preşedintelui Obama faţă 
de aceste ţări, prea marea lui încredere în 
democratizarea acestora. Şi preşedintele 
Bush a crezut că, după prăbuşirea lui 
Saddam Hussein, va începe un proces 
de democratizare în zonă. Deocamdată 
Irakul se confruntă cu difi cultăţi. În Tuni-
sia procesul merge spre bine. Cea mai 
fi erbinte problemă este cea a Siriei. Dacă 
Siria se înscrie pe calea pro-iraniană, mai 
strâns ca acum, vom avea  în zonă un 
Hezbollah întărit, inclusiv în Gaza. Vom 
vedea dacă se schimbă  ceva, lucrurile 
evoluează în continuare.

- La seminarul de la Ierusalim, aţi spus 
că au fost opinii pro şi contra declarării 
statului palestinian. În fi nal, care a fost  
sentimentul, cei mai mulţi o considerau 
o primejdie?

- Opinia generală a fost să sprijinim 
Statul Israel şi politica lui Netanyahu, aşa 
cum reiese din rezoluţia Conferinţei inter-
parlamentare. Aici se stipulează “sprijinul 
energic al scopului ultim al negocierilor 
israeliano-palestiniene, respectiv două 
state pentru două popoare, prin recu-
noaşterea Israelului ca stat evreu şi patrie 
a poporului evreu şi a statului palestinian 
ca patrie a poporului palestinian”. 

Vreau să vă mai spun că, în timpul 
conferinţei, am avut posibilitatea să asist 
la dezbaterile din Knesset şi am constatat 
nivelul ridicat al democraţiei israeliene.
De aceea am să propun colegilor mei 
din parlament să colaborăm mai strâns, 
pentru a folosi experienţa parlamentară 
israeliană.

De asemenea, în comparaţie cu 
România, în Israel nu se manifestă o 
tendinţă atât de pronunţată către su-
prareglementare, Israelul nu are încă o 
Constituţie, numărul de legi este mult mai 
mic, dar societatea este democratică şi 
funcţionează corect.

E. GALAMBOS
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Din istoria 
evreilor

– Dacă tot vorbim de tipologii, mai sea-
mănă evreul de azi cu cel care străbătea 
deşertul, pentru a ajunge în Ţara Sfântă? 
Dar cel care trăieşte acum în Israel, com-
parativ cu cel afl at încă în Diasporă?                

– Tineretul israelian are o atitudine 
total diferită şi, atunci când le vorbeşti, 
de pildă, despre Holocaust, le vine greu 
să înţeleagă de ce conaţionalii lor nu au 
luptat împotriva hitleriştilor, aşa cum ei 
pun acum mâna pe puşcă, ori de câte ori 
este nevoie. Pricep cu greu imposibilitatea 
de a reacţiona împotriva fascismului la 
mijlocul secolului trecut.

– Cum se plasează în acest context 
evreul român?

– La sfârşitul secolului al XIX-lea, erau 
circa 300.000 de evrei pe actualul teritoriu 
al României, fi ind, din punct de vedere 
numeric, cea de-a doua minoritate, faţă 
de o populaţie totală de opt milioane de 
locuitori, iar în 1938 erau cam 800.000 de 
evrei, dintr-o populaţie de 18-19 milioane 
de locuitori, ceea ce făcea din evrei cea 
de-a patra minoritate din România. Demn 
de amintit este şi că după cel de-al doilea 
război mondial erau 400.000 de evrei în 
România, la o populaţie redusă la 19 mi-
lioane, după desprinderea Basarabiei şi 
a Bucovinei şi după dispariţia celor căzuţi 
în război.

– Există trăsături aparte ale evreilor 
români, în funcţie de locul unde trăiau?

– Desigur. De pildă, evreul ardelean 
are un specifi c aparte, începând cu limba 
pe care o vorbeşte, continuând cu portul 
şi, mai important, cu elemente specifi ce 
populaţiei majoritare cu care era în con-
tact profesional, social şi cultural direct 
şi în rândul căreia avea tendinţa să se 
asimileze, populaţie care, în cazul evreilor 
ardeleni, era mai degrabă cea maghiară. 

Ca să vă dau un exemplu, eu sunt 
parţial ardelean şi am trăit într-o casă 
de evrei ardeleni. Socrul meu, care era 
avocat, a făcut eforturi pentru a învăţa 
limba română, pentru a se putea adapta 

la noua cultură, rezultată după primul 
război mondial. 

În  schimb, soacra mea, care studiase 
la Viena şi trăise la Budapesta, nu ştia 
româneşte şi vorbea numai germană şi 
maghiară.  Era, ca să spun aşa, în orizon-
tul culturii maghiare. Pe scurt, în fi ecare 
familie de evrei se regăseau aspecte pri-
vind componenţa etnică a întregii regiuni 
din România în care îşi duceau traiul.

– Să mergem puţin mai departe, în 
Moldova, unde avem alte specificităţi 
pronunţate …

– Sigur că da, dar să 
ne oprim întâi la Cernăuţi, 
unde evreimea era cople-
şitoare, şi ca număr, şi 
ca aport cultural. Aici se 
vorbea nemţeşte în comu-
nităţile evreieşti, ca şi în 
zona Banatului timişorean, 
ca să facem o paralelă. 
Era considerat chiar a fi  
jenant pentru un evreu 
cernăuţean să vorbească  
idiş, deşi bunicii lor, veniţi 
din Galiţia cu un secol 
înainte, nu vorbeau decât 
idiş. Nici când Bucovina 
s-a desprins de România, 
după al doilea război, evreii din zonă nu 
erau încă asimilaţi culturii române.

În Basarabia, asimilarea culturală a 
evreilor se petrecea mai degrabă către 
Rusia.

Nu era tipul acesta de probleme în 
Dobrogea, deşi aici, unii evrei vorbeau 
turceşte. 

În secolul al XIX-lea, o evreime mai 
omogenă se putea găsi în Muntenia.

În Moldova, pentru că am vorbit de ea, 
infl uenţa hasidismului era mai puternică 
decât în Muntenia, fapt care atrăgea după 
sine un mai mare tradiţionalism al popu-
laţiei evreieşti din zonă. Această tradiţie 
se manifesta în felul în care se ţineau 
sărbătorile, în frecvenţa prezenţei la sina-

gogă, în alimentaţie şi în toate acestea, 
ca să nu mai amintim  că rugăciunile se 
făceau în idiş.

Pe de altă parte, în Transilvania erau 
preponderenţi evreii neologi, un fel de 
reformaţi ai iudaismului.

– Rezumând, putem vorbi de un 
specific evreiesc în România, dar nu 
de o omogenitate monotonă. Care erau  
meseriile specifi ce evreilor din România 
până la apariţia comunismului?

– Şi aici sunt mai multe puncte de 
vedere. Antisemiţii, inclusiv cuziştii şi 
legionarii, avansau teza că evreii erau 
preponderent cârciumari, cămătari, 
doctori sau avocaţi, dar oricum mari 
hoţomani,exploatând poporul, intoxicân-
du-l cu alcool şi păcălindu-l în tranzacţiile 

cu vite, şi aşa mai departe. 
Pe scurt, evreul era pre-
zentat ca având meserii 
care îi permiteau să sugă 
sângele poporului.

Evreii aveau, evident, 
altă viziune asupra propri-
ilor meserii. Orice evreică 
voia ca fi ul său să devină 
doctor, avocat sau rabin. 

Statistica arată că în 
secolul al XIX-lea evreii 
erau mai ales comercianţi, 
în special în zonele rurale, 
meşteşugari, majoritatea 
populaţiei fi ind săracă, mai 
ales familiile care aveau 
mulţi copii. Urma un strat 

destul de subţire al unei mici burghezii co-
merciale şi unul al intelectualilor. Aceştia 
din urmă au cunoscut o explozie numerică 
între cele două războaie şi o restrângere 
în anii celui de-al doilea război mondial. 

Azi discutăm despre comunism şi 
evrei într-o manieră puţintel romantică. 
Aici aş vrea să amintesc faptul că, după 
împuşcarea a 13.000 de evrei la Iaşi, 
Antonescu a dat un comunicat în care 
spunea că a omorât 500 de iudeo-co-
munişti. Întrebarea mea este: dacă 500 
au fost omorâţi pentru că erau iudeo-co-
munişti, de ce au mai fost ucişi restul de 
circa 12.000?

– Dacă ar fi  să recapitulăm, care este 
specifi cul evreului trăitor în România?

– Evreul dorea să aibă cetăţenie, liber-
tate politică, pe care le-a obţinut abia prin 
Constituţia din 1923, ceea ce i-a permis 
să intre în diferite profesii unde şi-a arătat 
talentul.

Evreii erau, cum am arătat, bine inte-
graţi în societatea în care trăiau, dovadă 
că sionismul a avut un mare succes 
propagandistic în perioada interbelică, 
dar atunci au plecat foarte puţini evrei 
din România.

Evreii din perioada interbelică se 
împart în mai multe categorii: integrişti, 
asimilişti, evrei care îşi arătau cu osten-
taţie evreitatea tocmai pentru că simţeau 
că erau respinşi, alţii care erau, în acelaşi 
timp, pe jumătate balcanici şi pe jumătate 
occidentali. La un capăt al spectrului erau 
cei care nu mai mergeau la sinagogă, nu 
erau îmbrăcaţi în caftan, nu aveau relaţii 
cu evreii, copiii lor erau daţi la şcoli laice. 
Alţii aveau o evreitate decentă, mergeau 
la sinagogă, dar nu îşi afi rmau ostentativ 
apartenenţa etnică.

În comunism, am avut de-a face cu 
o asimilare disimulată, dar pronunţată 
a evreilor, mulţi trebuind să-şi schimbe 
chiar şi numele, eu ajungând să sem-
nez  Haralambie Culea, deşi numele din  
buletin rămăsese neschimbat. În 1945, 
când în Bucureşti erau peste 100.000 
de evrei, la templu nu mergeau mai mult 
de 100. Sărbătorile însă continuau să se 
respecte, dar erau ţinute acasă, chiar şi 
în familiile mixte. 

În prezent, specificul evreilor din 
România aş spune că se manifestă prin 
omogenitate, mai multă omogenitate 
decât în trecut. La Comunitate, tinerii 
sunt puţini, dar ei au învăţat să cânte şi 
să danseze evreieşte, să sărbătorească 
zilele mozaice, ba chiar să ţină o slujbă 
din amvon, ceea ce m-a surprins. Tinerii 
se manifestă ca evrei chiar şi în religie şi 
tradiţie, unii au o bună înţelegere a Torei 
şi chiar a Cabalei.

Cred că avem de-a face cu o evreitate 
care se manifestă în plan spiritual, dar 
şi prin programul de sprijin al F.C.E.R., 
programul pentru bătrâni, dar şi cel de la 
JCC, care sunt extrem de complexe, chiar 
surprinzător de cupri nzătoare.

ALEXANDRU MARINESCU

Nu se poate vorbi de o populaţie evreiască omogenă pe teritoriul României, 
în ultimele două secole, mai ales că evreii au fost una dintre cele mai nume-
roase minorităţi din ţară, trăind în strânse relaţii cu populaţia majoritară din 
toate regiunile istorice, explică etnosociologul dr. Hary Kuller, într-un interviu 
acordat „Realităţii Evreieşti”.

Portret al evreului român de-a lungul veacurilor
Interviu cu etnosociologul HARY KULLER

„Primăvara B’nai B’rith România” – prelungire în vară
Tradiţie şi noutate şi-au „dat mâna” anul aces-

ta la „Primăvara B’nai B’rith România (BBR)”. 
Tradiţie - „ieşirea în natură” a membrilor BBR, 
mod de socializare făcând parte din programul 
iniţiat, de la alegerea în funcţie, de preşedintele 
Forumului, ing. José Iacobescu, în colaborare 
cu F.C.E.R., Joint, Centrul Comunitar Evreiesc 
(JCC) din Bucureşti. Noutate - amicale competiţii 
pe teme de cultură generală, istoria Templului 
Coral din Bucureşti, personalităţi evreo-române, 
un concurs de recitări, toate – dotate cu premii. 
Bucuria a fost sporită de muzica israeliană, idiş 
şi românească interpretată de o formaţie corală 
a JCC – Bucureşti, condusă de Bogdan Lifşin. 
De fapt, „primăvara” s-a prelungit în vară: ex-
cursia la Complexul C.F.R. „Astoria” – Snagov 
a fost într-o duminică de început de iulie. Deşi 
ploua cu găleata în dimineaţa aceea, toţi – sau 
aproape toţi – am spus „prezent”. Pe urmă 
ploaia a stat şi plimbarea pe malul lacului a fost 
imortalizată de fotoreporterul Sandu Câlţia. Am 
avut şi fotoreporteri voluntari, ca Doina Voinea, 
care şi-a făcut un mod de viaţă din voluntariat 
la BBR, continuând opera soţului ei, regretatul 
prof. univ. dr. Andrei Voinea z.l. Preşedintele 
José Iacobescu a mulţumit vicepreşedintelui 
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, pentru iniţiativa 
acestor concursuri; directorului Joint pentru 
România, Israel Sabag, directorului JCC – Bu-
cureşti, Shai Orny, pentru programul artistic; 
managerului de proiecte,  Janina Ilie, pentru 
atragerea de sponsori; Victoriei Demayo pentru 
eforturi neprecupeţite şi reuşită în buna organi-
zare a tuturor acţiunilor BBR. 

Juriul a fost format din vicepreşedintele 
Federaţiei, ing. Paul Schwartz, consilierul 
preşedintelui F.C.E.R., şeful Ofi ciului Relaţii 
– Cultură – Informatică, dr. ing. José  Blum, 
jurnalista Ioana Niţescu, subsecretar de stat în 

Ministerul Culturii şi al Patrimoniului Naţional, 
membră în Comitetul Director al Federaţiei, Irina 
Cajal, directorul Centrului Iudaic de Editură şi 
Publicistică, Alexandru Marinescu, managerul 
de proiecte Janina Ilie. Laureaţii - Iulian Aşman, 
Eva Ţuţui, George Wiener, Jerome Moses, 
Jean Bercu, Alexandru Brucăr, Dora Fradis, 
Gabriela Bucăţică, Veronica Bârlădeanu, Feli-
cia Waldman, Peri Blănaru, Iancu Ţucărman şi 
subsemnata - au primit aparate electro-casnice 
şi alte obiecte utile pentru casă.

Premii speciale au fost acordate de preşe-
dintele BBR Victoriei Demayo – pentru întreaga 
activitate BBR, şi decanului de vârstă al Foru-
mului, Burăh Segal, care îşi poartă frumos cei 
98 de ani. Ad Mea Veesrim!

Referitor la concursul având ca temă istoria 
Templului Coral, fostul preşedinte al C.E.B., ing. 
Osy Lazăr, a amintit membrii de onoare ai Tem-
plului Coral: Şef Rabinul dr. Moses Rosen z.l., 
Şef Rabinul dr. Alexandru Şafran z.l., regretatul 
preşedinte al F.C.E.R., acad. Nicolae Cajal z.l., 
Marele Rabin Menachem Hacohen.

Directorul JCC – Bucureşti, Shai Orny, a 
primit titlul de „Prieten al BBR”; un prieten care 
cunoaşte bine câtă importanţă are muzica în 
crearea bunei dispoziţii. Trebuie spus că deca-
nul de vârstă şi mai tineri octogenari au dansat 
cu eleganţă şi farmec, împreună cu partenerele 
lor. Muzica şi poezia au avut încă un efect stimu-
lativ. După ce a mulţumit organizatorilor pentru 
această zi, Iancu Ţucărman ne-a cântat romanţa 
„Să nu spui dorul nimănui” iar preşedintele Filia-
lei A.C.P.R.I. – Târgovişte, Ileana Ghenciulescu, 
a declarat că, la următorul Festival „Crizantema 
de aur” de la Târgovişte, Filiala îl va susţine 
pentru un recital în afara concursului. 

IULIA DELEANU 

Aurel Vainer: „Antonescu 
era şeful statului”

Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România 
(F.C.E.R.), dr. Aurel Vainer, a luat atitudine „în nume personal” îm-
potriva recentei declaraţii a preşedintelui Băsescu, conform căreia 
mareşalul „era DOAR prim ministru” şi Regele Mihai era adevăratul 
şef al statului.

„Nu sunt istoric şi nu am formaţie de istoric, vă spun un punct de 
vedere personal, nu ofi cial al F.C.E.R. şi vorbesc ca un cetăţean în 
vârstă de aproape 80 de ani şi care am trăit anii aceia, deci vorbesc 
din experienţă proprie”, a declarat Aurel Vainer postului de televiziune 
Antena 3.

Argumentându-şi afi rmaţiile, preşedintele F.C.E.R. a amintit un 
jurnal cinematografi c de ştiri din vremurile acelea, în care apăreau „ la 
o tribună, în faţa Mitropoliei, Antonescu şi cu Horia Sima şi au decretat 
că se constituie statul naţional-legionar. După puţin timp, generalul 
Antonescu a devenit conducător al statului şi nu a mai existat nici 
un fel de Constituţie, nici măcar cea din 1938. Ca atare, avem de-a 
face cu un stat fără constituţie, cu un conducător unic şi suprem”.

„N-aş putea să explic de ce a fost menţinută monarhia, dar este 
clar că avea rol de fi guraţie. Ca atare, responsabilul total şi direct 
pentru intrarea României în război împotriva forţelor aliate este Ion 
Antonescu”, a subliniat Aurel Vainer.

Preşedintele F.C.E.R. a mai precizat că mareşalul Antonescu nu 
trebuie considerat a fi  altceva decât „conducător al statului român” şi 
că se „distanţează complet de opinia” dlui preşedinte Traian Băsescu.

Reamintim că Traian Băsescu declarase, la un post privat de 
televiziune, că „pentru noi toţi şi pentru istorie Ion Antonescu ră-
mâne responsabil pentru Holocaustul împotriva evreilor şi ţiganilor, 
pentru ducerea lor în Transnistria. Nimeni nu spune că statul român 
avea un şef atunci şi că mareşalul Antonescu era doar prim-mi-
nistru, atunci. Unora le dăm averi şi pe alţii îi considerăm criminali 
de război”. 

Ca o amară ironie a sorţii, în momentul în care a făcut declaraţia 
pentru Antena 3, Aurel Vainer se găsea în drum spre Iaşi, pentru a 
comemora moartea a 13.000 de evrei în Pogromul din 1941, imediat 
după ce Antonescu ordonase trecerea Prutului de către armatele 
române. (A.M.)
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DVARIM (Deuteronom, 1: 1; 3: 22)
Se citeşte sâmbătă, 6 august 2011
Moşe vorbeşte evreilor dincoace de Iordan, 

reamintind evenimentele importante petrecute în 
cei 40 de ani de pribegie. El face referire la prima 
măsură administrativă: numirea de căpetenii cu 
funcţie de judecători peste o mie, o sută, cincizeci 
şi, respectiv, o sută de oameni. Sunt expuse prin-
cipii legislative cu valoare perenă: „Să nu căutaţi 
la faţa oamenilor în judecăţile voastre; să ascultaţi 
pe cel mic ca şi pe cel mare; să nu vă temeţi de 
nimeni, căci Dumnezeu e Cel care face dreptate. 
Şi când veţi găsi o pricină prea grea, s-o aduceţi 
înaintea mea, ca s-o aud”. Moşe evocă momentul 
în care iscoadele trimise în Ţara Făgăduinţei s-au 
întors, cu două excepţii, foarte sceptice. Faptul îl 
mânie pe Dumnezeu, care hotărăşte ca foştii robi 
să nu intre în Ţară, ci numai copiii şi nepoţii lor, 
cărora mentalitatea de sclav le era străină. 

Acest bilanţ, care continuă în pericopele urmă-
toare, este o primă cronică a poporului evreu în 
zorii istoriei sale. O cronică de mare obiectivitate, 
fără menajamente, refuzând măsluirea adevărului.

VAETHANAN (Deuteronom, 3: 23; 7: 11)
Se citeşte sâmbătă, 13 august 2011
Sunt derulate alte momente din istoria celor 

40 de ani de peregrinări: războaie, cu înfrângeri, 
pentru că n-a fost ascultată porunca Domnului, şi 
victorii, atunci când Dumnezeu le-a decis. Moşe 
este pedepsit să nu ajungă în Ţara Sfântă, din 
cauză că, la Meriba, s-a îndoit de cuvântul Dom-
nului. Totuşi, Dumnezeu îi acordă posibilitatea de 
a vedea Ţara Sfântă de pe vârful Muntelui Nebo, 
unde îşi va afl a sfârşitul. Moşe îndeamnă poporul 
să aplice Cele Zece Porunci, întocmai cum au 
fost primite la poalele Muntelui Sinai; primul cod 
moral stabilind relaţiile omului cu Dumnezeu şi 
relaţiile interumane. Un loc aparte îl ocupă crezul 
fundamental al iudaismului, constând în unitatea 
şi unicitatea lui Dumnezeu: „Şma Israel, Adonai 
Eloheinu, Adonai Ehad!” – „Ascultă Israel, Domnul 
Dumnezeul nostru, Dumnezeu Unul este!”. Un 
accent special – interdicţia idolatriei. Este statu-
ată importanţa educaţiei iudaice din generaţie în 
generaţie.

EKEV (Deuteronom 17: 12; 11: 25)
Se citeşte sâmbătă, 20 august 2011 
Moşe reaminteşte alte momente importante 

din perioada pribegiei, avertizând poporul că nu 
trebuie să uite că Dumnezeu i-a scos din Egipt şi 
i-a călăuzit spre Ţara Făgăduinţei. Sunt reiterate 
porunci privind distrugerea idolilor şi smerenia, cu 
atât mai mult cu cât au existat episodul viţelului 
de aur, diverse alte recăderi în idolatrie, răzvrătiri 
împotriva lui Dumnezeu. 

Sunt evidente frământările lui Moşe pentru păs-
trarea identităţii spirituale a poporului evreu, abia 
ieşit din sclavie. Păstrarea credinţei în Dumnezeu 
Unicul nu era deloc uşor de realizat într-o vreme 
în care, într-un ocean de idolatrie, trebuia să fi e 
menţinută această oază de monoteism. 

REHE (Deuteronom 11: 26; 16:17)
Se citeşte sâmbătă, 27 august 2011
În funcţie de devotamentul faţă de Lege, oda-

tă ce poporul va ajunge în Ereţ Israel, va primi 
binecuvântarea sau pedeapsa lui Dumnezeu. 
Este stabilit locul unde va fi  construit Templul din 
Ierusalim, urmând să fi e aduse jertfe. Falsa pro-
feţie ca şi incitarea la idolatrie vor fi  pedepsite cu 
moartea. Dacă o întreagă cetate va săvârşi păcatul 
idolatriei, acea cetate va fi  distrusă. Sunt din nou 
enumerate regulile caşrut-ului, reamintite miţvot-
urile legate de iovel (anul jubiliar), principalele 
semnifi caţii, legate între ele, ale sărbătorilor de 
Pesah (ieşirea din robie), Şavuot (primirea Tablelor 
Legii, eliberarea spirituală), Sucot (şederea timp 
de opt zile în corturi, evocare a peregrinărilor şi a 
statutului prezent, de oameni liberi).

După faptă şi răsplată. Aşa s-ar putea subin-
titula discursul lui Moşe cu largă deschidere spre 
viitorul poporului. La distanţă multimilenară, se 
poate afi rma că evreii au rezistat în istorie dato-
rită intransigenţei acestei legislaţii: monoteism, 
caşrut, iovel (în Israelul renăscut), respectarea 

sărbătorilor iudaice.

ŞOFTIM (Deuteronom, 16: 18; 21: 9)
Se citeşte sâmbătă, 3 septembrie 2011
Organizarea administrativă a oraşelor din Ereţ 

Israel urmează să se facă după formula instituită 
la scurtă vreme de la ieşirea din Miţraim: judecă-
tori şi căpetenii care să vegheze la respectarea 
legilor divine şi profane, respectiv, interdicţia mitei, 
corupţiei de diferite tipuri, favoritismelor ş.a. Este 
stabilit modul în care trebuie pedepsite idolatria, 
vrăjitoria, descântecul, mărturia mincinoasă. Sunt 
enumerate procedurile de judecată şi aplicare a 
sentinţei. Legea trebuie respectată de fi ecare, 
indiferent de rang. Este reamintită legea referi-
toare la cetăţile de refugiu în caz de omor fără 
premeditare. Este dată legea referitoare la crimele 
săvârşite de făptaşi necunoscuţi. Sunt statuate legi 
în caz de război.

Jurisdicţia este, alături de medicina preven-
tivă, una din preocupările constante în Biblie. 
Unele vicii umane sunt perene şi este pilduitoare 
pentru contemporaneitate asidua preocupare de 
combatere, existentă la oamenii acelor timpuri. 
Simţul responsabilităţii şi faptul că „nimeni nu e 
mai presus de lege” sunt evidente.

KI TEŢE (Deuteronom, 21: 10; 25: 19)
Se citeşte sâmbătă, 10 septembrie 2011
Moşe continuă lista poruncilor rostite în discur-

sul de bun rămas. Dacă cineva doreşte să ia de 
soţie o prizonieră de război, se poate căsători cu 
ea numai după ce aceasta şi-a ras capul, şi-a tăiat 
unghiile, şi-a lepădat veşmintele purtate atunci 
când a fost prinsă, a ţinut doliu o lună după părinţii 
ei. Alte porunci privesc: pedepse în cazul răzvrătirii 
fi ilor faţă de părinţi; îngroparea în aceeaşi zi a ce-
lor care au primit sentinţa condamnării la moarte; 
returnarea unui obiect pierdut proprietarului său; 
interzicerea amestecului de seminţe; interzicerea 
purtării de către femei a veşmintelor masculine şi - 
de către bărbaţi a veşmintelor feminine; prevenirea 
cruzimii faţă de animale; obligativitatea prevenirii 
accidentelor; pedepse în cazul violului, devierilor 
sexuale, adulterului. Sunt date legi privind împru-
mutul cu dobândă, divorţul, răpirea de persoane, 
relaţiile angajator – angajat, inechitatea socială, 
înşelăciunea, drepturile străinului, văduvei, orfanu-
lui. Este consfi nţită legea leviratului (căsătoria între 
cumnaţi, în cazul în care soţul unei femei moare 
fără a avea urmaşi). „Să ştergi pomenirea lui Ama-
lek de sub ceruri” – este poruncă de căpetenie. 

Reguli de medicină preventivă şi conduită mo-
rală îşi găsesc noi expresii şi în această pericopă.

KI TAVO (Deuteronom 26: 1; 29: 8)
Se citeşte sâmbătă, 17 septembrie 2011
Se instituie miţva de bicurim (aducerea pri-

melor roade anuale la Templul din Ierusalim), se 
accentuează obligaţia poporului de a oferi fructe 
în al treilea an de rod levitului, străinului, orfanului 
şi văduvei. În măsura în care va fi  respectată Tora, 
se vor împlini binecuvântările sau blestemele. 
Moşe porunceşte evreilor ca, la intrarea în Ţara 
Sfântă, să rostească aceste binecuvântări şi 
blesteme pe munţii Gazirim şi Ebal, în grupuri de 
câte şase triburi. 

Sunt îndemnuri la echitate socială. Binecu-
vântarea sau blestemul, având rol de suport sau 
povară sufl etească, cu funcţii terapeutice sau de 
disconfort lăuntric, sunt amplifi cate prin rostire 
colectivă. 

NIŢAVIM – VAIELEH (Deuteronom 29: 9; 30: 
20 şi, respectiv, Deuteronom 31: 1; 31: 30)

Se citesc sâmbătă, 24 septembrie 2011 
Sunt întărite obligaţiile evreilor faţă de Dum-

nezeu, relaţiile între om şi Dumnezeu, în plan 
general. Faptele bune sau faptele rele atrag după 
sine binecuvântarea sau blestemul. Din porunca 
lui Dumnezeu, Moşe îl numeşte pe Ioşua conducă-
tor al poporului evreu şi porunceşte ca, la fi ecare 
şapte ani, de Sucot, leviţii să citească Legea „în 
auzul întregului Israel”, pentru ca tot poporul s-o 
înveţe, s-o păzească, s-o împlinească. Înainte de 
a muri, Moşe binecuvântează poporul.

R.E. 

I U D A I C A
REFLECŢII BIBLICET i ş a  B e  A v

Una din cele mai întunecate zile ale calendarului evreiesc se co-
memorează anul acesta în noaptea dintre 8 şi 9 august. În această zi 
au avut loc, conform tradiţiei biblice şi istoriei mai recente, următoa-
rele tragedii: în anul 586 î.e.a. - distrugerea Primului Templu de către 
Nabucodonosor (Nabucadneţar, în pronunţie ebraică) şi începutul 
exilului babilonian; apoi, în anul 70 e.a. a fost distrus de romani al 
doilea Templu; în anul 132 e.a. a fost ucis Bar Kochba şi, odată cu 
el, 100.000 de evrei răsculaţi; în anul 1095, cruciaţii au ucis 10.000 
de evrei, la îndemnul Papei Urban al II-lea. 

În anul 1290, au fost izgoniţi evreii din Anglia, la îndemnul Bisericii 
şi al Regelui. În 1492, an în care Cristofor Columb (probabil, de ori-
gine evreiască) descoperea un nou continent, regii spanioli Isabela 
de Castilia şi Ferdinand de Aragon i-au izgonit pe evreii din Spania 
la presiunea Inchiziţiei, deşi ei aduseseră mari servicii dezvoltării 
economice a Spaniei. 

Tot la 9 (Tişa) Av a izbucnit şi primul război mondial. În 1942 a 
început deportarea masivă în lagărele morţii a evreilor din ghetoul 
varşovian, după înfrângerea răscoalei.

În această zi se fac rugăciuni în toate sinagogile din lume, se 
posteşte, nu se folosesc încălţări,

 Soţii se abţin de la relaţii maritale etc. (B.M.M.)

A N U N Ţ
Ca urmare a retragerii din funcţie a Marelui Rabin Menachem 

Hacohen, precum şi a încetării activităţii Prim Rabinului Şlomo 
Sorin Rosen, F.C.E.R. a demarat procedurile pentru identifi ca-
rea şi angajarea unui nou Prim Rabin.

În acest scop a fost creată, conform deciziei Comitetului 
Director nr. 2495/31.03.2011, o Comisie de evaluare, ce urmea-
ză a analiza candidaturile prezentate pentru această funcţie 
(Comisie formată din: preşedinte F.C.E.R., Dr. Aurel Vainer, 
Marele Rabin Menachem Hacohen, directorul JDC România, 
Israel Sabag, preşedinte C.E. Oradea, Felix Koppelmann, pre-
şedinte C.E. Braşov, Tiberiu Roth, preşedinte C.E. Arad, Ionel 
Schlesinger, preşedinte C.E. Dorohoi, Iancu Isidor, preşedinte 
C.E. Constanţa, Carol Friedmann, preşedinte C.E.B., Erwin 
Şimşensohn, vicepreşedinte C.E.B., Mirela Aşman, dl. prof. 
Tiboriu Benedek, director DASM, Attila Gulyas, şef Cancelarie 
Rabinică Eduard Kupferberg şi av. Iulian Sorin (consultant).

Până în prezent au fost realizate o serie de acţiuni cu scopul 
de a putea fi  realizată o alegere cât mai potrivită pentru viaţa 
de cult mozaic din România. Astfel, a fost realizat un sondaj în 
cadrul comunităţilor privind activitatea de cult şi a fost stabilită 
o grilă de evaluare a candidaţilor. De asemenea, anunţul pri-
vind angajarea unui Prim Rabin a fost publicat în ”Realitatea 
Evreiască”, dar şi în Israel, în ziarele Jerusalem Post, Maariv şi 
Yediot Aharonot, termenul-limită de depunere a candidaturilor 
expirând la 30 iunie 2011.

În şedinţa Comisiei din data de 7 iulie au fost analizate cele 
16 candidaturi pe baza dosarelor depuse. Ca urmare a acestei 
evaluări, au fost selectaţi 4 dintre candidaţi, consideraţi cei 
mai potriviţi pentru această funcţie, cărora li s-a adresat un set 
suplimentar de întrebări.

În principiu, procesul de alegere a Prim Rabinului este pro-
gramat să se fi nalizeze până la sfârşitul lunii august, urmând 
ca numirea sa în funcţie să se realizeze pe data de 31 august.

Dacă pentru tine a fi  evreu înseamnă 
să-ţi cunoşti rădăcinile…

Dacă pentru tine a fi  evreu înseamnă 
asumarea unei culturi şi a unei tradiţii…

Dacă pentru tine a fi  evreu înseamnă că iudaismul este 
trecutul strămoşilor, prezentul tău şi viitorul copiilor tăi…

Atunci nu mai aştepta şi înscrie-te acum la
 Şcoala de vară SIHa 

Acum într-o nouă prezentare – la Centrul de Instruire 
şi recreere al FCER de la Eforie-Nord 

10 - 15 AUGUST 2011 
* Formularul de înscriere se poate găsi la sediul Comunităţilor 

evreieşti locale sau la adresa www.fcer.jewishfed.ro
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„Nu poţi să accepţi un conducător care a omorât, 
a deportat, a umilit cetăţeni care erau evrei sau romi” 

Simpozion internaţional „Gropile comune ale Holocaustului”, Bucureşti, 30 iunie – 1 iulie 2011 
„Gropi comune ale Holocaustului”, 

simpozion internaţional - epilog al manifes-
tărilor comemorative prilejuite de împlinirea 
a 70 de ani de la Pogromul din Iaşi, a fost 
prima reuniune ştiinţifi că de acest fel într-o 
fostă ţară comunistă, a opinat, în deschide-
re, Paul Shapiro, director la Muzeul Memo-
rial al Holocaustului din Washington, pentru 
că despre asasinarea în masă a evreilor din 
fosta U.R.S.S. ocupată de armata nazistă 
s-a discutat prea puţin în ţările-satelite 
ale fostei Uniuni Sovietice. În aceste ţări 
au existat, de asemenea, gropi comune. 
Anvergura evenimentului a fost dată de: • 
conferenţiari din România, Rusia, Ucraina, 
alte ţări europene, nume impuse în mediul 
academic de pretutindeni; • participare – 
reprezentanţi ai Preşedinţiei României, 
Parlamentului European; • organizatori – 
Muzeul Memorial sus-menţionat, Institutul 
„Yahad – In Unum” din Paris, Institutul 
Naţional pentru Studierea Holocaustului 
în România „Elie Wiesel” (INSHR – EW). 
„Naziştii erau experţi în calcularea dimen-
siunilor de gropi comune, în care victimele 
erau obligate, din lipsă de timp, să intre 
de vii pentru a fi  ucise”, a menţionat, în 
prelegerea introductivă, Părintele Patrick 
Desbois - Institutul „Yahad – In Unum”. 
Erau împuşcaţi evrei şi partizani neevrei. 
Erau împuşcaţi copii. Asasinatele în gropi 
comune au fost făcute în secret. Martorii 
s-au temut multă vreme să vorbească şi 
totuşi s-au găsit oameni – puţini, e drept 
- care s-o facă. „Lecţia istoriei trebuie învă-
ţată, rememorată, făcută cunoscută pentru 
ca adevărul şi dreptatea să dăinuie în lume 

iar, în memoria victimelor nevinovate, tre-
buie mereu urmărită neuitarea”, spunea 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, cu 
prilejul reînhumării în Cimitirul Evreiesc din 
Iaşi a osemintelor de evrei ucişi în iunie 
1941, descoperite în groapa comună de 
la Popricani. La discuţii s-au pus întrebări 
privind existenţa documentelor (cercetător 
Adrian Ciofl âncă); lipsa de investigaţii din 
partea sovieticilor (gral Mihai Ionescu), 
exactitatea datelor furnizate de martori (Al. 
Florian, director al INSHR – EW). Subiectul 
a intrat în atenţia umanităţii (prof. Veronica 
Bârlădeanu). 

Poziţia Preşedinţiei faţă de Holocaustul 
din România a fost exprimată de consilierul 
prezidenţial Iulian Fota: „Responsabilităţile 
sunt ale conducătorului statului de atunci, 
ale lui Ion Antonescu , şi logica este foarte 
clară: nu poţi să accepţi un conducător care 
a omorât, a deportat, a umilit cetăţeni care 
erau evrei sau romi”. Accentuând faptul 
că Institutul pe care-l reprezintă este al 
statului român, directorul INSHR – EW, dr. 
Alexandru Florian, a declarat: „Tragedia 
evreilor din România şi a romilor este în 
responsabilitatea Guvernului Antonescu. În 
legătură cu responsabilitatea liderilor poli-
tici români privind Holocaustul evreilor din 
România, menţionez că, la 9 septembrie 
1940, Regele Mihai a semnat decretul-lege 
privind instaurarea statului naţional legio-
nar, moment în care responsabilităţile sale 
politice au devenit minime, Casa Regală a 
devenit mai degrabă o instituţie de faţadă 
şi cel care a fost conducătorul statului a 
fost generalul Ion Antonescu. Pentru toa-

tă legislaţia rasială, antisemită, care s-a 
promulgat în România între septembrie 
1940 – august 1944 este responsabil în 
integralitate conducătorul statului Ion An-
tonescu, şi guvernele pe care le-a condus 
în acea perioadă. Toate acele decrete-lege 
sunt semnate fi e de un ministru de resort şi 
sunt contrasemnate de viceprim ministrul 
Mihai Antonescu şi de şeful statului, Ion 
Antonescu. De asemenea, pentru toate 
organizările privind acţiunile de deportare, 
exterminare a evreilor şi romilor din Româ-
nia, responsabilitatea revine în integralitate 
mareşalului Ion Antonescu şi guvernelor 
pe care le-a condus. Nu există documen-
te de arhivă, nu s-au găsit, în care să se 
observe implicarea sau responsabilitatea 
Regelui Mihai”. 

Comunicările au depăşit ca tematică 
Holocaustul, multe prelegeri fi ind axate pe 
genociduri: rapoarte ale cercetătorilor de 
teren (România, fosta Iugoslavie), tipuri 
de victime (masacre şi gropi comune în 
Crimeea, morminte ale prizonierilor de 
război sovietici în Germania, gropi comune 
ale romilor în fosta Uniune Sovietică, ex-
humarea gropilor comune ale prizonierilor 
politici în fosta Cehoslovacie, 1945 – 1946). 
„Perspective despre drept şi etică” privind 
„moralitatea” autorilor crimei pe scară 
industrială a fost una din sesiunile la care 
şi-a găsit un posibil răspuns întrebarea 
despre sentimentul vinovăţiei, formulată 
după prelegerea introductivă.

La simpozion au fost prezenţi foşti şi 
actuali lideri ai F.C.E.R. şi C.E.B. 

IULIA DELEANU 

Top 3 din 30
O  p o s i b i l ă  s e l e c ţ i e  a  u n o r  e v e n i m e n t e  î n t â m p l a t e  î n  u l t i m e l e  3 0  d e  z i l e

Reorganizare să fi e, dacă o 
cer interesele partidului!
După cum anticipam în numărul trecut 

al publicaţiei noastre, ideea reorganizării 
teritoriale a pus la grea încercare solidi-
tatea coaliţiei guvernamentale. S-a ajuns 
la ameninţări voalate, iar iniţiativa a tre-
buit să fi e amânată pentru la toamnă, nu 
pentru că ideea în sine ar fi  fost proastă, 
ci pentru că (pentru a  câta oară?!!)  po-
liticienii din arcul guvernamental întâi au 
lansat-o în spaţiul public şi abia apoi au 
început să o discute între ei. Rezultatul l-a 
sintetizat preşedintele UDMR, Kelemen 
Hunor: „Trebuie să amânăm reorganiza-
rea administrativă, dacă dorim să salvăm 
coaliţia”!

Ca atare, negocierile au devenit unele 
à la Farfuridi, „Să se revizuiască, primesc! 
Dar să nu se schimbe nimica! ori să nu 
se revizuiască, primesc! dar atunci să 
se schimbe, pe ici pe colo, şi anume în 
punctele…esenţiale !”

Rezolvarea a venit, ca de obicei, de 
la palatul Cotroceni, Traian Băsescu 
avansând ideea salvatoare: „Nu ia nimeni 
conturul judeţului, dar hai să luăm consi-
liul judeţean, căci conturul îl putem lăsa 
acolo!”. În opinia preşedintelui, agenţiile 
guvernamentale sufocă primăriile prin 
birocraţie, iar consiliile judeţene sufocă 
administraţiile locale, politic. Aşadar, să le 
restructurăm. Nimic rău în asta, ba chiar 
e bine să se reducă birocraţia şi corupţia, 
dar de ce s-a mai început jocul ăsta sub 
masca reorganizării teritoriale dacă, de 
fapt, se voia o reformă a administraţiei 
locale? Concluzia? „Din această dilemă 
nu puteţi ieşi... Am zis!”

Constituţia şi corupţia, 
episodul I

La urma urmelor, ar putea fi  episodul al 
doilea, sau chiar al treilea, dacă începem 
să numărăm de la referendum, adăugând  
respingerea de către Curtea Constituţio-
nală a unor articole din proiectul de Con-
stituţie transmis de preşedintele Băsescu 

şi ajungând la depunerea documentului în 
forma originală la Parlament.

Preşedintele ar dori atât de mult să 
vadă lucrurile avansând, încât se declară 
gata să renunţe la ultima parte din man-
dat, numai să înceapă dezbaterile în plen 
pentru modifi carea Constituţiei.

Cu sau fără referendum, este clar că 
opoziţiei nici prin cap nu îi trece să aprobe 
revizuirea Constituţiei în actualul mandat, 
nici măcar de dragul priveliştii pe care o 
doreşte atât  de mult, respectiv eliberarea 
anticipată  a fotoliului de preşedinte de 
către Traian Băsescu. Conform calenda-
rului, după 1 septembrie urmează 60 de 
zile de analiză în Comisia de specialitate 
şi, cândva, votul, care nu poate fi  câştigat 
decât cu bile albe de la două treimi din 
senatori şi deputaţi. Cu alte cuvinte, boală 
lungă, moarte sigură!

Ceea ce ştiu şi guvernanţii care, în 
lipsa posibilităţii de a revizui Constituţia, 
au elaborat degrabă proiectul legii care 
permite confi scarea averilor ilicite, devenit 
prioritate pentru că „dă satisfacţie opiniei 
publice”, după cum a explicat Emil Boc. 
Legea permite autorităţilor să confi şte 
averile ilicite (pentru care nu există do-
cumente justifi cative) ale acelor persoane 
care au săvârşit infracţiuni pentru care 
legea prevede o pedeapsă mai mare de 
cinci ani de zile. 

Reiau o formulare folosită mai sus şi 
spun că ideea nu e rea, dar legea ar trebui 
aplicată nu din raţiuni politice, ci pentru 
că aşa e drept. Motivele formulării unei 
asemenea legi nu sunt nici că ea „dă sa-
tisfacţie opiniei publice”, nici că va permite 
opoziţiei să exercite noi presiuni asupra 
actualilor miniştri şi parlamentari. Pentru 
prima oară de la crearea USL, Victor 
Ponta a spus că vor vota o lege propusă 
de PDL. „Noi, legea asta a Guvernului o 
votăm, dar atenţie pentru pedelişti, o s-o 
şi aplicăm”, a avertizat Ponta.

Care va să zică, avem corupţi PDL 
şi USL, nu doar corupţi, care trebuie pe-
depsiţi pentru simplul motiv că au furat, 
indiferent din ce partid sunt, nu numai 
dacă sunt din PDL. Curat murdar!

BERD: Românii, cel mai puţin 
satisfăcuţi de viaţa lor

Românii au cel mai scăzut grad de 
satisfacţie faţă de viaţa pe care o duc, 
în comparaţie cu toate celelalte popoare 
din regiune, afi rmă un studiu al Băncii 
Europene pentru Reconstrucţie şi Dez-
voltare (BERD), dat recent publicităţii şi 
trecut relativ neremarcat de către presa 
românească.

Cel mai rău este că insatisfacţia faţă 
de condiţiile de trai este mai pronunţată la 
tineri, dacă ne gândim că, faţă de 2006, 
nemulţumirea faţă de condiţiile de trai a 
crescut în 2010 cu 15% la nivelul popu-
laţiei şi cu 25% în rândul tinerilor, afi rmă 
experţii BERD.

Desigur că între optimişti şi pesimişti 
există un număr de oameni care nu se 
încadrează în niciuna dintre categorii, dar 
este cu atât mai grăitor faptul că acelaşi 
studiu ajunge la concluzia că „procentajul 
celor optimişti faţă de propriul viitor s-a 
înjumătăţit în România faţă de 2006”, 
fapt explicabil dacă luăm în considerare 
afi rmaţia experţilor BERD că „70% din po-
pulaţia adultă a României a fost afectată 
de criză, ceea ce constituie incidenţa cea 
mai ridicată” în comparaţie cu orice altă 
ţară în tranziţie.

Aceste condiţii şi starea de pesimism 
faţă de propriile perspective au avut şi un 
alt rezultat, de-a dreptul înspăimântător: 
BERD declară că peste 60% dintre români 
au spus că preferă un alt sistem economic 
economiei de piaţă, iar în 2006 nostalgicii 
s-au înmulţit cu 10%.

Şi pentru că un rău nu vine niciodată 
singur, a scăzut la 43% şi numărul celor 
care preferă fără echivoc democraţia, cu 
7% mai puţini decât în 2006! Numai 27% 
din respondenţi au încredere că alegerile 
electorale sunt libere şi corecte, numai 
23% consideră că România este guverna-
tă de lege şi ordine. Şi acum vine bomba: 
totalul acestor procente este cu 40% sub 
media ţărilor din vestul Europei! 

ALEXANDRU MARINESCU

La 15 ani 
de existenţă,

PERFORMANŢA
este 

cuvântul-cheie 
al Liceului 

„LAUDER–REUT”
Bacalaureat 2011: 
promovare 100%, 

cu media 8,52
Cine o cunoaşte pe Tova Ben Nun-

Cherbis de când a venit în ţară, acum 
peste două decenii, nu se miră de 
rezultatul de anul acesta al promoţiei 
de absolvenţi, aşa cum îl rezumăm în 
titlul acestui articol, care este de fapt 
sinteza unei convorbiri cu Tova,cum îi 
spune toată lumea, preşedinta execu-
tivă a Complexului ”Lauder–Reut”. Sa-
bră, formată în cultura competiţională 
a Israelului, Tova a adus aici spiritul de 
competiţie şi performanţă ce caracteri-
zează viaţa din ţara ei. Şi l-a impus şi în 
formarea tinerei generaţii care creşte 
pe băncile şcolii ”Lauder-Reut”. „Per-
formanţa este spiritul în care formăm 
aici elevii”, a insistat  Tova, în cursul 
unei convorbiri, ce a durat peste o 
oră. 

Camere video la examene? „Noi 
avem de mulţi ani 70 de camere video 
în toate sălile,în şcoală se poartă uni-
formă şi fumatul e inexistent în incintă“, 
observă Tova.

Cine crede că un liceu particular e 
un loc în care dai banul şi iei o diplomă, 
se înşeală. În cazul Şcolii de 12 clase 
de la „Lauder”, programul e foarte 
bogat,exigenţele sunt mari şi copiilor   
care nu fac faţă li se recomandă să se 
transfere la alte şcoli. Profesorii sunt 
selectaţi cu o mare exigenţă, se lucrea-
ză mult cu grupuri mici, de 3-5 copii, 
adesea meditaţiile au caracter indivi-
dual  (79 de olimpici la nivel de concur-
suri interne în 2011), programa include 
pe lângă materiile clasice şi cursuri 
de diplomaţie (predate de profesori 
de la Institutul Diplomatic Român), de 
business (ambele în engleză), cursuri 
de media şi comunicare, cursuri de 
limbi străine: engleză (cu profesori de 
la British Council),  ivrit (cu profesori 
veniţi din Israel), franceză, germană, 
spaniolă şi chiar de limbă şi cultură chi-
neză. „Gândim în perspectiva evoluţiei  
economiei mondiale”, afirmă Tova, 
zâmbind). Nimic nu e formal în acest 
program variat şi inspirat de nevoile 
lumii moderne. Copiii fac proiecte, au 
schimburi de idei şi de vizite cu alte 
licee din cinci ţări europene, cei de la 
Media au fost anul acesta  la Festivalul 
de la Cannes,  la un workshop, cei de 
la Diplomaţie au participat la lucrările 
Parlamentului European de la Bruxel-
les iar seriile ”diplomaţilor” din fi ecare  
an primesc diplome semnate de mi-
nistrul de externe român în cadrul unei 
festivităţi la care participă diplomaţi şi 
directori din MAE. Pare totul o joacă 
dar e de fapt foarte serios şi elevii se 
simt  tot timpul, de pe acum, membri 
activi ai societăţii pe care generaţia 
lor va fi  chemată să o conducă peste 
ani...

În 2010 şi anul acesta, pentru pri-
ma oară în istoria învâţământului din 
ţara  noastră, Ministerul Educaţiei a 
recunoscut ivritul ca o limbă modernă, 
pentru care s-a putut opta la bacalau-
reat ca probă la alegere. E un câştig 
cultural, care se datorează în mare 
măsură calităţii învăţământului de la  
şcoala ”Lauder-Reut”. (A.B.)
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Grupul de aproape 100 de tineri evrei 
din România care a luat parte în acest an 
la programul Black Sea Gesher, cea de-a 
zecea ediţie aniversară, s-a remarcat prin 
entuziasm şi implicare. Participanţii din 
diferite oraşe ale ţării au venit în Bulgaria, 

alături de colegii lor din zona balcanică, 
aducând o parte din spiritul comunităţii din 
România. Programul Black Sea Gesher 
a fost pregătit de o echipă de tineri, din 
care nu a lipsit nici participarea autohtonă.

JCC
BUCURESTI,

M a z a l  T o v ,  R a d i o  S h a l o m  !
Mare petrecere la Radio Shalom Ro-

mânia! Cei peste 60 de voluntari implicaţi 
în acest proiect de mare succes au venit 
să celebreze cele şase luni de existenţă 
ale radioului. Ei şi-au adus aminte îm-
preună de momentele cele mai plăcute, 
de succesele obţinute, de întâlnirile pe 
care nu le vor uita prea curând.... Radio 
Shalom promovează viaţa comunitară 
evreiască, fi ind un liant audio între cei 
din ţară dar şi pentru cei care trăiesc în 
Israel sau în alte părţi ale lumii. Proveniţi 

de aici, cunoscători ai limbii române, ei au 
descoperit acest radio ca pe un prieten 
care îi aduce mai aproape de viaţa evre-
iască ce mai există acum în România. 
Programele interactive, numeroşii invitaţi, 
din studio sau telefonic, au făcut din acest 
proiect un program viu, în care fi ecare 
s-a implicat absolut voluntar. În program 
apar şi emisiunile de la Timişoara şi de la 
Oradea, cu ediţiile lor duminicale, dar şi 
reprezentanţi ai altor comunităţi din ţară.

Podul Mării Negre – participare 
românească de excepţie

 Şi în acest an, pensionarii din comu-
nităţi benefi ciază de o serie de programe 
la Cristian şi la Eforie Nord, care le sunt 
special dedicate. Pregătite de doamna 
Sanda Wolf, în compania unei echipe de 
voluntari, acestea sunt atractive pentru 
cei ce vin din întreaga ţară. Vă prezentăm 
câteva impresii ale unui participant, care a 
apreciat această vacanţă, în spirit iudaic.

UN SEJUR ADMIRABIL 
  Ca tot omul care se respectă, şi noi, 

cei de la Căminul  Rosen am plecat vara 
„în vacanţă“. Am fost invitaţi să petrecem 
un sejur la Centrul de instruire şi recreere 
BE YAHAD ( Împreună) de la Cristian . 

Deşi vremea nu a fost prea favorabilă - a 
plouat des - ne-am simţit foarte bine. Ca 
de fi ecare dată, dna Sanda Wolf, energi-
că, serioasă, dar atât de simpatică, a ştiut 
să creeze curând o atmosferă prieteneas-
că între toţi cei veniţi de la Timişoara, Iaşi, 
Brăila şi, bineînţeles, Bucureşti. 

Dintre momentele de vârf ale taberei, 
aş cita expunerile admirabile ale doamnei 
ambasador dr. Mariana Stoica pe teme 
politice şi sociale de mare actualitate, 
ca de exemplu problema globalizării. 
Comentarii documentate, competente şi 
extrem de interesante. 

De asemenea, dna Vera Botiş a pre-
zentat într-o formă originală, interactivă 
o serie de principii fi lozofi ce de viaţă, 

extrase din sfânta Tora. Au avut loc dez-
bateri incitante. 

Am făcut apoi două excursii cu auto-
carul, una la Sinaia, unde am vizitat Casa 
memorială George Enescu şi cealaltă la 
Braşov. În oraşul de la poalele Tâmpei, 
am avut parte de o zi splendidă, cu mult 
soare.

Vineri seară, conform tradiţiei, s-a 
desfăşurat Kabalat Şabat, ritualul fi ind 
îndeplinit cu mult har de dna Marga Trifu. 
Hora, cântec şi mare veselie. 

În timpul sejurului am avut norocul de 
a fi  martori la o manifestare pitorească. 
Cetăţenii din Cristian şi împrejurimi au 
sărbătorit 800 de ani de la intrarea cava-
lerilor teutoni în Ţara Bârsei. 

O paradă impresionantă de oameni 
în costume medievale, numeroşi elevi de 
şcoală îmbrăcaţi în frumosul port popular 
din regiune, o demonstraţie de călărie - 
turnir de altă dată.  

Dacă adăugăm ospitalitatea cu care 
am fost primiţi, cazarea foarte bună şi 
masă excepţională, este lesne de înţeles 
că am fost cu toţii încântaţi. S-au făcut 
numeroase fotografi i spre amintire.  

Din partea grupului de rezidenţi de la 
Căminul Rosen: Sergiu Avram, Tudorica 
Roman, Josefi na Eliscov, Sorin Steinberg, 
Lazarica Grimberg, Simion Gyorgy şi 
Pompiliu Sterian, mulţumirile noastre 
şi sentimente de dragoste faţă de dna 
Rodica Dumitrache, care a fost îngerul 
nostru păzitor. 

Şi în fi nal, întreaga noastră gratitudine 
şi recunoştiinţă F.C.E.R. care a organizat 
aceste minunate Centre de instruire şi 
relaxare. (POMPILIU STERIAN)

Ambasadorii 
tinereţii 

din Israel, 
în vizită 

la JCC Bucureşti
Un grup de elevi din oraşul israelian 

Petah Tikva, implicaţi în programul de 
“tineri ambasadori”, a poposit la JCC 
Bucureşti. Ei au celebrat un Şabat 
împreună cu bucureştenii, schimbând 
impresii şi adrese, bucurându-se de 
această întâlnire. Grupul a fost oaspe-
tele şcolii Lauder din Bucureşti, unde a 
luat parte la diferite programe. Alături de 
oaspeţi, la programul de la JCC a venit 
şi doamna Tova Ben Nun, directoarea 
programelor Lauder în România, care a 
împărtăşit acest moment special alături 
de cei tineri. A fost prezentă şi în emi-
siunea Radio Şalom, realizată de Elly 
Nemţoiu, în care s-a discutat inclusiv cu 
părinţii tinerilor israelieni, care au fost 
impresionaţi de acest moment.

Absolvenţii Hugim, la fi nal de anUnde mergem ?
 La terasă… 

la JCC!
S-a deschis Terasa JCC, un spaţiu 

plăcut, umbros, aşezat într-o oază de 
verdeaţă! Este un loc perfect pentru o 
seară de relaxare – chiar în interiorul 
Bucureştiului – dar şi un loc în care se pot 
urmări diverse pograme. Organizatorii vă 
aşteaptă să degustaţi bucatele israeliene 
care se pregătesc aici, care vă vor duce, 
cu savoarea lor, cu gândul la locul lor de 
origine. Tot mai mulţi tineri îşi petrec aici 
serile, în compania muzicii bune ce se 
aude în surdină. 

Esenţă 
de... ebraică 

În perioada vacanţei a început la 
Bucureşti un curs concentrat de limbă 
ebraică, alături de Essi şi Ronit. La 
program s-au înscris 41 de persoane, 
care doresc să înveţe rapid şi efi cient 
limba ebraică, alături de profesori care 
o vorbesc zi de zi şi care îi cunosc toa-
te subtilităţile. Ebraică se învaţă şi pe 
terasa JCC, atunci când vremea este 
favorabilă. Scopul lecţiilor este să îi in-
troducă pe participanţi în cât mai multe 
situaţii conversaţionale cotidiene, pentru 
a se putea descurca oricând se vor afl a 
în vizită în Israel.

Cei care participă la cursurile iniţiate de JCC Bucureşti au 
mai absolvit un an! Înainte de vacanţă, ei au venit împreună cu 
familia să îşi prezinte realizările. Programul, desfăşurat înaintea 

Şabatului, a fost urmat de Oneg Şabat, unde au fost peste 150 
de persoane.

Programe atractive pentru pensionari
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Cel de-al doilea Şabaton Bereshit 
2011 a reunit, timp de patru zile, 
la Piatra Neamţ, peste 150 de 

participanţi de toate vârstele, din diferite 
zone ale ţării. Subiectul central, conti-
nuând aprofundarea cunoştinţelor din 
Tanah, a fost „Patriarhii”, după ce tema 
ediţiei precedente a fost „Matriarhele”.  
Discuţiile au fost animate, cu întrebări şi 
opinii inedite. Printre cei foarte implicaţi 
- preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
dar şi soţia sa, Anette Vainer. Directorul 
Joint pentru România, Israel Sabag, care 
este unul dintre artizanii acestei idei, res-
pectiv a Universităţii Evreieşti itinerante 
care a devenit un punct de atracţie din 
ce în ce mai intens; un adevărat miracol. 

La Piatra Neamţ a avut loc un adevărat 
festival al gândirii academice. Nu a 
lipsit nici o celebrare impresionantă 

a Şabatului, cu melodii tradiţionale şi 
povestiri hasidice. Una din ele, despre 
pace şi armonie domestică, urcând spre 
noi dinspre Baal Şem Tov, întemeietorul 
hasidismului, a fost spusă de Rav Shalom 
Levi. Şi faptul că povestirea s-a depănat 
în Sinagoga de lemn, în care tradiţia 
spune că se ruga acest înţelept, a avut 
o rezonanţă specială. Echipa de la JCC 
– Bucureşti, care a pregătit Şabatonul – 
Daniel Orenstein, Magda Petruşcă, Ina 
Dinescu, coordonaţi de Shai Orny şi, de 

asemenea, echipa atât de bine coordo-
nată de directorul Joint pentru România, 
Israel Sabag, formată din Alexandru 
Pavel şi Sofi a Nagy , au reuşit această 
performanţă. La ora la care scriem aces-
te rânduri, unul dintre cei mai importanţi 
oameni pentru acest Şabaton Bereshit, 
preşedintele Comunităţii Evreilor din Pia-
tra Neamţ, ing. Haineric Solomon Z.L. nu 
mai este printre noi... S-a implicat cu toată 
fi inţa în acest eveniment, s-a bucurat de 
fi ecare clipă a reuşitei, a dansat alături 
de tineri, a râs şi a simţit, în acele zile 
fericirea renaşterii unei comunităţi: a sa. 

O sesiune desfăşurată în stil Limud, 
adică la alegere, cu ocazia Şaba-
tului a reunit patru lectori venind 

cu teme incitante: Rabinul Abraham 
Ehrenfeld, Shlomo Shoham, Zvika Kfi r şi 
Luciana Friedmann. O prezenţă specială 
la discuţia cu privire la „Femeia evreică 
prin ochii... bărbaţilor” a fost cea a unei 
doamne venite din Israel pentru acest 
eveniment, Rosette Sabag, alături de 
soţul său. Mama lui Israel Sabag - căreia 
toţi i-au spus că poate fi  foarte mândră de 
fi ul ei, care munceşte cu tot sufl etul în in-
teresul comunităţii evreieşti din România 
- a oferit în această discuţie o perspectivă 
de echilibru şi înţelepciune venite dintr-o 
viziune tradiţională.

Havdala, despărţirea de Şabat şi in-
trarea în noua săptămână, a însemnat un 
nou  prilej de dans şi voie bună. Melodii 
tradiţionale evreieşti, israeliene dar şi din 
repertoriul internaţional au urmat acestui 
moment iar dansul a durat apoi aproape 
de zorii zilei. Duminica a mai fost un mo-
ment special: plimbarea cu telecabina pe 
platoul de unde se vede Piatra Neamţ 
şi împrejurimile sale: peisaj care îţi taie 
respiraţia. Bereshit II a însemnat bucuria 
reînnoită de a fi  împreună. (L.F.)  

Coproducţie” Joint – F.C.E.R., actu-
ala ediţie a Bereshit-ului a fost încă 
o modalitate de strângere a legă-

turilor între evreii din România şi Israel, a 

subliniat directorul Joint pentru România, 
Israel Sabag. Gradul ridicat de participare 
a semnalat interesul pentru cunoaşterea 
iudaismului dar şi centralitatea Israelului 
în conştiinţa evreilor români, a remarcat 
directorul JCC – Bucureşti, Shai Orny. 

După o scurtă introducere în temă – 
opţiunea lui Avraham pentru mono-
teism, dr. Samuel Faust, de la Insti-

tutul de Studii Iudaice „Herzog”, Bar Ilan, 
a moderat, prin prisma unor fragmente din 
Midraş, dezbaterile privind motivele care 
l-au condus pe Avraham spre Dumnezeu 
Unicul, insistând asupra forţei avrahami-
tice de convingere în răspândirea ideii 
monoteiste, judecata cu mintea proprie, 
tăria de a spune adevărul fără frică, până 
la confruntare cu Dumnezeu, trăsături 
care se vor perpetua la urmaşi. Dr. Gabriel 
Barzilai – Universitatea Bar Ilan – şi-a 
axat dezbaterea pe texte biblice privind 
binecuvântarea lui Iţhak dată lui Iaacov, 
în locul lui Esav. S-au ridicat probleme 
perene, ca preferinţa mărturisită sau nu a 
părinţilor pentru unul sau altul dintre copii 
şi s-au făcut observaţii pe texte: • reticenţa 
primei binecuvântări date de Iţhak, atunci 
când nu era convins dacă cel din faţa lui 
e Iaacov sau Esav, şi binecuvântarea 
„clasică”, cea primită de la Avraham, în 
deplină cunoştinţă de cauză; . obiectivita-
tea şi veridicitatea naraţiunii biblice, fără 

nimic hagiografi c în relatările 
despre eroi; • raporturile între 
liberul arbitru şi planul divin; • 
importanţa diplomaţiei în relaţiile 
interumane. Traducerile din ro-
mână în engleză şi din engleză 
în română au fost asigurate de 
Magda Petruşcă. 

Memorabil a fost serviciul 
de Kabalat Şabat la Sinagoga 
din Piatra Neamţ, care a stră-
lucit prin:  participare – lideri ai 
F.C.E.R., lideri de comunităţi, 
lideri ai Joint-ului în România; 
prin ofi ciere – Rabinul Abraham 

Ehrenfeld, Rabinul Şhalom Levi, Zvika 
Kfi r, Shlomo Sholam, preşedintele C.E.B., 
Erwin Şimşensohn, originar din Piatra 
Neamţ; ca şi prin cuvântările rostite de 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
preşedintele C.E. Oradea, ing. Felix Kop-
pelmann, directorul Joint pentru România, 
Israel Sabag, directorul JCC Bucureşti, 
Shai Orny. Printre vorbitori s-a afl at şi 
regretatul preşedinte al C.E. Piatra Neamţ 
Haineric Solomon.Traducerea în română 
a fost asigurată de directorul adjunct al 
JCC Bucureşti, Adi Gueron, şi de Daniel 
Orenstein, amândoi - „piloni” ai echipei 
de organizare. La reuşita evenimentului a 
contribuit şi dansul tinerilor din Sinagogă, 
ceea ce a creat un moment de comuniu-
ne sufl etească şi spirituală. A fost Oneg 
Şabat, însufl eţit de muzică evreiască, cu 
concursul echipei JCC şi al preşedintelui 
C.E.B., Erwin Şimşensohn. O stare de 
bine - Seuda şnia. Muzica a alternat cu 
discursuri ale liderilor Joint, traduse din 
ebraică în română, preşedintele C.E. 
Timişoara, Luciana Friedmann.

Şabatul, zi consacrată prin excelenţă 
studiului, a fost prilej de observaţii 
neconvenţionale despre Laban, 

socrul lui Iaacov, făcute de dr. Gabriel 
Barzilai, de incitante comentarii despre 
episodul căsătoriei lui Iaacov cu Lea şi 
Rahel. Folosind maieutica, conferenţiarul 
ne-a ajutat să găsim motive pentru care 
violenţa lui Şimon şi Levi, în episodul 
Sichem, violenţă condamnată de Iaacov, 
duce la dispariţia în timp a tribului lui 
Şimon, pentru că ea nu a trecut de gra-
niţa fanatismului, în timp ce tribul lui Levi 
găseşte iertare în faţa Divinăţii, fi indcă, 
în cazul unora dintre urmaşi, violenţa 
este reacţie împotriva nedreptăţii. Tribul 
lui Levi şi-a perpetuat existenţa în istorie. 
Condiţia umană din perspectivă democra-
tică – statutul de om liber - apare chiar 
din istorisirea creării omului în Biblie, în 
timp ce din mitul babilonean pe aceeaşi 
temă reiese viziunea dictatorială, bazată 
pe dispreţul fi inţei umane. A fost tema 

de încheiere a seminarului, aleasă de 
profesori. Un seminar care ne-a învăţat 
că trebuie să ne străduim să ne compor-
tăm după criteriile stabilite de Divinitate, 
a remarcat dr. Aurel Vainer, realizând 
un succint istoric al celor 45 de ani de 
parteneriat neîntrerupt F.C.E.R. – Joint şi 
dăruind fi ecărui lector albume „România”. 
„Este important să renovăm sinagogi, să 
conservăm cimitire, dar cel mai important 
este să investim în oameni, în viitor”, a 
evidenţiat Israel Sabag. O participantă 
din Timişoara, Verona Botiş,  a primit un 
cadou de ziua ei de naştere din partea 
Joint-ului. „Au fost patru zile care v-au 
făcut să vă puneţi întrebări deschizătoare 
de orizonturi nebănuite, zile în care v-aţi 
făcut prieteni noi”, a spus Adi Gueron. „Un 
seminar care ne determină să ne străduim 
să fi m la înălţimea acestui parteneriat”, 
a opinat preşedintele Filialei A.C.P.R.I. 
– Târgovişte, Ileana Ghenciulescu. (I.D.)

JCC 
Timisoara,

Vacanţă specială 
pentru copii

Copiii sunt în centrul atenţiei JCC Ora-
dea în perioada vacanţei. Ei benefi ciază 
de un program pe două grupe, pentru cei 
care frecventează dar şi pentru şcolari. 
Cea de-a doua grupă este coordonată de 
Katalin Kincses, care le transmite acesto-
ra primii paşi pe calea responsabilizării. 
Ei sunt îndrumaţi să devină oameni de 
încredere şi de cuvânt, să îi ajute pe cei 
ce au nevoie, să aibă respect şi să dea 
valoare muncii lor şi a celor din jur.

Studioul Radio Shalom Oradea, un 
spaţiu amenajat într-un stil profesionist, 
a început să emită şi în direct – o perfor-
manţă ce nu se realiza decât în Bucureşti. 
Andrei Seidler, coordonatorul JCC, şi 
tinerii implicaţi sunt gata să se facă auziţi 
în fi ecare săptămână cu noutăţi orădene. 

În timp ce continuă lucrările de restau-
rare la Sinagoga Ortodoxă din Oradea, în 
cadrul JCC, ce se afl ă practic în aceeaşi 
curte, continuă şi programele obişnuite 
ale acestui centru. Chiar dacă acum 
cursanţii de la diverse specialităţi sunt în 
vacanţă, sunt mulţi aceia care poposesc 
la JCC pentru a se afl a împreună şi în 
timpul verii.

Pagini realizate de LUCIANA FRIEDMANN

JCC 
Oradea

Activitate asiduă 
cu subiecte.... 

de vacanţă
Aerul de vacanţă nu aduce şi oprirea 

activităţilor la JCC Timişoara! Chiar dacă 
cei care au absolvit primul curs la JCC – 
la ebraică, dansuri şi calculatoare – şi-au 
primit cuvenitele diplome, abia aşteaptă 
ca, după doar o lună, să reia cursul. 

Cei din generaţia medie s-au întâlnit 
din nou la un curs despre alimentaţia 
sănătoasă, în compania terapeutului de 
medicină naturistă, Jean Cohen. În dis-
cuţiile cu el s-au implicat toţi cei prezenţi 
dar mai ales medicii Gheorghe Sebok şi 
Dan Mihăicuţă, fi ind o discuţie incitantă 
din perspectiva celor două tipuri de me-
dicină: alopată şi alternativă. 

Pentru copii debutează la Timişoara 
„Kaytanat Kayitz”, un centru de zi ce va 
funcţiona şi le va oferi programe evreieşti 
de interes. Profesoarele Laura Smuleac 

şi Olimpia Cirimpei vor organiza o serie 
de activităţi care să răspundă preocupă-
rilor lor.

Pe timpul verii, numeroase programe 
ale Centrului de zi s-au mutat chiar în 
curtea comunităţii. Terasa improvizată, cu 
balansoarul aferent, a devenit un spaţiu 
atractiv la care „se asociază” şi tot mai 
mulţi tineri. 

La JCC Timişoara, continuă şi cele-
lalte programe, fi ind adaptate acestei 
perioade. Printre acestea se pregăteşte 
o “Seară africană”, dedicată civilizaţiei 
evreieşti dar şi celei autentic autohtone, 
care există în acele regiuni.

 „CEL MAI IMPORTANT ESTE SĂ INVESTIM ÎN OAMENI”
Bereshit, ediţia a II-a, 23 – 26 iunie 2011, Piatra Neamţ 
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Despre 
festivalurile 

de fi lm evreiesc 
Un interviu cu Nicola Galliner, 
directoarea Festivalului de Film 

Evreiesc de la Berlin
– Doamnă  Galliner, fi indcă sunteţi 

directoarea Festivalului de Film Evreiesc 
din Berlin de 17 ani, spuneţi-ne care 
este povestea lui?

– În 1995, când am organizat prima 
ediţie a festivalului, am avut două motive. 
Se împlineau atunci 50 de ani de la sfâr-
şitul celui de-al Doilea Război Mondial, 
iar comunitatea evreiască din Berlin 
ajunsese din nou una destul de impor-
tantă. M-am gândit atunci că ar trebui  
să marcăm cumva  renaşterea unei vieţi 
sociale şi culturale a evreilor la Berlin.  

Pe vremea aceea eram consilier 
cultural la Comunitatea Evreiască din 
Berlin. Auzisem, de altfel, de «Jewish 
Film Festival»; de fapt e vorba de o 
serie de festivaluri care au loc în multe 
dintre oraşele mari din Statele Unite şi 
observasem că există  un interes pentru 
cultura evreiască şi pentru Israel din 
partea berlinezilor – asta a fost al doilea 
motiv, poate cel hotărâtor. Atunci am 
făcut legătura, gândindu-mă că prin fi lm 
poţi să stabileşti cel mai uşor o linie de 
comunicare.

– Cum alegeţi fi lmele care participă 
la festivalul de la Berlin ?

– Greu. Foarte greu. Este în fi ecare 
an un proces dureros. Noi suntem în 
momentul de faţă un festival mai mic 
decât cel de la Bucureşti – anul acesta 
am avut 25 de producţii în festival şi pe 
lista noastră erau 100 – toate bune. De 
aceea ne gândim acum  să organizăm 
un al doilea festival în toamnă, unde să 
proiectăm şi fi lmele pe care nu le-am 
putut prelua în festivalul principal din 
luna mai.

– O ultimă întrebare: există în festi-
valul de la Bucureşti fi lme care au fost 
prezentate şi la Berlin?

– Da. 16 fi lme - toate foarte bune ; 
între care şi fi lmul care a fost proiectat 
la gala de deschidere, «Wagner&Me», 
un excelent documentar despre muzica 
lui Wagner şi complicitatea  Festivalu-
lui Wagner de la Bayreuth cu regimul 
nazist, regizat de Patrick McGrady, în 
tradiţia documentarelor BBC.

BIANCA FILIP

Bucureşti     Festivalul Filmului Evreiesc 
Peste 10.000 de spectatori au asistat, în perioada 

20-26 iunie, la prima ediţie a Festivalului Filmului 
Evreiesc Bucureşti, desfăşurată la Cinema Studio, 
Cinema Scala, Green Hours şi Muzeul Ţăranului 
Român. Proiecţii de fi lme, dintre care 29 în premieră 
în România, producţii laureate la Cannes sau cu pre-
mii César, Oscar şi Sundance, dezbateri, expoziţii de 

fotografi e şi un concert al formaţiei Petrojvic Blasting 
Company, din Los Angeles, au încununat această 
ediţie a evenimentului ce a avut ca scop informarea 
publicului român privind tradiţiile şi cultura evreiască, 
precum şi educarea tinerilor în sensul toleranţei inter-
etnice şi religioase.

S p e c t a c o l  d e  g a l ă
Festivalul s-a deschis cu o Gală la care 

au participat numeroşi oameni de cultură, 
actori de cinema şi de teatru, membri ai 
obştii evreieşti ş.a. 

Artistul-interpret A. G. Weinberger 
ne-a introdus în lumea muzicii tradiţionale 
evreieşti. Apoi au adus salutul lor doamna 
Nicola Galliner, directoarea Festivalului de 
Film Evreiesc de la Berlin, dr. Aurel Vainer, 
preşedintele F.C.E.R., Erwin Şimşensohn, 
preşedintele C.E.B., criticul de fi lm Mar-
gareta Nistor, Paul Ghiţiu, fost deputat, 
directorul Festivalului de la Bucureşti. 
Actorul Andrei Finţi a prezentat progra-
mul şi a anunţat prezenţa doamnei Hedi 
Fried, una dintre protagonistele fi lmului, 
autoare a patru cărţi despre Holocaust, 
pe care l-a trăit alături de sora sa, ambele 

supravieţuitoare ale lagărelor Auschwitz şi 
Bergen –Belsen.

Filmul „The Last Survivor” (Ultimul 
supravieţuitor) a fost realizat de doi tineri 
regizori talentaţi, Michael Portnoy şi Mi-
chel Kleiman, şi a fost premiat la festiva-
lurile de la Oxford şi de la Dallas, în 2010. 
A participat la alte festivaluri, la Miami, 
Boston, Los Angeles. Este vorba de mari 
tragedii – Holocaustul antievreiesc din anii 
1939-1945, masacrul din Africa Centrală, 
din 1994, cu 5,4 milioane de victime. 
Protagonişti sunt scriitoarea Hedi Fried, 
născută la Sighet, în prezent locuitoare 
în Suedia (Stockholm), Jacquelin Mureka-
tete, Justin Semahoro, Adam Bashar, de 
pe continentul african. Dacă Holocaustul 
antievreiesc este astăzi cunoscut în mare 

parte, cu toate eforturile unor „asasini 
morali” de a-l nega, masacrele din Africa 
sunt şi astăzi ignorate de o mare parte 
a planetei, deşi marile puteri cunoşteau 
la vremea respectivă gravitatea faptelor. 
Supravieţuitorii s-au refugiat în special în 
SUA şi Israel. Mesajul extraordinar pe care 
această peliculă îl poartă este că nu avem 
voie să ignorăm nici o crimă împotriva 
umanităţii. Orice încercare de a ascunde 
adevărul creează premisele repetării unui 
nou masacru, poate a unui nou Holocaust, 
indiferent împotriva cărei etnii. 

Hedi Fried, astăzi în vârstă de 87 de 
ani, a relatat momente din viaţa ei, a 
răspuns la numeroase întrebări puse de 
participanţi. O seară de neuitat pentru 
inimă şi minte.

F i l m e ,  f i l m e ,  f i l m e …
C â t e v a  d i n t r e  c e l e  m a i  i n t e r e s a n t e  p e l i c u l e  d i n  F e s t i v a l

Protektor (Cehia, Germania), 
regia Marek Najbrt, este un fi lm captivant, 
în manieră modernă despre ocupaţia 
nazistă în Praga. Un  reporter de radio 
colaborează cu naziştii în scopul salvării 
soţiei sale, care este o actriţă evreică. Fi-
nalul este tragic. Asasinarea lui Heydrich, 
Reichsprotektorul Cehiei şi Moraviei, în 
mai 1942, atrage represalii cărora le cad 
victime, pe lângă evreii, care erau oricum 
deportaţi în lagăre, şi cehi. Simbolul este 
un biciclist care aleargă  disperat spre 
moarte. Actriţa Hana se încolonează din 
proprie iniţiativă pentru a fi  deportată. 
Destinaţia – Auschwitz sau alt lagăr al 
morţii.

Amos Oz. Natura vise-
lor (Israel) este un minunat fi lm despre 
lupta celui mai mare scriitor israelian cu 
el însuşi, cu trecutul lui şi cu lumea care-l 
înconjoară. Regizorii, doi tineri israelieni, 
soţ şi soţie, l-au însoţit pe scriitor timp de 
doi ani, atât în intimitatea căminului său 
de la marginea deşertului, în timpul acti-
vităţii sale de creaţie, cât şi în ieşirile lui în 
spaţiul public, în Israel, în SUA, în Germa-
nia şi în alte locuri unde Oz a avut prilejul 
să-şi exprime poziţia politică, felul în care 
vede că s-ar putea soluţiona confl ictul 
israeliano-palestinian. Începutul acestui 
documentar ne introduce în „secretele” 
creaţiei, poate, a celui mai bun roman 
al scriitorului, „Poveste despre dragoste 
şi întuneric”. Cartea, care descrie prima 
parte a vieţii lui, istoria tragică a familiei, 
este, spune autorul în fi lm, o încercare de 
a înţelege modul în care mediul cultural 
european a infl uenţat părinţii, rudele şi 
cercul de prieteni ai acestora. Este o ten-
tativă interesantă şi curajoasă, deoarece 
sinuciderea mamei lui, când Oz avea 12 
ani, l-a determinat să respingă originea 
lui europeană şi infl uenţele acestei cul-
turi. A trebuit să treacă ani buni, să se 
maturizeze, să treacă prin numeroase 
experienţe ca să accepte acest trecut, să-
şi dea seama că nimeni nu are certitudini. 
indiferent în ce mediu a crescut, fi indcă, 
a recunoscut el mai târziu, este greu să 
ai certitudini în marile încercări prin care 
treci în viaţă. 

  Este poate unul dintre motivele singu-
rătăţii lui. Amos Oz este un om al cetăţii. 
Îl interesează în cea mai mare măsură ce 
se întâmplă cu poporul său, cu el dar şi cu 
vecinii cu care coexistă. Doreşte strădanii 
comune, un dialog, concesii şi înţelegere 
din ambele părţi. Idealuri frumoase, dar 
care, din păcate, din cauza condiţiilor, 
nu pot fi  realizate, cel puţin deocamdată. 
Amos Oz este conştient de acest lucru şi 

nu poate să nu fi e, din moment ce 
partidul pe care a dorit să-l înfi in-
ţeze şi care a participat la ultimele 
alegeri sub egida formaţiunii de 
stânga “Meretz”, a obţinut doar trei 
mandate în Knesset. Nici israelienii 
şi nici palestinienii nu sunt pregătiţi 
pentru viziunea lui Oz. Atacat atât 
din dreapta cât şi din stânga, s-a 
retras din viaţa publică. A rămas 
singur. Dar este vorba doar de un 
plan al vieţii lui. Amos Oz nu va fi  
niciodată singur, el nu va fi  părăsit 
nici de cititorii lui din întreaga lume, 
nici de eroii creaţi de el (unii apar-
ţinând vieţii reale). Îi vor rămâne fi deli 
şi-i vor umple viaţa. Şi aceasta este o 
permanenţă şi o certitudine indestructibile

Strangers No More (Israel) 
este pelicula distinsă în acest an cu 
Oscarul pentru cel mai bun documentar 
de scurt metraj. O poveste emoţionantă, 
adevărată, despre limba ebraică-liant al 
copiilor şi tinerilor din zeci de ţări. Ebraica, 
însuşită de sudanezi şi ruandezi, sud-
africani şi copii din Eritreea, fi lipinezi sau 
chinezi. Şi prin intermediul limbii se naşte 
dragostea pentru Israelul care i-a primit, 
i-a adăpostit, le-a oferit şcoală, învăţătură 
şi multă, multă dragoste, le-a redat (sau 
în unele cazuri le-a dat) copilăria, pierdută 
în taberele de refugiaţi, în satele unde pă-
rinţii şi fraţii lor nu au fost atât de norocoşi 
ca ei şi au murit. Şcoala „Bialik- Rogozin” 
din centrul Tel Aviv-ului există. Acolo a 
fost fi lmat documentarul. O frecventează 
200 de copii israelieni şi 600 de copii de 
refugiaţi, imigranţi africani sau din Asia, 
unii legali, mulţi – ilegali. Autorităţile isra-
eliene au decis la un moment dat expul-
zarea acestor copii, împreună cu părinţii 
lor. Succesul fi lmului, faptul că întreaga 
lume a văzut eforturile care se fac pentru 
salvarea spirituală, pentru integrarea lor, 
a determinat amânarea acestei măsuri. 
Un Oscar într-adevăr valoros.

Ajami (Israel) este fi lmul artistic 
de lung metraj cu care Israelul a intrat în 
competiţia pentru Oscarul acordat celui 
mai bun fi lm străin. Nu l-a câştigat fi indcă 
„Ajami”, cu siguranţă, nu este pe placul 
juriului american, al publicului american. 
Este un fi lm dur şi dureros, despre dro-
guri, contrabandă, războiul dintre clanuri, 
asasinate, despre imposibilitatea de a 
scăpa de sărăcie cu mijloace cinstite dacă 
eşti un arab sărac ce trăieşti în cartierul 
rău famat Ajami, din Iaffa. Confl ictul nu 
este numai între israelieni şi arabii din 
Israel ci şi între arabii înşişi. Dacă eşti 
arab creştin, nu-ţi laşi fi ica să se căsăto-

rească cu un arab musulman şi faci orice 
ca să scapi de pretendentul nedorit şi pe 
deasupra sărac – îi pui o capcană, îl dai 
pe mâna poliţiei israeliene şi nu contează 
dacă , între timp, mor oameni nevinovaţi, 
tineri arabi sau tineri israelieni. Filmul a 
fost realizat de un regizor israelian şi unul 
palestinian. Au cunoscut bine realitatea 
din Ajami, din ambele puncte de vedere. 
Aceasta explică reuşita, nu şi succesul, 
fi lmului. O astfel de creaţie nu poate avea 
succes.

O seară a reîntâlnirilor emoţionante
 Andrei Călăraşu s-a revăzut cu unul dintre primii  actori lansaţi de el în fi lm, Iurie 

Darie.  Rozina Cambos  a fost îmbrăţişată cu drag de Ileana Stana Ionescu. Ion Lu-
cian privea emoţionat scenele revederii. Lumea artistică românească  se  regăsea 
în  amintirea  unor vechi prietenii, iubiri, sentimente. Cine nu a văzut, din generaţia 
ceva mai vârstnică, ”Alo, aţi greşit numărul”, „Vacanţă la mare”, „Şi Ilie face sport”, „ 
Vultur 101”?   Eroii se afl au în holul Cinematografului  Scala, în seara zilei de  25 iunie. 
Rozina Cambos, frumoasă, expresivă, a vorbit circa jumătate de oră despre cariera 
ei în România şi în Israel, Andrei Călăraşu   a relatat  tinereţea sa de supravieţuitor 
al Trenului Morţii Iaşi-Călăraşi ( regizorul Al. Finţi i-a dat numele de Călăraşu, în loc 
de B. Gropper), momentele când şi-a văzut tatăl şi fratele mort în vagon cu el, inter-
venţia  neuitatei doamne Viorica Agarici, din Roman, care cu autoritatea de coman-
dant al Crucii Roşii a dispus deschiderea vagoanelor şi  ajutorarea supravieţuitorilor.  
Călăraşu a adus nelipsitul său umor în relatări despre viaţa artistică sub dictatorul 
Gheorghiu-Dej. Un bărbat atrăgător, cuceritor de inimi, dar înainte de toate talentat, 
dăruit cinema-ului, astăzi împuţinat la trup, care nu poate dormi în nici o noapte după 
o viaţă de  riscuri în lupta cu viaţa, cu  realizarea artistică. Alături este doamna Coca, 
niciodată lipsă de lângă soţul ei, sentimentalul, inteligentul,  umoristul înnăscut, autor 
de „feste” şi satire  originale, puse în scenă imediat, în momentul inspiraţiei. I-am 
revăzut pe Ion Lucian, Ileana Stana Ionescu, ş.a.

Cele trei fi lme au  entuziamat publicul prezent în număr mare în sala de la „Scala” 
– „ Alogic 11”, după o piesă de regretatul Nicolae Cajal, fost preşedinte al F.C.E.R., 
reputat om de ştiinţă, dar şi dramaturg în orele sale de  inspiraţie strălucită (cu actriţa 
Roxana Guttman, în rolul principal, purtătoarea unui mesaj de profund umanism),  
”Oare cât trăiesc cocorii?”, al regizorului Dan Paul Ionescu, o peliculă remarcabilă, 
cu Andrei Călăraşu,  „Destinul unei  actriţe – Rozina Cambos”, expresivă, uluitor de 
frumoasă; se luptă acum cu o boală greu de învins, dar rămâne exuberantă, iubită 
de mulţi foşti colegi ai ei din Bucureşti (realizator Irina Ifrimache). În fi nal a apărut pe 
scenă o formaţie muzicală  din Los Angeles, care a interpretat în ritm  tineresc Hava 
Naghila şi alte melodii evreieşti tradiţionale.

În  holul cinematografului, artiştii români şi cei veniţi din Israel nu se mai puteau 
despărţi, lăcrimau, amintindu-şi de  tinereţe, de rolurile jucate împreună, sub ochiul 
mereu vigilent al cenzurii despre care, astăzi, tinerii nici nu au mai auzit.

Pagină realizată de EVA GALAMBOS şi BORIS MEHR

AjamiAjami
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La sfârşitul lui iunie a.c. s-au împlinit 70 
de ani de la una dintre cele mai cumplite 
drame ale evreilor din România – Pogromul 
de la Iaşi. După rebeliunea legionară de la 
Bucureşti din ianuarie 1941, „duminica sân-
geroasă“ de la Iaşi, din 29 iunie 1941, a fost 
cel de-al doilea capitol din istoria dramatică 
a populaţiei evreieşti din timpul celui de-al 
doilea război mondial. Guvernul Antonescu 
– aşa cum au arătat documentele aduse la 
cunoştinţa opiniei publice prin eforturile şi 
strădaniile istoricilor evrei,  dar nu  numai, 
din România, Israel, Statele Unite şi din alte 
ţări, prin deschiderea unor arhive şi, nu în 
ultimul rând, prin evocările supravieţuitorilor 
- a avut o politică şi un plan bine stabilite 
care vizau lichidarea evreilor, metode pro-
prii, „originale”, care au dus la moartea a 
300.000 dintre ei. Acestea s-au întâmplat în 
cadrul pogromurilor, al Trenurilor Morţii, al 
deportărilor în Transnistria şi în alte lagăre, 
prin împuşcarea lor sau prin incendierea 
clădirilor unde au fost închişi evreii, cum s-a 
întâmplat la Odessa.  Şi cu toate că a trecut 
atâta timp, dovezile crimelor  reapar şi după 
70 de ani, cum s-a întâmplat anul trecut, când 
a fost descoperită o nouă groapă comună 
la Popricani, cu rămăşiţele a peste 100 de 
persoane – bărbaţi, femei şi copii, împuşcaţi 
în pădurea din localitate. 

Memoria tuturor victimelor a fost evocată 
cu prilejul şirului de evenimente care s-au 
desfăşurat la Iaşi. Organizate de Institutul 
Naţional pentru Studierea Holocaustului din 
România ”Elie Wiesel”, de Federaţia Comu-
nităţilor Evreilor din România (F.C.E.R.), de 
Comunitatea Evreilor din Iaşi, cu participarea 
Universităţii „Al. I. Cuza“, a Ministerului Cul-
turii şi Patrimoniului Naţional şi cu sprijinul 
administraţiei locale şi centrale,  manifestările 
au readus în memorie cele petrecute cu 70 
de ani în urmă, cu scopul de a atrage atenţia 
că ele nu trebuie uitate, că trebuie sugrumate 
în faşă orice încercări de reînviere a unor idei 

şi ideologii care ar putea duce la repetarea 
unor astfel de tragedii. Aceasta deoarece, din 
păcate, chiar după experienţa Holocaustului, 
genocidul s-a repetat în diferite alte zone ale 
lumii – Bosnia, Ruanda sau Sudan (Darfur) 
unde, la fel ca evreii, oamenii au fost ucişi 
fi indcă aveau o altă credinţă sau aparţineau 
unui alt neam.

Pelerinaj la gropile comune
Ceremoniile comemorative au început cu 

pelerinajul la gropile comune afl ate în cimi-
tirele din Podu Iloaiei şi Târgu Frumos. Aici 
sunt îngropate victimele care şi-au pierdut 
viaţa în primul Tren al Morţii Iaşi-Podu Iloaiei. 
În acea duminică fi erbinte de sfârşit de iunie, 
mii de evrei – bărbaţi dar şi femei şi copii – 
au fost înghesuiţi în vagoane de vite închise 
ermetic, plimbaţi opt ore  pe o distanţă nu mai 
mare de 20 de km., fără aer, apă, hrană. Trei 
sferturi dintre ei au murit sufocaţi. 

La Podu Iloaiei au ţinut să-şi adu-
că omagiul supravieţuitorii  şi familiile 
lor,descendenţii, mulţi veniţi din Israel, ce-
tăţeni ai Iaşiului şi reprezentanţi la cel mai 
înalt nivel ai autorităţilor centrale şi locale, 
reprezentanţi ai cultelor, ambasadori sau 
reprezentanţi ai ambasadelor, o delegaţie 
de la Muzeul Holocaustului din Washington, 
conducerea şi membri ai Institutului „Elie 
Wiesel”, inclusiv fostul director general, gen.
Mihail Ionescu, conducerea F.C.E.R. şi a 
Comunităţii din Iaşi, cea a AERVH.

O scurtă ceremonie religioasă a fost ţinu-
tă de rabinul Abraham Ehrenfeld‚ apoi mai 
mulţi participanţi au dorit să spună câteva 
cuvinte. În mesajul transmis de prefectul de 
Iaşi, Dragomir Tomaşeschi, a fost evocată 
tragedia evreilor şi consecinţele acesteia. 
”Amintirea evenimentelor de-acum 70 de 
ani de la Iaşi trebuie să reprezinte un mo-
ment de refl ecţie asupra totalitarismului şi a 
consecinţelor sale tragice...Datoria noastră 

de onoare este de a lupta împotriva oricărei 
manifestări de intoleranţă pe criterii etnice 
sau religioase, de a aplica principiile egalităţii 
în drepturi între oameni şi ale non-discrimi-
nării pe baza etniei...” Primarul localităţii, 
Petru Baciu, şi-a manifestat prietenia faţă 
de concetăţenii lui evrei, care au trăit în 
Podu Iloaiei. El a menţionat că a afl at de 
la părinţi despre Trenul Morţii şi a mulţumit 
celor care au venit să comemoreze tragedia 
evreilor de acum 70 de ani. În mesajul IPS 
Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, 
se exprimă compasiunea şi regretul faţă de 
cele întâmplate şi angajamentul de a nu uita 
evenimentele tragice şi victimele.

„Tragedia evreilor a fost 
şi tragedia României“

Paul Shapiro, director al Centrului de Stu-
dii  Avansate în domeniul Holocaustului de la  
Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA, 
după ce a descris chinurile evreilor ieşeni, 

îmbarcaţi în Trenul Morţii Iaşi-Podu Iloaiei, 
a arătat că victimele au pierit „din cauza an-
tisemitismului şi a urii rasiale ce caracteriza 
România de-atunci şi care devenise politica 
de stat a guvernelor Goga, patriarhului Miron 
Cristea, sub regimul naţional legionar şi sub 
dictatura lui  Ion Antonescu...Tragedia cetă-
ţenilor evrei ai Iaşiului a fost şi o tragedie a 
României”.Vorbind ca reprezentant al MapN, 
general Mihail Ionescu a subliniat că tragedia 
de la Iaşi a fost „expresia unei politici con-
damnabile în care discriminarea paroxistică, 
până la anihilare fi zică a celuilalt, a celorlalţi, 
cei care se deosebesc de majoritate, a de-
clanşat violenţa, pogromul reprezentând un 
punct culminant al carenţei democratice... A 
fost şi începutul unei perioade întunecate, 
coborâtă asupra României, Transnistria 
fi ind una din expresiile sale. Comemorarea 
este un prilej de a adânci înţelegerea şi 
cunoaşterea evenimentelor. Este necesară 
aducerea lor la cunoştinţa generaţiei tinere 
pentru ca ceea ce a fost posibil atunci să 
nu se mai repete”, a afi rmat vorbitorul. Ing. 
Paul Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R., a 
arătat că singura vină a victimelor a fost că 
s-au născut evrei. El s-a pronunţat împotriva 
celor care spun că în România nu ar fi  fost 
Holocaust şi a cerut asumarea răspunderii 
de către cei vinovaţi. Dr. Alexandru Florian, 
directorul Institutului „Elie Wiesel”, a vorbit 
despre eforturile depuse pentru ca guver-
nul să recunoască existenţa Holocaustului 
românesc. Institutul „Elie Wiesel”, a mai 
spus el, are menirea de a promova memoria 
acestor oameni nevinovaţi, care au murit în 
iunie 1941, şi de a combate orice manifestări 
de antisemitism din România. Institutul va 
face totul ca tragedia evreilor să nu fi e dată 
uitării. „An de an, prin comemorări ca acelea 
de astăzi, încercăm să menţinem vie fl acăra 
amintirilor pentru ca şi noua generaţie să 
cunoască aspecte care nu mai trebuie să 
se repete“, a subliniat Pincu Kaisermann, 
preşedintele de onoare al Comunităţii Evre-
ilor din Iaşi, care are îngropaţi aici membri 
ai familiei. O veşnică nedumerire a lui este 
cum a fost posibil ca la Iaşi, unde evreii şi 
românii au coexistat, să se întâmple o astfel 
de tragedie şi cum este posibil ca astăzi 
să existe oameni de ştiinţă, intelectuali 
care să pretindă că au fost omorâţi doar 
câteva sute de evrei comunişti, aşa cum a 
susţinut Antonescu...şi „să nu se arate ade-
vărul care, din păcate, este incontestabil. 
Noi trebuie să-i iertăm doar pe cei care au 
procedat din neştiinţă, ignoranţă, frică...dar 
să nu-i iertăm pe cei care au ordonat şi au 
executat, fără discernământ, crime cutre-
murătoare. În acelaşi timp, nu avem dreptul 
să-i uităm pe cei care, cu riscuri enorme, au 
făcut imposibilul şi au salvat multe vieţi“, a 
subliniat Pincu Kaisermann. Israel Tanner, 
membru al conducerii AERVH, a vorbit des-
pre responsabilitatea faţă de supravieţuitori 
şi faţă de cei care au salvat vieţi.

Comemorarea de la Podu Iloaiei s-a în-
cheiat cu depunerea de coroane de fl ori de 
către participanţi, printre care Ambasadele 
SUA, Israelului, Germaniei şi  Cehiei, Gu-
vernul României, MapN, Muzeul Holocaus-
tului din Washingron, Institutul „Elie Wiesel”, 
HOR-Israel, F.C.E.R., Comunitatea din Iaşi, 
AERVH, reprezentanţi ai administraţiei locale 
şi centrale ieşene.

Mesajul Marelui Rabin MENACHEM HACOHEN

NU AVEM VOIE SĂ SUBESTIMĂM NEGAŢIONISMUL
Ne-am adunat astăzi aici, lideri religioşi, personalităţi publice şi 

guvernamentale pentru a comemora fraţi, surori, bărbaţi, femei şi 
copii, ucişi cu brutalitate la Iaşi şi în împrejurimi, de neoameni, în 
anii Holocaustului.  Recent, s-a descoperit o altă groapă comună, în 
care au fost înmormântaţi  evrei asasinaţi în pădurea de la Popricani. 
Ei au fost reînhumaţi, pentru ultima odihnă aici, în cimitirul acesta. 
Adunarea noastră de la Iaşi are un sens special. Acest oraş a văzut 
omul cu două feţe. A văzut omul „creat după chipul şi asemănarea 
lui Dumnezeu”, respectiv - oameni de diferite naţionalităţi, culturi 
şi o varietate de credinţe şi opinii,  care au trăit secole împreună, 
au creat şi au modernizat această urbe, aducându-şi contribuţia la 
dezvoltarea Iaşiului pe multiple planuri: cultural, economic, ştiinţifi c, 
industrial. Dar acest oraş a văzut, de asemenea, modul în care 
omul devine fi ară, fi inţe umane „create după chipul şi asemănarea 
lui Dumnezeu” care devin Cain, omorându-l pe Abel, fratele său. 

În istoria evreilor, până acum 70 de ani, când evreii ziceau Iaşi, 
era ca şi cum ar fi  spus „oraş - mamă” între comunităţile evreieşti 
din România. La Iaşi, trăia o comunitate evreiască cu peste 50.000 
de membri. Până acum 70 de ani, pe 28 iunie 1941, când un evreu 
spunea Iaşi, se referea la o viaţă evreiască puternică, cu o istorie 
veche de peste cinci sute de ani. Am cunoscut Iaşiul - un oraş mare, 
cu rabini, cu savanţi evreo-români renumiţi. Iaşiul - cu zeci, poate 
sute de sinagogi şi case de studiu. Iaşiul - cu oameni minunaţi, 
Iaşiul - cu artişti evreo-români, unii - inovatori în domeniul literaturii 
şi al artei. Iaşiul Rabinului Yehoshua Hashil Mafta, părintele hasi-
dim-ilor, şi al lui Avraam Goldfaden – părintele şi fondatorul teatrului 
evreiesc. Aceasta a fost până acum 70 de ani. 

Din 28 iunie 1941, din «duminica aceea», Iaşiul înseamnă şi 
referire la asasinarea cu sânge rece a atâtor femei şi bărbaţi, bătrâni, 
tineri, fete şi băieţi, mame şi taţi, fraţi şi surori, ucişi pentru singura 
„vină” de a se fi  născut evrei. Moartea se plimba pe străzi, bătea la 
uşile evreilor şi se ridica la ferestre lor.  Trenul Morţii călătorea zile 
şi nopţi în drum spre Târgu  Frumos şi Călăraşi; în el, mii de evrei 
înghesuiţi în vagoane pentru vite, sigilate, fără lumină, fără aer, fără 
hrană sau apă, sufocându-se în agonie teribilă, de foame şi de sete.

Poporul evreu poartă durerea aceasta ca o rană deschisă, care 
este o parte a Holocaustului evreilor europeni.  El a jurat că aşa ceva 
nu se va mai repeta. „Never again”! Dar lumea liberă şi democraţia 
au învăţat, oare, ceva din tragedia teribilă? Nu mai există riscul 
nazismului, rasismului criminal, urii faţă de Dumnezeu promovate 
ca politică de stat de duşmanii umanităţii şi aliaţii lor în această 
ţară. Nu mai există antisemitismul lui A. C. Cuza şi al acoliţilor săi, 
legionarii şi „Garda de Fier”  ucigaşă, nu mai există regimul prona-
zist al lui Ion Antonescu. Toţi am învăţat să recunoaştem feluritele 
înfăţişări renăscute ale rasismului, xenofobiei, antisemitismului. 
Uneori, ne imaginăm că pericolul lor este marginal. Nu avem voie să 

subestimăm acţiunile celor care neagă, sub diferite forme, existenţa 
Holocaustului şi îşi creează adepţi. 

Amintiţi-vă şi ţineţi minte: răul are multe feţe.  Amalec apare, 
câteodată, sub forma naţionalismului, a falsului patriotism; uneori, 
sub forma rasismului, xenofobiei, neonazismului, totalitarismului şi 
aşa mai departe. În zilele noastre există pericolul fanaticilor religioşi 
şi al teroriştilor. Ei se prezintă, întotdeauna,cu feţe inocente, negând 
Holocaustul şi actele criminale. Din gurile lor vine răspunsul ipocrit 
al lui Cain, care, întrebat de Dumnezeu  “unde este fratele tău, 
Abel?”,  ridică din umeri: “nu ştiu, doar nu sunt paznicul fratelui 
meu!” Tora primită de poporul lui Israel ne obligă să repetăm zilnic 
miţva: «Amintiţi-vă ce v-a făcut vouă Amalec»! 

Acest comandament, de a nu uita vreodată, ne învaţă pe noi şi 
generaţiile următoare cum să luptăm împotriva celor care visează 
la un nou Holocaust. La cuvântul Holocaust se adaugă cuvântul 
”ZACHOR» -  „Aminteşte-ţi”, care însoţeşte poporul evreu de la 
crearea sa.

Conceptul de Holocaust este  unic în lexiconul popoarelor 
civilizate. „ZACHOR”- „Aminteşte-ţi”, pentru că nu poţi explica 
Holocaustul, pentru ca tot ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului 
să servească drept avertisment atât nouă cât şi întregii umanităţi, 
atragându-ne atenţia că „războiul lui Dumnezeu cu Amalec continuă 
din generaţie in generaţie”. „Amintiţi-vă”!  Nu slăbiţi combaterea 
răspândirii tumorii maligne care este negaţionismul, împiedicaţi 
creşterea puterii politice a neonazismului! 

Ne afl ăm la Iaşi şi durerea noastră este tăcută. Dar din această 
comemorare ieşim mai puternici, ca evrei şi ca oameni de bună 
credinţă, ştiind că în istoria poporului evreu s-a petrecut o schim-
bare imensă. Există Statul Israel, protectorul şi refugiul poporului 
lui Israel, reper de mândrie şi speranţă nu numai pentru noi, ci şi 
pentru întreaga  umanitate civilizată, prin realizări sociale, culturale, 
tehnologice, principii etice.

La comemorarea a 70 de ani de la pogromul de la Iaşi, 
reafi rmăm: Nu există nici o iertare pentru criminali! Nu există nici o 
prescriere a crimelor! Morţii nu vor fi  uitaţi! 

Aici, în acest oraş minunat, dar şi încărcat de tragedie, jurăm, 
împreună cu toţi prietenii, cu toţi credincioşii în Dumnezeu Unicul: 
viaţa evreilor, a oamenilor de orice etnie şi confesiune nu va mai fi  
abandonată! Vom lupta pentru eliminarea rasismului şi a antisemi-
tismului de pe pământ! În această zi de aducere aminte, nu-i  vom 
uita pe fraţii noştri şi nici pe românii recunoscuţi ca Drepţi între 
Popoare la „Yad Vashem”. 

În ziua aceasta vom spune cu glas tare: „SHEMA ISRAEL ADO-
NAI ELOCHEINU ADONAI ECHAD!” - „Ascultă Israel, Domnul este 
Dumnezeul nostru, Domnul este UNUL!” 

„Am Israel Hai!” - „ Poporul lui Israel trăieşte!”

Evenimente comemorative la Iaşi 1941 – 2011

7 0  d e  a n i  d e  l a  z i l e l e  s â n g e r o a s e  a l e

P O G R O M U L U I

(Continuare în paginile 14, 15, 16)
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Orice încălcare a libertăţii 
umane va duce la violenţă
Pelerinajul a continuat la Monumentul de 

la gropile comune din Târgu Frumos, unde 
sunt îngropate 654 de victime ale Trenurilor 
Morţii. După ceremonia ţinută  de Rabinul 
Abraham Ehrenfeld  şi Kadişul colectiv, a vor-
bit ambasadorul SUA, E.S. Mark Gittenstein. 
Orice încălcare a libertăţii umane va duce la 
violenţă, a declarat Excelenţa Sa, precizând 
că acest lucru s-a întâmplat în România în 
urmă cu 70 de ani. Preţul libertăţii este vigi-
lenţa eternă, a atras atenţia vorbitorul, care 
a recomandat ca toată lumea să citească 
Raportul Wiesel pentru ca să-şi dea seama 
de implicarea directă a guvernului Antonescu 
în uciderea evreilor. Şi acest lucru nu se pu-
tea întâmpla fără participarea unor  cetăţeni 
obişnuiţi. Pe de altă parte, nu trebuie uitate 
actele de curaj ale unor români, „Drepţi între 
Popoare”, care au intervenit pentru a-i ajuta 
pe evrei. Ambasadorul SUA a arătat că este 
impresionat de poziţia guvernului român, 
care şi-a asumat răspunderea pentru cele în-
tâmplate. În mesajul ambasadorului Germa-
niei, E.S. Andreas von Mettenheim, citit de 
Iulian Fricke, ataşatul de presă al Ambasadei, 
se arată că pogromul din Iaşi face parte din 
cele mai negre zile ale istoriei evreilor din 
Iaşi. Cele 13 000 de victime reprezintă o 
parte din crimele Holocaustului. Referindu-
se la responsabilitatea lui Ion Antonescu, se 
arată că, cu puţin timp înainte de 29 iunie, 
Hitler îi dezvăluise lui Antonescu ideile lui 
privind tratamentul evreilor. În mesaj se 
lansează un apel de a se acţiona împotriva 
manifestărilor de antisemitism şi se sublini-
ază necesitatea organizării unor comemorări 
pentru ca cei ce participă acolo să devină, 
la rândul lor, martori. Vasile Timiş, secretar 
de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, şi-a exprimat „respectul şi regretul 
pentru jertfele de-acum 70 de ani şi a cerut 
eforturi comune pentru ca astfel de lucruri să 
nu se mai întâmple. Astăzi, în Europa există 
şansele realizării unităţii în diversitate, ale 
respectării diversităţii culturale şi etnice a tu-
turor. Guvernul României, Ministerul Culturii 
au acţionat şi acţionează în această direcţie. 
În cuvântul său, Radu Ioanid, director la Ar-
hivele Muzeului Holocaustului de la Washin-
gton, a vorbit despre semnifi caţia locului în 
care se desfăşoară ceremoniile, mormântul 
a 654 evrei care au murit în Trenul Morţii. El 
i-a evocat pe salvatorii evreilor şi a amintit că 
mai există numeroase alte localităţi în care 
au fost îngropate victime. În numele HOR din 
Israel, Sanda Feller, urmaşă a unor supra-
vieţuitori ai Holocaustului, a arătat că trebuie 
făcut orice pentru ca astfel de lucruri să nu 
se mai repete. Ing. A. Ghiltman, preşedintele 
Comunităţii Evreilor din Iaşi, a amintit că nici 
până azi nu se cunoaşte numărul victimelor, 
menţionând un document în care se vorbea 
despre 2 500 de evrei îngropaţi de-a lungul 
conductei Timişeşti-Iaşi. El şi-a exprimat 
speranţa că astfel de comemorări vor oferi 
posibilitatea să învăţăm unii de la alţii să fi m 
toleranţi şi să trăim ca fraţii. La monumentul 
din cimitir au fost depuse coroane de fl ori.

Pogromul de la Iaşi 
în imagini

La Muzeul Unirii de la Iaşi a fost vernisată 
expoziţia de fotografi i „Destine întrerupte”, 
o ilustrare fotografi că a Pogromului de la 
Iaşi.  Imaginile şi documentele, provenite 
din numeroase surse, reconstituie episoade 
din Pogromul de la Iaşi. Aşa cum a arătat 
dr. Alexandru Florian, directorul Institutului 
„Elie Wiesel”,  este vorba de o expoziţie 
unicat în România, deoarece este pentru 
prima dată după 1945 când aceste imagini 
sunt prezentate în spaţiul public.  Dr.Adrian 
Ciofl âncă, istoric de la Iaşi care, împreună 
cu Ioana Ciofl âncă şi dr. Anca Ciuciu, de la 
CSIER, au organizat expoziţia, a subliniat că  
ea prezintă numeroase lucruri noi, de pildă 
100 de imagini originale despre Pogromul 
din Iaşi, o serie de documente din arhivele 
româneşti, precum şi mărturii strânse de 
Congresul Mondial Evreiesc, după război. În 
expoziţie şi-au găsit loc şi obiecte din groapa 
comună de la Popricani, a arătat istoricul. 

 Cele două săli ale expoziţiei cuprind 
imagini zguduitoare despre momentele dra-
matice ale Pogromului şi ale Trenurilor Morţii. 
În paralel, la Galeria „Dana” a fost deschisă 
expoziţia „Cum a fost posibil?”. Găzduită de 
galeria lui Mihai Pascal, expoziţia cuprinde 
o selecţie de tablouri realizate de pictorii 

care au participat la cele două ediţii ale Ta-
berei de pictură de la Borsec, organizate de 
Institutul „Elie Wiesel”, cu sprijinul F.C.E.R. 
Acolo, artiştii au ascultat prelegeri despre 
Holocaust ale unor istorici şi evocările unor 
supravieţuitori. Acestea au servit ca sursă 
de inspiraţie pentru artiştii tineri, participanţi 
la tabără.

 Supravieţuitorii 
Trenurilor Morţii – Cetăţeni 

de Onoare ai Iaşiului
În cadrul unei festivităţi organizate de 

Primăria oraşului Iaşi, şase supravieţuitori 
ai Trenurilor Morţii au primit titlul de Cetăţeni 
de Onoare ai oraşului Iaşi. Andrei  Călăraşu, 
Iancu Ţucărman, Constantin Benone, Mar-
cel Fischer, Leizer Finkelstein şi Leonard 
Zăicescu au  fost distinşi cu diploma de 
Cetăţean de Onoare. La primirea distincţiei, 
emoţionaţi, cei şase supravieţuitori au mul-
ţumit pentru onoarea care li s-a făcut. Marcel 
Fischer, care trăieşte la Iaşi, a remarcat că 
s-ar fi  bucurat dacă această distincţie i s-ar 
fi  acordat nu pentru că este un supravieţuitor 
al Holocaustului, ceea ce a fost o şansă, ci 
pentru ceea ce a făcut pentru oraş, el fi ind 
unul dintre cei ce au pus bazele Operei din 
Iaşi. În cuvântul său, IPS Teofan, Mitropolitul 
Moldovei şi Bucovinei, a arătat că istoria Ia-
şiului nu se poate scrie fără evrei iar convie-
ţuirea lor cu românii a avut şi clipe luminoase 
şi clipe negre. Şi la Iaşi au fost oameni fără 
sufl et dar şi oameni care au întins o mână 
de ajutor evreilor.

Dezvelirea noului Obelisc
în memoria victimelor 

pogromului
În a doua zi de comemorare, o mare 

de oameni, într-un Iaşi peste care şi cerul 
plângea, s-au adunat în faţa  noului Obelisc  
dedicat victimelor masacrului de acum 70 
de ani, care l-a înlocuit pe cel de dimensiuni 
mult mai reduse ridicat înainte de 1989, în 
faţa Sinagogii Mari. Cuvinte de recunoştinţă 
pentru conducerea Primăriei Municipiului 
Iaşi – primar, Gheorghe Nichita, director, 
Mihai Chirică - au fost rostite de preşedintele 
Comunităţii, ing. Abraham Ghiltman. S-a 
reamintit martiriul celor ucişi pentru singura 
„vină” că s-au născut evrei, s-a reafi rmat 
imperativul: Să nu se mai repete!. Gral (r) 
Avraham Almog, venit din Israel, a rostit Izkor 
pentru cele şase milioane de evrei ucişi în 
Holocaust, printre care şi evrei români. Direc-
tor la Muzeul Memorial al Holocaustului din 
Washington, Paul Shapiro, a apelat la graiul 
cifrelor: câţi evrei au fost duşi în Trenurile 
Morţii, câţi au fost asasinaţi prin asfi xiere, 
metodă „originală” de asasinare în masă, 
aplicată de Antonescu înainte de camerele 
de gazare de la Auschwitz-Birkenau. A vorbit 
despre modul în care armata română din 
zonă a fost pusă să participe la măcelărirea 
unor concetăţeni ai săi, întreaga răspundere 
pentru aceasta revenind şefului de stat de 
atunci, generalul Ion Antonescu; despre civilii 
care au participat la maltratarea, îmbarcarea 
şi asasinarea evreilor ieşeni. „Au existat şi 
oameni de omenie dar, evident, prea puţini”, 
a afi rmat domnia sa. Printre cei ucişi au fost 
mulţi evrei care au luptat cu bravură în primul 
război mondial. Din păcate, există astăzi 

negaţionişti activi, dar faptul că 
printre cei ce omagiază memo-
ria celor ucişi în pogrom se afl ă 
un reprezentant al Preşedinţiei 
arată „schimbarea în bine a 
României”. Comemorarea actu-
ală este un act de combatere a 
negaţionismului şi un mijloc de a 
face educaţie corectă generaţii-
lor tinere, a considerat vorbitorul. 

Primarul Gheorghe Nichita 
s-a înclinat în faţa memoriei 
celor ucişi într-un mod inuman 
şi a pledat pentru o societate a 
bunei înţelegeri între oameni de orice etnie şi 
confesiune. Primăria Municipiului Iaşi a refă-
cut acest Obelisc, ca o expresie a „combaterii 
intoleranţei, a asumării trecutului, cu bune şi 
rele, a bunei convieţuiri ca stare de normalita-
te”. Mai mult decât discursurile, Psalmul 130, 
rostit în ebraică de Marele Rabin Menachem 
Hacohen şi în română - de Rabinul Abraham 
Ehrenfeld, Izkor-ul colectiv au făcut să treacă 
prin sufl etele celor prezenţi un fi or de sacrali-
tate străveche. Dezvelirii Obeliscului de către 
primarul Gheorghe Nichita şi Marele Rabin 
Menachem Hacohen i-a urmat un moment 
de reculegere. 

Placă memorială 
la fosta Chestură

Clădirea care a adăpostit fosta Chestu-
ră a fost preluată de Consiliului Judeţean 
Iaşi, a anunţat directorul INSHR – EW, dr. 
Alexandru Florian, în faţa sediului de tristă 
amintire, dând cuvântul preşedintelui Consi-
liului, Constantin Simirad. „În această clădire 
s-au săvârşit atrocităţi, ascunse multă vreme 
poporului român”, a declarat vorbitorul în faţa 
numeroasei asistenţe, printre care – repre-
zentantul Preşedinţiei României, Iulian Fota, 
şi oameni de notorietate în lumea evreiască 
internă şi internaţională. „Aceste manifestări 
se datorează evreilor, care n-au uitat Holoca-
ustul din România. Noi, românii, n-am dove-
dit mare tragere de inimă faţă de marcarea 
unor asemenea evenimente. Credeam că le 
putem trece sub tăcere. Îmi amintesc că în 
1992, când în sinagogă, în numele poporului 
român, mi-am cerut iertare pentru crimele 
comise împotriva evreilor, a fost o reacţie 
neaşteptată. Foarte mulţi oameni nu ştiau ce 
s-a întâmplat la Iaşi. Această luare de poziţie 
a fost prima în România iar cercetările spe-
cialiştilor au scos la iveală adevărul istoric. 
Acest adevăr doare. Nu pot spune că toţi 
românii au făptuit pogromul, dar cei care l-au 
făcut au fost români. Este bine să se aducă la 
cunoştinţa tuturor că s-a petrecut o tragedie 
care nu trebuie să se mai repete, cu atât 
mai mult cu cât derapajul mulţimii nu poate fi  
controlat. Nu trebuie să încurajăm extremis-
mele, care există, totuşi, şi care aduc ofensă 
poporului român. Cred că atunci când evreii 
au început lupta pentru a scoate adevărul 
la suprafaţă, majoritatea românilor au fost 
de partea celor care combat antisemitismul, 
negaţionismul. Trebuie să continuăm lupta 
împotriva antisemitismului pe toate fronturi-
le”, a spus vorbitorul. Constantin Simirad a 
precizat că în fosta Chestură se va face un 
muzeu al Holocaustului, argumentând: „Tre-
buie să perpetuăm amintirea Holocaustului 
din timpul celui de-al doilea război mondial. 
Doresc să nu mai existe antisemitism nici în 
România, nici în Orientul Mijlociu. Să aveţi 
pace în Israel!”. 

„Acum 70 de ani, mii de evrei ieşeni au 

intrat în această curte, loviţi cu bastoane de 
cauciuc”, a evocat cu emoţie clipele trăite 
atunci unul dintre supravieţuitori, Iancu Ţu-
cărman. „Cetăţeni ieşeni evrei au fost omorâţi 
acolo unde trebuiau să fi e apăraţi. Cei rămaşi 
în viaţă au fost îmbarcaţi în trenurile morţii. 
M-am numărat printre ei. Noi, supravieţuitorii 
Holocaustului, nu acuzăm poporul român, 
ci guvernarea antonesciană şi pe zeloşii ei, 
antisemiţii. M-a bucurat că Festivalul Filmului 
Evreiesc, organizat la Bucureşti, la cinema-
tografe importante, cu unele fi lme având su-
biecte legate de Holocaust, a stârnit interesul 
tinerilor. Ca supravieţuitor din Trenurile Morţii, 
privesc cu plăcere tinerii, nu puţini, prezenţi 
la această comemorare. Mulţumesc tuturor 
organizatorilor. Fie ca asemenea orori să nu 
se mai petreacă vreodată”. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, 
Constantin Simirad, şi directorul INSHR – 
EW, dr. Alexandru Florian, au dezvelit placa 
memorială de pe faţada fostei Chesturi. 

...Şi la gară 
O ceremonie de dezvelire a unei plăci 

memoriale a avut loc şi la gara din Iaşi, de 
unde au plecat cele două Trenuri ale Morţii. 
De aici a început un calvar înfi orător, a arătat 
ing. A Ghiltman. În cuvântul său, directorul 
general al regionalei CFR Iaşi, Sorin Flutur,a 
evocat  cele întâmplate în acele zile fi erbinţi 
de la sfârşitul lui iunie şi i-a condamnat pe 
făptaşi. El a descris condiţiile în care mii de 
evrei au fost obligaţi să facă acea călătorie 
fatală. Holocaustul nu a fost o calamitate, 
ci un act barbar, bine calculat, provocat in-
tenţionat, a declarat vorbitorul, atrăgând în 
acelaşi timp atenţia asupra celor trei ipostaze 
în care s-au găsit numeroşi oameni în perioa-
da Holocaustului, inclusiv la Iaşi, un oraş al 
contradicţiilor: pe de o parte, al armoniei cu 
populaţia românească în care trăia o mare 
comunitate de evrei, şi pe de-altă parte, al 
celor care au înfăptuit pogromul: victime, 
călăi şi spectatori. Aceştia din urmă, de ase-
menea vinovaţi, deoarece nu s-au implicat 
în ajutorarea, salvarea semenilor lor. Să ne 
asigurăm că vom face cunoscute adevărurile  
Holocaustului, pentru ca ele să nu se mai 
repete, pentru ca să nu mai existe aceste 
trei categorii de oameni, a spus Sorin Flu-
tur. În continuare, doi dintre supravieţuitorii 
Trenurilor Morţii, Leizer Finkelstein şi Marcel 
Fischer, şi-au evocat amintirile dureroase din 
acele zile. Emoţionat până la lacrimi, Leizer 
Finkelstein a povestit chinurile prin care a 
trecut  în  cele opt ore ale acelui drum de 
groază Iaşi-Podu Iloaiei. Marcel Fischer a 
pledat pentru necesitatea cunoaşterii adevă-
rului despre cele întâmplate. La dezveliriea 
plăcii memoriale de către Sorin Flutur au 
fost invitaţi să participe toţi supravieţuitorii 
prezenţi la acest moment solemn. Cele două 
plăci memoriale au fost fi nanţate de Primăria 
din Iaşi.

Ing. PAUL SCHWARTZ, vicepreşedintele F.C.E.R.: 

Îi  cinstim pe românii care i-au ajutat pe evrei
“Am să încerc foarte sintetic să trag câteva concluzii, fără să 

repet unele lucruri spuse până acum. Aici, în dreapta mea, se 
afl ă mormintele militarilor evrei, morţi în primul război mondial. 
În România sunt peste 200 de cimitire cu foarte mulţi evrei, morţi 
în Războiul de Reîntregire, în primul război mondial. Există mo-
numente, pietre tombale cu necunoscuţi. Datorită condiţiilor de 
război, foarte mulţi evrei au rămas neidentifi caţi. Vreau să vă spun 
că la evrei era o ruşine să nu te duci la apărarea patriei, la război. 
În România există 825 de cimitire, dintre care 700 în localităţi în 
care nu mai trăieşte nici un evreu. Federaţia Comunităţilor Evreilor 
din România se străduieşte să le întreţină,în limita posibilului. Asu-
pra gropilor comune: noi am fost la Roman, Târgu Frumos, Podu 
Iloaiei, acum suntem aici, unde avem trei rânduri de gropi comune 
cu morţi din pogromul fascist. Am  în faţa mea mormintele a 36 de 
oameni, morţi la Popricani, printre care au fost şi copii de la doi 
ani în sus. Sarcina era foarte clară şi vina aparţine în primul rând 
generalului Ion Antonescu care, în şedinţa Consiliului de Miniştri 
din 1941, spune aproape textual: în România nu există legi, legea  
sunt eu. Îi puteţi mitralia pe jidovi, să-i striviţi ca pe ploşniţe. Tot în 

stenogramele Consiliului de Miniştri de mai târziu se poate citi: Nu-i 
mai ucideţi pe jidani, îi vom folosi ca monedă de schimb cu aliaţii. 
Este adevărat, vina este individuală, a celor care au pus în aplicare 
odioasele ordine. Din păcate, marea majoritate a acestor vinovaţi 
nu şi-au primit pedeapsa bine meritată. În privinţa celor care i-au 
ajutat pe evrei, vreau să precizez că noi am scos o lucrare despre 
toţi “Drepţii între Popoare” care sunt recunoscuţi de Yad Vaşem şi 
care i-au ajutat pe evreii din România. Vă rog să consultaţi cartea 
editată la Hasefer unde recunoaştem pe deplin ajutorul acordat de 
români evreilor. Se numeşte „Demnitate în vremuri de restrişte” şi 
a trezit interes şi în ţară şi în străinătate. În încheiere, aş mai vrea 
să vă spun un lucru. Faptele de-atunci sunt foarte bine ilustrate în 
arhivele româneşti, în arhivele străine, mai ales ale ambasadelor şi 
ministerelor de externe. La Bucureşti s-a deschis, la Muzeul Naţional 
de Istorie, o expoziţie cu documente importante în această direcţie. 
Mulţumesc tuturor ofi cialităţilor care s-au implicat în organizarea 
acestui eveniment. Fără sprijinul lor, această acţiune nu s-ar fi  putut 
realiza cu o astfel de amploare şi seriozitate. Mulţumesc în numele 
F.C.E.R, al Comunităţii ieşene pentru sprijinul acordat”.

7 0  d e  a n i  d e  l a  z i l e l e  s â n g e r o a s e  a l e
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E.S. Dan Ben-Eliezer, 
ambasadorul Statului 
Israel:”Este de datoria 
noastră să ne amintim 

de Holocaust”
Cimitirul din Iaşi a fost din nou martorul 

evocărilor dureroase ale tragediei evreilor 
din acest oraş în care sute de ani au trăit în 
pace alături de vecinii lor români. Dureros a 
fost şi locul în care s-a desfăşurat ceremonia: 
între mormintele militarilor evrei căzuţi în 
Războiul pentru Reîntregirea României din 
1916-1918, monumentul ridicat în memoria 
victimelor de la Popricani şi cel al victimelor 
Pogromului. În faţa a sute de oameni veniţi 
din diferite colţuri ale ţării şi din străinătate, 
mai ales din Israel, numeroase persona-
lităţi, printre care Iulian Fota, consilier al 
preşedintelui României, şi Marele Rabin 
Menachem Hacohen, au ţinut să aducă un 
pios omagiu şi să evoce istoria acelor zile, a 
„acelei duminici”.

“Comemorăm astăzi 70 de ani de la Po-
gromul din Iaşi, comemorăm moartea tragică 
a mii de evrei din Iaşi, torturaţi şi ucişi în mod 
brutal în 1941 în Holocaust. Aceasta repre-
zintă una dintre paginile cele mai întunecate 
ale istoriei noastre, ale istoriei Europei şi 
omenirii”, se arată în mesajul ambasadorului 
Israelului, transmis cu ocazia ceremoniilor 
de comemorare din Cimitirul din Iaşi. E.S. 
Dan Ben-Eliezer a menţionat că şi în familia 
lui au fost victime ale Pogromului de la Iaşi, 
fratele mamei lui pierind în Trenul Morţii şi 
fi ind înmormântat la Podu Iloaiei. Avea doar 
27 ani. Deşi a povestit multe despre viaţa ei 
de la Iaşi, mama lui, care a emigrat în Israel, 
a vorbit foarte puţin despre Pogrom. „A vrut 
să mă protejeze. Cu toate acestea, umbra 
se afl a acolo, în căminul meu… Ca membru 
al celei de a doua generaţii după Holocaust, 
am împărtăşit durerea supravieţuitorilor şi 
i-am plâns pe cei care nu au supravieţuit. Ca 
părinte, mă simt obligat să transmit în conti-
nuare fi icelor mele istoria şi lecţia Şoah-ului. 
Astăzi, este de datoria noastră să ne amintim 
de Holocaust. Nici un popor din istorie nu a 
trecut prin atâtea suferinţe. Trebuie să pur-
tăm în minte şi în sufl et memoria victimelor 
şi să reafi rmăm angajamentul nostru de ne-
clintit pentru ca astfel de crime să nu se mai 
repete. Noi, Statul Israel, poporul evreu, ca 
şi guvernele şi  cetăţenii planetei trebuie să 
depunem cele mai mari eforturi şi să luptăm 
împotriva oricăror manifestări de antisemi-
tism şi rasism. Holocaustul este o lecţie ce 
trebuie învăţată de generaţiile viitoare, pentru 
ca astfel de tragedii să nu se mai repete. 
Cele 13 lumânări care se aprind astăzi  sunt 
menite să întărească angajamentele noastre 
că memoria victimelor de la Iaşi se va păstra 
mereu în inimile noastre”, s-a arătat la sfâr-
şitul mesajului.

În cuvântul său, Dragomir Tomaşeschi, 
prefectul Judeţului Iaşi, a mulţumit celor care 
după atâţia ani, au găsit puterea de a reveni 
în ciuda grozăviilor prin care au trecut mem-
brii familiilor lor şi în locul unde poate că şi-au 
pierdut pe cei dragi. El a subliniat că scopul 
comemorării este de a răspândi cât mai multe 
cunoştinţe despre Pogromul de la Iaşi şi de 
a-i face pe oameni, şi mai ales pe cei tineri, 
să conştientizeze ce  s-a întâmplat aici, să fi e 
un semnal pentru cei care încearcă să nege 
crimele Pogromului, pentru negaţionişti. De 
asemenea, este un prilej de a ne uni forţele 
pentru a rezista la antisemitism şi intoleranţă, 
pentru a combate orice fel de  manifestare 
de intoleranţă politică, etnică sau religioasă, 
rasismul, xenofobia şi antisemitismul.  

Radu Ioanid, director la Arhivele Muzeului 
Holocaustului de la Washington, a considerat 
că Pogromul de la Iaşi a fost cel mai mare 
din Europa din timpul celui de-al doilea 
război mondial.  Nu există un cimitir care să 
înfăţişeze un contrast mai îngrozitor decât cel 
de-aici, unde sunt înmormântaţi militarii evrei 
căzuţi în timpul primului război mondial şi vic-
timele pogromului. După ce a vorbit despre 
desfăşurarea Pogromului de la Iaşi, amintind 
numărul celor care au fost omorâţi, atât la 
Iaşi cât şi în Trenurile Morţii, Radu Ioanid a 
arătat că există numeroase victime îngropate 
în localităţi de-a lungul liniilor ferate pe unde 
au trecut garniturile cu evrei. El a analizat 
cauzele tragediei: prima– antisemitismul, 
care a făcut din Iaşi, care fusese o capitală 
a culturii româneşti, una a antisemitismului 
românesc al lui A.C. Cuza şi Corneliu Zelea 
Codreanu. A doua - regimul fascist al dicta-
torului Ion Antonescu şi alianţa cu Germania 

nazistă. Nu discutăm despre culpa poporului 
român, ci despre absoluta culpabilitate a 
regimului Antonescu, a arătat vorbitorul, care 
a subliniat că au existat şi români care au 
salvat evrei şi au redat demnitatea oraşului 
Iaşi. România, a arătat el, şi-a asumat me-
moria victimelor Holocaustului prin lucrările 
Comisiei Internaţionale “Elie Wiesel”, prin 
ridicarea Memorialului Holocaustului, dar 
trebuie să se facă mai mult deoarece mai 
apar manifestări necorespunzătoare. Dl Zeev 
Schwartz – preşedintele HOR –, a vorbit în 
numele delegaţiei din Israel a HOR şi al des-
cendenţilor supravieţuitorilor. Cuvinte emoţi-
onante în versuri au fost rostite de Constantin 
Benone, supravieţuitor al Holocaustului. Ing. 
A. Ghiltman, preşedintele Comunităţii Evre-
ilor din Iaşi, a dat numeroase detalii despre 
desfăşurarea Pogromului, a arătat cine au 
fost făptaşii, cum şi unde au fost ucişi evreii, 
tragedia celor din Trenurile Morţii, neuitând 
să menţioneze şi intervenţia, la Roman, a 
Vioricăi Agarici, care a salvat mulţi evrei. El 
a evocat apoi crimele petrecute la Popricani, 
unde recent a fost descoperită o nouă groapă 
comună.  În acelaşi timp, i-a amintit şi pe 
cei care, cu preţul vieţii, i-au salvat pe evrei.

„Stăm aici, lângă mormintele militarilor 
ucişi în 1917 şi lângă gropile comune ale 
celor ucişi în Pogrom şi ne aducem amin-
te”, şi-a început cuvântul Rabinul Abraham 
Ehrenfeld. Evocând “duminica aceea”, 
tragedia de la Iaşi, el a scos în evidenţă 
contribuţia comunităţii evreieşti ieşene care 
a căutat, prin activitatea ei, să contribuie 
la dezvoltarea ţării, a oraşelor, chiar cu sa-
crifi ciul vieţii. Rabinul Ehrenfeld a subliniat 
că în 2004, guvernul român a recunoscut 
ofi cial răspunderea pentru cele întâmplate 
şi a cerut participanţilor la ceremonie să se 
roage pentru sufl etele celor morţi în chinuri 
groaznice. Există în Biblie un personaj care 
a făcut rău societăţii –Korah . Pentru ceea ce 
a făcut, pământul s-a deschis şi l-a înghiţit. 
Ce s-a întâmplat în „duminica aceea” a fost 
mult mai grav decât ce a făcut Korah. De 
aceea, trebuie să fi m atenţi, să fi m vigilenţi 
ca astfel de lucruri să nu se mai repete. Să 

ne rugăm pentru ca amintirea victimelor să 
rămână neuitată”, a spus el.

Masa rotundă: Fanatismele 
au făcut posibilă venirea 

la putere a regimurilor 
totalitare

Deschizând lucrările Mesei Rotunde, dr. 
Alexandru Florian, directorul INSHR – EW , a 
arătat că este pentru a doua oară după cinci 
ani când se organizează la Iaşi un seminar 
dedicat Holocaustului, concret Pogromului 
din Iaşi. În context, el a scos în evidenţă buna 
colaborare cu Universitatea „Al. I. Cuza“ 
pentru organizarea acestei întâlniri.

O retrospectivă din unghi contemporan 
a tragediei de acum 70 de ani a fost făcută 
de rectorul Universităţii „Al. I. Cuza”, prof. 
univ. dr. Vasile Işan. A fost o dreaptă cum-
pănire între primejdiile lipsei de libertate şi 
ale libertăţii prost înţelese. Fanatismele au 
făcut  posibilă venirea la putere a regimurilor 
totalitare. În acelaşi timp, însă, trebuie să 
fi m conştienţi că graniţa între libertate de 
exprimare şi libertinaj este foarte labilă, că 
nu putem afi rma orice, a arătat vorbitorul. 
Majoritatea universitarilor acelei epoci nu 
împărtăşeau ideile extremiste, preţuind 
fi lozofi a iluministă, cu excepţia unor profe-
sori de „sinistră amintire”, dar să nu uităm 
că nazismul, fascismul, legionarismul s-au 
născut din democraţie. Toate totalitarismele 

au la bază atotputernicia statului şi dispreţul 
faţă de fi inţa umană. 

Moto-ul Mesei Rotunde 
„Pogromul de la Iaşi”, la 
care universitatea ieşeană 
a fost  coorganizator, alături 
de INSHR – EW, a fost afo-
rismul „cine nu-şi cunoaşte 
istoria, riscă s-o repete”. 
Istoricul Dinu Dobrincu s-a 
referit la lucrările care s-au 
ocupat de Pogromul de la 
Iaşi, începând din 1945. 
Cea mai importantă lucra-
re în această perioadă a 
fost “Cartea Neagră” a lui 
Matatias Carp, dar care 
a fost retrasă din librării. 
Prima lucrare academică 
a aparţinut istoricului Maria 
Kovacs dar acolo întreaga 
responsabilitate  pentru 
pogrom a revenit Germa-
niei iar numărul victimelor 

a fost stabilit la 3 200. Teza Holocaustului 
în România a fost acceptată numai pentru 
Transilvania. După 1989 a apărut un vo-
lum de documente, elaborat de un colectiv 
condus de istoric Lya Benjamin, o lucrare a 
lui Carol Iancu şi  una importantă, de Jean 
Ancel. În ceea ce priveşte numărul victime-
lor, istoricul avertizează asupra pericolului 
supraevaluărilor. “Nu vom cunoaşte vreodată 
cu precizie numărul victimelor pogromului 
din Iaşi deoarece nu au existat liste decât la 
Trenurile morţii, nu şi la Chestură şi se fac noi 
descoperiri, cum sunt cele de la Popricani, 
dar unde victimele nu au putut fi  identifi cate, 
a declarat, dr. Alexandru Florian. 

Dezbatere în jurul 
numărului victimelor 

Crimele de natură rasială, comise de 
regimul antonescian, au avut ca pretext 
aşa-zise raţiuni militare, masacrul din Iaşi 
fi ind săvârşit în prima săptămână de război, 
a arătat cercetătorul Adrian Ciofl âncă, de la 
Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi. 
Regimul antonescian „prinde” prilejul de a 
rezolva în acest mod „problema evreiască”. 
„Acum nu e timp pentru milă, nu e timp 
pentru morală” este sloganul folosit de Ion 
Antonescu şi Mihai Antonescu. Înainte de 
„formula clasică” a Holocaustului - camere-
le de gazare de la Auschwitz-Birkenau, au 
existat la Iaşi trenurile morţii. 

Dr. Liviu Rotman, director al CSIER, a 
precizat că  acest pogrom a fost rezultatul 

unei măsuri bine pregătite şi organizate, cu 
participarea instituţiilor statului, la care s-au 
alăturat cetăţenii, un aspect specifi c al capito-
lului românesc al Holocaustului. Există până 
astăzi o serie de neclarităţi legate de pro-
cesul responsabililor pentru pogromul de la 
Iaşi, a susţinut drd. Andrei Moraru, apreciind 
faptul că Jean Ancel este unul dintre puţinii 
istorici care au dedicat un capitol acestui pro-
ces în lucrarea sa, consacrată pogromului. 
Faţă de acuzaţii în procesul desfăşurat la 
Iaşi între 1945 – 1948, atitudinea autorită-
ţilor de atunci a fost ambivalentă: încercări 
de ocultare a identităţii etnice a victimelor; 
demersuri făcute de Petru Groza pentru eli-
berarea conducătorilor lotului. Radu Ioanid, 
director la Arhivele Muzeului Holocaustului 
din Washington, a apreciat că ar exista totuşi 
o posibilitate de a afl a numărul victimelor. Re-
ferindu-se de relaţiile între România şi Ger-
mania în perioada 1941 – 1942, cercetătorul 
Ottomar Traşcă, de la Universitatea „Babeş 
Bolyai” din Cluj, a subliniat faptul că au exis-
tat ordine de „curăţire a terenului”, eufemism 
pentru masacrele comise în Basarabia.  Ing. 
Paul Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R., a 
ridicat din nou problema numărului victimelor  
şi a difi cultăţii de a–l stabili. El a prezentat 
şi conţinutul unui document olograf al lui 
Hitler, în care se schiţau proiectele lui privind 
populaţiile ocupate. Paul Shapiro, director 
la Muzeul Holocaustului din Washington, 
a ridicat o problemă interesantă legată de 
infl uenţa evenimentelor locale asupra celor 
centrale, în contextul în care România a fost 
prima ţară care a deportat nu numai bărbaţi 
ci şi femei şi copii, precum şi referitor la 
masacrarea evreilor în mijlocul unui oraş 
sau sat. Aceasta din urmă a devenit model 
pentru ceea ce au făcut trupele germane 
în U.R.S.S. sau în ţările baltice. Unul dintre 
puţinii supravieţuitori din Trenurile Morţii, 
Iancu Ţucărman, a evocat „teribilele cazne” 
prin care a trecut, subliniind importanţa luptei 
împotriva antisemitismului şi negaţionismului 
în contemporaneitate. „Ca inginer agronom, 
vă spun că, dacă nu distrugem pirul, pirul 
distruge planta”, a conchis vorbitorul. Etno-
sociolog dr. Hary Kuller a abordat problema 
victimelor, a informării conducerii de stat 
despre masacrele evreilor (Iaşi, Odessa). 
Ing. Lyonell Fliss, conferenţiar la Universita-
tea din Johannesburg, Africa de Sud, a atras 
atenţia asupra traumelor suferite de copiii 
evrei supravieţuitori ai pogromului, domnia 
sa fi ind unul dintre aceştia. Fliss a propus 
tema ca obiect de cercetare pentru Institutul 
„ Elie Wiesel” din Bucureşti şi pentru Muzeul 
Memorial al Holocaustului din Washington. 

Mesajul Preşedintelui TRAIAN BĂSESCU:

Pogromul de la Iaşi reprezintă un capitol 
cutremurător al istoriei României

“Pogromul de la Iaşi, din 27-29 iunie 
1941, reprezintă una dintre cele mai tragice 
pagini din istoria evreilor din România. Ac-
ţiunile de distrugere fi zică a evreilor din Iaşi 
s-au desfăşurat la ordinul expres al lui Ion 
Antonescu, secondat de autorităţile publice 
locale. La 29 iunie 1941, Mihai Antonescu a 
ordonat deportarea tuturor evreilor din Iaşi, 
inclusiv a  femeilor şi copiilor, în drum spre 
gară evreii supravieţuitori fi ind bătuţi şi umi-
liţi. Astăzi, în acest frumos oraş european, 
Iaşi, aducem un pios omagiu celor care au 
pierit atât de tragic în acele zile, celor care 
au fost aruncaţi în vâltoarea istoriei, doar 
pentru că erau diferiţi, doar pentru că erau 
evrei. Pentru faptele de la Iasi, din iunie 1941 
ca şi pentru alte fapte similare, precum cele 
de la Bucureşti, din 21-23 ianuarie 1941, 
nimeni, niciodată, individ sau autoritate, nu 
va putea găsi vreo justifi care sau vreo scuză. 
Pogromul de la Iaşi, ca şi celelalte tragedii 
ale Holocaustului, reprezintă un capitol cu-
tremurător al istoriei României, pentru care 
trebuie să ne asumăm răspunderea erorilor 
din trecut. 

Comemorarea celor care au pierit în 
condiţii atât de tragice este expresia respon-
sabilităţii şi maturităţii noastre. Societatea 
noastră nu mai este la răscruce. România 
este o ţară europeană care-şi asumă toate 
obligaţiile ce-i revin din acest statut. Din 
anul 2005, unul din obiectivele mele a fost 
dezvoltarea sentimentului de responsabili-
tate, atât prin acceptarea vinei greşelilor din 
trecut, cât şi prin garantarea că în România 
niciodată ura nu va fi  o politică de stat. Sub 
conducerea mea, statul a combătut mani-
festările antisemite şi xenofobe. În ultimii 

ani, ne-am străduit ca în şcolile din România 
subiectul Holocaustului să fi e predat, să fi e 
înţeles, să fi e prezent. Tânăra generaţie este 
viitorul acestei ţări. Am reuşit acest lucru 
prin sprijinul Memorialului “Yad Vaşem” din 
Ierusalim sau al Muzeului Holocaustului din 
Washington, lucru pentru care le mulţumesc 
încă odată. Avem în România 9 octombrie, o 
zi de comemorare a Holocaustului, Institutul 
Naţional pentru Studierea Holocaustului din 
România „Elie Wiesel”, avem manuale de 
studiere a istoriei evreilor sau programe de 
cercetare ştiinţifi că. La data de 8 octombrie 
2009, ca urmare a recomandării Comisiei 
Internaţionale „Elie Wiesel” şi a sprijinului 
dat de guvernul României, am inaugurat la 
Bucureşti Memorialul Holocaustului. Ne-am 
asumat responsabilitatea de a transmite 
generaţiilor viitoare atât adevărurile din 
trecut cât şi responsabilităţile pentru viitor. 
Împreună, trebuie să garantăm că astfel de 
atrocităţi nu se vor mai petrece niciodată pe 
teritoriul ţării noastre. Ca oameni politici din 
România, ca cetăţeni responsabili ai Europei 
avem datoria să nu lăsăm ca antisemitismul 
şi xenofobia să distrugă vieţi. Împreună, pu-
tem garanta că în România astfel de evoluţii 
nu se mai pot întâmpla. Mă închin încă o 
dată în faţa celor care au pierit în groaznicele 
zile ale Pogromului de la Iaşi”.

Ing. A. Ghiltman, preşedintele Comuni-
tăţii Evreilor din Iaşi, i-a cerut consilierului 
prezidenţial să-i transmită preşedintelui 
României mulţumirile pentru aceste cuvinte 
frumoase şi pentru felul în care s-a implicat 
în dezvăluirea adevărului legat de prigoana 
evreilor.
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Omagiul copiilor 
la Săbăoani
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E m o ţ i e 
î n  G a r a 

d i n  S ă b ă o a n i 
Elevi şi profesori de la Liceul Teo-

retic „Vasile Alecsandri” din Săbăoani, 
director – prof. Corneliu Nancă, în 
parteneriat cu Şcoala nr. 24 din Sibiu, 
condusă de prof. Mihai Frâncu, au rea-
lizat un memento plin de puritate pentru 
victimele din Trenurile Morţii. Atunci, la 
intervenţia curajoasă a Vioricăi Agarici, 
uşile vagoanelor au fost deschise. 300 
de cadavre au fost coborâte în staţia 
Săbăuani şi înmormântate într-un ci-
mitir evreiesc. Acum, copiii, purtând 
steaua galbenă pe  veşminte, în semn 
de solidaritate cu suferinţele evreilor, de 
acum 70 de ani, au desenat un Maghen 
David pe peron, au aprins lumânări, au 
presărat fl ori albe printre luminiţe. Toto-
dată, a fost omagiată memoria Vioricăi 
Agarici, preşedinte al „Crucii Roşii” din 
Roman, - astăzi - Drept între Popoare 
de la „Yad Vashem” care a oferit supra-
vieţuitorilor apă şi medicamente. Elevii 
au rememorat cumplitele episoade ale 
pogromului. „Fantoma trenului de-atunci 
va trece printre linii/ Şi ierburile-or creşte 
şi ciulinii”, a recitat o elevă din Săbăoani 
poezia „Trenul Morţii”, scrisă de prof. 
Gabriela Nancă. 

„Antonescu este vinovat de moartea 
a peste 300 000 de evrei români în 
Holocaust şi de moartea a peste 650 
000 de ostaşi români pe front”, a spus 
vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul 
Schwartz. Soarta popoarelor din ţările 
ocupate sau aliate, preconizată de 
Hitler, era sclavia. Organizaţiile neona-
ziste din prezent sunt sponsorizate din 
mari fonduri naziste. Există în România 
o legislaţie împotriva manifestărilor anti-
semite, dar, din păcate, ea nu se aplică, 
a arătat domnia sa. În numele F.C.E.R. 
şi al Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Irina Cajal subsecretar de stat 
şi membră în Comitetul Director al Fe-
deraţiei, i-a felicitat pe organizatori. „În 
tren, cu noi, călătorea moartea”, a retrăit 
clipele de-atunci Leonard Zăicescu, unul 
dintre supravieţuitori. „Uitarea martirilor 
ar însemna a doua lor moarte”, a mai 
spus vorbitorul, încheind cu primele cu-
vinte din Kadiş: „Izgadal veisgadaş şmei 
raba…”.  Directorul adjunct al Liceului 
din Săbăoani, Ioana Ciobanu, a amintit 
o povestire a bunicului ei despre gestul 
salvator al Vioricăi Agarici. 

T r e n u l  M o r ţ i i
Zdrobit cu patul puştii şi îmbrâncit, lovit 

            în coastă,
În genunchi de umedul bocanc
De cade-n cot sau iese ameţit din fl anc...

Spectre subţiri de sufl ete răpuse
De tihna vieţii lor de zi cu zi aduse
Departe de mame, soţii, copii şi tineri
Cu feţele prelunge ca ale Sfi ntei Vineri...

Cortegiu trist de oameni descărnaţi, fără 
    bagaje

Şi îmbrăcaţi sumar, scăpaţi de glonţul 
   criminal la Iaşi,

S-au îmbarcat în trenul ucigaş...

[...]
Mirosul de fecale, urină şi cadavru se 

        amestecau
Şi tabla încinsă emana la soare, miasme 

       îngrozitoare.
Aerisirea vagonului blocată în luna lui 

    cuptor,
Bătută-n cuie a fost de mâna unui om 

             de bine, iubitor...

[...]
Copii ai României, să nu uitaţi nicicând,
Ce cruntă suferinţă zace în acest 

            pământ...
Cum fi ii tăi nevolnici, lipsiţi de omenie
Ţi-au murdărit obrazul, Românie...

GABRIELA NANCĂ

Shoah-ul din România, văzut 
din interiorul şi din afara 

comunităţii evreieşti

Prof. univ. dr. Carol Iancu (Montpellier) 
a făcut un istoric al înfi inţării centrelor de 
iudaistică în România după 1990, printre 
care şi cel din Iaşi, a marcat importanţa 
subiectului acestui colocviu în plan intern 
şi internaţional, nevoia de restabilire a 
adevărului istoric despre Pogromul din 
Iaşi, denunţând distorsionarea istoriei Ho-
locaustului în România în totalitarism, şi a 
citit mărturia unui supravieţuitor al pogro-
mului, cunoscutul cărturar israelian, ing. 
Baruch Tercatin. O altă supravieţuitoare, 
Mira Segal, din Israel, a vorbit despre 
tragedia familiei sale. Comunicarea profe-
sorului univ. dr. Avinoam Şafran (Geneva) 
s-a axat pe principiile cărora le-a fost 
credincios tatăl său, dr. Alexandru Şafran, 
fost Şef Rabin în România, între 1940 – 

1944: Pikuah Nefeş (salvarea vieţii) şi Me-
sirut Nefeş (dăruirea de sine). Vorbitorul a 
evocat amintirile din vremea Pogromului 
ale unchiului său, Mare Rabin al Iaşiului, 
dr. Iosef Şafran. Istoricul Şlomo Leibovici 
Laiş, preşedintele A.C.M.E.O.R. (Israel), a 
elogiat eforturile făcute de liderii Sfatului 
Evreiesc pentru salvarea, în limitele posi-
bilului, a populaţiei evreieşti din România, 
după dizolvarea F.U.C.E.R. şi înfi inţarea 
Centralei Evreilor: dr. Wilhelm Filderman, 
Şef Rabin dr. Alexandru Şafran, A.L. Zis-
su. Prof. Carol Iancu a salutat prezenţa 
la colocviu a reprezentantului E.S. Henri 
Paul, ambasadorul Franţei în România, 
respectiv, a directorului Centrului Cultu-
ral Francez la Iaşi, José-Maria Queiros. 
Istoricul a vorbit despre ascensiunea 
antisemitismului din România în perioa-
da interbelică şi refl ectarea Pogromului 
din Iaşi în corespondenţa diplomatică 
franceză, elogiind gestul ambasadorului 
Franţei în România din acea perioadă, 
Jacques Truelles, care, deşi era repre-
zentant al guvernului de la Vichy, a refuzat 
să predea autorităţilor lista întocmită pe 
criterii etnice a funcţionarilor originari din 
România afl aţi în Franţa. Şi un alt gest sa-
lutar: Liceul Francez din Bucureşti a fost 
singura instituţie din învăţământul de stat 

din România care nu a exmatriculat elevii 
evrei în timpul legislaţiei rasiale. Recent, 
în prezenţa liderilor F.C.E.R., a fost fi xată 
o placă memorială pe faţada liceului. 

Iaşiul era a doua comunitate ca impor-
tanţă din Vechiul Regat, a arătat dr. Lucian 
Zeev Herşcovici (Israel), în comunicarea 
despre rabinii ieşeni înaintea şi în timpul 
Pogromului, citând cifra de 140 de rabini 
funcţionând la Iaşi în anii interbelici; 
cifră neverifi cată, oferită de istoricul Iţic 
Schwartz Kara. Existau 40 de şcoli de 
Talmud Tora, o ieşiva, la centrul comuni-
tar se ţineau conferinţe despre iudaism, 
prima traducere în română a Mahzor-ului 
s-a făcut la Iaşi. Moses Duff a colaborat 
cu Sadoveanu la traducerea Psalmilor 
în limba română, Rabinul Meir Halevy 
scotea revista „Sinai”. Prim Rabin al co-
munităţii ieşene a fost Iacob Niemirower, 
căruia, după plecarea sa la Bucureşti, i-a 
succedat Rabinul Iosef Şafran. Rabinii au 
încurajat populaţia evreiască în perioada 
intensifi cării campaniei antisemite şi după 

masacru. Unii au fost maltraţi, alţii, ucişi 
în pogrom.

Pregătirea psihologică 
a pogromului, ştergerea 

urmelor, mărturii 
Majoritatea intelectualilor români nu au 

protestat împotriva escaladării antisemi-
tismului universitar interbelic, a fost ideea 
centrală din comunicarea susţinută de dr. 
Lucian Năstasă, cercetător la Institutul de 
Istorie „George Bariţiu” din Cluj. Dr. Ovi-
diu Ştefan Buruiană, de la Universitatea 
„Al. I. Cuza” din Iaşi, a făcut o trecere în 
revistă  asupra dictaturii carliste, revizuirii 
cetăţeniei din timpul guvernului Goga – 
Cuza, prăbuşirii României Mari în 1940, 
prin Dictatul de la Viena, dar care a făcut 
din evreu „duşmanul perfect”. Drd. Irina 
Năstasă, cercetătoare la Universitatea 
„Babeş Bolyai” din Cluj, a vorbit despre 
atitudinea minorităţii germane faţă de 
evrei înainte şi în timpul Holocaustului. 
Pogromul din Iaşi - dezlănţuit la o săptă-
mână de la începerea războiului împotriva 
Uniunii Sovietice – a fost „o victorie laşă 
împotriva unei populaţii lipsite de apăra-
re”, a precizat Ţicu Goldstein (Bucureşti). 

Referitor la atrocităţi, cercetătorul a citat 
mărturiile lui Sorin şi Anatol Vieru, originari 
din acest oraş. Directorul Arhivelor Naţi-
onale, Filiala Iaşi, Cătălin Botoşineanu, 
a prezentat câteva ipoteze privind lipsa 
documentelor despre Pogrom în Arhivele 
ieşene: • distrugerea lor imediată de către 
Prefectură; • epurarea de către Securita-
te, după 1950; • bombardamente, deşi se 
pune întrebarea: de ce numai documente-
le despre pogrom? În arhivele C.D.E. s-au 
păstrat mărturii ale unor supravieţuitori. 
În Fondul „Iţic Schwartz Kara“ există 19 
fotografi i făcute în timpul pogromului, o 
parte – inedite. Dr. Mihai Chioveanu (Uni-
versitatea Bucureşti) a analizat modalităţi 
de exterminare a evreilor europeni, cu 
accent pe Pogromul din Iaşi, înainte de 
„soluţia fi nală” adoptată de Conferinţa 
de la Wansee. După evrei, urmau la rând 
românii şi popoarele slave. Prelegerea 
ţinută de drd. Alina Brăescu - Căileanu 
(Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi) a avut 
în vizor rolul unui stereotip, „iudeo-bolşe-
vicul”, al unor caricaturi inspirate din „Pro-
tocoalele înţelepţilor Sionului”, apărute în 
presa antisemită interbelică, al zvonisticii 
în intensifi carea antisemitismului popular.

Trecutul sub refl ectorul 
prezentului 

Factorul psihologic (frustrarea armatei 
române după retragerea din Basarabia 
şi Bucovina) şi strategic (Iaşiul – oraş de 
tranzit pentru trupele române şi germane) 
au fost vectori ai Pogromului, săvârşit sub 
pretextul lichidării „partizanilor” antifas-
cişti, a susţinut istoricul Adrian Ciofl âncă. 
Trupe din armata germană şi română au 
fost ajutate în săvârşirea pogromului de 
populaţie civilă, a fost concluzia Veronicăi 
Gorgos, acuzator public în 1945; mărturie 
citată de dr. Dumitru Ivănescu (Institutul 
de Istorie „A.D. Xenopol” – Iaşi). Antise-
mitismul nu a încetat după 1941, evreii 
fi ind trimişi la muncă forţată, obligaţi să 
poarte steaua galbenă, văduvele şi orfanii 
nefi ind scutiţi de legea „taxelor militare”. 
Proclamarea, în 1948, a independenţei 
Statului Israel provoacă un nou val de 
antisemitism, evreii sionişti având de 
suferit. Au fost principalele coordonate 
ale expunerii făcute de drd. Eliza Cocea 
(Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi). Dr. 
Alexandru Roitman (Universitatea de 
Stat din Republica Moldova, Chişinău) a 
făcut istoricul ghetoului evreiesc, înfi inţat 
acum 70 de ani la Chişinău de către ar-
mata română, în care s-au comis jafuri, 
torturi şi asasinate. Vorbitorul a propus 
organizarea la Chişinău a unui simpozion 
consacrat ghetoului. Dr. Florea Ioncioaia 
(Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi) a atras 
atenţia asupra refl ectării pe internet a 
mentalului colectiv despre Shoah. Dr. 
Felicia Waldman (Centrul de Iudaistică 
„Goldstein Goren” al Universităţii Bucu-
reşti) a vorbit despre mediatizarea Shoah-
ului prin fi lm, teatru, expoziţii itinerante şi 
permanente la muzee de istorie din Ro-
mânia. Atât referatele, cât şi discuţiile pe 
marginea lor au oferit date inedite despre 
un dureros capitol de istorie.

„ U N  O R A Ş  D E  S U F L ET,  U N  O R A Ş  C U  M U LT Ă  D U R E R E ”
Colocviul internaţional „70 de ani de la Pogromul din Iaşi. 

Istorie şi memorie”, Iaşi, 26 – 27 iunie 2011
Colocviul internaţional „Istorie şi memorie” - concepte foarte 

actuale, a opinat, în deschidere, decanul Facultăţii de Istorie a 
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, prof. univ. dr. Alexandru Florin 
Platon - a impresionat prin ţinuta ştiinţifi că a comunicărilor şi 
organizare (Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „Dr. Ale-
xandru Şafran” al Universităţii ieşene, în colaborare cu Centrul 
de Cercetări Interdisciplinare al Universităţii Montpellier 3 „Paul 
Valéry” şi Şcoala de Înalte Studii de Iudaism din Franţa). A fost 
preambulul manifestărilor comemorative consacrate pogromului 
din Iaşi, de acum 70 de ani. 

„Iaşiul este un oraş de sufl et al nostru, dar un oraş cu foarte 
multă durere”, l-a caracterizat, în cuvântul său, preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Un oraş cu prezenţă evreiască sem-
nifi cativă atât în plan numeric, cât şi cultural, un oraş în care au 
fost ucişi peste 13 000 de evrei. Dar contează cifrele? „Dacă ai 

omorât un om, ai omorât omenirea”, spun înţelepţii noştri. Buni-
cul soţiei preşedintelui F.C.E.R., ing. Anette Vainer, originară din 
Iaşi, se numără printre cei care au murit într-unul din trenurile 
morţii şi este înmormântat la Târgu Frumos. Este important ca 
această tragedie să nu se uite, să nu se repete. Acesta a fost 
şi mesajul documentarului „Ultimul supravieţuitor“ prezentat la 
Festivalul Filmului Evreiesc de la Bucureşti, a arătat dr. Aurel 
Vainer, pentru că laitmotivul lui a fost lagărul de la Auschwitz, dar 
sunt prezentate istorisiri despre genocidurile care au continuat 
până în  zilele noastre. „Vrem să menţinem viaţa evreiască în 
România, să ne integrăm în societatea românească, fără să ne 
uităm identitatea, istoria”, a subliniat dr. Aurel Vainer, mulţumind 
Centrului de iudaistică de la Iaşi şi celui din Montpellier, străda-
niilor profesorului Carol Iancu, ale profesorului Avinoam Şafran 
şi ale familiei sale pentru organizarea colocviului.

Paginile 13-16, realizate de 
EVA GALAMBOS şi IULIA DELEANU 

Supravieţuitori ai Trenurilor MorţiiSupravieţuitori ai Trenurilor Morţii
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Ne-a părăsit 

locotenentul Columbo
La 23 iunie a.c. a încetat din viaţă Peter Falk, celebrul 

actor american de origine evreiască (familia sa fi ind de ori-
gine poloneză, rusă şi maghiară). Născut la 16 septembrie 
1927, la New York, el şi-a pierdut un ochi la vârsta de trei 
ani, în urma unui glaucoblastom. Şi-a continuat însă viaţa 
activă, a studiat la şcoli de prestigiu, a obţinut masteratul 
în drept administrativ. A fost şi bucătar în Marina Militară 
şi Comercială. A fost distribuit în numeroase fi lme, dar a 
devenit celebru în rolul de neuitat al locotenentului Co-
lumbo. (B.M.M.)

122 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu 
Cel mai important poet 

al literaturii române, unul 
dintre cei mai mari poeţi ai 
lumii, Mihai Eminescu, s-a 
stins din viaţă la 15 iunie 
1889, în sanatoriul doctorului 
Şuţu, pe strada Plantelor, din 
Bucureşti.

Poet, publicist, filosof, 
prozator, bun cunoscător al 
culturii germane, al folclo-
rului românesc, al ştiinţelor 
vremii, el a fost unul dintre 
enciclopediştii de cea mai 
mare anvergură din cultura 
românească. Opera sa a 
fost revendicată de mai toate curentele 
politice, prin deformarea mesajului emi-
nescian real. 

Nici astăzi nu s-au stins unele dispute 
în jurul vieţii, concepţiilor şi morţii lui Mihai 
Eminescu. Unii încearcă să-i minimalize-
ze importanţa, să-l acapareze în scopuri 
propagandistice, ca şi în vremea regimu-
lui comunist. Prieten şi colaborator al lui 

Moses Gaster, al lui H. Tiktin, 
al altor savanţi evrei, omul 
de cultură Mihai Eminescu 
nu a făcut decât să respecte 
moştenirea culturală iudaică. 
Nici patriotismul său nu a fost 
de paradă, de genul celui 
satirizat de prietenul său 
Caragiale. Fără Eminescu 
poate că poezia română ar 
fi  fost, o perioadă, un simplu 
receptacul al poeziei france-
ze, germane, până la naşte-
rea unui alt „Luceafăr”. Marii 
critici Călinescu, Lovinescu, 
dar şi Lucian Boz, evreu din 

Australia, s-au ocupat de moştenirea 
sa. Traduse în numeroase limbi, inclusiv 
în ebraică, idiş, rusă, sârbă, maghiară, 
germană, ca să nu amintim de engleză 
şi franceză, opera lui Eminescu nu este 
nici astăzi complet cunoscută şi publicată 
şi nici recunoscută la nivelul pe care îl 
merită, în patrimoniul culturii universale.

 B. MARIAN 

O frumoasă dedicaţie Lyei Benjamin

În ziua de 10 iulie a.c., la Centrul 
Comunitar Evreiesc a avut loc un ma-
tineu - organizat de Departamentul de 
Cultură al F.C.E.R., cu efortul doam-
nei Sybil Ben Nun - care s-a constituit
 într-un act de cultură şi totodată de co-
muniune sufl etească. Lansarea volumului 
„Istorie şi memorie evreiască” a coincis cu 
reîntâlnirea membrilor obştii noastre cu 
istoricul dr. Lya Benjamin, care şi-a reluat 
activitatea după o intervenţie chirurgicală 
dificilă. Moderator a fost preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, care a adus 
elogii meritate sărbătoritei. 

Directorul CSIER, dr. Liviu Rotman, a 
explicat că structura volumului a fost ori-
entată pe orizontul preocupărilor istoricului 
Lya Benjamin. În continuare, el s-a referit 
la modul în care a colaborat şi a avut 
numeroase dialoguri cu dr.Lya Benjamin, 
timp de 20 de ani. Meritele Lyei Benjamin 
constau în preocuparea pentru studierea 
personalităţilor iudaismului din România, 
a tematicii Holocaustului, domeniu în care 
a venit cu contribuţii originale referitoare 
la scoaterea la lumină a legislaţiei antie-
vreieşti care a pregătit marea tragedie a 
Holocaustului. Printr-un mesaj transmis, 
Istoricul literar Leon Volovici, din Israel, 
şi-a exprimat admiraţia pentru contribuţiile 
Lyei Benjamin. 

 Av. Iulian Sorin a 
menţionat prezenţa ac-
tivă şi permanentă, de 
la începuturile CSIER, a Lyei Benjamin, 
a apreciat studiile referitoare la viaţa 
evreilor în prima jumătate a secolului XIX, 
apoi la legislaţia din România între anii 
1938-1944 şi la Stenogramele Consiliului 
de Miniştri din anii 1940-1944 (dicta-
tura antonesciană) referitoare la evrei.
 Cercetătoarele dr. Anca Ciuciu, şi dr. 
Camelia Crăciun, care au editat volumul, 
şi mesajul prof. dr. Elena Siupur au elogiat 
participarea Lyei Benjamin la organizarea 
Muzeului de Istorie a Evreilor din Româ-
nia, a unor expoziţii pe tema Holocaus-
tului, înaltul profesionalism în redactarea 
propriilor studii, calitatea de mentor pentru 
generaţia tânără.

 Dr. Alexandru Florian, director general 
al Institutului “Elie Wiesel”, i-a urat toate 
cele bune sărbătoritei, a vorbit despre co-
laborarea, începută din 1995, în contextul 
dezbaterii problemei Holocaustului, care 
“a constituit o punte, o relaţie nu numai 
profesională ci şi personală bazată pe 
emoţii, sentimente şi raţiune”, rezultatul 
fi ind o serie de proiecte comune legate 
de civilizaţia evreilor din România sau 
Holocaustul evreilor din România. Lya 
Benjamin, a spus vorbitorul, face parte 
din categoria istoricilor dedicaţi cercetării 
Holocaustului din România care studiază 
în permanenţă arhivele şi apoi refl ectează 
şi elaborează diverse cercetări cu caracter 
explicativ despre evreii din România în 
anii 40. “Ea face parte din tripleta de aur 
(pe care noi încă nu ştim să o valorifi căm 
îndeajuns), de care mai aparţin Jean An-
cel şi Radu Ioanid. Lya este primul istoric 
din comunitatea evreilor, dintre evreii 
din România, care s-a axat pe subiectul 
Holocaustului. Este un istoric echilibrat 
care are la bază o documentare foarte 
solidă pe care o poate folosi oricând şi 
care vede Holocaustul aşa cum a fost, ca 
o relaţie între trei mari actori: responsabili 
sau făptuitori, victime şi martorii pasivi la 
chinurile evreilor. Lya Benjamin este şi 
cea care a susţinut folosirea termenului 
de Holocaust de la început, când nu se 
agrea acest lucru.” Alexandru Florian i-a 

mulţumit din nou Lyei Benjamin pentru 
tot ce a făcut şi şi-a exprimat speranţa în 
realizarea, în continuare, a cât mai multor 
proiecte comune.

Dr. ing. José Blum a dat citire unui 
mesaj din partea ge-
neralului dr. Mihai Io-
nescu, fost director al 
INSHR „Elie Wiesel”, 
care şi-a exprimat sin-
cera admiraţie şi în-
alta apreciere pentru 
munca desfăşurată 
de-a lungul anilor de 
dr. Lya Benjamin în do-
meniul istoriei evreilor, 
rolul său în combaterea negaţionismului, 
contribuţia la documentarea necesară 
întocmirii Raportului Comisiei de Studi-
ere a Holocaustului din România, ş.a.
 Dr. Hary Kuller a vorbit în dubla sa calitate 
de tovarăş de viaţă şi de cercetător, a 
subliniat talentul, dăruirea, tendinţa spre 
perfecţionism, curajul Lyei Benjamin, care 
a început cercetarea Holocaustului din 
România încă din vremea regimului comu-
nist, când însuşi termenul era prohibit pen-
tru ţara noastră. Au mai luat cuvântul jur-
nalistul Teşu Solomovici, care o consideră 
pe Lya drept un reper, ing. Osy Lazăr, fost 

preşedinte al C.E.B., 
ing. Mirela Aşman, 
 v icepreşedinte al 
C.E.B., prof. Veronica 

Bârlădeanu, care a pus accentul pe pa-
siunea cu care munceşte Lya Benjamin, 
ing. Anette Vainer, care i-a urat sănătate 
şi ani mai liniştiţi sărbătoritei. 

În cuvântul său, dr. Lya Benjamin le-a 
mulţumit lui Liviu Rotman şi lui Alexandru 
Florian pentru cele spuse despre ea, pre-
şedintelui Vainer – pentru că a acceptat să 
apară o carte, care i s-a dedicat, şi să fi e 
moderator la acest simpozion. I-a mulţumit 
fostului preşedinte interimar, Iulian Sorin, 
pentru “uşa care i-a fost întotdeauna 
deschisă”. În continuare, vorbitoarea a 
făcut câteva precizări referitoare la car-
tea care a apărut şi la unele probleme 
istorice. Astfel, un merit pentru lansarea 
studiilor despre Holocaustul românesc îi 
revine Rabinului Moses Rosen, care a 
doua zi după revoluţie a cerut o sinteză 
din “Cartea Neagră” a lui Matatias Carp. 
Cunoscând faptul că există exemplare din 
lucrarea lui Jean Ancel despre Pogromul 
din Iaşi (12 volume de documente), ea a 
propus să se facă o sinteză din ambele 
lucrări. Lya Benjamin a evocat şi o serie 
de difi cultăţi întâmpinate, legate de cerce-
tarea Holocaustului în primii ani de după 
1990. În ceea ce o priveşte, s-a dedicat cu 
pasiune acestei munci, convinsă că aces-
te idei trebuie făcute publice; în primul 
rând trebuie dată în vileag politica statului, 
legislaţia, stenogramele. ”Vreau să scot în 
evidenţă contextul istoric. Dacă în timpul 
comunismului nu s-a putut vorbi despre 
Holocaust, imediat după 1990, negaţio-
nismul s-a manifestat pe deplin la o serie 
de istorici”, a subliniat ea. În încheiere, 
istoricul a spus că pregăteşte două volu-
me de documente despre rolul Federaţiei 
în timpul celui de-al doilea război mondial, 
în care se relevă “rezultatele a ceea ce eu 
denumesc rezistenţa neînarmată“ a aces-
teia, eforturile conducerii Federaţiei de a-i 
salva pe evrei, deşi ea a fost desfi inţată.”
 În cadrul manifestării, la iniţiativa neobo-
sitului meloman ing. Iancu Ţucărman, a 
avut loc un frumos moment muzical.

BORIS MEHR 
EVA GALAMBOS

F.C.E.R. şi Centrul pentru Studiul 
Istoriei Evreilor din România au publi-
cat recent un volum omagial, la Editura 
Hasefer, intitulat „Istorie şi memorie 
evreiască”, dedicat istoricului dr.Lya 
Benjamin, cu prilejul împlinirii frumoa-
sei vârste de 80 de ani.

În prefaţă, preşedintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, aduce mulţumiri re-
alizatorilor şi elogiază activitatea celei 
sărbătorite, ca şi colectivului Centrului. 
Şaptesprezece cercetători din Româ-
nia, Israel, SUA, Germania şi-au adus 
contribuţia la alcătuirea volumului. 

Bibliografi a cu lucrările dr. Lya Benja-
min, prezentată la începutul volumului, 
este impresionantă, zeci de cărţi proprii 
şi editate, studii extinse, articole, etc. 
Izvoare şi mărturii, Martiriul evreilor, 
legislaţia antievreiască, participarea 
evreilor la Războiul de Întregire a nea-
mului, Istoria anilor 1940-1944, evreii în 
textele istoriografi ce, opera fostului Şef 
Rabin I.J. Niemirower, lucrări despre 
idealul sionist, toate acestea sunt numai 
o parte din preocupările concretizate în 
literă tipărită ale Lyei Benjamin.

F ă r ă  e v r e i
Vă place să faceți excursii în Harghi-

ta și Covasna? La Borsec, la Lacul Sf. 
Ana sau în alte locuri? Mie da. 

E frumos, e curat, e liniște. Din păca-
te, e și puțin mai multă sărăcie decât în 
alte zone ale țării, dar asta este...

Niciodată însă nu mi-ar fi  trecut prin 
cap că antisemitismul ar putea tulbura 
într-atât o minte încât chiar un ungur să 
găsească frumusețea locurilor amintite 
nu în pitorescul naturii, nici în calitățile 
sufl etești sau în tradițiile localnicilor, 
nici în tăria palincii sau în gustul pâinii 
cu cartofi , ci în faptul că acolo ... „nu 
există evrei”!

O astfel de minte bolnavă nu numai 
că există, dar ea mânuiește un condei 
absurd și își varsă veninul în paginile 
publicației covăsnene „Europai Ido”, 
cunoscută pentru antisemitismul său.

Probabil că nu m-aș fi  coborât să 
dau răspuns unei astfel de scriituri deli-
rante, dar deportările făcute de fasciștii 
maghiari explică, în mare măsură, de 
ce azi evreii nu mai trăiesc pe aceste 
meleaguri decât în număr foarte mic. A 
lăsa să treacă nesancționată în 2011 o 
apologie a succesului „soluției fi nale” nu 
este posibil, cu toate că această victorie 
este una imaginară, pentru că evreii tră-
iesc încă în Harghita şi Covasna.

Apoi, lăudarea unui loc de oriunde 
din lume numai pentru că acolo nu 
trăiesc reprezentanții unei anume etnii 
este nu doar lipsită de orice elementară 
rațiune, dar ar și putea deschide terenul 
pentru alte atitudini șovine, la fel de ab-
surde, ca de pildă ce frumos e nu știu 
unde, pentru că acolo nu trăiesc unguri! 

„Visam la un moment dat ce frumos 
și drept ar putea trăi Ungaria fără evrei. 
(...) Acum văd cât de avansați am fi  dacă 
nu ar exista evrei printre noi”, scrie în 
mai, anul de grație 2011, „Europai Ido”. 
Hârtia suportă orice și probabil că igno-
rarea unor astfel de insulte la adresa 
inteligenței umane, nu doar a evreilor, 
ar fi  fost răspunsul cel mai potrivit. Dar 
nu mă rabdă sufl etul să tac.

Şi asta pentru că, din cei 998 de 
evrei care au fost deportați numai din 

Gheorgheni, abia 92 s-au mai întors din 
lagărele naziste de la Auschwitz-Birke-
nau și Dachau. Sau pentru că, din cei 
942 de evrei trăitori în judeţul Covasna, 
în anul 1930, nu au mai rămas în 1947 
decât 169, restul dispărând în lagăre.

Pe lângă toate acestea, însă, pse-
udo-argumentele din „Europai Ido” 
m-au făcut să realizez, încă o dată, 
dacă mai era nevoie, că motivele in-
vocate de antisemiți sunt întotdeauna 
aceleași. Aberațiile de mai sus m-au 
trimis cu gândul la discuția dintre fas-
cistul german Siegfried Rieber și evreul 
Löwenthal, ambii călători pe „Corabia 
nebunilor”, a lui Katherine Ann Porter: 
„Trebuie să recunoști că evreii sunt iz-
vorul nefericirilor noastre” spune Rieber, 
iar evreul recunoaște că, întra-devăr, 
evreii și bicicliștii sunt sursa problemelor 
Germaniei. „Dar de ce bicicliștii?”, se 
miră Rieber. „De ce evreii?, întreabă cu 
înțelepciune Löwenthal. Și lucrurile merg 
înainte, pe același ton, ca și în „Europai 
Ido”. „Evreii otrăvesc gândirea germa-
nă”, „Țin morțiș ca națiunea germană, 
curentul de sânge al rasei noastre, să fi e 
curățat de otrava lor”, spune Rieber, iar 
căpitanul Thiele adaugă că nu ar permite 
nici unui evreu să pună piciorul pe bordul 
vasului său, „nici chiar la clasa a treia. 
Poluează aerul”, la fel ca autorul artico-
lului din „Europai Ido”, care găsește că 
frumusețea Ținutului Secuiesc este că 
„nu există cartiere evreiești, unde picură 
mereu câte ceva și unde pute a canal”.

Văzând cât de stereotipe și absurde 
sunt acuzațiile antisemiților din perioade 
diferite și de pe meridiane diferite, nu pot 
să mai adaug decât o întrebare: domni-
lor antisemiți, chiar credeți că ați putea 
supraviețui într-o lume fără evrei? Nu de 
alta, dar dată fi ind înțepeneala gândirii 
dvs, pe cine ați mai putea atunci da 
vina? Pentru că, trebuie să recunoașteți, 
e mult mai simplu să poți da vina pe evrei 
și bicicliști și să-ți verși frustrarea asupra 
lor, decât să trebuiască să iei taurul de 
coarne și să vezi unde este adevărata 
cauză a relelor.

ALEXANDRU MARINESCU

Lya Benjamin-sărbătorită 
printr-o lansare de carte
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Adrian Ciofl âncă. Autorităţile locale de 
stat au fost distinse pentru implicare în 
organizarea acţiunilor comemorative, 
renovarea obeliscului dedicat victimelor 
pogromului din Iaşi, refacerea spaţiului 
imobiliar al sediului comunitar şi moder-
nizarea restaurantului ritual. Istoricii au 
primit distincţiile pentru descoperirea 
gropii comune de la Popricani, comba-
terea antisemitismului şi negaţionismului,  
organizarea cursurilor de istorie a Holo-
caustului în învăţământul preuniversitar 
iar scriitorul pentru povestiri despre viaţa 
evreilor ieşeni în anii interbelici. Mulţu-
mirile laureaţilor s-au constituit într-un 
omagiu adus cărturarilor evrei ieşeni, prin 
rememorarea dorinţei rostite de fostul Şef 
Rabin dr. Alexandru Şafran, între 1940 – 
1947, ca asemenea tragedii să nu se mai 
repete, şi aprecierea strategiei „porţilor 
deschise” iniţiată de actuala conducere 
a Federaţiei. Preşedintele F.C.E.R. a 
mulţumit Uniunii Rabinilor Originari din 
România şi Fundaţiei „Caritatea” pentru 
sprijinul acordat ridicării în Cimitirul Evre-
iesc din Iaşi a monumentului victimelor 
Holocaustului, descoperite în groapa 
comună de la Popricani. Preşedintele 
C.E. Iaşi a adus mulţumiri procurorului 
militar care l-a ajutat în această acţiune. 

Formaţia Klezmer a comunităţii ie-
şene a susţinut un program de muzică 
evreiască. 

IULIA DELEANU  

Centrul de Artă Comunitară Vârsta 
4 de la Căminul “Rosen” a lansat un 
nou proiect adresat rezidenţilor – arta 
fotografi că. Iniţiat de Vlad Petri, a fost 
organizat un curs de fotografi e. În cadrul 
atelierului, opt rezidenţi (Eva Szemlér, 
Iudith Ardeleanu, Lazăr Grumberg, 
Margareta Eschenazy, Marius Armaşu, 
Pompiliu Sterian, Sorin Steinberg, Tina 
Grimberg) şi asistenta socială Rodi-
ca Dumitrache au realizat o serie de 
imagini care au fost apoi “expuse” şi 
comentate în faţa celorlalţi rezidenţi ai 
căminului şi a invitaţilor. Cei mai mulţi 
au pus mâna pe aparatul foto pentru 
prima dată şi au rămas încântaţi de 
posibilităţile oferite de arta fotografi că. 
La indicaţia lui Vlad Petri au fost alese 
teme legate de viaţa din cămin, pe care 
fi ecare a exprimat-o după gustul şi sen-
sibilitatea proprii, fi ltrate prin ochiul şi 
percepţia personală. Imagini din viaţa 
căminului, portrete ale colegilor şi per-
sonalului, parcul au oferit o varietate 
tematică. Obiecte dragi, naturi moarte, 
momente de viaţă au fost imortalizate 
pe peliculă şi trecute apoi pe calculator, 
astfel că fi ecare autor poate să-şi reva-
dă “opera” atunci când doreşte. A fost 
doar un început, un prim pas pe care 
cei implicaţi în proiect, dar şi alţii, ar dori 
să-l continue. Pentru aceasta ar fi  ne-
voie de achiziţionarea unor aparate foto 
(cele utilizate în proiect au fost de unică 
folosinţă). Poate că vor exista sponsori 

care să le sară în ajutor. Toţi cei prezenţi 
la prima expoziţie virtuală a fotografi lor 
– David Schwartz şi echipa, ing. Nilu 
Aronovici, fostul director al DASM, un 
apropiat al rezidenţilor, care participă la 
toate manifestările acestora , şi alţii au 
promis sprijinul. Este o iniţiativă, printre 
multele care se desfăşoară la Căminul 
“Moses Rosen”, care îi însufl eţeşte şi îi 
întinereşte pe rezidenţi. O altă atmosfe-
ră s-a instalat aici. Viaţa pe care o duc 
a căpătat un nou sens.

(Şi o mică rectificare. În articolul 
“Viaţa Obiectelor”, publicat în numărul 
din mai al R.E., s-a strecurat o mică con-
fuzie. Obiectul prezentat de Lidia Fonea 
(iepuraşul) i-a fost atribuit Margaretei 
Eşchenazy, care povestise istoria unei 
broderii. Ne cerem scuze). (E.G.)

Fiindcă lucrările de renovare a resta-
urantului ritual din incinta sediului comu-
nitar ieşean erau pe ultima sută de metri, 
ceremonia de hanucat habait s-a derulat 
în curtea Comunităţii. A fost încă un mod 
de afi rmare a vitalităţii unei comunităţi de 
veche şi bogată tradiţie, oferind o per-
spectivă optimistă asupra viitorului ei, în 
pofi da tragicelor evenimente prin care i-a 
fost dat să treacă acum 70 de ani. Salutul 
de bun venit adresat oaspeţilor de preşe-
dintele Comunităţii, ing. Abraham Ghilt-
man, mulţumirile către F.C.E.R., CAPI, 
Joint, binecuvântarea rostită de Rabinul 
Abraham Ehrenfeld au precedat cuvântul 
rostit de preşedintele Federaţiei, dr. Aurel 
Vainer, având cuvinte de laudă pentru 
realizările comunităţii. Subsecretarul de 
stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Irina Cajal, a declarat că nu e 
departe ziua în care va fi  reinaugurată 
Sinagoga Mare din Iaşi. Directorul Joint 
pentru România, Israel Sabag, a trecut în 
revistă principalele momente din ultima 
vreme ale parteneriatului Joint – C.E. Iaşi, 
respectiv, Centrul Comunitar Evreiesc, 
punctul muzeistic, reinaugurarea restau-
rantului ritual. În calitate de reprezentant 
al Organizaţiei Sioniste Mondiale (OSM), 
Iulius Medler s-a referit la pogromul din 
Iaşi ca la „cel mai cunoscut dintre eveni-
mentele Holocaustului din România” şi a 
mulţumit preşedintelui şi vicepreşedinte-
lui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer şi ing. Paul 
Schwartz, pentru invitaţia de a participa la 
comemorare, împreună cu vicepreşedin-
tele OSM, Zighi Silberman. Combaterea 
antisemitismului şi a negaţionismului este 
una din priorităţile de acţiune pentru toate 
democraţiile lumii, a subliniat vorbitorul. 
Printre cei prezenţi la reinaugurare s-a 
afl at şi ataşatul cultural al Ambasadei 
Israelului în România, Arezzo Hershel. 

Preşedintele şi vicepreşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer şi ing. Paul 
Schwartz, împreună cu directorul INSHR 
– EW, dr. Alexandru Florian, au înmânat 
Brevetele şi Medaliile de Onoare „Prie-
ten al Comunităţii Evreilor din România” 
preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, dr. 
Constantin Simirad, prefectului Judeţului 
Iaşi, Dragomir Sava Tomaşevschi, prima-
rului Municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita, 
directorului Casei Corpului Didactic a 
Judeţului Bacău, prof. dr. Gabriel Stan, 
cercetătorului ştiinţifi c la INSHR – EW, 
Elisabeth Ungureanu, profesorului univ. 
dr. Mihai Gheorghiu, de la Universitatea 
„Al. I. Cuza” din Iaşi, lectorului dr. Necu-
lai Bolohan, de la aceeaşi universitate, 
scriitorului ing. Ion Mitican, cercetătorului 
ştiinţifi c la Institutul „A.D. Xenopol“ Iaşi, 

C O M U N I T A T I

A N I V E R S Ă R I 
– iulie 2011 –

• LICHT IULIU, colaborator Sector 
cimitire: 11 iulie 1944

• SEIMBERG IOLANDA MONICA, 
referent specialitate: 11 iulie 1947

• GEORGESCU FELICIA, contabil 
DASM: 12 iulie 1933

• ROTENSTAIN BIANCA, inspector 
resurse umane: 12 iulie 1937

• VECHSLER DAN, difuzor carte 
„Hasefer”: 14 iulie 1948

• VALEANU ANDREI, expert metale 
preţioase: 16 iulie 1920

• CATI CAMIL, asistent secretar 
general: 16 iulie 1931

• SCHOTEK IDA, juristă: 24 iulie 
1929

• LEPOIEV SANDA, psiholog, tra-
ducător la „Realitatea Evreiască”:      

   24 iulie 1955

• MARCOVICI RUDY, director, Sector 
valorificare: 25 iulie 1946

• IANOVICI AUREL, DASM: 26 iulie 
1926

• ZVORIŞTEANU PAULETTA, activitate 
contabilă „Hasefer”: 27 iulie 1934

• NATAN NUTA, funcţionar: 28 iulie 
1945

• BLĂNARU PERI, şef Protocol, 
secretar C.E.B.: 31 iulie 1953

– august 2011 –

• HORN IONEL, revizor contabil, Sector 
financiar: 3 august 1955

• HORN SILVIAN MARIO LUIS, şef 
cabinet preşedinte: 3 august 1980

• FLORIAN SOLOMON, redactor la 
cabinetul preşedintelui F.C.E.R.: 

   4 au gust 1927

• GALAMBOS EVA-MAGDALENA, 
redactor „Realitatea Evreiască”: 

   4 august 1938

• BARAD MOREL, inginer, întreţinere: 
5 august 1946

• LAZĂR OSY, fost preşedinte C.E. 
Bucureşti: 9 august 1928

• DAVID SEGAL IANCU, preşedinte 
C.E. Brăila: 10 august 1930

• MOSCOVICI IŢIC MIRCEA, şef 
Depozit băuturi: 16 august 1939

• KOFLER IGO, preşedinte C.E. 
Rădăuţi: 18 august 1955

• DANETTI TEODOR, actor: 23 august 
1926

• GEORGESCU NADIA, medic coor-
donator provincie: 24 august 1950

• SEGAL SANDRA, fost membru 
supleant în Consiliul de con du cere al 

   F.C.E.R.: 25 august 1936

• TENENHAUS ŢALIC, şef Sector ad mi-
 nistrativ-valorificare: 30 august 1946

SIEGFRIED WOLF
Sursa: Serviciul de protocol al F.C.E.R.

Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste 
de... 37 de ani (ne-a spus că putem 

citi de la dreapta la stânga), îi dorim 
dragei noastre colaboratoare şi prietene 
Victoria Demayo, una dintre cele mai 
harnice şi inimoase membre ale 
Comunităţii Evreilor din Bucureşti şi a 
Forumului BB România, numai bucurii, 
sănătate şi AD MEA VEESRIM!

HANUCAT HABAIT 
L A RESTAURANTUL RITUAL 

Concert 
la Sinagogă

Patru artişti din Statele Unite ale 
Americii, Franţa şi Republica Moldova 
au interpretat muzică evreiască într-un 
concert susţinut la Sinagoga Mare din 
Municipiul Botoşani. Timp de aproape  
două ore, artiştii au încântat  zecile de 
botoşăneni prezenţi la eveniment. 

Unul dintre artişti este  Jack Shulman 
Ment, un tânăr evreu din SUA, care ia 
lecţii de folclor moldovenesc de la “Rap-
sozii Botoşanilor”. El a devenit în scurt 
timp unul dintre cei mai buni interpreţi 
de muzică klezmer pe scenele internaţi-
onale. Acest concert a fost o colaborare 
internaţională dintre muzicieni evrei 
din New York şi muzicieni români, care 
a relevat asemănările dintre muzica 
klezmer şi folclorul românesc. Concertul 
a fost organizat de catre Comunitatea 
Evreilor Botoşani.

Corespondent
M. R. GOLDENBERG

Botoşani

Fátyol Rudolf – Cetăţean 
de Onoare al oraşului Carei

Directorul Filarmonicii „Dinu Lipatti” 
din Satu Mare, Fatyol Rudolf, a devenit 
Cetăţean de Onoare al oraşului Carei. În 
acelaşi timp, el a fost decorat cu Meritul 
Cultural în Grad de Cavaler. Fatyol Ru-
dolf este membru al Comunităţii Evreilor 
din Satu Mare. Distincţia de Cetăţean 
de Onoare i-a fost înmânată de primarul 
oraşului, Eugen Kovacs, iar decoraţia, 
de către ministrul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Kelemen Hunor. În cuvântul său, 
demnitarul a apreciat munca prestată de 
artist pe întreg parcursul vieţii. „Fatyol Ru-
dolf, a spus el, este o personalitate care 
timp de zeci de ani i-a slujit cu onoare pe 
iubitorii de muzică. El este un patriot local, 
care oriunde merge spune cu mândrie că 
este careian. Oamenii mari nu uită nicio-
dată de unde au pornit”. Vizibil emoţionat, 
Fatyol Rudolf a mulţumit tuturor celor care 
i-au fost alături: familia, prietenii şi toţi cei 
care l-au apreciat.

A c a d .  V i r g i l  E n ă ţ e s c u 
î ş i  l a n s e a z ă  u l t i m e l e  c r e a ţ i i

Academicianul Virgil Enăţescu şi-a lansat la Satu Mare două volume de proză: 
„Oglindiri subiective” şi „Cascada amintirilor”. Medic de profesie, membru al comuni-
tăţii evreieşti sătmărene, Virgil Enăţescu a prins de multă vreme gustul beletristicii, 
publicând în total zece volume. La lansarea desfăşurată în sala mare a Muzeului 
Judeţean din Satu Mare au participat colegi de breaslă, ziarişti, intelectuali de frunte, 
reprezentanţi ai administraţiei centrale şi locale, prieteni şi familia. Toţi cei care au luat 
cuvântul au elogiat personalitatea autorului care, aşa cum a spus directorul editurii 
„Acolada”, Radu Ulmeanu, „a devenit o fi gură emblematică a Sătmarului”.

(Din ”Gazeta de Nord-Vest”)

Satu Mare

FOTOGRAFIA – un nou hobby 
al rezidenţilor de la Căminul “Rosen”

Iaşi Bucureşti

Cimitirul Evreiesc Neolog 
are site pe internet

În urma eforturilor a doi inimoşi membri ai comunităţii evreieşti din Târgu Mureş, 
prof. Gheorghe Diamantstein şi ing. Andrei Grunfeld, a fost realizată inventarierea 
mormintelor din Cimitirul Neolog din Târgu Mureş şi a fost creată o pagină web. Pe 
site se poate regăsi o uriaşă bază de date despre morminte, informaţii care sunt în 
curs de completare, precum şi un Registru al cimitirului. De asemenea, pe site se 
regăseşte lista detaliată a evreilor deportaţi din Târgu Mureş şi din împrejurimi. Site-ul 
poate fi  accesat la adresa Temeto.TK

Târgu Mureş
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În Vechiul Testa-
ment (Biblia ebraică), 
Gog este numele unei 
localităţi din Armenia 
antică dar, prin mito-
logizare, simbolurile 
creştine Gog şi Magog 
au devenit personaje 

care ar urma să lupte, înainte de Ju-
decata de Apoi, de partea lui Satana, 
pentru a opri venirea lui Mesia. Lite-
ratura beletristică a preluat de mult 
aceste simboluri (v. Giovanni Papini, 
ş.a.). Prin apariţia la Ed. Hasefer a 
volumului cu titlul „Gog şi Magog”, a lui 
Martin Buber (traducere din germană 
de Ruxandra Hosu, redactor- Alin Cro-
itoru), semnifi caţia acestor două nume 
este mult extinsă. Avem o antologie 
de pilde hasidice, scrisă într-un stil 
impecabil, pentru că autorul a fost şi 
fi losof şi scriitor. 

Martin Buber s-a născut la 8 fe-
bruarie 1878, la Viena. Şi-a petrecut 
copilăria în casa bunicului, Solomon 
Buber, un savant rabin din Lemberg 
(azi, Lvov), capitală a Galiţiei, unde s-a 
născut şi hasidismul, în secolul XVIII, 
mişcare religioasă care punea accentul 
pe exprimarea liberă, necanonică a 
iubirii faţă de Dumnezeu, mişcare ce 
are acum centrul în SUA. 

Kafka, Sartre, Camus au apreciat 
şi au fost infl uenţaţi de opera lui Buber 
(„Eu şi Tu” a apărut şi în română, sub 
îngrijirea lui Ştefan Augustin Doinaş). 
Amintim cîteva dintre formulările din 
cărţile despre hasidism semnate de 
Buber: „Omul care nu a simţit farmecul 
acestei vieţi nu va cunoaşte nici farme-
cul Paradisului”; ”Mai mare este ultima 
minune decât prima”; „Dumnezeu se 
ascunde pentru cel care ştie că El se 
ascunde şi pentru cel care nu ştie” 
(formulare tipic talmudică); „Dumnezeu 
ascultă şi rugile secrete”.

Volumul despre care discutăm 
aici a apărut în original la Ierusalim, 
în ebraică, în 1943, şi în engleză, la 
Philadelphia, în 1945. A fost tradus 

apoi în mai multe limbi europene. În 
postfaţă autorul explică motivul care 
l-a îndemnat să publice 
această antologie. Buber 
nu expune ideile proprii, nici 
nu are cum, din moment ce 
este vorba de folclor. El face 
doar o selecţie din „tezaurul 
imens al hasidismului”, cum 
numeşte acest folclor, prea 
puţin cunoscut la noi. Se 
spune că fondatorul hasidis-
mului, Eliezer Baal Şem Tov, 
a locuit o perioadă în zona 
Neamţului, din Moldova.

Ca să analizez sau să 
prezint pe scurt fi ecare po-
vestire, ar trebui să ocup un spaţiu 
care ar depăşi posibilităţile oricărei 
reviste. Mă voi rezuma la o prezenta-
re a povestirii „Văzătorul”, cu care se 
deschide volumul. În apropierea unui 
castel din Lublin (Polonia), în urmă cu 
ceva secole, s-a stabilit o comunitate 
evreiască, nu înainte de a asana mlaş-
tina şi a construi, casă cu casă, un mic 
târg, un „ştetl”, cum se spune în idiş. 
Acolo se naşte un om cu capacitatea 
de „a privi de la un capăt al lumii la 
celălalt”, aşa cum ar fi  dorit şi Domnul 
să-l făurească pe primul om, dar ştiind 
că păcatul este mai tare decât virtutea, 
i-a luat acest dar. Disperat de ceea ce 
vedea, Jakob Jizchak (îi vom spune 
JJ), şi-a legat ochii timp de şapte ani, 
astfel că vederea sa a slăbit mult, dar 

sufl etul continua să privescă la fel ca 
înainte, cu aceeaşi putere de pătrun-

dere. Veneau la el oamenii 
săraci, bolnavi, loviţi de 
năpaste să-l roage să le 
dea un sfat sau ajutor. JJ 
aduna bileţele, apoi cugeta. 
Se gândea că este mai bine 
să-l iubeşti pe cel păcătos, 
care îşi cunoaşte păcatul, 
decât pe cel drept, care se 
laudă că este drept. Mai pu-
ţin demn de milă este cu cel 
ce este rău şi nu ştie acest 
lucru, acela nici la poarta 
Iadului nu se schimbă. JJ 
prefera pe un adversar al 

hasidismului unui aderent la care nu se 
simţea pasiunea, căldura sufl etească. 
Mai degrabă un adversar pasionat, 
care poate deveni un aderent la fel de 
pasionat, decât un om „călduţ”. Cel mai 
mult, acest rabin-ţadik (ţadik înseam-
nă om drept) ura tristeţea. Păcătosul, 
spunea el, ştie să se veselească, în 
timp ce evlaviosul este mereu trist. 
Povestirea are un tâlc, care constituie 
esenţa hasidismului – „La Dumnezeu 
să vii cu bucurie, nu cu mâhnire; învin-
ge mâhnirea”. Citind întregul volum, 
orice lector cu sufl et şi minte neatinse 
de prejudecăţi va simţi ceva din bucuria 
spirituală a unei credinţe care ne face 
mai fericiţi decât am fi  fără ea: credinţa 
în binefacerea divină.

BORIS MARIAN

În ultimii ani, 
profesorul ame-
rican de origine 

evreo-română dr. Randolph Braham, împreună cu 
cercetătorul şi ziaristul Tibori Szabó Zoltán, au realizat 
poate cea mai completă lucrare despre Holocaustul din 
Ungaria, inclusiv din Ardealul de nord, afl at în perioada 
1940 – 1944 sub ocupaţie horthystă: ”Enciclopedia Geo-
grafi că a Holocaustului din Ungaria” şi ”Enciclopedia Ge-
ografi că a Holocaustului din Ardealul de nord”. Lucrarea 
cuprinde istoria comunităţilor evreieşti din această parte 
a Europei, anihilarea lor sistematică în timpul Holocaus-
tului, precum şi perspectivele unor comunităţi ciuntite, 
compuse din puţinii evrei care s-au întors din deportare 
şi care s-au împuţinat pe parcurs prin emigrări. Legat de 
această tematică, prof. Braham a elaborat, anul trecut, 
şi volumele intitulate ”Bibliografi a Holocaustului din Un-
garia”. Conţinutul acestor volume vine în completarea 
altor bibliografi i ale autorului pe acest subiect. În afara 
unor lucrări de referinţă despre soarta evreilor maghiari, 

inclusiv din Ardealul de nord, în timpul celui de-al doilea 
război mondial, editate de-a lungul anilor în diferite ţări, 
în engleză, franceză, germană, maghiară, 
ebraică, idiş şi alte limbi, o parte deosebit 
de interesantă a ”Bibliografi ei” o reprezintă 
mărturiile supravieţuitorilor din diferite lagăre 
naziste ale morţii, precum şi din detaşamente 
maghiare de muncă forţată, realizate imediat 
după revenirea lor. ”Sunt documente autentice 
de primă mână, despre amănuntele legate de 
programul ”soluţiei fi nale”, pregătit de nazişti 
şi complicii lor unguri”, a apreciat autorul. Im-
portanţa acestor volume este dată şi de faptul  
– scrie Tibori Szabó Zoltán, care le-a recenzat 
– că regimurile comuniste din Europa Centrală 
şi de Est au ascuns problema Holocaustului, au oprit 
încercările de dezvăluire a faptelor şi au limitat aproape 
total apariţia unor lucrări despre tragedia Holocaustului.

În Ungaria, după 1956, a crescut totuşi numărul stu-
diilor legate de Holocaust şi diferitele lui aspecte, inclusiv 

prezentarea regimului Horthy şi a antisemitismului de 
după primul război mondial. Ultima etapă e cea de după 

1989 când s-a putut relata pe larg, fără impe-
dimente despre evenimentele istorice de tipul 
celui de-al doilea război mondial. Bibliografi a 
realizată de prof. Braham include apariţiile din 
toate aceste perioade, oferind un instrument 
valoros de lucru pentru cei implicaţi în studie-
rea şi cercetarea perioadei Holocaustului din 
Ungaria. Este o lucrare bine sistematizată, 
pe capitole distincte în funcţie de tematici, cu 
subcapitole, indici de nume, de localităţi şi de 
autori.

Publicate nu numai în maghiară, ci şi în 
engleză, lucrările prof. Braham reprezintă cel 

mai trainic monument al neuitării pentru zecile de mii 
de victime ale Holocaustului, pentru evreii din Ungaria 
şi Transilvania de nord, care şi-au pierdut viaţa în cum-
plitele lagăre ale morţii.

EVA GALAMBOS

67 de ani de la 
deportarea evreilor 
din Ardealul de nord

Bibliografia Holocaustului din Ungaria

Puncte 
      de vedere 

bine conturate
Printre nu foarte numeroşii scriitori români de 

valoare, dispuşi să corespondeze, să laude şi să 
considere onorantă relaţia cu confraţii lor evrei, 
s-a numărat şi Ion Biberi.

În climatul literar-cultural interbelic, pe urmă 
în anii de după război, Ion Biberi s-a propus 
atenţiei generale datorită câtorva poziţii, deopo-
trivă ale fi losemitismului manifestat în domenii 
ca receptarea modernismului în proză (Marcel 
Proust, F. Aderca), promovarea studiilor psih-
analitice (Sigmund Freud), interesul pentru 
puterea de selecţie a lui Tudor Vianu în materie 
de comparatism, cât şi în repudierea mişcărilor 
de dreapta, tot mai prezente în viaţa societăţii 
româneşti în anii ’30.

Mă limitez aici, din raţiuni uşor de înţeles, a 
semnala că, în cazul lui Ion Biberi, realizez trei 
lucruri. De reţinut opţiunea europeanului veritabil: 
a făcut studii de medicină la Bucureşti şi Paris, 
s-a căsătorit cu o franţuzoaică şi a publicat, în 
limba lui Voltaire, volumul „Studii asupra literaturii 
române contemporane”, apărut în 1937, din care 
nu lipsesc referiri la Tristan Tzara, Ilarie Voronca, 
B. Fundoianu, M. Blecher. A fost salutat unanim 
drept un instrument în serviciul promovării auto-
rilor noştri de notorietate în plan mai larg.

Convins că opere precum cele semnate de 
Hortensia Papadat-Bengescu, Tudor Arghezi, 
Urmuz, F. Aderca validează faţete diverse ale 
câtorva dominante creatoare, I. Biberi a între-
ţinut bune relaţii de colaborare cu reviste de 
prestigiu: „Adevărul literar”, „Viaţa românească”, 
„Bilete de papagal”, ”L’indépendence romaine”, 
„Democraţia” ş.a.

Trebuie să adaug la acest nivel al eseisticii 
sale corespondenţele cu care a ilustrat în „Le 
Moment” partitura multor prezenţe româneşti, 
de tot felul, de la cariere universitare la cele de 
artă teatrală, de la destine politice la descrieri 
psihologice şi expertize psihanalitice.

În tot acest ansamblu de relaţii, mai toate 
inspirate de pregătirea sa medicală, cât şi de idei 
hrănite de buna cunoaştere a literaturii franceze 
(a ţinut ani la rând rubrica dedicată celor mai 
relevante apariţii editoriale în Hexagon), Ion 
Biberi nu a pregetat să laude curajul cu care 
Emile Zola a apărat onoarea căpitanului Alfred 
Dreyfus, condamnat pe nedrept, într-o încerca-
re a antisemiţilor de otrăvire a opiniei publice, 
pentru spionaj.

S-a investit în valorizarea contribuţiilor lui 
Tudor Vianu, profesor, moralist, estetician, spirit 
incitant sub toate raporturile. De reţinut, nu în 
ultimul rând, revenirile sale la genialitatea lui 
Kafka, în pledoarii încărcate de admiraţie pentru 
„strălucirea fantasmaticului iudaic”.

Desigur, schiţând acest succint contur, nu-i 
uit nici pe Perpessicius, pătruns de calitatea 
poeziei lui B. Fundoianu, şi nici pe Pompiliu 
Constantinescu, admirativ faţă de Ury Benador. 
Suntem martori la exerciţii de maximă recep-
tivitate pe care le reţinem în benefi ciul întregii 
noastre literaturi.

Graţie acestor notaţii, Ion Biberi ne-a dăruit 
sistemul său de referinţe, structurat pe obiecti-
vitate, echilibru, autenticitate în perspectiva din 
care a privit fi lonul iudaic, consubstanţial zidirii 
în adâncime a României.

HENRI ZALIS

Siluete (IV)G o g  ş i  M a g o gCărţi 
apărute 

la Editura

Ultima traducere din idiş a regretatului Anton Celaru

„VRĂJITOAREA DIN CASTILIA”, de Şolem Aş
Am luat cu emoţie cartea editată recent la „Hasefer”, 

„Vrăjitoarea din Castilia”, de clasicul în idiş Şolem Aş, tra-
dusă de Anton Celaru, care ne-a părăsit cu puţin timp în 
urmă, după o viaţă de bogate reuşite în domeniul traducerii 
în română a literaturii idiş. De fapt, aproape oricare autor de 
valoare în idiş devine clasic, prin faptul că idişul nu mai are 
acea arie de răspândire ca înainte de 1939, când au început 
cele două mari nenorociri ale secolului XX, războiul mondial 
(al doilea) şi Holocaustul. Nu uităm, desigur, Gulagul, dar 
el a început în 1918. 

Scriitorul s-a născut la Kutno (Polonia) în 1880 şi a murit 
la Londra, în 1957. Din păcate, puţin cunoscut la noi, mai 
citit în Rusia, SUA, Israel, ş.a. Şolem Aş se deosebeşte 
de înaintaşii săi, Sforim, Şalom Alehem, Peretz, ş.a. prin 
interesul pentru tainele istoriei, ale relaţiilor interetnice, mai 
greu de cunoscut fără o pătrundere în lumea unor grupuri 
sociale dispărute. Este mai apropiat de Gustav Meyrink, ş.a. 

Acţiunea se petrece în ghetoul din Roma, în timpul Pa-

pei Paul IV, din secolul XVI. Un 
pictor veneţian se îndrăgosteşte 
de modelul său, o adolescentă 
refugiată din Castilia, unde In-
chiziţia tăia şi... ardea pe cine 
voia. Pictorul o întruchipează 
pe Fecioara Maria, recurgând, 
fără nici o reţinere, la modelul 
evreicei refugiate la Roma. Un 
act de curaj, de inconştienţă, de 
umanism? Toate la un loc. Nu 
vom povesti subiectul, ci doar 
finalul, care este memorabil - 
Papa dispune arderea icoanei 
„necurate”, iar pictorul disperat înfi ge un pumnal în pieptul 
(desigur, din tablou) „falsei Fecioare”. Este un excepţional 
rechizitoriu la adresa prejudecăţilor care mai bântuie şi azi, 
cu o vigoare de neimaginat. (B.M.)

N o u t ă ţ i  e d i t o r i a l e
xxx  Psihoterapolitica. Antologia teatrului contemporan francez – Editura Art
ALLEN GINSBERG – Howl şi alte poeme- Editura Polirom
DORIN TUDORAN – Eu, fi ul lor (dosar de Securitate) – Editura Polirom
MIRCEA CĂRTĂRESCU – Nimic (antologie de autor, poeme) – Editura 

Humanitas
UMBERTO ECO – Cimitirul din Praga - Editura Polirom
NICOLAE MANOLESCU – Teme - Editura Cartea Românească
IOAN PETRU CULIANU – Jocul de smarald – Editura Polirom
SERGHEI DOVLATOV – Geamantanul – Editura Humanitas
MICHEL HOUELLEBECQ – Harta şi teritoriul (traducere din limba franceză şi 

note de Daniel Nicolescu) – Editura Polirom
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Timp de peste un mileniu, mirodeniile 
au valorat uneori greutatea lor în aur. 
Expediţii navale europene s-au aventurat 
în căutarea unor ţărmuri de unde puteau 
aduce mirodenii. Şi nu curiozitatea des-
coperirilor geografi ce i-a mânat spre Ori-
ent pe navigatorii spanioli şi portughezi, 
ci speranţa de a se întoarce cu calele 
umplute cu ghimbir, şofran,piper şi alte 
boabe aromate,care altfel erau trafi cate 
la preţuri ridicate de caravanele arabe. 
Mirodeniile au fost necesare fiindcă 
în vremurile când nu exista frigider, în 
Europa, alimentele, mai ales carnea şi 
mezelurile, se stricau şi căpătau un gust 
neplăcut, care era ascuns mesenilor de 
aromele tari ale mirodenilor. Nutriţioniştii 
moderni au cercetat aceste boabe iuţi-
aromate şi au descoperit că asiaticii au 
ştiut să selecţioneze empiric plante care 
erau importante nu numai pentru aromele 
lor ci şi pentru calităţilor medicale, într-o 
lume care nu cunoştea medicamentele 
de sinteză.

Piperul negru. Stimulează stomacul 
să secrete acidul clorhidric, necesar pen-
tru digerarea proteinelor şi a altor compo-
nente ale alimentelor. Totodată, piperul 
negru ajută corpul să absoarbă vitamine 
şi minerale cum sunt magneziul, B12, 
seleniul şi beta carotenul. El este bogat 
şi în antioxidanţi, fi indcă piperina poate 
suprima creşterea tumorilor, interferând 
cu mecanismul de semnalizare dintre 
celulele canceroase. Este un antibiotic 
la fel de puternic ca usturoiul şi mierea.

Scorţişoara. Un studiu a arătat că o 
jumătate de linguriţă cu praf de scorţişoa-
ră în dieta zilnică scade colesterolul LDL 
(cel de care ne ferim cu toţii !) şi, în acelaşi 
timp, scade tensiunea sanguină. Mirode-

nia aceasta conţine mulţi compuşi antioxi-
danţi. Mai mult: cinamaldehyda, substanţa 
organică de la care provin gustul şi aroma 
scorţişoarei, ajută la prevenirea formării 
trombilor de sânge, acţionând şi ca anti-
nfl amator. Studii recente au adus încă o 
calitate a scorţişoarei în atenţia medicilor: 
consumul ei poate stabiliza metabolismul 
glucozei la diabeticii de tip II .

Ardeii iuţi roşii. Aici problema este 
dacă puteţi suporta iuţeala lor ! Dacă da, 
atunci Capsacina, substanţa care îi dă 
iuţeala, reduce infl amaţiile din corp. Po-
pulaţiile care consumă în mod tradiţional 
ardeiul iute roşu au rate mai mici de boli 
cardiovasculare decât media mondială.Iu-
ţeala ardeiului descongestionează nasul 
şi sinusurile. Ciudat, dar efectele lui sunt 
puternice şi când este aplicat, nu mâncat. 
El calmează durerile artritei reumatice şi 
cele ale osteoartritei, dar şi durerile de cap

Şofranul este una din cele mai scum-
pe mirodenii.Nu în raport cu preţul este 
şi utilitatea lui, care totuşi merită banii.El 
conţine lycopen şi beta-caroten, plus doi 
antioxidanţi indicaţi în prevenirea bolilor 
de inimă şi în tratarea cancerului. Şofranul 
conţine şi crocetină, un carotenoid cu un 
potenţial semnifi cativ anti-tumoral dar şi 
în îmbunătăţirea memoriei.

Scurt
2 (Scurt pe doi)

După 2000 de ani 

Numele lui Caiafa 
revine in actualitate

Cercetători de la Universităţile Bar 
Ilan şi Tel Aviv au confi rmat ca autentice 
osemintele găsite într-o urnă de piatră 
dintr-un osuar antic pe care se afl ă 
inscripţia în aramaică „Miriam, fi ica lui 
Yoshua, fi ul lui Caiafa, preot al Ma’aziah 
din Beth Imri”. După cum se ştie numele 
lui Yehosef Bar Caiafa e menţionat în 
Biblie ca aparţinând unuia din marii 
prelaţi iudaici implicaţi în judecarea lui 
Hristos şi crucifi carea acestuia. Impor-
tanţa urnei, descoperită într-un mor-
mânt jefuit de hoţi în antichitate, rezultă 
nu numai din confi rmarea existenţei 
familiei Caiafa, dar şi din legătura aces-
teia cu preoţii din grupul Ma’aziah,grup 
care alcătuia una din cele 24 de secţiuni 
ale Cohenilor, cei ce asigurau, în ture, 
succesiunea ofrandelor şi donaţiilor 
pentru Templul din Ierusalim. Lista 
acestor 24 de grupuri de preoţi a fost 
stabilită în timpul domniei regelui David 
şi este specifi cată în Biblie. 

Al patrulea 
exportator mondial 

de arme

Rezultat al dezvoltării unei industrii 
militare de vârf, de înaltă tehnicitate 
exportul de armament al Israelului s-a 
ridicat anul trecut la 7,4 miliarde de 
dolari, situând această ţară pe locul 
4 în lume. Domeniile în care are cel 
mai important avans tehnologic sunt 
construcţia de drone (avioane fără pi-
lot), minisateliţi, sisteme de comandă şi 
control de la distanţă, vehicule blindate 
şi modernizarea a diferite tipuri de 
avioane. Unul din cele mai interesante 
exponate la recentul Salon de la Paris a 
fost sistemul «Iron Dome», care permite 
interceptarea rachetelor de tip Kassam 
şi Katiuşa.

Un record 
de vitalitate

A murit, la vârsta de 102 ani, Char-
lotte Bloomberg, mama primarului din 
New York. A absolvit o şcoală medie 
de contabilitate în 1929 şi s-a măritat în 
1934. La 90 de ani, era vicepreşedinta 
sinagogii “Templul Shalom”. Are cinci 
nepoţi şi trei strănepoţi.Citea zilnic două 
ziare şi urmărea activ viaţa politică a 
fi ului său.

Recoltă de fl ori 
cultivate în deşert

Una din cele mai avansate agricul-
turi din lume produce şi această mi-
nune: fl ori cultivate în deşert destinate 
exportului.

Rosalyn îşi aminteşte că citea înainte 
de a merge la grădiniţă şi cum nu aveau 
cărţi în casă, Alexander, fratele mai mare, 
mergea cu ea de mână la Biblioteca 
Municipală, în fi ecare săptămână, ca să 
împrumute cărţi. 

La Universitatea din Illinois s-a înscris 
la Fizică şi a avut surpriza, în prima zi de 
cursuri, să constate că era singura stu-
dentă între 400 de băieţi. Decanul i-a spus 
că, din 1917, era prima studentă la Fizică. 
Şi tot atunci,în prima zi,l-a cunoscut pe 
Aaron Yalow,cu care avea să se mărite 
mai târziu, în 1943. A absolvit în 1945, 
cu o teză în domeniul fi zicii nucleare,sub 
conducerea lui Maurice Goldhaber, cel ce 
avea să devină directorul Laboratoarelor 
Naţionale de la Brookhaven. Cariera ei 
s-a desfăşurat în domeniul fi zicii nucleare 
dar cu aplicaţii medicale.Rosalyn Yalow a 
fost cea care a descoperit metoda folosirii 
radioizotopilor pentru detectarea de sub-
stanţe afl ate în cantităţi infi me în corpul 
nostru sau în alte soluţii apoase lichide 
extrase din el.Metoda are un număr imens 
de aplicaţii, de la detectarea agenţilor 
SIDA sau ai hepatitei B în sângele pentru 
transfuzii până la urmărirea distribuţiei 
hormonilor în organisme. Cea mai mare 
parte a cercetărilor le-a desfăşurat în 

colaborare cu dr. Solomon Berson, care - 
cum remarcă ea însăşi cu tristeţe - a murit 
prea devreme (în 1972) pentru a mai lua 
Nobelul care, aşa cum ştim, nu se acordă 
savanţilor decedaţi. De remarcat că, în 
ciuda potenţialului comercial enorm,care 
i-ar fi  putut îmbogăţi, Rosalin şi Berson au 
refuzat să breveteze invenţia lor, punând-
o în mod gratuit la dispoziţia omenirii.

Rolul MIRODENIILOR 
într-o alimentaţie sănătoasă

ŞTIINŢA
ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
ŞI VIAŢA

Redactorul paginii: ANDREI BANC

Chirurgia 
transplanturilor, 

la un moment 
de vârf

”Israel Transplant”, autoritatea care 
se ocupă de stabilirea compatibilităţii 
organelor donate cu sistemul imunitar al 
pacienţilor şi asigură transportul rapid al 
transplantului, a anunţat că a înregistrat 
un record: 35 de transplanturi la 27 de  
bolnavi cronici într-o singură săptămână,  
o performanţă fără precedent în lume. 
Trebuie ştiut că nu este vorba numai de 
mobilizarea unor echipe de chirurgi ci şi 
de coordonarea acestui efort cu cel al 
“băncilor” de sânge,cu laboratoare  care 
studiază ţesuturile prelevate, cu centre de 
imagistică medicală, cu departamente de 
cardiologie şi de patologie. O asemenea 
realizare implică efortul coordonat al unei 
structuri medicale de vârf. Au fost efectu-
ate patru transplanturi de inimă,şapte de 
plămâni (unele cu ambii lobi), cinci trans-
planturi de fi cat, transplanturi de rinichi şi 
pancreas. Din moarte s-a reîntrupat viaţa.

R o b o ţ i  c a r e  v o r  c u l e g e  f r u c t e l e  d i n  p o m i
Cercetători în domeniul roboticii de la 

Universitatea „Ben Gurion”, din Negev, 
au primit un grant de 1,3 milioane de 
dolari de la Uniunea Europeană pentru 
a contribui la dezvoltarea proiectului 
„Clever Robots for Crops”, care implică 
construirea de roboţi destinaţi recoltării 
automate de legume şi fructe sensibile, 
de valoare ridicată, cum sunt ardeii din 
sere, fructele din livezi şi strugurii pentru 
consum. Prof. Yael Edan, coordonatorul 
proiectului, afi rmă că aceşti roboţi vor  
simţi dacă fructele din pomi sunt coapte 
şi le vor culege numai pe cele ajunse la 
maturitate. Ei vor putea pulveriza insec-

ticidele numai pe frunze  sau pe ţinte 
selectate.In termeni mai tehnici, aceşti 
roboţi vor fi  platforme robuste autonome, 
cu senzori şi un puternic centru algoritmic 
dotat cu inteligenţă artifi cială, care pot fi  
transportaţi în camion de la o livadă la 
alta sau trecuţi să opereze în sere sau 
în vii. Peste cel mult un deceniu, zecile 
de mii de culegători sezonieri din Europa 
vor fi  înlocuţi de roboţi.Încă un domeniu 
de muncă necalifi cată care va dispărea. 
Învăţati, învăţati, învăţaţi... cum spunea 
cineva pe vremuri. De munca necalifi cată 
va fi  tot mai puţină nevoie.

A murit, la 89 de ani, laureata premiului Nobel pentru Medicină

Rosalyn S.  Yalow

În aproape 120 de ani, numai 10 femei 
au primit Premiul Nobel pentru medicină: 
Rosalyn S.Yalow a fost a doua dintre ele.

S-a născut la 19 iulie 1921 şi, aşa 
cum scrie într-o autobiografi e publicată 
în 1977, a trăit toată viaţa la New York, 
cu excepţia celor trei ani de studii în 
Illinois. Părinţii ei nu au avut nici măcar 
liceul, dar Rosalyn a absolvit Colegiul 
Hunter cu magna cum laude, la 19 ani. 
Ca să facă masteratul, a avut de înfruntat 
prejudecăţile vremii. Un universitar din 
Midwest nota atunci: «E din New York.E 
evreică.E femeie». Deci trei handicapuri 
pentru conservatorii din Illinois…

Evreică era: mama lui Rosalyn, Clara 
Zipper, a sosit in Statele Unite din Ger-
mania când avea patru ani. Tatăl,Simon 
Sussman, s-a născut în Bronx (New York), 
într-o familie de emigranţi est-europeni.
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S i n a g o g a  î n  R o m â n i a
Sub semnătura arhitecţilor Aristide 

Streja şi Lucian Schwartz (z.L.), a apărut 
ediţia a doua, revizuită şi completată a 
valoroasei lucrări artistic-documentare 
”Sinagoga în România”, prima ediţie fi ind 
publicată în anul 1996. Volumul a crescut 
cu circa 80 de pagini, inclusiv planşe şi 
ilustraţii. Traducerea acestei ediţii în limba 
engleză permite o cunoaştere largă a tra-
diţiei iudaice din România. Academicianul 
Răzvan Theodorescu salută, în Cuvântul 
înainte, această iniţiativă a F.C.E.R., evo-
când propriile amintiri ale vizitelor făcute 
la sinagogile bucureştene, unele, din pă-
cate, dispărute din motive obiective sau 
provocate de politica regimurilor dictato-
riale. O emoţionantă prefaţă semnează 
Marele Rabin Menahem Hacohen, urmată 
de o introducere explicativă a preşedinte-
lui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. 

Ni se prezintă dinamica construcţiei 
sinagogilor din România în perioada 
1651- 1930. Una dintre preocupările 
majore ale conducerii Federaţiei este păs-
trarea patrimioniului cultual şi refacerea 
unor sinagogi precum cele de la Orăştie, 
Piatra Neamţ (cea mai veche sinagogă 
din lemn), Sinagoga Mare şi Ieşua Tova, 

ambele din Bucureşti, cele din Roman, 
Botoşani, Buhuşi, Dorohoi, Gheorghieni, 
Ploieşti, Sibiu, Sighişoara, Târgovişte, 
Tg. Mureş (la acestea lucrările au fost 
încheiate), ca şi Sinagoga Mare din Iaşi, 
cele din Galaţi, Oradea, Rădăuţi, Tulcea 
şi, desigur, Templul Coral din Bucureşti, 
în curs de restaurare.

 Autorii prezintă în detaliu istoricul lă-
caşului de rugăciune la evrei, din perioada 
1250- 1222 î.e.a. (altarul), apoi 1222 – 
957 î.e.a. (tabernacolul) , Primul Templu 
inaugurat de regele Solomon la anul 957 
î.e.a. şi distrus de Nabucodonosor în 
anul 586 î.e.a., Al Doilea Templu, a cărei 
construcţie a început în 544 î.e.a., al lui 
Zerubabel, fi ind fi nisat şi extins de regele 
Irod în anul 19 î.e.a. Acest Templu a fost 
distrus de romani în anul 70 e.a., astfel 
fi ind încheiată o perioadă de două milenii 
de cult „oriental”. Începe Marea Diasporă 
care, pe lângă alţi piloni de sprijin religios 
şi moral, l-a avut şi pe acela oferit de Si-
nagogă. Acest cuvântul este grecesc; în 
ebraică, lăcaşul de rugăciune se numeşte 
Beit Ha-Kneset (casa de întrunire), Beit 
Ha-Midraş (de învăţătură), Beit Ha-Tefi la 
(casa de rugăciune). Sub infl uenţa limbii 

germane, evreii din Evul 
Mediu au numit sinagoga 
„şil”, de la Schule – şcoa-
lă. Denumirea de templu 
dată unor sinagogi este 
improprie, dar ea exprimă 
nostalgia după Templul din 
Ierusalim, care, conform 
credinţei mozaice, va fi 
refăcut odată cu venirea lui 
Mesia. Zidul Plângerii de la 
Ierusalim aminteşte de locul 
unde s-ar fi aflat Templul 
distrus.

De-a lungul secolelor, 
sinagogile au adoptat un stil 
arhitectonic tot mai elegant, infl uenţa ma-
ură fi ind destul de pregnantă. Un capitol 
consistent este dedicat pre zenţei evreilor 
în Moldova, Muntenia şi Transilvania, 
până în zilele noastre. Cartea este bogat 
ilustrată. Se detaliază elementele con-
structive şi ornamentale, obiectele de cult 
afl ate în sinagogi. Se ştie că evreii au venit 
din două direcţii principale – din sud, adică 
dinspre Imperiul Otoman, majoritatea fi ind 
de rit sefard (spaniol), din est şi din nord, 
de rit aşkenaz (german), primii vorbind 

ladino (un dialect castilian), 
aşkenazii vorbind idişul (un 
dialect german, cu elemen-
te ebraice şi termeni împru-
mutaţi de la popoarele cu 
care au convieţuit – ruşi, 
maghiari, polonezi, români 
etc.). Principalele simboluri 
sunt Maghen David (stea-
ua în şase colţuri), Menora 
(sfeşnic cu şapte braţe), 
Tablele lui Moise (porun-
cile Decalogului). Mai este 
Aron Kodeş, unde se pun 
cărţile sfi nte, Bima, locul de 
unde se rostesc rugăciuni 

de către ofi ciant. Balconul este destinat 
femeilor, iar un balcon mai sus este des-
tinat corului. Capitolele cărţii se referă la 
caracteristicile generale, cele specifi ce, 
regionale, mărimea construcţiei, etc. 
Sunt oferite hărţi, schiţe, tabele cu lăca-
şurile de cult, date demografi ce, acte de 
donaţie şi inaugurare etc. Lucrarea este 
alcătuită la un nivel academic şi merită 
toate laudele.

BORIS MARIAN MEHR

Editura Hasefer – 2011

Radu Gabrea – 
portret 

de creator
Am putut ve-

dea în premieră, 
la Union, un potret 
c inematograf ic 
„Radu Gabrea”. O 
peliculă semnată 
de Dan Doroftei 
şi prezentată chiar 
în ziua în care cel 
ce debuta cu pes-
te patru decenii 
în urmă, cu „Prea 
mic pentru un răz-
boi atât de mare”, împlinea 74 de ani.

Un gest rar şi surprinzător în zilele 
noastre, când emulii celei de-a şaptea 
arte mânuiesc cu predilecţie securea 
luptei (a dispreţului şi urii) între generaţii, 
ba mai mult, îşi sar unul altuia la jugulară 
şi când sunt de acelaşi leat.

Tânărul confrate al maestrului la 
început de drum ştie să provoace cu 
discreţie, dar efi cient, mărturiile colabo-
ratorilor acestuia, dar mai ales o preţioa-
să confesiune de creaţie. Afl ăm chiar de 
la Gabrea lucruri interesante şi despre 
turnajul la „Dincolo de nisipuri”, fi lm in-
terzis la premieră, şi despre experienţa 
de după 1974 din Germania, unde a 
riscat cea mai grandioasă reconstituire 
a Berlinului de început de secol (pentru 
„Rosenemil”) şi cea mai îndrăzneaţă 
proiectare în fi cţiune a lui Fassbinder 
(„Un bărbat ca Eva”). Urmărim secvenţe 
din ecranizările după romanele lui E. 
Schlattner, cu imagini ale atrocităţii şi 
efectelor terorii comuniste. 

Autorul ecranizării după „O făclie 
de Paşti”, al documentarelor „Moşte-
nirea lui Goldfaden” şi „Klezmer”, al 
tulburătoarei docu-drame „Struma”, al 
revelatorului „Călătoria lui Gruber”, vor-
beşte insistent şi cu acest prilej despre 
interesul său deosebit pentru cultura idiş 
şi pentru înţelepciunea iudaică. Despre 
angajarea sa în restituirea adevărurilor 
privind prigoana rasială şi Holocaustul 
– şi pe pământul românesc.

*
Cu ocazia decorării regizorului Radu 

Gabrea cu Crucea de Cavaler a Ordinu-
lui pentru Merite al Republicii Federale 
Germania, în primele trei zile ale lui 
iulie s-au proiectat mai multe fi lme ale 
cineastului. La Noul Cinematograf al 
regizorului român de la Muzeul Naţional 
al Ţăranului Român au putut fi  viziona-
te: „Absurditatea iubirii”, „Călătorie la 
întâmplare”, „Un bărbat ca Eva”, „Nu 
te teme, Iacob” şi „Rosenemil”. (N. S.)

M a r e  ş i  m u n t e  l a  C I R - u r i l e  F . C . E . R . 

Cum vine vara, dorul nostru de ducă 
merge, fi reşte, spre Centrele de Instruire 
şi Recreere (CIR) ale Federaţiei. Dar – 
atenţie la ideea de instruire! Frumuseţea 
ei mă duce cu gândul la frumuseţea 
acestei aventuri a cunoaşterii dintr-o frază 
scrisă de George Santayana în eseul său 
„Filozofi a călătoriei”: „Avem uneori nevoie 
de a evada pentru […] a ascuţi tăişul vie-
ţii, a-i gusta greutăţile, a fi  constrânşi să 
muncim”. Iată că, de la obişnuitul dicton 
despre îmbinarea plăcutului cu utilul, 
ajungem, mai aproape de zilele noastre, 
la legătura între călătorie şi muncă, pusă 
în aplicare, încă din primăvara acestui 
an, de coordonatorul pe ţară al CIR-urilor 
F.C.E.R., Ivan Truţer. Este vorba despre 
Şabaton-ul de pregătire pentru tabere 
a madrihim-ilor, organizat de JCC, în 
premieră, la CIR – Cristian. Alte premi-
ere la acelaşi CIR: În aprilie, F.C.E.R., 
în colaborare cu Organizaţia Naţională 
pentru Romi, a organizat o tabără de 
pregătire a 60 de elevi romi de la clasele a 
III-a până la a VII-a, din Judeţul Vrancea, 
pentru tezele de sfârşit de an şcolar. În 
mai, Complexul şcolar „Lauder-Reut” a 
pus în operă, cu sprijinul F.C.E.R., prima 

tabără de învăţare a limbii ebraice şi a 
tradiţiei iudaice pentru copiii din clasele 
I şi a II-a, cu profesori sosiţi, special, din 
Israel. În iulie, 19 elevi şi profesori de la 
„Lauder” vor fi  în tabără la CIR – Cristian. 
CIR – Eforie Nord va fi  anul acesta gazda 
Seminarului „Siha”, desfăşurat între 8 – 14 
august, sub egida Cancelariei Rabinice. 

Să nu uităm însă de cel de-al doilea 
cuvânt din titulatura acestor centre: recre-
ere. Fie – prin respectarea unei tradiţii: 
cinci tabere de câte şase zile pentru ge-
neraţia de aur; trei la CIR – Cristian, două 
– la CIR Eforie Nord.  Fie – prin noutate: 
în sezon vor funcţiona două tabere pentru 
generaţia de mijloc; una la CIR – Cristian, 
de şase zile, cealaltă – la CIR Eforie Nord, 
de cinci zile. În anii trecuţi s-au făcut ex-
cursii în zonă şi urmează altele în 2011, 
îmi atrage atenţia Ivan Truţer. De pildă, 
turiştii de la Cristian au vizitat Sighişoara, 
cei de la Eforie Nord au fost fi e la Tulcea, 
fi e în Bulgaria. Şi pentru turiştii care vin la 
CIR – Borsec se organizează excursii îm-
bietoare în împrejurimi. Pentru membri ai 
comunităţilor din Moldova şi Ardeal e mai 
uşor de ajuns acolo. Pentru cei care vin cu 
trenul până la Topliţa, CIR – Borsec a pus 

la dispoziţie un microbuz care-i duce de 
la gară la destinaţie. CIR-urile Federaţiei 
sunt gata să-şi primească oaspeţii. La CIR 
– Eforie Nord s-a făcut igienizare, s-au 
adus îmbunătăţiri camerelor, bucătăria 
are noi dotări. Urmează să se amenajeze 
curticica din faţa Centrului. La CIR – Bor-
sec au fost renovate bucătăria şi curtea. 
La CIR – Cristian au fost reamenajate 
terasa de la etajul I şi restaurantul ritual. 
Trebuie spus că CIR –Borsec are fi delii 
săi, oameni care vin an de an să petreacă 
un sejur acolo, adaugă Iolanda Şeimberg, 
colaboratoarea lui Ivan Truţer, deschizând 
una din mape şi citind: Emanoil Panucef, 
Silviu Popa, Andrei Schteiner, Eva Ţu-
ţui, Eva Galambos, Carmen Spack. Un 
numitor comun - respectarea Şabatului: 
Kabalat Şabat, Oneg Şabat, Havdala. Şi 
fi indcă tot a venit vorba de religie: de Şa-
vuot, la CIR – Eforie Nord a funcţionat o 
miniserie pentru 20 de salariaţi ai F.C.E.R. 

Participarea la seriile de odihnă de 
câte şapte zile se poate achita în patru – 
şase rate. Excursiile se plătesc separat, 
cu o contribuţie adecvată. O contribuţie 
specială – pentru cei care se înscriu la 
serii combinate de câte şapte zile: Bor-
sec şi Eforie Nord. Alegerea datei este la 
latitudinea turiştilor. 

Stau de vorbă cu av. Ita Rozner, care, 
după pensionarea din magistratură, a lu-
crat mulţi ani la Ofi ciul Juridic al F.C.E.R. 
Acum face parte din Clubul JCC pentru 
generaţia de aur. A fost nu demult la CIR 
– Eforie Nord. „Este un colectiv de nota 
zece, de la administratori la personalul 
de la bucătărie, de la doamnele care 
servesc masa la cele care întreţin cură-
ţenia camerelor, a Centrului, în general. 
Mâncarea este foarte bună. Nici n-am 
putut să mănânc atât. Nu sunt vorbe de 
complezenţă. O spun din inimă, să ştii!”. 

IULIA DELEANU

Încă există un public

TES  la Festivalul Internaţional al Teatrului Idiş de la Montreal 
În numărul trecut al revistei vă anunţam acest turneu :Teatrul 

Evreiesc de Stat din Bucureşti a fost invitat de Segal Centre-
Canada la a doua ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 
Idiş de la Montreal, desfăşurat între 13 – 22 iunie a.c. Au fost 
prezentate  două spectacole: comedia muzicală „Înţelepţii din 
Helem” ( în două reprezentaţii), care este o dramatizare a unor 
povestiri populare evreieşti, şi drama „Taibele şi demonul ei”, 
de Isaac Bashevis Singer şi Eve Friedman.

Ambele spectacole s-au bucurat de succes de public şi au 
fost  remarcate laudativ în presa canadiană de specialitate, 
precum şi în presa diasporei româneşti din Canada.  La banche-
tul desfăşurat după reprezentaţii, consulul român la Montreal, 
Bogdan Bucur, a vorbit documentat şi cu căldură despre locul 
şi însemnătatea teatrului de limbă idiş în spaţiul cultural din 
România. La acelaşi banchet, Bryna Wasserman, directoarea 
Centrului Segal, a ţinut să evidenţieze rolul pozitiv al României, 
care sprijină teatrul şi cultura idiş.

Alături de piesele jucate de actorii de la TES au fost pre-
zentate spectacole şi recitaluri  de către o serie de alte teatre şi 
actori din  Polonia, Franţa, Germania, SUA, Israel, Australia şi 
Canada, iar  programul festivalului a mai cuprins  simpozioane, 
concerte de muzică klezmer ş.a. În data de 15 iunie, o delegaţie 
a participanţilor la Festival, printre care reprezentanţi ai TES, 
a fost invitată de Primarul oraşului Montreal la o întâlnire cu 
membri ai Consiliului de conducere al Primăriei. Doamna Helen 
Fotopoulos, consilier al Primăriei pe probleme culturale, a spus: 
„Festivalul acesta, care inspiră şi încântă, le oferă locuitorilor din 
Montreal ocazia unică de a descoperi o cultură contribuind în 
mare măsură la etalarea întregii bogăţii a caracterului cosmopolit 
al metropolei noastre”.

Participarea Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti la 
această importantă manifestare teatral-culturală internaţională a 
fost posibilă datorită sprijinului acordat de Departamentul pentru 
Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României.
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• REVISTA 22 – Magda 
Cârneci scrie despre ”Evreii 
în Avangarda românească”. 
În numărul trecut am rela-
tat despre simpozionul pe 
această temă. Paul Cernat 
recenzează cartea Martei 

Petreu – ”Cioran sau un trecut deocheat”. 
Este remarcabilă preocuparea Martei 
Petreu, poetă, eseistă, editoare pentru 
perioada anilor treizeci, poziţia unor 
intelectuali de elită faţă de extremismul 
de dreapta. Revista rămâne în fruntea 
publicaţiilor de analiză politică aplicată în 
diverse domenii, iar GDS îşi păstrează 
credibilitatea.

• OBSERVATOR CULTURAL – Ion 
Vianu şi Andrei Oişteanu au obţinut pre-
mii speciale ale USR pe anul 2010. La 
începutul lunii iunie, Ion Vianu a susţinut 
o conferinţă pe tema ”Memorie şi res-
ponsabilitate”, în cadrul unei manifestări 
organizate de Institutul Polonez. Carmen 
Muşat publică un interesant interviu cu 
scriitorul, unul dintre spiritele cele mai 
lucide în cultura română, care face cinste 

memoriei tatălui său, Tudor Vianu. Mai 
citim despre Festivalul „Klezmer & more” 
de la Bucureşti, organizat de Forumul 
de Cultură al Austriei, Institutul Cultural 
Român şi Institutul Polonez. Au participat 
formaţii din Rusia, Republica Moldova, 

SUA, Austria, Polonia, România. 
Michael Finkenthal, cunoscutul eseist 

originar din România, stabilit în Fran-
ţa, (a scris,.printre alţii, despre Eugen 
Ionescu), semnează un articol despre 
suprarealismul din anii 1945–1948. Se 
ştie că mişcarea a fost abandonată mai 
târziu de mulţi participanţi, fi e sub presi-
unea cenzurii din ţările est-europene, fi e 
din proprie iniţiativă. Dar există şi astăzi 
adepţi ai acestui fertil curent. 

• APOSTROF – Carol Iancu semnează 
un amplu articol despre Ilarie Voronca 
(1903, Brăila – 1946, Paris), alăturând 

şi două poeme proprii, 
dedicate poetului avangar-
dist. Sonia Elvireanu scrie 
despre „obsesia ghetoului 
la Norman Manea”.

• LUCEAFĂRUL DE 
DIMINEAŢĂ – Pe lângă 
alţi autori şi scrierile lor, revista aduce 
în atenţia cititorilor creaţia lui Carol 
Feldman, cu cele cinci cărţi, ultima fi ind 
intitulată „ Pe malurile Dunării” (autorul 
prezentării – Ioan Holban). De asemenea 
sunt publicate versuri ale unor poeţi isra-
elieni – Naim Araidy, Marlena Braester, 
Riri Sylvia Manor, Haim Nagid, Ronny 
Someck. Oarecare mirare produce un
articol al lui Călin Stănculescu, care mi-
nimalizează importanţa unor festivaluri 
internaţionale de fi lm, în imagine fi ind dat 
un singur exemplu – Festivalul Filmului 
Evreiesc de la Bucureşti, fără nici o re-
ferire la conţinutul sau ecoul acestuia în 
rândul numeroşilor spectatori care s-au 
bucurat de vizionarea unor pelicule de 
valoare. Ignoranţă, superfi cialitate? Alt-
ceva? Nu ştim. (B.M.M.)

Din presa cultural\ 
iunie 2011

O dublă sărbătoare a evreimii române
Se împlinesc 130 de ani de la Primul 

Congres Sionist, desfăşurat în zilele de 
30-31 decembrie 1881 şi 1 ianuarie 1882, 
în oraşul Focşani. Acest Congres, care a 
precedat cu 15 ani Congresul Sionist de 
la Basel (1896), a fost piatră de hotar în 
istoria începuturilor sionismului politic şi a 
fondării primelor aşezări evreieşti în Eretz 
Israelul secolului al XIX-lea (Rosh Pina şi 
Zikron Yakov). 

Primul congres al tuturor Uniunilor 
Sioniste din România pentru colonizarea 
Eretz Israelului, primul de acest fel din 
istoria poporului evreu, care şi-a stabilit 
ca obiectiv crearea unui stat în Ţara lui 
Israel, a reunit în 1881 în Focşani 56 de 
delegaţi, reprezentanţi a 33 de organizaţii 
locale, din care făceau parte aproximativ 
70.000 de mii de sionişti.

Congresul a avut loc la Focşani, pen-
tru că Focşaniul simbolizează Unirea 
Principatelor Române.

Ca preşedinte al Congresului a fost 
ales Smuel Pineles din Galaţi, însufl eţito-
rul mişcării pentru colonizarea Israelului, 
iar preşedinte de onoare al Congresului 
a fost ales Rabinul Focşaniului, Moshe 
Halevy Goldring.

La deschiderea congresului din Foc-
şani a fost intonat pentru prima oară imnul 
”Hatikva”. Congresul a hotărât că soluţia 
pentru rezolvarea problemei evreieşti 
din România este emigrarea în Israel şi 
colonizarea agricolă, crearea unei vieţi 
noi evreieşti, independente.

Hotărârile Congresului au început a 
fi  puse în aplicare în anul 1882, când 
au venit în Israel pionierii evrei care au 
întemeiat oraşele Rosh Pina şi Zichron 
Iaakov, printre ei şi trei familii din Focşani 
(Israel Sehter, Alter Vainstoc-Filderman şi 
Itzhak Aaron Apelboim).

În 1889 a luat naştere la Focşani 
Societatea ”RIMON”, care avea ca scop 
înfi inţarea în Eretz Israel a unei aşezări 
agricole şi industriale. De asemenea, 
s-a înfi inţat o bibliotecă sionistă publică, 
numită ”Peretz Simolenskin”. În urma 
Congresului, la sfârşitul anului 1882 a 
luat fi inţă în oraş Organizaţia Femeilor 
Zioniste – ”Bnot Zion” (Fiicele Zionului) 
şi au avut ca scop înfi inţarea şcolilor în 

coloniile evreieşti înfi inţate de evreii din 
România în Eretz Israel.

Liderii evreimii române din România 
şi Israel, în frunte cu dr. Aurel Vainer, 
preşedintele F.C.E.R. şi Zeev Schwartz, 
preşedintele Organizaţiei Israelienilor Ori-
ginari din România (HOR), preconizează 
realizarea unor ample acţiuni închinate 
evenimentului. O sărbătoare care va 
reaminti foarte limpede că evreii români 
au fost primii, HARISHONIM, care au 
organizat un Congres Sionist şi primii, 
HARISHONIM, care au fondat aşezări 
evreieşti în Eretz Israel. 

De peste 130 de ani ne-a fost schimba-
tă istoria, de aceea vom spune, împreună 
cu Richard Armon, Consulul de Onoare 
al României la Tel Aviv şi coordonator al 
lucrărilor pentru înfi inţarea Muzeului Evre-
imii Române de la Rosh Pina: MASPIK, 
destul! Adevărul să fi e cunoscut! 

Încă în urmă cu câteva luni, dr. Dov 
BenZvi, un istoric al evreimii focşănene 
şi al Congresului Sionist de la Focşani, a 
publicat pe site următoarele, în vederea 
sărbătoririi aşa cum se cuvine a împlinirii 
a 130 de ani de la Primul Congres Sionist 
din lume:

1. Invităm personalităţi din lumea uni-
versitară, cercetători în acest capitol al 
istoriei evreimii române – cu prezentări 
(ebraică, română sau engleză);

2. Invităm de asemenea studenţi care 
să prezinte subiecte legate de Congresul 
Sionist din Focşani, de viaţa evreilor în 
primele aşezări precum cele de la Zikron 
Yaakov, Rosh Pina, Rişon le Zion sau 
Ghivat Shmuel (numit după preşedintele 
Congresului - Shmuel Pineles, din Galaţi);

3. Invităm posesorii de fotografii, 
eventual fi lme de la sfârşitul secolului 
XIX şi începutul secolului XX din comu-
nităţile evreieşti care au trimis delegaţi la 
Congres, ca şi din noile oraşe înfi inţate 
în Israel – să ne pună la dispoziţie copii 
ale acestor materiale. Toate amintirile lor, 
indiferent sub ce formă s-au păstrat, sunt 
binevenite;

4. Căutăm şi îi invităm pe urmaşii 
participanţilor la Congresul Sionist de la 
Focşani şi ai primilor colonişti în Eretz 
Israel. 

Iată lista delegaţilor la Congresul 
Sionist din Focşani: ADJUD: Levi Durst 
şi Elias Witzling; BACĂU: Avram Bal-
ter, Israel Avram Groper; BÂRLAD: 
Max Juster, Cunti Litman; BOTOŞANI: 
Naftule Sonnenblic; BUCUREŞTI: Meir 
Weinberg, N. Popper, Avram Eizenstein, 
Sulam Barder; BUZĂU Avraham Brin, Zvi 
Aharon; CAIUT: Iosef Schecter; CUCU: 
Aram Itzhac Etrog; FOCŞANI: Rav Mose 
Aron Goldring, (preşedintele de onoare 
al Congresului), J.M. Brenner, Israel Tel-
ler, J. Sefter, F.Goldenthal, M.David, A. 
Cahane; GALAŢI: Samuel Pineles, (pre-
şedintele Congresului), Mendel Cohen, 
Alter Cleper; GIURGIU: Berl Waissman; 
HUŞI: Iosef Gurfi nkel; IAŞI: Mose Mates, 
Nuta Faierstein; IVEŞTI: Jacob Sapira, 
Aram Klein; MOINEŞTI: David Bucses-
ter, Mendel Grinberg; NĂMOLOASA: 
Aizic Abramovici; ODOBEŞTI: Samuel 
Gross, Samuel Vaidenfeld; PAŞCANI: 
Fishel Bloh; PANCIU: Aron Moshe, Haim 
Ben Reb Efraim; PIATRA NEAMŢ: Israel 
Moshe Atrug; PITEŞTI: Israel Broinstein; 
PODU-TURCULUI: Beniamin Weininger, 
Jehzkel Goldraht; RÂMNICU-SĂRAT: 
Rav Avner Cassvan, Iosef Feldman; RO-
MAN: Simen Lazarovici, J. Landau, Alter 
Flichter; TECUCI: Ghetil Feldman, Hers 
Berman; TURNU SEVERIN: Dr. Coler; 
VUTCANI: Avram Rozenzweig. 

Urmaşii care mai trăiesc în cele 29 de 
localităţi amintite mai sus, sau în Israel 
şi în alte locuri din lume vor fi  primiţi cu 
emoţie la festivităţile care vor avea loc în 
Israel şi în România.

Cu acest prilej, la festivitatea de la 
Universitatea din Tel Aviv vor susţine 
comunicări profesorii Rafael Vago, Carol 
Iancu şi dr. Dov Ben Zvi. Ca oaspete de 
onoare, la Tel Aviv a fost invitat preşedin-
tele Statului Israel, Shimon Peres. 

Participanţii la această dublă sărbă-
toare vor primi gratuit o broşură care va 
prezenta istoria Primului Congres Sionist 
de la Focşani şi odiseea primilor colonişti 
evrei-români în Eretz Israel.

TEŞU SOLOMOVICI
Corespondenţă din Israel

„Mic festival al 
muzicii neauzite”

Avea doar 26 de ani. Era ianuarie 
1945. Şi-a încheiat viaţa în mod drama-
tic, nedrept, în lagărul de la Fürstengru-
be. Cu doar trei luni înainte, muzicianul 
Gideon Klein compusese la Terezin, un 
alt lagăr de concentrare, ceea ce avea 
să fi e ultima sa lucrare: Trioul pentru 
vioară, violă şi violoncel. Sonorităţile 
acestui opus au răsunat pentru întâia 
oară pe meleagurile noastre, graţie pro-
iectului Muzica suprimată – organizatori 
Pontus musicae, Societatea Internaţi-
onală Enescu (Berlin; reprezentată de 
Jorg Siepermann şi Ruxandra Ilea) şi 
Musik im Kontext. Este o serie de reci-
taluri găzduite, în perioada 22 iunie – 30 
iulie 2011, de câteva lăcaşuri de cult şi 
săli de concerte din Transilvania – sina-
goga, sala Thalia şi biserica evanghe-
lică din Sibiu; biserica evanghelică din 
Roşia; sinagoga din Făgăraş; sinagoga, 

Muzeul de Artă şi 
Biserica Neagră 
din Braşov – la 
care se adaugă 
Salonul de Muzică 
al Castelului Peleş 
din Sinaia.

În centrul aten-
ţiei se situează 
astfel creaţia, prea 
puţin cunoscută 
încă, a unor mu-
zicieni de talent, 
reprezentanţi ai 
avangardei primei 

jumătăţi a secolului XX, victime ale na-
zismului. Alături de muzica lui Gideon 
Klein, descoperim creaţii semnate Viktor 
Ullmann (1898-1944, Auschwitz) – o 
altă personalitate de origine evreiască 
ce a dat strălucire grupului de artişti de 
la Terezin. Printr-o adevărată şansă, 
muzica lor aşternută pe portative în 
bună parte acolo, în anii detenţiei – şi 
devenită simbol al rezistenţei spirituale 
prin cultură – a supravieţuit şi începe să 
fi e repusă, iată, în drepturi…

Interpreţii invitaţi să ne-o restituie 
sunt membri ai reputatului cvartet de 
coarde Aron din Viena – Barna Ko-
bori (vioară), Georg Harmann (violă) 
şi Christophe Pantillon (violoncel) şi 
membri ai ansamblului Elysium – be-
tween two continents (München, New 
York), alături de care îşi dau concursul 
Moritz Ernst, pian (Badenweiler), Ursula 
Philippi, orgă, Cătălin Ilea şi Constan-
tin Siepermann, violoncel. Programul 
recitalurilor include şi opusuri semnate 
Johann Sebastian Bach, Ludwig van 
Beethoven, Arnold Schönberg, Norbert 
von Hannenheim, Hans Peter Türk, 
George Enescu.

Am participat la câteva dintre aceste 
evenimente culturale, am prezentat 
câteva dintre programe şi, cu toate 
că nici istoria muzicii nu operează cu 
„dacă”, nu m-am putut împiedica să 
mă gândesc ce ar fi  fost dacă destinele 
acestor adevăraţi creatori nu ar fi  fost 
pe nedrept curmate... 

LAURA MANOLACHE

B U R S C H I  –  a d â n c ă  r e c u n o ş t i n ţ ă
L-am cunoscut 

încă din vremea 
când copiii evrei 
nu erau izgoniţi din 
şcolile româneşti. 
Îl invidiam pentru 
măiestria cu care 

desena figuri de elevi în uniforme de 
”străjeri” sau acele vesele personaje ale 
lui Disney. Eram colegi de clasă şi am 
devenit curând prieteni la cataramă, ba 
chiar aş îndrăzni să spun, fraţi. De fapt îl 
chema Max Emanuel Gruder, dar părinţii 
îl chemau cu vorba de alint care în limba 

germană îi denumeşte pe băieţi. Şi aşa 
i-am spus şi noi, numeroşii lui amici: 
Burschi. Aşa şi-a semnat lucrările grafi ce 
când, renunţând la profesiunea serioasă 
de inginer, a pătruns în lumea mult mai co-
lorată a artei, semnând imaginile a peste 
140 de cărţi, miile de desene risipite în re-
vistele pentru copii, dovedind că în trupul 
lui de adult se mai ascunde un copil, care 
îi înţelege pe micii lui admiratori şi le oferă 
tocmai ce aceştia îşi doresc, amuzându-i, 
educându-i, lăsându-i să-şi judece singuri 
eroii, uneori străduindu-se să le urmeze 
exemplul, alteori, dimpotrivă, ferindu-se 

să semene cu ei.
Dacă soţia iubită i-a scris textul unor 

povestiri, pe care el le-a ilustrat cu acelaşi 
talent şi haz binecunoscut, iată că azi, 
deşi Burschi a plecat ca artistul care a 
pornit, fără să se mai oprească, pe drumul 
din tabloul pe care el însuşi l-a pictat, doi 
din entuziaştii promotori ai benzilor dese-
nate româneşti i-au dedicat o monografi e 
tipărită în condiţii excepţionale. Noi, toţi 
prietenii apropiaţi ai lui Burschi, odată cu 
mulţimea de admiratori ai desenelor lui, 
le purtăm o adâncă recunoştinţă.

OCTAVIAN SAVA
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MARIA (RELY) NICULESCU - Am citit cu plăce-
re poemul dvs. „Am cunoscut”, dedicat prietenilor 
evrei, „frumoşi, cu sufl et de aur”, Katia, Pavlik, 
Dan, Minel, Rodica, Alecu, Irina; amintiţi şi de Iom 
Kipur, de tot ce ne apropie într-o patrie comună. 
Reţinem versurile: „Am cunoscut, vă dau al meu 
cuvânt/copii evrei, pe când eram copilă/aveau o fi re 
sinceră… cu-ales respect pentru ceea ce e sfânt/ 
am cunoscut evrei ce m-au uimit/gingaşi şi puri şi 
buni ca pâinea caldă/ Cuvântul ce în ape sacre 
scaldă… am cunoscut, o, Doamne, am cunoscut”.

C. BENONE - În scrisoarea dvs. evocaţi momentele cutremurătoare ale Pogro-
mului de la Iaşi, duminica însângerată, din 29 iunie 1941 şi Trenurile Morţii. Nimeni 
nu are dreptul să nege un trecut care a făcut atâtea victime. Cităm fi nalul scrisorii 
– „La 1 iulie 1941 cei valizi dintre cei 754 de supravieţuitori, împreună cu coreligi-
onarii din Podu Iloaiei, au săpat patru gropi comune pentru 1254 de morţi, dintre 
care 100 neindentifi caţi.“ Scrisoarea dvs. a fost însoţită de două poeme scrise cu 
durerea celui care a trecut prin infernul acelor zile şi din care cităm câteva versuri: 
„ Am fi , desigur, nişte ticăloşi şi laşi/ de am uita ce-a fost la Dorohoi şi Iaşi/şi ce a 
fost aici, la Bucureşti/ cu sutele de morţi, sparte fereşti / ….Şi-n Nord-Ardeal cu cei 
târâţi din ţară/apoi la Auschwitz, mistuiţi de pară”. Ne aplecăm cu pioşenie capetele 
în amintirea morţilor dragi.

Pt. conf. B.M.M.

POŞTA REDACŢIEI!POŞTA REDACŢIEI!

Reuniunea 
Parteneriatului 

pentru 
Combaterea 

Antisemitismului
La 17 iulie a avut loc o nouă reuniune 

a Parteneriatului pentru Combaterea 
Antisemitismului (PCA), care include 
reprezentanţii unor organizaţii evreieşti 
din România, respectiv Federaţia Comu-
nităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R), 
Centrul pentru Monitorizarea Antisemitis-
mului din România (M.C.A - România), 
Forumul B’nai B’rith România (B.B.R.), 
Asociaţia Sionistă din România (A.S.R.) 
şi Asociaţia Evreilor din România Victime 
ale Holocaustului (A.E.R.V.H.). A fost 
prezentată vizita premierului israelian 
Benjamin Netanyahu în România. Par-
ticipanţii au ascultat informări ale repre-
zentanţilor F.C.E.R., B.B.R. şi A.S.R. de la 
manifestări ale unor organizaţii evreieşti 
internaţionale (Conferinţa Parlamentarilor 
Evrei, de la Ierusalim, reuniunea B’nai 
B’rith Europa, de la Bruxelles şi Con-
ferinţa Preşedinţilor Consiliului General 
al Organizaţiilor Sioniste, a Asociaţiei 
Sioniste Mondiale şi Agenţiei Evreieşti 
de la Ierusalim), despre cele mai recente 
probleme de actualitate, precum şi des-
pre poziţia adoptată în chestiuni care pri-
vesc lumea evreiască şi Israelul. Au fost 
abordate aspecte privind: intenţia decla-
rării unilaterale a independenţei Statului 
Palestinian în cadrul Adunării Generale a 
ONU, sesiunea din septembrie, marcarea 
celei de a 10-a aniversări a reuniunii de la 
Durban, de asemenea în cadrul Adunării 
Generale a ONU din septembrie.

PCA a decis pregătirea unor luări de 
poziţie în aceste două probleme în func-
ţie de evoluţia situaţiei internaţionale, pe 
care să le aducă la cunoştinţa clasei po-
litice, unor organizaţii neguvernamentale 
ale societăţii civile şi opiniei publice româ-
ne, la momentul oportun. Totodată, vor fi  
informate şi organizaţiile internaţionale.

PCA a luat notă cu indignare de recen-
tele declaraţii ale ministrului Agriculturii, 
Valeriu Tabără, cu privire la Liga “Mareşal 
Antonescu”, care în mod clar contravin 
legislaţiei române în vigoare. (E.G.)

C I C A T R I C E A
Fragmente din mărturia unui supravieţuitor al Pogromului antievreiesc din Iaşi, 1941

“ V i a ţ a  e v r e i a s c ă  e s t e  p r i o r i t a t e a  n o a s t r ă ! ”
I n t e r v i u  c u  I s r a e l  S h a r l i  S a b a g ,  D i r e c t o r  J o i n t  p e n t r u  R o m â n i a

…Evreii capturaţi de cu noapte şi 
închişi sub pază straşnică în curtea 
Chesturii de poliţie zac pe caldarâm, 
înghiţindu-şi răsufl area unul altuia. Îl simt 
alături, lipit de mine, pe tata. Din când în 
când mă strânge de mână. Parcă ar vrea 
să se asigure că mai sunt acolo. Se aude 
un lătrat scurt de automat. O ploaie de 
gloanţe se năpusteşte asupra noastră. 
„La Sidoli, la Sidoli!”, se aude un urlet 
aproape neomenesc. Mulţimea disperată 
aleargă spre zidul de cetate medievală, 
pe creasta căruia erau încastrate, în pia-
tră şi ciment, triunghiuri imense de sticlă 
îndreptate cu vârfurile spre cer. Ideea 
escaladării acelui meterez care despărţea 
poliţia de legendarul cinematograf „Sidoli” 
părea o nebunie, dar era unica şansă de 
a ne salva din infern. 

Fugeam şi eu, zvârlit în iureşul mulţimii 
de tatăl meu. El nu mai era în stare să se 
urnească. Înainte de a mă desprinde de 
el, atunci, în clipele acelea, parcă de sfâr-
şit de lume, i-am zărit ochii albaştri şi blân-
zi umeziţi de lacrimi. Era pentru prima, dar 
şi pentru ultima oară, când vedeam lacrimi 
în ochii acelui om puternic, veteran al 
primului război mondial, brav luptător pe 
frontul reîntregirii României. Continuam 
să alerg cu aceeaşi disperare, copleşit, 

între oamenii aceia care se îmbrânceau, 
cădeau de-a valma, unii rămânând pentru 
totdeauna la pământ. În cele din urmă, nu 
ştiu cum, nu ştiu când, m-am trezit sus, 
pe acel adevărat zid al morţii, târându-mă 
şerpeşte printre blestematele triunghiuri 
de sticlă. Deodată am simţit un sfredel de 
foc înşurubându-mi-se în piciorul drept, 
sub rotulă. La puţină vreme, am simţit că 
piciorul mi se înmoaie, că-şi pierde din 
vlagă. Am rămas o clipă descumpănit, 
dar orice întârziere putea fi  fatală. Cineva 
m-a împins în curtea cinematografului. 
Abia într-un târziu am văzut rana aceea 
urâtă, sângerândă. Trupul parcă îmi luase 
foc, mă scuturau frisoane. Am zăcut în 
infi rmeria improvizată, în sinagoga mică 
din lagărul de la Podu Iloaiei. Puţin a lipsit 
să nu fac cangrenă. Am scăpat cu bine, 
în cele din urmă, datorită dăruirii cu care 
am fost îngrijit de personalul medical 
condus de doctorul Marcu Wasserman, 
şeful infi rmeriei, el însuşi supravieţuitor 
din Trenurile Morţii. 

Rana s-a închis, dar în locul ei a 
rămas, acolo, sub rotulă, un semn urât, 
care aducea cu o pleoapă de sânge. În 
tot acest amar de ani care s-au scurs 
de la cutremurătoarele întâmplări, acest 
semn, săpat de glonţ în trupul meu nu a 

putut fi  şters. 
La Auschwitz ori în alte lagăre de 

exterminare naziste, călăii îşi însemnau 
victimele cu fi erul roşu. Eu am fost însem-
nat cu plumbul, cu muşcătura de glonţ, în 
grozăviile săvârşite la Iaşi, acum 70 de 
ani. Semnul acesta, săpat în carne şi-n 
sufl et, mi-l readuce mereu în memorie 
pe tatăl meu, al cărui chip nu mi-l pot 
reaminti decât cu ajutorul fotografi ilor. 
Rămăşiţele lui pământeşti zac într-un 
mormânt comun, împreună cu alte câteva 
sute de victime, care au pierit într-unul 
din Trenurile Morţii. Semnul acesta îmi 
ţine trează amintirea bunicului meu, ucis 
tâlhăreşte la o margine de pădure, şi a 
unchiului Lupu, căzut sub plumbii ucigaşi, 
în vreme ce încerca să treacă peste zidul 
morţii. Cicatricea mă va feri să-i uit pe cei 
15 prieteni şi colegi de clasă de la Şcoala 
„Cultura”, asasinaţi în casele lor, în curtea 
Chesturii, în Trenurile Morţii. 

Acum, după 70 de ani, când privesc ci-
catricea dintr-un anumit unghi, mi se pare 
că seamănă cu semnul grafi c al întrebării: 
de ce? Cum de-a fost posibilă o crimă atât 
de odioasă, care înnegreşte paginile de 
istorie a României în secolul XX? 

LEONARD ZĂICESCU

– În ultimul timp au luat naştere impor-
tante proiecte comune în cadrul colabo-
rării dintre Joint şi F.C.E.R.. Vorbiţi-ne, vă 
rugăm, despre acestea – la timpul trecut 
dar şi la cel viitor!

– Într-adevăr, avem câteva proiecte 
de amploare, atât în Moldova, cât şi în 
Transilvania şi Banat în partenariat cu 
F.C.E.R., cu preşedintele acestei organi-
zaţii dr. Aurel Vainer. Ca să începem, cum 
spuneţi, cu cele la timpul trecut, să amin-
tim că renovarea Restaurantului Ritual de 
la Iaşi, în care partener a fost şi DASM, 
directorul Attila Gulyas, s-a încheiat şi 
recent am luat parte la redeschiderea 
acestuia. Muzeul Evreiesc şi Sinagoga au 
fost, de asemenea, parte a acestui efort 
comun, benefic 
pentru membrii 
comunităţii. La 
Botoşani, Joint-ul 
s-a alăturat unei 
iniţiative dedicate 
multiculturalită-
ţii, prin realizarea 
unei săli în care 
vor fi  promovate 
valori ale priete-
niei interumane. 
Foarte important, 
între proiectele 
noastre recente 
este şi Muzeul 
Holocaustului din 
Nordul Transilva-
niei, de la Şimleu 
Silvaniei, de fapt 
vechea Sinagogă 
a oraşului. Iniţiati-

va domnului Alex Hecht a fost îmbrăţişată 
atât de noi cât şi de F.C.E.R.. Pe de altă 
parte, continuăm proiectul „My Jewish 
Timişoara”, participând la un program de 
renovare a două camere, care vor servi 
celor ce doresc să revină pe meleagurile 
lor sau să viziteze acest oraş şi de ase-
menea să servească o masă caşer în 
aceeaşi clădire a comunităţii care adăpos-
teşte o mică Sinagogă, JCC-ul, Centrul de 
Zi, Sala Festivă „Dr. Ernest Neumann” şi 
Restaurantul Ritual.  

- Copiii evrei care sunt azi în România 
reprezintă singurul potenţial al unui viitor 
evreiesc în această ţară. Care sunt pro-
gramele care le sunt destinate lor, pe tot 
parcursul anului?

- Grădiniţa evreiască care există la 
Oradea, înfi inţată de preşedintele Felix 
Koppelmann, este unul dintre proiectele 
cele mai reuşite şi, tot în acest context, 
legat de comunitatea orădeană, trebuie 
să precizăm faptul că suntem recunoscă-
tori Rabinului Abraham Ehrenfeld pentru 
sprijinul pe care ni l-a dat la realizarea re-
centului program Bereshit. De asemenea, 
suntem implicaţi într-un proiect important 
în Bucureşti, sprijinit de asemenea de 
F.C.E.R. şi de preşedintele C.E.B., Erwin 
Şimşensohn. Grădiniţa „Gan Eden” a Da-
liei Golda promovează educaţia evreiască 
de la cea mai fragedă vârstă. Investiţia în 
educaţie evreiască este într-adevăr, aşa 
cum bine aţi spus, o investiţie în viitor!

– La ce alte momente speciale din 
viaţa comunitară evreiască din România 
aţi mai luat parte recent?

– Reinaugurarea Sinagogii Leipziger 

de la Roman a reprezentat un eveniment 
impresionant. Păstrarea moştenirii religi-
oase şi culturale este o datorie morală 
pentru noi şi am trăit, în compania con-
ducerii F.C.E.R. şi a tuturor participanţilor 
de la programul Bereshit, acest moment 
cu toată emoţia.

– Care sunt cele mai importante pro-
grame de vară în privinţa educaţiei iudaice 
şi a dezvoltării vieţii comunitare?

– Taberele de vară – Mahanot Kayitz 
– se adresează tuturor grupelor de vâr-
stă! De la copii de doar câţiva anişori, la 
vârstnicii noştri de 80 şi 90 de ani – cu toţii 
iau parte la aceste programe care îmbină, 
într-un mod fericit, educaţia cu relaxarea. 
Au avut loc cursuri speciale de pregătire a 
instructorilor iar atmosfera care domneşte 
în aceste tabere, de la Cristian sau Eforie 
Nord, este extrem de plăcută. Avem un 
feed-back foarte bun, care ne motivează. 
Continuăm pe aceeaşi cale. 

Ceea ce facem este posibil doar 
pentru că există o colaborare excelentă 
cu toate departamentele Federaţiei – cu 
DASM, CAPI, Sectorul cultural şi fi nanci-
ar, revista “Realitatea Evreiască”, Rabinat 
etc. – fi ecare este implicat şi devotat vieţii 
evreieşti din România!

– Vă mulţumim!

LUCIANA FRIEDMANN
ALEX. MARINESCU

V e r n i s a j
Începând cu 23 iunie a.c., Muzeul 

Naţional de Istorie a României din Ca-
pitală găzduieşte expoziţia temporară 
„130 de ani de relaţii diplomatice Ro-
mânia-Spania”, organizată de Minis-
terul Afacerilor Externe în colaborare 
cu Ambasada Spaniei la Bucureşti. 
Printre oficialităţi, la vernisaj a fost 
prezent şi vicepreşedintele F.C.E.R., 
ing. Paul Schwartz.
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70 YEARS FROM THE  IAŞI POGROME
Holocaust Museum from Washington 
– Radu Ioanid and Paul Shapiro, the 
representative of AERVH, survivors from 
the Death Trains were present at the 

commemorative events. Vice-president 
Eng. Paul Schwartz and Dr. Eng. José 
Blum, counsellor of the FJCR president 
participated on behalf of the Federation.  
“We honour Romanians that helped 
Jews”, underlined FJCR vicepresident 
Paul Schwartz, who also reminded the 
audience of the Jews that fell in WWI. 
At the same time, he quoted General 
Ion Antonescu, leader of the Romanian 
fascist state, who said that his army and 

police were free to machinegun the Jews, 
“to crush them like bugs”. On the fi rst day 
there were pilgrimages to the Podu Ilioaiei 
and Târgu Frumos cemeteries. Many 

of the speakers, between 
them Mark Gittenstein, 
ambassador of USA, evoked 
the terrible moments of the 
pogrom and of the Death 
Trains and demanded to 
maintain the Holocaust 
memory in order to avoid the 
return of these happenings. 
The afternoon of June 27th 
in the Union Museum of 
Iasi was the varnishing day 
for a photograph exhibition 
with archive images related 
to the Iaşi pogrom and the 
Death Trains, and Dana Art 

Gallery presented a selection of paintings 
from some Romanian young artists on the 
Holocaust theme.  In the same evening 
the Iaşi City Municipality awarded the title 
of Iasi Honor Citizen to several survivors 
from the Death Trains. The next day, 
the new obelisk monument raised in the 
memory of the pogrom was unveiled in 
front of the Great Synagogue from Iaşi. 
The event was followed by a pilgrimage to 
the former Police headquarters and to the 

Benjamin 
Netanyahu: 

Romania can be 
a model for 

the countries 
in Middle East

Benjamin Netanyahu, the fi rst Israeli 
Prime Minister  in an official visit in 
Bucharest after 1989, discussed on July 6th 
with President Traian Băsescu and Prime 
Minister Emil Boc about the possibilities 
of extending the bilateral economical and 
cultural collaboration, as well as about 
the Romanian support of the necessity 
of re-starting the direct negotiations 
between Israelis and Palestinians. 
Netanyahu underlined that Romania can 
become “a model for democracy for the 
countries in Middle East” and specifi ed 
that due to the fact that the producers’ 
competition in the Israeli market is 
reduced, and Romania is only two hours 
distance, there are good perspectives 
for the extension of the collaboration in 
agriculture, energy, tourism, industry, 
infrastructure, defense. The Israeli Prime 
Minister also announced a common 
government session in Jerusalem in 
November, “for the signing of a series 
of agreements”. The Romanian Prime 
Minister stated that during the discussions 
he re-asserted our country support for the 
position according to which “the solution 
negotiated between the sides, without 
unilateral solutions, is the only capable of 
ensuring real and solid basis for a durable 
peace. We underlined the necessity of re-
launching the direct negotiation between 
the sides.” Benjamin Netanyahu also 
underlined:”peace can be obtained only 
through negotiations and not through 
United Nations resolution”.

The Jewish 
Parliamentarians 

have different 
opinions regarding 

the effects of 
setting up the 

Palestinian State
In an interview to “Jewish Reality”, 

Dr. Aurel Vainer, president of FJCR, 
member of the Parliament, told us that 
the International Council of the Jewish 
Parliamentarians from Jerusalem to 
which he participated, voiced different 
opinions on the effects of setting up a 
Palestinian state and adopted a resolution 
for the support of the Israeli-Palestinian 
negotiations which should achieve the 
existence of two states – Israel as the 
Jewish State and motherland of the 
Jewish people, and the Palestinian State, 
motherland of the Palestinian people. 
Speaking about the Prime Minister 
Benjamin Netanyahu’s visit in Romania, 
the FJCR president declared that the 
Romanian government supports in its turn 
the idea of the two states through the sides 
negotiations, a standpoint supported also 
by president Traian Băsescu on the 
occasion of his visit in Israel in 2009, 
during his discussion with the Israeli 
President, Shimon Peres. A. Vainer also 
reminded the generous offer of the Israeli 
Prime Minister regarding the opening 
of the Israeli market for the Romanian 
products, the possibility of collaboration in 
various fi elds – gas, agriculture, defense, 
tourism, infrastructure, sciences, etc, as 
well as in the cultural fi eld. This is the 
place where the Federation could bring 
its contribution through projects, such as 
the one president Vainer proposed, the 
collaboration between the two national 
public television broadcast.

THE ROMANIAN JEW PORTRAIT OVER THE CENTURIES
One cannot consider a homogenous Jewish population 

on the Romanian territory in the last two hundred of years, 
particularly considering the Jews being between the largest 
ethnic minorities in the country that lived in tight relationship 
with the majority population in all the historic regions, explains 
the sociologist Hary Kuller in an interview to “Jewish Reality”. At 
the end of the 19th century there were about 300,000 Jews on 
the present territory of Romania, and they were numerically the 
second minority, in a total population of  8 million inhabitants, 
and in 1938 there were about 800,000 Jews in a total population 
of 18-19 million, and this made the Jews the fourth minority 
in Romania. It is worth remembering that after the World War 
II there were about 400,000 Jews in Romania, in a reduced 
population of 19 million, after the detachment of Bessarabia and  
north of Bukovina and the war loss. “The Transylvanian Jew 
has his particularities, starting with the language spoken and 
continuing with the clothing, and more important, with elements 
specifi c to the majority of the population he came in contact 
with professionally, socially and culturally, and to which he had 

the tendency to get assimilated to, a population which in the 
case of the Jews from Transylvania, was rather the Hungarian 
one”, Hary Kuller exemplifi es. In Chernovtsy in the Jewish 
communities people spoke German, as in the Banat around 
Timişoara. “It was considered shameful for a Jew in Chernovtsy 
to speak Yiddish, even if his grand-parents arrived from Galicia 
a century before spoke only Yiddish. Even when northern 
Bukovina was detached from Romania after WWII, the Jews 
weren’t assimilated to the Romanian culture”, underlines the 
sociologist, who adds that in Bessarabia the cultural assimilation 
of the Jews went mostly to the Russian culture. In Moldova the 
infl uence of the Hassidism was stronger than in Muntenia, a fact 
bringing more traditionalism to the Jews in the area. The tradition 
was manifest in the way the Jews celebrated the holidays, in 
the frequency of their presence in the synagogue, in the food 
customs, and near all these, we have to remember the prayers 
offi ciated in Yiddish. On the other hand, in Transylvania the 
neological Jews, a kind of reformed Judaism, were prevalent. 

A new life for Leipziger Synagogue from Roman
Before the inauguration of the Leipziger Synagogue from Roman the new 

mezuzah was set at the entrance with Rabbi Abraham Ehrenfeld’s blessing, and the 
opening plate was revealed. Leaders of FJCR, JCB, of Joint, ACPRI, presidents of 
communities, a members’ delegation from Bucharest community, and participants to 
the „Bereshit” Program from Piatra Neamţ came to honor the event. Representatives 
of the Government, of the Parliament, of some ethnic minorities organizations from 
Romania, personalities of the social and cultural Romanian life, high prelates were 
present at the ceremony that was opened with a solemn moment – the intonation 
of the two state hymns of Romania and Israel, followed by a merry one, the Jewish 
music offered by the Klezmer group from Iaşi. Professor Iancu Wexler, president 
of the community, presented a short history of the community from Roman and of 
this synagogue. Dr. Aurel Vainer, president of FJCR, spoke about this small Jewish 
community present efforts to maintain and preserve the sacred patrimony heritage of 
the ascendants, he thanked the Romanian Government, the Joint organization, the 
Roman city Municipality for their support; he also thanked Janina Ilie, FJCR project 
manager, for the museum side of the synagogue. There were read congratulation 
messages from Adrian Lemeni, minister state secretary in the State Secretariat for 
Cults. Culiţă Tărâţă, the Roman Member of Parliament, underlined the importance 
of the good understanding between people of any ethnic group and any religious 
confession in the country development. Constantin Tiha, vice mayor of Roman, 
assured the community of the future support. Priest Aurel Florin Ţuşcanu, Roman 
Archbishop, outlined the ecumenism role in the achievement of the social peace. Israel 
Sabag, director of Joint in Romania, spoke about the importance of the synagogue 
in the Jewish life and promised to be of help also in the future. The Sefardi Rabbi 
from Israel, Shalom Levi, expressed in the musical way the joy of this moment. After 
the religious service offi ciated by Rabbi Abraham Ehrenfeld and Erwin Şimşensohn, 
president of the Jewish Community from Bucharest, the Klezmer group from Iaşi 
offered a concert for hanukkat habait. Eng. Paul Schwartz, vice-president of FJCR, 
awarded the License and the Honor Medal “Friend of the Jewish Community from 
Romania, peace and people lover” to some offi cials involved in the synagogue 
restoration and in the nurturing of good inter-ethnicity: Marius Neculai, member of 
the Parliament, Professor Laurentiu Leoreanu, Roman city mayor, Dr. Vasile Ursachi, 
former director of the Museum of Roman History, Alexandru Codreanu, artist, Sorin 
Dumitru Cazan, counsellor in the Roman Municipality. Each of the laureates received 
the album “Synagogue from Romania”. 

Iaşi train station, where memorial plates 
commemorating the bloody events that 
took place in the locations, were unveiled. 
The pilgrimage ended in Iasi cemetery 
where many personalities, between 
them Great Rabbi Menachem Hacohen, 
Eng. Paul Schwartz, vice-president of 
FJCR, A. Ghiltman, president of Iaşi 
community, Zeev Schwartz, president 
of HOR, Radu Ioanid, director of the 
Archives of the Holocaust Museum from 
Washington, evoked the tragic events 
of the pogrom and made an appeal 
to their remembrance. The messages 
The Romanian President and Dan Ben 
Eliezer, ambassador of the State of Israel 
were read. The Iasi commemoration 
ended with a two three-day scientific 
session organized by “Dr. Alexandru 
Şafran” Jewish Studies Center  and 
“Alexandru Ioan Cuza” University, with 
Romanian and international participation. 
Dr. Aurel Vainer, president of FJCR, 
spoke on the fi rst day of the event. On 
the occasion movies were projected: 
“Bloody Sunday”, a documentary on the 
Death Trains survivors, and “Gruber’s 
Journey”, directed by Radu Gabrea. 
Another emotional event took place in 
the Săbăoani train station, the location 
where 350 corpses were thrown out from 
the Death Trains to Călăraşi. A group of 
high school students with their teachers 
organized a small ceremony, spoke about 
the pogrom, and on the train station 
platform draw a Magen David which they 
decorated with candles and fl owers. “The 
Romanian authorities were particularly 
cooperant so that the commemoration 
could take place smoothly”, underlined 
Schwartz.

On June 27-28, in Iaşi took place 
the ceremonies that commemorated 70 
years from the bloody pogrom in Iaşi 
that ended with the death of more than 
13,000 innocent Jews. The Elie Wiesel 
Institute for the Study of the Holocaust 
in Romania, FJCR and the Jewish 
Community from Iaşi organized the two-
day event. Hundreds of participants, 
Jews and Romanians, a large number 
of Israeli, members of Histadrut Olei 
Romania, ambassadors of USA, Czech 
Republic, and representatives of Israel, 
Germany embassies, Great Rabbi 
Menachem Hacohen and Rabbi Abraham 
Ehrenfeld, representatives of the Ministry 
of Culture and National Patrimony, of the 
religious confessions, of the central and 
local administration - the Iaşi prefect, 
the president of the County Counsel, the 
mayor of the city, a delegation from the 
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In memoriam, 
Ing. HAINERIC SOLOMON z.l.

Durerea pierderii 
unui prieten, a unui 

mentor, a unui coleg…

Cuvintele fug câteodată pe hârtie 
parcă s-ar mâna pe ele însele... Une-
ori, însă, nu poţi găsi acele cuvinte cu 
care să descrii un moment extrem de 
dureros. Dispariţia subită a preşedintelui 
Comunităţii Evreilor din Piatra Neamţ, 
ing. Haineric Solomon z.l., a fost un şoc 
pentru toţi cei care au auzit vestea. Părea 
imposibil căci îl aveam atât de puternic 
în memorie, după acel Şabaton Bereshit, 
a cărui savoare specială încă stăruia în 
mintea celor peste 150 de participanţi. 
S-a implicat, a rostit cuvântări, a cântat, 
a dansat în compania celor prezenţi, 
fericit că poate aduce mai multă viaţă şi 
tinereţe în această comunitate cu o istorie 
impresionantă. La Piatra Neamţ a venit, 
pentru a-i omagia personalitatea şi pentru 
a-i onora existenţa, conducerea F.C.E.R. 
– dr. Aurel Vainer, preşedinte, ing. Paul 
Schwartz, vicepreşedinte, ing. Albert 
Kupferberg, secretar general – directorul 
Joint pentru România, Israel Sabag, care 
s-a întors special din străinătate pentru 
acest trist moment, preşedinţi de comu-
nităţi evreieşti, numeroşi directori de de-
partamente din cadrul F.C.E.R., persoane 
care l-au apreciat şi în compania cărora 
a lucrat cu dăruire şi deschidere. 

Ceremonia funerară a fost condusă de 
Rabinul Abraham Ehrenfeld din Oradea, 
care a transmis şi salutul preşedintelui 
acestei comunităţi, ing. Felix Koppel-
mann, la acest foarte trist eveniment. 
Preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel 
Vainer, şi-a exprimat durerea pierderii 
unui prieten şi coleg care nu precupeţea 
niciodată nimic pentru a-şi ajuta colegii, 
pentru a-i sprijini pe membrii comunităţii, 
pentru a răspunde dorinţelor şi nevoilor 
semenilor săi. Domnia-sa a evocat şi 
date biografi ce ale celui care a fost unul 
dintre cei mai iubiţi şi respectaţi preşedinţi 
de comunităţi evreieşti din România. 
Întotdeauna ignora greutăţile pentru 
a răspunde pozitiv unei cereri, chiar 
dacă asta însemna să îşi depăşească 
aparentele limite fi zice. Directorul Joint 
pentru România, Israel Sabag, spunea 
că „uneori cuvintele sunt prea sărace 
pentru a exprima durerea şi şocul pe 
care le resimt toţi cei ce l-au cunoscut”. 
Preşedintele Haineric Solomon a fost 
„un om de cuvânt”, care şi-a ţinut mereu 
promisiunile şi acesta este un mesaj, 
un legământ pe care l-a lăsat celor din 
jur. Asemeni preşedintelui F.C.E.R., şi 
directorul Joint şi-a exprimat solidaritatea 
umană şi a promis că le va fi  mereu alături 
soţiei Magda şi fi icei Paula, familia atât de 
greu încercată a celui dispărut. La fi nal a 
rostit un Psalm în limba ebraică. Preşe-
dintele Comunităţii Evreilor din Braşov, 
ing. Tiberiu Roth, a vorbit, de asemenea, 
despre marea pierdere pe care o resimte 
comunitatea evreilor din România în ase-
menea momente, de profundă durere. 
Vicepreşedintele Federaţiei, ing. Paul 
Schwartz,  a exprimat durerea suferită de 
toţi cei ce l-au cunoscut şi au lucrat zilnic 
cu el, care l-au apreciat pentru tot ceea 
ce făcea, zi de zi, ca să îşi ajute semenii. 

În fi nal, să amintim o promisiune a 
preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer: 
muzeul pe care l-a dorit atât de mult şi 
pentru care a făcut cei mai importanţi paşi 
îi va purta numele, fi ind omul care a adus 
un sufl u de viaţă iudaică împlinită pentru 
această comunitate!
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• 5 august 1905 - s-a născut la Ploieşti 
NINA FAÇON, fondatoarea şcolii româneşti 

de italienistică. A fost profesor la 
Universitatea din Bucureşti.

• 5 august 1944 - a fost scufundată în 
Marea Neagră nava Mefkure, care 

transporta evrei spre Ereţ Israel.

• 8 august 1908 - s-a născut la Chicago 
omul politic şi diplomatul ARTHUR 

GOLDBERG. A fost un timp reprezentantul 
SUA la ONU.

• 8 august 1902 - s-a născut la Bucureşti 
scriitorul SAŞA PANĂ. A publicat mai 

multe volume de poezii suprarealiste. A 
editat revista „unu”.

• 9 august 1931 - s-a născut la Bucureşti 
chimistul TEODOR WEXLER. A fost 

consilier al F.C.E.R. pe probleme culturale.

• 9 august 1914 - s-a născut la Craiova 
compozitorul ALEXANDRU MANDY. A fost 

distins cu diferite premii.

• 9 august 1850 - s-a născut la Breslau 
marele lingvist HEIMANN TIKTIN. A fost 

membru onorific al Academiei Române.

• 10 august 1968 - a murit criticul de artă 
EUGEN SCHILERU.

• 10 august 1980 - a murit scriitorul ISAC 
PELTZ.

• 10 august 1938 - s-a născut la Iaşi istoricul 
literar LEON VOLOVICI. S-a stabilit în 

Israel.

• 11 august 1919 - s-a născut la Hotin 
scriitorul de limbă idiş LEO SCHADACH. A 

tradus numeroase piese care au fost 
montate pe scena T.E.S.

• 12 august 1963 - a murit la Bucureşti 
poetul şi publicistul AVRAM (ADOLF) 

AXELRAD-LUCA.

• 12 august 1900 - a murit la New York 
primul campion mondial de şah WILHELM 

STEINITZ.

• 15 august 1923 - s-a născut în Polonia 
SHIMON PERES, actualul preşedinte al 

Israelului. În 1934 s-a stabilit în Ereţ Israel.

• 15 august 1887 - a murit în SUA scriitoarea 
EDNA FERBER, autoare de romane şi 

piese de teatru.

• 16 august 1913 - s-a născut în Belarus 
MENACHEM BEGIN. În 1943 s-a stabilit 

în Ereţ Israel. În 1977 a devenit prim-
ministru al Israelului.

• 17 august 1973 - a murit în Israel rabinul 
HERŞ GUTTMAN, care şi-a pierdut doi fii 

în timpul pogromului din ianuarie 1941.

• 17 august 1983 - a murit reputata actriţă a 
teatrului idiş SIDY THAL. A jucat şi la 

Bucureşti.

• 17 august 1863 - s-a născut în Rusia 
liderul sionist MENAHEM MENDEL 

USIŞKIN. A fost un colaborator apropiat al 
lui Th. Herzl.

• 18 august 1856 - s-a născut în apropiere 
de Kiev scriitorul sionist ACHAD H’AAM. 

În 1922 s-a stabilit în Ereţ Israel.

• 18 august 1933 - s-a născut la Paris 
regizorul ROMAN POLANSKI.

• 18 august 1998 - a murit la Bucureşti 
reputatul realizator de emisiuni de radio şi 

televiziune IOSIF SAVA.

• 19 august 1977 - a murit la Los Angeles 
GROUCHO MARX, unul din celebrii fraţi 

Marx, comici de neuitat ai filmului american.

• 19 august 1865 - s-a născut în Rusia 
IOSEF BERDICEVSKI (Bin Gorion), 

publicist şi eseist. A scris în ebraică, 
idiş, germană.

• 20 august 1915 - a murit la 
Frankfurt pe Main bacteriologul 

PAUL EHRLICH. A fost distins cu 
Premiul Nobel pentru medicină. S-a 
ocupat cu precădere de problemele 
imunităţii.

• 21 august 1890 - s-a născut la 
Mihăileni scriitorul IACOB 

GROPER. S-a stabilit în Israel. Are 
merite deosebite în menţinerea 
idişismului.

• 21 august 1897 - s-a născut 
marea actriţă ELISABETH 

BERGNER. A făcut o carieră 
strălucită pe marile scene ale lumii 
şi în cinematografie.

• 24 august 1927 - s-a născut la Moineşti 
prozatorul şi criticul literar B. (Bernstein) 

ELVIN.

• 25 august 1918 - s-a născut în statul 
american Massachusetts marele com-

pozitor şi dirijor LEONARD BERNSTEIN.

• 27 august 1888 - s-a născut la Plonsk 
pictorul şi graficianul JOSEPH BUDKO. 

S-a stabilit în Ereţ Israel.

• 27 august 1930 - s-a născut la Frumuşica 
(Iaşi) istoricul literar ZIGU ORNEA.

• 29 august 1982 - a murit liderul sionist 
NAHUM GOLDMANN.

• 31 august 1967 - a murit la Moscova 
scriitorul ILYA EHRENBURG.

SIEGFRIED WOLF

• 1 iulie 1921 - s-a născut publicistul ION 
MIHĂILEANU. A lucrat la revista 

„Contemporanul”.

• 3 iulie 1905 - s-a născut unul din cei mai 
valoroşi regizori din teatrul românesc – 

MONI GHELERTER. A fost profesor la 
Institutul de Artă Teatrală din Bucureşti.

• 4 iulie 1926 - s-a născut la Viena reputatul 
scriitor AMOS ELON, autor a peste zece 

volume. În 1933 a plecat cu părinţii în Ereţ 
Israel.

• 4 iulie 1923 - s-a născut la Roman scriitorul 
HARALAMB ZINCĂ, autor al unor romane 

poliţiste şi de aventuri.

• 5 iulie 1969 - S-a născut ISRAEL SHARLI 
SABAG, directorul JCC România. Ad mea 

Veesrim!

• 6 iulie 1924 - s-a născut la Ploieşti 
ALEXANDRU SEN, specialist în pedagogie 

şi psihologie. Şi-a susţinut doctoratul cu teza 
„Funcţia terapeutică a actului educaţional”. 
Este autorul unor cărţi pentru tineret şi copii.

• 7 iulie 2007 - a murit traducătorul JEAN 
GROSU. A tradus peste 150 de cărţi din 

literatura cehă, slovacă şi elveţiană.

• 9 iulie 1900 - s-a născut la Botoşani 
reputatul lingvist ALEXANDRU GRAUR, 

membru al Academiei Române. A fost 
profesor la Universitatea din Bucureşti.

• 12 iulie 1881 – s-a născut la Berlin poetul 
expresionist LUDWIG RUBINER.

• 12 iulie 1943 - s-a născut scriitorul RADU 
F. ALEXANDRU.

• 13 iulie 1942 - s-a născut actorul de film 
HARRISON FORD.

• 13 iulie 1912 - s-a născut economistul 
american MILTON FRIEDMAN, laureat al 

Premiului Nobel pentru economie (1976).

• 14 iulie 1916 - s-a născut la Palermo 
scriitoarea NATALIA GINZBURG. A 

candidat de mai multe ori pentru parlamentul 
italian.

• 14 iulie 1902 - a murit sculptorul MARK 
ANTOKOLSKI, născut la Vilna. Este 

autorul unor lucrări cu subiecte istorice, 
inclusiv iudaice.

• 14 iulie 2002 - a murit filosoful HENRI 
WALD, născut în 1920. Dintre scrierile lui 

amintim: Rolul gândirii în formarea ideilor, 
Realitate şi limbaj, Tensionarea gândirii etc.

• 15 iulie 1875 - s-a născut în Polonia 
pictorul RUDOLF LEVY, adept al postim-

presionismului. Peisagist şi portretist.

• 17 iulie 1936 - s-a născut la Bucureşti 
poetul GEORGE ALMOSNINO. Autor al 

volumelor de poezii Laguna, Nisipuri miş-
cătoare, Poeme din fotoliul verde şi altele.

• 17 iulie 1876 - s-a născut la Bialistok 
diplomatul MAXIM LITVINOV, fost ministru 

de externe al URSS.

• 18 iulie 1930 - s-a născut la Alba Iulia 
criticul literar şi publicistul S. DAMIAN.

• 19 iulie 1936 - s-a născut la Burdujeni 
(Suceava) romancierul NORMAN MANEA. 

A supravieţuit Holocaustului. Operele sale 
au fost traduse în 20 de limbi.

• 20 iulie 1847 - s-a născut la Berlin pic torul 
şi graficianul MAX LIEBERMANN. A fost 

un maestru al impresionismului.

• 21 iulie 1921 - s-a născut la New York 
fiziciana  ROSALYN SUSSMAN. A fost 

distinsă cu Premiul Nobel pentru medicină.

• 21 iulie 1857 - s-a pus piatra de temelie a 
Templului Coral din Bucureşti.

• 22 iulie 1849 - s-a născut la New York 
poeta EMMA LAZARUS. Este autoarea 

versurilor care sunt gravate pe soclul Statuii 

Libertăţii.

• 22 iulie 1942 - a început deportarea 
masivă a evreilor din ghetoul Varşoviei.

• 23 iulie 1891 - s-a născut la New York 
HARRY COHN, fondatorul studiourilor 

„Columbia Pictures”.

• 23 iulie 1912 - s-a născut la Moineşti, în 
familia rabinului Avraham Arie Rosen, cel 

care avea să devină păstorul obştii evreieşti 
din România în perioada 1948-1994 – dr. 
MOSES ROSEN. Predicile sale au fost o 
adevărată sursă de înţelepciune.

• 24 iulie 1918 - a fost pusă piatra de 
temelie a clădirii Universităţii Ebraice din 

Ierusalim. 

• 24 iulie 1880 - s-a născut la Geneva 
compozitorul şi dirijorul ERNST BLOCH.

• 25 iulie 1991 - a murit la Miami marele 
scriitor ISAAK BASHEVITS SINGER. În 

1978 a primit Premiul Nobel.

• 25 iulie 1905 - s-a născut în Bulgaria 
scriitorul ELIAS CANETTI. A fost distins cu 

Premiul Nobel.

• 26 iulie 1932 - s-a născut Marele Rabin 
MENACHEM HACOHEN.

• 27 iulie 1656 - a fost excomunicat BARUH 
SPINOZA, acuzat de cercurile 

tradiţionaliste de erezie din cauza concepţiilor 
sale.

• 27 iulie 1928 - s-a născut la Fălticeni 
ALFRED HÂRLĂOANU, doctor în 

filologie, fost cadru didactic la ASE.

• 29 iulie 1927 - s-a născut în Olan-
da scriitorul HARRY MULISCH.

• 29 iulie 1948 - s-a născut în 
Nahalol scriitorul israelian MEIR 

SHALEV.

• 30 iulie 2009 - a murit la Hamburg 
reputatul regizor PETER ZADEK.

 DECESE  COMEMORĂRI 
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Cu aceeaşi durere şi dor, Tilica - soţie 
– reaminteşte împlinirea a 15 ani (2 Tamuz) 
de la dispariţia fulgerătoare a adoratului soţ 
GROPPER SIEGFRIED, om de nobleţe sufl e-
tească şi un altruism neasemuit. Va trăi veşnic 

în sufl etul meu. Fie-i amintirea binecuvântată.
Se împlinesc, în 12 Elul, 7 ani de la ple-

carea dintre noi a soţului meu ing. TEODOR 
WEXLER, consilier cultural al F.C.E.R., un 
exemplu de înaltă ţinută morală, profesională 
şi umană, atât pentru familie cât şi pentru 
societatea în care a trăit. Ing. Wexler Berta

Dr. Mirjam Bercovici – mamă, Simeon 
Ulubeanu – soţ, Emanuel Ulubeanu – fi u, 
alături de toţi cei care au iubit-o şi apreciat-o, 
anunţă împlinirea a 15 ani, la 5 august 2011 
(15 Av), de la prematura dispariţie a prof. univ. 
ADA ULUBEANU, om, pianist, profesor de 
excepţie.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna 
iunie 2011: ŞOR FLORENTINA (89 de 
ani,  Cimit i rul  Sefard);  RUSU NADIA 
(65 de ani, Cimitirul Giurgiului); BALAN 
FELICIA (78 de ani, Cimitirul Giurgiu-
lui); MASOR MINA (94 de ani, Cimitirul 
Sefard); VALDMAN FLOARE (77 de ani, 
Cimit irul Giurgiului);  KOFLEN MADY 
MATHILDE (83 de ani, Cimitirul Giurgiului); 
STULEANU LIZA (87 de ani, Cimitirul Filan-
tropia).

Înhumaţi în cimitirele evreieşti din ţară: 
MIROVICI FRANCISCA (85 de ani, Lugoj); 
VIZER FLORIA SILVA (Ploieşti).

La 17 iulie 2011 (28 Tamuz), se împlinesc 
7 ani de la plecarea dintre noi a celui ce a 
fost prof. univ. dr. HARRY OFENBERG, 
minunat fiu, soţ, tată, dedicat familiei şi 
profesiei de dascăl. Cu aceeaşi dragoste, 
îţi mulţumim pentru tot ce ne-ai dăruit. Vei 
rămâne un exemplu de urmat şi amintirea 
ta va dăinui pururea. Dumnezeu să te aibă 
în paza Sa! Familia Ofenberg

S - a  s t i n s  d i n  v i a ţ ă  H a i n e r i c  S o l o m o n
Cu deosebit regret anunţăm dispariţia fulgerătoare a distinsului şi apreciatului nostru coleg şi frate, inginer HAINERIC 

SOLOMON, din 1999 preşedinte al Comunităţii Evreilor din Piatra Neamţ, membru al Comitetului Director şi al Consiliului de 
Conducere al F.C.E.R.

Ing. Haineric Solomon a absolvit Facultatea de Construcţii şi Exploatări Miniere, îndeplinind de-a lungul activităţii profesionale 
funcţii de conducere în organizarea şi construcţiile miniere.

Înmormântarea a avut loc în Cimitirul Evreiesc din Piatra Neamţ, marţi 5 iulie a.c. la ora 12:00
Dumnezeu să-l odihnească!
FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA
Preşedinte     Vice-preşedinte    Secretar General
Dr. AUREL VAINER    Ing. PAUL SCHWARTZ   Ing. ALBERT KUPFERBERG
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Ingredien-
te: patru lin-

guriţe muştar, cinci linguri de oţet alb, sare 
şi piper proaspăt râşnit, o jumătate de 
cană şi o lingură ulei de măsline, ceapă 
verde şi pătrunjel mărunţite (după gust), 
două linguri de capere spălate, uscate şi 
mărunţite, doi căţei de usturoi feliaţi, 225 
gr.fasole verde, tăiată în diagonală în bu-
căţele de 5 cm., 225 gr. paste scurte, 225 
gr. carne de vacă fi artă sau friptă, tăiată în 
fâşii subţiri, două ceşti 
de fasole albă fiartă 
în avans, trei ouă tari, 
două roşii coapte tăiate 
în sferturi sau o ceaşcă 
de roşii cherry. 

Preparare: Se pre-
găteşte un sos ames-
tecând  muştarul, oţe-
tul,  sarea şi piperul cu 
ulei. Se adaugă ceapa 

verde, pătrunjelul, caperele şi usturoiul. 
Se fi erbe fasolea verde într-un vas ne-
acoperit în apă sărată, aproximativ cinci 
minute, se scoate, se lasă sub jet de apă 
rece, se scurge şi se usucă. Se reîncăl-
zeşte apa în care a fi ert fasolea verde, se 
adaugă pastele care se fi erb la foc mare 
aproximativ opt minute. Pastele nu trebuie 
să fi e moi. Se scot din apă, se scurg şi 
se lasă la uscat. Se pun într-un vas mare, 
se adaugă sosul, carnea de vită şi faso-

lea albă şi se ameste-
că. Se acoperă şi se 
pune la frigider unde 
se ţine o oră. Înainte 
de a servi se adaugă 
fasolea verde şi un ou 
feliat. Se amestecă, se 
presară pătrunjel şi se 
ornează cu restul de 
ouă tăiate sferturi şi cu 
roşiile. (E.G.).

Salată pariziană cu fasole şi carne de vită
Gastronomica

ZAI FREIL|H!ZAI FREIL|H!
Fii vesel!Fii vesel!
O pagină de arta şi de 

meseria divertismentului

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, 1 - ŞAVUOT, a – BOAZ, b - RUTH

Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA

AdepţiA zbura
Ţărm

OpoziţieMartin Tudor

Unică

Iubit

Matur

Vechi

Loterie

Scuar

Motive
A rata

LegendăSelenar

Precum

În spice!

Rele!

Prenume 
(foto)

INTEGRAME IUDAICE de COSMIN MIUŢE

Învăţat

În cântec!

Manieră

Nume 
(foto)

În cete!

Distinse

– Deci să am încredere în justiţie, domnule avocat?
– Da, cunosc eu un judecător de încredere. Nu e scump!

Avantaj

Din pă-
cate!

Creangă

Scoase 
din fi re!

În ramă!

Stins în 
centru!

Asia!

Din bârne!

Spaţiu
Baltă

Nicidecum

Arbori

24 de ore

Incomode 
la mijloc!

Corneliu 
Porumboiu

Cerute

Pământ

În plus!
În plic!
Domol
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M A I  V E C H I  Ş I  M A I  N O I
Ce veţi citi acum pare desprins din discursul unui membru al Parlamentului din 

care face parte şi dl. Aurel Vainer. Aşa să fi e?
”Bugetul trebuie echilibrat.
Tezaurul trebuie mărit pentru a avea 

rezerve.
Datoria publică trebuie micşorată.
Aroganţa funcţionarilor publici trebuie 

moderată şi controlată .                   
Oamenii trebuie să înveţe din nou să 

muncească, în loc să trăiască pe spina-
rea statului. Altfel, ajungem la faliment!”

• Ei bine, nu! Aceste cuvinte, deşi par 
rostite de un parlamentar contemporan, 
aparţin lui Cicero şi  sunt extrase dintr-un 
discurs al său ţinut în Senatul Roman, 
în anul 55 î. Hr. În concluzie, nu s-a 
modifi cat nimic de 2066 de ani!

•
• Orice s-ar spune, Internetul este plin 

de surprize. Un domn a descoperit 
„semnele îmbătrânirii” şi le-a postat 
pe internet. Bineînţeles, aceste semne 
nu pot fi  întâlnite la niciunul din cititorii 
revistei noastre şi nici măcar la cel ce al-
cătuieşte această pagină. Care ar fi  ele? 
Apar atunci când încerci să-ţi îndrepţi 
încreţiturile de la ciorapi, dar constaţi că 
nici nu ai ciorapii pe tine.
 Dimineaţa, când te trezeşti, arăţi exact 
ca în poza din buletinul de identitate.
Reuşeşti să te ridici din pat doar la a 
doua încercare.
 Clipele de „fericire maximă”  se petrec 
atunci când moţăi în faţa televizorului 
deschis.
 Timpul de odihnă de care ai nevoie 
este dublul timpului în care ai reuşit să 
oboseşti.
 Memoria ţi se scurtează, în timp ce 
văicărelile se lungesc.
 În agenda de adrese ai tot mai multe 
nume care încep cu „dr”.
 Farmacistul îţi este cel mai nou prieten. 
Nimeni nu are răbdare să-ţi răspundă la 
câte întrebări îi pui.
 Te consideri norocos dacă-ţi găseşti 
maşina la locul unde îţi aminteşti vag 
că ai parcat-o.
 Te dor toate, iar ce nu te mai doare, nu 
mai funcţionează.
 Îţi trebuie două ore ca să-ţi găseşti 
ochelarii de pe frunte.
 Te-ai lepădat de toate năravurile  tale 
şi nu simţi nici o îmbunătăţire.
 Dacă-ţi aduni gândurile, îţi oboseşte 
şi trupul.
 Ai observat ce uşor ştii să citeşti dacă 
literele sunt mai mari şi îngroşate.

 Te revoltă fustele scurte, dacă sunt 
purtate de fi ica ta.
 Înainte te prefăceai câteodată că nu 
auzi ce-ţi spune nevasta. Acum chiar 
nu o auzi.
 Toate acestea nu-ţi sugerează că ai 
îmbătrânit, ci doar că alţii sunt mai tineri.

•
Bun prieten cu Mihail Sadoveanu, care 

nu şi-a ascuns niciodată simpatia faţă 
de evrei, G. TOPÂRCEANU a adoptat 
totdeauna aceeaşi poziţie. Parodiindu-l 
însă pe Th. Speranţia, nu putea decât 
să glumească pe teme obsesive pentru 
acesta, astfel că  în cadrul ”Parodiilor 
originale” a scris şi ”Câinele ovreiului”.

•
Într-un an, cândva-ntr-o vară,
Nu ştiu unde, în ce sat,
Un ovrei mergând cu marfa
Într-o curte a intrat.
Şi cum intra el pe poartă
Cu bagajul la spinare,
Hop, îi sare înainte
Un dulău urât şi mare.
„Ce să fac acum? se-ntreabă
Bietul Iţic, supărat.
Dacă strig să vie omul,
Pan’ să vie m-a mâncat!
Dacă plec pe poartă iară, 
Aş pleca eu bucuros,
Dar dulăul e în stare
Să m-apuce pe din dos...
Nici încolo, nici încoace,
Eu mai bine stau pe loc;
Şi-am să-l iau cu vorba bună, 
Chiar aşa să am noroc!“ 

Măi Grivei, zic zău, ascultă,
De când umblu eu pe jos
N-am văzut în toată lumea
Un căţel aşa frumos!
Mă mai duc la târg eu, lasă,
Ţi-oi aduce un covrig.
Ce folos ai dacă latri?
Parcă-ţi iese vrun câştig?
Măi Grivei, tu eşti cuminte,
Ce-ai cu mine de-mpărţit?
Am venit la badea Gheorghe, 
Ei şi ce-i dac-am venit?
N-am să stau un an la dânsul,
Plec îndată la haham...
Dar dulăul se repede
Şi mai tare: Ham! ham ham!
Stai pe loc! Ai-vei, mi-e frică!
Ci păcat că n-am o puşcă!
Badi Gheorghe, badi Gheorghe,

Ieşi afară că mă muşcă!
Badea Gheorghe iese-n uşă,
Dă c-o piatră după câine
Şi-apoi zice: Nu te teme!
Ţine-ţi inima, jupâne!
Nu ştii vorba românească
De la moşi-strămoşi lăsată,

Că un câine care latră
Nu te muşcă niciodată?
Ştiu proverbul, zice Iţic, 
Că-l avem şi la ovrei,
Ştiu prea bine... dar e vorba
Dacă-l ştie şi Grivei!
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Profesorul Ştefan 
Cazimir, unul dintre 
marii noştri istorici li-
terari, a evoluat în-
totdeauna, animat de 
umorul său binecu-
noscut şi de o fi neţe 
interpretativă incon-
testabilă, pe linia care 
separă studiul acade-
mic de eseul literar. 
Cărţi ca Alfabetul de 
tranziţie (1986) sau I. 
L. Caragiale faţă cu 

kitschul (1988) sunt rezultate exemplare 
ale acestui amestec între spiritul jucăuş al 
omului de spirit şi rigoarea savantului de 
formaţie universitară. Însă drept este că, 
până acum, Ştefan Cazimir, profesor de-o 
viaţă la Facultatea de Litere a Universităţii 
din Bucureşti, nu a înclinat niciodată de-
cisiv balanţa în direcţia spiritului ghibelin: 
toate cărţile sale, oricât de inteligente şi 

de amuzante, au rămas, totuşi, ferm fi xate 
pe palierul istoriei şi hermeneuticii literare. 
Cele două lucrări citate fac, de altfel, parte 
din bibliografi a universitară obligatorie 
pentru studiul paşoptismului 
şi, respectiv, pentru exegeza 
caragialeană.

Epistolă către Odobescu*, 
cea mai nouă apariţie editori-
ală a profesorului, pare însă 
că schimbă regula jocului, fă-
când ca darurile sale de literat 
(talentul, umorul, imaginaţia, 
simţul lingvistic, capacitatea 
de a parodia şi pastişa) să pre-
valeze. Cartea este, înainte 
de toate, un deliciu de lectură. 
Scrisă cu o voluptate uşor 
sesizabilă, ea este nu numai 
o replică la celebra Pseudo-ki-
negetikos a lui Al. Odobescu, 
ci şi o emoţionantă declaraţie 
de dragoste faţă de o literatură (cea din 

a doua jumătate a secolului al XIX-lea) 
pe care, până acum, Ştefan Cazimir a 
slujit-o prin studiul istorico-literar şi prin 
activitatea didactică. 

Alcătuit din 12 eseuri – 
„epistole”, conform codului 
literar adoptat de profesor 
–, volumul este un caz unic, 
după ştiinţa mea, de text cu 
ofertă multiplă în domeniul 
istoriei literare. Căci el poate 
fi  citit atât ca o ascuţită pastişă 
a stilului odobescian, cât şi 
ca un eseu extrem de subtil 
despre un alt fel de vânătoare: 
interpretarea textului literar. 
Căci, preluând codul literar 
odobescian şi prelungindu-l, 
Ştefan Cazimir schimbă dis-
cret obiectul vânătorii. Nu vâ-
natul este urmărit în Epistolă 
către Odobescu, ci – punând 

înaintea cititorului o atât de fi nă pastişă a 

stilului autorului – un cod literar, şi anume 
cel din a doua jumătate a secolului al XIX-
lea. Şi, în fi nal, însăşi literatura.

E de-a dreptul fantastică disponibilita-
tea ludică a lui Ştefan Cazimir, mai ales că 
aici nu se mai joacă nici cu expresivitatea 
involuntară a limbii, nici cu anecdotele 
orale care fac farmecul conversaţiilor cu 
domnia sa. Codul lui Odobescu este unul 
înalt livresc, tiranic estetizant. Profesorul 
îl transformă însă, cu naturaleţe, în obiect 
de joc intelectual şi într-o interogaţie 
jumătate amuza(n)tă-jumătate serioasă 
despre esenţa interpretării.

O carte splendidă, care ne face ca, pe 
traseul intelectual şi academic al autoru-
lui, să consemnăm triumful talentului...

RĂZVAN VONCU
* ŞTEFAN CAZIMIR – Epistolă către Odo-

bescu, Editura Palimpsest, Bucureşti, 2010.

T r i u m f u l  t a l e n t u l u i
Realitatea 

cărţii
Realitatea

Un important eveniment al 
stagiunii (chiar dacă mediocru 
mediatizat!) a fost cel al des-
chiderii noului sediu al Teatrului 

„Excelsior”. Un copil de sufl et, poate cel mai 
drag, al marelui artist al scenei naţionale şi 
al marelui animator al teatrului pentru copii 
şi tineret, care este Ion Lucian. Şi iată-l pe 
Ion Lucian inaugurând, cu lacrimi în ochi, în 
prezenţa Primarului Capitalei, noul sediu, de 
pe str. Academiei: o nişă a culturii – întinsă pe 
mai mult de două nivele dintr-un blockhouse 
de 12 etaje.

Şi iată-ne în ambianţa caldă a celor 180 de 
fotolii şi a unor dotări scenice de toată lauda 
– la premiera cu „Vrăjitorul din Oz”. O mostră 
a fanteziei şi rigorii regizorului Petre Bokor, 
însufl eţită de tineri actori (aleşi din 200 de 
„candidaţi”). Un muzical bogat în culoare care 
atrage auditoriul şi prin magia compoziţiilor 
originale ale lui Harold Arlen, executate live.

Tot la „Excelsior” a fost programată şi versi-
unea de ultimă oră a „Snoavelor cu măşti”. Lari 
Giorgescu, Ion Bechet, Raluca Botez, Paula 
Sorescu Lucian, Vasile Menzel, Silviana Iones-
cu, Mihaela Coveşanu, Anemary Ziegler, Cos-
mina Dobrotă ş.a. au dat un nou „cep” izvorului 
de apă vie al umorului şi înţelepciunii folclorice 

şi farmecului hâtru-naiv al farsei 
populare. Au evocat străvechi 
ritualuri şi practici. Au înscenat 
cu nerv peripeţiile protagonistu-
lui; modul în care – dezumfl ând 
prostia şi mărginirea, făţărnicia 
ori avariţia – Păcală îi apără pe 
cei năpăstuiţi şi asigură triumful bunului simţ, 
al dreptăţii şi adevărului.

O nostalgică reîntoarcere 
în timp

Creat în urmă cu peste patru decenii – 
„Snoave cu măşti” este, de fapt, un 
spectacol devenit „clasic” şi „legendar”. 
O montare care a renăscut (aceeaşi şi 
mereu alta!) de mai multe ori, însufl eţită 
succesiv de talentul şi dăruirea interpre-
ţilor din câteva generaţii. Într-o originală 
predare de ştafetă şi străpungând cu 
graţie barierele limbilor, ei au dus mesajul 
artei noastre în Canada şi SUA (1972), 
în Italia, la Veneţia şi în Franţa, la Paris 
(1973), iar apoi, în 1986, în Japonia, ţara 
unui turneu triumfal, de patru luni!

Am avut fericirea să însoţesc (între 17 
noiembrie şi 6 decembrie 1972) „Snoave 

cu măşti” în Cuba. Echipa era formată din Ion 
Lucian (şi, ah, ce minunat vorbea el în patru 
limbi diferite!), Ion Gheorghe Arcudeanu, Anca 
Zamfi rescu (Daniela Anencov aştepta un co-
pil!), Natalia Arsenie Macry, Genoveva Preda, 
Şerban Cantacuzino, Paula Sorescu, Aura 
Andriţoiu, Monica Roman, V. Menzel.

M-am „îmbarcat” cu ei într-un avion ceh 
(după o zi de vizitat Praga, pe lapoviţă şi nin-
soare), care a traversat Atlanticul făcând doar 
o scurta escală la Cap Gender (Canada). Am 
aterizat într-o Havana toridă chiar şi la miezul 
nopţii. Au urmat emoţiile şi bucuria succesului 
spectacolelor din capitala Cubei, de la Matan-
zas şi Cardenas. 

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

I o n  L u c i a n  ş i  t e a t r u l  s ă u

Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abo-
namentele pentru cititorii din provincie se vor face la 
comunităţile evreieşti din localitatea res pectivă. Pentru 
cei din Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din str. Sfânta Vineri 
nr. 9 – 11, cod poştal 030202. Abonamentele se mai pot 
achita şi prin mandate poştale fi e pe adresa F.C.E.R. – la 
ofi ciile poştale din localitate, fi e în conturile: BCR 2511.
A01.01195275.0074.ROL.1 RO51RNCB0074011952750001 
(LEI), 2511.A01.0.1195275.0074.USD.5  RO40R-
NCB0074011952750005 (USD), 2511.A01.0.1195275.0074.
EUR.3 RO94RNCB0074011952750003 (EURO), sau 
LEUMI BANK 1080.25110.1.N-0090989.RON.01 RO-
89DAFB108000090989RO02 (LEI), 1080.25110.1.N-
0090989.USD.01 RO06DAFB108000090989US02 
(USD), 1080.25110.1.N-0090989.EUR.01 RO46DAF-
B108000090989EU02 (EURO). Pentru EUROPA, un abo-
nament pe un an costă 45 de euro (cu toate taxele incluse). 
Pentru EXTRA EUROPA, un abonament costă 95 de dolari 
USA (cu toate taxele incluse). Pentru Israel, un abonament 
pe un an costă 40 de dolari USA.
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Libertate cu burta goală
Un lucru limpede şi statornic în istoria omenirii, dacă 

privim un pic, doar vreo cinci mii şi ceva de ani în urmă, este că libertatea, 
ca şi dragostea, trece prin stomac, iar ghiorăitul maţelor nu poate deloc 
juca rolul unui marş al gloriei. 

Cu puţină vreme în urmă, premierul Netanyahu spunea la Bucureşti, 
dând de exemplu România pentru ţările arabe afl ate în căutarea demo-
craţiei, că „libertatea nu vine fără greutăţi, dar aduce o viaţă superioară”.

Departe de mine gândul de a-l contrazice pe şeful Cabinetului de la 
Tel Aviv, nu pentru că e prim-ministru, ci pentru că ne era oaspete, dar 
aş îndrăzni să afi rm că este esenţial în cât timp aduce libertatea o viaţă 
mai bună, pentru că ştim din proprie experienţă că în ceea ce priveşte 
greutăţile, acestea apar imediat.

Aş spune chiar că o naţiune poate păşi cu succes spre libertate numai 
dacă are în frunte un lider sufi cient de înţelept ca să ştie cât timp poate 
îndura poporul difi cultăţile drumului spre libertate, până când începe să 
se bucure şi de viaţa mai bună promisă.

Pe cei care simt deja nevoia să pună mâna pe par şi să mă înveţe minte 
să mai blasfemiez i-aş ruga să se gândească la adânca fericire pe care 
au simţit-o evreii scăpaţi din Egipt şi la cât de puţin timp le-a trebuit până 
să se răzvrătească şi să-i strige în faţă lui Moise: „Cine ne va da carne 
să mâncăm? Ne aducem aminte de peştii pe care-i mâncam în Egipt şi 
care nu ne costau nimic, de castraveţi, de pepeni, de praz, de ceapă şi 
de usturoi. Acum ni s-a uscat sufl etul: nu mai este nimic!”

După cum stă scris în Biblie, după ce Moise a reuşit să astâmpere 
mânia Domnului împotriva „poporului încăpăţânat”, Dumnezeu însuşi a 
înţeles că plângerea poporului era întemeiată chiar pe natura umană şi 
a decis să le dea evreilor carne: „Aţi plâns în auzul Domnului şi aţi zis: 
«Cine ne va da carne să mâncăm? Căci noi o duceam bine în Egipt!» 
Domnul vă va da carne şi veţi mânca.” 

Din vremea lui Moise şi până acum, natura umană nu s-a schimbat. 
A intervenit însă o modifi care în comportamentul liderilor. După cum ne 
povesteşte Juvenal, în cea de-a zecea Satiră, în Roma conducătorii învă-
ţaseră să dea poporului grâne şi jocuri de circ (vestitul „panem et circen-
ses”) pentru a linişti plebea şi a câştiga alegerile. Dacă aţi crezut că mita 
electorală a fost inventată în România, îmi pare rău să vă dezamăgesc.

Şi pentru că vorbim de România (despre care Netanyahu spunea 
că ştie că are probleme, ceea ce putem şi noi confi rma), ar trebui să ne 
amintim de fericirea din ochii românilor din 22 decembrie 1989. Era un 
sentiment adânc şi curat şi, să fi u sincer cu dvs, nu credeam atunci că, 
după numai câţiva ani, voi începe să aud, din ce în ce mai des, că „era 
mai bine pe vremea lui Nea Nicu”. Când văd cât de repede au uitat con-
cetăţenii noştri umilinţele, frigul şi foamea, dispreţul faţă de cei pe care 
ar fi  trebuit să îi reprezinte Partidul, îmi vin în minte strigătele evreilor 
care se întrebau de ce au plecat din Egipt şi îmi pot imagina durerea şi 
dezamăgirea pe care trebuie să le fi  simţit Moise.

Dacă, aşa cum spuneam, reacţia evreilor de acum cinci mii de ani 
este similară cu cea a românilor din zilele noastre, diferenţa este că 
azi, în spatele liderilor de la Bucureşti nu stă nimeni care să poată hrăni 
poporul, atunci când acesta ridică glasul, dat fi ind că FMI şi UE nu pot 
fi  comparate cu Dumnezeu. Pe de altă parte, Moise se bucura de o cu 
totul altă credibilitate în ochii iudeilor, faţă de cei 14% cu cât este creditată 
Preşedinţia într-un recent studiu al BERD, ca să nu mai vorbim de cele 
şapte procente de încredere adunate de guvern şi 5% de partidele politice.

Reacţia identică la evreii din antichitate şi la românii din zilele noastre 
este izvorâtă din ignorarea unei realităţi pe care a formulat-o excepţional 
Isaiah Berlin, la mijlocul veacului trecut: „Libertatea nu are valoare fără 
condiţii adecvate pentru folosirea ei”!

Adevărat!
ALEXANDRU MARINESCU

Gândul 
scris

19 milioane de dolari  pentru 
supravieţuitorii  din Europa de est
Germania a acceptat să ofere aproximativ 

2.000 de dolari de persoană, plătibili o singură 
dată, unor supravieţuitori ai Holocaustului care 
au rămas în ţări din Europa de est, foste state 
ale blocului sovietic, la ora actuală membre ale 
Uniunii Europene, a informat Claims Conferen-
ce. Sunt incluşi în această categorie cetăţeni 
din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, România, Ungaria şi Slovacia. Suma 
totală alocată este de 19 milioane de dolari. 

“Este vorba de victime ale nazismului şi co-
munismului care, la sfârşitul vieţii lor, obţin în 
sfârşit o recunoaştere simbolică a persecuţiilor 
la care au fost supuse”, a declarat Julius Ber-
man, preşedintele Claims. Până acum, astfel 
de sume au fost obţinute doar de cei care au 
emigrat din aceste ţări în Vest.

Cererile pentru plăţi pot fi  depuse în peri-
oada 1 septembrie 2011- iunie 2013. (E.G.)


