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Ad Mea 
Veesrim, 

REALITATEA 
EVREIASCĂ!
Revis ta  REALITATEA 

EVREIASCĂ a ajuns la nu-
mărul 400 de când, în martie 
1995, a devenit continuatoarea 
tradiţiei începute de „Revista 
Cultului Mozaic”. Şi în cazul 
nostru, ca şi al altor publicaţii, 
aniversăm nu atât anii scurşi 
de când apărem, ci numărul 
de ediţii în care am reuşit să 
ne slujim cititorii, să le păstrăm 
viu interesul pentru ceea ce le 
oferim, lună de lună. Azi, peste 
3000 de oameni aşteaptă cu 
nerăbdare, de multe ori cu 
bucurie, să citească articolele 
reunite sub titlul „Realitatea 
Evreiască”. Dacă ne gândim 
că în România nu mai sunt azi 
decât câteva mii de evrei, asta 
înseamnă destul de mult.

Dintre cei care primesc 
revista, unii ne-au lăudat, alţii 
ne-au criticat. Dar toţi ne-au ci-
tit, şi pentru asta, le mulţumim!

MAZEL TOV, „Realitatea 
Evreiască”! La fel şi colabora-
torilor şi cititorilor noştri!

“Institutul «Wiesel» 
activează în numele 

statului român”
Convorbire cu 

directorul general 
al INSHR „Elie Wiesel” 
dr. Alexandru Florian

Un gând bun 
şi o fl oare 

pentru toate 
doamnele şi 

domnişoarele 
care ne 

înfrumu-
seţează 
vieţile!

A. Hausvater:
Teatrul evreiesc, 

integrat culturii române

“Evreii din România“
Dezbatere moderată 

de dr. A. Vainer

Discurs negaţionist
la Academia Română

F.C.E.R. şi revista 
„Realitatea evreiască” 

urează E.S. DAN 
BEN-ELIEZER, 

ambasadorul Israelului 
la Bucureşti, sănătate, 

o viaţă lungă 
şi plină de bucurii.
Ad Mea Veesrim!

HAG PURIM SAMEAH !
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Agenda deputatului şi preşedintelui 
F.C.E.R.

Înalte distincţii 
pentru personalităţi evreieşti

Preşedintele României, Traian Băsescu, a decorat mai multe personalităţi 
evreieşti. Distincţiile au fost acordate „pentru înalta ţinută morală şi profesională de 
care au dat dovadă de-a lungul întregii lor cariere, pentru contribuţia determinantă 
pe care au avut-o în prezervarea moştenirii iudaice, precum şi pentru promovarea 
imaginii României în lume”, fi ind conferite următoarele Ordine:

Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” – în grad de Comandor Marelui Rabin 
Elyakim Schlesinger, preşedinte al Comisiei pentru Conservarea Cimitirelor 
Evreieşti din Europa (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord);

Ordinul Naţional „Serviciu Credincios” – în grad de Cavaler domnului Marcel 
Fischer, fondator al Operei de Stat din Iaşi şi doamnei Antoaneta Ralian, tradu-
cător şi publicist, fost redactor la Editura „Univers”;

Ordinul „Meritul Cultural” – în grad de Comandor, Categoria D – „Arta spec-
tacolului”, domnului Andrei Călăraşu, regizor (Statul Israel), domnului Nicu 
(Niko) Nitai, actor, regizor şi traducător, director-fondator al Teatrului „Karov” de 
la Tel-Aviv (Statul Israel);

Ordinul „Meritul Cultural” – în grad de Comandor, Categoria E – „Patrimoniul 
cultural naţional” domnului Warren L. Miller, avocat, preşedinte al Comisiei pen-
tru Conservarea Patrimoniului Americii peste Hotare (Statele Unite ale Americii);

Ordinul „Meritul Industrial şi Comercial” – în grad de Cavaler domnului Ovidiu 
Bănescu, economist, membru în Consiliul de Conducere şi în Comitetul director 
al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.

Felicitări, tuturor celor care au primit aceste înalte Ordine şi mult succes şi în 
activitatea viitoare!

Printre primele acţiuni ale deputatului 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, în actuala legislatu-
ră s-au numărat participări la întâlniri ale nou 
constituitului Grup Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale (GPMN) cu premierul Victor Ponta 
şi cu ministrul Educaţiei Naţionale, Remus 
Pricopie. Deputatul etniei noastre a fost ales 
membru în Comisia de Politică Economică, 
Reformă şi Privatizare, membru în Grupurile 
Parlamentare de Prietenie România - Israel şi 
România - Brazilia. Plenul reunit al celor două 
Camere a confi rmat participarea deputatului 
F.C.E.R în delegaţia Parlamentului României 
la Adunarea Parlamentară „Uniunea pentru 
Mediterana”. 

Preşedintele F.C.E.R. a acordat atenţie 
sporită colaborării Federaţiei cu Fundaţia 
„Caritatea”; • a moderat lansarea - simpozion 
din 27 ianuarie a.c. a volumului „Remember”, 
dedicat lui Victor Bârlădeanu şi dezbaterea 
„Evreii din România”, din 17 februarie a.c. - 
7 Adar 5773, unde, la iniţiativa ing. Baruch 
Tercatin, personalitate marcantă a Alialei 
române, a propus un moment de reculegere 
în memoria victimelor de pe vasul „Struma”, 
în drum spre Ereţ Israel, scufundat la 7 Adar, 
acum 71 de ani. Preşedintele Federaţiei s-a 
întâlnit cu primarul Sectorului III al Capitalei; 
• a conlucrat cu Joint - România la realizarea 
Programului „Bereshit” 7 de la Cluj - Napoca; 
• s-a adresat în scris ministrului Transporturi-
lor, Relu Fenechiu, pentru refacerea, la Vatra 
Dornei, a monumentului celui considerat „pă-
rintele căilor ferate” din Bucovina, Emanuel 
Alois Ziffer z.l.; • a condus lucrările, din 12 
februarie a. c., ale Consiliului Minorităţilor 
Naţionale (CMN), inclusiv UDMR; • s-a im-
plicat în fi nalizarea lucrărilor de renovare a 
Sinagogii-Muzeu Memorial al Holocaustului 
din Transilvania de Nord de la Şimleu Silva-
niei; • a continuat colaborarea cu AMIR la 
proiectul Muzeului Evreilor din România de 
la Roş Pina; • a colaborat la pregătirile pentru 
sărbătorirea Purimului 5773; • a iniţiat edita-
rea unei emisiuni fi latelice dedicate reinaugu-
rării Templului din Rădăuţi, imaginile foto ale 
faţadei Templului fi ind realizate de consilierul 
preşedintelui F.C.E.R., Silviu Vexler; • a luat 
parte la festivitatea împlinirii a 70 de ani de 
la victoria de la Stalingrad împotriva armatei 
naziste, festivitate care a avut loc la sediul 
Parlamentului. Cu acest prilej, la iniţiativa 
organizatorilor, a susţinut o cuvântare bine 
apreciată de organizatori şi de participanţi. 

După constituirea GPMN, în componenţa 
căruia au intrat deputaţi din legislatura trecută 
dar şi deputaţi noi, reprezentanţi ai Uniunii 
Sârbilor, Uniunii Democrate a Tătarilor, Uni-
unii Croaţilor, Uniunii Ucrainenilor, Asociaţiei 
Macedonenilor din România, Varujan Pam-
buccian (Uniunea Armenilor din România) a 
fost ales preşedinte iar Ovidiu Victor Ganţ 
(Forumul Democrat German din România), 
respectiv, Adrian Miroslav-Merka (Uniunea 
Democrată a Slovacilor şi Cehilor din Româ-
nia) au fost aleşi vicepreşedinţi. 

La întâlnirea cu primul ministru Victor 
Ponta s-a convenit colaborarea între GPMN 
şi USL pentru susţinerea actualului guvern 
şi s-au discutat probleme legate de sprijinul 
fi nanciar acordat, prin bugetul statului, organi-
zaţiilor de minorităţi naţionale. După adopta-
rea bugetului, urmează să fi e alocate sumele 
convenite pentru sprijinirea funcţionării şi rea-
lizării de proiecte ale fi ecărei organizaţii. Atât 
în comisii, cât şi în plenul celor două Camere 
reunite, deputatul F.C.E.R. a votat pentru 
aprobarea proiectului de buget pe 2013 şi a 
proiectului de modifi care a statutului deputa-
ţilor şi senatorilor, prin care se aduc clarifi cări 
importante privind imunitatea parlamentară şi 
confl ictul de interese. La comisiile de lucru 
pentru îmbunătăţirea Constituţiei României 
şi elaborarea unui nou Cod electoral, GPMN 
urmează să fi e reprezentat de liderul acestu-
ia, deputatul Varujan Pambuccian. 

Cu prilejul discuţiei între GPMN şi minis-
trul Remus Pricopie, dr. A. Vainer a ridicat 
probleme privind: • editarea manualelor 
de ebraică; • îmbunătăţirea cursurilor de 
predare în şcoli a istoriei Holocaustului; • 
cunoaşterea contribuţiei comunităţii evreilor 
din Cluj-Napoca la perfecţionarea educaţiei 
fi zice în învăţământul preuniversitar. Ministrul 
s-a arătat interesat, urmând ca deputatul 

Federaţiei să aibă o nouă întrevedere la 
minister pe tema îmbunătăţirii metodelor de 
predare a istoriei Holocaustului în şcoli. În 
acest sens, deputatul F.C.E.R. va colabora cu 
conducerea Institutului Naţional de Studiere 
a Holocaustului în România „Elie Wiesel” şi 
a Asociaţiei Evreilor din România Victime ale 
Holocaustului.

Între preşedintele F.C.E.R., preşedintele 
Fundaţiei „Caritatea” şi W.J.R.O. a avut loc un 
schimb de mesaje privind probleme actuale şi 
de perspectivă ale colaborării între F.C.E.R. 
şi Fundaţia sus amintită. 

La întâlnirea cu primarul Sectorului 
III al Capitalei, Robert Negoiţă, delegaţia 
condusă de preşedintele F.C.E.R., din care 
au făcut parte directorul CAPI, membru în 
Comitetul Director (CD) al Federaţiei, ing. 
Rudy Marcovici, şi preşedintele C.E.B., Erwin 
Şimşensohn, întâlnire la care au fost de faţă 
şeful Secţiei de Urbanism a Sectorului III, arh. 
Ştefan Dumitraşcu, şi directorul Administraţiei 
şi Patrimoniului Turistic al Municipiului Bucu-
reşti, Radu Negrei, au fost discutate: proiectul 
de realizare a Memorialului victimelor pogro-
mului de la Bucureşti, din ianuarie 1941, şi 
cel de fi nalizare a Scuarului „Şef Rabin dr. 
Alexandru Şafran”. Ceremonia de inaugurare 
urmează să aibă loc la 9 octombrie a.c., Ziua 
Holocaustului în România. 

Participanţii la comemorarea Zilei Interna-
ţionale a Holocaustului, organizată cu sprijinul 
Primăriei din Şimleu Silvaniei, la Sinagoga - 
Muzeu Memorial al Holocaustului din Transil-
vania de Nord, au putut constata direct rezul-
tatul lucrărilor de reabilitare a Sinagogii, rod 
al colaborării între F.C.E.R., Joint - România, 
Fundaţia „Caritatea”, C.E. Oradea, Asociaţia 
Memorială Hebraica Nuşfalău (AMHN). În 
mesajul transmis de reprezentantul preşe-
dintelui F.C.E.R., directorul CAPI, membru 
în CD al Federaţiei, ing. Rudy Marcovici, i-a 
mulţumit pentru directa implicare în realizarea 
acestui Muzeu primarului Septimiu Cătălin 
Turcaş, reprezentanţilor AMHN, dr. Alexandru 
Hecht şi Daniel Stejărean, preşedintelui C.E. 
Oradea, ing. Felix Koppelmann, directorului 
Joint pentru România, Israel Sabag. Cu 
prilejul comemorării s-a convenit fi nalizarea 
lucrărilor de renovare a faţadelor Sinagogii. 
Primarul Septimiu Cătălin Turcaş a conferit ti-
tlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Şimleu 
Silvaniei Excelenţei Sale Dan Ben-Eliezer, 
ambasadorul Israelului în România. 

Pe ordinea de zi a lucrărilor reuniunii 
CMN, conduse de preşedintele F.C.E.R., 
au fi gurat: • repartizarea fondurilor bugetare 
alocate organizaţiilor de minorităţi naţionale 
pe 2013; • probleme ale controlului, în curs 
de derulare, al Curţii de Conturi la aceste 
organizaţii. 

Invitat la evenimentul organizat la Parla-
ment de Uniunea Democrată a Ruşilor - Lipo-
veni, în colaborare cu Ambasada Federaţiei 
Ruse, consacrat împlinirii a 70 de ani de la 
victoria de la Stalingrad asupra armatei nazis-
te, preşedintele F.C.E.R. a evocat momente 
din cel de-al doilea război mondial, trăite 
de adolescentul de atunci, aşa cum s-au 
păstrat în memoria sa, dar şi cum au fost 
ele refl ectate în presa vremii. Domnia sa a 
subliniat importanţa victoriei de la Stalingrad 
în evoluţia războiului şi a mulţumit eroilor de 
la Stalingrad, bătălie care a durat şapte luni, 
modifi când esenţial soarta evreilor din Vechiul 
Regat, prin anularea deportării lor în lagărul 
morţii de la Belzec. Dr. Aurel Vainer a fost 
distins de preşedintele Asociaţiei Naţionale 
a Veteranilor de Război din România, gral 
(r), Marin Dragnea, cu Diploma de Patriot 
Român. 

Pe agenda preşedintelui F.C.E.R. pentru 
viitorul apropiat fi gurează: • Reuniunea Extra-
ordinară a C.D. al F.C.E.R. privind rezultatele 
Auditului Financiar la C.E.B., realizat în baza 
hotărârilor anterioare ale Comitetului; • invi-
tarea la sediul Federaţiei a noii conduceri a 
Departamentului pentru Relaţii Interetnice 
(DRI), pentru mai buna cunoaştere reciprocă 
între F.C.E.R., comunităţi şi DRI; • participa-
rea la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii 
de Purim 5773 şi la Sesiunea „Bereshit” de 
la Cluj-Napoca, de la fi nele lunii februarie şi 
începutul lunii martie 2013.

IULIA DELEANU

După ce rezultatele scrutinului au 
devenit cunoscute, alianţa Likud-Bey-
tenu, avându-l în frunte pe Benjamin 
Netanyahu, s-a văzut în situaţia de a 
face faţă consecinţelor pierderii celor 10 
mandate, motiv pentru care, de la bun 
început, sarcina formării noului Cabinet 
s-a dovedit difi cilă. 

Benjamin Netanyahu ar fi  dorit (şi 
doreşte şi acum) să formeze un guvern 
de uniune naţională, sau mai bine zis 
- deoarece partidele de stânga şi cele 
arabe au declarat de la bun început că 
vor rămâne în opoziţie - un Cabinet cu o 
orientare laică, prin renunţarea la aliaţii 
tradiţionali, partidele religioase. Intenţia 
lui a fost să convingă Yesh Atid,  noul 
partid laic de centru al lui Yair Lapid, pre-
cum şi Habayit Hayehudi, partid care s-a 
declarat naţionalist-sionist religios, să 
participe la guvernare. Interesant este 
că aceste două formaţiuni politice, deşi 
la prima vedere par să aibă orientări şi 
programe diferite, au reuşit să găsească 
principii comune pe care ar dori să le 
pună în aplicare dacă vor intra în guvern, 
iar pe acest temei, au semnat o alianţă 
ce prevede că numai împreună acceptă 
invitaţia lui Netanyahu. (Este vorba de 
generalizarea serviciului militar şi re-
forme economice în sprijinul tinerilor). 
Primele runde de convorbiri cu liderii 
celor două formaţiuni au eşuat, dar, în 
speranţa ajungerii la un compromis, 
premierul a invitat partidele pentru o 
nouă rundă de convorbiri.

La ora la care scriu acest articol (lu-
crurile se pot schimba până la apariţia 
revistei), Benjamin Netanyahu a reuşit 
să ajungă la înţelegere numai cu noua 
formaţiune a lui Tzipi Livni, Hatnuah, 
care are şase deputaţi. Livni va fi  nu-
mită ministru al Justiţiei şi va conduce, 
în numele premierului, negocierile cu 

palestinienii. Această numire nu este nici 
pe placul lui Lapid, care ar dori portofo-
liul Externelor (deşi acesta este rezervat 
lui Avigdor Liberman, dacă iese basma 
curată din procesul care i s-a intentat), 
nici al lui Naftali Bennet, de la Habayit 
Hayehudy, care de fapt nu ar dori nici 
un fel de negocieri cu palestinienii, con-
siderând că ele sunt inutile. Bennet ar 
dori să se acorde atenţie problemelor 
sociale şi economice, nu numai celor di-
plomatice. Netanyahu speră să-l atragă 
şi pe Shaul Mofaz, cu cei doi deputaţi 
de la Kadima, dar este încă departe 
de numărul de 62 de deputaţi de care 
are nevoie ca să aibă o poziţie stabilă. 
În aceste condiţii, premierul are două 
opţiuni: să revină la aliaţii tradiţionali, 
partidele religioase (Shas şi Iudaismul 
Unit al Torei) sau să încerce să-i atragă 
pe Bennet şi pe Lapid în Cabinet. Dacă 
nici una dintre opţiuni nu va avea succes 
şi expiră şi termenul pentru formarea 
noului guvern, există posibilitatea fi e a 
unui guvern minoritar, fi e a organizării 
de noi alegeri. Dar potrivit sondajelor 
şi analizelor, acestea s-ar fi naliza cu 
victoria formaţiunii lui Lapid şi eşecul 
lui Netanyahu. 

Un element suplimentar, care ar con-
tribui la eventualul succes al lui Lapid, 
ar putea fi  şi vizita preşedintelui Barack 
Obama în Israel, care urmează să aibă 
loc la jumătatea lui martie. S-a vorbit 
şi până acum că Obama l-ar dori pe 
Lapid în noul Cabinet, poziţia acestuia 
în problema negocierilor de pace fi ind 
mai apropiată de cea a preşedintelui 
american. În cazul organizării alegerilor 
anticipate, Obama ar putea fi  considerat 
în Israel un fel de agent electoral pentru 
liderul Yesh Atid.

EVA GALAMBOS

N o u l  g u v e r n  i s r a e l i a n  – 
o  m a r e  n e c u n o s c u t ă

A N I V E R S A R E

N o r m a n  M a n e a  p r e m i a t  î n  S p a n i a
Editura Galaxia Gutemberg din Barcelona anunţă că prestigiosul Premiu 

Palau i Fabre 2013 pentru eseu a fost obţinut de scriitorul român Norman Manea, 
domiciliat în New York. 

Juriul a fost alcătuit din Jordi Llovert, Wolf Lepenies, Tzvetan Todorov, Enrique 
Vila Matas şi Tomas Nofre, preşedintele Fundaţiei Palau.

Festivitatea premierii va avea loc la fi nele anului 2013 în Spania.

Joi, 28 februarie, Camera de Co-
merţ şi Industrie Israel-România împli-
neşte 80 de ani de la înfi inţare.

In acea zi memorabilă 28 februarie 
1933, în Tel Aviv, la sediul domnului 
Tsadok Shloush, 25 de oameni de afa-
ceri evrei şi arabi au constituit Camera 
de Comerţ Eretz Israel - România, în 
prezenţa domnului Nicolae Mănescu, 
reprezentantul Consulatului român cu 
sediul în Jaffo.

Aniversăm în acest an şi două 

decenii de la reînfiinţarea Camerei 
de Comerţ Israel-România, care s-a 
remarcat prin activităţile organizate în 
scopul dezvoltării relaţiilor comerciale, 
economice şi turistice dintre cele două 
ţări.

Prin acţiunile pe care le vom între-
prinde, vom fi  alături de dumneavoas-
tră pentru dezvoltarea şi diversifi carea 
contactelor economice dintre Israel şi 
România, a declarat Colette Avital, 
preşedintele C.C.I. Israel-România.
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F E L I C I T Ă R I
adresate comunităţilor evreieşti din România de PURIM

Traian Băsescu, preşedintele României
24 Februarie 2013 
Îmi face o deosebită plăcere să transmit tuturor membrilor Comunităţilor evreieşti 

din România urările mele cele mai calde cu prilejul sărbătorii Purim, o sărbătoare 
a prieteniei, a credinţei şi a comuniunii.

Celebrare a primăverii şi a înnoirii, Purim semnifi că în acelaşi timp triumful cre-
dinţei şi al speranţei într-un nou început.

Dacă de-a lungul istoriei unui popor, momentele de încercare se împletesc cu 
evenimentele luminoase, Purim este cea mai strălucitoare evocare a purităţii şi a 
solidarităţii cu semenii, întruchipate de împărăteasa Estera.

Am speranţa că această zi atât de importantă pentru comunitatea dumnea-
voastră şi pentru identitatea poporului evreu, atât prin evenimentul istoric pe care-l 
rememorează, cât şi prin înalta sa dimensiune spirituală, vă va aduce înţelegerea 
şi bucuria comuniunii.

Doresc să reînnoiesc preţuirea mea faţă de contribuţia comunităţii evreieşti la 
binele societăţii româneşti şi să vă transmit urările mele cele mai calde de prospe-
ritate şi încredere în viitor.

Hag Purim Sameah!

Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe
Permiteţi-mi să vă urez şi eu, la rândul meu, o sărbătoare cât mai frumoasă a 

Purimului, multă sănătate şi împliniri personale, precum şi mult succes în munca 
deosebit de importantă pe care o desfăşuraţi. Hag Purim Sameah!

Departamentul pentru Relaţii Interetnice
De Purim, se sărbătoreşte ziua în care evreii din Imperiul Persan au scăpat de 

la distrugerea plănuită de Haman, slujitorul împăratului Ahaşveroş. Sărbătoarea de 
Purim înseamnă un elogiu adus împărătesei Estera care şi-a riscat viaţa mergând 
la împărat, fără a fi  chemată, şi l-a rugat să îi scape de la moarte semenii. Ziua care 
a fost gândită să fi e o zi a exterminării evreilor a fost aleasă să fi e ziua bucuriei 
pentru salvarea lor.

În acelaşi timp, Purim reprezintă o meditaţie despre solidaritate, despre convieţu-
irea în spiritul toleranţei şi al preţuirii fi ecăruia dintre noi. Purim este o lecţie de viaţă 
evreiască care ne transmite că a milita pentru dialog intercultural, pentru nevoia de 
cultivare a valorilor comune şi de a proteja tradiţiile sunt obiective specifi ce tuturor, 
indiferent de etnie sau religie.

În fond, povestea acestei sărbători este o poveste despre supravieţuire din care 
trebuie să învăţăm să fi m optimişti şi încrezători. Sunt optimistă şi încrezătoare 
în ceea ce priveşte colaborarea mea cu organizaţiile minorităţilor din România şi 
vreau să vă asigur că Departamentul pe care îl conduc, începând cu anul acesta, va 
manifesta aceeaşi preocupare faţă de activitatea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România şi va sprijini orice iniţiativă care să conducă la promovarea tradiţiilor 
şi obiceiurilor evreilor din România.

Permiteţi-mi să îmi exprim bucuria de a fi  alături de întreaga comunitate a evreilor 
cu prilejul Sărbătorii Purim, sărbătoarea veseliei şi a comuniunii cu cei dragi, dar 
şi a solidarităţii faţă de cei care au nevoie de ajutor. Totodată, doresc să transmit 
felicitări tuturor membrilor acestei organizaţii, pentru toate evenimentele organizate 
cu prilejul acestei sărbători.

LACZIKO ENIKÖ KATALIN
Secretar de stat

CHRISTIANE GERTRUD COSMATU ALEDIN AMET
Subsecretar de stat    Subsecretar de stat

Sărbătoarea tradiţională de Purim s-a 
deschis în prezenţa a numeroşi enoriaşi, 
membri ai comunităţii, a preşedintelui 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a Ambasado-
rului Statului Israel, E.S. Dan Ben-Eliezer, 
a preşedintelui BB România, ing. José 
Iacobescu, a reprezentanţilor unor culte 
din România, ziarişti de la TVR şi Radio 
România. În faţa almemar-ului se afl au 
două zaruri imense, simbolizând denu-
mirea sărbătorii, care înseamnă zaruri.

Preşedintele C.E.B., Erwin Şimşen-
sohn, reia pe scurt Povestea Esterei, care 
stă la baza unei sărbători evreieşti vesele. 
Ea exprimă bucuria vieţii, rezistenţa noas-
tră în istorie. Preşedintele Aurel Vainer a 
spus că sărbătorim o minune şi nu numai, 
o victorie împotriva oricăror duşmani care 
doresc distrugerea noastră. De aseme-
nea, ambasadorul Statului Israel a vorbit 
despre lupta pentru supravieţuire de-a 
lungul istoriei, luptă care se duce şi astăzi 
de către Statul Israel în Orientul Apropiat.
Directorul Cancelariei Rabinice, Edi 
Kupferberg, a amintit un midraş care ne 
spune că, în timpurile mesianice, toate 
sărbătorile vor dispărea, cu excepţia Iom 
Kipur – Ziua iertării păcatelor, ceea ce 
poate părea fi resc, şi a Purimului, ceea 
ce constituie aparent o surpriză.

Aparent, pentru că timpurile mesianice 
sunt timpurile păcii, ale unei lumi în care 
legea divină este respectată, în care 
ura, războaiele, haosul au dispărut. Iar 
antiteza este lumea descrisă în Cartea 
Esterei şi pentru a putea conştientiza cu 
adevărat faptul că lumea s-a schimbat, 
trebuie să rămână un punct de reper a 
ceea ce a fost înainte. Şi ce alt exemplu 
mai mare despre absurditate, dezordine, 
ridicol şi ură gratuită poate fi  decât poves-
tea Purimului? 

O lume în care legea este făcută de 
jocul întâmplării şi al coincidenţelor, în 
care hazardul este cel care domneşte într-
atât, încât a dat până şi numele sărbătorii: 
Purim – zaruri – jocul aleatoriului. 

Cartea Esterei ne descrie o lume în 
care numele lui Dumnezeu nu apare nici 
măcar o singură dată, chiar dacă nume-
roşi comentatori au identifi cat elemente 
ale unei potenţiale providenţe divine. Din 
orgoliul lui Haman, rănit pentru că Mor-
dehai a refuzat să îngenuncheze în faţa 
sa, se poate naşte o duşmănie care să 
pericliteze existenţa unui întreg popor. Ira-
ţional? Da, desigur... dar, din păcate, real.

Purimul ne arată, pe de altă parte, că 
suntem reponsabili pentru propria soartă, 
că nu putem sta deoparte, aşteptând sal-
varea de la Divinitate, ci trebuie să ne-o 
asumăm. Mai mult, ne învaţă că şi atunci 
când suntem aparent protejaţi de soartă, 
aşa cum era Estera la curtea lui Ahaşve-

roş, trebuie să fi m conştienţi că situaţia 
se poate schimba şi că, apărându-i pe cei 
care sunt azi ameninţaţi, ne apărăm pe 
noi înşine de pericolele de mâine.

„Sărbătoarea de Purim este indisolubil 
legată de Şabatul care o precede: Şabat 
Zahor, când citim un fragment din Deu-
teronom, în care ni se porunceşte Zahor 
[...] velo Tişkah”, a mai spus directorul 
Cancelariei Rabinice. 

Să ne aducem aminte şi să nu uităm... 

să ştergem amintirea lui Amalek, cel care 
ne-a atacat neprovocat pe drumul ieşirii 
din robie. Amalek şi Haman, ca urmaş al 
său, sunt arhetipul urii fără motiv, care 
vrea doar să distrugă.

Să-ţi aminteşti ca să uiţi defi nitiv... pare 
paradoxal şi aproape absurd, ca întreaga 
poveste de Purim. Dar, dacă ne întoarcem 
la timpurile mesianice, de care vorbeam 
mai devreme, lucrurile nu mai sunt atât 
de simple. Pentru că, dacă reuşim să 
fi m uniţi, dacă reuşim să contribuim cu 
toţii la crearea unei lumi în care un astfel 
de rău să devină imposibil, dacă reuşim 
să construim o lume diferită de cea a lui 
Amalek şi Haman, de lumea de azi, atunci 
vom putea citi Iom Kipur (care în Tanah 
este scris Iom Ha’kipurim, care poate fi  
citit şi ca Iom HaKiPurim - ”ziua aseme-
nea Purimului”, ziua în care noi, oamenii, 
prin propriile noastre acţiuni, inspirate de 
legea şi morala primită în Tora, am făcut 
ca amintirea unor astfel de lucruri să mai 
existe doar ca să conştientizăm că le-am 
eradicat.

P U R I M  57 7 3  l a  S I N A G O G A  M A R E
Purimul celebrează ziua în care Haman, sfetnicul împăratului persan Ahaşveroş, 

vrând să răzbune un afront personal pe care i-l adusese un evreu, Mordehai, la 
rândul său demnitar la curte, plănuieşte să-i extermine pe toţi evreii din Persia, dar, 
prin intervenţia lui Mordehai şi a reginei Estera, nepoata sa, evreii sunt salvaţi iar 
cei care intenţionaseră să-i omoare sunt ucişi.

S Ă R B Ă T O A R E  -  C A R N A V A L LA T.E.S.
“Şi sala a fost neîncăpătoare...” este 

poate un clişeu des întâlnit în presă, dar 
în cazul Spectacolului de Purim de la 
T.E.S. de anul acesta se dovedeşte a fi  nu 
doar un adevăr, ci şi un prilej de bucurie 
pentru organizatori - Federaţia Comuni-
tăţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.), 
Comunitatea Evreilor Bucureşti (C.E.B.) 
în colaborare cu Teatrul Evreiesc de Stat 
(T.E.S.) şi JOINT-România. Evenimentul 
s-a desfăşurat duminică, 24 februarie, reu-
nind numeroase personalităţi ale vieţii cul-
turale şi politice, alături de participanţi de 
toate vârstele. Spectacolul a fost prezentat 
de îndrăgita actriţă Maia Morgenstern, 
director al T.E.S., care a susţinut şi un 
cuplet muzical. Construită în jurul poveştii 
de Purim, manifestarea, diversă şi boga-
tă, a reunit nume importante ale scenei 
româneşti. Oana Sârbu, Angela Similea, 
A.G. Weinberger au încântat auditoriul cu 
piese consacrate sau noutăţi muzicale. Nu 
au lipsit scenetele comice intrepretate de 
nume sonore ale comediei româneşti: Ro-
dica Popescu Bitănescu, Nae Lăzărescu 

şi Vasile Muraru. Evenimentul a fost com-
pletat şi de gazde, actorii de la TES, un 
duo special fi ind Roxana Gutman şi Rudy 
Rosenfeld. În program au fost incluse şi 
scenete cu Cristi Simion şi Nae Alexandru, 
Nicolae Călugăriţa, Liliana Mocanu, pre-
cum şi momentele muzical-coregrafi ce din 
“Stele rătăcitoare”. Majoritatea textelor au 
fost semnate de Octavian Sava. O parodie 
apreciată de public, mai cu seamă de cel 
comunitar, a fost sceneta “Un portar zelos” 
de Ionel Horn, cu Cristina Cârcei şi Nicolae 
Predica. Au participat şi formaţiile artistice 
ale Comunităţii Evreilor din Bucureşti: 
Corul C.E.B., dirijat de Bogdan Lifşin, şi 
Formaţia de dansuri, coordonată de Gabi 
Bucăţică. 

Întreaga manifestare i-a fost dedicată 
In Memoriam celui care a fost apreciatul 
om de teatru Harry Eliad (z.l.), fostul di-
rector al T.E.S.. Cu acest prilej, F.C.E.R. 
a acordat diploma “In Memoriam - Maxima 
Cum Laudae” regretatului regizor; docu-
mentul, semnat de dr. Aurel Vainer, pre-
şedintele F.C.E.R., a fost înmânat de ing. 

Paul Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R., 
celei care a fost partenera de viaţă şi de 
scenă al lui Harry Eliad, actriţa Leonie 
Waldmann Eliad. Aşa cum preciza docu-
mentul prezentat de ing. Paul Schwartz, 
“este pentru prima dată când lumea evre-
iască din România nu-l mai are alături la 
un spectacol de Purim pe animatorul său 
principal”, dar “Harry Eliad va rămâne un 
simbol al culturii evreieşti din România”, 
care “şi-a folosit curajul şi talentul pentru 
a proteja T.E.S. în vremuri tulburi”, fi ind 
mereu “corupt de vise, dorinţe şi speranţe 
– aşa cum le spunea celor care-l întrebau 
cum are puterea de a continua”. 

În cadrul momentului omagial, C.E.B. 
a acordat diploma de onoare d-nei Leonie 
Waldmann Eliad, “pentru o viaţă dedicată 
Teatrului Evreiesc de Stat”, în slujba că-
ruia se afl ă de peste 60 de ani, şi “pentru 
promovarea idiş-ului”– documentul a fost 
prezentat de preşedintele C.E.B., Erwin 
Şimşensohn. 

DIANA MEDAN

Purimul ne mai învaţă şi cum putem să 
utilizăm râsul ca pe o armă. Ca una din 
cele mai puternice arme împotriva răului 
şi iraţionalului, pe care trebuie să arătăm 
că am învăţat să o mânuim, a îndemnat 
Edi Kupferberg.

Vicepreşedintele F.C.E.R. ing. Paul 
Schwartz, a dat citire mesajului preşedin-
telui Traian Băsescu către obştea evreilor

Erwin Şimşensohn a explicat că 
rabinul Rafael Shaffer lipseşte de la fes-
tivităţile de Purim din motive de sănătate 
şi i-a urat, în numele întregii comunităţi, 
însănătoşire grabnică. 

Yehuda Livnat, ofi ciant de cult, a dat 
citire Cărţii Esterei (Meghilat Esther), iar 

la rostirea numelui lui Haman, cei prezenţi 
au protestat rotind greggerele. Cantorul 
Iosif Adler a încheiat serviciul religios 
rostind un kadiş. 

A urmat un program artistic pregătit de 
consilierul cultural al F.C.E.R., dr. José 
Blum, şi de scriitorul Octavian Sava. Spec-
tacolul a fost reluat în seara următoare la 
T.E.S., cu o distribuţie prestigioasă.

Au fost adresate mulţumiri organi-
zatorilor sărbătorii de Purim, respectiv 
F.C.E.R., C.E.B., JCC şi T.E.S.

În paralel, Purim a fost sărbătorit şi la 
JCC, în aceeaşi seară şi a doua zi ( Purim 
jewngle party).

 BORIS MEHR
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I U D A I C A
Pesah se apropie. Ocazie pentru a ne 

pune câteva întrebări legate de fi losofi a 
acestei sărbători, a rădăcinilor şi tradiţiilor 
legate de ea.

Hag HaPesah (cu denumirea populară 
românească Paştele Evreiesc) este ziua 
ieşirii lui Israel din Egipt, din robie în liber-
tate (meavduth lecheruth). Dar, de fapt, 
nu este vorba de o singură sărbătoare, 
ci de câteva sărbători reunite, celebrate 
laolaltă. Pesah este prima dintre ele. 
Celelalte sunt: Hag HaMaţot (Sărbătoarea 
Azimelor), Hag HaHerut (Sărbătoarea 
Libertăţii), Hag HaAviv (Sărbătoarea 
Primăverii).

Elementul principal este cel al 
reunirii între libertate şi primăvară. 
Ieşirea din robie poate fi  comparată 
cu ieşirea din greul şi frigul iernii spre 
o perioadă mai bună. Nu întâmplător 
primăvara simbolizează libertatea. 
Azimele (respectiv, pâinea nedos-
pită, maţot) au rolul de a aminti de 
aluatul nedospit pe care l-au luat cu 
ei fi ii lui Israel în noaptea ieşirii din 
Egipt. Ele sunt numite şi lechem oni, pâi-
nea sărăciei. Există obligaţia de a le con-
suma de Pesah, în decursul tuturor celor 7 
zile ale sărbătorii (în afara Ereţ-Israelului 8 
zile). În această perioadă este interdicţia 
totală de a consuma pâine dospită şi alte 
alimente bazate pe cerealele care dos-
pesc (hameţ). Unii comentatori ai Torei au 
adăugat acestui element un aspect moral. 
Dacă omul consumă zilnic numai pâine 
dospită, care poate fi  considerată simbol 
al bogăţiei, o săptămână pe an el trebuie 
să consume numai azime, respectiv nu-
mai pâinea sărăciei. Omul, în special cel 
bogat sau îmbogăţit, trebuie să respecte 
faptul că Bunul Dumnezeu l-a ajutat să-şi 
îmbunătăţească situaţia, precum şi să-şi 
amintească de obligaţia de a-i ajuta pe 
săraci, pe fraţii săi. Alţi comentatori afi r-
mă că hameţ-ul este simbolul mândriei şi 
trufi ei, deoarece alimentele care dospesc 
”cresc”. Deci, timp de o săptămână, omul 
trebuie să renunţe la mândrie, la trufi e, 
trebuie să fi e respectuos faţă de ceilalţi. 

Cele şapte zile ale sărbătorii (în Di-
aspora opt zile) cuprind o zi de sărbătoare 
propriu-zisă (în Diaspora două zile), o pe-
rioadă de 5 zile de semi-sărbătoare (Hol 
Hamoed), redusă la 4 zile în Diaspora şi 
ultima zi a perioadei sărbătorii, care este 
sărbătoarea însăşi (celebrată două zile 
în Diaspora). Unii comentatori afi rmă că 
Pesah este numai prima zi, cea a ieşirii 
din Egipt, celelalte zile fi ind Sărbătoarea 
Azimelor. De fapt, consumul azimelor 
începe din seara de ajun a primei zile şi 
continuă până la sfârşitul ultimei zile a 
sărbătorii. Sărbătoarea de Pesah este 
menţionată în Tora în câteva rânduri, fi e 
sub denumirea Pesah, fi e sub denumirea 
Hag HaMaţot, ea fi ind una dintre cele trei 
sărbători care impuneau pelerinajul la 
Ierusalim în perioada primului şi al celui 
de al doilea Templu. Unii comentatori au 
interpretat-o ca prima revoluţie naţională, 
urmată de Hag HaŞavuot (Sărbătoarea 
Predării Torei), prima revoluţie spirituală şi 
de Hag HaSucot (Sărbătoarea Colibelor), 
prima revoluţie socială din istorie. 

Eliberarea este un fenomen care reu-
neşte trei aspecte: naţional, spiritual, so-
cial. Este esenţa libertăţii, aşa cum apare 
în Tora. Prima libertate este cea naţională, 
care include şi elementul social, respectiv 
eliberarea din robie. Fiii lui Israel fuseseră 
robi în Egipt. Ei ajunseseră în această 
ţară din cauza foametei, atunci când Iosef 
era viceregele Egiptului, primul om după 
faraon. Dar faraonul murise, murise şi 
Iosef, murise prima generaţie a fi ilor lui 
Israel. Noul faraon nu mai ştia cine sunt 
fi ii lui Israel, nu mai ştia cine fusese Iosef, 

omul care salvase ţara de foamete. Fiii lui 
Israel, consideraţi străini, deveniseră robi 
ai faraonului. Dar ei se înmulţiseră, ceea 
ce îi îngrijora pe faraon şi pe miniştrii lui. 
Atunci faraonul a decis ca fi ecare fată 
născută din neamul lui Israel să crească 
sclavă, iar fi ecare prunc de sex masculin 
să fi e ucis, înecat în apa Nilului. Multe 
femei făceau tot ce puteau pentru a-şi 
salva pruncii, ascunzându-i. Aşa a făcut şi 
Iocheved, soţia lui Amram, din tribul Levi. 
Atunci când a născut un prunc de parte 
bărbătească, ea împreună cu fi ica ei Mi-
riam, l-au pus într-un sicriaş de papură şi 
l-au adus la malul Nilului atunci când fi ica 
faraonului venea să se scalde, împreună 
cu prietenele şi servitoarele ei. Ele au 
găsit copilul, l-au luat, i-au găsit o doică 
(în persoana mamei lui adevărate) şi l-au 
crescut, copilul ştiind că este evreu, dar 
afl ându-se la palatul faraonului. În epoca 
modernă, unii comentatori au afi rmat că 
acesta este tipul conducătorului naţio-
nal evreu, crescut între străini, dar care 
era conştient de apartenenţa lui. După 
ce Moşe a crescut, a înţeles cine era. 
Amestecându-se în confl ictul dintre un 
evreu şi un egiptean, el i-a luat apărarea 
evreului şi l-a ucis pe egiptean. A urmat 
intervenţia lui în confl ictul dintre doi evrei, 
iar unul dintre aceştia l-a ameninţat că îl 
va denunţa pentru uciderea egipteanu-
lui. Nevoit să fugă, el ajunge în Midian, 
se căsătoreşte cu Ţipora, fi ica preotului 
Ithro, devine păstor şi într-o zi întâlneşte 
Spiritul lui Dumnezeu. Acesta îi cere să 
revină în Egipt pentru a-şi elibera poporul 
din robie şi a-l scoate din această ţară. La 
porunca Domnului, el face acest lucru şi 
se duce, împreună cu fratele lui, Aharon 
(Aaron), la faraon cerându-i să permită 
plecarea poporului său. A rămas clasică 
afi rmaţia lui Moşe: Shlach eth amy veyaa-
vduny (Trimite poporul meu – în sens de:  
permite poporului meu să plece - şi să 
mi se închine). Aici intervine un element 
suplimentar: ideea că Dumnezeu a vrut nu 
numai eliberarea poporului Lui, ci şi să îl 
convingă pe faraon că El, numai El, este 

Dumnezeu cel adevărat. De aceea, de fi -
ecare dată când faraonul refuză, urmează 
o minune făcută de Dumnezeu care lovea 
în Egipt (cele zece plăgi) şi abia în cele 
din urmă faraonul cere poporului lui Israel 
să părăsească Egiptul imediat, în noaptea 
celei de a zecea plăgi - uciderea primilor 
născuţi. Neamul lui Israel a ieşit cu aluatul 
nedospit, pentru că nu apucase să-l lase 
să dospească, iar memoria acestui fapt 
este păstrată de azime, pâinea nedospită. 
Unii comentatori au interpretat ieşirea lui 
Israel din Egipt şi sub forma ”ieşirii din 

strâmtoare”, recte din suferinţă. Ideea 
se bazează pe etimologia cuvântului 
Miţraim, denumirea ebraică a Egiptu-
lui (ţara dintre strâmtori). Este un joc 
de cuvinte care reuneşte strâmtorile 
geografi ce cu strâmtoarea socială şi 
strâmtoarea sufl etească. În privinţa 
denumirii Pesah, ea provine de la 
verbul ebraic ”pasoah” (a sări, a tre-
ce peste), deoarece Îngerul Morţii a 
sărit peste porţile evreilor în noaptea 
uciderii primilor născuţi, pentru că, 

la cererea lui Dumnezeu, transmisă prin 
Moşe, evreii îşi puseseră un semn special 
pe usciorul uşii, primii născuţi ai lor fi ind 
astfel salvaţi. În amintirea acestui fapt, 
ziua de ajun de Pesah este zi de post, 
dar numai pentru primii născuţi de parte 
bărbătească (Tzom bekhorym); ei pot să 
nu postească dacă sunt răscumpăraţi în 
dimineaţa acestei zile. 

Deoarece interzicerea hameţ-ului este 
totală, inclusiv atingerea lui, pentru sigu-
ranţă se face curăţenie generală în casă, 
pentru a se înlătura tot ce este hameţ. Ur-
mează vinderea hameţ-ului unui ne evreu, 
care ia hameţ-ul asupra lui în timpul 
sărbătorii, evreul putând afi rma că, dacă 
a atins ceva făcut din hameţ, nu este al 
lui. Apoi are loc ”căutarea hameţ-ului”, cu 
două zile înaintea sărbătorii, seara. În cele 
din urmă are loc arderea hameţ-ului, în 
dimineaţa zilei care precede sărbătoarea; 
faptul a fost prezentat de unii comentatori 
ca arderea răului şi eliminarea lui totală. 
Consumul hameţ-ului este interzis din 
acel moment, dar azime pot fi  consumate 
numai începând cu masa de seară: în 
cursul zilei de ajun de Pesah pot fi  con-
sumate numai alimente care nu intră în 
categoria hameţ, dar nici azime, asupra 
consumului cărora trebuie făcută o bi-
necuvântare în seara de ajun de Pesah. 
Există şi obligaţia schimbării vaselor, 
pentru a exista certitudinea că nu a rămas 
nici o urmă de hameţ pe ele. În cazul în 
care cineva nu poate să-şi cumpere vase 
noi sau să păstreze vase speciale pentru 
Pesah, el are obligaţia de a le curăţa în 
mod special, trecându-le prin foc (hagala-
th kelym). Înlăturarea hameţ-ului este aso-
ciată cu venirea primăverii şi reînnoirea. 

Începutul sărbătorii este o dată cu 
rugăciunea specială sărbătorească de 
seară, în seara de ajun de Pesah. Pe 
lângă menţionarea sărbătorii, sunt citiţi 
câţiva Psalmi de laudă (Halel). Această 
rugăciune a fost compusă relativ târziu, în 
perioada dominaţiei Regatului Ptolemaic 
asupra Ereţ-Israelului: din această cauză 
este subliniat faptul că Lavan Arameul a 

fost mai rău decât faraonul, primul voind 
distrugerea întregului neam al lui Israel, 
iar cel de al doilea - numai a celor de 
parte bărbătească. În prima zi de Pesah 
se citeşte Halel în întregime, ceea ce sim-
bolizează bucuria totală (în celelalte se 
citeşte numai parţial, datorită morţii egip-
tenilor: evreilor le este totalmente interzis 
să se bucure de moartea cuiva, chiar şi a 
duşmanilor lor). După revenirea acasă, ur-
mează cina specială din seara de Pesah, 
numită Seder (ordine). Totul este ordonat, 
fi ecare lucru având un caracter de simbol. 
În castronul de Seder sunt puse: un ou 
copt (simbol al vieţii şi morţii), un os cu 
carne friptă (simbol al suferinţei în robia 
egipteană), o rădăcină amară, de obicei 
hrean (simbol al vieţii amare pe care o 
duceau robii evrei), precum şi o bucată 
de hrean dată pe răzătoare, frunze de 
pătrunjel special (numit karpas în limba 
ebraică, probabil sub infl uenţă greacă), 
având aceeaşi valoare simbolică (unele 
comunităţi orientale folosesc frunze de 
salată verde), puţin gem special făcut din 
nuci, miere şi vin (haroset), amintind de 
lutul din care evreii lucrau cărămizi. Pe 
masă sunt puse trei azime (preferabil spe-
ciale, ”maţa şmura”), fi ecare simbolizând 
câte o parte a neamului lui Israel: Cohen 
(preoţimea), Levi (asistenţii preoţilor din 
Templul de la Ierusalim, respectiv urmaşii 
lor), Israel (poporul); deci este vorba de o 
unitate totală. Ideea unităţii este subliniată 
şi prin povestea celor patru fi i complet 
diferiţi: primul - învăţat în Tora; al doilea - 
”păcătos”, adică cel care respinge Tora, 
necredincios; al treilea - necunoscător; 
al patrulea - într-atât de necunoscător 
încât nici nu ştie să pună o întrebare. 
Începutul serii este cu întrebările unui 
copil, care vrea să ştie ce se întâmplă, 
iar lectura este răspunsul pentru el. Este 
obligaţia consumării unei bucăţi de azi-
mă după binecuvântarea ei, precum şi a 
patru pahare cu vin, după binecuvântări 
speciale. Se citeşte cartea Hagada şel 
Pesah (Hagada, povestea ieşirii lui Israel 
din Egipt) înaintea mesei. Urmează masa 
de seară, apoi binecuvântarea de după 
masă. Spre sfârşitul mesei, este speranţa 
venirii profetului Eliahu, căruia i se oferă o 
cupă cu vin: este speranţa mesianică. În 
afara Ereţ-Israelului, tot acest ceremonial 
se repetă şi în a doua seară de Pesah.

Un popor lipsit de memorie istorică 
nu poate supravieţui. Pesah este o parte 
principală a memoriei istorice a poporului 
evreu. Chiar dacă unii istorici şi arheologi 
cred altceva despre ieşirea lui Israel din 
Egipt. Îmi amintesc de cazul unui arheolog 
israelian care susţinea altă părere, dar 
care a afi rmat că, oricum, el celebrează 
seara de Pesah...

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

G Â N D U R I  Ş I  O B I C E I U R I  D E  P E S A H

MAZEL TOV, la căsătoria 
lui Karin Meiseles 

cu Jonathan Fuchs!
Căsătoria lui Karin Meiseles cu 

Jonathan Fuchs a adus multă bucu-
rie în familia colegei nostre, Doina 
Meiseles, editorul binecunoscutei revis-
te israeliene de limbă română, Jurnalul 
săptămânii.

MAZEL TOV şi casă de piatră tine-
rilor căsătoriţi! (R.E.)

O nouă familie 
la început de drum

Vă anunţăm cu bucurie întemeierea 
unei noi familii! Colega noastră Mihaela 
Zadoina şi Michael Nadler s-au căsătorit 
recent, iar cu acest prilej întreaga echipă 
a Centrului Iudaic de Editură şi Publi-
cistică urează tinerei perechi nu doar 
tradiţionalele „Mazel tov!” şi ,,Casă de 
piatră!”, ci şi multă fericire, împlinire şi 
bucurii pe drumul vieţii în doi. Felicitări!

„ E n c i c l o p e d i a  E v r e i m i i  R o m â n e ” 
a p r e c i a t ă  l a  c e l  m a i  î n a l t  n i v e l

Prin bunăvoinţa autorilor Enciclopediei, ing. Baruch Tercatin 
şi dr. Lucian-Zeev Herşcovici am obţinut câteva rânduri care 
atestă aprecierea de care tomul menţionat se bucură peste 
hotare: 

„Doresc să vă mulţumesc pentru «Enciclopedia Evreimii 
Române» pe care mi-aţi trimis-o precum şi pentru bunele dum-
neavoastră cuvinte.

Enciclopedia, lucrarea dumneavoastră, este imortalizarea 
potrivită pentru bogăţia spirituală, religioasă şi culturală a vechii 
şi frumoasei comunităţi evreieşti din România.

Uneori umbra trecutului este mai puternică decât chipul lumi-

nos al prezentului. De aceea, eu văd importanţa mare a publicării 
unor cărţi de acest fel, prin intermediul cărora generaţia tânără 
va putea cunoaşte istoria poporului nostru şi va putea înţelege 
mai bine de unde încep să crească rădăcinile lui puternice.

Primiţi binecuvântarea mea pentru munca dumneavoastră”, 
le-a scris celor doi autori preşedintele Statului Israel, Shimon 
Peres.

„Volumele Enciclopediei dumneavoastră a evreilor din Ro-
mânia reprezintă o iniţiativă importantă. Sunt sigur că au ajuns 
la un public foarte larg, în Israel şi în străinătate. Vă transmit o 
mie de binecuvântări şi salutări”, scrie Elie Wiesel. 
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În scrisoarea sa către preşedintele Academiei Române, 
Ionel Haiduc, preşedintele Aurel Vainer atrăgea atenţia că, 
în calitatea sa de preşedinte al Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România şi de deputat în Parlamentul Români-
ei, îşi exprimă „insatisfacţia totală faţă de opiniile tranşante, 
expuse de dl. Vladimir Iliescu în Aula Academiei Române, la 
14 februarie 2013, cu ocazia lansării celor două volume din 
Enciclopedia regimului comunist.

În fapt, vorbitorul a negat, în mod clar, importanţa şi 
semnifi caţia Holocaustului din România, minimalizând sufe-
rinţele populaţiei evreieşti din anii 1941-1944, pe cuprinsul 
ţării noastre. 

Este de neînţeles cum poate susţine un om că această 
exterminare a 120 de mii de evrei, fi inţe umane ca şi domnia 
sa, victime ale acelor vremuri de tristă amintire, nu poate fi  
considerată ca aparţinând Holocaustului din România.  

În acest sens, îmi permit să reamintesc faptul că în Legea 
nr. 107/2006, în vigoare, se prevede că “prin Holocaust se 
înţelege persecuţia sistematică sprijinită de stat şi anihila-
rea evreilor europeni de către Germania nazistă, precum 
şi de aliaţii şi colaboratorii săi din perioada 1933-1945. De 
asemenea, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, o 
parte din populaţia romă a fost supusă deportării şi anihilării.”

În consecinţă, se arată în scrisoare, preşedintele F.C.E.R. 
solicită „conducerii Academiei Române să ia o atitudine de 
detaşare totală faţă de afi rmaţiile susţinute de  dl. Vladimir 
Iliescu”. 

În acelaşi document, deputatul Aurel Vainer aminteşte că 
„din numărul total al populaţiei evreieşti, trăitoare la Cernăuţi 
în acei ani, doar aproximativ o treime a fost salvată, prin 
acţiunea atât de îndrăzneaţă şi umană a primarului Traian 
Popovici, căruia Institutul Yad Vashem i-a acordat distincţia 
de Drept între Popoare”. 

O atitudine similară a fost adoptată şi de preşedintele 
A.E.R.V.H., dr. Liviu Beris, care arăta, între altele, într-o 
scrisoare deschisă către acad. Ionel Haiduc, publicată în 
revista „22”: 

„În faţa plenului Academiei, a conducerii acestui înalt for 
ştiinţifi c, un profesor invitat din Germania comunică „o mare 
descoperire ştiinţifi că“. În România nu a existat Holocaust! 
Aplauzele prelungite care au marcat încheierea expunerii 
şi lipsa oricărei obiecţii la comunicare au evidenţiat acordul 
deplin al asistenţei.

Cred că nici o descoperire ştiinţifi că comunicată până 
acum în această aulă nu a făcut ca numele Academiei Ro-
mâne să facă atât de rapid înconjurul lumii.

La timpul când s -au desfăşurat evenimentele la care s- a 
făcut referire, aveam doar 13 ani. Şi doar pentru că m- am 
născut evreu, am trecut prin pericolul împuşcării în timpul 
execuţiilor efectuate fără nici un fel de judecată, de către 
armata română la intrarea trupelor în Herţa (5 iulie 1941), am 
trecut prin grozăvia convoaielor morţii pe drumurile Basara-
biei, în care dacă rămâneai în urmă erai împuşcat”, autorul 
scrisorii amintind şi foamea, frigul şi tifosul exantematic cărora 
a trebuit să le facă faţă în timpul deportării în Transnistria.

„Şi mă întreb acum, după această „descoperire“, eu, care 
mă consideram până acum supravieţuitor al Holocaustului 
românesc, cărui eveniment i -am supravieţuit? (...) Cum poate 
fi  numită această politică de exterminare pro gra mată şi apli-
cată de un stat suveran asupra unor oameni vinovaţi doar 
pentru că s- au născut din anumiţi părinţi?” întreabă retoric 
Liviu Beris, care solicită şi el o reacţie urgentă şi fără echivoc 
din partea conducerii Academiei Române.

Societatea civilă a reacţionat şi ea cu promptitudine la 
discursul negaţionist al lui Vladimir Iliescu. Un exemplu 
este Scrisoarea deschisă adresată preşedintelui Academiei 
Române, academician Ionel Haiduc, sub semnătura unor oa-
meni de cultură, analişti şi oameni de afaceri. Redăm mai jos 
câteva dintre cele mai importante pasaje din acest document: 

Ne adresăm dumneavoastră din respect faţă de Academia 
Română şi de rolul  jucat de această instituţie, chiar împotriva 
vicisitudinilor istorice sau presiunii ideologiilor şi curentelor 
politice totalitare, în încurajarea şi protejarea spiritului ştiinţifi c 
şi progresului societăţii româneşti. Semnatarii acestei scrisori 
deschise cred, însă, că această tradiţie de luciditate şi con-
ştiinţă ştiinţifi că este astăzi periclitată de faptul că în cadrul 
unei reuniuni organizate chiar în Aula Academiei Române 
s-au putut face afi rmaţii negaţioniste. În cadrul reuniunii din 
14 februarie 2013, în prezenţa conducerii Academiei Româ-
ne un domn de origine română, care trăieşte şi lucrează la 
Universitatea din Aachen, Germania, a afi rmat că Holoca-
ustul evreilor din România este ”o minciună enormă pe plan 
cosmic”. Şi nimeni din sală nu a reacţionat, ba mai mult, 
profesorul respectiv a primit şi mulţumiri pentru intervenţia sa. 

Cu tot respectul pe care îl purtăm Academiei Române ca 

pilon al naţiunii noastre, acest fapt este de neacceptat, cu atât 
mai mult cu cât Academia Română şi-a exprimat punctul de 
vedere în legătură cu acest tragic episod al istoriei româneşti. 
În acest sens, primul preşedinte al Academiei Române de 
după Revoluţie, regretatul academician Mihai Drăgănescu, 
a susţinut înfi inţarea unei comisii mixte româno–israeliene 
formată din istorici. Iar rezultatul cercetării acestei comisii a 
fost clar: DA, în timpul celui de-al doilea război mondial şi în 
România a fost Holocaust. 

De asemenea, sub egida Preşedinţiei României a fost 
constituită o comisie internaţională care a studiat docu-
mentele din arhivele României. Comisia a fost condusă de 
o personalitate a cărei probitate morală nu poate fi  pusă la 
îndoială: laureatul Premiului Nobel, domnul Elie Wisel. Şi în 
acest caz rezultatul a fost clar: DA, în al doilea război mondial 
a fost Holocaust şi în România.

Mai mult decât atât, România are o legislaţie foarte clară 
din acest punct de vedere. Negarea Holocaustului echiva-
lează cu o abatere de la legile în vigoare, nemaivorbind de 
abaterea morală. 

Ne exprimăm consternarea că în aceste condiţii o per-
soană poate să emită de la tribuna Aulei Academiei Române 
astfel de declaraţii care contrazic atitudinea corectă, echili-
brată şi demnă a societăţii româneşti. România este o ţară 
membră a Alianţei Nord-Atlantice şi a Uniunii Europene. Un 
partener este credibil atunci când îşi recunoaşte greşelile şi 
se luptă pentru acceptarea meritelor sale. Un partener este 
credibil când intelectualii şi liderii de opinie din acea ţară sunt 
apărătorii adevărului şi ai valorilor morale. 

Domnule Preşedinte Haiduc,
Ţara noastră, ca şi continentul european, trec printr-o 

profundă criză economică care aduce aminte de Marea 
Criză care a anticipat crimele nazismului. Astăzi oamenii 
suportă restricţii fi nanciare majore. În aceste condiţii exalta-
rea extremismului este calea care poate să aducă Europa 
în situaţia din anii 1930 - 1940. Oamenii debusolaţi şi  afl aţi 
sub presiunea difi cultăţilor  pe care le trăiesc familiile lor sunt 
capabili de gesturi extreme pe care le vor regreta ulterior. 
Academia Română trebuie să atenueze astfel de tendinţe, 
nu să le tolereze. 

Viaţa culturală, sistemul educaţional, mediul de afaceri din 
România, societatea românească  sunt conectate la valorile 
euro-atlantice. Vă propunem să vă delimitaţi cu fermitate de 
afi rmaţiile iresponsabile ale vorbitorului din Aula Academiei 
Române şi să evitaţi pe viitor ca astfel de personaje să folo-
sească tribuna celei mai importante instituţii ştiinţifi ce româ-
neşti pentru a crea confuzie şi a justifi ca abordări extremiste. 

În speranţa unui răspuns public pozitiv,
DRAGOŞ ŞEULEANU, Fundaţia pentru Democraţie, 

Cultură şi Libertate, preşedinte
CRISTIAN PÎRVULESCU, preşedintele Asociaţiei 

Pro Democraţia
Prof. univ. dr. OVIDIU NICOLESCU, 

Consiliul Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii 
din România, preşedinte

MARIAN V. POPA, Transparency International 
Romania, preşedinte 

Prof. univ. dr. PAUL DOBRESCU
Scriitorul GEORGE ASTALOS 

Şi, într-adevăr, reacţia preşedintelui Academiei Române 
a venit prompt şi fără echivoc. O reproducem integral:

Domnului
Dr. Aurel Vainer – Deputat
Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din Ro-

mânia – Cultul Mozaic
Stimate Domnule Preşedinte,
În Aula Academiei Române, în ziua de 14 februarie 2013, 

a avut loc lansarea publică a două volume din Enciclopedia 
regimului comunist, publicate de Institutul Naţional pentru 
Studiul Totalitarismului (director dr. Radu Ciuceanu). Cu 
această ocazie, au luat cuvântul unsprezece persoane, 
între care ultimul vorbitor a fost prof. Vladimir Iliescu de la 
Universitatea din Aachen - Germania. Întâlnirea nu comporta 
o dezbatere. Discuţiile s-au referit la noile apariţii. Conţinu-
tul intervenţiei domnului Vladimir Iliescu nu avea legătură 
cu tematica întâlnirii, a fost total neprevăzut şi ne-a găsit 
nepregătiţi.

Poziţia Academiei Române în problema ridicată de dum-
neavoastră este refl ectată în volumul IX din tratatul Istoria 
Românilor (redactat sub conducerea acad. Dinu C. Giurescu), 
publicat încă din 2008 la Editura Enciclopedică din Bucureşti.

Academia Română se disociază de afi rmaţiile domnului 
Vladimir Iliescu şi îşi exprimă regretul că acestea au fost 
făcute în spaţiul său.

Acad. IONEL HAIDUC
Preşedintele Academiei Române

Centenar Emanuel 
Alois Ziffer

Deşi Emanuel Alois Ziffer - personaj central 
dintr-o istorie a căilor ferate în Bucovina, scrisă de 
corespondentul nostru, Paul Brăşcanu, din Vatra 
Dornei - a intrat în posteritate acum o sută de ani, 
ne afl ăm în faţa unui european modern. Mai bine 
spus – a unui cetăţean al Europei care revine, sub 
alte înfăţişări, la modul de gândire întrerupt de faliile 
sociale din secolul XX. Câteva preliminarii. Emanuel 
Alois Ziffer s-a născut la Teschen, s-a format într-o 
familie de intelectuali evrei austrieci emancipaţi, 
într-o vreme – prima parte a veacului XIX - în care 
ideile generoase din epoca Luminilor nu fuseseră 
contrazise încă; cel puţin, în acea parte a Europei. 
Receptiv la nou – reprezentat, atunci, de căile fe-
rate – tânărul absolvă Institutul Politehnic Imperial 
din Viena. Profunzimea, perspicacitatea, talentul 
organizatoric – calităţi ce se fac repede remarcate 
– îl propulsează la conducerea construcţiilor de căi 
ferate care leagă Lemberg de Cernăuţi  Sniatyn - 
Cernăuţi de Iaşi, Cernăuţi de Suceava, Suceava 
de Roman – Paşcani – Iaşi, Vereşti de Botoşani. 
Înţelegând cât de rentabile sunt legăturile centru-
lui cu marginile fostului imperiu, inginerul pune în 
operă construcţia căilor ferate Viena – Dărmăneşti 
– Câmpulung Est – Vatra Dornei, Vama – Ruşii 
Moldoviţei – Rădăuţi. În apogeul carierei, Ziffer înfi -
inţează prima societate de căi ferate pe acţiuni din 
Bucovina. Se întâmpla în 1883. Până la sfârşitul vieţii 
avea să aibă un cuvânt greu de spus în Comitetul 
de administraţie al acesteia, dar şi al Societăţii de 
Exploatare Forestieră de la Tarcău, Judeţul Neamţ. 
Faptul vădeşte extinderea zonei de interes eco-
nomic şi spre România. Consecinţele faste pentru 
oraşele şi locuitorii afl aţi „pe malurile” fi ecărei noi 
linii de cale ferată nu întârzie să apară: amplifi carea 
comerţului, dezvoltarea industriei, afl uxul spre sta-
ţiunile balneare. Ziffer este răsplătit cu onoruri din 
partea împăratului Franz Joseph şi a regelui Carol I, 
devine Cetăţean de Onoare al Cernăuţilor, Primăria 
din Vatra Dornei îi ridică un bust antum. 

De ce-l simţim pe Ziffer contemporanul nostru? 
Pentru că şi acum, ca-n epoca în care el şi-a decis 
drumul în viaţă, se confi gurează o nouă Europă. 
Apropierea economică e şoseaua, care şi-a creat 
ambianţa: benzinării, hoteluri, moteluri, parcări, 
bufete şi baruri, ateliere, chioşcuri de dirijare a 
circulaţiei stradale, posturi de poliţie. Maşinile grele 
au modifi cat aspectul localităţilor pe care-l străbat. 
Există o Europă în evoluţie: pe tăcute, pe neobserva-
te, în chip nespectaculos. O Europă preocupată de 
înfruntarea cotidianului, (re)construită de specialişti 
în probleme de transport şi expediţie, în logistică 
şi marketing; oameni din spiţa lui Ziffer. Dacă e 
adevărat că, fără trenuri, civilizaţia europeană ar fi  
arătat altfel, tot aşa adevărat este că fără sistemele 
de comunicare prezente nu s-ar fi  născut noile forme 
de civilizaţie; europene şi mondiale. 

O altă temă de meditaţie oferită de Paul Brăş-
canu este aceea a vechilor zone multietnice, cum 
este Bucovina, în care au convieţuit, s-au infl u-
enţat şi şi-au păstrat identitatea români, germani, 
ucraineni, polonezi, evrei… Bustul lui Ziffer a fost 
demontat imediat după încheierea primului război 
mondial. „Cauze politice, faptul că era supus aus-
triac şi evreu sau o minte îngustă a vrut să fi e aşa? 
[…] Nu pot înţelege de ce, după 1990, când meri-
tele acestui mare om au început să fi e readuse în 
memoria bucovinenilor, nu s-a făcut ceva pentru a 
se remedia această greşeală”. Sunt frământări ale 
corespondentului nostru extrase din articolul „Drum 
de fi er prin Bucovina”, apărut în „Clement Media” 
din 16 iulie 2012. Autorul, feroviar din tată-n fi u, cu 
înzestrări de istoric şi literat, a fost ajutat în demersul 
editorial de prieteni ai săi: George Timu, scriitor, şi 
Edgar Hauser, fost director de export pentru material 
feroviar, trăind în Germania şi Olanda, pasionat de 
cercetarea trecutului Bucovinei, revenind în fi ecare 
vară la Vatra Dornei. Volumul – foarte documentat, 
dedicat înaintaşilor şi colegilor, oameni de diverse 
etnii, confesiuni, „epopee a construirii liniei ferate 
Dărmăneşti – Vatra Dornei”, cu răsfrângeri în viaţa 
economică, socială, culturală a zonei - a fost lansat 
la împlinirea a 110 ani de la înfi inţarea ei. Liniile de 
căi ferate s-au realizat cu „eforturi mari şi sacrifi cii 
[…] prematur trecute în uitare”. Să fi e reală tendin-
ţa de „devalizare a Căii Ferate”, azi, cum observă 
cu amărăciune autorul? „Aş fi  vrut să pun o placă” 
pentru cinstirea memoriei lui Emanuel Alois Ziffer 
„pe un perete al Secţiei de căi ferate L6 din Vatra 
Dornei, dar nu am reuşit”. Şi mai spune Paul Brăş-
canu: “Consider că este momentul să se facă ceva 
pentru păstrarea memoriei lui Ziffer“. Să sperăm că 
un potenţial sponsor citeşte aceste rânduri. 

IULIA DELEANU  

N e g a ţ i o n i s t u l  V l a d i m i r  I l i e s c u 
p u n e  A c a d e m i a  R o m â n ă  î n  d i f i c u l t a t e

Invitat să participe la lansarea celor două volume ale „Enciclopediei regimului comunist”, realizată de Institutul 
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, profesorul Vladimir Iliescu, de la Universitatea din Aachen - Germania, a găsit 
că era locul şi momentul potrivit pentru a spune că în România nu a avut loc Holocaust, ci doar prigonirea evreilor, în 
urma căreia ar fi  murit „din prostie” 100-120 de mii de evrei, iar dintre cei deportaţi la Moghilev (Transnistria), majoritatea 
s-au întors acasă.

Au urmat reacţii prompte din partea preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, precum şi a preşedintelui A.E.R.V.H., 
dr. Liviu Beris, care au generat o delimitare categorică a Academiei de afi rmaţiile lui Vladimir Iliescu.
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„Istoria noastră pe aceste 
meleaguri nu e simplă, 

nu e scurtă”
Afi rmaţia a aparţinut dr. Aurel Vainer. 

După unele mărturii, în legiunile romane 
venite în ţară, în vremea lui Decebal, au 
existat luptători evrei. Cert este că, în 
secolul al XVIII-lea, voievodul Constantin 
Mavrocordat a invitat evreii să se aşeze 
în România. Aşa au început să se forme-
ze ştetl-urile şi în aceste locuri, concept 
anume pentru târguşoarele est-europene 
în care idişul era la el acasă, nu doar în 
sensul limbii vorbite, dar şi al unui univers 
aparte, generând, câteva veacuri mai 
târziu, explozia ideatică, artistică numită 
avangardism, fără de care înfăţişarea 
culturii europene moderne ar fi  fost alta. 
Evreii români, care înainte de al doilea 
război mondial numărau circa 820 000, 
„au trăit, au făcut istorie, continuă să tră-
iască şi azi în România, deşi în prezent 
sunt doar câteva mii”. Formula prin care 
Uri Benador defi nea evreul român era 
simbioza: 1 plus 1 egal 1. Din contribuţia 
lor importantă la dezvoltarea  României 
moderne, vorbitorul a amintit doar două 
exemple: marele combinat industrial de 
la Reşiţa, înfi inţat de Max Auschnitt şi 
edifi ciile de mare valoare arhitectonică, 
artistică, din centrul orădean, ridicate 
de evrei. Subliniind interesul de care se 
bucură matineele culturale de la Centrul 
Comunitar Evreiesc în societatea civilă, 
dovadă – şi reuniunea de faţă, moderato-
rul a mulţumit consilierului personal, Silviu 
Vexler, pentru transmisiile evenimentelor 
F.C.E.R. pe internet. Dat fi ind că în calen-
darul iudaic 5773, 17 februarie, ziua în 
care a avut loc simpozionul, corespunde 
cu 7 Adar, când, acum 71 de ani, a fost 
scufundat vasul „Struma”, cu 769 de evrei 
români în drum spre Ereţ Israel, modera-
torul a propus un moment de reculegere 
în memoria victimelor acestui episod al 
Holocaustului în România.

Prof. dr. Neagu Djuvara

„Cer iertare pentru evreii 
cărora li s-a refuzat 
cetăţenia română”

„Mari români de origine evreiască 
nemărturisită, mari români de aceeaşi 
origine cărora li s-a refuzat cetăţenia ro-
mână” a fost tema dezbătută de istoricul 
Neagu Djuvara. În primul caz, conferen-
ţiarul a adăugat o nuanţă: mari români 
de origine evreiască nu bine dovedită, cu 
referire la istoricul Alexandru Xenopol şi la 
generalul Arthur Văitoianu. Deşi bunicul 
dinspre tată al scriitorului şi diplomatului 
Vasile Alecsandri era evreu botezat, tot 
ca evreu este perceput de societatea 

românească. Poveste veche, poveste 
perenă. Vorbitorul a amintit convertirea ca 
fapt subiacent. Pentru el, bunicul dinspre 
tată al scriitorului tot evreu a rămas, aşa 
cum a rămas şi pentru postelnicul xenofob 
Constantin Sion, autor al unei cărţulii, mai 
mult pamfl et, „Arhondologia Moldovei”, 
în care îi ataca „într-un limbaj destul de 
violent” pe toţi boierii „de origine greacă 
sau, în orice caz, balcanică: albanezi, bul-
gari etc.”. În „Arhondologie”, Constantin 
Sion povesteşte că bunicul lui Alecsandri, 
evreu botezat, care lucra la Mitropolia din 
Suceava sau din Iaşi, se căsătoreşte cu 
o boieroaică Alecsandri, al cărei nume de 
familie îl împrumută; fapt obişnuit pentru 
bărbaţii care se căsătoreau cu femei din 
familii boiereşti. Tatăl lui Vasile Alecsandri 
urcă în rang, devenind sindic. Faptul se 
datorează numirii sale ca supraveghetor 
al averilor tuturor boierilor greci din Româ-
nia, puse sub sechestru în timpul „zave-
rei”, revoluţia grecească din 1821–1827, 
timp în care acesta face mare avere. Re-
numitul istoric a apreciat pe bună dreptate 
meritele nepotului: „mare patriot român, 
de o inteligenţă superioară şi iubitor al 
neamului nostru”, reputat culegător de 
folclor românesc, descoperitor, împreună 
cu Alecu Russo, al „faimoasei «Mioriţa», 
simbol al limbii române vechi”. Dar confe-
renţiarul nu s-a referit şi la antisemitismul 
scriitorului; piesa „Lipitorile satului” e doar 
un exemplu. Ar fi  fost un punct de plecare 
pentru a examina ura de sine existentă la 
evreii convertiţi sau la unele persoane cu 
ascendenţă evreiască, ilustraţi în diverse 
domenii ale spiritului, unii – cu mare carie-
ră clericală. Sau, poate, spaţiul acordat nu 
i-a permis şi analiza reversului medaliei. 

Despre tatăl lui Alexandru Xenopol se 
ştie că a fost cetăţean britanic, pe nume 
Brunswick, nume de oraş sau provincie 
germană. Ajuns la Galaţi în căutare de 
slujbă, este remarcat ca fi ind „inteligent 
şi capabil” de un boier de origine greacă 
din familia Scheletti, care-l recomandă 
ca tălmaci consulului britanic de la Iaşi. 
Căsătorit cu o moldoveancă, Brunswick 
îşi schimbă numele în grecescul Xenopol, 
care, în traducere, înseamnă „fi ul stră-
inului”. Istoricul Djuvara a avut cuvinte 
elogioase pentru urmaşul presupusului 
evreu, care a scris, după părerea domniei 
sale, „cea mai bună istorie a românilor, la 
vremea ei, mai imparţială decât aceea a 
lui Iorga”, şi a devenit cunoscut în Franţa 
pe la 1900-1910 „ca fi lozof al istoriei”. 

Ascendenţa presupus evreiască a 
generalului Arthur Văitoianu este caz de 
familie. Fratele conferenţiarului, doctorul 
Răzvan Djuvara, a fost căsătorit cu fi ica 
unui avocat, Suzi Gheorghiu. Mama fetei, 
Alice Văitoianu, a fost fi ica generalului cu 
acelaşi nume. Străbunicul ei, Vaithofer, 
a fost chemat în ţară prin 1850–1860 să 
instaleze primele servicii de telegrafi e în 
România. Vaithofer a trecut la religia or-

todoxă. „Asta nu e o dovadă sută la sută; 
pentru că puteai fi  catolic sau protestant, 
dar în ţară era bine să te faci ortodox. 
Însă, după părerea mea – a afi rmat istori-
cul –, acest Vaithofer era evreu. Şi o probă 
lăturalnică destul de grăitoare este că alte 
două fi ice ale lui Alice şi Robert Gheorghiu 
s-au măritat cu evrei. […]”. Arthur Văitoia-
nu, distins, alături de fratele său, în luptele 

de la Mărăşeşti, a fost făcut prim-ministru 
de Ionel Brătianu, deşi pentru scurt timp.

Dintre „marii iubitori de neam de 
origine evreiască şi cărora li s-a refuzat 
cetăţenia română”, vorbitorul i-a numit 
pe Lazăr Şăineanu, Moses Gaster, Haim 
Tiktin, dar s-a referit numai la Şăineanu. 
Foarte admirativ la adresa „celui mai bun 
lexicograf român”, care „a lucrat zeci de 
ani în domeniul folclorului românesc”, 
Neagu Djuvara a considerat refuzul au-
torităţilor române de a-i acorda cetăţenia 
drept „prostie birocratică din totdeauna şi 
din lumea întreagă”. Prostie să fi e un sino-
nim pentru antisemitism? Şăineanu, „om 
de peste 60 de ani, a fost aşa de mâhnit 
încât a părăsit ţara, s-a dus în Franţa, 
unde a fost un mic funcţionar la Biblioteca 
Naţională Franceză, terminându-şi cari-
era într-un mod mult mai modest şi mai 
puţin profi tabil pentru ştiinţa universală”. 
[…] „Pentru cei cărora li s-a refuzat cetă-
ţenia în mod prostesc, cer iertare ca să zic 
aşa post mortem”. O încheiere amintind 
de iertarea pe care, în numele boierimii 
române, acad. Constantin Bălăceanu 
Stolnici a cerut-o evreilor, la o comemo-
rare a pogromului de la Bucureşti, din 
ianuarie 1941.

         
Prof. dr. Andrei Pleşu

„Un creştin nu poate fi  
antisemit”

Andrei Pleşu, fost ministru al Culturii 
şi al Afacerilor Externe, fi losof şi jurnalist 
de prestigiu, autor al unei cărţi recent 
apărute, „Pildele lui Iisus”, a pus accentul 
pe originea  iudaică a creştinismului, pe 
frecventele referiri la Vechiul Testament în 
Evanghelii (în curând urmează să apară o 
carte în traducere: „Povestiri din Vechiul 
Testament”). A dat exemple de evrei isi-
haşti (călugări dedicaţi exclusiv rugăciuni-
lor), prin convertire. El a reluat o afi rmaţie, 
care devine tot mai mult recunoscută, că 
un creştin nu poate fi  antisemit, pornind 
de la Papa Pius al X-lea, apoi la următorii 
papi, până la Ioan Paul al II-lea şi Benedict 
al XVI-lea . A întâlnit această aserţiune 
şi la fi losoful Henri Wald. Andrei Pleşu 
a amintit şi de intervenţia lui Caragiale 
pentru a se acorda cetăţenia unui evreu, 
ajungând să apeleze la parlamentari din 
România. „Iubirea de aproapele” se gă-
seşte ca îndemn în Biblia ebraică, fi ind 
reluată  în scrierile lui Pavel, Matei, Iacob. 
Însăşi chemarea lui Iisus pe cruce, către 
Dumnezeu, este un verset din Psalmul 

22, pe care Iisus îl recita în ultimele cli-
pe. Vorbitorul a citat din proza lui Gregor 
von Rezzori, scriitor austriac, care se 
referă la Anschluss, la distrugerea vieţii 
culturale vieneze prin izgonirea evreilor. 
De asemenea, a amintit de scrierea lui 
Jacques Maritain, secretar papal, „Impo-
sibilul creştinism”, în care este susţinută 
incompatibilitatea  antisemitismului cu 
adevăratul creştinism. Naziştii erau de-
opotrivă anticreştini şi antisemiţi. Papa 
Ioan Paul  al II-lea a fost primul suveran 
pontif care a păşit în Sinagoga din Roma. 
Vorbitorul s-a referit şi la poziţiile antise-
mite ale mareşalului Antonescu în cadrul 
şedinţelor Consiliului de Miniştri. 

La fi nal, ne-a delectat cu o anecdotă 
ce merită reprodusă – un evreu  bătrân 
zăreşte un alt bătrân stând pe o bancă, se 
aşează şi îl întreabă cine este. Acesta îi 
spune simplu – sunt Dumnezeu. Surprins 
şi bucuros, evreul îl întreabă: ce religie 

este mai bună, mozaică, creştină sau 
islamică? Dumnezeu îi răspunde: Nu ştiu, 
nu prea mă pricep la religii.

Prof. dr. Adrian Cioroianu
Un complex faţă  

de alteritate 
- una din rădăcinile 

antisemitismului român
Prof.dr. Adrian Cioroianu a abordat 

tematici deopotrivă interesante, dar şi 
controversate, cu referiri la politica anilor 
’20-’30-’40, încercând să răspundă unor 
întrebări retorice complexe, de exemplu: 
,,De ce unii dintre cei mai reprezentativi 
tineri români ai unei generaţii promiţătoare 
au fost atraşi de legionarism?” Sau: „De 
ce evreii au fost atât de permeabili la 
comunism?”. În opinia sa ,,cea mai bună 
manieră de a-l înţelege pe celălalt este 
să te pui în pielea lui”, iar ,,răspunsurile 
la aceste două întrebări sunt legate între 
ele. Într-un fel, această atracţie are foarte 
multe elemente comune. În cazul evreilor, 
în mod categoric – un fenomen de respin-
gere socială, pe care pentru a-l înţelege 
trebuia să fi  fost evreu în acea perioadă, 
dar care, pentru majoritarii români de 
astăzi, ţine de domeniul onestităţii inte-
lectuale simplul fapt de a-l accepta. El nu 
este întru totul acceptat, fi indcă vi se va 
răspunde cu celebra frază cu Antonescu, 
care n-a pus steaua galbenă, şi înseamnă 
că lucrurile erau în ordine... În legătură 
cu evreii, lucrurile în România nu sunt în 
ordine practic niciodată în perioada inter-
belică. (...) România nu a reuşit politica 
de integrare a minorităţilor. Şi spunând 
acest lucru, nu condamn nici un regim, 
pentru că 20 de ani la scara istoriei este 
infi m. (...) În 20 de ani, România Mare nu 
a putut să se închege, nu a apucat să se 
închege.” Argumentând ideea că perioada 
interbelică a fost una ,,haotică, ruptă între 
propriile ei contradicţii”, Adrian Cioroianu 
a arătat: „Perioada aceea era atât de ha-
otică, încât singurul avantaj pe care noi 
îl avem astăzi, atunci când îi judecăm pe 
legionari sau pe tinerii ori mai puţini tinerii 
care intrau în partidul comunist, este că 
ştim cum s-a terminat povestea. Oamenii 
de atunci nu ştiau.” (...) Referindu-se la 
fascinaţia răului, la infl uenţa nefastă pe 
care o pot avea în cursul istoriei anumite 
persoane „malefi ce”, capabile să impresi-

SIMPOZIONUL „EVREII DIN ROMÂNIA” – UN MARE SUCCES
Simpozionul „Evreii din România”, desfăşurat la 17 februarie 

a.c., la Centrul Cultural Evreiesc din Bucureşti, s-a născut din 
dorinţa de a ieşi din tiparele dezbaterilor „noi cu noi”, amintea 
moderatorul său, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, de-
putat. Un eveniment care s-a vrut şi a reuşit să fi e „altfel”; atât 
prin renumele conferenţiarilor (profesorii Neagu Djuvara, Andrei 
Pleşu, Adrian Cioroianu şi Andrei Oişteanu) cât şi prin interesul 
auditoriului. Un „spectacol jucat cu casa închisă”, cu un afl ux 
de public comparativ cu cel dinainte de ’89, când matineele 
duminicale de la Popa Soare reuneau intelectuali bucureşteni 

de calibru greu, evrei şi neevrei, pentru că reprezentau gura de 
aer proaspăt în atmosfera sufocantă de atunci. Desigur, s-au 
afl at în sală foşti şi actuali lideri F.C.E.R., C.E.B., BBR, ACPRI, 
AERVH, precum şi un mare număr de cărturari reprezentativi 
pentru cultura românească. Resimţit din start ca reper de di-
alog între evrei şi societatea civilă românească, moderatorul 
a propus editarea unui Caiet „Matineu, 17 februarie 2013”. 
Seminarul a fost deschis de consilierul în probleme culturale 
al preşedintelui F.C.E.R., dr. ing. José Blum.

(Continuare în pagina 23)
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Perspective, proiecte, 
colaboratori

– Câteva concretizări în ce priveşte 
anul care a trecut?

– Voi încerca un succint punctaj. Am 
terminat un volum colectiv, o antologie de 
documente despre munca obligatorie a 
evreilor din România între 1940 – 1944. 
Antologia oferă publicului cititor accesul 
la documente probând faptul că, sub gu-
vernarea lui Ion Antonescu, evreii au fost 
scoşi din şcoli, daţi afară din slujbe, li s-a 
interzis serviciul militar şi au fost obligaţi 
să presteze muncă obligatorie în folosul 
statului, cu sancţiuni extrem de severe 
dacă nu se supuneau acestei umilinţe 
discriminatorii. Apoi, am organizat un 
program educaţional, la Iaşi, despre pre-
darea istoriei Holocaustului în şcoli, în 
parteneriat cu Muzeul Holocaustului din 
Washington şi Ambasada SUA, cu partici-
parea Ministerului Educaţiei. Programul a 
însemnat o oportunitate pentru profesorii 
de istorie din învăţământul preuniversitar 
din judeţele Iaşi, Bacău, Vaslui, Botoşani 
de a-şi consolida cunoştinţele despre 
tragedia evreilor din România în timpul 
celui de-al doilea război mondial, de a 
avea acces la documente inedite, de a 
se acomoda cu noi metode pedagogice, 
interactive, de predare a istoriei Holoca-
ustului. În al treilea rând, timp de două 
săptămâni, absolvenţi ai unor instituţii 
de arte plastice din ţară, dar şi pictori 
consacraţi s-au reunit într-o tabără de 
pictură pe tema istoriei Holocaustului în 
România. Ideea organizării acestei tabere 
şi strângerea de fonduri din partea „Yad 
Vashem” - în afara celor proprii şi a spri-
jinului F.C.E.R., găzduind participanţii la 
Centrul său de Instruire şi Recreere „Be’ 
Yahad” de la Cristian–Braşov -, reprezintă 
aportul pictoriţei israeliene, originară din 
România, Sarah Einik. Acţiunea a fost 
coordonată de Elisabeth Ungureanu, 
P.R.-ul Institutului nostru. Tablourile au 
fost expuse în Capitală, la 9 octombrie, 
Ziua Holocaustului în România. O altă 
expoziţie, realizată împreună cu Muzeul 
de Artă al României, sub titlul „Destine 
la răscruce: pictori evrei din perioada 
Holocaustului”, a primit Premiul „Rudich” 
pe 2012, din partea Universităţii Ebraice 
din Ierusalim. În sfârşit, dar nu în cele 
din urmă, tot la 9 octombrie am organizat 
ceremonia comemorativă la Memorialul 
Holocaustului în România. Au vorbit 
despre însemnătatea Holocaustului din 
unghi contemporan reprezentanţi ai Pre-
şedinţiei, ai Guvernului, parlamentari, 
conducători ai F.C.E.R., diplomaţi şi, 
fi reşte, supravieţuitori ai tragediei.  

– Proiecte în 2013?
– Sper să continuăm proiectele edu-

cative destinate profesorilor de istorie 
din învăţământul preuniversitar. Avem un 
partener de nădejde în conducerea Casei 
Corpului Didactic din Bacău. Dorim să 
continuăm parteneriatele cu Muzeul Ho-
locaustului din Washington, respectiv - cu 
Departamentele de Cercetare,  Arhivă şi 
Educaţie. Directorul Departamentului de 
Arhivă, Radu Ioanid, este tot un originar 
din România, cu o contribuţie importantă 
în recunoaşterea adevărului istoric în 
privinţa Holocaustului în România din 
partea statului român. Intenţionăm să 
continuăm parteneriatul cu „Yad Vashem”, 

prin intermediul pictoriţei Sarah Einik şi al 
cercetătoarei Hava Baruch.   

– Şi - proiecte editoriale?
– Volumul „Antisemitism în cultura 

română” de prof. univ. dr. George Voicu;  
albumul „Pogromul de la Iaşi în imagini 
fotografi ce”, cu un studiu introductiv şi 
comentarii de Radu Ioanid, editat de 
Elisabeth Ungureanu; o antologie de do-
cumente despre situaţia cultelor neopro-
testante sub dictatura lui Ion Antonescu, 
dat fi ind atitudinea de respingere a lor 
manifestată în acea perioadă. Antologia 
este alcătuită de dr. Viorel Achim, cerce-
tător la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, 
specialist în domeniul exterminării romilor 
în anii Holocaustului. Avem în vedere şi 
editarea numărului următor al revistei 
„Holocaust. Studii şi cercetări”, care, la 
sfârşitul anului trecut, a obţinut clasifi ca-
rea la categoria A-B din partea Autorităţii 
Naţionale de Cercetare.

– Un institut tânăr - colaboratori tineri.
– Da. Avem, într-adevăr, colaboratori 

tineri care confi rmă aşteptările. Câteva 
exemple. Adina Babeş şi-a susţinut 
doctoratul în ştiinţe politice cu lucrarea 
„Emigrarea evreilor din România în Israel 
în diferite perioade istorice”. Anca Bărbu-
lescu şi Laura Degeratu şi-au dedicat ani 
buni cercetărilor în arhiva noastră pentru 
a găsi şi oferi publicului cititor o imagine 
coerentă despre felul în care a funcţio-
nat munca forţată în anii Holocaustului. 
Alexandru Climescu este interesat de 
aspecte contrapunctice privind memoria 
şi reprezentarea Holocaustului în spaţiul 
public. Printre acestea – memoria victi-
melor şi a supravieţuitorilor: monumentul 
de care aminteam, nume de străzi, plăci 
pe clădiri. Şi memoria Mişcării legionare, 
cultul criminalilor împotriva umanităţii: 
simboluri legionare, statui ale mareşalului 
Antonescu ş.a. Şi aici trebuie subliniat 
protestul institutului către forurile în drept 
ale statului român faţă de manifestări de 
negare a Holocaustului, faţă de discrimi-
nări pe criterii rasiale. 

– Concret?
– Am trimis o scrisoare de protest 

către Administraţia locală, Inspectoratul 
de stat în construcţii, Ministerul Public – 
Parchetul General faţă de troiţa şi steagul 
Mişcării legionare afl ate pe DN1, la intra-

rea în comuna Ciolpani. Am transmis o 
scrisoare similară Primăriei Municipiului 
Târgovişte, pe site-ul căreia Ion Antones-
cu apărea drept cetăţean de onoare post 
mortem. Am solicitat instituţiilor abilitate 
să intervină în cazul anunţului postat pe 
site-ul mişcării autonomiştilor naţionali – 
Timişoara, mişcare de inspiraţie fascistă, 
prin care femeile rome erau încurajate să 
se sterilizeze. 

– Rezultate?
– Parţiale. Unele cazuri – soluţionate, 

altele – rămase fără răspuns.

„Am încredere 
în capacitatea istoriei 

de a-şi depăşi impasurile”
 – Cât de adevărată e axioma prezent-

trecut, trecut-prezent?
– Aşa cum percepi trecutul, cu bunele 

şi cu relele lui, din unghi raţional, nu emo-
ţional, nu conjunctural,  tot aşa trebuie să 
te raportezi la prezent: să ai o atitudine 
echilibrată, în respectul Celuilalt. Viaţa 
omului e unică şi fi ecare are dreptul s-o 
trăiască fără a crea prejudicii şi fără a fi  
prejudiciat. Recunoaşterea istoriei este 
esenţială în formarea culturii civice a 
prezentului. 

– Există diferenţe între auditoriul din 
Capitală faţă de cel din ţară?

– Publicul din provincie se arată mai 
interesat: pune întrebări, participă mai 
intens la dezbateri. Şi - ca observaţie 
generală: publicul tânăr, de nivel mediu, 
având mai mult acces la informare, este 
mai deschis dialogului, mai puţin contami-
nat de prejudecăţi etnice, religioase, mai 
echilibrat în aprecieri.

– O schiţă de autoportret al sociologu-
lui Alexandru Florian?

– Am fost atras de sociologie pentru că 
am fost şi sunt interesat de cunoaşterea 
mecanismelor de funcţionare a societăţii 
umane. Între fi lozofi e şi sociologie, am 
optat pentru cea din urmă pentru că mi 
s-a părut că sociologia are forţa de a 
oferi răspunsuri concrete la întrebările 
contemporaneităţii. Gusti vorbea de 
„sociologia militas”, modalitate prin care 
omul de ştiinţă reacţionează la mani-
festările negative din societate. Fiindcă 
misiunea sociologului este de a avea o 
atitudine critică faţă de realitatea socială 
în care trăieşte şi de a încerca să ofere 
răspunsuri constructive pentru depăşi-
rea disfuncţiilor principale. Pentru mulţi 
cercetători, sociologia este o ştiinţă cu 
valenţe reparatorii asupra socialului. De 
cele mai multe ori, ea pune degetul pe 
rană. Uneori, reuşeşte să stabilească un 
diagnostic. Rareori formulează o premisă 
viabilă pentru depăşirea unei crize. În ce 
mă priveşte, nu ezit să-mi argumentez 
punctul de vedere atunci când particip 
la o dezbatere de idei şi consider că am 
ceva de spus. Sunt de acord cu polemica, 

făcută – uneori – ironic, dar nu cu atacul 
la persoană. Sunt tenace, dar nu încăpă-
ţânat. Nu-i agreez pe cei care, după ’90, 
se autoproclamă „victime” şi dau lecţii 
de „morală”. Sunt adept al raţionalităţii 
şi al modernităţii. Când construiesc un 
proiect, scopul lui este perfecţionarea, 
nu distrugerea fi inţei umane. Azi, în ge-
neral, nu prea se mai „poartă” mesajul 
umanist, dar eu nu-l consider depăşit. 
El este prezent când reacţionezi public 
împotriva antiumanismului contemporan. 
O temă nouă de cercetare presupune 
dezvoltarea a noi ipoteze de lucru. Cu 
cât înaintezi în cercetare, cu atât îţi dai 
seama dacă aceste ipoteze se confi rmă 
sau nu. Cea de-a doua situaţie nu anulea-
ză travaliul. Dimpotrivă. Înseamnă că ai 
parcurs o etapă de lucru. Orice cercetare 
este unică, dincolo de instrumentele-stan-
dard folosite. Având norocul să mă nasc 
într-o familie cu orizont cultural umanist 
– mama, arhitectă, tata, filozof –, am 
fost educat în ideea că oamenii trebuie 
înţeleşi în mod egal, fără criterii de rasă, 
confesiune, poziţie socială. Nu numai că 
mă consider un moştenitor al principiilor 
lor intelectuale, dar am şi colaborat, între 
1991 – 1997, la Institutul de Teorie Soci-
ală al Academiei Române, împreună cu 
tatăl meu şi cu Damian Hurezeanu, la 
două proiecte devenite cărţi: „Tranziţie 
şi modernizare în istoria României” şi 
„Ideea care ucide”. La al doilea volum, 
studiu despre ideologia Mişcării legiona-
re, au participat şi alţi colegi din institut. 
Am încredere în capacitatea istoriei de 
a-şi depăşi impasurile, fi e ele şi extreme. 
Consider că societatea este perfectibilă, 
conştient fi ind că a vorbi astăzi de idealuri 
salvatoare e desuet. Mult mai importantă 
ar fi  descoperirea acelor schimbări in-
stituţionale economice, politice care să 
asigure o dezvoltare de durată a societăţii, 
bunăstare socială. Sunt un perpetuu şi, 
poate, întârziat optimist.

IULIA DELEANU

Diplomaţi evrei americani care au lucrat în România

Benjamin Franklin Peixotto (1870-1876) a fost numit consul 
de preşedintele Ulysses Grant. Era un avocat evreu sefard şi 
fost preşedinte al B’nai B’rith America. A fost sprijinit de un grup 
de evrei americani, britanici şi francezi, misiunea sa primordială 
fi ind de a convinge guvernul român să permită emanciparea 
evreilor din ţară şi să le acorde depline drepturi politice, inclusiv 
dreptul de a emigra. Încurajarea de către Peixotto a emigrării a 
anticipat rolul Americii ca destinaţie pentru viitoarele valuri de 
emigranţi săraci din diferite ţări.

Alfred H. Moses (1994-1997). Numit ambasador al SUA de 
preşedintele Bill Clinton, a fost un avocat de succes, fi lantrop, 
cercetător şi autor prolifi c. Ales în anii ‘70 de patru ori preşedinte 
al Comitetului Evreiesc American, el a reprezentat comunitatea 
evreiască din România în negocierile cu regimul Ceauşescu 
pentru a facilita emigrarea evreilor români în Israel. În 2002 i 
s-a acordat Ordinul Marea Cruce, cea mai înaltă distincţie civilă 

acordată de guvernul României.
Nicholas Frank Taubman (2005-2008). Numit ambasador al 

Statelor Unite de către preşedintele George W.Bush, om de afa-
ceri, fi lantrop, el şi soţia lui au donat noului Muzeu West Virginia 
15.000.000 de dolari. În perioada în care a deţinut funcţia de 
ambasador, el a sprijinit întărirea legăturilor economice, cultu-
rale şi în domeniul apărării dintre Statele Unite şi România. La 
încheierea misiunii sale, guvernul României i-a conferit Ordinul 
Marea Cruce. El a primit de asemenea Diploma de Membru de 
Onoare al Comunităţii Evreilor din Bucureşti.

Mark Gitenstein (2009-2012). Numit ambasador al SUA de 
către preşedintele Barack Obama, este avocat de origine ro-
mână (bunicii au emigrat din Botoşani). A depus eforturi pentru 
întărirea relaţiilor cu România în diferite domenii, a combătut 
corupţia, a îmbunătăţit transparenţa în sectorul afacerilor, a 
contribuit la consolidarea statului de drept, la dezvoltarea pieţei 
bursiere. În 2010, a găzduit la el acasă o masă la terminarea 
postului de Iom Kipur. A subliniat de mai multe ori că toleranţa 
religioasă (faţă de evrei, creştini şi musulmani) a reprezentat 
esenţa a ceea ce înseamnă să fi i american încă din momentul 
fondării Americii.

VLADIMIR F. WERSTMAN
(Traducere: EVA GALAMBOS)

Statele Unite au recu-
noscut Regatul României 
începând din 1881. De atunci 
şi până la sfârşitul lui 2012, 
44 de diplomaţi americani (la 
început consuli generali sau 

agenţi diplomatici, mai târziu 
- ambasadori) au reprezentat 
Statele Unite în România. 
Dintre aceştia, patru au fost 
evrei.

„INSTITUTUL «WIESEL» ACTIVEAZĂ ÎN NUMELE STATULUI ROMÂN”
Convorbire cu directorul general al INSHR „Elie Wiesel”, dr. ALEXANDRU FLORIAN

Cei opt ani de la înfi inţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustu-
lui în România (INSHR) „Elie Wiesel” permit retrospectiva, schiţată de directorul 
său general, dr. Alexandru Florian, care a spus: „Institutul şi-a propus şi cred că 
a reuşit să-şi amplifi ce de la an la an principalele direcţii de cercetare: fi lozofi că, 
educaţională, culturală. În acelaşi timp, trebuie să fi m realişti şi să recunoaştem că 
austeritatea bugetară de după 2009 a încetinit ritmul de dezvoltare a Institutului. Pe 
de altă parte, faptul că, din iunie 2012, Institutul a trecut din custodia Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional sub coordonarea primului ministru al României a 
însemnat o oportunitate pentru o mai mare vizibilitate a acţiunilor Institutului. Implicit 
- un mod de a pune mai puternic în lumină ceea ce face statul român pentru mai 
buna cunoaştere a adevărului despre istoria Holocaustului şi perpetuarea memoriei 
victimelor sale. Subliniez: Institutul activează în numele statului român, care-şi ex-
primă astfel respectul pentru memoria unor cetăţeni nevinovaţi ai săi pieriţi în anii 
teribilei catastrofe. Consider important că Institutul nu este particular, ci - fi nanţat 
de Guvernul României”.
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„DACĂ AR FI EXISTAT STATUL ISRAEL ,  N-AR FI FOST HOLOCAUST”

ULTIMA BAR MIŢVA 
LA MIERCUREA NIRAJULUI

Fülöp Otto s-a născut de Iom Kipur, 
acum 83 de ani, într-un orăşel transil-
vănean care îşi ia numele de la apele 
Nirajului. Evreii din Miercurea Nirajului, 
căci despre el este vorba, trăiau după 
obiceiuri moştenite din tată-n fi u. Era de 
neconceput viaţa fără drumul la sinagogă, 
la haham, la heder… Evreii erau, majo-
ritatea, meşteşugari sau negustori, cu o 
existenţă îndestulată, rotindu-se împăcat 
după regulile precise ale burgheziei evre-
ieşti din Europa Centrală. Bunicii locuiau 
în împrejurimi: cei din partea mamei - la 
Târgu-Mureş, cei din partea tatălui – la 
Bandu de Câmpie. Populaţia era prepon-
derent maghiară, numai autorităţile, după 
Marea Unire de la 1918, erau române. 
Singur copil la părinţi cu avere – tatăl lui, 
cerealist, era vicepreşedintele comunită-
ţii -, Otto, cum îi spuneau toţi, Octavian 
scria numai în buletin, a avut parte de-o 
copilărie ferită de griji. Şi dacă părinţii 
aveau vreuna, aceea era să strângă 
donaţii pentru familiile cu multe fete de 
măritat, pentru văduve, orfani… Normal 
că vicepreşedintele comunităţii trebuia să 
fi e un exemplu. Şi era. 

30 august 1940. Dictatul de la Viena. 
Otto a văzut venind la ei acasă doi jan-
darmi cu pană de cocoş. Au scos baioneta 
spre tatăl lui. „Mâinile sus! Urmează-ne!”, 
au zis. De surescitare, tatălui i-au picat 
documente din haină. Mama, speriată, 
a început să strângă hârtiile de pe jos. 
Evreii mai înstăriţi de pe „listele negre” 
întocmite de noua stăpânire, liste în care 
fi gura şi părintele lui, au fost duşi până 
la Sângiorgiu de Pădure - era graniţa cu 
România -, bătuţi crunt cu frânghii ude şi 
puşi să jure că părăsesc Ungaria. Ei, care 
se credeau atât de integraţi în societatea 
maghiară, formaţi în limba şi cultura ma-
ghiară, suspectaţi de lipsă de loialitate! 
Printre cei maltrataţi s-a afl at şi un preot 
român cu soţia lui, însărcinată. Evreii au 
stat ascunşi la Târgu-Mureş până când 
Horthy a trecut de la regimul militar la unul 
civil. Atunci s-au întors la casele lor. Aşa 
a făcut şi tatăl lui Otto; a stat vreo lună la 
socri până a putut reveni acasă. Dar nu 
mai avea voie să fi e cerealist. Comerţul cu 
cereale devenise monopol de stat. „După 
ce-am terminat clasele primare, am plecat 

la Târgu-Mureş să urmez cursurile Lice-
ului Evreiesc, pentru că la liceele de stat 
era numerus clausus”, povesteşte Fülöp 
Otto. „Luni de zile m-am pregătit pentru 
Bar Miţva, care se apropia. A fost o sărbă-
toare aşa de frumoasă! Toată comunitatea 
a venit la sinagogă… A fost ultima Bar 
Miţva la Miercurea Nirajului. Totul avea să 
fi e distrus după 19 martie 1944.

– Ce s-a întâmplat atunci?
– Până atunci, Horthy avea o singură 

divizie pe frontul rusesc. Exista legislaţie 
rasială, dar ea nu s-a aplicat cu atâta vio-
lenţă ca-n România, unde au fost pogro-
muri, din 1940, deportări în Transnistria, 
din 1941. În ’44, însă, totul s-a precipitat 
dur, meticulos, năucitor: nu mai aveam 
voie să părăsim localitatea, trebuia să 
declarăm tot ce era obiect de valoare, 
bijuterii, aur; „steaua galbenă” trebuia 
purtată obligatoriu, n-aveam dreptul să 
deţinem aparate de radio. Propaganda 
antisemită din presă se ascuţea de la o 
zi la alta. Pentru prima dată, prietenii de 
joacă unguri mă ocoleau. Auzeam lucruri 
înspăimântătoare despre ce se petrecuse 
cu evreii din Polonia, Cehia, Ucraina, dar 
nu ne venea să credem. Exista o aştepta-
re încordată, ameninţătoare. Începusem 
să ne confecţionăm rucsacuri… La înce-
putul lui aprilie, bătăi în uşă: jandarmi care 
ne anunţau să ne facem rapid bagajele. 
Nu aveam voie să luăm mai mult de 50 de 
kilograme de persoană. Am fost duşi sub 
pază la şcoala din localitate. După două-
trei zile eram transportaţi la Fabrica de 
cărămidă din Târgu-Mureş, transformată 
în ghetou, unde au fost adunaţi toţi evreii 
din zonă. Pretutindeni pe unde treceam - 
obloane lăsate: ură, indiferenţă, frică. În 

ghetou am stat aproape două luni. Eram 
toată familia, cu excepţia unui unchi din 
partea mamei, trimis într-un detaşament 
de muncă forţată în fosta U.R.S.S. În 
ghetou - lipsă de apă, igienă deplorabilă, 
dizenterie, cameră de tortură pentru evreii 
mai înstăriţi: să declare valori, eventual, 
ascunse. Apoi – deportarea la Birkenau. 
Înainte de destinaţie, în gara din Cracovia, 
am văzut o tânără blondă. Ea e liberă, 
eu de ce nu sunt, m-am întrebat în gând.

„Pentru mine, fi ecare zi 
însemna o victorie”

– Când aţi ajuns la Birkenau?
– În zorii unei frumoase zile de pri-

măvară: 29 mai. Ţipete. Reflectoare. 
Încolonaţi separat: bărbaţi, femei. Ultima 
amintire despre mama: încolonată în 
primele rânduri, cu bunica. Am trecut prin 
faţa unei comisii. Adulţii au fost despărţiţi 
de copii. Eu m-am dus cu tata. Am fost 
cazaţi într-o baracă având o capacitate 
de 500 de oameni. Noi eram 800. Romi 
din Austria, deţinuţi şi ei, erau kapo. La 
apelul de seară, un ofi ţer: „toţi sub16 ani 
– în faţă!”. N-a ieşit nimeni. „Noi avem 
documentele voastre. Familiile celor care 
nu-şi declară vârsta, vor fi  împuşcate”. 
Am ieşit 10 – 12 copii. Am fost închişi în 
altă parte. Tata a reuşit să ajungă până la 
mine. „Tată, dacă scăpăm, unde ne vom 
întâlni?” „În Palestina”. N-a scăpat nici 
el, nici mama. După trei săptămâni – o 
epidemie de scarlatină. Cum vedea pete 
roşii, medicul german comanda duba. Noi 
credeam că bolnavii sunt duşi la spital. Un 
deţinut politic ne-a spus: „la crematoriu”. 
Eu, numărul B 14 849, am trecut prin mul-
te selecţii, multe lagăre. Trăiam în grup. 
Fără grup nu puteai supravieţui. Pentru 
mine, fi ecare zi însemna o victorie. 

– Cum a fost în toate aceste lagăre?
– La Auschwitz, nemţii făceau dez-

insecţii. Tot ce nu mai era bun pentru 
adulţi, luam noi. Un kapo polonez mi-a 
dat o pâine şi o cutie de conserve. De la 
Auschwitz – un drum de trei zile pe jos: 
iarnă, ger, cazaţi în ferme părăsite, păziţi 
de SS-işti şi de câini. Apoi - urcaţi şi închişi 
în marfare până la Mautthausen. Drumul 
– presărat de cadavre împuşcate în cap. 
Eu, cu-n prieten din Târgu-Mureş, altul 
din Budapesta şi doi fraţi din Slovacia, 
am rezistat. Pe drum – un grup de copii 

polonezi şi ucraineni. Ne-am lipit de grup. 
Supraveghetorul lor, Bednarek, fost învă-
ţător, nu ne voia. De la Mautthausen, am 
fost trimişi peste alte trei zile la Melk, un 
lagăr – fi lială. Auschwitz şi Mautthausen 
erau sub conducerea SS-iştilor. Melk – a 
Wehrmacht-ului. La Melk, comandanţi 
din partea prizonierilor erau un francez, 
luptător în Maquis, şi un austriac, care se 
exprimase public împotriva Anschluss-
ului. Au avut grijă de noi. Împreună cu 
grupul de copii condus de Bednarek, ne-
au repartizat să lucrăm pentru bucătărie. 
Era diferenţă faţă de fabrica subterană 
de rulmenţi, unde lucrau adulţi. Era mai 
cald, hrana - mai bună. Când ruşii au 
ocupat Viena, nemţii ne-au dus înapoi la 
Mautthausen. După 4 – 5 zile, evreii au 
fost separaţi de neevrei. Am stat într-un 
lagăr de corturi pentru evrei. Apel nu 
mai era, dar păduchi şi tifos - da. După 
vreo două săptămâni am fost trimişi la 
Gunskirchen. Se murea pe capete de 
tifos. Mâncarea – o mare problemă. Într-o 
ambuscadă pentru mâncare, am fost lovit 
foarte grav la cap. Şiroiam de sânge. Un 
prizonier ceh, plângând - semănam cu fi ul 
lui ucis, mi-a spus - şi-a scos bandajul de 
la gât şi mi-a înfăşurat capul. La Gunskir-
chen am fost eliberaţi de americani. Am 
ieşit din lagăr dimineaţa. Era 5 mai 1945. 
Militarii americani aruncau cu ţigări şi 
ciocolată pe drum. 

– Şi – după eliberare?
– Am ajuns la Wels, în Austria. În 

curtea blocului unde am fost cazaţi, am 
întâlnit un grup de foşti prizonieri români, 
care au luptat împotriva naziştilor, din 
diviziile „Tudor Vladimirescu” şi „Horia, 
Cloşca şi Crişan”. Au avut şi ei grijă de 
mine. Ostaşii americani ne-au trimis cu 
autocarul la Sanatoriul de refacere de la 
Sallerbach – Baden. După ce-am ieşit din 
sanatoriu, prin august-septembrie, am 
ajuns la Linz, apoi la Viena, unde, împre-
ună cu un prieten din Carei, ne-am cazat 
într-un cămin al Joint-ului. Comandantul 
rus ne-a dat permise de liberă trecere şi 
gratuitate pe toate mijloacele de trans-
port. La Budapesta, prietenul meu şi-a 
regăsit sora. Toţi trei am trecut graniţa cu 
România şi-am poposit la Carei, unde ei 
aveau rude. Peste o săptămână, m-am 
hotărât s-o pornesc spre Târgu-Mureş. 
Oare mai găsesc pe cineva dintre ai mei? 

Duminică, 3 februarie, Facultatea de 
Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti 
a organizat împreună cu JCC România 
şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România un important eveniment, Stu-
dent Keshet, care a reunit un mare număr 
de participanţi, membri ai comunităţii 
evreieşti, mediului academic. A luat parte 
Arezoo Hershel,  adjunct al ambasadoru-
lui Statului Israel la Bucureşti. Programul 
face parte dintr-o amplă serie de eve-
nimente organizate cu  ocazia recentei 
înfi inţări a Centrului de Studii Israeliene 
din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a 
Universităţii. În programul întâlnirii au fi -
gurat patru prelegeri interactive,  susţinute 
de conf. univ. dr. Mihai Chioveanu de la 
Facultatea de Ştiinţe Politice, Cristian 
Ezri şi Natalia Gross, din partea JCC 
România, cercetător dr. Anca Ciuciu şi 
drd. istoric Adrian Ciofl âncă. 

Un scurt laudatio a fost rostit de conf. 
dr. Felicia Waldman, coordonator al 
Centrului de Studii Ebraice „Goldstein 
Goren” al Universităţii din Bucureşti, care 
a subliniat caracterul inedit al acestei nou 
înfi inţate instituţii, atât de necesară me-
diului academic românesc, la care îşi va 
aduce contribuţia alături de personalităţi 
din domeniul studiilor iudaice, precum 
prof. dr. Moshe Idel, prof. dr. Carol Iancu 
sau prof.dr. Alexandru Florin Platon. 

Conf. dr. Mihai Chioveanu a vorbit de 
asemenea despre importanţa realizării 
acestui nou centru de cercetare, CIS, 

care a devenit un proiect îndeplinit în 
mare măsură, şi-a exprimat speranţa că 
numeroşi studenţi vor benefi cia de cursu-
rile acestui program. El a ţinut o prelegere 
intitulată Politicile memoriei şi democraţia 
în Europa, despre ceea ce înseamnă o 
perspectivă comparativă a problematicii 
Holocaustului, atât din punct de vedere 
istoric cât şi al ştiinţelor politice, domenii 
de studiu ale căror direcţii de cercetare 
converg nu de puţine ori. “Este unul din 
evenimentele organizate de acest Centru, 
printre primele de acest gen din România. 
Vom benefi cia de sprijinul unor importante 
nume din domeniul studiilor israeliene, 
experţi ai politicii Orientului Mijlociu şi 
sperăm ca în unu sau doi ani să putem 
defi nitiva acest proiect”.

Cristian Ezri şi Natalia Gross, din par-
tea JCC România, au realizat un dialog 
interactiv despre ce înseamnă să fi i evreu, 
în general, şi evreu în România în parti-
cular, despre importanţa şi relaţia dintre 
Diaspora şi Israel, despre ce înseamnă a 
cultiva şi a păstra evreitatea şi a perpetua 
tradiţiile şi istoria poporului evreu prin 
intermediul celor cinci vectori esenţiali: 
memoria, familia, legământul, limba ebra-
ică şi, nu în cele din urmă, Israelul. 

Prelegerea istoricului ieşean dr. Adrian 
Ciofl âncă, „Antisemitism şi crime în 1941”, 
a abordat activitatea de cercetare legată 
de pogromurile de la Bucureşti şi Iaşi şi 
de gropile comune descoperite în pădu-
rea de la Popricani. Vorbitorul a subliniat 

difi cultăţile pe care le întâmpină istoricii în 
aceste cercetări, fi e din cauza documen-
telor incomplete, a lipsei de acces la ele, 
a  limbajului uneori eliptic sau, când este 
vorba de martori, a unor incertitudini în 
declaraţiile lor, ei fi ind adesea infl uenţaţi 
de politica sau ideologia perioadei re-
spective. Vorbind despre pogromul de la 
Bucureşti, el a scos în evidenţă cauzele 
istorice profunde ale acestuia, ca rezul-
tat al unui şir întreg de teorii rasiste  şi 
antisemite, cu tentă pseudoştiinţifi că, cel 
mai bun exemplu fi ind activitatea lui A. C. 
Cuza. Cel  de-al doilea război mondial a 
fost un cadru important pentru radicaliza-
rea atitudinii faţă de evrei, proces început 
cu legile antievreieşti din 1938 şi încheiat 
cu asasinarea evreilor. Adrian Ciofl âncă a 
demonstrat şi că pogromul din Bucureşti 
nu a fost o „anexă” a rebeliunii legionare 
ci un act conştient, dinainte gândit. 

În ceea ce priveşte pogromul din Iaşi, 
istoricul a subliniat că, potrivit cercetărilor 
efectuate de el, contrar afi rmaţiilor lui 
Jean Ancel şi istoriografi ei din perioada 
comunistă, la arestarea şi trimiterea evre-
ilor la Chestură şi apoi în Trenurile morţii 
au participat de multe ori echipe comune 
de militari români şi germani. În continu-
are, el a prezentat descoperirile legate de 
gropile comune de la Stânca şi Popricani 
şi a arătat că, în legătură cu aceste eveni-
mente tragice, mai sunt multe de cercetat, 
de pildă dosarele individuale ale civililor 
care s-au implicat în pogromuri.

Cercetătoarea dr. Anca Ciuciu a vorbit 
pe scurt despre expoziţia de fotografi i 
„Viaţa evreilor din sudul Bucovinei”. Ea a 
explicat rolul fotografi ilor în istoria socială 
a unui popor, prin refl ectarea vieţii cotidie-
ne şi a principalelor evenimente de fami-
lie, modalitatea în care prezentarea unei 
fotografi i – fundalul, perspectiva, hârtia, 
calitatea fotografi ei - acţionează asupra 
celui care o priveşte. Expoziţia, care a 
fost deschisă la Rădăuţi, a prezentat via-
ţa familiilor evreieşti din sudul Bucovinei 
(Rădăuţi, Siret, Gura Humorului, Sucea-
va, Vatra Dornei) după  Holocaust, după 
revenirea din deportările în Transnistria, 
având drept simbol continuitatea vieţii, 
fi ecare fotografi e contribuind la perpetu-
area memoriei celor care fi gurează în ea.

„Keshet Learn and Fun” a fost urmat 
de partea distractivă: oferta JCC la o 
partidă de înot în piscina de la  Hotelul 
Intercontinental.

DAN DRUŢĂ
EVA GALAMBOS

“ K e s h e t  L e a r n  a n d  F u n ”

(Continuare în pag. 16)

Convorbire cu prof. FÜLÖP OTTO, secretar executiv al AERVH
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R e s t a u r ă r i  î n  C i m i t i r u l  E v r e i e s c
Cimitirul Evreiesc din Craiova, care funcţionează de peste 200 de ani, a trecut 

prin multe calamităţi: cutremurul din 1977, inundaţii. În acest sens, Comunitatea 
Evreilor din Craiova, cu aprobarea F.C.E.R., a luat măsuri pentru buna întreţinere 
şi conservare a acestui cimitir. A fost construită o casă pentru personalul care 
îngrijeşte cimitirul, au fost 
ridicate 30 de pietre tom-
bale, au fost restaurate 
capela şi casa mortuară, 
a fost recondiţionat Mo-
numentul Benvenisti. Au 
fost efectuate diverse alte 
lucrări de modernizare a 
cimitirului.

Prof. univ. dr. 
CORNELIU SABETAY

Preşedintele C.E. 
Craiova

La Livada 
s-a evocat 

memoria evreilor 
din detaşamentele 

de muncă forţată
La sala de conferinţe a Ofi ciului Pre-

fecturii din Livada a fost comemorată 
memoria militarilor din cea de a doua 
armată ungară care, în urmă cu 70 de 
ani, au murit în luptele de la cotul Donului. 
Printre participanţii la manifestare  s-au 
numărat av. Nicolae Decsei, preşedintele 
Comunităţii Evreilor din Satu Mare, şi 
cercetătorul Paul Dancu, membru al co-
munităţii. În cuvântul său, Nicolae Decsei 
i-a evocat pe evreii membri ai detaşamen-
telor de muncă forţată care şi-au pierdut 
viaţa alături de militari, mulţi dintre ei fi ind 
obligaţi să cureţe minele cu mâinile goale. 
Ei au trăit acolo şi au suferit tratamente 
inumane. În încheierea manifestării, au 
fost oferite diplome memoriale pentru 
rudele celor căzuţi la cotul Donului, printre 
care un număr de 12 pentru evrei, morţi în 
detaşamentele de muncă forţată. (M.P.)

În Comunitatea Evreilor din 
Ploieşti sărbătoarea de Tu BiŞvat 
a fost celebrată în Sinagoga Beth 
Israel şi, în spiritul sărbătorii, s-au 
plantat fl ori şi s-au servit fructe 
cu specifi c israelian. Preşedinta 
Comunităţii, ing. Adela Herdan, 
a prezentat sărbătoarea, aşa 
cum s-a celebrat de-a lungul 
timpului şi în mod deosebit aşa 
cum o celebrau cabaliştii. Deşi 
nu este o sărbătoare biblică, Tu 
BiŞvat sau Anul nou al Pomilor 
este astăzi una din sărbătorile 
cele mai frumoase, relaţionând cu 
spiritul modern al ecologismului.O 
dată cu Tu BiŞvat primăvara se 
apropie de sufletele oamenilor 
şi le încălzeşte la focurile de tabără, în 
speranţa unui an mai bun. (A.H.)

C O M U N I T A T I

„ M e n o r a ” ,  n r .  1 2
Comunitatea Evreilor din Focşani continuă 

editarea revistei „Menora”, sub coordonarea 
preşedintelui Mircea Rond. Conţinutul, la fel 
de bogat şi divers ca şi în celelalte numere, 
cuprinde informaţii utile, ştiri atât din Israel, cât 
şi din cetate, precum şi alte articole captivante, 
curiozităţi şi pastile de umor. Printre acestea, 
paginile revistei cuprind alte câteva articole 
de remarcat dintre care putem aminti Portretul 
biografi c al poetului Mircea Ivănescu, trimis de 
Felicia Antip, precum şi o evocare a Bibliotecii 
Pereţ Smolensky din Focşani, trimis de prof. 
Bogdan Constantin Dogaru. Rubrica Info Club 
ne ţine la curent cu cele mai recente activităţi 
desfăşurate de CE Focşani, printre care se 
numără celebrarea sărbătorii de Hanuca, 
ocazie cu care a avut loc o expoziţie de pictură 
organizată de juniorii comunităţii. Succes şi la 
cât mai multe apariţii! (DAN DRUŢĂ)

Programe bogate 
la Centrul Cultural 

Intercomunitar
Centrul Cultural Intercomunitar din Bo-

toşani şi-a redeschis porţile în data de 25 
ianuarie 2013, printr-o reuşită activitate 
intitulată „Elemente de cultură la armeni şi 
evrei”. Invitaţi: ing. Florin Egner, fostul primar 
al municipiului Botoşani, Viorica Popa, lidera 
Comunităţii armene Botoşani, prof. Beatrisa 
Finkel şi prof. Sorin Nistorica de la Colegiul 
Naţional „A.T. Laurian”, prof. Filip Aurora-Si-
mona de la Şcoala nr. 11 şi Liceul Teoretic „N. 
Iorga”, prof. Honceriu Irina-Maria de la Şcoala 
nr. 13 şi Liceul de artă „Ştefan Luchian”. Au fost 
prezenţi la Centrul Cultural şi cca. 25 de elevi 
de la aceste şcoli.

Dezbaterile s-au centrat pe tema impor-
tanţei pe care armenii şi evreii au avut-o în 
dezvoltarea economică şi culturală a Botoşa-
nilor. Viorica Popa, conducătoarea Comunităţii 
armene Botoşani, a subliniat ideea vechimii 
poporului armean, a oamenilor celebri ai etniei, 
care au trăit în oraşul nostru, scoţând totodată 
în evidenţă talentul culinar deosebit al arme-
nilor. Simpatica şi erudita doamnă le-a promis 
celorlalte doamne din public reţete culinare 
specifi ce armenilor. 

Ing. Florin Egner a răspuns interesantelor 
întrebări venite din public, din partea elevilor.

Moderatorul ing. Gustav Finkel a scos în 
relief, în prezentarea sa, aspecte foarte inte-
resante, legate de rolul evreilor în medicină, 
avocatură, ştiinţă, atât pe plan local, cât şi 
naţional. Prof. Beatrisa Finkel a intervenit, 
accentuând ideile de respect şi toleranţă care 
trebuie să domnească în societate, între ma-
joritari şi reprezentanţii minorităţilor. 

Au fost evocate şi momentele dramatice 
din trecutul celor două etnii, armeni şi evrei, iar 
prof. Beatrisa Finkel a concluzionat, punând 
un deosebit accent pe primejdia generalizării 
şi pe ideea că Holocaustul sau noţiunea de 
„om inferior” nu trebuie să mai existe vreodată 
în lume . 

La 28 ianuarie 2013, în Aula Colegiului 
Naţional „A.T. Laurian”, ca o continuare fi reas-
că a reuşitei activităţi din 25 ianuarie a.c., în 
cadrul orei de consiliere şi orientare şcolară, 
condusă de prof. Beatrisa Finkel, a avut loc o 
interesantă dezbatere cu tema „Rromii şi evreii 
în viaţa oraşului nostru”. Au participat ing. 
Gustav Finkel, din partea Centrului Cultural 
Intercomunitar, Borcoi Gheorghe, preşedinte-
le Partidei Rromilor, Lupu Cătălin, secretarul 
Partidei Rromilor.

Prof. Beatrisa Finkel şi prof. Sorin Nistorica, 
împreună cu elevii claselor a IX-a B, si a X-a 
H, gazdele acestei reuşite întâlniri, au adresat 
întrebări invitaţilor, la care a răspuns, cu multă 
bunavoinţă şi chiar cu umor, Gh. Borcoi. El a 
încercat să înlăture prejudecăţile existente şi 
să scoată în evidenţă rolul marilor personalităţi 
politice şi artistice de origine rromă.

Ing. Gustav Finkel a vorbit despre rolul pe 
care l-au avut evreii în dezvoltarea economică 
şi culturală a oraşului Botoşani. Moderatoarea 
dezbaterilor, prof. Beatrisa Finkel, a realizat o 
paralelă între competentele artistice, ştiinţifi -
ce şi culturale ale celor două etnii – rromii şi 
evreii –, precum şi între destinele tragice ale 
acestor minorităţi. Ideile centrale au fost: 
respectul şi toleranţa, evitarea cu orice preţ a 
tragediilor trecutului. 

 Corespondenţă de la F. GUSTAV

Botoşani

Ploieşti

Craiova

Satu Mare

• CLIM COSTACHE s-a născut la 1 februarie 
1942 (preşedinte C.E. Huşi)

• MARKUS HARI s-a născut la 18 februarie 
1942 (preşedinte C.E. Sighetu Marmaţiei)

*

• CIULEI GEORGE s-a născut la 1 martie 
1961 (Oficiul administrativ, pază)  

• CIOBANU MARIA s-a născut la 1 martie 
1978 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)

• SIMEDRE MARIAN s-a născut la 2 martie 
1956 (Salariat C.E.B.)

• ALUPOAIE MIHAELA s-a născut la 2 
martie 1958 (Complex Alimentar „M. 

Băluş”)

• BUCUR NICOLETA s-a născut la 2 martie 
1972 (Ajutor gospodăresc)

• NEUMANN MARIA ELISABETA s-a născut 
la 3 martie 1942 (Asistenţă)

• BIRCEA EMIL s-a născut la 3 martie 1945 
(Oficiul administrativ, pază)

• PETRESCU ELENA CASANDRA s-a 
născut la 4 martie 1942 (Centrul de ajutor)

• COMAN CONSTANTIN s-a născut la 4 
martie 1954 (Complex Alimentar „M. 

Băluş”)

• PATRANCUSI IRINA s-a născut la 5 martie 
1940 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)

• DILA RODICA s-a născut la 5 martie 1955 
(Cămin „Dr. Moses Rosen”)

• APOSTOL LUCIA s-a născut la 6 martie 
1947 (C.A.P.I.)

• CONSTANTIN AURICA s-a născut la 6 
martie 1953 (Complex Alimentar „M. 

Băluş”)

• TERCIU MARGARETA s-a născut la 6 
martie 1978 (Ajutor gospodăresc)

• SERBAN NICOLETA s-a născut la 7 
martie 1966 (Sector financiar contabil)

• FRIEDMANN LUCIANA s-a născut la 7 
martie 1977 (preşedinte C.E. Timişoara)

• LIBERMANN LIVIA s-a născut la 7 martie 
1977 (C.S.I.E.R.)

• CONSTANTINOF RON s-a născut la 8 
martie 1966 (Centrul comunitar naţional 

evreiesc JCC)

• POPA CRISTINA-ROXANA s-a născut la 8 
martie 1989 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)

• PURDEL GHEORGHE s-a născut la 9 
martie 1956 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)

• FOCARU OANA s-a născut la 10 martie 
1983 (Ajutor gospodăresc)

• CEAUS DUMITRA s-a născut la 12 martie 
1962 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)

• SORIN IULIAN s-a născut la 13 martie 
1926 (fost preşedinte interimar, secretar 

general F.C.E.R.)

• MUDAVA ELENA s-a născut la 13 martie 
1962 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)

• MARIN CAMELIA s-a născut la 14 martie 
1950 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)

• MORARU GABRIEL s-a născut la 15 
martie 1967 (Sector management mijloace 

de transport)

• CONSTANTINESCU DANIELA s-a născut 
la 15 martie 1970 (Asistenţă)

• GEORGESCU STELA s-a născut la 16 
martie 1932 (Cabinet preşedinte)

• PAMFIL CONSTANTIN s-a născut la 17 
martie 1946 (Oficiul administrativ, pază)  

• BUCUR ELENA s-a născut la 18 martie 
1940 (Cabinet preşedinte)

• NADLER EMANUEL s-a născut la 18 
martie 1947 (preşedinte C.E. Piatra 

Neamţ)

• COJOCARU ELENA s-a născut la 18 
martie 1953 (C.A.P.I)

• CONSTANTIN LENUTA s-a născut la 18 
martie 1960 (Oficiul relaţii, cultură, 

informatizare)

• MARINESCU ALEXANDRU s-a născut la 
19 martie 1955 (director C.I.E.P.)

• WEXLER IANCU s-a născut la 20 martie 
1939 (preşedinte C.E. Roman)

• IFRIM ALEXANDRU DUMITRU s-a născut 
la 20 martie 1952 (Oficiul administrativ, 

pază)

• VISAN STANCA s-a născut la 21 martie 
1938 (Centrul de ajutor)

• CARANICA ANA s-a născut la 22 martie 
1958 (Ajutor gospodăresc)

• PAHONTU GEORGE EDUARD s-a născut 
la 22 marite 1969 (Oficiul administrativ, 

pază)

• ELIAS ALEXANDRU s-a născut la 23 
martie 1925 (fost director CAjM)

• ZAN ILIE CONSTANTIN s-a născut la 23 
martie 1976 (Căminul „Dr. Moses Rosen”)

• GÎLEA GEORGE CIPRIAN s-a născut la 
23 martie 1987 (Editura „Hasefer”)

• KLEIN BERTHOLD DOV s-a născut la 24 
martie 1946 (Administrativ C.E.B.)

• FAINBLAT SOLOMON s-a născut la 25 
martie 1949 (preşedinte C.E. Tulcea)

• ZILBERMAN EUGEN s-a născut la 26 
martie 1941 (Salariat C.E.B.)

• SPIRIDON MARIAN s-a născut la 26 
martie 1954 (Sector management mijloace 

de transport)

• ROTARU ELENA s-a născut la 27 martie 
1958 (Centrul de Ajutor Medical)

• STOICA CONSTANTIN s-a născut la 27 
martie 1958 (Oficiul administrativ, pază)

• RADU AMALIA ISABELA s-a născut la 27 
martie 1975 (Asistenţă)

• OPRESCU FRANCA s-a născut la 29 
martie 1932 (DASM)

• MORARU FLORIANA s-a născut la 29 
martie 1960 (Ajutor gospodăresc)

• ANUTA MARIAN-DANIEL s-a născut la 29 
martie 1976 (Oficiul administrativ, pază)

• FREIFELD MIRELA s-a născut la 30 
martie 1936 (Centrul de Ajutor Medical)

• DINU MARIAN s-a născut la 31 martie 
1961 (Oficiul administrativ, pază)

PERI BLĂNARU

La mulţi  ani ,  sărbătoriţilor din luna mar tie!

Două 
decenii 

de istorie comunitară, 
pe un site 

al Comunităţii evreieşti
Registrele de procese verbale ale 

reuniunii conducerilor comunităţilor 
reprezintă o sursă inepuizabilă de cu-
noaştere a problemelor şi preocupărilor 
unei comunităţi iar valorifi carea lor este 
importantă pentru istoria acesteia. Regis-
trele de procese verbale dau o imagine 
a vieţii religioase în primul rând dar şi a 
celei economice şi sociale, a rolului unor 
personalităţi, a realizărilor comune dar 
şi confl ictelor ce se manifestau în viaţa 
evreilor. La Comunitatea Evreilor din 
Târgu-Mureş, prin munca asiduă  şi apro-
fundată a prof. Gheorghe Diamantstein, 
membru al conducerii Comunităţii, a fost 
prelucrat şi pus pe site-ul www.temeto.tk 
conţinutul registrelor de procese verbale 
(protocoalele) ale comunităţii mozaice 
ortodoxe, în acest oraş existând şi o 
comunitate Statu Quo Ante. Perioada 
prezentată este 1927-1945, urmând să 
se mai prelucreze datele până în 1948. 
Există o perioadă lipsă – aprilie 1943-de-
cembrie 1944. Evreii din Târgu-Mureş au 
fost deportaţi la Auschwitz la începutul 
verii  anului 1944. Deşi nu se terminase 
războiul şi lagărele morţii din Germania 
nu fuseseră încă eliberate, în decembrie 
1944 s-a reluat activitatea comunitară, 
cu bărbaţii evrei care au scăpat cu viaţă 
din detaşamentele de muncă forţată. La 
şedinţa de reconstituire a comunităţii au 
participat 100 de persoane, în condiţiile 
în care înaintea deportărilor din 1944, la 
Târgu-Mureş trăiau 8000 de evrei. (E.G.)

Tîrgu-Mureş

Tu BiŞvat în comunitateTu BiŞvat în comunitate
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Cuvintele sunt parcă „de prisos” şi „goale” atunci 
când vorbim despre Shoah... Respectul datorat 
victimelor nu ne lasă, nu ne poate lăsa să uităm... 
Pentru unii, un eveniment îndepărtat de pe vremea 
bunicilor, pentru alţii, tot mai puţini, un capitol ne-
gru al propriei lor vieţi, Holocaustul rămâne o pată 
îngrozitor de neagră a istoriei mondiale. Come-
morarea a 68 de ani de la eliberarea lagărului de 
la Auschwitz-Birkenau a prilejuit organizarea unui 
colocviu sobru şi impresionant la JCC Bucureşti. 
Evenimentul a avut loc pe data de 29 ianuarie şi a 
fost moderat de dr. Lya Benjamin, invitat de onoare 
fi ind Otto Adler, unul dintre puţinii supravieţuitori ai 
lagărului, care se mai afl ă printre noi. La manifesta-
re a fost prezent ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte 
al F.C.E.R. Printre reprezentanţii generaţiei de aur, 
veniţi în număr mare, s-au afl at Eva Ţuţui, originară 
din Transilvania de nord, care a reuşit să se salveze 
în ultimul moment de la deportare, şi Iancu Ţucăr-
man, supravieţuitor al „trenurilor morţii” de la Iaşi. 
Cu mare bucurie a fost salutată prezenţa unui grup 
de tineri şi liceeni, dornici să afl e mai mult decât le 
oferă cărţile de istorie. Organizatoarea evenimen-
tului, Sanda Wolf, din echipa JCC, a prezentat şi 
o mini-expoziţie cu imagini sfâşietoare din lagărele 
de exterminare; proiecţiile video au fost asigurate 
de Adi Gueron. 

C u m  a  f o s t  p o s i b i l ?
Dr. Lya Benjamin a realizat o amplă şi foarte 

bine documentată evocare a evenimentelor istorice 
internaţionale din acele negre vremuri, cuprinzând: 
începutul cristalizării unei doctrine, nu doar a 
antisemitismului, ci şi a urii generale, promovată 
de Hitler, care în 1939 proclama „o nouă ordine 
în Europa”; decizia „soluţiei fi nale” şi construcţia 
lagărelor de exterminare, ce aveau să devină „cel 
mai cumplit cimitir al umanităţii”, unde „şase mili-
oane de evrei au fost transformaţi în cenuşă pentru 
unica vină de a fi  evrei”; reacţia de neîncredere a 
contemporanilor şi psihologia necredinţei în raport 
cu ce se întâmpla în lagăre; evadarea a doi evrei 
din lagăr şi elaborarea „protocoalelor de la Au-
schwitz”; „S-a ştiut ce se petrece dincolo de sârma 
ghimpată?” – o întrebare cutremurătoare, ce-i 
preocupă încă pe istorici; politica de la începutul 

veacului trecut, şi astăzi controversată, a marilor 
puteri aliate faţă de emigrarea masivă a evreilor în 
Palestina; răsturnarea situaţiei pe front, înfrânge-
rea Germaniei naziste şi eliberarea Auschwitz-ului 
de către trupele sovietice. O altă problematică 
expusă de dr. Lya Benjamin a fost situaţia celor 
peste 190.000 de evrei din Transilvania de Nord, 
anexată Ungariei după Tratatul de la Viena, care în 
vara anului 1944 au fost deportaţi către Auschwitz, 
majoritatea - direct către camerele de gazare, deşi 
războiul se apropia de sfârşit. 

I ng .  Pau l 
Schwartz, vi-
cepreşedinte 
F.C.E.R., le-a 
re latat  ce lor 
prezenţi impre-
siile şi informa-
ţiile inedite afl a-
te în cursul unei 
vizite ofi ciale la 
A u s c h w i t z , 
a d u c â n d  î n 
prim-plan de-
taliile cutremu-
rătoare ale „fa-
bricilor morţii”: 
camerele de 
gazare şi crematoriile; blocul experimentelor pe 
oameni vii, neanesteziaţi, închis vizitării generale 
după ce „criminalişti, chirurgi sau alţi specialişti care 
au venit să studieze locul au făcut infarct la vederea 
exponatelor”; mesele pentru colectarea dinţilor de 
aur; stivele de pantofi  şi bunuri ale prizonierilor; 
instalaţii de valorifi care a cenuşii umane pentru 
agricultură; monumentul funerar din faţa lagărului 
ce înglobează circa 7 tone de cenuşă umană. Tot-
odată, a reamintit şi de masacrele comise în afara 
lagărelor, în localităţile mici de la graniţele Poloniei, 
unde, spre exemplu, toţi evreii dintr-o localitate, 
circa 2550 de persoane, au fost puşi să sape o 
groapă mare şi apoi au fost împuşcaţi şi acoperiţi 
cu pământ de-a valma, morţi, muribunzi şi răniţi. 
Alte subiecte abordate de ing. Paul Schwartz au 
fost ascensiunea lui Hitler pe fondul crizei de atunci, 
industria nazistă de război, dar şi deciziile contro-
versate ale aliaţilor, precum şi nebombardarea 
lagărelor în lipsa unei tehnici avansate de stabilire 
a coordonatelor. Amănuntele de specialitate, pre-
zentate din perspectiva ingineriei militare, au fost 
extrem de interesante. De asemenea, vicepreşe-
dintele F.C.E.R. a semnalat cu durere existenţa 
unor tineri care consideră fascismul o idee bună şi 
promovează, mai ales prin desene stradale, sim-
bolurile naziste. El a evidenţiat eforturile deosebite 
depuse de F.C.E.R. în combaterea negaţionismului. 

Amintiri
Prin vocea Serenei Adler – care a dat citire pe 

larg notiţelor tatălui său, ce s-a luptat cu vremurile, 
iar acum se luptă cu vârsta venerabilă – Otto Adler 
povestea:

„În ghetoul de la Cluj umbla zvonul că vom fi  
trimişi să muncim în agricultură, la sud de Dunăre. 
(...) Am mers trei zile în vagonul de marfă, fără 
mâncare, cu apă insufi cientă şi, auzind discuţia 
dintre doi feroviari maghiari, am ştiut că drumul 
era în sens opus. (...) A urmat «episodul paşnic»... 
triajul lui Mengele, când mamei mele, o femeie fru-
moasă de 42 de ani, i s-a spus, ca şi multor altora: 
«odihniţi-vă, că veţi face un duş». Aşa spuneau: 
«veţi face un duş»...  Mama a fost trimisă direct în 
camera de gazare... Noi, ceilalţi, desemnaţi pentru 
muncă, îmbrăcaţi cu haine vărgate am fost mânaţi 
într-un lagăr uriaş, cu sârmă ghimpată, electrică 
(...); zilnic avea loc numărătoarea şi împărţirea 
unui ghiveci din sfeclă furajeră; fi ecare avea voie 
să trimită o telegramă cu un text unic, standard, 
«Sunt sănătos şi vesel». Nu am afl at dacă vreo 
carte poştală din acestea a ajuns vreodată la Cluj.
(...) Am respirat mirosul de fum rezultat din arderea 
fraţilor noştri”.    

DIANA MEDAN

M E S A J E
Preşedintele TRAIAN BĂSESCU: 

Să ne amintim! 
“Astăzi aducem omagiul nostru memoriei victimelor Holoca-

ustului din întreaga lume. După cel de-al doilea război mondial, 
Holocaustul a devenit un nume generic pentru o tragedie umană 
de proporţii, care a fost justifi cată printr-o ideologie a urii şi a dis-
criminării rasiale. Fiecare popor îşi construieşte identitatea într-un 
permanent dialog cu istoria. Din păcate, această istorie, în care 
suntem cu toţii implicaţi, a făcut ca Holocaustul să devină o parte 
a identităţii poporului evreu. Consacrarea, la nivel internaţional, a 
unei zile în care cinstim amintirea dramei Holocaustului este un 
gest necesar de respect şi de compasiune, pe care îl datorăm, în 
egală măsură, victimelor şi supravieţuitorilor Şoah-ului”, se arată 
în mesajul preşedintelui Traian Băsescu. 

“După asemenea tragedii umane, vine un timp al refl ecţiei, 
când suntem chemaţi să asumăm cu luciditate trecutul…Nimeni 
nu poate nega efectele devastatoare ale urii rasiale, ale discri-
minării şi violenţei. Dacă uneori deciziile politice şi legislaţia nu 
sunt sufi ciente pentru a pune capăt manifestărilor extremiste, 
amintirea crimelor şi a mediului care le-a făcut posibile poate să 
formeze o mentalitate a deschiderii autentice către celălalt, în 
care cunoaşterea şi toleranţa să fi e privilegiate şi cultivate. Poate, 
într-un mod aparent paradoxal, comemorarea Holocaustului, ca 
expresie ultimă a răului în istoria modernă, ne încurajează să 
împlinim ceea ce este bun şi drept într-o societate care doreşte 
să rămână consecventă cu principiile sale; condamnând violenţa 
şi discriminarea, ne exprimăm fi delitatea faţă de valorile care ar 
trebui să ne defi nească acţiunile şi să ne orienteze aspiraţiile: li-
bertatea, solidaritatea, demnitatea şi curajul...Lecţia Holocaustului 
ne arată că suntem nevoiţi să ne amintim de război pentru a putea 
gândi o civilizaţie a păcii; trebuie să ne amintim de sacrifi carea 
a milioane de oameni nevinovaţi pentru a înţelege valoarea unei 
singure vieţi; trebuie să ne gândim la cei care nu au avut de ales, 
tocmai pentru ca noi să conştientizăm importanţa deciziilor per-
sonale pe care le vom lua... Ziua de 27 ianuarie este o zi în care 
istoria se priveşte pe sine prin prisma celor care au supravieţuit 
ororilor totalitarismului. Mesajul acestei zile este, aşa cum spune 
tradiţionala rugăciune evreiască, «Să ne amintim!». Cred că nu-
mai astfel putem înţelege misiunea care ne revine în calitate de 
cetăţeni şi oameni de stat, într-o lume a libertăţii şi a civilizaţiei“, 
se arată în încheierea mesajului.

Premierul VICTOR PONTA: 
E important să înţelegem 

greşelile trecutului
Lupta împotriva discriminării rasiale, a xenofobiei și a anti-

semitismului este o condiție a umanităţii, se arată în mesajul 
premierului Victor Ponta. 

“Holocaustul este un episod negru pentru istoria umanității, o 
tragedie de proporții față de care noi, cei din prezent, avem o dublă 
datorie: cea de a ne exprima compasiunea față de milioanele de 
oameni ce au fost exterminaţi în lagărele naziste de concentrare și 
cea de a vorbi în permenanță despre această oroare a trecutului 
astfel încât ea să nu se repete vreodată. Atâta timp cât societatea 
contemporană nu ezită să ne arate că pericolul extremist este 
încă activ, rana istorică a Holocaustului va rămâne deschisă. De 
aceea, este important să înţelegem şi să conştientizăm greşelile 
trecutului astfel încât, în prezent, să acţionăm prompt de fi ecare 
dată când valori precum toleranţa, includerea, diversitatea sau 
libertatea sunt puse sub semnul întrebării”, a relevat premierul 
în mesajul său.

Secretarul general al ONU, BAN KI-MOON: 
Dedicăm comemorarea 

celor care au salvat evrei
Cu prilejul Zilei Internaţionale a Holocaustului, comemorată, 

în urma deciziei ONU, la 27 ianuarie, ziua eliberării lagărului de 
la Auschwitz–Birkenau, Ban Ki-Moon, secretarul general al ONU, 
a evocat în mesajul său “eroii anonimi” care au murit în lagăre 
ale morţii. “În timpul celui de-al doilea război mondial, evrei, romi, 
prizonieri de război sovietici şi alte persoane, care nu au vrut să 
accepte ideologia pervertită a lui Hitler de perfecţiune ariană, au 
fost omorâţi sistematic în lagăre ale morţii, cum a fost lagărul de 
la Auschwitz-Birkenau. Dar unii au reuşit să evite asasinatele. Ei 
au scăpat deoarece câteva sufl ete curajoase şi-au riscat viaţa lor 
şi a familiilor  lor pentru a salva evrei şi alte victime ale persecuţiei, 
de la moartea aproape sigură. Unii i-au adăpostit pe cei ce urmau 
să devină victime în căminele lor, alţii au ajutat familii să obţină 
permise de liberă trecere cu care au putut scăpa…Unii dintre ei 
sunt cunoscuţi dar foarte mulţi au rămas anonimi. Comemorarea 
din acest an le este dedicată. Mulţumesc Drepţilor între Popoare 
care fi gurează în programul ONU de la Yad Vashem, program 
care a împlinit 50 de ani, pentru că i-au identifi cat şi le-au acordat 
distincţii”. 

Ban Ki-Moon a precizat că Yad Vashem şi Programul ONU au 
elaborat un pachet educaţional despre salvatori care va fi  folosit în 
toate şcolile din lume. În această zi, a spus el în continuare,  “să 
ne amintim de toţi oamenii nevinovaţi care şi-au pierdut viaţa în 
Holocaust…şi să fi m inspiraţi de cei care au avut curajul să nu fi e 
nepăsători - oamenii simpli care au făcut paşi extraordinari pentru 
a apăra demnitatea umană, deoarece exemplul lor se păstrează şi 
astăzi”. Secretarul general al ONU a atras atenţia asupra intensi-
fi cării actelor extremiste de violenţă şi ură, subliniind necesitatea 
vigilenţei. “Să avem curajul să ne pese pentru a putea construi 
astăzi o lume mai bună şi mai sigură”, a spus Ban Ki-Moon.

Ziua Internaţională de Comemorare 
a Victimelor Holocaustului

„FUMUL FRAŢILOR NOŞTRI” – cei şase milioane, 
fi e-le amintirea binecuvântată!

Otto Adler, supravieţuitor  al HolocaustuluiOtto Adler, supravieţuitor  al Holocaustului

Ing. Paul Schwartz, Ing. Paul Schwartz, 
vicepreşedinte F.C.E.R.vicepreşedinte F.C.E.R.

E x p o z i ţ i e  c o m e m o r a t i v ăIaşi
De Ziua Internaţională a Me-

moriei Holocaustului, Institutul 
Naţional pentru Studierea Ho-
locaustului din România „Elie 
Wiesel” a organizat, împreună 
cu Institutul Francez din Iaşi şi cu 
Uniunea Artiştilor Plastici - Filiala 
Iaşi, vernisajul expoziţiei de artă 
vizuală „Cum a fost posibil? Ho-
locaustul evreilor din România.”

Expoziţia, găzduită de Gale-
riile de artă „N. Tonitza” ale UAP 
Iaşi, a prezentat pe simeze lucrări 

realizate în Tabăra de pictură 
organizată de INSHR la Cristian 
– Braşov în iulie 2012, tabără 
afl ată la cea de-a patra ediţie.

Începând de acum cinci ani, 
Institutul Francez din Iaşi mar-
chează, în fi ecare 27 ianuarie, 
Ziua Memoriei, prin organizarea 
unor evenimente cultural- artisti-
ce având ca scop prevenirea şi 
combaterea crimelor împotriva 
umanităţii. Anul acesta, sub titlul 
generic “Romantisme ebraice”, a 

fost organizat un recital extraor-
dinar de pian şi vioară având în 
program lucrări ale compozitori-
lor Max Bruch, Joseph Achron, 
George Perlman, Ernest Bloch, 
Marcel Mihailovici, John Williams 
şi Mark Warshawsky. Găzduit de 
Filarmonica “Moldova” şi Univer-
sitatea de Arte “George Enescu”, 
recitalul i-a avut ca invitaţi pe 
Isabelle Durin (vioară) şi Michael 
Ertzscheid (pian).

MARTHA EŞANU 
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Eleva Tania Turcu, de la Şcoala “Re-
gele Ferdinand” din Sibiu, este fi nalista 
Olimpiadei locale şi naţionale “MEMORIA 
HOLOCAUSTULUI”.  Festivitatea de pre-
miere a avut loc la sediul Băncii Leumi 
- Sucursala Sibiu, unde Manfred  Rauch-
werger, senior vicepreşedinte executiv al 
Băncii Leumi - Israel, a felicitat laureata 
şi i-a înmânat premiul: un laptop - tabletă 
de ultimă generaţie - şi o diplomă.

Au participat la ceremonie inspector 
general şcolar,  prof.dr. Ştefan Firu, pre-
şedintele   Comunităţii Evreilor din Sibiu, 
ing. Otto Deutsch, consilier la Primaria 
Sibiu,  prof.  Floarea Dragoş Marinca, 
director al Băncii Leumi - Sucursala Sibiu, 

ec. Emilia Botiş, directorul Şcolii „Regele 
Ferdinand”, prof. Mihai Frâncu, părinţi, 
elevi, reprezentanţi ai  mas media locale. 
Corul de copii al şcolii a oferit un spectacol 
muzical, alcătuit din melodii tradiţionale 
israeliene şi româneşti.

Este de remarcat faptul că prof. Mihai 
Frâncu, directorul şcolii sus amintite, 
prezenţă  remarcabilă în domeniul stu-
dierii istoriei Holocaustului, este sufl etul 
a numeroase manifestări pe această 
temă, la care au participat, în timp, trei 
ambasadori ai Statului Israel, preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, ambasadorul 
SUA, o delegaţie a  AERVH, condusă de 
preşedintele Asociaţiei, dr. Liviu Beris. 

Un grup de elevi ai şcolii, sub conduce-
rea directorului ei, a luat parte  la ultima 
comemorare a pogromului de la Iaşi. 
Colaborarea între prof. Mihai Frâncu şi 
Comunitatea Evreilor din  Sibiu a început 
în urmă  cu ani, de când grupuri de elevi ai 
şcolii vizitează periodic Sinagoga. Elevilor 
le sunt prezentate aspecte legate de Co-
munitate, semnifi caţia sărbătorilor evre-
ieşti, personalităţi culturale evreo-române, 
contribuţia lor la viaţa culturală, economi-
că, socială a României, dar şi de pe plan 
local, calendarul iudaic. Tot la Sinagogă 
au loc convorbiri cu supravieţuitori de la 
Auschwitz, din Transnistria ş.a. Temele au 
stârnit interesul elevilor, devenind  factori 

importanţi de cunoaştere reciprocă şi, mai 
ales, de educare a tinerei generaţii. Lecţii 
în această ambianţă propice se fac şi cu 
elevii altor şcoli sibiene şi din judeţul Sibiu.  

Prin asemenea activităţi, Comunitatea 
sibiană are un aport semnifi cativ în proce-
sul de educare a tinerei generaţii în spiritul 
bunei convieţuiri şi al respectului reciproc.  

Coresp. ing. OTTO DEUTSCH
Preşedintele C.E. Sibiu

O l i m p i a d a  „ M e m o r i a  H o l o c a u s t u l u i ”

E r o a r e a  u n o r  d a s c ă l i
Tot mai des întâlnesc la unii dascăli, 

fi e de nivel liceal, fi e universitar şi chiar 
academic - ca să nu vorbesc de „istori-
cii” de ocazie, din mas media - tendinţa 
de edulcorare şi chiar de glorificare 
a unor personalităţi care şi-au înscris 
numele pe pagini sângeroase ale istoriei 
acestei ţări. Mă voi referi la Corneliu Ze-
lea Codreanu şi la mareşalul Antonescu. 
Este limpede că prăbuşirea comunis-
mului a creat un vid, aceasta ar fi  prima 
eroare, dispariţia dictatorului NC fi ind 
privită din puncte de vedere diferite, în 
locul cultului nemeritat al acestuia, fi ind 
înălţate fi guri care merită atenţie, dar nu 
admiraţie. Am să mă explic. Codreanu a 
fost un personaj carismatic, se credea 
un fel de Mesia politic, credea în meni-
rea sa de mântuitor. A tras cu pistolul 
în  prefectul de la Iaşi, ucigându-l, dar 
a fost achitat. A organizat şi încurajat 
mişcări de stradă cu caracter ultranaţi-
onalist, a scris o „Cărticică a şefului de 
cuib” , de un primitivism şi o ură faţă de 
alte etnii, nedemnă pentru un veac ce 
se dorea civilizatoriu. De Mişcarea le-
gionară s-au ataşat, vremelnic sau mai 
consecvent, tineri intelectuali, străluciţi 
prin pregătirea lor, fapt explicabil prin 
situaţia jalnică în care se cufundase 
România interbelică, politicianismul şi 
corupţia aduse până în vârful statului. 
Codreanu a fost urmat de un avocat mai 
puţin carismatic, dar mai crud, Horia 
Sima, răspunzător pentru masacrarea 
a 60 de demnitari români la Jilava, 
în octombrie 1940, a savanţilor Iorga 
şi Madgearu, de jafurile din cartierul 
evreiesc şi de Rebeliunea şi Pogromul 
din ianuarie 1941. Sima a fost ţinut în 
lagăr, în Germania, ca piesă de şantaj 
împotriva mareşalului Antonescu. A 
murit liniştit în anii 90, în străinătate.

 Poziţia lui Ion Antonescu este mai 
difi cil de analizat. Lozinca sa de elibe-
rare a Basarabiei şi Bucovinei a deş-
teptat în sufl etele românilor speranţe 
deşarte. S-a aliat cu unul dintre cele 
mai sinistre personaje ale istoriei, Hitler, 
sperând să câştige un război în care 
însăşi existenţa civilizaţiei europene şi 

a lumii era pusă în pericol. Este straniu 
la un om de pregătirea lui Antonescu 
un asemenea grad de cecitate. Dacă 
Napoleon nu a înţeles de la început 
absurditatea unei campanii în vastele 
zone ale Rusiei euro-asiatice, este ciu-
dat că Hitler şi Antonescu nu au reţinut 
nimic. În Rusia au pierit sute de mii de 
militari români, rezultatul fi ind intrarea 
tancurilor sovietice în România, cu toate 
urmările acesteia. Nu mai vorbim aici de 
crimele făptuite împotriva multor zeci 
de mii de evrei nevinovaţi, femei, copii, 
bătrâni (din biografi a mea, dau exemplu 
pe bunicii din partea mamei).

 Vreau să fi u bine înţeles. Eu nu 
vorbesc aici ca un evreu răzbunător, 
obsedat de Holocaust, deşi tema este 
cumplit de obsesivă, ci de fapte la fel 
de reale, obiective. Nostalgia pro-legi-
onară, pro-antonesciană nu are nici un 
temei. Chiar aderenţi sau simpatizanţi 
ai Legiunii precum Nichifor Crainic, Emil 
Cioran, ş.a. s-au dezis categoric de 
crimele Legiunii, pe care la început o 
admirau. Pe unele site-uri apare Cioran 
lăudând Legiunea, dar se omite ce a 
spus în anii de după război, Cioran fi ind 
un iubitor al Franţei, devenit un clasic al 
literaturii franceze.

BORIS MARIAN

„ C u  c ă r ţ i l e 
d e s c h i s e ! ”

În fiecare lună, actorii Teatrului 
Evreiesc de Stat vă invită la un spec-
tacol-lectură, o prăjitură şi un pahar 
de ceai. Este formatul unei întâlniri 
cu prietenii, pentru care intrarea este 
gratuită şi trataţia este din partea TES. 

Spectacolul-lectură începe la ora 
16 şi face parte din proiectul „Cu 
cărţile deschise la TES”. Miercuri, 20 
februarie, Maia Morgenstern, Luana 
Stoica, Mircea Drâmbăreanu şi Viorica 
Bantas au citit din „Jurnalul” lui Victor 
Klemperer.

Comemorarea Zilei Internaţionale 
a Holocaustului la Şimleu Silvaniei
Seria evenimentelor comemorative 

dedicate Holocaustului a inclus şi sim-
pozionul organizat de Primăria Şimleu 
Silvaniei, împreună cu Muzeul Memorial 
al Holocaustului din Transilvania de 
Nord şi Colegiul Naţional „Simion Băr-
nuţiu”. Acesta a reunit personalităţi din 
administraţia publică locală, în frunte cu 
prefectul Filonas Chis şi cu primarul Sep-
timiu Turcaş, precum şi Rabin Zvica Kfi r. 
Ambasadorul Statului Israel în România, 
E.S. Dan Ben Eliezer, a fost invitat de 
onoare la această ceremonie, care s-a 
bucurat de o deosebită atenţie. Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România a 
fost reprezentată de ing. Rudy Marcovici. 

Ceremonia a debutat în Sala de 
Consiliu a Primăriei, prilej cu care a fost 
înmânată Medalia Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Şimleu ambasadorului Dan 
Ben Eliezer, urmată de luări de cuvânt 
care au evocat importanţa relaţiilor dintre 
cele două state, precum şi semnifi caţia 
comemorării. De asemenea la Sinagoga 
din Şimleu, rabinul Zvica Kfi r a ofi ciat un 
emoţionant moment religios, rostind Ka-
diş în amintirea victimelor Holocaustului 
din Şimleu. Elevi ai Liceului din Petah Ti-
kva, înfrăţit cu Liceul din Şimleu, au aprins 
şase lumânări în amintirea victimelor 
Holocaustului din Şimleu, comemorarea 
încheindu-se cu un recital de cântece is-
raeliene şi o scurtă piesă de teatru. Apoi, 
într-un gest simbolic, a fost plantat un 
copac memorial spre evocarea victimelor 
Holocaustului.

DAN DRUŢĂ

N e - a  p ă r ă s i t  F e l i c i a  A n t i p
În dimineaţa zilei 

de 16 februarie a.c. 
ne-a părăsit Felicia 
Antip, o persona-
litate în cultura ro-
mână. Născută în 
1927, la Focşani, a 
absolvit Facultatea 
de Filosofi e la Iaşi. 
A lucrat ca redactor 
la Agerpres (1950 – 

1963), la revista „Lumea” (1963 – 1971), 
la Radio, la „Tribuna României” (între 
1971 – 1984). Este autoarea volumelor 
de memorialistică „Lumea din ziare” 
(Editura „Porto Franco” şi Editura „Car-
tea Românească”, 1997), şi „Aventuri 
ale conştiinţei de sine” (Editura Hasefer, 
2006)”, dedicat problemei identitare din 
opera unor mari scriitori evrei. Printre 
cărţile traduse se numără volume de Paul 
Auster şi Elie Wiesel. S-a impus drept 
unul dintre cei mai importanţi cronicari ai 

literaturii străine prin rubrica ţinută timp 
de decenii în „România literară” (înainte 
de 1989) şi în „Adevărul literar şi artistic” 
(după 1990). Ultima lucrare se referă la 
Mircea Ivănescu, un mare poet român. 
Acordarea, în 1999 a Premiului Fundaţiei 
„Gh.Ursu” publicistei şi scriitoarei Felicia 
Antip era o recunoaştere târzie a unor 
merite, deseori ignorate, ale unei mari 
personalităţi. Motivaţia juriului se referea 
la promovarea gândirii critice ( şi nu nu-
mai de după 1989), a respectului pentru 
adevăr, ca şi combaterea tendinţelor 
naţionalist-şovine. Mai putem adăuga şi 
respectul exemplar pentru deontologia 
jurnalistului, invitaţia permanentă la dialog 
civilizat, la un nivel de educaţie şi cultură 
de care unii jurnalişti, lansaţi nu demult, 
s-au debarasat cu uşurinţa elevului slab 
la mai toate materiile. 

Recent, pe Internet, a circulat un 
articol al Feliciei Antip, intitulat „Antisemi-
tism”, care merită să fi e reluat, pe scurt, 

pentru cei care nu l-au citit. 
Autoarea avea o mare experienţă în 

activitatea de presă, din perioada dicta-
turii comuniste, cu toate caracteristicile 
acelei perioade. Evreii nu au fost scutiţi 
de rigorile „luptei de clasă”, dimpotrivă, 
printre ei au fost numeroşi cei consideraţi 
„burghezi”, indezirabili pentru munca în 
presă, în orice domeniu care ţinea de 
ideologie, învăţământ, etc. Felicia Antip 
a suferit direct aceste persecuţii, atât 
ca evreică, dar şi ca „element burghez”. 
Până şi căsătoria cu maiorul C. Antip a 
putut fi  înregistrată numai prin intervenţia 
de bun simţ a lui Corneliu Mănescu. Un 
omagiu pentru consecvenţa sa democra-
tică este adus lui George Ivaşcu, director 
de publicaţii, care a ştiut să ţină piept, 
cât s-a putut, presiunii dogmatismului şi 
demagogiei peceriste. Dar antecedentele 
antisemitismului în România se găsesc în 
perioada interbelică şi chiar mult înaintea 
acesteia. Despre acest aspect se vorbeş-

te acum, dar nu este încă destul de bine 
înţeles de unele cercuri. Totodată, după 
1989, fostul deţinut politic Ticu Dumitrescu 
a militat perseverent pentru acordarea 
unor reparaţii numai victimelor dictaturii 
comuniste, de parcă victimele dictaturii 
antonesciene nu au existat. Influenţa 
poziţiei sale a avut consecinţe demora-
lizante şi discriminatorii faţă de evrei, în 
primul rând. 

În anul 2006, la Editura Hasefer 
apărea o carte demnă de a fi  reţinută, 
o carte-reper: „Aventuri ale conştiinţei 
de sine”, semnată de Felicia Antip. Am 
citit-o cu mare interes şi am comentat-o 
la timpul respectiv. Este vorba de scriitori 
evrei faţă-n faţă cu destinul lor. Sunt ana-
lizate itinerariile unor scriitori de pe alte 
meridiane: Th. Lessing, Otto Weininger, 
Zygmund Baumann, A. Appelfeld, George 
Steiner, Paul Celan, Raymond Aron, Saul 
Bellow, Amos Oz, Ph. Roth, ş.a. 

BORIS MEHR

Sesiunea 
„Educaţie pentru viitor 

prin înţelegerea trecutului”
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România (INSHR) “Elie 

Wiesel”, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic (CCD) “Grigore Tăbăcaru” - Ba-
cău, a organizat la Centrul „American Corner” din oraş sesiunea de evaluare fi nală a 
cursanţilor care au parcurs programul de formare continuă „Holocaust, combaterea 
rasismului şi discriminării”, destinat profesorilor de ştiinţe socio-umane, diriginţilor din 
învăţământul preuniversitar şi acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Programul 
de formare este parte integrantă a proiectului naţional ”Educaţie pentru viitor prin 
înţelegerea trecutului: pregătirea formatorilor de profesori în domeniul istoriei Holo-
caustului”, iniţiat şi organizat de Ambasada S.U.A. la Bucureşti, Muzeul Holocaustului 
de la Washington, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie 
Wiesel” şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.

O dată cu trecerea INSHR „Elie Wiesel” din subordinea Ministerului Culturii în 
coordonarea primului ministru, corespondentului nostru, prof. Gabriel Stan, director 
al CCD - Bacău, i-a fost reconfi rmată calitatea de membru al Comitetului pentru pro-
grame educaţionale şi parteneriate cu instituţii academice, care funcţionează pe lângă 
acesta. Comitetul, alcătuit dintr-un număr de până la 31 de personalităţi reprezentative 
ale vieţii publice interne şi internaţionale în domeniul studierii istoriei Holocaustului, 
reprezintă organul consultativ pentru elaborarea şi aplicarea programelor educative, 
adoptă planul naţional de programe educaţionale, face recomandări, avizează şi 
face propuneri asupra acestora. „Şi în acest an şcolar vom organiza împreună cu 
INSHR, la Bacău, o serie de evenimente, precum programul de formare continuă, 
acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale, derulat sub genericul sus amintit”, ne-a 
relatat corespondentul. (E.S.) 

Bacău

Sibiu
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-  Cum vă 
simţiţi după ce 
aţi preluat con-
ducerea JIBF 
în anul celei 

de-a 50-a aniversări?
- În primul rând, mă simt foarte umil, 

deoarece aceasta este o mare provocare 
pentru mine. Eu vin dintr-o altă lume, 
din cea a diplomaţiei, a organizaţiilor 
evreieşti. Aşa cum am spus şi la deschi-
dere, mi-am petrecut 33 de ani din viaţă 
în diplomaţie, apoi alţi 12 în organizaţia 
United Israel Appeal - Keren Hayesod. 
Aşadar, această sarcină este una nouă 
pentru mine şi, deci, trebuie să învăţ 
foarte multe, ceea ce însă nu este o 
problemă, pentru că îmi place să învăţ.

Pe de altă parte, îmi doresc cu 
fervoare să reuşesc, pentru că Târgul 
Internaţional de Carte de la Ierusalim 
are o bună reputaţie mondială, pe care 
doresc să o sporesc, dacă voi putea. De 
aceea spuneam că mă simt atât umil, cât 
şi stimulat de provocare.

Mă mai simt şi mândru pentru că, 
după atâţia ani în care am făcut cu totul 
alte lucruri, oamenii au apelat la mine 
pentru a-l înlocui pe bunul meu prieten 
Zev Birger, care a deţinut preşedinţia Târ-
gului timp de 30 de ani şi, din nefericire, 
a murit într-un accident acum un an şi 
jumătate. Voi căuta să calc pe urmele lui, 
să perfecţionez ceea ce a reuşit el să facă 
şi să ajut Israelul să strălucească în lume 
din punct de vedere intelectual, cultural, 
prin cărţi, pentru că, la urma urmei, ni se 
spune Poporul Cărţii. Aşa văd misiunea 
pe care am primit-o la Târgul de Carte.

- Din câte aţi avut de făcut până 
acum, ce vi s-a părut cel mai greu?

- Să învăţ. Să învăţ repede. Şi asta 

pentru că eu am fost numit în această 
funcţie cu numai câteva luni în urmă. Este 
adevărat că îmi plac cărţile, chiar am scris 
câteva, dar totuşi, este o lume nouă. Pe 
deasupra, nu există o şcoală unde să poţi 
merge să înveţi astfel de lucruri. Trebuie 
să înveţi pe măsură ce rezolvi lucrurile, 
să continui să înveţi şi asta mi s-a părut 
a fi  cea mai mare provocare.

- Până acum aţi reuşit să aduceţi 
în Israel trei miliarde de dolari. Veţi 
continua să colectaţi fonduri?

- Acum voi căuta să adun fonduri 
pentru Târgul de Carte. Am desfăşurat 
această activitate pentru Israel, până 
acum. Am multe cunoştinţe în lume, ştiu 
foarte mulţi oameni iar acum, când sunt 
preşedintele Târgului de Carte, trebuie 
să aduc bani pentru acesta.

- La Târg există o Societate a 
Editorilor şi Agenţilor Literari. Ce vă 
propuneţi să faceţi în această direcţie?

- În fi ecare an, aducem aici, pentru 
o săptămână, prin intermediul acestei 
Societăţi, 50 de agenţi literari, editori 
şi autori, pentru a le da ocazia să se 
cunoască între ei. Ei participă la Târg, 
văd Israelul, merg la seminarii, au un 
bogat program de vizite, iar apoi intră 
în rândul celor peste 500 de alumni pe 
care îi avem deja. Acesta este un grup 
puternic, care cunoaşte, iubeşte şi ajută 
Târgul de Carte. Acum, acest proiect 
de prestigiu a primit numele distinsului 
meau prieten şi predecesor Zev Birger. 
Trebuie să privim în perspectivă. Într-o 
bună zi, aceşti oameni vor fi oameni 
foarte importanţi, conducători de edituri, 
vor deţine ziare, vor fi  patronii unor mari 
agenţii şi vor fi  toţi prieteni ai Târgului de 
Carte de la Ierusalim.

- Vă mulţumesc.

Ierusalimul a fost 
denumit în multe feluri, 
dar una dintre cele mai 
coerente defi niţii, aceea 

de Capitală a Cărţii în Ţara Poporului 
Cărţii, îi aparţine preşedintelui Israelului, 
Shimon Peres, şi a fost rostită cu ocazia 
deschiderii ofi ciale a ediţiei 2013 a Târgu-
lui Internaţional de Carte de la Ierusalim 
(JIBF): „Dacă m-ar întreba cineva ce vise 
am, aş spune că visez ca Ierusalimul să 
fi e Capitala Cărţii şi inima unei noi păci în 
Orientul Mijlociu”, a declarat Peres, care 
a adăugat că „in the era Facebook, one 
can still read a book in Jerusalem”, adică, 
printr-un intraductibil joc de cuvinte, „în 
epoca Facebook, la Ierusalim încă mai 
poţi citi o carte”.

Manifestarea, care şi-a sărbătorit anul 
acesta semicentenarul de la înfi inţare, se 
afl ă la a 26-a ediţie şi s-a desfăşurat între 
10-15 februarie, reunind 600 de edituri 
din 40 de ţări. Cu acest prilej, Societatea 
Editorilor şi Agenţilor Literari, înfi inţată 
în 1985 pentru a facilita legăturile dintre 
membri, a preluat numele fostului director 
al JIBF, Zev Birger, decedat de curând. 
În prezent, preşedintele târgului este 
ambasadorul Avi Pasner, fost diplomat şi 
consilier al ex-premierului Yitzhak Shamir.

Premiul Ierusalim 2013 a fost acordat 
scriitorului Antonio Munoz Molina, distinc-
ţia fi indu-i înmânată condeierului spaniol 
de către primarul Ierusalimului, Nir Bar-
kat, pentru toleranţa şi respectul pentru 
libertatea individuală specifi că literaturii 
semnate de Molina.

Nir Barkat a făcut o grăitoare incursi-
une în istoria oraşului şi în perspectivele 
acestuia. Oricine dorea să izbutească, 
venea la Ierusalim, pentru că un succes 
dobândit aici era imediat acceptat de 
toate triburile. „Acesta rămâne viitorul 
oraşului nostru, viitorul omenirii. Cum se 
poate, cu asemenea populaţii diferite, 

cu interese diferite, să obţii succesul în 
oraşul nostru? Ca primar al Ierusalimului, 
înţeleg cât de importantă este cultura şi 
deschiderea pentru oraşul nostru. Acest 
spirit de libertate, de mişcare liberă, de 
exprimare liberă, de acum 3000 de ani, 
este încă cel care domneşte la Ierusalim”, 
a subliniat Nir Barak. „Importanţa culturii 
în Ierusalim nu este resimţită numai de 
locuitorii săi, sau de poporul israelian, 
ci de întreaga lume, care recunoaşte şi 
admiră Ierusalimul”. 

Într-un astfel de oraş, un târg de carte 
este binevenit şi la el acasă.

România, unul dintre 
standurile importante 

ale JIBF 2013-02-25
În standul României de la Târgul Inter-

naţional de Carte de la Ierusalim, organi-
zat de Ministerul Culturii şi Institutul Cultu-
ral Român, au fost prezente 25 de edituri, 
care au expus circa 600 de volume. La 
sosirea la Ierusalim, am avut o imagine 
concretă despre cum erau percepute 
delegaţia şi standul românesc, pentru 
că persoana care se ocupa cu cazarea 
expozanţilor a exclamat, bucururoasă: 
„A, sunteţi din România! Grozav! Aveţi 
unul dintre cele mai bogate programe 
de manifestări colaterale, în fi ecare zi se 
întâmplă ceva la standul vostru!”

Într-adevăr, evenimentele au început 
de luni, 11 februarie, când a avut loc prima 
cafenea literară, la care Varujan Vosga-
nian, prezent în calitate de scriitor, nu 
de ministru, a lansat „Cartea şoaptelor”, 
apărută la Polirom, şi a subliniat diferenţa 
dintre genocidul armean şi Holocaustul 
evreilor. „Sunt două lucruri total diferite şi 
Doamne fereşte ca armenii să fi  avut şi ei 
un Holocaust. Dar recunoaşterea de către 
guvernul israelian a genocidului armean 

Comemorarea a 71 de ani de la 
scufundarea vasului „Struma”

La Beer Sheva (Israel) a avut loc, pe 24 februarie, o impresionantă comemorare 
a împlinirii a 71 de ani de la scufundarea vasului „Struma”, tragedie în care şi-au 
pierdut viaţa 767 de evrei, plecaţi din România spre Ereţ Israel. Vasul data din prima 
jumătate a secolului al 19-lea şi servise transportului de vite şi lână. 

A existat un singur supravieţuitor, David Stoliar, care s-a stabilit ulterior în Australia. 
Au pierit 767 de oameni, între care şi Itzhak Tercatin, fratele inginerului Baruch Tercatin.  

Responsabilitatea scufundării vasului este împărţită între Turcia, care a refuzat 
să permită intrarea vasului în port, Anglia, care nu mai accepta intrarea în Palestina 
a nici unui evreu, Rusia, căreia îi aparţinea submarinul care a lansat torpila ucigaşă, 
dar şi autorităţile vremii din România, cărora nu le-a păsat dacă vaporul va ajunge sau 
nu la destinaţie, singurul lucru important fi ind ca încă 768 de evrei să plece din ţară.

HASEFER în Capitala Cărţii

AVI PASNER: cel mai greu 
mi-a fost să învăţ

ar fi  un gest mult aşteptat şi bine primit”, 
a declarat Vosganian, care este şi pre-
şedintele Uniunii Armenilor din România.

Marţi a fost rândul Editurii Hasefer să 
îşi prezinte programul editorial şi cele mai 
recente apariţii, iar miercuri, 13 februarie, 
apreciata scriitoare Madeleine Davidson 
şi-a lansat cartea „Învaţă-mă să trăiesc”, 
deja cunoscută cititorilor „Realităţii Evre-
ieşti”.

Zilele următoare au continuat, în 
acelaşi ritm, prezentările cărţilor „Apoi, 
după bătălie, ne-am tras sufl etul”, a lui 
Alexandru-Bogdan Stănescu (Cartea 
Românească), „Ceea ce ne desparte” 
de Alexandru-Bogdan Stănescu şi Vasile 
Ernu (Polirom).

Hasefer, o prezenţă 
apreciată de public

Desigur, au fost multe motive pen-
tru care cititorii au venit în număr mare 
la standul Editurii Hasefer, din cadrul 
F.C.E.R. Un motiv, evident, este prezenţa 
exclusivă de carte evreiască, majoritatea 
în limba română, ceea ce a determinat 
şi un nivel apreciabil de vânzări, deşi, în 
2013, publicul nu a mai venit la JIBF în 
număr la fel de mare ca la ediţiile prece-
dente.

Cum tot răul este spre bine, programa-
rea la începutul târgului a lansării cărţilor 
lui Moshe Idel „Lumi vechi, oglinzi noi” şi 
Zoltan Terner „Destinul iudaic între lumini 
şi bezne”,  apărute în 2012 la Hasefer, 
ne-a pus sub lumina refl ectoarelor din 
primele zile ale acestui festival al cărţii. 
Asta a fost partea bună; cea rea părea, 
la început, să fi e ora înaintată (19) la care 
era programat evenimentul, ceea ce nu 
mai permitea venirea cititorilor din Haifa şi 
Tel Aviv, unde locuiesc mai mulţi vorbitori 
de română decât la Ierusalim. Renumele 
autorilor a făcut însă să vedem peste 35 
de oameni la lansare, ceea ce este mai 
mult decât se adună, adesea, la lansări 
din librăriile bucureştene.

Auditoriul a părut interesat şi de expli-
caţiile date de subsemnatul, ca director 
al editurii, despre posibilităţile de a face 
faţă difi cultăţilor fi nanciare pe care criza 
le aduce şi în acest domeniu. „Cea mai 
proastă decizie este să reduci activitatea”, 
dar ca să nu ajungi aici, banii (veniţi de 
la Guvernul României, prin DRI şi de la 
F.C.E.R.) trebuie chivernisiţi altfel: crescut 
contactul cu publicul, pentru a majora 
cererea de carte, prin participarea la 22 
de târguri în 2012, faţă de 10, în 2011, 
limitarea tirajelor pentru a evita produc-
ţia pe stoc, concomitent cu reeditarea 
cărţilor epuizate („Sinagoga în România”, 
„Întâlniri cu Marcel Iancu”, „Ca la mama 
acasă” – carte de bucate etc), reducerea 
cheltuielilor (un ajutor deosebit este primit 
din partea unor autori care acceptă să îşi 

ia drepturile în cărţi sau chiar renunţă în 
favoarea editurii), realizarea unui număr 
cât mai mare de operaţiuni editoriale de 
către salariaţi, în loc de a apela la cola-
boratori etc.

O altă preocupare a fost elaborarea 
unui plan editorial capabil să atragă nu 
numai evrei, dar şi cât mai mulţi neevrei, 
pentru a face să circule valorile gândirii 
evreieşti, ceea ce a dus la creşterea 
ponderii cărţilor de literatură în cadrul 
planului editorial.

Primul dintre autorii care şi-a lansat 
cartea a fost Moshe Idel, prezentat de 
redactorul volumului, Andreea Soare, 
care a spus că avem de-a face cu o carte 
mai puţin scolastică, deci mai accesibilă 
publicului, fără ca aceasta să diminueze 
valoarea ştiinţifi că a cărţii.

Moshe Idel a amintit că în SUA, car-
tea a avut o receptare „incorectă”, dar 
specialistul în cabala a amânat momen-
tul replicii. În opinia autorului, volumul 
încearcă să armonizeze, într-o viziune 
cuprinzătoare, diferitele curente de gân-
dire iudaică, a cabalei, dar fără a forma 
un sistem. „Evreii nu gândesc un sistem 
religios, ci îl percep emoţional”, a spus 
Moshe Idel, care a mai apreciat că Paul 
Celan propune „o cabală răsturnată”.

Cunoscutul ziarist Ion Ştiubea a făcut 
o amplă prezentare a cărţii lui Zoltan Ter-
ner, „Destinul iudaic între lumini şi bezne”, 
după ce fostul regizor a primit mulţumiri 
pentru renunţarea la drepturile de autor. 
În opinia lui Ion Ştiubea, mesajul cărţii 
este că „destinul iudaic se întrepătrunde 
cu cel al întregii lumi”.

Zoltan Terner a spus, cu modestie, 
că „mai importante decât răspunsurile 
oferite de carte sunt întrebările pe care 
aceasta le ridică”, că nu a încercat să 
scrie o lucrare „fi lozofi că erudită” şi s-a 
întrebat dacă un antisemit va fi  mai puţin 
antisemit după lectura cărţii.

„Antisemitismul este o boală care 
nu se poate trata, dar se poate preveni, 
inclusiv prin educaţie”, a răspuns sub-
semnatul.

În fi nalul serii de prezentare a Hase-
fer, subsecretar de stat Irina Cajal-Marin 
a subliniat evoluţia pozitivă a editurii şi 
creşterea valorică a revistei „Realitatea 
evreiască”

Pagină realizată de ALEXANDRU MARINESCU

A N U N Ţ
Asociaţia Evreilor din România Victime 

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

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

Noul preşedinte al Târgului Internaţional de Carte de la 
Ierusalim, amb. Avi Pasner, a destăinuit pentru „Realitatea 
Evreiască” unele dintre satisfacţiile, dar şi difi cultăţile cu care 
s-a confruntat în cele câteva luni de când conduce Târgul.



Cine eşti 
Alexandru Hausvater?

S-a născut la Bucureşti, undeva în apropi-
erea fostului cartier evreiesc (“În copilărie mă 
urcam pe zidul grădinii de vară unde prezenta 
spectacole teatrul Baraşeum”), dintr-un tată 
evreu austriac, bucovinean şi o mamă evreică 
din Bucureşti. “Am locuit într-un penthouse. 
Părinţii mei erau un fel de centru al boemei 
bucureştene. În anii ’50, în casa noastră se 
întâlneau pictori, sculptori, artişti, compozitori, 
se discuta până la 7-8 dimineaţa, erau oameni 
excentrici. Era o atmosferă bizară pentru un 
copil, care se ascundea sub masă, unii dintre 
ei chei, din cauza timpului petrecut în peniten-
ciare, dar era o atmosferă culturală, artistică, 
foarte specială şi eu reuşeam să adorm la 
picioarele lor, sub masă, dar să absorb toate 
lucrurile pe care le auzeam. Era interesant 
că într-o societate oribilă, cum era cea din 
România anilor ‘50, aceşti oameni au reuşit 
să creeze o viaţă de o aşa intensitate rafi nată, 
şi de-atunci eu am vrut să caut acest fel de 
viaţă”, evocă el perioada primei copilării. 

Hausvater povesteşte cum tatăl lui, in-
dustriaş care “devenise director în propria 
fabrică”, a fost arestat de două ori, la Braşov 
şi Oradea, că securiştii le supravegheau 
casa şi că el însuşi, copil fi ind, a fost reţinut 
pentru 18 ore. “A trebuit să învăţ să trăiesc 
în două realităţi contradictorii“, îşi aminteşte 
regizorul. La şcoală, unde învăţam prostiile 
din vremea aceea, cu ce-au mai inventat 
sovieticii, şi acasă, o realitate personală, cu 
tatăl care dispărea şi apărea din nou, pe ca-
re-l aşteptam la Gara de nord, un om frumos 
ca un zeu, înalt şi blond. A fost o copilărie 
extraordinară, care m-a făcut să fi u un copil 
precoce, dar pe undeva am simţit că mi s-a 
furat copilăria. Şi de aceea, la 24-25 de ani, 
am început să fi u copilăros. A trebuit atunci, în 
România, să mă comport ca un adult, trebuia 
să fi u atent la ceea ce spun, cum spun şi cui 
spun. Deoarece vorbeam de-atunci limbi 
străine şi stăteam de vorbă cu străinii, am fost 
şi eu investigat. Pe de altă parte, eram forţat 
de societatea părinţilor să fac faţă cerinţelor 
lor, să văd toate fi lmele şi piesele de teatru pe 
care le vedeau ei, să citesc cărţile pe care le 
citeau ei”. A învăţat să citească foarte repede, 
la trei-patru ani, o greşeală monumentală din 
partea părinţilor, consideră el, deoarece în 
primii ani de şcoală se plictisea şi era mai mult 
pe coridoare. Deja la acea vârstă citea cărţi de 
Tolstoi, Dostoievski, Turgheniev, Mark Twain. 

În Israel, de la casa 
din azbest la penthouse

Părinţii, deşi nu mai erau aşa tineri, poves-
teşte regizorul, au decis să emigreze pentru 

”a-l salva”. Au trăit la început în condiţii grele, 
într-o localitate denumită “oraşul grădinilor” 
dar care era un pustiu, într-o casă de azbest, 
fără lumină electrică. Una dintre cele mai 
puternice amintiri ale sale: mama, cu o haină 
de blană albă, aşteptându-i, cu o lumânare, 
pe el şi pe tatăl lui să descarce mobilele în 
acea casă. Acolo şi-a dat seama că pentru a 
supravieţiui, trebuie să se integreze într-un 
grup de copii cu care să facă faţă altor grupuri 
inamice. “Şi duşmanii noştri nu erau arabii sau 
evreii veniţi din Africa ci copiii ultrareligioşi”, îşi 
aduce el aminte. De la început a fost conştient 
de necesitatea apartenenţei la o grupare poli-
tică şi a considerat că mijlocul cel mai bun va 
fi  frecventarea unei şcoli de elită. De aceea, 
în loc să se ducă la un liceu israelian, s-a 
dus la o şcoală cu tradiţie în limba engleză, 
Tabeetha School, unde a fost coleg cu copii de 
diplomaţi, în majoritate neevrei. De multe ori, 
povesteşte el, şcoala era atacată de religioşi, 
care spuneau că puţinii evrei care o frecven-
tau erau evrei convertiţi la creştinism. Şcoala 
era departe de casă, la Iaffo, nu era ieftină, 
de aceea, după cursuri, se ducea să lucreze: 
a predat lecţii de engleză şi a fost gardero-

bier la un bar. “Duceam şi aici o viaţă dublă 
deoarece nu puteam spune colegilor mei că 
părinţii mei sunt săraci, sunt imigranţi”. Dar 
pentru el şcoala a reprezentat o provocare 
din punct de vedere intelectual, academic şi, 
fi ind o persoană ambiţioasă, voia să ajungă 
să-i domine pe ceilalţi. Şcoala avea un nivel 
înalt, era legată direct de două universităţi, 
din Londra şi din Oxford, şi de-acolo veneau 
profesori ca să predea.

Experienţa moşavului
Una peste alta, a ales o viaţă neisraeliană, 

şi aceasta din cauza unei greşeli a părinţilor 
care l-au trimis la un moşav, iar el ura viaţa 
colectivă. A fost un moşav socialist, de unde 
a şi fugit. Dar a întâlnit acolo oameni intere-
sanţi, foşti generali de armată, miniştri, foşti 
profesori universitari din diferite ţări, inclusiv 
un fost asistent al lui Troţki, unii dintre ei - 
supravieţuitori ai Holocaustului, care lucrau la 
grajduri, în grădinile de zarzavat, la bucătărie. 
“Am luat lecţii de viaţă de la martori ai istoriei 
adevărate, cea trăită, nu cea din manuale”, 

spune el.
Puţin mai târziu, adolescenţa lui a fost 

marcată şi de moartea prematură a tatălui lui 
care, cu toate eforturile, a fost imposibil de sal-
vat. “Cu el s-a sfârşit o etapă din viaţa mea şi 
a început o alta, dar, fi ind foarte tânăr, această 
pierdere mi-a marcat toată viaţa”, arată el.

Regizor… din întâmplare
După absolvirea liceului (şi efectuarea 

stagiului militar), a terminat Universitatea din 
Tel Aviv- literatură dramatică, engleză şi ştiinţe 
politice, aceasta din urmă deoarece tatăl lui 
ar fi  vrut ca el să fi e diplomat. A plecat apoi în 
Irlanda pentru doctorat “dar nu educaţia for-
mală a avut infl uenţă asupra mea, ci întâlnirile 
cu oamenii, războiul (a participat la Războiul 
de şase zile) şi plecarea din Israel, venirea 
în Irlanda şi apoi în Canada”. Adevărul este, 
recunoaşte Alexandru Hausvater, că era un 
om care nu avea rădăcini, nu putea să se 
identifi ce cu nimeni, nu făcea parte dintr-un 
grup şi nici nu a avut legături cu comunităţile 
evreieşti care l-au îmbrăţişat dar el i-a atacat, 
inclusiv în America,“ din cauza lipsei lor de 
reacţie din timpul răzbiului, a scuzelor lor 
ridicole pentru a nu fi  făcut nimic pentru evreii 
din Europa de est în timpul Holocaustului”.

 L-am intrebat când şi-a dat seama că tea-
trul este menirea lui. ”Un artist de teatru poate 
să nu-şi dea seama o viaţă întreagă”, mi-a 
răspuns. “Teatrul este o activitate făcută de 
oameni şi oamenii se schimbă de la o produc-
ţie la alta. Faptul că am devenit regizor a fost 
un accident total. Credeam că voi fi  profesor 
universitar sau diplomat, că îmi voi petrece 
viaţa la cocktailuri, cu femei frumoase, aşa 
cum dorea tatăl meu. Dar la Dublin, cercetând 
opera dramaturgului irlandez John Millington 
Synge şi dorind să cunosc dialectul celtic, am 
lucrat cu nişte pescari analfabeţi care vorbeau 
limba lui şi, deodată, ce-am făcut eu s-a dove-
dit a fi  un succes şi lumea a declarat că sunt 
regizor. Dar eu nu am fost şi nu sunt convins 
nici astăzi că este aşa, căci dacă eşti convins, 
nu mai progresezi. Munca de regizor este o 
ocupaţie care presupune întrebări, un proces 
de investigare, de căutare cu o curiozitate co-
pilărească şi ,,în ultimă instanţă, spectacolul 
nu este un lucru fi nit deoarece fi ecare îşi ia 
din el ceea ce i se potriveşte”.

O artă complexă
”Teatrul este o combinaţie a tuturor artelor 

practicate de om – muzică, dans, mişcare, 
poezie. Oamenii Renaşterii vroiau să-i adune 
pe marii artişti şi împreună să facă teatru. Ca 
să fi i la curent cu toate artele nu înseamnă 
numai să citeşti, să ştii, ci să practici, să te 
intereseze viaţa, să trăieşti lucruri pe care, de 
fapt, nu le poţi trăi. Lumea înţelege anumite 
modalităţi de a trăi dar trebuie să redai prin 
alte modalităţi cum şi ce a trăit cineva. Omul 
nu trăieşte niciodată un eveniment izolat, fără 
legătură cu o altă situaţie. Trăim pe planuri 
multiple şi fi ecare om trăieşte aşa. Să nu 

uităm complexitatea unui personaj, care nu 
este numai bun sau rău. Pe scenă nu arăţi 
numai culorile primare, alb sau negru, ci şi 
griul, cenuşiul. Şi apoi, înţelegi anumite lucruri 
numai cu timpul. Când faci teatru, trebuie să 
ai o relaţie apropiată cu autorul dramatic, 
cum am avut eu cu Shakespeare. La înce-
put, deşi la şcoală l-am învăţat pe dinafară, 
nu am înţeles nimic. A trebuit să trec printr-o 
experienţă de viaţă, prin sentimente complexe 
că să-l înţeleg.”

”Mă întrebi cum îmi aleg piesele de teatru? 
Ele mă aleg pe mine. E foarte important, când 
vezi o piesă de teatru, să-ţi pui întrebări. De 
ce acest regizor a ales această piesă acum 
şi aici. Fiecare piesă îşi are timpul său, unele 
- cu implicaţii mai actuale, politice, devin apoi 
desuete. Dar există şi lucruri universale, cum 
este dramaturgia clasică. Teatrul clasic este 
ceva din trecut care are un impact atât de 
puternic încât vorbeşte tuturor generaţiilor, 
inclusiv şi celor de astăzi... Shakespeare, de 
pildă, a supravieţuit deşi era de presupus că 
la început opera lui era o artă orală, de multe 
ori actorii erau analfabeţi, piesele au apărut 
tipărite după moartea lui, cine ştie în ce mă-
sură au fost modifi cate. Dar au rămas în viaţă 
fi indcă era o artă morală. Eu îmi aleg piese, 
nu autori. Îmi sunt prezentate multe piese, 
încerc să găsesc autori noi din zone mai puţin 
cunoscute dar unde există o efervescenţă 
culturală, de pildă ţările nordice, dar mă aplec 
şi asupra unor piese ale autorilor clasici foarte 
cunoscuţi, neglijate, nejucate. În fond, apro-
ximativ o zecime din piesele lui Molière sau 
Goldoni au fost prezentate pe scenă. Uneori, 
simt nevoia să adaptez romane, de pildă 
acum încerc să dramatizez romanul ”Adam 
şi Eva” al lui Rebreanu, abordându-l într-un 
stil nou de gândire”.

Evreul este creativ din naştere
L-am întrebat pe Alexandru Hausvater 

cum vede viitorul teatrului evreiesc. “La o 
întâlnire la New York a unor intelectuali evrei 
s-a discutat unde să se creeze un teatru na-
ţional evreiesc - la New York, la Ierusalim... 
Eu atunci am spus: acolo unde s-a născut 
acest teatru, la Bucureşti, în România”, mi-a 
răspuns el. ”Într-o ţară ca România, existenţa 
unui teatru evreiesc de stat este o necesitate 
extraordinară. Teatrul evreiesc este un ele-
ment integral al culturii române. După părerea 
mea, numele dramaturgului naţional al Româ-
niei nu începe cu Ion Luca ci cu Mihail - Mihail 
Sebastian. Un teatru evreiesc este o parte a 
culturii moderne, care trebuie să transmită 
dramaturgia evreiască şi israeliană, să fi e 
unul adevărat, nu de propagandă, deoarece 
teatrul are impactul lui. Deci, teatrul evreiesc 
în România este necesar şi sper că, sub 
conducerea noului management, va căpăta o 
nouă energie, se va reforma şi va progresa. 
Lucrul cel mai important al comunităţii evre-
ieşti din România este teatrul evreiesc, care 
are o istorie în spate şi creează o refl ecţie 
culturală. Evreul este creativ din naştere 
şi apare în dublul rol de public şi actor. De 
aceea, îndemn pe toată lumea să se ducă 
la teatru”, mi-a spus în încheiere regizorul 
Alexandru Hausvater.

A consemnat EVA GALAMBOS

L a u d ă  s u f l e t u l u i  a l e sSiluete
Când am intrat în echipa redacţională de la „Gazeta literară“ 

(în iulie 1955), activitatea trebuia să înceapă la ora 15 şi să ţină 
până la ora 20. Asta, în teorie. Nu venea nimeni înainte ca limbile 
ceasului să arate pragul cifrei 16; după lăsarea întunericului, nu 
mai găseai picior de redactor prin încăperi. Plecau care încotro, fi e 
la Casa Scriitorilor, fi e la Lăptăria din Piaţa Romană, unde ofi cia un 
oarecare nea Milu, sufl et de negustor cumsecade, cu trei nasturi 
de argint la bluza lui veşnic albă.

Singurul care respecta ora sosirii a fost, o bucată de vreme, 
maestrul Eusebiu Camilar. Îl ştiam că era la biroul lui, din ultima 
cameră de pe culoarul etajului I, după scârţâitul scaunului, găsit 
la începuturi pe undeva.

Băteam la uşă, să nu-l deranjez. Secvenţa intrase în regula 
coabitării noastre. Mă accepta ca pe ceva predestinat, după ce 
băgase de seamă că, în modestia mea, evitam să-i tulbur liniştea.

Aşa stând lucrurile, profi ta că eram singuri. Afi rma că nu vede 
motive să cred altceva. Când şi când bătea în perete cu creionul. 
Era apelul convenit să-l caut. Din acea perioadă de început ţinea 
să-mi arate că, după multă maculatură, s-a ivit şi o „probă literară“. 
Mă ruga să văd în asemenea scrieri dovezi de solicitudine faţă de 
subiectivitatea curată, cea care inspiră simpatie.

Îl ascultam; găseam în spusele sale acel omenesc de care 
amândoi aveam nevoie. Până primeam un dar rar.

Încetul cu încetul, din rezervat, suspicios, poate temător, până 
într-acolo că nu asista la şedinţele de redacţie ca să nu fi e obligat 
să vorbească, m-a adus la fulgerătoare confesiuni despre lecturile 
mele. Ba mai mult, la desluşiri despre „legea supremă a fi ecărui 

tânăr“ (aşa afi rma, puţin dramatic pe seama modului meu de a-mi 
croi drum printre ceilalţi redactori, mai importanţi decât mine). Când 
a afl at că îi citisem „Cordun“, pe urmă şi „Avizuha“ (două din scrierile 
maestrului), a prins încredere şi a început să-mi spună că va trebui 
să învăţ să mă descurc în etapa, destul de grea, a celui conştient, 
doar parţial, de propria lui condiţie. După care a adăugat: „Apetitul 
de a scrie se construieşte greu.“ Şi a mai spus: „Neamul celor care 
vin din trecut se converteşte greu la şovăiri dacă se întemeiază pe 
aduceri-aminte.“ Totuşi, aducerile-aminte mi-au venit în ajutor când 
m-am afl at la nevoie. În primul rând, după ce Aurel Mihale, nou 
redactor-şef al „Gazetei literare“, m-a concediat pur şi simplu pentru 
imaginare lacune profesionale. Oricum, refuzul de a-mi schimba 
numele m-a costat, cu un an înainte, postul de redactor. Am stat 
în şomaj 14 luni, după care m-au reîncadrat drept corector. În cele 
14 luni am fost lovit din toate direcţiile. Afl ând că sunt muritor de 
foame, Eusebiu Camilar m-a chemat la Fondul Literar, unde abia 
fusese uns director, şi mi-a acordat un ajutor de 5000 de lei. „Nu 
va trebui să-i dai înapoi, m-a asigurat. Promit, până se rezolvă 
situaţia ta, eu şi câţiva prieteni colaborăm să te scoatem la liman.“

Numai sfârşitul neaşteptat, la nici 55 de ani, al lui Eusebiu Ca-
milar, a întârziat „achitarea“ împrumutului. Pe rezoluţia cererii mele 
notase, cu ineditul suveran al bunăvoinţei: „A se recupera suma la 
cea mai apropiată premiere.“ Numai un scriitor cu febrilă imaginaţie 
putea să facă o recomandare mai fantezistă. Eram, citind-o, absolut 
cucerit de enormitatea situaţiei: pe de-o parte şomer, pe de alta, 
înavuţit pe neaşteptate.

HENRI ZALIS

ALEXANDRU HAUSVATER: teatrul evreiesc din România 
este un element integral al culturii române

De aproape 20 de ani, iubitorii de 
teatru pot să vizioneze piese regizate de 
Alexandru Hausvater, fi ul rătăcitor (nu ri-
sipitor) care s-a întors (şi) acasă. Perso-
nalitate artistică bine cunoscută pe trei 
continente – el lucrând din Canada până 
în România şi Israel, Rusia, Ungaria sau 
New York – Alexandru Hausvater este 
un regizor original, cu o viziune aparte 
asupra abordării unei piese de teatru, 
cu o imaginaţie bogată şi creativă. Este 
unul dintre regizorii controversaţi, fapt 
care nu-l deranjează deloc. Cei care nu 
agrează felul în care prezintă o piesă, 
după ce pleacă de la teatru, se gândesc 
multă vreme la ea, o dezbat, caută 
argumente care să le susţină punctul 
de vedere. Şi, de fapt, aceasta este me-
nirea teatrului, să rămână în memoria 
spectatorului, opinează regizorul.

A avut o viaţă neobişnuită şi multe 
aspecte, din povestea pe care mi-a 
spus-o într-o cafenea bucureşteană, 
mi-au evocat pe undeva pe Amos Oz 
- mediul intelectual în care a copilărit 
(“Poveste despre dragoste şi întune-
ric”), banda de copii din care a făcut 
parte (“Pantera din subteran”), kibuţul 
(“Odihnă desăvârşită”) – dar, bineîn-
ţeles, în alte coordonate. Mi-a vorbit şi 
despre teatru şi rolul lui în cultură iar cel 
mai emoţionant a fost momentul când 
a vorbit despre necesitatea menţinerii 
teatrului evreiesc din Bucureşti.
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S e d e r  T u  B i Ş v a t
Anul Nou al Pomilor a fost marcat şi la Timişoara printr-un Seder, 

la care au luat parte peste 100 de persoane. La voia bună care a 
domnit în rândul tuturor oaspeţilor şi nu doar a copiilor au contribuit 
povestirile despre această sărbătoare, paharele de vin tradiţionale 
– care ajung de la alb la roşu aprins – şi gustoasele fructe, uscate 
sau proaspete, consumate în ordinea prescrisă de acest ritual, care 
provine din tradiţia rabinilor cabalişti din Evul Mediu. Domnul Andrei 
Gidali, ofi ciant de cult al comunităţii timişorene, a parcurs treptele 
acestea, aşa cum o cere tradiţia. Cu acest prilej şi participanţii i-au 
dorit „La mulţi ani!” şi l-au felicitat pentru ziua sa de naştere, care 
a avut loc tot la 26 ianuarie. La chemarea doamnei Iudit Hirschl şi 
a lui Dan Danielescu, mesenii au realizat apoi ingenioase fl ori origami. La această celebrare a Creaţiei lui Dumnezeu era 
fi resc să ascultăm şi melodii evreieşti, cântate la iniţiativa dirijorului corului, Alexandru Fischer. 

Comemorarea Victimelor Holocaustului, la 27 ianuarie, 
a avut loc la Timişoara printr-un eveniment la care au luat 
parte peste 120 de persoane. Programul, realizat în co-

laborare cu Centrul Cultural German, a avut menirea să 
sensibilizeze generaţia tânără, elevii în special, referitor la 
cruntele atrocităţi care au avut loc în urmă cu peste şase 
decenii. Prof. dr. Victor Neumann a pregătit cu această 
ocazie un material special referitor la deportarea evreilor 
din Nordul Transilvaniei la Auschwitz. Power point-ul său, 
elaborat cu imagini şi date relevante, a adus informaţii ne-
cunoscute sau doar parţial ştiute de numeroşi participanţi. 
Ziua de 27 ianuarie marchează eliberarea Lagărului de 
la Auschwitz, fi ind momentul salvării pentru puţinii evrei 
rămaşi în viaţă dar şi ziua în care lumea întreagă a putut 
descoperi enormitatea crimelor naziste. Copii de la Liceele 
Pedagogic „Carmen Sylva” şi „Nikolaus Lenau” au pregătit 
alături de profesoarele lor Olimpia Cirimpei şi Mariana 
Lobonţ, două proiecte foarte interesante referitoare la 
Noaptea de Cristal. Un fi lm despre Memorialul Holoca-
ustului de la Berlin a încheiat programul acestei zile. În 
fi nal, cuvintele Consulului Germaniei la Timişoara, Klaus 
Christian Olasz, au exprimat solidaritate şi regret, ele fi ind 
exprimate într-o manieră impresionantă.

C u  g â n d u l  l a  v i c t i m e l e  i n o c e n t e . . .

JCC BUCURESTI,

JCC 
TIMISOARA,

Culori şi gusturi de primăvară
Anul Nou al Pomilor, Tu BiŞvat, a fost sărbătorit la JCC Bucureşti cu multă voie 

bună şi în spiritul unei primăveri care se arată atunci când călătorim, măcar cu gân-
dul, în Israel. Cu această ocazie, cei peste 150 de participanţi au avut posibilitatea 
să planteze în ghivece special pregătite mici daruri ce au fost apoi oferite vârstnicilor 
de la Căminul Rosen. Fructele uscate şi aromele aceste sărbători, precum şi jocurile 
de societate în care s-au înscris participanţii, au făcut deliciul acestei zile speciale.

M a h a n e  T u  B i Ş v a t T o r t . . .  î n  d i r e c t !

Curs culinar

E d i ţ i a  a  p a t r a  a  C i o r b e r i e i . . .

De o surpriză marca “Radio Shalom” 
au avut parte realizatoarea emisiunii, 
Delia Marc, şi invitatul ei, cunoscutul dra-
maturg şi prozator Octavian Sava, chiar 
în timpul emisiei. În vreme ce depănau 
amintiri despre momente spectaculoase 
şi întâlniri speciale, în cabina de emisie 

a intrat un tort, adus chiar de cel care 
este coordonatorul programelor “Radio 
Shalom”, Adrian Gueron. Celor doi sărbă-
toriţi li s-a cântat, chiar în direct, ”La mulţi 
ani”, momentul fi ind astfel împărtăşit cu 
toţi ascultătorii.

Chef Peter, israelianul care îi încântă 
cu talentul său culinar pe cei care popo-
sesc la Cafeneaua Blue Lagoon a JCC 
Bucureşti, a avut recent rolul de profe-
sor pentru peste 30 de participanţi. Cu 
ajutorul său, aceştia au putut descoperi 
secrete ale bucătăriei evreieşti orientale, 
de această dată accentul fi ind pus pe 
mâncarea yemenită. Gusturi şi arome 
diferite de cele obişnuite pentru noi – mu-
guri de pin, coriandru, coajă de portocală 
adăugată în legumele umplute – au fost 
revelate în faţa cursanţilor uimiţi de bogă-
ţia şi diversitatea acestei bucătării. Chef 
Peter îi va invita pe participanţi la alte 

călătorii în lumea aventurii culinare, în 
zone mai îndepărtate, unde au trăit evrei 
de-a lungul timpului.

« Ciorberia », lansată în urmă cu trei 
ani, a devenit un eveniment tradiţional 
şi nelipsit în programul JCC Bucureşti. 
Inventivi, participanţii au adus şi în acest 
an ciorbe şi supe dintre cele mai diverse. 
Cei 350 de oaspeţi, care au consumat 
peste 600 de porţii, s-au putut delecta cu 
28 de feluri de preparate, gătite cu mult 
drag de cei intraţi în competiţie. Bunica 
Suzi a preparat, doar ea, trei feluri diferite 

de ciorbe, toate foarte gustoase. Grădiniţa 
evreiască “Gan Eden” a venit şi în acest 
an cu oferta sa, care a încântat vizitatorii. 
Cei care au dorit să râmână cu o amintire, 
mai ales în zilele acestea de iarnă când 
o licoare caldă parcă încălzeşte sufl etul, 
au putut achiziţiona broşura de reţete 
alcătuită de cei înscrişi în concurs. 

Tangoul nu are vârstă!
Se spune că dansul nu are vârstă iar acest 

lucru este confi rmat de participanţii la programele 
Centrului de zi din Timişoara, care se desfăşoară 
luni, miercuri şi joi. Fără să stea pe gânduri, pen-
sionarii au răspuns cu promptitudine invitaţiei la 
tango a unui grup de tineri, plini de iniţiativă. În paşii 
pasionalului dans, care a adus multe zâmbete pe 
buze, s-au legat chiar şi prietenii între reprezentanţii 
diferitelor generaţii.

Tabăra de Tu BiŞvat care a avut loc la 
Cristian a reprezentat o delectare pentru 
participanţii de diverse vârste. A domnit un 
spirit autentic de familie, iar cei prezenţi 
au pregătit o sărbătoare care a durat pa-
tru zile. Cei care au venit la Mahane Tu 
BiŞvat au avut posibilitatea să viziteze 
Sinagoga din Braşov dar şi peştera de 
stalactite de la Râşnov. În fi ecare zi au 
fost organizate jocuri, competiţii şi ac-
tivităţi legate de sărbătoare. Celebrare 
a Creaţiei lui Dumnezeu, sărbătoarea, 
care se numeşte şi Anul Nou al Pomilor 
s-a desfăşurat într-o regiune în care se 
poate admira natura – munţii semeţi cu 
arbori falnici. Cu toate că la Braşov iarna 
era în drepturi depline, participanţii au 
fost cu gândul la un mediu natural mai 

cald şi diferit, cel din Israel. De acolo au 
fost şi fructele consumate, având acea 
simbolistică pe care o retrăim la fi ecare 
Seder Tu BiŞvat.

În numărul viitor 
al revistei vom prezenta 
manifestările prilejuite 

de cea de a VII-a ediţie 
a Programului 

„BERESHIT”, organizat 
de JCC, Comunitatea 

Evreilor Cluj, Joint, F.C.E.R.



OFRANDĂ MUZICALĂ

Concert in memoriam  Liana Alexandra
Tineri, foarte mulţi tineri au fost majoritatea publicului de la Ateneu, 

la concertul in memoriam Liana Alexandra, fost prim vicepreşedinte al 
Asociaţiei Culturale de Prietenie România – Israel; ofrandă muzicală 
pentru cea intrată prea timpuriu în posteritate. „L-i-a-n-a” -  lamento pentru 
violoncel, compus şi interpretat de Şerban Nichifor - strigăt din rărunchi 
disciplinat armonic. „Ultimul vals” – compoziţia fi nală rămasă în ciornă a 
celei plecate, vals trist şi, pe alocuri, tragic – premoniţie? -, compoziţie 
terminată de soţul ei, dar şi un foarte reuşit cvartet pentru fagot scris, de 
cea trăind prin opera sa. Lieduri pentru violoncel şi pian, pentru voce şi 
pian – psalmi laici de Şerban Nichifor, în versiunea interpretativă a ma-
eştrilor Alexandru Moroşanu, Georgeta Stoleriu, la pian - Şerban Nichifor 
şi Teodora Ţepeş. 

Concertul a fost şi un prilej de a apropia publicul de muzica simfonică 
românească actuală, prin lucrări, unele – în primă audiţie - de Veronica 
Anghelescu, Maia Ciobanu, Valentin Petculescu, Daniel Mihai. Din Cer 
ne veghea sufl etul Lianei. (I.D.) 
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Anul Nou al Pomilor
Tu BiŞvat, Anul Nou al Pomilor, a fost cele-

brat de JCC Iaşi într-o atmosferă foarte plăcută. 
Pensionari şi tineri au stat împreună la mesele 
decorate special, pe care s-au afl at fructele 
caracteristice acestei sărbători. Prezentarea 
evenimentului, care anual celebrează Creaţia 
lui Dumnezeu, nu putea lipsi din programul 

acestei zile speciale. În acelaşi timp, cei prezenţi 
au creat fl ori şi au discutat despre programe 
actuale şi viitoare ale comunităţii. Pe o zăpadă 
care a contrastat cu semnifi caţia primăvăratică 
a sărbătorii, la program au venit 33 de partici-
panţi care s-au bucurat de vinul dulce şi buca-
tele special pregătite. Nu puteau lipsi melodiile 
tradiţionale, care la Iaşi sunt mereu prezente şi 
pe care cei tineri, cât şi cei vârstnici, le cunosc 
foarte bine. 

Întâlniri tradiţionale
A devenit deja o tradiţie vizita pe care co-

munitatea orădeană o face prietenilor de la 
Debrecen cu ocazia Sărbătorii de Tu BiŞvat. 
De această dată, 58 de persoane – din toată 
gama de vârste – au plecat în localitatea ma-
ghiară, afl ată la 60 de kilometri distanţă. Vecinii 
din comunitatea evreiască de peste graniţă au 
celebrat împreună cu oaspeţii lor, iar orădenii 
le-au oferit un spectacol muzical special pregătit 
pentru acest eveniment. 

În acelaşi spirit al Anului Nou al Pomilor, oră-
denii au avut parte de un Oneg Şabat special, 
cu fructe uscate şi tradiţonalele pahare cu vin. 

Marcat pentru totdeauna de tragedia zecilor 
de mii de evrei deportaţi, Oradea este oraşul în 
care sunt rememorate mereu victimele Holoca-
ustului. Printr-o mare manifestare, la care au 
luat parte peste 120 de persoane, comunitatea 
i-a comemorat pe cei ucişi cu 69 de ani în urmă. 
Doamna Emilia Teszler, care conduce asocia-
ţia Tikva, a pregătit un program impresionant, 
dedicat acestui eveniment.

JCC 
IASI

JCC 
ORADEA

,

Pagini realizate de
 LUCIANA FRIEDMANN

Interviu cu SHAI ORNY, director JCC Bucureşti

R e v i s t a  p r e s e i
ORIGINEA evreilor din Europa: CONTROVERSE clarifi cate cu 

ajutorul geneticii – Evreii din Europa îşi au originea într-un amestec de 
ascendenţe, dintre care multe provin de la triburile din Caucaz care s-au 
convertit la iudaism, potrivit unui studiu genetic, ale cărui rezultate au fost 
publicate recent. Acest studiu ar trebui, potrivit autorului său, să clarifi ce 
controversele despre originea evreilor europeni, care datează de peste 
două secole.

Evreii de origine europeană, denumiţi aşkenazi, reprezintă aproximativ 
90% din cei peste 13 milioane de evrei care trăiesc în prezent în lume. Po-
trivit ipotezei renane, aşkenazii sunt descendenţii evreilor care au părăsit 
Palestina după cucerirea musulmană din anul 638 e.n. Potrivit aceleiaşi 
ipoteze, ei s-au instalat mai întâi în sudul Europei, apoi, spre sfârşitul evului 
mediu, aproximativ 50.000 dintre ei s-au deplasat din provincia germană 
Renania spre Europa de est.

Unii dintre cercetători consideră că această ipoteză este puţin probabilă, 
întrucât scenariul este imposibil de demonstrat în termeni demografi ci. O 
astfel de teorie ar presupune o explozie a populaţiei evreilor din Europa 
orientală, de la 50.000 de indivizi în secolul al XV-lea la aproximativ 8 mi-
lioane de persoane la începutul secolului al XX-lea.[…] („România liberă”)

Ne-au părăsit:
Beate Sirota Gordon, fi ica unor evrei ruşi, a murit la vârsta de 89 de 

ani, în casa ei din Manhattan, în urma unui cancer pancreatic. Beate Gor-
don este cea care a scris capitolul privind drepturile femeii din Constituţia 
Japoniei, imediat după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, când 
avea numai 22 de ani.[…] („Gândul”)

Istoricul şi profesorul universitar israelian Zvi Yavetz, originar din Ro-
mânia, a decedat în Israel, la vârsta de 87 de ani.

Istoricul şi profesorul universitar Zvi Yavetz s-a numărat printre fondatorii 
Facultăţii de Ştiinţe Umaniste a Universităţii din Tel Aviv şi a fost distins cu 
Premiul Israel în anul 1990. A fost unul dintre primii lectori ai Universităţii 
din Tel Aviv, şef al Catedrei Departamentului de Istorie şi a deţinut postul 
de decan al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste.

Yavetz s-a născut la Cernăuţi, în 1925, în perioada în care oraşul era 
pe teritoriul României. La vârsta de 16 ani, a fost trimis împreună cu familia 
în lagăre de concentrare naziste. Mama lui şi cele mai multe rude au murit 
în timpul Holocaustului. („România liberă”)

Leon Leyson facea parte dintre cei 1.100 de evrei salvaţi de Oskar 
Schindler în timpul celui de-al doilea Razboi Mondial. Tatăl şi mama lui Leon 
au fost şi ei salvaţi de Schindler. „Am supravieţuit pentru că ne afl am pe 
lista lui Schindler”, povestea Leon Leyson, într-un interviu la NBC4. In 1974, 
Leon Leyson s-a reîntâlnit cu Schindler. Pe când se pregătea să se prezinte, 
Schindler l-a întrerupt: „Ştiu cine eşti. Tu eşti micuţul Leyson”.(HotNews)

*
Radu Ioanid: „Istoria României moderne nu poate fi  despărţită de 

antisemitism” 
Radu Ioanid vorbeşte despre relaţia difi cilă a elitelor politice şi intelectu-

ale româneşti cu minoritatea evreiască autohtonă şi despre un trecut care 
trebuie înţeles, înainte de a răspunde la întrebarea “Ce facem cu România”.

Radu Ioanid este un ghid nimerit pentru cei care cred că, înainte de a 
întreba ce facem cu România, ar trebui să ştim ce-am făcut, odinioară, cu 
ea. Trebuie scris: Ioanid e o voce puţin simpatică patrioţilor de serviciu, 
pentru că istoriile sale arată chipul unei Românii pe care, adesea, nu vrem 
să-l vedem. E chipul unei ţări care şi-a construit modernitatea şi cu ajutorul 
evreilor, sfârşind prin a-i clasa, în pragul celui de-al Doilea Război Mondial, 
ca nedemni de a fi  numiţi români.[…] („Adevărul”)

Brazilia: 35 de luni de închisoare pentru un “salut nazist” 
Un judecător din Brazilia l-a condamnat pe un tânăr de 25 de ani la 35 

de luni de închisoare pentru că “a salutat în stil nazist” şi şi-a dezvăluit în 
faţa unor studenţi evrei tatuajul său cu crucea încârligată (svastica).

Evreii din Brazilia sunt în număr de circa 100.000, deşi unele estimări 
indică o comunitate de 150.000 de persoane. (”Tricolorul”)

Ungaria: Negaţionist al Holocaustului pedepsit cu o vizita la 
Auschwitz 

Un tribunal din Ungaria l-a condamnat pe un negaţionist al Holocaustului 
la o pedeapsă mai neobişnuită, şi anume o vizită obligatorie de informare 
la lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau din Polonia sau la muzeul 
Yad Vashem din Israel. Bărbatul a mai primit în plus 18 luni de închisoare 
cu suspendare.

Gyorgy Nagy, un programator de 42 de ani, actualmente şomer, este pri-
mul cetăţean condamnat în Ungaria în baza legii care pedepseşte negarea 
Holocaustului, intrată în vigoare în luna februarie a anului 2010. Bărbatul 
este obligat să viziteze una din cele două locaţii de trei ori iar la fi nal va 
trebui să scrie un eseu cu impresiile şi observaţiile sale.

Negarea Holocaustului se pedepseşte penal în majoritatea statelor 
europene, inclusiv în România. (”Tricolorul”) (V. VALASUTEANU)

- Cum consideraţi experienţa dumnea-
voastră de până azi din România?

- Perioada petrecută în România este, fără 
îndoială, una interesantă şi unică. Ca educator 
şi lucrător comunitar în Israel, tema evreiască nu 
este cea prioritară. Aici însă, subiectele legate 
de evreimea română sunt prioritatea absolută 
a programelor noastre. Mi-am dat seama că 
partenariatul dintre Joint, F.C.E.R., DASM şi 
alte organizaţii evreieşti aduce un benefi ciu 
excepţional evreimii din România. Când i-am 
spus unui prieten de volumul activităţilor noas-
tre, m-a întrebat câte sute de mii de evrei sunt în 
România. I-am spus că sunt doar câteva mii. Nu 
i-a venit să creadă că o asemenea comunitate 
are o activitate atât de bogată. Viaţa evreiască 
de aici o să mă acompanieze mereu. 

- Ce aţi adus nou în percepţia JCC ?
- Mă bucur că am reuşit să îi impulsionăm 

pe voluntari şi angajaţi să aibă o gândire cât 
mai deschisă. Fără îndoială, cei care urmăm 
viziunea comunitară  şi stilul unic de condu-
cere şi acţiune ale lui Israel Sabag am fost 
martori la câteva succese pe care nu le-am fi  
crezut posibile. 

După fi ecare moment, directorul Joint Româ-
nia se gândeşte la următorul program important. 
Am învăţat în compania sa că totul este posibil 
şi activităţile pe care le-a prefi gurat atrag sute 
şi sute de participanţi. 

- Care program a adus cea mai mare bu-
curie participanţilor ?

- Fără îndoială, programul Bereshit reprezintă 
cea mai mare reuşită a Joint şi a F.C.E.R. şi sunt 
recunoscător să fi u parte a acestui proiect extra-
ordinar. Sute de evrei se întâlnesc de câteva ori 
pe an, împărtăşind un moment special, având o 
experienţă academică şi evreiască de neuitat.

Un program mai simplu şi cu buget mic, 
dar care a adus mulţumire participanţilor de 
la JCC Bucureşti şi a devenit o tradiţie, este şi 
Ciorberia. 

- Cum reuşeşte echipa JCC să facă atrac-
tive taberele sale?

- În pofi da faptului că majoritatea taberelor 
au loc în acelaşi spatiu – la Cristian – prin co-
laborarea centrelor comunitare, încercăm să 
realizăm programe dintre cele mai interesante 
şi diverse. Faptul că peste 500 de persoane, 
de diverse vârste, vin în fi ecare vară arată că 
aceste programe le suscită interesul. 

- Care a fost cea mai 
mare reuşită a progra-
melor comunitare?

- Cu siguranţă, cel mai 
important eveniment al 
anului trecut a fost Fes-
tivalul Shalom Ierusha-
laim, colaborarea a sute 
de voluntari, sponsori şi 
parteneri. Zeci de mii de 
participanţi din Bucureşti 
au răspuns invitaţiei şi la 
fi nal am constatat că a 
fost un mare succes. Numai din efortul conjugat 
şi din numeroase sufl ete alăturate, s-a putut 
naşte un asemenea program, de o asemenea 
magnitudine. Am încercat să îmi fac drum 
în timpul festivalului printre participanţi şi nu 
puteai răzbate prin mulţime, acest lucru fi ind o 
secvenţă de neuitat. 

- Ştiu că Radio Shalom este „copilul” 
dumneavoastră. Ce îmi puteţi spune despre 
acest proiect?

Radio Shalom România a reuşit să creeze 
o emulaţie continuă a sute de voluntari în jurul 
emisiunilor care au loc aici. La început – atât 
Israel Sabag cât şi eu – am fost sceptici referitor 
la succesul radioului. Minunata comunitate din 
România a preluat această idee şi a dus-o mai 
departe, a dezvoltat-o şi a devenit un succes. 
Pentru că această comunitate este răspândită 
în întreaga ţară, radioul aduce mai aproape pe 
membrii ei din diverse locuri. Cu peste 50 de 
voluntari şi peste 30 de ore de emisie în direct, 
suntem foarte mulţumiţi de ce reuşeşte să facă 
acest radiou. 

Adrian Gueron face o muncă binecuvântată 
în coordonarea voluntarilor şi a programelor şi 
acesta este o adevărată lumină pentru evreimea 
de aici. 

- Dacă aţi avea o baghetă magică, ce aţi 
schimba  la JCC Bucureşti?

- Referitor la viaţa evreiască, dacă aş avea 
o baghetă magică, mi-aş dori ca toţi evreii să 
dorească să fi e conectaţi la viaţa evreiască şi 
să existe centre comunitare peste tot. Cea mai 
importantă misiune a noastră este să îi găsim 
pe acei evrei care nu sunt conectaţi în familia 
evreiască. 
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Am înnoptat la Cluj, tot într-un cămin al 
Joint-ului. Am ajuns la Târgu-Mureş, m-am 

dus la casa bunicilor. Când m-a văzut, unchiul din partea mamei, 
salvat de la deportare fi indcă fusese în detaşamentul de muncă 
forţată, a început să plângă. El, împreună cu o mătuşă, căsătorită, 
stabilită la Bucureşti prin 1930, rămăseseră singurele mele rude 
în viaţă. Mătuşa cu soţul ei ar fi  vrut să vin la Bucureşti. Unchiul 
s-a împotrivit. „Voi aveţi un copil, le-a zis, eu n-am”. M-am înscris, 
întâi, la Liceul „Unirea”, apoi la Liceul „Bolyai”, să fi u coleg de clasă 
cu un băiat care era şi el supravieţuitor al Holocaustului. În clasa a 
IV-a de liceu m-am îmbolnăvit şi rudele de la Bucureşti au hotărât 
să vin la ele pentru tratament medical mai bun, unchiul prin alianţă 
fi ind medic. Circa şase luni am fost internat la Spitalul evreiesc 
„Caritas”. După vindecare, m-am înscris la Liceul Industrial de 
Chimie, care avea internat. După absolvire, am fost repartizat la 
Uzinele Chimice Române. În paralel, mi-am continuat studiile la 
liceul teoretic seral. Apoi – la Facultatea de Istorie, Universita-
tea Bucureşti, fără frecvenţă. Am lucrat în învăţământ iar ultimii 
16 ani – la Consiliul Naţional al Crucii Roşii. Anul acesta, eu şi 
soţia mea împlinim 59 de ani de la căsătorie, avem un băiat şi doi 
nepoţi studenţi, unul în SUA, celălalt în Constanţa.

 „Mi-am spus că toţi cei 
pe care-i am în grijă sunt supravieţuitori”
– O întrebare rămasă fără răspuns: unde a fost Dumnezeu în 

timpul Holocaustului? 
– Sigur, întrebarea asta mi-am pus-o de multe ori, dar niciodată 

nu mi-am pierdut credinţa. Nu ştiu de unde făcuse rost un tânăr 
de tales şi tfi lin. Şi-n zori ne strângeam unu-ntr-altul şi făceam 
dovănăn. Treceau kapo pe lângă noi şi nu ziceau nimic. Spuneam 
de zeci de ori pe zi „Şma Israel…”.

– Care a fost drumul spre comunitate?
– În primul rând, nu l-aş numi drum, pentru că în comunitate am 

fost şi sunt. Oriunde am lucrat, eu totdeauna am spus: sunt evreu. 
Membru al comunităţii bucureştene am devenit dând adeziunea 
şi plătind cotizaţie domnului Lanţet. Fiind profesor de istorie, am 
studiat cum se predă istoria României la clasa a VIII-a gimnazială 
şi a XII-a de liceu şi-am constatat că nu corespunde adevărului. 
Am cerut o audienţă la Şef-Rabinul Rosen şi l-am făcut atent la 

asta. „Ai dreptate!”, mi-a răspuns. Era doar cu câteva luni înainte 
de a muri. Eu eram de-acum pensionar. „Aţi vrea să lucraţi la 
comunitate?”, m-a întrebat. Am răspuns afi rmativ. După două-trei 
zile, m-a chemat av. Iulian Sorin, secretarul general, de atunci, al 
Federaţiei, un om pe care-l apreciez foarte mult. „Uite, avem loc la 
Departamentul de asistenţă socială şi medicală”. A vorbit la telefon 
cu domnul Bănescu senior, care era, atunci, preşedinte la DASM, 
şi m-a trimis la el. Am lucrat 16 ani acolo. Am fost asistent social, 
apoi şef de compartiment al asistenţei sociale pentru Bucureşti.

– În ce măsură au contat suferinţele proprii în munca de asis-
tent social?

– Mi-am spus că, într-un fel sau altul, toţi cei pe care-i am în 
grijă sunt supravieţuitori. Şi chiar atunci când, din motive familiale, 
am fost nevoit să mă retrag din activitate – deşi n-au vrut nici vi-
cepreşedintele Federaţiei, Schwartz, nici directorul DASM, Gulyas 
–, am făcut şi fac voluntariat social. Am fost ales, pentru al doilea 
mandat, membru în Comitetul de conducere al CEB. Sunt secretar 
executiv la AERVH. Am primit, în 2007, de la preşedintele României, 
de Ziua Holocaustului în România, Ordinul Naţional „Pentru Merit” 
în grad de Cavaler. Este o realitate şi o mândrie pentru mine că nu 
există supravieţuitori ai Holocaustului în România care să nu ducă 
o viaţă decentă, să n-aibă îngrijire şi, la nevoie – refugiu în cămin. 
Singurătatea e, din păcate, o problemă fără acoperire. 

– Cum apreciaţi prezentul şi viitorul obştii?
– Obştea e mică, dar va continua să existe. Nu există încă sufi -

cientă preocupare pentru apropierea tuturor evreilor de comunitate. 
Nu s-a făcut prea mult pentru atragerea investitorilor israelieni.

– Există mijloace efi ciente în combaterea antisemitismului, a 
negaţionismului?

– Nu. Revista „Realitatea Evreiască” pătrunde prea puţin în 
societate. Conferinţele le facem noi cu noi, plus câţiva neevrei 
– obişnuiţii casei. Istoria Holocaustului în şcoli e obiect de stu-
diu opţional. În schimb, există profesori universitari negaţionişti. 
Procesele intentate pentru vandalizări de cimitire ş.a. au rămas 
nesoluţionate. Zvasticile împânzesc Capitala. În curând, ultimii 
supravieţuitori ai Holocaustului vor dispărea. Nici o generaţie n-are 
voie să uite Auschwitz-ul, să uite cenuşa aruncată în Vistula a mi-
lioane de nevinovaţi. Cred că dacă ar fi  existat Statul Israel, n-ar fi  
fost Holocaust. Să păstrăm asta ca pe lumina ochilor.

 IULIA DELEANU 

(Urmare din pag. 8)

„DACĂ AR FI EXISTAT STATUL ISRAEL, N-AR FI FOST HOLOCAUST”

Idiş, Idişkeit, Idişke (mameluşen, evreita-
te, femeie evreică ş.a.m.d.): cuvinte magice, 
producătoare de nostalgii asociate de şteitl.

Un recent colocviu internaţional (Paris, 
noiembrie 2012), organizat din iniţiativa Re-
prezentanţei B’nai B’rith. pe lângă UNESCO 
şi desfăşurat în incinta şi sub patronajul 
UNESCO, a fost deschis prin alocuţiunea 
Irinei Bakova, director general UNESCO, 
şi rostirile de întâmpinare ale vârfurilor B.B. 
International, european şi francez.

S-a continuat prin dezbaterea – pe par-
cursul a două zile, patru secţiuni şi peste 20 
de comunicări de specialitate – modalităţilor 
permanentizării idişului în universul lingvistic 
de azi.

Deoarece UNESCO publicase în 2010 
un ATLAS al limbilor în pericol de dispariţie, 
menţionând şi idişul printre acestea – parti-
cipanţii la colocviu s-au străduit să arate că 
în lume idişul încă n-a dispărut. De aceea, 
el trebuie reactivat chiar şi în medii şi spaţii 
neaşteptate. Iniţiative colective şi individuale 
tind să promoveze în prezent atât idişul ca 
limbă folosită în familie, asociaţii, dar mai 
ales în creaţia artistică (literară, muzicală, 
dramaturgică etc.), precum şi în inovarea 
stilului de viaţă al unor categorii de tineri 
căutători de insolit. În acest din urmă sens 
ar fi  fost poate de relevat o tendinţă tot mai 
vizibilă în rândul tineretului: căutarea unor 
modalităţi de spargere a monotoniei mode-
lelor serializate, stereotipizate, uniformizate, 
insinuate într-o variabilitate şi diversitate de-
concertantă în lumea de azi; reîntoarcerea 
la stiluri de viaţă şi modalităţi de rostire care 
tocmai prin „caducitatea lor” oferă noutatea 
căutată ca trăire şi conştiinţă. Nu întâmplător 
se zice că ce plăcea cândva bunicilor va face 
peste timp şi deliciul strănepoţilor.

Creaţia artistică în idiş mai numără azi, 
în lume, câteva zeci de scriitori, care mai 
produc beletristică, texte pentru cântece, 
corale, operete, fi lme ş.a., cu toate - agreate 
de noile generaţii.

Chemările de sirenă ale idişului, idişkeit-
ului şi identităţii id-ului se înscriu în acest 
trend. În anii ’70 ai secolului 20, câteva 
universităţi europene au introdus catedre 
de idiş; în 1978, la Stockholm i s-a decernat 
Premiul Nobel scriitorului de limbă idiş Isaac 
Bashevis Singer; iar în anii ’80 şi ’90 s-a fă-
cut simţit un val de idişkeit. Muzica klezmer 
era la modă şi prelegerile de idiş erau frec-
ventate nu doar de studenţii de iudaistică ci 
şi de publicul interesat din afară. Ca urmare, 
a fost publicat un mare număr de cărţi şi 
articole despre idiş şi literatura de expresie 

idiş. Azi idişul e recunoscut ca limbă de sine 
stătătoare şi puţini mai sunt lingviştii care 
să susţină că idişul e o nemţească pocită.

Dar preţul plătit pentru această schimba-
re de mentalitate a fost mare: marele hiatus 
provocat de stingerea a peste o jumătate din 
vorbitorii de idiş!

La colocviul parizian nu s-au discutat ex-
plicit aceste trenduri contemporane asupra 
cărora aş fi  vrut să zăbovesc şi eu. Căci, în 
cele patru secţiuni ale reuniunii şi în cele 
peste 20 de comunicări, accentul a căzut pe 
idiş prin mijloacele moderne de comunicare 
şi transmiterea valorilor create în trecut ca şi 
în prezent prin respectivele canale. Cea de 
a doua zi a colocviului a fost consacrată în 
întregime acestui demers. Este bine cunos-
cută revoluţia numerică (digitală şi analogi-
că) şi impactul ei posibil în domeniul culturii 
idiş. Internetul, e-mailul, accesul la date 
numerice au relativizat relaţiile dintre micile 
comunităţi idişofone izolate, permiţând astfel 
indivizilor din întreaga lume să acceadă la 
resurse nesperate în materie de conservare 
a unor limbi aproape ieşite din uz. Un referat 
ţinut de un documentarist la baza de date 
„Index Translationum” (UNESCO) a dat o 
seamă de îndrumări practice în privinţa po-
ziţionării idişului în contextul de fl ux mondial 
de traduceri. Concluziile colocviului au scos 
în evidenţă, aşadar, modalităţi moderne de 
reînviere a unor limbi precum idişul, în care 
au fost rostite atâtea gânduri şi simţiri, aproa-
pe intraductibile în alte limbi. M-a bucurat să 
afl u despre importanţa crescândă acordată 
idişului în Israel şi mijloacelor amintite după 
ce politica anti-idişistă, adoptată de ebraişti 
şi sionişti la începuturi, inhibase în bună 
măsură folosirea acestei limbi.

În conţinutul tuturor intervenţiilor, exem-
plificările şi localizările erau făcute cu 
referire la Occident şi având ca termen de 
comparaţie orizontul de idiş de altădată al 
platformei galiţiano-polono-ucrainene. Din 
păcate, România, cu numeroşii săi vorbitori 
şi creatori în idiş, nu a fost pomenită: ceea 
ce dovedeşte slaba informare în această 
privinţă la idişiştii occidentali. Chiar şi atunci 
când actorul TES, Rudi Rosenfeld, cu care 
am constituit împreună delegaţia română, 
a pomenit de existenţa unui teatru evreiesc 
în România – cu un trecut de peste un se-
col şi un viitor, să sperăm, măcar decenar, 
intervenţia, deşi aplaudată, nu s-a dovedit 
a stârni vreo curiozitate în materie sau vreo 
menţionare în concluziile colocviului. De 
altfel, referatele susţinute la colocviu au fost 
prezentate în principal de participanţi din 

America, Franţa, Australia, Anglia, Israel iar, 
din lumea răsăriteană, doar de un polonez. 
Or, se ştie că România era încă acum o 
jumătate de veac un bazin de vorbitori de 
idiş. La recensământul din 1930, câteva 
sute de mii, iar la cel de după Shoah, încă 
mai considerau această limbă ca fi ind pentru 
ei vernaculară peste jumătate din cei afl aţi 
în ţară.

Sub regimul comunist, după o scurtă 
încurajare a învăţământului şi publicisticii 
idiş (considerate ca antidot „politic” la ivrit-
ul promovat de sionism şi Israelul privit 
ca „arma imperialismului american”) li s-a 
recomandat evreilor  statornici, nedecişi 
pentru Alia, integrarea sau chiar asimilarea 
deplină la limba şi cultura ofi cială, ca să nu 
spun altfel.

Au trecut peste 40 de ani de omogeniza-
re lingvistică şi apoi alţi 23, de europenizare 
şi anglofonie, dar idişul încă mai e vorbit sau 
înţeles de câteva sute, simţit ca „mamelu-
şen” chiar de câteva mii din cei 5.000 de 
evreo-români care practică „idişkeit-ul co-
lectiv” (comunitar, D.A.S.M.-ist în mai mare 
măsură) decât pe cel domestic (voi reveni).

În trecere, amintesc aici frecvenţa cu 
care unii conferenţiari (în speţă de prove-
nienţă moldovenească) şi care se afi rmă 
frecvent la Centrul nostru cultural cu referate 
în limba română îşi împănează curent vorbi-
rile lor în limba română cu numeroşi termeni 
în idiş pentru a sugera conotaţii imposibil 
de evocat prin termenii neaoşi. De pildă: a 
idişe mame; heider; mazl; kaşer; rebe; eiţes; 
mispuhe; maloen; rahmunes; ghevalt etc. 
etc. De observat că am ales cuvinte care 
au dezvoltat idişul – dialect german ivit în 
secolul XI – cu aluviuni de ebraică, sursă 
majoră pentru cuvinte şi expresii religioase. 
Dar din asemenea aluviuni şi multe altele, 
inclusiv de limbă română, idişul a devenit 
o lingua franca şi nu este doar o germană 
stricată (decăzută) – cum mai pretind cu 
aroganţă unii evrei vorbitori de Hochdeutsch.

Pledoarie pentru valoarea idişului şi a 
valorilor (literare, artistice, etno-folclorice) 
create în această limbă pentru Permanenţa 
idişului (Idiş noh Alţ In Waiter), inclusiv în 
spaţiul românesc, din păcate, nemenţionat 
în simpozionul la care m-am referit. Dar 
amintesc, în schimb,  că la Bucureşti chiar 
şi în ultimii ani au avut loc două simpozioane 
cu participare internaţională, în care s-au 
dezbătut teme privind idişkeit, lumea idişului 
şi evreii din România (Idn Fin Rumanie).

HARY KULLER

P e r m a n e n ţ a  i d i ş - u l u i Profesorul Daniel 
Birnbaum: Idişul 

face parte din 
identitatea mea
Daniel Birnbaum este unul dintre 

cei care au ales să îmbine profesia cu 
misiunea. Predă idiş de mai bine de 
cinci ani studenţilor din întreaga lume 
care aleg să urmeze cursurile Şcolii  de 
vară „Noemi Prawer Kadar”, organizate 
de Universitatea din Tel Aviv. A accep-
tat cu plăcere să acorde un interviu 
pentru revista „Realitatea Evreiască”.

- Domnule profesor, am fost unul 
dintre elevii dvs., iar ascultându-vă, 
am realizat că dincolo de preocupa-
rea didactică, aveţi o complicitate 
specială cu idişul. Ne puteţi împăr-
tăşi despre ce este vorba, care este 
originea acestei pasiuni?

- Idişul face parte din identitatea 
mea. Am crescut înconjurat de bunici 
care se născuseră în Europa, spre 
deosebire de alţi evrei americani de 
vârsta mea. Bunicii mei vorbeau idiş şi 
germană. Ei văzuseră America cu ochii 
unor imigranţi, cu ochii unor străini. Am 
avut o legătură emoţională cu o altfel 
de lume, o lume pe care ceilalţi prieteni 
ai mei nu o cunoşteau pentru că ei nu 
proveneau din generaţii de imigranţi. 
Aşadar, afi nitatea mea pentru idiş nu a 
fost o alegere personală, ci o acceptare 
şi o mândrie a identităţii mele.

- Idişul reprezintă mai mult decât 
o limbă, poate o epocă, un spirit 
nemuritor, “a language of exile, 
without a land and without fron-
tiers“, după cum afi rma Bashevis 
Singer. Ce reprezintă acesta pentru 
profesorul Daniel Birnbaum?

- Idişul a fost limba vorbită  a evrei-
lor de aproximativ 1000 de ani, aşadar 
prin intermediul său spiritul iudaic a fost 
trans mis din generaţie în generaţie. 

- Consideraţi studierea limbii idiş 
drept o provocare adresată oricărui 
iubitor de cultură eveiască?  De ce?

- Acesta reprezintă un element-che-
ie pentru înţelegerea vieţii evreieşti în 
Europa de est. Prin urmare, idişul ar 
putea sau nu să intereseze chiar toţi 
iubitorii de cultură evreiască, evreii 
sefarzi de exemplu. Cu toate acestea, 
cultura aşkenazimilor este esenţială 
pentru a înţelege cu adevărat reali-
tatea evreiască de aici, din Israel şi 
Diaspora.

- Care sunt perspectivele în ceea 
ce priveşte acest domeniu?

- Sper ca idişul să continue să fi e 
studiat în universităţi aşa cum se stu-
diază în prezent şi cum s-a studiat în 
ultimii 30-40 de ani. 

- Care este mesajul perceput 
după experienţa cursurilor Şcolii 
de la vară de la Universitatea din 
Tel Aviv?

- Şcoala de vară de la Universitatea 
din Tel Aviv crează un mediu unic, în 
care limba idiş capătă un rol central. 
Astfel este oferită o şansă studenţilor 
din Israel şi din toată lumea pentru 
a-şi aprofunda şi consolida legătura 
cu limba.

- Care este autorul dvs preferat?
- Am scris o teză de dizertaţie des-

pre Mendele Moykher-Sforim (Sh. Y. 
Abramovitch), deci l-aş considera pe 
el drept autorul meu preferat.

- Consideraţi că predarea limbii 
idiş este o profesiune sau în acelaşi 
timp o misiune?

- Ador să predau idiş. Este cu si-
guranţă mult mai important decât să 
am un loc de muncă doar de dragul 
banilor. Este fantastic să pot deschide 
o lume nouă studenţilor care nu au 
avut vreodată un contact cu limba sau 
cultura idiş.

- Vă mulţumesc, domnule profe-
sor, şi vă doresc succes în tot ceea 
ce v-aţi propus.

DAN DRUŢĂ
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Pe 8 februarie a.c., la galeria Si-
meza a avut loc vernisajul unei 
noi expoziţii a pictoriţei Medi 

Dinu. A fost un prilej de a o sărbători 
pe artistă, care în decembrie a împlinit 
104 ani. Deschisă la nici două luni 
după cea de la Jockey Club, expo-
ziţia de la Simeza a impresionat prin 
bogăţia creaţiilor pictoriţei. Pe lângă 
acuarelele despre locurile cunoscute 
şi îndrăgite de Medi Dinu - Balcic, 
Sulina, Râşnov sau Bran, au fost 
expuse imagini din Paris dar şi de la 
Izvoru Mureşului sau Văratic, iar pe 
lângă acuarele şi-au găsit locul nume-
roase portrete în creion, şi chiar două 
autoportrete ale artistei din tinereţe. 
Într-o scurtă alocuţiune, criticul de artă 
Mihaela Varga a prezentat biografi a 
lui Medi Dinu, precum şi activitatea 
ei creatoare, subliniind ideea că, din 
cauza legilor rasiale din perioada celui 
de-al doilea război mondial, afl ându-se 
în plenitudinea dezvoltării ei artistice, 
a trebuit să-şi întrerupă activitatea, pe 
care, potrivit mărturisirilor pictoriţei, a 
reluat-o cu greu după război. Eva Ga-
lambos, de la „Realitatea Evreiască”, 
a vorbit despre dragostea cu care este 
înconjurată artista în mediul în care 
trăieşte  şi despre modestia ei bine cu-
noscută în ceea ce priveşte creaţia sa 
artistică, deşi, de multă vreme criticii de 
artă au stabilit că nu este cu nimic mai 
prejos decât contemporanii ei. (M.P.)

Evreii şi industria 
de divertisment

Imediat după primii ani ai secolului XX, un 
număr important de evrei din diferite ţări şi-au 
adus contribuţia la dezvoltarea uneia dintre cele 
mai recente industrii, cea de entertainment. 
Aceasta s-a dovedit a fi  o extraordinară oportu-
nitate de a se face remarcaţi şi a-şi îmbunătăţi 
percepţia de emigranţi ajunşi în „ţara tuturor 
posibilităţilor”.

De la binecunoscutul vaudeville şi borşt belt 
şi din Times Square până la Hollywood, evreii 
au participat activ la dezvoltarea industriei de 
divertisment din America. Indiferent de poziţia 
lor, aceştia şi-au lăsat o importantă amprentă 
asupra domeniului, ceea ce a condus la accep-
tarea lor ca parte integrantă din establishmentul 
american. 

Oscar Hammerstein (1847-1919) reprezintă 
unul din numele sonore ale activităţii teatrale 
new-yorkeze. El a emigrat din Germania spre 
sfârşitul veacului al XIX-lea, iar cea mai impor-
tantă realizare a sa va consta în construirea 
unor edifi cii teatrale care i-au adus numele de 
“Părinte al Times Square” – celebra intersecţie 
purtând acest nume încă din anul 1904, când 
redacţia ziarului „New York Times” şi-a mutat 
sediul acolo. Bogata listă a actorilor şi cântă-
reţilor evrei care au animat scena cuprinde 
nume sonore precum Tony Martin, Danny Kaye, 
Eddie Fisher, Milton Berle, Molly Berg, Woody 
Allen, Barbara Streisand, Sophie Tucker sau 
Gilda Radner. Un număr important au devenit 
autori, compozitori sau interpreţi ai Teatrului de 
pe Broadway, printre aceştia numărându-se 
Leonard Bernstein, Richard Rodgers, Jerome 
Kern, Oscar Hammerstein II, Stephen Sondhe-
im, George S. Kaufman, Lillian Hellman sau 
Arthur Miller.

O urmă de neşters au lăsat şi în industria 
cinematografi că, unde majoritatea celor care 
au alcătuit prima generaţie de întreprinzători 
şi producători de fi lm de la Hollywood au fost 
evrei: William Fox, Samuel Goldwyn, Carl La-
emmle, Jesse Lasky, Marcus Loew, Louis B. 
Mayer şi Adolph Zukor. Tendinţa s-a menţinut 
până spre sfârşitul secolului XX, atunci când 
un număr important de televiziuni au promovat 
actori şi oameni din media de origine evreiască. 
Unul dintre cele mai cunoscute exemple este 
cel al lui Seinfeld, un sitcom care a intrat deja 
în topul celor mai urmărite seriale de comedie 
şi care a surprins cu succes motivul evreităţii 
din mediul nord-american. Dar Seinfeld nu este 
o producţie singulară, în aceeaşi categorie pu-
tând fi  evocate şi producţii precum Mad About 
You, The Nanny, Friends, Will and Grace.

Cu toate acestea, se pare că succesul de 
necontestat şi contribuţia unor evrei la dez-
voltarea continuă a industriei de profi l a atras 
numeroase speculaţii, nu de puţine ori cu un 
pronunţat caracter antisemit, acreditând ideea 
că infl uenţa unui număr important de evrei la 
Hollywood ar reprezenta doar o piesă dintr-un 
mare puzzle numit „teoria conspiraţiei”.

Un rol important îi revine celebrului regizor 
Steven Spielberg, care a reuşit, datorită suc-
cesului său, să introducă în agenda industriei 
teme de istorie recentă, precum cea a Ho-
locaustului. Lista lui Schindler reprezintă un 
succes cinematografi c incontestabil dar şi un 
veritabil model de abordare al unui subiect care 
încă deschide răni şi răscoleşte amintiri care 
ar putea părea uitate sau cel puţin depăşite. 
Acest fi lm, care ilustrează faptele industriaşului 
german Oskar Schindler (care a contribuit la 
salvarea a mii de evrei) exprimă valori comune 
evreieşti şi americane, valori ce împărtăşesc 
optimismul, respectul pentru memorie, nevoia 
de speranţă şi tot ceea ce a reprezentat un 
substrat de emoţie şi umanitate al unor producţii 
cinematografi ce care s-au bucurat de succes 
în întreaga lume.

DAN DRUŢĂ

E l e n a  N e g r e a n u  -  9 5
Actriţa, regizoarea, pictoriţa Elena Negreanu are încrus-

tate în cercurile vieţii ei contururile unui veac de istorie şi de 
teatru. S-a născut la sfârşitul primului război mondial, s-a 
căsătorit în preziua celei de-a doua confl agraţii mondiale, a 
cunoscut discriminarea rasială în anii Holocaustului, a trăit 
euforia de-a fi  scăpat cu viaţă în 1944, speranţele şi deziluzi-
ile generaţiei sale - în anii postbelici. A debutat la „Baraşeum” 
în „Cântăreţul tristeţii sale” de Osip Dimov, în timp ce studia 
actoria cu Beate Fredanov la şcoala evreiască de arte. După 
‘44, a jucat la Naţionalul bucureştean, colegă fi ind cu Aura 
Buzescu, Costache Antoniu, George Calboreanu… Tentată 
de cinematografi e, a fost asistenta lui Liviu Ciulei. A format 

– era conferenţiar universitar - multe generaţii de slujitori 
ai artei actoriceşti la I.A.T.C., ani în care a fost asistenta lui 
Beligan. Cu unii elevi ai ei a rămas prietenă: Florin Piersic, 
Janine Stavarache, Răzvan Vasilescu, Maria Rotaru, Geno-
veva Preda… Cu alţii nu se mai poate întâlni decât în gând: 
Florian (Moţu) Pittiş, Emanoil Petruţ, Amza Pellea… 30 de ani 
de teatru radiofonic îi poartă amprenta regizorală. Şi azi, la 
cei 95 de ani împliniţi – la mulţi şi buni ani! – colaborează la 
radio, la televiziune. În pictură a debutat târziu, dar debutul a 
fost atât de încurajator încât n-a mai lăsat penelul din mână. 
Şi expoziţiile deschise relativ recent în foaierul Sălii Radio 
i-au îndreptăţit perseverenţa. (I.D.)

L a  S i m e z a ,  e v e n i m e n t  f ă r ă  p r e c e d e n t
E X P O Z I Ţ I A  M E D I  W E C H S L E R  D I N U

De când s-au pomenit expoziţii la 
noi, nimănui nu i-a fost dat să ia 

parte la un vernisaj în prezenţa artis-
tului care împlinise, de curând, nici mai 
mult nici mai puţin decât 104 ani.

Şi ca împrejurarea să fi e o desăvâr-
şită surpriză, în spaţiul galeriei Simeza, 
lucrările expuse între 8-21 februarie 
a.c. – sub semnătura venerabilei 
doamne Medi Wechsler Dinu – au, fi -
ecare în parte şi toate laolaltă, un efect 
magnetic tocmai printr-o explozie de 
jovialitate tinerească. Sunt lucrări de 
mici dimensiuni, executate cu mijloace 
extrem de fragile (acuarele şi creioane 
colorate), înzestrate însă cu proprie-
tatea de a emana o stenică dispoziţie 
sufl etească. Mai ales în zilele acestea 
atât de capricioase meteorologic, cu 
cer cenuşiu-morocănos, vibraţiile de lu-
minozitate şi culori diafane cristalizate 
în imagini decupate de ochiul artistei 
din peisaje preponderent marine, le 
priveşti şi nu te mai saturi, năpădit 
de proprii amintiri în acelaşi registru 
robust-optimist. Micul catalog distribuit 
vizitatorilor se deschide cu un auto-
portret „la Mamut” şi trebuie decriptat 
pentru cei mai tineri, în imposibilitate 
de a şti că indicaţia trimite la o cafenea 
din Balcic, frecventată asiduu în anii 
’30 de pictori, actori, scriitori şi alte 
specimene de boemi rafi naţi, animatori 
ai partidelor de taclale şi cancanuri 

(a se vedea edifi catoarele consemnări 
din Jurnalul lui Mihail Sebastian). Tar-
torul era strălucitul actor de comedie 
Ion Iancovescu. Dar un rol cu nimic 
inferior îndeplinea în conclav poetul 
avangardist Gheorghe Dinu (alias 
Stephan Roll), soţul pictoriţei. Aveam 
să-i întâlnesc împreună în mediul 
familiei Steinberg, Nathan şi Ada (ea, 
emerită traducătoare a lui Gogol), 
unde Ghiţă Dinu nu mai isprăvea cu 
salvele de calambururi şi istorisirea 
farselor ticluite neistovit. De lângă el, 
Medi („Medilica”, după cum i se spune 
şi azi între amici) clipea complice şi, de 
fapt, îi ţinea isonul. Trăda la tot pasul 
fi rea ei plină de haz, comunicativă, 
neschimbată nici după zeci de ani, cu 
o doză de amenitate spontană, trans-
ferată în atâtea din portretele regăsite 
la Simeza. E o inepuizabilă candoare 
în chipurile de copii, dublată de o pri-
vire scrutătoare caracterologic îndată 
ce modelul imortalizat coincide cu o 
personalitate, precum Tedy Brauner, 
iscusit fotograf, frate mezin al lui Victor 
Brauner, căruia i s-a dus buhul peste 
mări şi ţări. De altminteri, nu puţine au 
fost fi gurile de avangardă artistică in-
ternaţională cunoscute pe parcursul ei 
longeviv de Medi Wechsler Dinu, fără 
să se molipsească de fumuri.

GEO ŞERBAN

Confruntare artistică cu sine a unei 
pictoriţe contemporane cu naşterea 
avangardismului, expoziţia retrospec-
tivă Medi Wechsler Dinu probează o 
longevitate creatoare ieşită din comun. 
Expoziţia pune în ecuaţie ce înseamnă 
să preţuieşti darul divin al existenţei, să 
trăieşti frumos şi împăcat cu tine şi cu 
lumea. La 104 ani, pictoriţa predă oa-
menilor din secolul XXI o lecţie despre 
rezistenţă culturală în anii premergători 
şi în timpul Holocaustului, în epoca to-
talitarismului şi chiar în momentele de 
debusolare socială din zilele noastre. 

Numitorul comun al expoziţiei este 
explozia de vitalitate din peisajele din 
tinereţe, pline de pitoresc şi visare până 
în prezentul trăit la Căminul „Rosen”, în 
care prevalează interesul pentru por-
tret. Modelele pictoriţei concentrează 
în trăsăturile lor o istorie personală şi o 
istorie colectivă. Retrospectiva probea-
ză o dată mai mult faptul că adevărul 

artistic, mai puternic decât orice teorie, 
îşi găseşte drum în orice timp exterior 
şi lăuntric; că valorile nu pot fi  ucise, 
oricât de promovate ar fi  fost cele false, 
într-o epocă sau alta, pe criterii străine 
artei. Medi Wechsler Dinu nu s-a lăsat 
infl uenţată de „comanda socială”, ră-
mânând credincioasă convingerilor şi 
reperelor artistice proprii, profesorilor, 
mediului cultural în care s-a format. 
Retrospectiva este o dreaptă cumpănă 
între moştenirea înaintaşilor, fi ltrată prin 
propria personalitate, şi ceea ce s-a 
străduit să cucerească şi a reuşit. Ea 
exprimă, totodată, o etică demnă de 
respect. Paul Valéry spunea că există 
lucruri mute, lucruri care vorbesc, lu-
cruri care cântă. La Galeriile Simeza 
din Capitală, cu ajutorul Fundaţiei 
HAR şi al Uniunii Artiştilor Plastici din 
România, sub auspiciile DASM, Medi 
Wechsler Dinu a făcut „lucrurile mute 
să vorbească şi să cânte”. (I.D.)

R e c u n o ş t i n ţ ă
„În semn de recunoaştere şi preţu-

ire a contribuţiei deosebite la creşte-
rea prestigiului municipiului Mediaş”, 
domnului Bettinyo Gheorghe Diamant 
Primăria i-a acordat titlul de Cetăţean 
de Onoare al municipiului Mediaş. 
Felicitări corespondentului nostru din 
partea revistei „Realitatea Evreiască”!

Rica Meir, câştigătoarea 
Concursului Tu BiŞvat

Câştigătoarea concursului ,,Deco-
raţiuni de Tu BiŞvat”, iniţiat de Băcănia 
Kosher din Bucureşti, este Rica Meir. 
Gospodinele care au început deja pre-
gătirile de Pesah pot găsi aici produse 
koşer lePesah (caşer special pentru 
Pesah), dar şi cartea de bucate ,,Ca la 
mama acasă”, apărută la Editura Ha-
sefer, cu reţete savuroase, o adevărată 
sursă de inspiraţie gastronomică. 

S Ă  F A C I  „ L U C R U R I L E  M U T E  S Ă  C Â N T E ”
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Libertatea conştiinţei 
este absolută

Această idee înălţătoare privind liberta-
tea conştiinţei a fost consfi nţită prin noua 
Constituţie adoptată în anul 1923. Preve-
derea este formulată în articolul 22:

„Libertatea conştiinţei este absolută. Statul garantează 
tuturor cultelor deopotrivă libertate şi protecţiune, întrucât 
exerciţiul lor nu aduce atingere ordinei publice, bunelor 
moravuri şi legilor de organizare ale statului.”

Poate nu a fost o simplă întâmplare faptul că reor-
ganizarea vieţii comunitare bucureştene şi nu numai a 
coincis cu primii paşi spre aşezarea democratică a statului 
român. Dacă înainte vreme, guvernele României aveau 
obsesia că instituţia comunitară înseamnă stat în stat, o 
conspiraţie ocultă antistatală, acum şi guvernul se arăta 
interesat în existenţa unei vieţi evreieşti organizate. Re-
cunoaşterea dreptului minorităţilor la o viaţă autonomă 
organizată era în spiritul epocii. Din documentele vremii 
rezultă că demersurile pentru reglementarea statutului 
juridic al Comunităţii evreieşti şi implicit al Cultului Mozaic, 
a relaţiilor dintre Comunitate şi stat în general, au început 
înainte de apariţia Constituţiei. În „Curierul Israelit” din 
28 mai 1922, Horia Carp scria: „Guvernul s-a hotărât să 
rezolve chestia comunităţilor evreieşti, de a le recunoaşte 
o situaţie legală”. Publicistul şi viitorul parlamentar Horia 
Carp s-a dovedit a fi  totodată şi purtătorul de cuvânt al 
concepţiei comunitare privind principiile de care guvernul 
urma să ţină cont în recunoaşterea ofi cială a acestei 
instituţii evreieşti. Se dorea o conducere laică. „Vrem să 
vedem Comunitatea ferită de ortodoxism, clericalism şi de 
alte nuanţări de acest gen”, conchidea Horia Carp în ace-
laşi articol. Era anul 1922. La guvernare se afl a Partidul 
Naţional Liberal, când Constantin Banu, ministrul Cultelor, 
a hotărât convocarea unei conferinţe de mare importanţă 
pentru viaţa comunitară. Au participat reprezentanţii cei 
mai autorizaţi, clerici şi laici din toată ţara, pentru a deli-
bera cu privire la principiile politice şi juridice care aveau 
să stea la baza proiectului de lege pentru recunoaşterea 
Comunităţii Evreieşti ca persoană juridică de drept public. 
Pentru elaborarea acestui document, conferinţa a hotărât 
constituirea unei comisii mixte, formată din reprezentanţii 
comunităţilor şi ai Ministerului Cultelor. 

Proiectul de lege preciza la art. 1, atribuţiile comuni-
tăţilor evreieşti, de îngrijire pentru trebuinţele religioase, 
instrucţie şi asistenţă socială; art. 2 sublinia un principiu 
esenţial ca în fi ecare localitate să fi e recunoscută o sin-
gură comunitate. (Era exceptată Comunitatea Sefardă 
în Vechiul Regat şi cea ortodoxă în Transilvania) La art. 
3 s-au formulat următoarele principii politice: religia mo-
zaică se bucură de aceleaşi drepturi şi prerogative 
ca şi celelalte culte. Va fi  reprezentată în corpurile 
elective ale statului. Comunităţile sunt autonome re-
ligios, cultural, social şi administrativ. Comunităţile se 
constituie în organizaţii regionale. Art. 4 stabilea calitatea 
de persoană juridică a comunităţilor. Articolele 5 şi 6 se 
refereau la modul de alegere prin vot universal a celor 
care urmau să ocupe funcţii de conducere. Ei trebuiau 
să fi e cetăţeni români sau de supuşenie română. Art. 7 
specifi ca contribuţia statului român în mod proporţional 
la întreţinerea Comunităţii şi a cultului. Ultimul articol in-
dica reglementarea activităţii comunitare după un statut 
tip. Punctele astfel stabilite au fost prezentate în şedinţa 
plenară a tuturor participanţilor la conferinţa din 24 mai 
1922. Principiile de ordin juridic şi politic ale proiectului 
de lege au fost formulate de către dr. Wilhelm Filderman, 
care a participat la conferinţă în calitate de preşedinte al 
Uniunii Evreilor Pământeni şi de vicepreşedinte al Comu-
nităţii Evreilor din Bucureşti. El a insistat în mod deosebit 
pentru recunoaşterea dreptului comunităţii ca persoană 
juridică. Era o condiţie esenţială pentru asigurarea drep-
tului Comunităţii la proprietate. Neavând statut juridic 
recunoscut, proprietăţile Comunităţii fi gurau pe numele 
unor persoane particulare. S-a insistat pentru necesitatea 
respectării principiului de unitate a religiei mozaice, fapt 
ce era incompatibil cu existenţa mai multor comunităţi în 
aceeaşi localitate. Trebuia prevenit pericolul pulverizării 
cultului prin formarea de secte sau grupuri. În caz de 
disidenţă, grupurile respective urmau să benefi cieze 
doar de drept privat. Deşi legea iniţiată în 1922 nu a fost 
elaborată, prevederile respective fi ind cuprinse în Legea 
Cultelor adoptată în 1928, Ministerul Cultelor a recunoscut 
în iunie 1922 Uniunea Comunităţilor Israelite din Vechiul 
Regat, înfi inţată în mai 1921. Reglementarea defi nitivă 
a statutului juridic al comunităţilor pe baza Legii Cultelor 
se întâmplă abia în anul 1932, în timpul guvernului Iorga. 
Această tărăgănare s-a datorat şi faptului că Partidul 
Naţional Ţărănesc, în frunte cu Maniu, venit la guvernare 
la sfârşitul anului 1928, a intenţionat să modifi ce Legea 
Cultelor, încălcând dreptul la autonomie al comunităţilor 
evreieşti. „Acest proiect de lege, acum modifi cat - spunea 
senatorul I.I. Niemirower - nu respectă autonomia noastră, 
va avea drept consecinţă dărmarea unităţii comunităţilor, 
ceea ce va provoca o gravă suferinţă pentru instituţiile 
noastre.”

LYA BENJAMIN

Top 3 din 30
O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile

C.
E.

B.

Privatizarea pierderilor, 
o bombă cu ceas

Din 1990, când ne-am apucat să 
facem capitalism fără capital, ceea 
ce a determinat ca mai toţi banii 
investitiţi în economia românească 
să fi e ori străini, ori autohtoni, dar 
negri, România a apucat pe o cale 
„originală” şi în ceea ce priveşte 
indispensabila privatizare. Şi anu-
me, ori am vândut pe doi bani între-
prinderi care lucrau pe pierdere, ori 
am dat, pe aceeaşi sumă, dar din 
motive politice, societăţi viabile, dar 
neprofi tabile pentru moment, cum a 
fost cazul Petrom, când au fost vân-
dute şi resursele de petrol şi gaze, 
la pachet cu amintita societate.

Cum e greu să înveţi din greşeli, 
privatizarea societăţilor cu pierderi 
a dus şi la înstrăinarea întregii me-
talurgii şi siderurgii din România, 
care au ajuns în mâinile ruşilor de 
la Mechel sau ale britanicului indian 
Lakshmi Mittal.

Acum, ne mirăm şi ne văităm 
că Mechel a vândut toate fabricile 
din România (Mechel East Europe 
Metallurgical Division SRL şi com-
binatele Ductil Steel Buzău, Mechel 
Câmpia Turzii, Mechel Târgovişte 
şi Laminorul Brăila, ca să fi m mai 
exacţi) cu fabuloasa sumă de 52 
de euro. 

Pentru a nu se închide fabricile, 
Victor Ponta dă asigurări că guver-
nul va sprijini orice nou investitor 
cum va putea (adică, mai deloc, 
pentru că aproape orice acţiune în 
acest sens riscă să fi e sancţionată 
de Bruxelles ca ajutor de stat), ne 
uităm cu groază la Mittal să nu facă 
ceva asemănător, iar România se 
vede în situaţia ca, la fi nalul crizei, 
să nu mai aibă deloc producţie de 
oţel. 

Cum spuneam, din exemplele 
trecutului e greu să înveţi, mai 
ales când n-ai bani şi eşti la mâna 
fi nanţatorilor internaţionali. Aşa că, 
acum ne dăm de ceasul morţii ca, 

după acelaşi model de a privatiza 
pierderile, să scăpăm de CFR 
Marfă şi de Tarom. Evident că nu 
poţi vinde scump o societate neren-
tabilă, sau nu o poţi vinde deloc (a 
se vedea Oltchim), dar oare să fi e 
imposibil să aduci, din ţară sau de 
afară, conducători (sau manageri, 
dacă preferaţi) capabili să o faci să 
meargă bine şi apoi, dacă vrei, îţi ţii 
profi tul sau o vinzi în câştig?

Evreii români, manageri 
apreciaţi în SUA

Ca un răspuns la întrebarea 
retorică de mai sus, să spunem 
că preşedintele societăţii „Capital 
Construction”, evreul de origine 
română Michael Horodniceanu, 
urmează să construiască un nod 
de tranzit al metroului new-yorkez, 
afl at sub Grand Central Station.

Construcţia subterană, infor-
mează Agerpres, include o cavernă 
masivă de opt etaje, mii de tuneluri 
şi cavităţi, deocamdată inundate şi 
umplute cu pietre.

Proiectul New York Hub costă 
nici mai mult, nici mai puţin de 15 
miliarde de dolari şi va permite 
prelungirea liniilor de metrou către 
zonele East şi West Side ale me-
tropolei americane şi va asigura 
transportul zilnic pentru 160.000 
de persoane numai pe relaţia Long 
Island spre Sunnyside (Queens) şi 
va presupune construcţia a şase 
mile de tuneluri noi.

Tunelurile din Second Avenue 
aduc şi altă surpriză: plafoanele 
sunt căptuşite cu un material re-
zistent la foc, folosit odată pentru 
navetele spaţiale. Noua linie are 
şi o altă îmbunătăţire majoră. În 
loc de grătare de ventilaţie care 
permit apei de ploaie să intre, noile 
staţii vor fi  aerate cu ajutorul unor 
echipamente de răcire.

 „Folosim cea mai bună tehno-
logie disponibilă astăzi, dar este 

vorba cu adevărat de o muncă 
intensă a oamenilor”,  a spus Ho-
rodniceanu, care supraveghează o 
echipă de mii de lucrători în fi ecare 
zi. „Simt că am cel mai interesant 
job din lume”, a apreciat el. „Este 
un sentiment incredibil să poţi 
construi un proiect ce va fi  lăsat 
moştenire. Sper ca într-o zi nepoţii 
mei să poată spune că bunicul lor 
a construit asta!”

Pe cine avantajează 
taxa clawback?

Când mai multe guverne fac 
aceeaşi „greşeală”, care le şi aduce 
în buzunar sume considerabile, nu 
poţi să nu te întrebi cum de se per-
sistă în aceeaşi eroare, dacă ea nu 
este cumva comisă cu bună ştiinţă.

Într-un limbaj destul de greu 
accesibil publicului larg, Curtea 
Constituţională a anunţat recent 
că actuala modalitate de calculare 
a taxei clawback, care încearcă să 
ţină în frâu creşterea consumului 
de medicamente, este ilegală 
pentru simplul motiv că în suma 
pe care Fondul Naţional Unic de 
Sănătate doreşte să o recupereze 
de la producătorii şi distribuitorii de 
medicamente nu era inclusă numai 
valoarea respectivelor remedii, ci şi 
taxa pe valoarea adăugată. Cu alte 
cuvinte, se percepea o taxă la altă 
taxă (ceea ce e ilegal), iar suma de 
recuperat de către stat era umfl ată 
cu aproape 24%.

Numai că nu e pentru prima 
oară când se întâmplă această 
„mică” eroare în România, dacă 
ne gândim că TVA la combustibili 
se aplica tot la preţul accizat al 
acestora, în timp ce toată lumea 
ţipa că preţul benzinei şi motorinei 
a crescut prea mult, ceea ce afecta 
infl aţia şi creşterea economică. 

ALEXANDRU MARINESCU

Existenţa evreilor refl ectată 
în Monitorul Ofi cial al Regatului României (V)

După cum se poate constata, Monitorul Ofi cial al 
Regatului României pe anul 1895 înscrie o multitudine 
de informaţii despre realităţile din ţară, care pot fi  afl ate 
din diverse categorii de anunţuri publicate. Multe dintre 
acestea făcând referiri la evrei, devin documente edi-
fi catoare cu privire la existenţa acestora, la raporturile 
juridice pe care le încheie, ceea ce constituie reale 
dovezi ale existenţei lor pe teritoriul românesc la sfârşit 
de secol XIX.

Grija paternă a unora pentru asigurarea dotei la 
căsătoria fi icelor este dezvăluită în acte dotale din acel 
an. La p.7789 se poate citi un asemenea act dotal: „Eu, 
părinte legitim Saia Edeleanu, declar că la trecerea în 
căsătorie a fi icei mele Matilda cu Dl. Adolf Keller îi dau 
următórele ca dotă: 1) Numerariu lei 3000; 2) Trusou lei 
2000. Total lei 5000.” De la rubrica de semnături afl ăm 
originea etnică, meseria şi domiciliul: Saia Edeleanu 
este israelit, strungar şi domiciliază în Cal. Moşilor No 

249, iar Matilda este „menageră”, celelalte informaţii 
fi ind identice cu ale tatălui. Despre viitorul ginere se 
consemnează că are aceeaşi origine etnică, că este 
comerciant şi vecin, locuind pe Cal.Moşilor No 299. 
Acesta adaugă în dreptul semnăturii şi textul „le am 
priimit şi mă mulţumesc”, formulă care devine acordul 
său faţă de dota arătată în act. Documentul întocmit de 
grefi erul Niculescu de la grefa Tribunalului Ilfov, secţia 
comercială atestă conformitatea copiei cu originalul şi 
faptul că „scriitor” a fost I.M.Cristescu, proprietar din 
str.Timpului No 5. Un act similar consemnează „Sub-
semnatul Buium Leibuşor, părinte legitim, declar prin 
presentul act că cu ocasiunea trecerii în căsătorie a 
fi icei mele, Rachela Leia Leibuşor cu Dl Sulim Valdman 
îi constituiu dotă următórele: Numerariu – lei 2000; 
Trusou şi haine – lei 2000. Total lei 4000”. De la rubrica 
„semnăturilor” afl ăm că Buium Leibuşor este israelit, 
comerciant şi locuieşte pe str.Cantemir No 12, iar fi ica 
este „menageră”. După ce ginerele scrie că „tóte cele 

de  mai sus le-am priimit şi sunt mulţumit”, se scrie că 
acesta este israelit, comerciant şi locuieşte pe str.Traian 
No 14, iar legalizarea actului este înscrisă la No 10164 
la secţia notariat a Tribunalului Ilfov.

De asemenea, simple acte dotale, istoria poate 
consemna informaţii variate şi utile despre membrii 
etnici la acel moment.

Şi alte „anunciuri particulare” pot oferi informaţii în 
acelaşi sens. La p.7791 se poate citi: „Max Schwartz, 
fotograf, Cal.Griviţei No 43 vis-à-vis de scóla militară: 
perdînd un portofoliu, care conţinea o poliţă iscălită 
de D.Silberzwaig, data 1 iulie şi scădută 1 Nov.1894 
în sumă de 150 lei, mai multe bilete ale tramvaiului 
vechiǔ, precum şi o chitanţă semnată de Major Naiman 
de 1500 lei, pentru plata dobândei la o creanţă ipote-
cară, rog ca cine îl va găsi să’l aducă la domiciliul meu, 
unde va priimi o bună recompensă; la cas contrariu se 
va considera ca hârtii albe şi fără valóre”. Pe aceeaşi 
pagină a Monitorului Ofi cial stă scris: „La 14 ianuarie 
1895 Iţic Grinberg: perdând libretul casei de economie 
cu No 8865 emis de casieria generală Iaşi, pe numele 
Iţic Grinberg, de profesiune bărbier, public acesta spre 
a se considera ca anulat”.

La p.7591 găsim „anunciul” dat de „Comisarul de 
urmărire al ocolului IV din Bucuresci” pentru „ziua de 20 
Ianuarie 1895 se vinde prin licitaţie publică pe piaţa S-ta 
Vineri, averea mobilă a Dlui Isidor Vertheimer din strada 
Olimpului No 26 urmărită pentru despăgubirea Dlui Adolf 
Pepi de sumele de bani ce are a le priimi cu cartea de 
judecată cu No 1753 din 1894, investită cu formulă exe-
cutorie”. Anunţul de executare silită, într-o formă scurtă, 
oferă toate informaţiile legate de data şi locul unde se 
defăşoară licitaţia publică, de obiectul ei ca şi de părţile 
între care exista raportul obligaţional care a generat-o, 
precum şi temeiul juridic în baza căruia se realizează.

IANFRED SILBERSTEIN
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ISRAEL – „Casă 
demnă ce se cere 

păzită cu străşnicie”
Despre recent apărutul volum în 

Editura „Tipo-Moldova” (Iaşi, 2012, 
colecţia „Opera 
Omnia”) al poetei 
israeliene origina-
re din România, 
Bianca Marcovici, 
ne scrie cores-
pondentul nostru 
din Haifa, Eduard 
Mattes. Pornind 
de la faptul că an-
tologia se intitu-
lează „Poeme de 
pe cele două ma-
luri ale sufl etului”, comentatorul observă 
că laitmotivul cărţii e cuvântul PACE, „sa-
lut naţional în Israel şi năzuinţă fi erbinte 
a fi ecăruia dintre noi”. Amândoi – poeta 
şi criticul ei – locuiesc la Haifa, ceea ce-i 
face receptivi la „zidurile” ei „de sprijin”. 
Datorită construcţiilor şi sistematizărilor în 
pantă, Haifa, scrie poeta, este „zidul meu 
de sprijin; îmi apără spatele”. Bianca Mar-
covici „renaşte mereu prin poezie şi din 
poezie”, suferă când poezia e privită „ca o 
Cenuşăreasă”, se indignează când poetul 
e privit „ca un om coborât din altă lume”. 
Conştientă că „Marea Moartă este viaţă”, 
ştie că supravieţuitorii Holocaustului au 
de apărat Israelul, această „casă demnă 
ce se cere păzită cu străşnicie”. Ingineră, 
în viaţa de toate zilele, poetă, când stă 
de vorbă cu sine însăşi, violonistă, în mo-
mente de reverie, poeta „primeşte mâna 
salvatoare a Mediteranei”, cu sentimentul 
unui acasă dublu: România şi Israel: 
„Când acasă e departe şi departe e unde 
nu-i exact casa, cuibul”. Nu nostalgiile, ci 
optimismul caracterizează, totuşi, domi-
nanta antologiei. Poeta e mândră de cei 
şapte nepoţi ai ei: „am şapte capodopere 
umane…”. „Mă găsesc – scrie Eduard 
Mattes – în faţa unei culegeri de maturi-
tate […], a unei poete care „contemplă cu 
luare aminte drumul parcurs, înţelege şi 
învaţă din experienţele trăite şi ordonate 
pe hârtie”. (E.M.)

„Vrând 
să-mi afl u 
un rabin, 
am ajuns 
la Buber, 

prin intermediul lui Scholem, la Idel. Am 
rămas la Moshe Idel. Nu este numai un 
învăţat de talia lui Scholem, dar şi o că-
lăuză pentru rătăciţii ca mine. Cred că el 
ne va arăta, în fi ne, drumul spre cultura 
evreiască autentică, încă posibil de găsit 
în aceste vremuri scăpătânde”, scrie 
Harold Bloom, la rândul său o somitate 
în lumea academică americană. Editura 
Hasefer a publicat recent volumul „Lumi 
vechi, oglinzi noi”, redactor Andreea 
Soare, traducere de Alina Cârâc, din origi-
nalul apărut la University of Pennsylvania 
Press, 2010. 

Moshe Idel, fi losof şi cercetător al Ca-
balei s-a născut în 1947, la Târgu Neamţ. 
În prezent este profesor de gândire iudai-
că la Universitatea Ebraică din Ierusalim. 
Are peste zece volume publicate, în mare 

parte traduse în limbi de circulaţie, sute 
de articole, studii, conferinţe. 

Au apărut patru monografii despre 
opera sa. În introducere, autorul pune 
în evidenţă complexitatea studiului Ca-
balei, etapele şi zonele de răspândire, 
existenţa unei Cabale creştine, paralel 
cu cea iudaică, contradicţiile ce au apărut 
şi apar în diverse interpretări, tendinţele 
de fragmentare şi de unificare a stu-
diului cabalistic, rolul elitelor în evoluţia 
studiului cabalistic, interferenţa Cabalei 
cu literatura beletristică (Franz Kafka), 
rolul Iluminismului, al fi losofi ei în acest 
domeniu, multitudinea de întrebări, critici, 
etc. Cartea cuprinde 13 capitole, de fapt 
eseuri care se pot citi în mod autonom. 
Autorul a grupat aceste capitole în patru 
părţi: Conceptualizări intelectuale ale 
iudaismului; Scholem şi conceptualizările 
Cabalei; Cabala şi unii gânditori ai seco-
lului XX; Înţelegerea hasidismului. 

Cabala s-a născut acum 5770 de ani 
(după concepţia religioasă). Termenul 

„Cabala” derivă de la cuvântul ebraic kab-
balah, care înseamnă primire, receptare. 
De fapt, limba ebraică, considerată una 
din limbile sacre, a fost dezvoltată în mod 
special de către şi pentru cabalişti, pentru 
a-i ajuta să comunice despre chestiuni 
spirituale. Accesul larg la esoterismul 
Cabalei este realizat abia la sfârşitul se-
colului XII, prin Cartea lui Zohar. Sinele în 
Cabala este chiar Dumnezeu manifestat 
în om şi are un corespondent în inima 
spirituală. Trezirea punctului din inimă şi 
apoi împlinirea completă a acestui punct 
până la desăvârşire este scopul pe calea 
spirituală a Cabalei. Mistica, fi losofi a, li-
teratura, muzica, artele plastice, ş.a. fac 
parte din cultura şi civilizaţia lumii. Fiecare 
este liber să aleagă domeniul predilect. 

În eseurile cuprinse în volum, au-
torul se opreşte la nume mai mult sau 
mai puţin cunoscute, precum Arnaldo 
Momigliano,Gershom Scholem, Eric 
Voegelin, George Steiner, Kafka, Franz 
Rosenzweig, Abulafia, Walter Ben-

jamin, Derrida, 
Paul Celan (cu 
„Psalmul” său), 
Buber, Heschel, 
Levi Isaac din 
Berdicev,  oa-
meni din diferite 
epoci, dar şi la 
Ioan Petru Culi-
anu - pe care l-a 
cunoscut perso-
nal - Umberto 
Eco. Volumul este completat cu aproape 
800 de note ale autorului. Fără a încerca 
o analiză a acestui op, am putea, totuşi, 
reţine câteva preocupări ce se reliefează 
în demersul lui Idel – moştenirea tradiţi-
onală, opera mentorului său, Gershom 
Scholem cu care şi polemizează postum, 
importanţa hasidismului în mistica evre-
iască şi literatura artistică, în special a lui 
Kafka şi Celan.

Moshe Idel – contemporanul nostru cabalist

Emil Dorian – un scriitor demn de neuitare (1891-1956)

C e l e b r u l  C i l i b i  M o i s e

O editură de prestigiu, Compania, 
condusă de Petru Romoşan, ne oferă un 
volum inedit, din moştenirea lui Emil Do-
rian: „Cu fi r negru de arnici” (Jurnal 1949-
1956). În prefaţă, fi ica scriitorului, Marga-
reta Dorian, aminteşte discuţiile cu tatăl ei, 
care i-a recitat primele sale versuri, scrise 
la vârsta de nouă ani – „Am scăpat de chi-
nuri grele/ah, ce bine e aici/legaţi cartea 
vieţii mele/ cu fi r negru de arnici”. Este 
remarcabil faptul că din copilărie, Emil 
Dorian îşi anunţa menirea de scriitor. Pe 
lângă opera literară propriu-zisă, Jurnalul 
lui Dorian are o însemnătate documentară 
şi a fost … ascuns! El l-a scris şi înainte de 
război, cam în aceeaşi perioadă cu Mihail 
Sebastian, cât şi după, iar pierderea sa 
a putut fi  evitată prin grija fi icei şi sprijinul 
prietenilor, inclusiv al fostului Şef Rabin dr. 
Moses Rosen. Printre apropiaţii lui Dorian 
erau Ury Benador, Ion Călugăru, Beate 
Fredanov, Tudor Arghezi, Sonia Cluceru, 
Iosif Brucăr şi soţia acestuia, Bianca, ş.a. 
Ed. Hasefer a publicat, în 1996, Jurnalul 

din anii 1934-1944. Al doilea Jurnal a fost 
publicat de Ed. Compania, care cuprinde 
perioada 1945-1948, apărut în 2006, iar 
acum apare a treia secţiune, din ultima 
parte a vieţii scriitorului. 

Jurnalul începe cu 3 ianuarie 1949. 
Este perioada când apăreau cărţile unor 
scriitori sovietici, Ehrenburg, Şolohov, dar 
şi români, Eusebiu Camilar, de exemplu 
„Negura”, care nu-l satisface, în mod 
evident, dar Dorian revine la Cehov, la 
Gorki, ş.a. Este oripilat de antisemitismul 
unui Jules Renard, nume de prestigiu în 
Franţa. Urmăreşte viaţa evreiască din 
România postbelică, reapariţia şcolilor de 
limbă idiş (vor dispărea în curând). Intere-
sante sunt referirile la relaţiile din cadrul 
comunităţii bucureştene, cu unii scriitori 
evrei precum Peltz, cu muzicianul Alfred 
Mendelssohn, istoria locuitorilor Sibiului, 
nemţi care au aderat la nazism, apoi şi-au 
schimbat orientarea, evreii care au fost 
în pericol să fi e deportaţi în 1944, fi ind 
salvaţi de căderea frontului, aspecte din 

viaţa literară, în-
depărtarea unor 
dogmatici pre-
cum Moraru şi 
Novicov,  etc. 
Am putea cita 
în continuare o 
sumedenie de 
fapte. 

Emil Dorian 
este un narator 
atractiv, cu o 
memorie prodi-
gioasă, preocu-
pat de orice este 
semnificativ în 
viaţa politică, literară, comunitară. Este un 
cititor pasionat, îşi exprimă convingerile, 
îndoielile, opiniile, este sincer şi inteligent. 
Desigur, ca orice om, poate greşi, dar 
Jurnalul său se citeşte cu mare interes. 
Un ultim vers, cu care se încheie Jurnalul: 
„O nouă mască intră-n carnaval”.

Trubadur, autor de aforisme, veşnic 
călător, un „Anton Pann al evreilor”, Cilibi 
Moise s-a afl at în atenţia contemporanilor 
din secolul XIX. I s-au dedicat studii, la 
care se adaugă volumul apărut recent 
la Editura Hasefer, sub titlul „Cilibi Moi-
se, un fi lozof popular”, semnat de Ţicu 
Goldstein. Redactorul cărţii este George 
Gîlea, iar cuvântul înainte aparţine profe-
sorului Carol Iancu, cunoscut istoric, şef 
de catedră la Universitatea Montpellier III 
(Franţa). „Moise, evreul”, cum era ştiut, 
s-a născut în 1812, la Focşani, sub nume-
le de Froim Moise Schwarz şi a murit la 
vârsta de 58 de ani, în 1870, la Bucureşti. 
Cilibi, în turceşte înseamnă „înţelept”. 
Este considerat primul scriitor evreu de 
limbă română. În septembrie 2001, la 
sesiunea ştiinţifi că dedicată iudaismului 
din Montpellier, Ţicu Goldstein şi lucrarea 
sa despre Cilibi Moise au fost remarcate 
de forurile ştiinţifi ce din Franţa. 

Despre Cilibi Moise a scris cu entu-
ziasm G.Călinescu în Istoria literaturii 
române. Cel ce a popularizat moştenirea 
„fi lozofului popular” a fost Moses Schwar-
zfeld (1857-1943), care a publicat propriul 

studiu şi antologia aforismelor în trei 
ediţii – în 1881, 1901 şi 1936. Caragiale 
a remarcat prima ediţie. Contribuţia lui 
Ţicu Goldstein constă în descoperirea la 
Biblioteca Academiei a uneia din cărţile 
necunoscute ale lui Cilibi, publicată în 
1864. De-a lungul timpului, Haşdeu, dr. 
Alexandru Şafran, Zigu Ornea, ş.a. au 
exprimat opinii despre Cilibi Moise, consi-
derând că el este fi e un reprezentant tipic 
al evreimii din vremea sa, fi e un autor de 
interes general, în mediul românesc. Şi 
un amănunt picant: Cilibi Moise şi-a dictat 
lucrările, pentru că... nu ştia să scrie!

 Cilibi Moise şi-a publicat prima carte 
de mic format în anul 1858, dictând direct 
zeţarului. A editat şi în anii următori alte 
cărticele care s-au difuzat rapid. Moses 
Gaster era unul dintre achizitorii pasionaţi. 
La fel şi Moses Schwarzfeld. Studiul lui 
Ţicu Goldstein este împărţit pe capitole, 
sunt reproduse diverse ecouri, se face 
analiza societăţii româneşti, a nivelului 
de receptare culturală. Este un studiu 
bine documentat. În anexă se reproduc 
pagini din epocă. Din păcate, „pildele” 
lui Cilibi Moise sunt prezentate sumar, 

ele fi ind însă 
cunoscute din 
alte cărţi edi-
tate anterior 
de Hasefer, 
tot sub sem-
nătura lui Ţicu 
G o l d s t e i n . 
Reproducem 
câteva – „Lu-
crul cel mai 
greu este să 
dai socotea-
lă prostului”, 
„Viaţa e lun-
gă,  dacă e 
plină”, „Două 
feluri de indi-
vizi sunt fuduli 
pe această lume – un slujbaş mic şi un 
prost mare”, „Decât cu un mojic în lojă, 
mai bine cu un fi lozof la arest”, ş.a.

Felicităm autorul, pe colegul Ţicu 
Goldstein, pentru contribuţia sa la o cu-
noaştere mereu necesară a personalităţii 
unuia dintre cei mai originali autori de 
limbă română – Cilibi Moise.

Pagină realizată de 
BORIS MARIAN MEHR

Simboluri evreieşti în patrimoniul fi latelic
Celebrând 130 de ani de la inaugura-

rea Marelui Templu din Rădăuţi, Romfi la-
telia continuă seria de emisiuni fi latelice 
dedicate istoriei şi culturii şi introduce 
în circulaţie emisiunea de mărci poştale 
intitulată Patrimoniul Cultural Evreiesc 
– Templul Mare Evreiesc din Rădăuţi, 
130 de ani. 

Cele două mărci poştale ale emisiunii 
având valorile nominale de 8,10 lei şi 
14,50 lei înfăţişează, alături de însemne 
grafi ce specifi ce credinţei iudaice, clădi-

rea Templu-
lui Mare din 
Rădăuţi, sim-
bol al istoriei, 
tradiţiei şi cul-
turii evreieşti, 
inclusă astăzi 
pe lista monumentelor istorice din judeţul 
Suceava. 

Emisiunea de mărci poştale Patri-
moniul Cultural Evreiesc – Templul 
Mare Evreiesc din Rădăuţi, 130 de 

ani va putea fi  achiziţionată de la toate 
magazinele Romfi latelia din Bucureşti 
şi din ţară.
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Evenimentul a fost deschis de con-
silierul pentru probleme culturale al pre-
şedintelui F.C.E.R., dr. ing. José Blum, 
organizator al lansării împreună cu Sibyl 
Benun, care a citit un fragment desprins 
dintr-o caracterizare-sinteză a lui Victor 
Bârlădeanu, aparţinând lui Alexandru 
Mirodan, din „Dicţionarul neconvenţional 
al scriitorilor de limbă română”, tipărită pe 
coperta a patra a cărţii: evreu „care nu fuge 
de românism”, român „care nu-şi neagă 
iudaismul”.

Omul şi opera
Dr. Aurel Vainer a dat culoare unor ele-

mente biografi ce prin incursiuni în istoria 
Bucureştilor sau în propriile-i amintiri: • 
„Oborul de altădată”, locul de naştere, în 
1928, al lui Victor Bârlădeanu, care „mer-
gea până la Gara de Est şi unde-şi avea 
sediul grupul sportiv „Unirea Tricolor”, cu 
„mare tentă naţionalistă”; • Liceul Comerci-
al „Marele Voievod Mihai” şi, după punerea 
în aplicare a legislaţiei rasiale, Liceul Co-
mercial şi Gimnaziul Teoretic „Cultura Max 
Azriel”, avându-i printre dascăli pe fi lozoful 
Iosif Brucăr şi chimistul Isac Blum; • activi-
tatea sionistă în Akşara-ua din Colentina, 
condusă de directorul Liceului Comercial 
„Cultura A”, şcoală agricolă, unde erau 
pregătiţi tineri care voiau să facă Alia. Un 
accent special: numele de Victor Bârlădea-
nu primit de la străbunici, veniţi din Bârlad 
şi Roman, iar prenumele biblic Avigdor, 
Victor - în română. A fost un „om al vre-
murilor şi al vremii”, optând pentru stânga, 
după 1944. Motivaţia e dată în discuţia cu 
nepotul de 17 ani, din America. „De ce ai 
votat pentru comunişti?”, e întrebat. „…Cu 
numai câţiva ani înainte, viaţa mea fusese 
declarată ilegală […] Tu ai fi  votat pentru 
sau împotriva celor pe care-i ştiai cel puţin 
complici, dacă nu direct răspunzători de 
moartea familiei tale?”. Amintirea apare 
în evocarea „A murit un comunist”, din 
volum, sub semnătura fi icei sale adoptive, 
scriitoarea Ana Doina. Au fost punctate: 
intrarea în presă la „Graiul nou”, afi rmarea 
ca reporter la „Scânteia”, „în buna tradiţie 
a lui Brunea-Fox şi Geo Bogza”, ipostaza 
de corespondent de presă la Moscova, la 
Conferinţa de la Geneva din 1955, în Core-
ea de Nord, consacrarea ca poet, prozator, 
autor de literatură SF, libretist, implicarea 
în viaţa culturală a F.C.E.R., după ce a 
fost scos de la „Scânteia” pentru că „avea 
rude în străinătate”, rolul său decisiv în 
înfi inţarea ACPRI.

„Veritabil evreu român”
Acad. prof. univ. dr. Răzvan Theodo-

rescu, primul preşedinte al ACPRI, a făcut 
referire la date personale pentru a veşteji 
generalizările privind o etnie sau alta şi a 
recunoscut marginalizarea evreilor înce-
pând din anii ’70 până în ’89. Vorbitorul a 
amintit şi reactivarea manifestărilor anti-
semite făţişe imediat după ’90. În această 
din urmă perioadă, când era preşedintele 
Societăţii Române de Televiziune, a venit 
propunerea lui Victor Bârlădeanu de conlu-
crare în vederea combaterii lor. Fondarea 
ACPRI este „marele său merit”, alături de 
al ambasadorului de atunci al Israelului în 
România, Zvi Mazel, al Şef Rabinului dr. 
Moses Rosen, al maestrului av. Constantin 
Vişinescu, al acad. prof. univ. dr. Edmond 
Nicolau. Victor Bârlădeanu era „un om 
tonic”, de o rară „verticalitate” morală, asu-
mându-şi cu „sinceritate calitatea de ziarist 
la «Scânteia», din care fusese eliminat”. A 
fost „un veritabil evreu român”, „fără a-şi 
afi rma strident dragostea pentru România, 
dragostea pentru Israel şi nici opiniile con-
stant de stânga; ele, însă, erau”. Aceeaşi 
trăsătură - şi la bunul său prieten, acad. 

prof. univ. dr. Nicolae Cajal. Delegaţiile 
ofi ciale din România care vizitau Israelul, 
din care domnia sa a făcut parte nu o dată, 
„mergeau cu numele lui Victor Bârlădea-
nu”, fi indcă „era iubit în Israel”.

Principala calitate: 
cumsecădenie

Fostul său coleg de la „Scânteia”, 
ziaristul şi avocatul Sergiu Andon l-a 
considerat pe Victor Bârlădeanu „un om 
multilateral”, având o calitate intrinsecă, 
demonstrată de viaţa şi opera lui, şi anume 
de „om cumsecade” Gândirea lui excludea 
oportunismul, făţărnicia. „Oameni de acest 
gen sunt rari”, a apreciat vorbitorul, „sunt 
mai puţin prezenţi în viaţa cotidiană. Se-
colul al XX-lea a fost martorul conturării a 
două ideologii – nazismul şi comunismul 
şi a produs două rezultate sintetice de 
gândire - ura transformată în percept. În 
aceste împrejurări se pune în valoare un 
specimen rar, modest al omului cumseca-
de care perpetuează umanismul şi Victor 
Bârlădeanu a fost prototipul acestui gen 
de om”. În dialogul cu nepotul său, care 
l-a întrebat de ce a rămas comunist, el a 
vorbit despre prigoana antievreiască şi 
necesitatea de a se alătura celor care au 
combătut antisemitismul. Iar faptul că nu 
s-a dezis de ideologia comunistă demon-
strează consecvenţă, fi delitate, excluderea 
oportunismului. Mediul de la ”Scânteia”, a 
mai spus Sergiu Andon, oferea posibilita-
tea să-ţi păstrezi o nişă a respectabilităţii 
şi Victor Bârlădeanu, prin faptele sale, 
prin ajutorul oferit celor nedreptăţiţi, s-a 
încadrat aici. Sergiu Andon a opinat că 
Victor Bârlădeanu a rămas comunist 
deoarece acestea erau condiţiile social-
politice previzibile iar el avea încredere în 
propriul caracter, respectiv că poate face 
bine datorită felului lui de a fi .

Moralitatea 
lui Victor Bârlădeanu

Prof. dr. Vasile Morar a analizat ima-
ginea lui Victor Bârlădeanu, rămasă în 
memoria celorlalţi, aceea de „om onest, 
pur şi simplu”, „înţelegând onestitatea drept 
cea mai puternică încărcătură morală, ati-
tudine şi putere a convingerilor pe care le 
are cineva”. Inevitabil, aceasta trimite la o 
categorie de personalităţi publice aproape 
donquijoteşti, mai ales în raport cu vremuri-
le trăite. „Omului cinstit nu-i poţi aduce nici 
o acuză, de nici o parte, el respectă Cele 
Zece Porunci şi are ceva, ce cu siguranţă 
a avut Victor Bârlădeanu, aşa cum se vede 
din mărturiile celorlalţi: «blândeţe» (...). 
N-a fost necruţător, într-un timp în care 
mulţi erau necruţători, în numele, evident, 
al unor valori particulare, nu universale. 
(...) Din cuprinsul întregii vieţi a dânsului 
ne dăm seama că nu-l putem acuza de 
ceva care ar încălca acea egalitate morală 
fundamentală a tuturor fi inţelor omeneşti. 
De asta îl cinstim pe dânsul, pentru că se 
raportează la legea morală (...), pentru că a 
fost coerent şi consecvent în ordine morală. 
Prin urmare, n-a trăit degeaba.(...) A făcut 
compromisuri rezonabile, în virtutea acelor 
valori fundamentale.” În opinia sa, un alt 
concept potrivit pentru a-l descrie pe Victor 
Bârlădeanu este acela de „om utopic”: „Dar 
ce este moralitatea, pentru oricare dintre 
noi, decât o utopie? Tot timpul constatăm 
că majoritatea legilor şi normelor morale 
sunt încălcate; dar există, întotdeauna şi 
din fericire, un număr de oameni care sunt 
modeşti, cinstiţi, la locul lor, corecţi, sunt 
blânzi sau sunt numai cumsecade – se 
încăpăţânează să se poarte ca şi când n-ar 
fi  minciună, n-ar fi  ipocrizie...”.

Moment poetic marca 
Maia Morgenstern

Înainte de a recita câteva poeme antu-
me din „Orologiu scufundat” şi alte câteva 
incluse în „Inedite”, semnate de Victor 
Bârlădeanu, Maia Morgenstern, director 
manager al T.E.S., a evidenţiat faptul că 
27 ianuarie, când s-a derulat evocarea 
Victor Bârlădeanu, este ziua în care a fost 
eliberat Auschwitz-ul, declarată Ziua Mon-
dială a Holocaustului, iar T.E.S. a dedicat 
întreaga săptămână acestei comemorări.

Într-o scurtă intervenţie, dr. Irina Cajal, 
subsecretar de stat la Ministerul Culturii, 
i-a salutat pe toţi cei ce fac eforturi pentru 
a continua tradiţia matineelor duminicale 
şi i-a mulţumit Iuliei Deleanu pentru con-
tribuţia la volumul memorial în care se 
găseşte un foarte frumos interviu al lui 
Victor Bârlădeanu.

„Sunt mândră de tatăl meu”
Una dintre cele mai emoţionante inter-

venţii a fost cea a Irinei Neitman, născută 
Bârlădeanu, fi ica scriitorului, stabilită de 
ani de zile în Israel, fi ind în prezent arhitec-
tul principal al Regiunii de Sud din Israel în 
ministerul de resort. Vorbind despre „omul” 
şi „tatăl” Bârlădeanu, ea a precizat: „Sunt 
mândră de faptul că am avut un tată care 
la 23-24 de ani era un nume (...). Ceea 
ce am învăţat de la tata este că în viaţă 
este important să crezi în ceea ce faci, să 
continui mereu pe un drum drept, cinstit, 
să ai curajul să mergi înainte pe drumul 
în care crezi”. Expunerea a continuat cu 
prezentarea unor momente marcante, 
adesea dramatice, din viaţa de familie. 
Cu ochii plini de lacrimi, Irina Neitman şi-a 
amintit de nunta sa religioasă, ofi ciată la 
Templul Coral din Bucureşti, în 1975, chiar 
de Şef Rabinul României de atunci, dr. 
Moses Rosen, eveniment la care Victor 
Bârlădeanu a spus că nu poate veni fi indcă 
„nu i se dă voie de la partid”; ulterior însă, 
peste ani, ea a afl at de la un cunoscut că 
acesta fusese prezent la sinagogă „ascuns 
în spatele unor perdele”. Relatarea despre 
ultimele zile ale scriitorului a impresionat 
auditoriul, ca, de altfel, întregul discurs al 
fi icei sale.

Prof. univ. dr. preot Emilian Corniţescu, 
de asemenea fost preşedinte al ACPRI, a 
arătat că termenul de Shoah – ardere de 
tot - este un act de cult mozaic, impietat 
de nazişti. Vorbitorul a reafi rmat legătura 
creştinismului cu iudaismul, reieşind şi din-
tr-una din „învăţăturile lui Neagoe Basarab 
către fi ul său, Teodosie”: „Să ai în vedere 
ce spune Tora”. Victor, „om plin de lumină”, 
„victorios”, a pus în valoare legăturile dintre 
sărbătorile evreieşti şi creştine.

„Un evreu rătăcitor în epoci”
 Ing.Tiberiu Roth, preşedintele Co-

munităţii Evreilor Braşov şi al Asociaţiei 
Sioniste din România, a adus în prim-
plan personalitatea celui comemorat din 
perspectiva ideii de evreitate. În opinia sa, 
Victor Bârlădeanu „a fost un fel de evreu 
rătăcitor, nu neapărat în sens geografi c, ci 
mai mult rătăcitor prin epoci, prin perioade, 
prin situaţii diferite, uneori contradictorii. 
A pornit de la statutul lui de evreu şi s-a 
întors la statutul lui de evreu. El a rătăcit 
prin multe stadii, situaţii, dar a rămas con-
stant, în fi bra lui esenţială evreu şi chiar 
înainte de Revoluţie a fost un participant 
activ la viaţa evreiască din România. (...) 
Stricto sensu Victor Bârlădeanu nu a fost 
membru al unei organizaţii sioniste. Dar el 
a fost un sionist pentru că sionismul este 
astăzi, în înţelegerea celei mai mari părţi 
a poporului evreu, ceva identic cu statutul 

de evreu; a fi  sionist înseamnă să iubeşti 
poporul evreu, să respecţi Legea poporului 
evreu, care este o lege universală şi să 
iubeşti Ţara poporului evreu. Şi cred că, 
din acest punct de vedere, Bârlădeanu a 
fost un mare sionist...”

Prezenţa muzicii
 Poeziile lui Victor Bârlădeanu au o 

calitate excepţională pentru un compozi-
tor, el se afl ă printre puţinii poeţi români 
ale căror versuri pot fi  puse pe muzică, a 
spus în cuvântul său compozitorul Şerban 
Nichifor, un apropiat al familiei Bârlădea-
nu. El a enumerat cantata „Remember”, 
dedicată deportaţilor din Transilvania de 
nord, sau „Challenger”, în memoria mar-
tirilor cosmosului unde, la sfârşit, Victor 
Bârlădeanu a introdus o idee excepţională: 
după conştien-
tizarea că vine 
sfârşitul, fieca-
re astronaut se 
roagă după re-
ligia lui. Regre-
tata Liana Ale-
xandra a avut 
două compoziţii 
pe versurile lui 
B â r l ă d e a n u : 
„Glasul”, după 
un poem evoca-
re a Decalogu-
lui, şi Simfonia 
a IX-a a Ierusalimului. De asemenea şi 
compozitorul Doru Popovici a compus 
muzică pe versurile lui Victor Bârlădeanu.

„E-un strigăt în fiece rană”, fiindcă 
„masacrul inocenţilor e-n toi” - memorial 
din cuvinte, cu acompaniament de pian, în 
interpretarea lui Şerban Nichifor. „Poezia 
a devenit muzică”. Wieniawski, Haendel, 
Ciprian Porumbescu au adeverit-o cu 
ajutorul violoncelului şi al viorii, prin inter-
mediul lui Dan şi Aron Cavassi, tată şi fi u.

„Cred că am alcătuit 
o carte cinstită”

Autoarea volumului, Veronica Bârlă-
deanu, a mulţumit celor prezenţi, colegilor 
lui Victor Bârlădeanu, în special regretatu-
lui Mircea Bunea, care a murit tocmai când 
apărea cartea şi care a organizat lanţul 
de susţinere a colegilor de la ”Scânteia”. 
Vorbitoarea a scos în evidenţă contribuţia 
lui Sergiu Andon care s-a ocupat de activi-
tatea lui Victor Bârlădeanu la ”Scânteia” şi 
în mod special de capitolul despre Coreea 
de Nord, pe care ea nu ar fi  ştiut cum să-l 
abordeze. Sergiu Andon a fost cel care 
l-a explicat, încadrându-l în categoria 
reportajului literar. Veronica Bârlădeanu 
a recunoscut că nu i-a fost uşor să scrie 
această carte, că multe lucruri au rămas 
pe dinafară dar crede că a alcătuit „o 
carte cinstită”. Victor Bârlădeanu, a spus 
vorbitoarea, „a luat torţa comunismului şi 
a dus-o, cu aceeaşi onestitate, până la 
capăt”. Ea i-a mulţumit prof. M. Petcu de 
la Facultatea de Jurnalism, lui Vasile Morar 
pentru cultul prieteniei, în mod special, pre-
şedintelui ASR, ing. Tiberiu Roth, şi soţiei 
sale, Vera, care au venit de la Braşov, şi a 
recunoscut că primul care a lansat ideea 
Asociaţiei a fost Tiberiu Roth. A adresat 
mulţumiri foştilor preşedinţi ai ACPRI, 
acad. Răzvan Theodorescu şi prof. univ. 
dr. preot Emilian Corniţescu, celorlalţi vor-
bitori. La sfârşitul cuvântului ei, Veronica 
Bârlădeanu a anunţat că noul preşedinte 
al ACPRI este generalul (r) Mihail Ionescu.

 Încheind cu mulţumiri organizatorilor 
şi tuturor participanţilor, preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a reamintit unul 
din aforismele preferate ale celui evocat: 
unu plus unu egal unu; cu trimitere la 
structura scriitorului evreu român, în per-
sonalitatea căruia cele două spiritualităţi 
formează o simbioză. Vorbitorul a propus 
Editurii Hasefer înfi inţarea colecţiei „Autori 
evrei din România” şi – două momente de 
reculegere: în memoria victimelor Holoca-
ustului şi în memoria lui V. Bârlădeanu z.l.

IULIA DELEANU 
EVA GALAMBOS 

DIANA MEDAN

Într-o societate, aparent, solidară împotriva dictaturii, cum 
era cea de imediat după 1989, dar în care se făceau auzite şi 
grupuri de extremă dreapta reluând sloganuri antisemite inter-
belice, trebuia creată o baricadă comună a tuturor oamenilor 
de bună credinţă din România, indiferent de etnie, confesiu-
ne împotriva resuscitării unor asemenea tendinţe. Baricada 
s-a numit Asociaţia Culturală de Prietenie România – Israel 
(ACPRI) şi unul dintre iniţiatorii ei a fost Victor Bârlădeanu z.l. 

S-au împlinit de curând cinci ani de la dispariţia fi zică a acestui 
„încrâncenat al condeiului”, cum îl defi nea moderatorul lansării 
volumului „Remember”, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
în cadrul comemorării organizate la Centrul Comunitar Evre-
iesc, subliniind meritul esenţial, în realizarea ei, al Veronicăi 
Bârlădeanu, continuatoarea operei sociale a soţului ei ca se-
cretar general al Asociaţiei. 

Remembe r  V I C T O R  B Â R L Ă D E A N U
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Una dintre cele mai valoroa-
se comori existente pe teritoriul 
Statului Israel a fost descoperită 
de arheologi în zona unui sit 
arheologic din Herzlyia. Aceasta 
conţine peste 100 de monede din 
aur, cântărind peste 400 de grame, 
valoarea sa fi ind estimată la peste 
100.000 de dolari americani. Ele 
erau depozitate într-un vas de ce-
ramică găsit în apropierea Parcului 
Naţional Apollonia, unde arheologii 
afi rmă că ar fi  staţionat o vreme 
trupele cavalerului cruciat Apollo-
nia Arsuf. Specialiştii Universităţii 
din Tel Aviv au preluat deja admi-
nistrarea sit-ului, afi rmând că nu 
sunt excluse şi alte descoperiri. 

Cel mai probabil, monedele fac 
parte din moştenirea unei familii 
europene. Potrivit arheologilor, 
acestea au fost turnate în Egipt, 
cu mai bine de 250 de ani înaintea 
îngropării lor, datată spre sfârşitul 

secolului al XIII-lea în cadrul unei 
fortăreţe studiate de mai bine de 
30 de ani. 

Responsabilul şantierului, pro-
fesorul Oren Tal, de la Universita-
tea din Tel Aviv, afi rmă că cel care 
a îngropat acest vas intenţiona să 
se întoarcă pentru recuperarea 
sa. Cercetările ulterioare pot oferi 
indicii preţioase asupra existenţei 
altor asemenea comori ascunse.

ŞTIINŢA
ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
ŞI VIAŢA

Google oferă Institutului Technion un spaţiu 
pentru cercetare

Nominalizaţi ai Premiului Israel 

Comoară descoperită 
de arheologi la Herzliya

Caravana de informare Regio, 
în parteneriat cu F.C.E.R.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 
(ADRBI), în calitate de Organism Intermediar pentru Regio 
- Programul Operaţional Regional, în colaborare cu Fede-
raţia Comunităţilor Evreieşti din România, a organizat o 
Caravană de informare Regio, în data de 31 ianuarie 2013.

După o scurtă prezentare a celor de la ADRBI, afl ăm 
că până la 18 ianuarie 2013 situaţia proiectelor este 
următoarea: 808 proiecte depuse, 68 proiecte afl ate în 
evaluare, 130 de proiecte afl ate pe lista de rezervă, 254 
proiecte respinse sau retrase şi 271 proiecte contractate. 

S-a vorbit despre importanţa unei astfel de oportunităţi 
de fi nanţare nerambursabilă dar, mai cu seamă, cei de la 
ADRBI au ţinut să atragă atenţia asupra factorilor care 
pot duce la respingerea unui proiect şi a acelor probleme 
care pot să apară pe parcursul implementării unui proiect 
care a primit deja decizia de fi nanţare.

În urma acestei conferinţe, ing. Paul Schwartz, vi-
cepreşedintele F.C.E.R., a declarat pentru ”Realitatea 
Evreiască” următoarele: “Relaţia dintre F.C.E.R. şi ADRBI 
este una foarte bună, însă există o serie de probleme. 
În primul rând – legislative, şi spun asta pentru că pe 
parcursul desfăşurării unui proiect, legislaţia se schimbă 
de mai multe ori. Ar mai fi  o problemă majoră, aceea că 
termenele sunt foarte lungi, este un ciclu lung de avizare. 
Noi ne afl ăm deja la ceva mai mult de doi ani de când am 
depus primele documente şi încă nu avem aprobarea 
pentru începerea execuţiilor. După părerea mea, aceste 
termene dintre depunerea unui proiect şi realizarea lui 
trebuie să se reducă simţitor. 

Concret, proiectul F.C.E.R. pe care îl avem în derulare 
se referă la modernizarea unui cămin de bătrâni, construit 
în urmă cu 35 de ani, unde se impuneau nişte modifi cări 
radicale. Impactul în momentul în care se va termina 
ceea ce ne-am propus va fi  unul uriaş. Va fi  o altă situaţie 
în cămin, alte condiţii de viaţă… Nu sunt rele nici acum 
condiţiile, dar în momentul când vom termina lucrările, vor 
fi  net superioare.” (GEORGE GÎLEA)

Invenţii şi inovaţii israeliene
Apărare (partea I)

Puşca-mitralieră Uzi, inventată de Uzi Gal - perfecţiona-
rea ei s-a fi nalizat în 1955. Se bazează pe o puşcă-mitralieră 
cehoslovacă, Sa vz.

Gabriel – rachetă mare-mare
Arrow – O familie de rachete operaţionale antibalistice, 

realizată împreună cu Statele Unite
IAI Lavi – avion modern de luptă, bazat în mare măsu-

ră pe aparatul american F-16. Statele Unite au cerut mai 
târziu încetarea producţie de avioane israeliene. Proiectele 
israeliene au fost oferite Chinei, care a creat avionul de 
luptă Chengdu J-10.

Protector USV – este un vehicol de suprafaţă automat, 
dezvoltat  de Sistemul Avansat de Apărare Rafael.

Python – o familie de rachete aer-aer, construită de 
asemenea de Rafael.

Drone – construite de Industria Israeliană de Aviaţie.
Sistemul de laser Nautilus – un laser dezvoltat pentru 

scopuri militare, creat şi produs împreună cu SUA. 
Iron Dome (Cupola de Fier) – un sistem mobil de 

apărare aeriană, dezvoltat de Rafael, pentru interceptarea 
rachetelor cu rază scurtă de acţiune şi a obuzelor de arti-
lerie. S-a dovedit a fi  o reuşită.  Sistemul  a fost fi nanţat de 
guvernul american. 

Arma de asalt Tavor TAR-21 - o armă modernă de asalt, 
proiectată pentru a fi  folosită ca armă de asalt standard a ar-
matei israeliene. A fost creată de “Magen”,  micul departament 
de fabri-
care a 
armelor 
din ca-
drul In-
dustriei 
Militare 
Israeli-
ene.  A 
fost f i-
nalizată 
în 2001. În 2005 “Magen” a fost preluat de fi rma Industria 
Israeliană de Armament  care continuă să dezvolte şi să 
producă arma. MTAR-21 (Micro Tavor) a fost aleasă ca 
viitoarea armă de asalt a armatei israeliene.

Barak 1 – rachetă sol-aer folosită în apărarea navelor, 
împotriva rachetelor lansate din avioane şi împotriva UAV-
urilor. 

MUSIC (Multi Spectral Infrared Countermeasure) – un 
sistem care contracarează rachetele calorice sol-aer. Fa-
bricat de  Elbit. 

MagnoShocker – o combinaţie detector de metal şi la-
ser (armă electroşoc), folosită pentru neutralizarea instanta-
nee a unei persoane periculoase. Creată de matematicienii 
Amit Weissman, Adir Kahn şi Zvi Jordan. 

Satelitul de recunoaştere TecSAR – creat şi construit 
de Industria Aerospaţială Israeliană. (E.G.)

Sfârşitul lunii ianuarie a adus nominalizarea candidaţilor la Premiul 
Israel pe anul 2013. 

Nominalizaţii sunt Yosef Kaplan, cercetător şi profesor de istorie 
la Departamentul de Istorie a Poporului Evreu din cadrul Universităţii 
Ebraice din Ierusalim, Yoram Bilu - pentru cercetările în domeniul So-
ciologiei şi Adam Mazor - pentru Arhitectură.

Iniţiat în anul 1953, premiul se acordă unor personalităţi din domeniul 
academic şi ştiinţifi c care au contribuit în mod esenţial la progresul ştiinţei 
şi cunoaşterii. Motivaţia juriului a fost: “pentru implicarea şi înţelegerea 
unor puncte esenţiale ce ţin de continua dezvoltare a societăţii evreieşti 
şi implicaţiile pe termen lung”.

Născut în Argentina, la Buenos Aires, în 1944, Yosef Kaplan a făcut 
Alia în 1962, stabilindu-se la Ierusalim, unde va şi absolvi universitatea. 
Din 1978 începe o carieră universitară de succes, devenind membru al 
Departamentului de Istorie a Poporului Evreu. Este profesor invitat al 
unor universităţi precum Oxford, Yale, fi ind specializat în istoria Diasporei 
sefarde şi a comunităţii maranilor. 

Profesorul Yoram Bilu a primit distincţia academică israeliană pentru 
recunoaşterea meritelor din domeniul cercetărilor sociologice şi antropo-
logice, dedicate în special înţelegerii şi expunerii principiilor şi codurilor 
culturale ale noilor veniţi din zona Africii de Nord.

Adam Mazor, profesor la Institutul Technion din Haifa, a fost no-
minalizat pentru decernarea Premiului Israel pentru inovaţiile aduse 
în domeniul tehnic şi al arhitecturii, mai ales pentru că activitatea sa 
a marcat schimbarea viziunii în materie de organizare a spaţiului şi 
design-ului acestuia, într-o manieră ce vizează un raport optim între 
spaţiu şi densitate.

Cercetătorii israelieni, 
la un pas de fabricarea maşinii verzi

Oamenii de ştiinţă israelieni lucrează intens la un proiect ce vizează 
construirea unui prototip de maşină eco. Tehnologia aparţine profesorului 
Jacob Carni, directorul Institutului Weizmann, care de curând a iniţiat 
un proiect de amploare în domeniul energiei solare. Împreună cu prof. 
Avner Rotschild, de la Institutul Technion din Haifa, el lucrează pentru 
dezvoltarea unui proiect alternativ în ceea ce priveşte producerea ener-
giei electrice. Tehnologia se bazează pe captarea energiei solare care 
are rolul de a diviza o moleculă de oxigen şi astfel să reducă emisia de 
dioxid de carbon. Sinteza acestor molecule ar putea da naştere unui nou 
tip de gaz, denumit Syngas. Acest gaz special ar putea fi  apoi îmbunătăţit 
şi transformat în metanol, utilizat drept combustibil pentru automobile. 

Acestui proiect israelian i s-a alăturat un partener australian, Gree-
nearth Energy Ltd., alături de care ar putea lansa un proiect pilot cât de 
curând, deschizând astfel calea unei inovaţii extrem de benefi ce pentru 
secolul XXI, care potrivit scepticilor, va fi  unul ecologic sau nu va mai fi . 

Pagină realizată de DAN DRUŢĂ

Al doilea astronaut 
israelian va fi  trimis 

în cosmos

Reprezentanţii Agenţiei Spaţiale 
Israeliene pregătesc trimiterea unui 
astronaut care ar putea fi  cooptat 
pentru Staţia Spaţială Internaţională. 
Dacă acest lucru se va întâmpla, ar 
fi  vorba despre al doilea astronaut 
israelian care ar putea contribui la 
acest proiect. Proiectul Staţiei Spa-
ţiale Internaţionale (SSI) include 
reprezentanţi ai mai multor agenţii de 
profi l, precum NASA (Statele Unite 
ale Americii), Agenţia Spaţială Fede-
rală Rusă, Agenţia pentru Explorarea 
Aerospaţială din Japonia, Agenţia 
Spaţială Europeană şi Agenţia Aero-
spaţială Canadiană. Includerea părţii 
israeliene a fost discutată cu ocazia 
celei de-a şaptea reuniuni interna-
ţionale, care a avut loc la Herzliya, 
săptămâna trecută, organizată de 
către Agenţia Spaţială Israeliană şi 
Institutul Fischer pentru Studii Stra-
tegice, incluzând reprezentanţii a 
14 state.

Potrivit ministrului israelian al Şti-
inţei şi Tehnologiei, propunerea a fost 
bine primită de către toţi participanţii, 
iar contribuţia din partea Statului Isra-
el ar fi  benefi că, existând posibilitatea 
de a putea fi  acceptat ca membru cu 
drepturi depline al organizaţiei mai 
sus amintite. 

„Este prea devreme pentru a 
estima când va avea loc acest eve-
niment, deoarece abia am început să 
lucrăm la asta. Probabil va fi  vorba de 
circa trei ani, deoarece chiar imediat 
după selecţionarea unui astronaut, 
acesta va trebui să efectueze un sta-
giu de formare de doi ani şi jumătate”, 
a afi rmat profesorul Isaac ben Israel, 
preşedintele Agenţiei Spaţiale a Sta-
tului Israel. De asemenea, cu această 
ocazie au fost semnate importante 
acorduri de colaborare în domeniul 
cercetării de profi l. 

Gigantul american Google a decis, la sfârşitul lunii 
ianuarie, să ofere celor de la Institutul Technion din 
Haifa un spaţiu destinat cercetării. 

Acesta măsoară peste 12.000 de metri pătraţi şi 
este destinat unui proiect de cercetare ştiinţifi că, dez-
voltat de cei de la Technion împreună cu Universitatea 
Cornell. Managerul Google, Larry Page, împreună cu 
primarul oraşului New York, Michael Bloomberg, au 
anunţat parteneriatul în cadrul unei conferinţe de pre-
să. Potrivit estimărilor celor de la Google, valorifi carea 
acestui proiect ştiinţifi c comun va aduce venituri de 
peste 12 milioane de dolari.

“Trebuie să dezvoltăm un nou model academic, 

iar locul şi procedeul alese reprezintă exact ceea ce 
vom face în acest sens. Locaţia este esenţială, iar co-
nectarea dintre mediul academic şi cel tehnologic este 
deosebit de promiţătoare”, a declarat David Korton, 
preşedintele Universităţii Cornell. 

Larry Page şi-a exprimat de asemenea speranţa că 
un astfel de proiect nu poate să aducă decât avantaje, 
atât pe termen scurt, dar şi pentru un viitor mai bun. 
„Tehnologia continuă să facă foarte mult pentru a trans-
forma şi îmbunătăţi vieţile oamenilor. Imaginaţi-vă cum 
ar fi  dacă am putea dubla numărul acestor persoane 
dedicate schimbării şi îmbunătăţirii lumii prin interme-
diul progresului tehnologic”.



22  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 400-401 (1200-1201) - 1 - 28 februarie 2013

“Sunt greu bătrânii de pornit dar, de-i 
porneşti, sunt greu de oprit“. Cu acest 
vers al poetului din Hordou care mi-a 
fermecat anii adolescenţei, am rămas 
rezonând în memorie la încheierea 
discuţiei cu inginerul Sigismund Slaiher. 
L-a menţionat amuzându-se, ca o uşoară 
autoironie, printre numeroasele imagini 
pe care le-a evocat, imagini îmbinate 
într-un ameţitor caleidoscop de realizări 
ştiinţifi ce, pasiune vibrantă, sport, voinţă, 
trofee, inventivitate, studiu, nonconfor-
mism. O viaţă de inventator, iată ce mi 

s-a desfăşurat înaintea ochilor, cu toate 
avatarurile şi marile bucurii pe care ea ţi 
le poate aduce.

Născut la Dorohoi, în judetul Botoşani, 
acum 84 de ani (dintr-o familie originară 
din Galiţia şi stabilită pe aceste melea-
guri în secolele 18 şi 19), un orăşel în 
care în acei ani, 80% din populaţie o 
formau evreii, a înfruntat brutala teroare 
antisemită dintre 1939-1944, fi ind exma-
triculat din liceu iar, în timpul cumplitelor 
deportări în Transnistria, stând ascuns, 

împreună cu familia sa, fi ind ajutaţi de 
prieteni creştini. Bunicii din partea mamei 
au fost însă deportaţi (s-a întors doar un 
unchi, să povestească).Dar în poves-
tirea sa, acesta este un capitol scurt, 
peste care nu insistă pentru că viaţa lui 
s-a desfăşurat apoi sub semnul pasiunii 
pentru ştiinţă, în febrile căutari şi studiu 
continuu, într-un parcurs ascendent. A 
fost întâi autodidact, fi ind dat afară din 
liceu pe motive rasiale dar, în ciuda lor, 
aceasta nu l-a impiedicat să intre la Insti-
tutul Politehnic, cu o concurenţă de 20 pe 
un loc. Vorbeşte cu neţărmurită admiraţie 
despre profesorul său Remus Răduleţ, 
“maestrul” său, cel care şi-a dat doctoratul 
la Zürich în compania lui Einstein, care l-a 
învăţat să gândească (“caută maestrul 
lângă care să-ţi faci ucenicia”, îmi spune). 
S-a remarcat rapid apoi, urmând o scurtă 
carieră universitară de asistent şi lector, 
la 24 de ani, predând un curs de „Maşini 
Electrice” (care este şi specializarea sa ca 
inginer, pe lângă cea în electrotehnică). 
Dar asta nu a fost de ajuns. Pentru că 
dorea să facă cercetări, să inoveze. A 
părăsit învăţământul intrând în cercetare 
(în cadrul Institutului de Cercetare şi 
Proiectare în Industria Electrotehnică), 
unde a parcurs de-a lungul vieţii toate 
gradele în domeniu, ajungând până la 
cercetător ştiinţifi c principal gradul 1 şi şef 
de laborator. Dar acestea nu spun nici pe 
departe totul despre căutările şi victoriile 
sale. Poate o spun cele 52 de brevete 
şi invenţii în domeniu (dintre care 44 în 

ţară, restul în SUA, Franţa, Italia, Germa-
nia, Japonia), cele 78 de articole şi cărţi 
ştiinţifi ce de specialitate publicate (printre 
care “Maşini Electrice” la Editura Tehnică). 
Poate deja faimoasa sa motoretă electrică 
ELMO, singurul electromoped din lume 
cu două trepte de viteză fără comandă 
electronică, care se mai găseşte acum 
doar într-un singur exemplar, la fabrica 
de biciclete Zărneşti. Poate roata moto-
are cu acţionare electrică, electrovehi-
culul, sistemul de acţionare a elicei unui 
electroplanor, tahogeneratorul de curent 
continuu de înaltă precizie şi multe altele. 
Îmi arată rotorul unui motor-disc de 1KW 
cu ştante speciale obţinute cu maşina de 
sudat în vid (o altă invenţie a sa). Şi îmi 
explică totul, ca un profesor (ce a fost, ce 
este) şi înţeleg totul pentru că, în afara 
unui interes personal pentru fi zică, se 
afl ă limpezimea de cristal a inteligenţei 
vii, scrutătoare pentru care ce pare inert 
capătă sens, culoare, viaţă. “Invenţia 
este o bucată de hârtie” pentru că, după 
conturarea sa teoretică, urmează multele 
etape de aducere a sa în planul material al 
industrialului (prototipul fi zic, omologarea, 
seria zero, producţia industrială), etape 
pentru care a avut întotdeauna aptitudinile 
şi dorinţa să şi le asume şi a şi făcut-o, 
ocupându-se integral de tot parcursul. 
De aceea a fost şi extrem de apreciat, 
călătorind frecvent în străinătate, stabilind 
contacte fructuoase cu personalităţi de 
prestigiu în domeniu (H.Baudot), într-o 
perioadă în care apartenenţa politică (pe 

care nu a avut-o) dicta totul. Nu a vrut 
să-şi părăsească ţara pentru că a dorit 
să-şi practice profesia şi pentru că a fost 
susţinut, încurajat, financiar şi moral. 
Pe plan personal este la fel de realizat, 
având alături o soţie şi o fată de care este 
mândru.

Acum este pasionat de astrofizică 
(fenomenul fi zic al găurilor negre, des-
coperirile telescopului Hubble, relativi-
tatea spaţiului şi timpului, Einstein, revin 
des în dialogul nostru) şi doreşte să 
împărtăşească în continuare din studiile 
sale. Acest tânăr domn octogenar care 
merge de trei ori pe săptămână la tenis pe 
teren în aer liber (indiferent de anotimp), 
care doreşte în continuare să înveţe (pe 
sine şi pe alţii), care găzduieste cu ge-
nerozitate în locuinţa sa o tânără fată cu 
retard mental, găsită pe stradă, care şi-a 
păstrat toată viaţa o postură dreaptă, de 
învingător, este cu siguranţă un model 
de urmat.

“Nu este important să trăieşti mult ci 
cum”. Mulţumesc, domnule profesor ! 

ANDREEA LIVIA DAVIDOVICI

P o v e s t e a  u n u i  i n v e n t a t o r

Inaugurarea 
Centrului de zi

La 19 februarie a.c., în cadrul Comunităţii Evreilor 
din Cluj a avut loc deschiderea Centrului de zi. Au 
participat un număr de 25-30 de asistaţi şi membri ai 
comunităţii.

Dr. Robert Schwartz, preşedintele Comunităţii, a 
rostit cuvântul de deschidere, iar Estera Mendel, se-
cretara Comunităţii Evreilor clujeni, a prezentat-o pe 
Milea Isa Iacobina, coordonatoarea Centrului de zi. 
Au fost anunţate activităţile programate pentru lunile 
februarie-aprilie 2013 şi modul de realizare.

Centrul va funcţiona săptămânal în zilele de marţi 
(orele 11-13) şi joi (orele 14-18). În zilele de marţi, se 
vor prezenta şi dezbate cărţi noi, editate de editura 
Hasefer. Vor avea loc  conferinţe pe teme de sănăta-
te, alimentaţie sănătoasă, educaţie fi zică, utile pentru 
toţi participanţii, activităţi de începători în domeniul 
artei plastice, desen, pictură, etc. De asemenea,  vor 
fi  organizate audiţii muzicale - ascultarea unor opere 
cunoscute, puse în scenă de cele două teatre de operă 
din Cluj.

Se vor viziona fi lme despre sinagogile din Transilva-
nia şi despre activităţile celorlalte comunităţi evreieşti. 
În fi ecare joi, între orele 14-18, se va juca remi şi şah. 

Cei prezenţi au făcut propuneri de noi teme pentru 
activitatea Centrului de zi.

MENDEL ESTERA
secretar C.E. Cluj

ClujDezbateri în Forumul B’nai B’rith  România 
În ziua de 22 februarie, au avut loc lucrările Forumu-

lui B’nai B’rith România, moderate de preşedintele ing. 
José Iacobescu. 

Invitatul întâlnirii BBR a fost analistul politic Emil 
Hurezeanu, care a prezentat tema „Europa între politică 
şi economie”.  El a început prin a evoca personalitatea 
fi lozofului lituanian  Hermann von Keyserling (1880-
1946), care a vizitat România în anii 1924-1925, consta-
tând  umorul nativ al populaţiei şi moştenirea bizantină 
a clasei politice, conservatoare în esenţă, ortodoxă prin 
religie. Evreii, prezenţi atunci în număr apreciabil, erau 
activi în  diverse domenii, alături de germani, unguri. Do-
minate de Imperiul otoman, Ţările Române au intrat  în 
1827 sub infl uenţa Imperiului rus. În 1913, Troţki, în cali-
tate de corespondent, a constatat o polarizare excesivă 
a societăţii, împărţită în bogaţi şi săraci, stare la care s-a 
revenit acum, după 1989. De aceea cartea naţionalistă a 
avut un rol decisiv în politică,  atât înainte de instaurarea 
regimului comunist, cât şi în timpul acestuia. Consilierii 
sovietici au impus regulile Moscovei, iar cu timpul acest 
tip de regim, subordonat  total, s-a  „emancipat” introdu-
când naţional-comunismul. 

În UE, unde România a intrat în 2007, se manifestă 
permanent disensiuni.  A intervenit şi criza din ultimii ani, 
s-a creat o oarecare stare de haos,  care a afectat mai 
mult state ca Grecia, Spania, Italia şi, evident, România. 
În prezent, nici industria, nici agricultura ţării nu  au pro-
gresat sufi cient, se constată o dezvoltare a domeniului 
serviciilor. Numai 30% din fondurile europene oferite 
au fost absorbite, fără efect în producţie. Problema 

României, a concluzionat vorbitorul, nu este politică, nu 
despre partide şi persoane este important să se discute, 
ci despre economie. România este, la ora actuală, cea 
mai săracă ţară din UE, după Bulgaria, care a păstrat 
ceva din tradiţia producţiei agricole. Rusia nu mai este o 
putere de prim rang, dar exportă gaze şi petrol. China a 
dezvoltat un capitalism propriu,sub un steagul partidului 
unic, devenind o putere  ce concurează SUA. Pericolul 
unui confl ict armat există în zona extremului estic al 
Asiei. România trebuie să reducă nivelul datoriilor, al 
cheltuielilor nejustifi cate, al  birocraţiei şi, cel mai im-
portant, să  evite polarizarea socială, diferenţa dintre 
bogaţi şi săraci.  

Referitor la Israel, au fost menţionate  nivelul ridicat 
al tehnologiei, situaţia specială din zonă.

În continuare, dr. Hary Kuller  şi actorul Rudy Rosen-
feld au  prezentat aspecte de la Conferinţa Internaţională 
UNESCO „Permanenţa Idişului”, organizată la Paris cu 
sprijinul BB Europa. (vezi pag. 16) 

Preşedintele José Iacobescu a prezentat concluziile 
Întâlnirii Comitetului Executiv al BB Europa, din 2-4 
februarie 2013, privind în special necesitatea comba-
terii manifestărilor antisemite şi a coordonării activităţii 
organizaţiilor din ţările europene ale BB.

 În încheiere, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
a menţionat  acţiunile întreprinse de conducerea Fede-
raţiei pentru a combate unele manifestări negaţioniste, 
precum discursul de la Academie  al cetăţeanului german 
Vladimir Iliescu ş.a. (Relatarea pe larg în pag. 5)

BORIS MEHR

„ E V R E I  D E  V Â N Z A R E “
U n  n o u  f i l m  d e  R a d u  G a b r e a

Regizorul  Radu Gabrea a 
făcut multe documentare cu te-
matică evreiască, dar ele au avut 
ca subiect arta, cum au fost „Moş-
tenirea lui Goldfaden”, minunatul 
film despre poetul Iţic Manger 
sau ciclul despre muzica klezmer 
românească. „Evrei de vânzare” 
este de-acum un fi lm politic, care 
dezbate unul dintre aspectele cele 

mai abominabile ale politicii regimului comunist: omul ca 
marfă! Parcă ne-am fi  întors în sclavagism, când oamenii 
se cumpărau şi se vindeau, ba se şi negocia preţul lor, 
în funcţie de pregătirea şi calităţile lor. Aşa s-a întâmplat 
în România cu evreii şi cu saşii. Un document găsit la 
CNSAS i-a clasifi cat pe evrei după aceste criterii. Erau 
enumerate gradul de pregătire şi preţurile fi xate pentru 
ei - de la maximum 4000 până la 500 de dolari, pentru o 
persoană fără un loc de muncă. Un alt document arăta 
cum s-au desfăşurat negocierile şi paşii care trebuiau 
urmaţi: „noi (România) am oferit atât, ei (Israelul) au oferit 
atât, noi am oferit mai puţin cu 1000 de dolari şi ei au mai 
ridicat suma. Cred că până la urmă ne vom înţelege”.

Regizorul a declarat că sursa lui de inspiraţie a fost 
cartea istoricului Radu Ioanid despre acest subiect. Fil-
mul se bazează pe mărturiile unor persoane, în primul 
rând ale autorului cărţii, Radu Ioanid, care, studiind pro-
blema, cunoştea şi aspectele politice, scopurile urmărite 
care, dacă la început au fost de ordin material, în ultima 
etapă, pe vremea lui Ceauşescu au devenit instrumente 
de presiune pentru obiectivele politice urmărite de liderul 
român. În fi lm apar persoane direct implicate cum a fost 
doctorul Jean Ashkenazy, cunoscători ai acţiunii ca: Liviu 
Turcu, fost membru al DIE, şi Şlomo Leibovici Laiş, care 
ani de zile a lucrat la Ministerul israelian de Externe, sau 
ziarista de investigaţii Emilia Şercan. Dar fi lmul face şi 
un istoric al emigrării evreilor în Israel, începând din anii 
1980 până în 1989, amintind perioada nefastă din timpul 
celui de-al doilea război mondial, când două vase cu 
emigranţi evrei plecaţi din Constanţa au fost torpilate. 
Din fi lm reiese că afacerea evreilor de vânzare a început 
ca o „iniţiativă particulară” dar lucrurile au evoluat până 
când a ajuns o politică de stat în România, depinzând 
de foarte mulţi factori interni şi externi. Pentru marea 
majoritate a evreilor, fondurile au fost furnizate de statul 
Israel. Una peste alta, în decurs de 35 de ani au emigrat 

aproximativ 250.000 de evrei. Israelul s-a folosit de acest 
instrument şi pentru eliberarea conducătorilor sionişti 
din închisori. Pe de altă parte, Ceauşescu s-a folosit de 
evrei ca mijloc de şantaj pentru a obţine de la americani 
clauza comercială a naţiunii celei mai favorizate.

  O idee subliniată în fi lm anihilează concepţia potrivit 
căreia evreii ar fi  adus comunismul în România. Păi, se 
întreabă Radu Gabrea, dacă ei l-au adus, de ce au plecat 
din România cu zecile de mii? De altfel, pe baza docu-
mentelor prezentate, reiese şi numărul proporţional mic 
de evrei în structuri cum era Securitatea sau atitudinea 
conducătorilor comunişti români faţă de sionişti, „pe care 
trebuie să-i tratăm ca pe fascişti”, se menţionează într-o 
decizie luată de Comitetul Central al P.C.R.

  Documentarul lui Radu Gabrea este valoros pen-
tru curajul cu care abordează un subiect sensibil şi 
pentru faptul că aduce la lumină adevărul sau o parte 
din adevărul legat de acest „comerţ modern cu sclavi”. 
Este valoros mai ales pentru că dezvăluie o altă faţă a 
regimului comunist, care se declara cel mai uman din 
lume. Comentariile sunt de prisos, faptele din fi lm sunt 
sufi ciente.

EVA GALAMBOS
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oneze mulţimile, sau unele ideologii, el a 
adăugat: „M-aş ruga la orice Dumnezeu 
imaginabil pentru ca România să nu mai 
aibă un lider carismatic cum a fost Cor-
neliu Zelea Codreanu, (...) capabil de a 
canaliza energiile în maniera în care a 
făcut-o, după cum îmi doresc, cu aceeaşi 
fervoare, să nu mai avem de-a face cu o 
utopie comparabilă cu cea a comunis-
mului”. De asemenea, Adrian Cioroianu 
a subliniat pericolul generalizărilor de 
orice fel: „La fel ca şi românii, nu toţi evreii 
au făcut politică. La fel ca şi românii, nu 
toţi evreii erau săraci, nu toţi evreii erau 
bogaţi. În toate aceste etnii ce coexistă, 
se găseşte o medie. Noi, de regulă, nu 
vedem media, ci numai extremele... pe 
cei «mai», fi e mai bogaţi, mai săraci sau 
mai implicaţi politic”...

Referindu-se la un alt „clişeu”, acela 
al evreilor responsabili de aducerea ca-
pitalismului, Adrian Cioroianu a explicat 
implicaţiile psiho-sociale şi istorice ale 
temerilor faţă de „cel diferit”: „Începuturile 
comerţului modern, începuturile urbaniză-
rii noastre, în Moldova au fost categoric 
legate de implantul evreiesc; faptul că 
aceste noutăţi n-au fost acceptate ţinea 
de o predispoziţie spre antisemitism a 
populaţiilor din estul Europei, dar ţineau 
şi de un anumit complex faţă de alterita-
te, pe care, categoric, aceste popoare îl 
au. (...) Antisemitismul coexistă cu acest 
complex în faţa alterităţii. Nu toate mani-
festările de respingere ale românilor la 
adresa unor alogeni pleacă din ura faţă 
de alogenul în speţă, fi e el maghiar, fi e 
evreu sau rom, foarte multe pleacă dintr-
un complex în faţa alterităţii – ideea că îţi 
ia timp pentru a-l înţelege, apoi te întrebi 
la ce bun să-l înţelegi dacă tot nu e ca 
mine, dacă niciodată nu va fi  ca mine... 
mai bine nu-l înţeleg.”

Prof. dr. Andrei Oişteanu
De ce sunt evreii 

din România altfel?
Există mai multe motive care explică 

de ce sunt evreii din România altfel decât 
alţi evrei din vecinătate: faptul că au trăit 
la marginea a trei imperii şi sub infl uenţa 
a trei poli culturali, Moscova, Viena, şi 
Salonic-Constantinopol; că Principa-
tele Române au reprezentat nodul de 
coabitare a sefarzilor şi aşkenazimilor; 
şi deoarece România a pierdut trenul 
modernizării, a ratat şansa sincronizării 
cu Europa centrală şi de vest prin refuzul 
acordării cetăţeniei, deci a drepturilor ega-
le pentru evrei, limitându-se la acordarea 
individuală a acestui drept. Acest ultim 
aspect a dat naştere la o dezamăgire în 
rândul evreilor care s-a manifestat, pe 
de o parte, prin mişcări presioniste, pe 
de altă parte, prin autoizolare şi perfec-
ţionarea instituţiilor în cadrul comunităţii. 
Spre deosebire de Vest, se poate vorbi de 
un fel de ghetoizare, a arătat dr. Andrei 
Oişteanu. De asemenea, şi Holocaustul 
a îmbrăcat forme atipice în diferite regiuni 
ale fostei Românii Mari; altfel s-a manifes-
tat prigonirea evreilor în Ardealul de nord, 
altfel în Bucovina de sud şi Basarabia, la 

care s-au adăugat pogromurile din Do-
rohoi, Bucureşti şi Iaşi. Evreii, a subliniat 
vorbitorul, au fost şi primele victime ale 
comunismului, sute de mii de evrei fugind 
de comunism. Un alt element distinctiv 
a fost situaţia „Drepţilor între Popoare”. 
Spre deosebire de alte ţări, în România, 
numărul lor până în 1989 nu a depăşit 30, 
dar nici regimul comunist nu a vrut să se 
ocupe de această problemă, ca să nu se 
răspundă la întrebarea de ce a trebuit să 
fi e salvaţi evreii. 

Andrei Oişteanu a vorbit şi despre 
uriaşa sarcină a celor câteva mii de evrei 
rămaşi aici de a explica moştenirea cul-
turală evreiască materială şi imaterială. 
Intelectualii evrei şi-au demonstrat capa-
citatea creatoare mai ales ca fi lologi şi ca 
reprezentanţi ai avangardei literar-artisti-
ce, a subliniat el, adăugând că, în acelaşi 
timp, în cultura română s-au împământe-
nit stereotipiile, clişeele negative despre 
evrei, care au dat naştere la antisemitism. 
Există azi un antisemitism imaginar, fără 
evrei, deoarece lipseşte antisemitismul 
real. Lista intelectualilor antisemiţi este 
foarte cunoscută, mai puţin cunoscută 
este lista intelectualilor fi losemiţi, printre 
care I.L. Caragiale, Lovinescu, Rebreanu 
şi mulţi alţii, a subliniat în încheiere Andrei 
Oişteanu.

Unele luări de cuvânt din sală au 
fost aprecieri la adresa conferenţiarilor 
(ing. Osy Lazăr) dar şi întrebări: . cum 
se explică antisemitismul lui Alecsandri 
şi Xenopol? – dr. Alexandru Elias; . care 
este atitudinea societăţii româneşti de azi 
faţă de manifestările antisemite actuale? 
– Leonard Zăicescu; .  Iisus Hristos a fost 
creştin? – dr. Liviu Beris. 

Vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul 
Schwartz, a expus cazul unui profesor 
stabilit la Aachen în Germania, care, într-o  
recentă şedinţă a Academiei Române, 
a negat Holocaustul în România, drept 
pentru care conducerea F.C.E.R. a decis 
trimiterea unei scrisori de protest forurilor 
germane în drept, pentru că, în Germania, 
negarea Holocaustului se pedepseşte. 
Şi-a exprimat indignarea privind existen-
ţa unor grafi tti cu simboluri legionare pe 
ziduri din oraşe ale României de azi. „Noi 
nu acuzăm poporul român, ci criminalii 
care au făptuit Holocaustul”, a subliniat 
domnia sa. Referindu-se la procesele 
verbale ale guvernului Antonescu, ing. 
Paul Schwartz a arătat că interzicând 
evreilor să cumpere produse alimentare 
în pieţe până la prânz, se avea în vedere 
lichidarea lor. În acelaşi timp, vorbitorul a 
elogiat salvarea de vieţi evreieşti de către 
Drepţi între Popoare români, cunoscuţi şi 
necunoscuţi. Referitor la această ultimă 
aserţiune, moderatorul a amintit volumul 
la temă, apărut la „Hasefer”, „Demnitate 
în vremuri de restrişte”. 

Dr. A. Vainer a arătat că suferinţele 
evreilor în regimul comunist sunt recu-
noscute la Memorialul Victimelor Comu-
nismului de la Sighet. „Evreii au trăit, au 
contribuit la mai binele ţării, au suferit 
mult, dar au constatat şi multă omenie în 
România”, a conchis vorbitorul.  

Ing. José Iacobescu, preşedintele 
B’nai B’rith România, a subliniat că ma-
nifestarea se înscrie în iniţiativa B’nai 
B’rith Europa de a marca în 2013 Anul 

Cetăţeanului European, deoarece este 
vorba despre contribuţia evreilor în diferite 
domenii ale civilizaţiei şi culturii. 

Dr. Măriuca Stanciu, răspunzând la 
o nedumerire a prof. Neagu Djuvara, a 
explicat pe scurt de ce Moses Gaster nu 
a cerut cetăţenia, arătând că nu a fost de 
acord cu acordarea individuală a acestui 
drept. Lazăr Şăineanu a cerut de trei ori 
cetăţenia şi a fost respins. 

Andrei Oişteanu, răspunzând la o 
întrebare a dr. Aurel Vainer, a explicat 
ce semnifi că tabloul „Evreul cu gâsca” 
al lui Grigorescu, în contextul revizuirii 
Constituţiei din 1878  şi al obţinerii în mod 
individual a cetăţeniei.

Legionarismul - rezultat 
al eşecurilor democraţiei 

româneşti
 În răspunsul său la întrebarea legată 

de persistenţa legionarismului în Româ-
nia, dr.Adrian Cioroianu a subliniat că 
acest fenomen persistă dar nu e genera-
lizat, comparându-l cu un fel de drog. Le-
gionarismul, a apreciat el, este rezultatul 
tuturor eşecurilor democraţiei româneşti, 
„răspunsul nefericit al unor aşteptări”. 
Toate defectele intelectualităţii româneşti 
s-au concentrat în ideologia legionară 
iar în clipa în care legionarii au ajuns la 
guvernare, s-au compromis, acele câteva 
luni demonstrând incompetenţa lor. El 
a spus că, personal, nu are înţelegere 
pentru cineva care astăzi are simpatii 
legionare. Vorbitorul a ridicat şi problema 
interpretării poziţiei unui legionar arestat 
de comunişti. El a recunoscut că există un 
teren fertil şi acum, deoarece democraţia 
cere timp iar politica radicală are rezultate 
mai rapide. În încheiere, A. Cioroianu a 
arătat că el a avut şapte bunici, patru de 
sânge şi alţi trei  - evrei care l-au iubit: Zigu 
Ornea, Magdalena Boiangiu şi B. Elvin.

Oaspeţii, distinşi 
cu medalia „Prieten 

al Comunităţii Evreieşti”
Acordând distincţia „Prieten al Comu-

nităţii Evreieşti” profesorului dr. Neagu 
Djuvara, vicepreşedintele F.C.E.R., ing. 
Paul Schwartz, a subliniat că i se acordă 
această distincţie pentru ”încurajarea 
cercetărilor istorice din România, inclusiv 
privind problema evreiască” şi pentru 
„înalta probitate şi sinceritate în prezenta-
rea istoriei”. Dr. Andrei Pleşu a fost distins, 
a subliniat vicepreşedintele F.C.E.R., 
pentru întreaga sa operă, pentru „priete-
nia manifestată faţă de intelectualii evrei, 
promovarea valorilor europene şi atitudinii 
ferme în combaterea rasismului, antise-
mitismului şi xenofobiei”. Istoricul Adrian 
Cioroianu a primit distincţia, a arătat ing. 
Paul Schwartz, „pentru intensa activitate 
de cercetare ştiinţifi că, schimbarea sub-
stanţială a unor prejudecăţi legate de 
mareşalul Ion Antonescu”.

Revista „22”, reprezentată de redac-
torul şef Armand Goşu, a primit medalia 
„pentru modul echilibrat şi ferm de susţi-
nere a drepturilor omului, ale minorităţilor 

naţionale, prezentarea obiectivă a con-
tribuţiei evreilor la dezvoltarea României 
moderne, combaterea antisemitismului 
şi negaţionismului”, iar Grupul de Dialog 
Social (GDS) - „pentru participarea activă 
la constituirea şi sprijinirea societăţii civile 
în România, implicarea remarcabilă în 
susţinerea valorilor democraţiei, atitudi-
nea militantă împotriva antisemitismului, 
sprijinul pentru afi rmarea identităţii cul-
turale a evreilor din România”;  Centrul 
de Studii iudaice „Goren Goldstein”, de 
pe lângă Universitatea Bucureşti, a fost 
distins „pentru formarea, în cei 15 ani de 
existenţă, a circa 200 de tineri specialişti 
în istoria şi cultura evreilor”.  

În numele GDS, a luat cuvântul pre-
şedintele executiv, prof. univ. dr. Magda 
Cârneci, care a mulţumit pentru onorantul 
premiu şi a arătat că GDS a fost prima 
organizaţie nonguvernamentală, creată 
imediat după 1989, care a militat pentru 
recunoaşterea Holocaustului în România. 
În numele Centrului „Goren Goldstein” a 
vorbit directorul său executiv, prof. univ. 
dr. Andrei Cornea, care a mulţumit pentru 
distincţie conducerii F.C.E.R. 

În încheierea simpozionului, preşedin-
tele F.C.E.R. a mulţumit echipei căreia i se 
datorează succesul acestei manifestări: 
dr. ing. José Blum, Sybil Benun, Silvian 
Horn şi Silviu Vexler, exprimându-şi spe-
ranţa că vor mai avea loc şi alte eveni-
mente de acelaşi nivel. 

IULIA DELEANU 
EVA GALAMBOS 

DIANA MEDAN
BORIS MEHR  

SIMPOZIONUL „EVREII DIN ROMÂNIA” – UN MARE SUCCES
(Urmare din pagina 6)

Jack Lew, care a îndeplinit în primul mandat 
al preşedintelui Obama funcţia de şef al Admi-
nistraţiei Casei Albe, a fost nominalizat de către 
preşedinte la portofoliul Ministerului de Finanţe. 
Lew este evreul ortodox care ocupă cea mai 
înaltă funcţie  din istoria  guvernelor americane. 
Numeroşi evrei au servit în guvernul american 
dar mulţi dintre ei, fi e nu au ocupat funcţii atât de 
înalte, fi e erau evrei conservatori sau reformişti. 

Jack Lew are în urma lui o carieră îndelun-
gată de peste 40 de ani de funcţionar public. 
A fost consilierul special al preşedintelui Bill 
Clinton, directorul Biroului de Management şi 
Buget sub ultimii doi preşedinţi democraţi şi, 
din ianuarie 2012, şeful Administraţiei Casei 
Albe, al patrulea evreu care ocupă acest post 
în istoria Administraţiei, după Rahm Emanuel, 

Josh Bolten şi Kenneth Duberstein.  Lew este 
cel  care ţine legătura cu organizaţiile evreieşti 
americane, acţionând în numele preşedintelui 
Obama  şi transmiţând intenţiile politice ale 
acestuia în ceea ce priveşte Israelul. El a avut  
şi are legături excelente cu oameni politici evrei 
din ambele partide. Este un evreu credincios 
care respectă şi ţine sărbătorile şi se duce în 
fi ecare sâmbătă la sinagogă. O problemă difi cilă 
pe care a reuştit să o soluţioneze cu succes a 
fost respectarea Şabatului în condiţiile activităţii 
guvernamentale. De fapt, el a fost ajutat şi de 
oamenii cu care colaborează, inclusiv preşe-
dinţii americani, care caută să nu-l solicite  în 
această zi decât dacă există o situaţie excep-
ţională. Datorită lui, la Casa Albă există şi un 
meniu caşer  (E.G.)

Conferinţa inaugurală 
a Centrului 

de Studii Israeliene 
din  cadrul  SNSPA

În zilele de 20-21 februarie 2013 s-au 
desfăşurat lucrările primului simpozion 
organizat de Centrul de Studii Israeliene 
(CSIs) din cadrul Şcolii Naţionale de Stu-
dii Politice şi Administrative (SNSPA), în 
colaborare cu ambasada Statului Israel. 
Având ca subiect „Teme actuale în politica 
şi societatea israeliană”, în cele două zile 
au fost abordate probleme legate de poli-
tica actuală din Israel, relaţia dintre religie 
şi politică, chestiunile de securitate din 
regiune, situaţia minorităţii arabe şi relaţia 
statului Israel cu Diaspora. La conferinţă 
au participat membri ai comunităţii aca-
demice din centre universitare de renume 
din Israel şi România, cercetători, studenţi 
şi reprezentanţi ai Corpului diplomatic din 
România şi Israel, ai conducerii F.C.E.R. şi, 
printre alţii, membri ai comunităţii evreieşti, 
alţi invitaţi. 

În deschiderea conferinţei au luat 
cuvântul prof. univ. dr. Remus Pricopie, 
ministrul Educaţiei, prof. univ. dr. Liviu 
Rotman, directorul Centrului de Studii 
Israeliene, ambasadorul statului Israel 
în România şi ambasadorul României în 
Israel, preşedintele F.C.E.R. Mai pe larg 
despre eveniment, în numărul viitor (E.G.)

Un evreu credincios - din nou în serviciul preşedintelui Obama 
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«”WIESEL” 
INSTITUTE acts 

on behalf of the 
Romanian state»

Conversation with 
the director general 

of the INSHR “Elie Wiesel”, 
Dr. Alexandru Florian

In an interview 
with our magazine, 
Dr. Alexandru Florian, 
general director of 
the National Institute 
for  the Study of 
the Holocaust  in 
R o m a n i a  “ E l i e 
Wiesel”, made a brief 
retrospective, from its 
creation, eight years 
ago, until now. He outlined the main 
directions of the educational, cultural 
and philosophical research, he stressed 
the greater visibility in the social plan 
of the Institute from June 2012, when it 
was moved in the custody of the Ministry 
of Culture and National Patrimony. 
Also he stressed the importance the 
Romanian State attaches to the proper 
understanding of the truth about the 
history of the Holocaust and to the 
perpetuation of the memory of its 
victims. “The «Wiesel» Institute acts on 
behalf of the Romanian State”, said the 
interlocutor. Referring to some of the 
results of the work in the last period, 
Dr. Alexandru Florian mentioned the 
editorial appearances dealing with the 
history of the Holocaust in Romania, the 
training programs for teachers from pre-
university education, the collaboration 
with similar institutions in Israel, USA 
and others, in the fi eld of fi ne arts on 
the theme of the Holocaust, the national 
and international symposia.

The institute director mentioned 
the value of the collaborations with 
experienced researchers, with others 
that are at the beginning of their career, 
refl ected in the interesting collaborative 
works published and others in the 
preparation; the protest actions of the 
Institute addressed to the legal forums 
of the Romanian State against anti-
Semitic manifestations, the denial of 
the Holocaust in Romania, the racial 
discrimination and xenophobia. It 
was noted that the recognition of the 
historical truth is essential to the civic 
education of the contemporary. In an 
outline of self portrait of the sociologist, 
Alexandru Florian emphasized that he is 
the follower of Dimitrie Gusti’s sociology 
definition: the way that scientist is 
reacting to the negative manifestations 
of society. Animated by the belief 
that the force of reason is capable of 
stopping the anti-humanist trends of the 
modern society trends, our interlocutor 
expressed his belief in the ability of 
history to overcome the impasses. 

P U R I M
The name of the Festival, Purim, comes from the dice to decide 

the extermination of the Jewish people of the ancient Persian 
Empire, decided upon the advice of Ahasuerus’s fi rst counsellor, 
Haman. Through this decision Haman intented to avenge his 
wounded vanity by Mordechai, the Jew, the only one of his subjects 
who had not agreed to worship him, and – by killing everyone of 
his people – to take possession of their property. Ahasuerus was 
the adept of the robbery. In a night of insomnia, Ahasuerus fi nds 
out from the Chronicles that Mordechai had saved his life, resisting 
the intrigues of courtiers. It’s what makes him receptive to the 
intervention of Ester, his wife and Mordechai’s niece, in favor of 
her people. Drama with happy end, Purim is a perennial history 
lesson, taught by Ester and Mordechai: it’s our right to defend our 
lives, when we are in danger. HAG PURIM SAMEACH!  

Hasefer at the Book Feast 
in Jerusalem

“Had I been asked what I dream, I would say that it would be 
Jerusalem to be the Capital of the Book and the soul of a new 
peace in the Middle East,” said the President of Israel, Shimon 
Peres, at the opening of the 26th Edition of the International 
Book Fair in Jerusalem. At this celebration of the Book Capital, 
Romania was represented by 25 publishers, brought together 
in the stand organized by the Ministry of Culture, the Romanian 
Cultural Institute and the Romanian Embassy.

Hasefer brought to Jerusalem fair over 300 volumes, many of 
them out of stock after the fi rst three days of the event, the proof 
of the interest of the Romanian-speaking Israelis for books in this 
language. The 
release of “The 
Jewish Destiny 
between Lights 
and Darkness”, 
signed by Zoltan 
Te r n e r ,  a n d 
“ O l d  Wo r l d s , 
N e w  M i r r o r s ” 
o f  t h e  w e l l -
known specialist 
i n  J e w i s h 
philosophy and 
Kabbalah, Moshe Idel, has brought to the stand more than 35 
persons, a large audience, especially if we consider that the 
ceremony could take place only in the evening of February 
12, at 19, when most readers from the cities as Tel Aviv have 
diffi culties to reach Jerusalem.

Both authors published other volumes at Hasefer:  “The 
World under the Bridge and its Noise”, of Zoltan Terner and 
“Messianism and Mistics” (1996),” Hasidism between Ecstasy 
and Magic “(2001), “Golem “(2003) and “Chains under Spell” 
(2008), all under the name of Moshe Idel. 

The release was attended by Ioan Ştiubea, journalist, who 
presented Terner’s writing, and Andreea Soare, Moshe Idel’s 
volume editor, currently employed at the Romanian Cultural 
Institute in Tel Aviv.

The Permanence of Yiddish
In this issue we publish a summary on a recent international 

colloquium on “The Permanence of Yiddish”, organized in 
Paris under the aegis of UNESCO. The Jewish community 
in Romania was represented by Dr. H Kuller, sociologist and 
Rudy Rosenfeld, actor. The main directions of the debate were: 
the resuscitation of Yiddish in unexpected environments and 
spaces; collective and individual initiatives to promote Yiddish 
in the family, but especially in artistic creation; the presence of 
Yiddish as an attraction for young seekers of the unusual. Artistic 
creation in Yiddish counts at present in the world several dozen 
writers and lyricists of songs, hymns, operas, etc. In the 70s 
of 20th century several European universities have introduced 
Yiddish chairs in the faculties. Yiddish writer Isaac Bashevis 
Singer was awarded the Nobel Prize for literature in 1978. Since 
the ‘ 80s and ‘ 90s klezmer music became fashionable and 
lectures about Yiddish – watched with interest. We witnessed 
an increased number of books, articles on the subject. In the 
reports, the focus was on modern communication in Yiddish 
and on the transmission of its cultural values of the past and 
present. The Internet has created relationships between small 
isolated communities where Yiddish is still preserved.  After 
the inhibition of Yiddish in favor of Hebrew since the dawn of 
modern Israel, there is now a revival of the Yiddish culture in 
university centers. Unfortunately, the creators in Yiddish from 
Romania weren’t reminded, which proves the poor information 
about Romania in the West. Although the intervention about the 
birth, longevity, continuity of Yiddish in Romania, supported by 
Rudy Rosenfeld, was applauded, there was no mention in the 
conclusions of the Colloquy. The two international symposia 
held in Romania, with debated topics on the Yiddish culture of 
the 20th century in Romania represent a plea for the values 
created in this language in the Romanian space. 

„ R E M E M B E R ”  V I C T O R  B Â R L Ă D E A N U

Alexandru Hausvater: The Jewish theater of Romania 
is an integral element of the Romanian culture

In our interview, 
Alexandru Hausvater, 
stage director, evokes 
memor ies  o f  t he 
childhood spent in a 
house near the Jewish 
quarter of Bucharest, 
no t  f a r  f r om the 
summer garden of 

the Baraşeum Theater where children 
climbed over the fence to watch the 
shows. The environment in which he 
lived, attending by Bucharest intellectuals, 
caused him to be a precocious child who 
absorbed everything discussed around 
him. At age 10 he left for Israel where his 
family faced a lot of challenges. Being an 

ambitious child, he decided to choose a 
good school and instead of an Israeli high 
school, he enrolled at Tabeetha School, a 
high school with old traditions, in English. 
He graduated from Tel Aviv University 
and went on to do his Ph.D. at Dublin, 
in Ireland. There by chance, he says, he 
became a stage director. Although even 
now he doesn’t know if he is a stage 
director, because being a stage director 
is an endless job with evolving trends, 
each play presenting some different 
realities with complex characters that 
we have to understand. As a director 
he is constantly on the lookout for new 
parts, whether authors of lesser-known 
countries, but with an intense cultural life, 

such as Denmark or discovering forgotten 
texts of some classics. In Romania he 
came back after 1989, he worked at 
numerous theaters and now he intends 
to dramatize Liviu Rebreanu’s novel 
“Adam and Eve”, and to present it in a 
new vision. Alexandru Hausvater stresses 
the need to maintain and modernize the 
Jewish theater of Romania, which is a 
part of Romanian and modern culture, to 
convey to the audience the Jewish and 
Israeli theatre. “The most important thing 
of the Jewish community in Romania is 
the Jewish theater that has a long history 
and creates a cultural refl ection”, says 
Alexandru Hausvater.

In our society after 1989, apparently united against the 
dictatorship, but in which the extreme right-wing groups with 
anti-Semitic slogans repeated inter-war slogans, there was a 
need to build a barricade of all people of good faith in Romania, 
regardless of ethnicity or religion, against the resuscitation of 
such trends. The Cultural Association of Friendship Romania-
Israel (ACPRI) became such a barricade and its initiator was 
Victor Bârlădeanu z.l. Recently we commemorated fi ve years 
after the death of this „furious pen”, as FJCR’s president, Dr. 
Aurel Vainer defi ned him. Being the moderator at the release 
of the volume “Remember”, he stressed the merit in its 
implementation of Véronique Bârlădeanu, the follower of her 
husband’s social work as general secretary of the Association. 

Through the far-reaching, achieved by the speakers and the 
participants – representatives of the Government, Parliament, 
leaders of the Federation, the Jewish Community of Bucharest 
B’nai B’rith-Romania, personalities of Romanian cultural life – the 

release of the book evolved as a real symposium: sketching the 
portrait of one of the representative Jewish Romanian publicists 
and writers for the post-war years in which he became known 
and – at the same time – a balanced retrospective in respect 
of atmosphere of that era. Academician Răzvan Teodorescu, 
Professor Vasile Morar, Sergiu Andon, journalist and advocate, 
made the synthesis of evocation. At the event there was a tear 
held back: his daughter’s intervention, established in Israel, 
architect Irina Neitman, Irina Cajal, vice-secretary of state in 
the Ministry of Culture, Professor Priest Emilian Corniţescu, 
former President of ACPRI, eng. Tiberiu Roth, President of 
the Zionist Association in Romania spoke about Zionism in 
the contemporary spirit of the disappeared. The actress Maia 
Morgenstern, director manager of the State Jewish Theater, 
Professor Şerban Nichifor, composer and his guests presented 
a few literary and musical moments. The event was organized 
by eng. José Blum, counsellor of FJCR and Sibyl Benun.

The ASSOCIATION of ROMANIAN JEWS VICTIMS of 
HOLOCAUST (A.R.J.V.H.) invites you to visit our website 
www. survivors-romania.org to watch the fi lm “Holocaust under 
Antonescu government” as well as recent documents on the 
Holocaust in Romania.

Also on the site is exposed the gallery of paintings made 
by Jewish artists who lived and then depicted the reality of the 
Holocaust in Romania.
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Calendarul lunii martie (şi cele care vor urma) continuă rubrica 
Aniversări – îndelung şi cu acribie servită de conf. univ. Siegfried 
Wolf, căruia îi aducem deosebite mulţumiri – într-un format nou, 
amintind pentru fi ecare lună nu doar personalităţi aniversate sau 
comemorate ci şi evenimente, instituţii, opere cu semnifi caţie 
pentru o istorie a evreilor din România în datele ei calendaristice.

Sursa de informaţie o reprezintă presa evreiască, apărută 
cu începere de la mijlocul secolului XIX până la zi şi acoperind 
momente din istoria modernă, contemporană şi actuală a evreilor 
din România.

Evenimente
1857.1.03. Se obţine aprobarea stăpânirii, pusă pe petiţia 

evreilor privind constituirea Templului Coral.
 16.03. În sinagogile israeliţilor spanioli şi lehi din Bucureşti 

se înalţă rugăciuni pentru înfăptuirea Unirii.
 22.03. Apare „Israelitul Român” în limbile română şi france-

ză. Programa ziarului susţine că israeliţii se identifi cau cu soarta 
ţării, că ei vor milita pentru a obţine „egalitatea înaintea legilor fără 
deosebire de religie, după cum există în ţările moderne”.

 22.03. Ziarul unionist „Concordia” reproduce Ruga Israeliţilor, 
publicată în „Israelitul Român”.

1859.8.03. Rabinul M. L. Malbim, în calitate de rabin şef, ros-
teşte în Sinagoga Mare o rugăciune specială cu ocazia zilei de 
naştere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în care este proslăvită 
şi Unirea Principatelor.

1860 La Paris este întemeiată Alianţa Israelită Universală 
(A.I.U.), al cărei scop declarat era „a lucra pretutindeni pentru 
emanciparea şi progresul moral al israeliţilor…”.

1864.5-6.03. În Cameră se discută proiectul Legii comunale, 
care admite ca alegători şi pe evreii care au numai „împământe-
nirea mică”.

1877.6.03. La Bacău, săptămânalul local „Presentul” începe 
publicarea studiului „Starea comunităţii cultului israelit din Bucureşti 
1852-1877”, o pledoarie pentru organizarea comunităţii.

 30.03. Apare „Der Politiker”, în idiş, cotidian cu ştiri externe. 
La aceeaşi dată apare „Dus idische Blat”, în idiş, de informare 
culturală.

1882.5.03. „Societatea pentru tipărirea de cărţi didactice isra-
elito-română” publică o istorie biblică alcătuită de dr. M. Gaster, 
completată cu geografi a Palestinei.

 12.03. Informaţii în presă despre înfi inţarea a 29 de comitete 
locale (17 în Moldova, 8 în Muntenia, 3 în Dobrogea şi 1 în Oltenia) 
menite să sprijine material emigrarea, declanşată prin Congresul 
de la Focşani – primul în istoria sionismului.

 28.03. Sosirea lui Sir Lawrence Oliphant la Bucureşti. Aici îşi 
expune, în faţa unor ofi cialităţi române şi evreieşti programul său 
umanitar de susţinere a emigrării unei părţi din evreimea locală 
spre Palestina.

1883.4.03. Prin decret regal, David Friedman a fost decorat 
cu „Coroana României” în gradul de Cavaler, pentru merite în 
propăşirea economiei româneşti.

Aniversări
1135.30.03. Se naşte Maimonide Moise (Moshe ben Maimon, 

m. 1204), cunoscut sub numele de Rambam. A fost cel mai 
important gânditor al iudaismului medieval, cu infl uenţe asupra 
iudaismului în general. Filosof, talmudist şi medic cu înrâurire şi 
asupra gândirii iudaice din România. 

1856.5.03. Moses Gaster (m. 1939), rabin, lingvist şi folclorist 
cunoscut şi apreciat de cele mai înalte foruri ştiinţifi ce ale ţării. În 
casa lui Gaster din str. Sticlari se reuneau vârfuri ale intelectualităţii 
româneşti: Haşdeu,Tocilescu Maiorescu şi Eminescu, ca şi evrei 
de seama lui Ronetti-Roman, Adolph Stern, Lazăr Edeleanu, ş.a. 
Deşi expulzat din ţară după 1885 şi stabilit la Londra, nu întrerupe 
legătura cu savanţi români, care în 1929 îl aleg Membru de Onoare 
al Academiei Române, unicul evreu intrat în Academie până atunci.

1872.1.03. Se naşte Iacob Iţhac Niemirower, care avea să 
devină primul şef rabin al Cultului Mozaic din România. 

1925.1.03. Solomon Marcus, al doilea academician evreu al 
României. Matematician şi inovativ în matematică – văzută ca o 
mathesis universalis pentru toate formele creativităţii omeneşti. 

Comemorări
1863.31.03. Dr. Iuliu Barash, născut în iunie 1815. Este înhu-

mat în Cimitirul Israelit din str. Sevastopol. Personalitate uriaşă, 
fi ind unul dintre cei care au ivit prima gazetă evreiască „Israelitul 
Român”, care au adus sufl u modernizării în medicina românească, 
în viaţă universitară şi în modernizarea vieţii comunitare evreieşti. 

1966.12.03. Victor Brauner (n. 1903), moare la Paris. Pictor de 
faimă mondială, participă la toate expoziţiile suprarealiste din ţară şi 
din capitala Franţei (unde s-a afl at între 1930-1935 şi după 1938). 
În 1966 a fost ales să reprezinte Franţa la Bienala din Veneţia.

1988.10.03. Harry Brauner (n. 1908), folclorist şi etnomuzico-
log, a murit la Bucureşti. A desfăşurat ample investigaţii pe teren 
în calitate de culegător de folclor, inclusiv de cântece idiş. După 
1945, ca director al Arhivei de folclor şi ca urmare a activităţii sale 
de popularizare în străinătate a unei echipe şi solişti de valoare, 
devine Membru Onorifi c al „English Folk Dance and Song Society”.

2004.7.03. N. Cajal (n.1919), membru titular al Academiei 
Române, vicepreşedinte al Academiei Române între 1990-1994; 
preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Medicale între 1994-2004; pre-
şedinte al Academiei de Ştiinţe Medicale (1969-2004), ş.a. A 
îndeplinit funcţii de conducere ca preşedinte sau vicepreşedinte 
în foruri ştiinţifi ce dintre cele mai înalte. Din dragoste pentru 
această uriaşă personalitate, îl denumeam „Domnule Preşedinţi”. 
Nu în ultimul rând a fost preşedinte al F.C.E.R. un întreg deceniu 
(1994-2004) şi director onorifi c al Centrului Cultural Român de la 
Viena (1992-2004).

2005.5.03. Sergiu Comissiona (n. 1928), dirijor şi profesor, 
emigrat în Israel în 1959. Între 1960-1966 este directorul muzical 
al Orchestrei Simfonice din Haifa, după care urmează o carieră 
internaţională de dirijor la Göeteborg – Suedia şi în Olanda.

  HARY KULLER

CALENDARUL LUNII 
MARTIE

 DECESE  COMEMORĂRI 

MAGDALENA BOIANGIU, evocată de criticul 
de teatru Mircea Morariu

În cadrul ciclului de articole dedicate celei de a 20-a aniversări 
a revistei “Dilema” (Dilema Veche), publicat în cotidianul “Adevă-
rul”, în care colaboratorii evocă evenimente şi personalităţi care 
au lucrat de-a lungul anilor la această publicaţie, criticul de teatru 
Mircea Morariu a descris întâlnirile şi relaţiile lui cu regretata pu-
blicistă Magdalena Boiangiu, personalitate multilaterală, membră 
B’nai B’rit, care ani de zile a fost redactor şef adjunct al “Dilemei”.

Mircea Morariu relatează cum a cunoscut-o şi 
discuţiile pe care le-a purtat cu ea. Lena, cum i se 
spunea, i-a povestit cum, în anii ’80, a fost izgonită 
de la radio din cauza plecării unei surori în străină-
tate şi că aceasta a fost una din marile traume ale 
vieţii ei. “Elocvent despre cât de mult a iubit Lena 
radioul e interviul acordat lui Cezar Paul Bădescu, 
publicat în Dilema veche, şi după apariţia căruia mi-a 
mărturisit că a fost cel mai frumos interviu din viaţa 
ei”. Magdalena Boiangiu a fost trimisă apoi la Teatrul 
“Lucia Sturza Bulandra”, la secretariatul literar deşi, 
din cauza dosarului, nu a fost niciodată încadrată în 
această funcţie. Uneori o trimiteau să facă o muncă 
sub pregătirea ei profesională. “Atunci însă când era 
lăsată în pace şi făcea muncă de secretariat literar, 
scrie autorul, Lena era un model în profesie. Era 
prezentă la repetiţii, discuta cu actorii şi regizorul, 
era ascultată, consultată, respectată. Ştia despre ce 
vorbeşte. Întocmea nişte caiete-program excepţio-
nale.“ Mircea Morariu menţionează emotivitatea care 
o caracteriza pe Magdalena Boiangiu, amintind că 
“despre emoţiile şi vulnerabilităţile Lenei a scris un 
excepţional text Alice Georgescu, tot în Dilema, în 
Dilema veche…“ Autorul aminteşte şi despre activi-

tatea ei la Adevărul unde scria cronică de teatru dar 
şi comentarii de politică externă. 

“Dilema a fost ultima ei mare iubire. Care a rămas 
intactă şi după ce în ianuarie 2006 a renunţat la postul 
de redactor şef adjunct al revistei. A continuat să scrie 
acolo şi, săptămânal, asigura cel puţin două rubrici: 
De jur împrejur şi Globul cubic… În ianuarie 2009, o 
scurtă notiţă redacţională din Adevărul ne înştiinţa 
că Magdalena Boiangiu e obligată să-şi întrerupă 
colaborarea cu ziarul în care susţinea rubrica de 
cronică dramatică. I-am telefonat a doua zi dimineaţă, 
gândindu-mă la ce putea fi  mai rău. Mi-a spus simplu 
adevărul şi diagnosticul. Atâta a fost. Nu am noroc. 
Dar cel mai rău îmi pare că nu voi mai putea merge la 
teatru. Şi-a luat imediat la revedere. După aceea am 
mai vorbit de câteva ori la telefon. Pe urmă nu s-a mai 
putut. Din 29 iunie 2009 nu se mai poate deloc. A scris 
la Dilema veche până cu o săptămână înaintea morţii. 
Nu i-a fost dedicat un număr de adio. Cred că nu a 
vrut asta. Ştiu însă sigur de la mulţi dintre colegii ei de 
redacţie, în special de la Adrian Cioroianu, că Lena le 
lipseşte enorm tuturor. La fel cum îmi lipseşte şi mie.”

EVA GALAMBOS

DAN MIZRAHI – O partitură mereu rescrisă

Dacă IOSIF SAVA ar fi  împlinit 80 de ani…

Pentru pianistul, profesorul, compozitorul Dan Miz-
rahi viaţa a fost o partitură deloc facilă, pe care s-a 
îndărătnicit, totuşi, s-o stăpânească cu subtilă ironie şi 
indicibil zaţ de amărăciune, dar şi cu satisfacţia celui 
care a ştiut să aspire mereu la biruinţă de sine, cu 
tăinuita putere de a trece peste decepţii, nedreptăţi, 
nu puţine ingratitudini… Graţie muzicii, perseverenţei 
înnăscute, credinţei în propria-i vocaţie.

Când „Revista Cultului Mozaic” s-a transformat 
în „Realitatea Evreiască”, conectată la actualitate, 
am avut privilegiul să mă prenumăr printre oaspeţii 
Casei Mizrahi, una din casele bucureştene, unde, în 
acest început de veac XXI prea tehnologizat şi peste 
măsură de pragmatic, se făcea muzică bună, într-o 
tradiţie aproape dispărută. Amfi trionii – Cici şi Dan 
Mizrahi – ştiau să te facă să te simţi în largul tău: cu 
discreţie, rafi nată simplitate, delicateţe. Extrem de 
exigent cu sine şi cu ceilalţi, Dan Mizrahi mi-a po-
vestit despre chemarea pentru muzică descoperită 
pe când avea patru ani şi a văzut primul fi lm din viaţa 
lui: „Luminile oraşului”, cu Charlie Chaplin. A venit 
acasă şi a reprodus cu-n deget fără greş melodia 
care-i răsuna în urechi. Făcea să-mi treacă prin faţa 
ochilor minţii „Cahal Grande”, care avea să fi e incen-
diat de legionari în pogromul din 1941, Bar Miţva cu 
binecuvântarea Marelui Rabin sefard Sabetai Djaen, 

eliminarea pe motive rasiale de la Liceul „Spiru Haret” 
şi Academia Regală de Arte Dramatice, cursurile con-
tinuate la Liceul „Cultura”, plecarea, în 1941, în Ereţ 
Israel, studiile la Academia de Muzică din Ierusalim, 
revenirea în România, după terminarea războiului, 
atmosfera kafkiană din „obsedantul deceniu” resimţită 
pe propria-i piele: 28 de luni privare de libertate, fără 
nici o explicaţie… „De ce  nu vă scrieţi memoriile?”, 
l-am îndemnat. O clipă, a rămas pe gânduri. „O să 
mă gândesc…”. Să  fi  fost, poate, punct de pornire 
pentru „Aşa a fost”? 

Sunt trei ani de când pe 25 februarie Dan Mizrahi 
s-a mutat la stele, dar nu s-a mutat din inimile celor 
care l-au admirat şi iubit: lideri ai Federaţiei, mari 
artişti, elevi continuându-i opera prin devenirile lor. A 
înţeles asta, oricine a văzut neuitatul lor spectacol, 
de anul trecut, la Ateneu, re-scriind partitura Dan Mi-
zrahi, cu fi lmul din fi nal: inimitabilul pianist în recital, 
cu Filarmonica bucureşteană, în faimoasa „Rhapsody 
in blue” de Gershwin. Spectacol regizat tot de prima 
lui colaboratoare, doamna Cici. Dar nu încetează 
să-l aplaude, să-l iubească, şi prin asta să-i confi rme 
prezentul continuu, mai ales, publicul meloman şi -, 
mai de curând, publicul cititor. 

IULIA DELEANU

Iosif Sava a descoperit „forţa” microfonului, mai 
întâi a celui din radio, apoi - din televiziune, şi a ştiut 
s-o transforme într-o „forţă a destinului” propriu. A 
făcut din „Invitaţiile Euterpei” o gură de aer proaspăt 
în lumea sufocantă a anilor dinainte de ‘89 şi din 
„Seratele muzicale” de după ‘90 - un moment inte-
lectual-artistic aproape singular al televiziunii române. 
Întrezărea în sunetul disciplinat – Schopenhauer de-
fi nea arhitectura drept „muzică îngheţată” – ceva din 
simetria formelor divine. Muzician din tată-n fi u, plecat 
din „dulcele târg al Ieşilor” să cucerească Bucureştii, 
s-a dedat studiilor de fi lozofi e şi s-a lăsat sedus de 
jurnalism, rănindu-şi, într-un fel, părintele profesor 
într-ale muzicii. Tatăl credea că fi ul lui abandonase 

„străbuna meserie a familiei”. Nu-şi imagina că Iosif 
– purta un nume biblic parcă predestinat gloriei – 
avea să facă din vasele comunicante între sunet şi 
cuvânt modul său de a le aduce pe amândouă mai 
aproape de contemporanii săi. Iosif Sava se consi-
dera un „Kultur-Träger”. Modestie sau descoperire 
a cărămizii–lipsă în construcţia altor forme culturale 
în devenire? A format gustul pentru Frumos al gene-
raţiilor postbelice antume şi – prin zecile de cărţi de 
popularizare despre muzică şi muzicieni – al celor de 
după trecerea sa prea scurtă pe ăst pământ. L-am fi  
sărbătorit acum la 80 de ani. Cu spiritul lui iconoclast, 
ne-ar fi  demontat incisiv discursurile. (E.S.) 

• Reamintim celor care l-au 
cunoscut că au trecut 25 de ani 
de când ISRAIL BERCOVICI, 
om de teatru, poet, soţ şi tată 
exemplar, ne-a părăsit (27 
Şvat 1988). Îi păstrăm cea mai 
pioasă amintire. 

Dr. Mirjam Bercovici, Si-
meon şi Emanuel Ulubeanu, 
familia Dr. Hoişie.

• Familia Firescu Marin şi 
Lucia comemorează, la 23 fe-
bruarie 2013, 14 ani de la data 
trecerii în nefi inţă a profesoarei 
MARIANA SĂRĂŢEANU , 
a cărei amintire ne va însoţi 
veşnic.

Fiica, ginerele şi nepoţii anunţă cu ne-
mărginită durere în sufl et trecerea în 
lumea umbrelor, la data de 12 Şvat (23 
ianuarie), a celei care ne-a fost mamă şi 
bunică iubitoare şi de o mare bunătate 
sufl etească – CAROLINA MARCOVICI 
– născută în Dorohoi şi în ultimii ani 
membră a Comunităţii Evreilor din Iaşi. 
Fie ca sufl etul ei bun să se odihnească 
în pace!

Duioase amintiri şi aceleaşi regrete la 
împlinirea în 21 februarie 2013 a 13 ani 
de la decesul tatălui meu dr. ARTHUR 
MAYERSOHN şi a 32 de ani de la dece-
sul mamei mele MARGARETA MAYER-
SOHN. Fiica, dr. Mirela Freifeld.

Fiica, Seidman Rebecca, anunţă că 
în 2 martie 2013 se împlinesc 3 ani de la 
trecerea în nefi inţă a tatălui ei SEIDMAN 
NUSEN. Va trăi veşnic în amintirea mea.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna ianuarie 2013: GUTMAN MATILDA (88 de 
ani, Cimitirul Giurgiului); KARPATTI VICTOR FRANCISC (76 de ani, Cimitirul Giurgi-
ului); ALEXE ELFRIEDE (84 de ani, Cimitirul Giurgiului); IONESCU ANA (99 de ani, 
Cimitirul Giurgiului); SCHACHTER FICU (77 de ani, Cimitirul Giurgiului); GRISARU 
BENI (77 de ani, Cimitirul Giurgiului); NISTOR SIMONA (89 de ani, Cimitirul Sefard).
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בחברה שלאחר 1989, שה׳א לכאורה 
בחברה שלאחר 1989, שהיא לכאורה 
מלוכדת נגד הדיקטטורה אבל קיימות 

בה קבוצות של ימין קיצוני שחוזרות על 
סיסמאות אנטישמיות מהתקופה שבין 
שתי מלחמות העולם, היה צורך ליצור 
מחסום של כל האנשים מרומניה ללא 
הבדל של מוצא לאומי ודת נגד תחייתן 

של מגמות מסוג זה. המחסום הנ"ל 
נקרא "האיגוד לתרבות של ידידות בין 
רומניה לבין ישראל" והיוזם שלו היה 
ויקטור ברלדיאנו ז"ל. לא מזמן מלאו 
חמש שנים מאז פטירתו של "לוחם זה 

בעט", כפי שכינה אותו יו"ר הטקס 
להשקת הספר "רממבר" (=לזיכרו), 

יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה, ד"ר אאורל ויינר, תוך כדי 

הדגשתו את תרומתה העיקרית להכנת 
הספר הזה של ורוניקה ברלדיאנו אשתו, 

הממשיכה את פעילותו החברתית של 
בעלה בתור מזכירת האיגוד הנ"ל. 

בעקבות האווירה, גם לגבי הדוברים 
וגם לגבי המשתתפים - נציגי הממשלה 

של הפרלמנט, ראשי הפדרציה של 
הקהילות היהודיות, ראשי קהילת יהודי 
בוקרשט, בני ברית רומניה, אנשי רוח 

רומניים – אירוע השקת הספר היה מעין 
כנס: תיאור דמותו של אחד העיתונאים 
והסופרים היהודים הרומנים הנבחרים 
שפעל בתקופה שלאחר מלחמת העולם 

השנייה, ובמקביל תיאור מאוזן תוך 
כדי כיבוד הגוונים של התקופה ההיא. 
היה זה סיכום דברי ההזכרה שנאמרו 

על ידי פרופ' ראזוואן תיאודורסקו, 
חבר באקדמיה הרומנית למדעים, פרופ' 

ואסילי מוראר, עיתונאי עורך הדין 
סרג'יו אנטון. ההשקה ריגשה את בתו, 
האדריכלית אירינה נייטמן, המתגוררת 
בישראל. על הציונות ברוח בת זמננו 

של המנוח דיברו: ד"ר אירינה קאז'אל, 
תת-מזכיר במשרד התרבות והמורשת 

הלאומית, הכהן-דת הנוצרי פרופ' 
אמיליאן קורניצסקו, יו"ר לשעבר של 

האיגוד לתרבות של ידידות בין רומניה 
לישראל והמהנדס טיבריו רוט, יו"ר 
ההסתדרות הציונית ברומניה. רגעי 

ספרות ומוזיקה הוגשו על ידי השחקנית 
מאיה מורגנשטרן, מנהלת התיאטרון 

היהודי הממלכתי, ועל ידי המלחין פרופ' 
שרבאן ניקיפור והמוזמנים שלו. את 
האירוע ארגנו יועץ היו"ר הפדרציה, 

המהנדס ד"ר ז'וסי בלום, וכן סיביל בנון.

"הספר" בחגיגת 
הספר בירושלים

"אם היו שואלים אותי איזה חלום 
יש לי, הייתי אומר שהחלום הוא 

שירושלים תהיה בירת הארץ ונשמתו 
של שלום חדש במזרח התיכון," אמר 

נשיא מדינת ישראל, שמעון פרס, 
בפתיחת יריד הספר הבינלאומי ה-26 

בירושלים. בחגיגה זו יוצגה רומניה על 
ידי 25 הוצאות ספרים שהיו מלוכדים 
בדוכן שארגנו משרד התרבות, המכון 

הרומני לתרבות ושגרירות רומניה.
הוצאת "הספר" הביאה ליריד יותר 

מ-300 ספרים, ורבים מהם אזלו 
אחרי שלושת הימים הראשונים של 

היריד, דבר המעיד על התעניינותם של 
הישראלים דוברי הרומנית בספרים 
בשפה זו. בהשקת הספרים "הגורל 
היהודי בין אור ובין חושך", מאת 
ז'ולטן טרנר וגם "עולמות ושנים, 

אספקלריות חדשות" מאת משה אידל, 
שהוא מומחה ידוע בקבלה ובפילוסופיה 

יהודית, נכחו 35 איש שבאו במיוחד 
לרגל ההשקה, שהתקיימה ב-12 

בפברואר בשעה 19:00, שאז עומס 
התנועה לירושלים ובתוכה כבד מאוד. 
עוד ספרים של מחברים אלה שראו 

אור בהוצאת "הספר" – "העולם מתחת 
לגשר וההמולה שלו" מאת זולטן 

טרנר ו"משיחיות ומיסטיקה" (1996), 
"החסידות: בין אקסטאזה למאגיה" 

(2001), "גולם" (2003), "שרשראות 
קסומות" (2008), כולם בחתימתו של 

משה אידל. 
בהשקת הספרים השתתפו העיתונאי 
יואן שטיוביא, שתיאר את ספרו של 
זולטן טרנר, ועורכת ספרו של משה 
אידל, אנדריאה סוארה, היום עובדת 

במכון הרומני לתרבות בתל אביב. 

"מכון ויזל" פועל בשם המדינה הרומנית: שיחה עם 
מנכ"ל המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה, ד"ר 

אלכסנדרו פלוריאן  

בריאיון שהעניק לעיתון שלנו הבמאי 
אלכסנדרו האוסוואטר, הוא מעלה 

זיכרונות מן הילדות בביתו שבקרבת 
השכונה היהודית, לא רחוק מגינת 

המופעים בקיץ של 
התיאטרון "ברשאום". 

שם היה עולה על גדר על 
מנת לראות את המחזות. 
המסגרת שהוא חי בה, 

שנכחו בה אינטלקטואלים 
בוקרשטיים, השפיעה עליו 
להיות ילד בוגר מכפי גילו, 
שקולט כל מה שהוא שומע 
מפי אותם אינטלקטואלים. 
בהיותו בן עשר עלה לארץ 
עם משפחתו. הקשיים כאן 
היו רבים. היות שהיה ילד 
שאפתן, החליט לבחור בית 
ספר מצוין, ובמקום ללמוד 

בבית ספר תיכון ישראלי, נרשם לבית 
ספר בשפה האנגלית, בית ספר בעל 

מסורת קדומה, "תביתא סקול". לאחריו 
סיים את אוניברסיטת תל אביב ויצא 
לחו"ל ללימודי דוקטורט בעיר דבלין, 

שבאירלנד. שם הוא הגיע להיות במאי 
ממש במקרה. אף על פי כן, גם עכשיו 

הוא בטוח שהוא במאי באמת מפני 
שעבודתו של במאי היא ללא סוף 

בעלת מגמות להשלמה: כל מחזה מתאר 
מציאות אחרת, שאותה חייבים להבין, 
עם דמויות מורכבות. בתור במאי הוא 

כל הזמן מחפש מחזות חדשים או 
מחברים מאזורים מוכרים 
פחות שקיימים בהם חיי 
רוח עשירים כמו למשל 
דנמרק, או שהוא מגלה 

מחזות נשכחים של סופרים 
קלאסיים. לרומניה הוא 

חזר אחרי 1989 ועבד 
בתיאטרונים רבים. בימים 

אלה הוא רוצה לכתוב 
מחזה לפי הרומן "אדם 

וחווה" של ליביו רבריאנו 
ולהציג מחזה זה בבימוי 

חדש.
אלכסנדרו האוסוואטר   

מדגיש את הצורך 
לשמירתו ולחידושו של התיאטרון 

היהודי ברומניה, שלדבריו הוא חלק מן 
התרבות הרומנית וגם חלק מן התרבות 
המודרנית שיש להעביר לצופים במחזות 

יהודים וישראליים. "הדבר החשוב 
ביותר של הקהילה היהודית מרומניה 

הוא התיאטרון היהודי, שהוא בעל עבר 
היסטורי ומייצר השקפה תרבותית," 

אומר אלכסנדרו האוסוואטר. 

אלכסנדרו האוסוואטר: התיאטרון 
היהודי מרומניה הוא יסוד בלתי 

נפרד בתרבות הרומנית

zicedid ze`ivnd
כ"א שטט תשע"ג  -  י"ח אדרתשע"ג כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

פורים
שם החג, פורים, מקורו במילה "פור", במשמעות הפור שהיו אמורים 
להחליט בו על השמדת היהודים מן הממלכה הפרסית הקדומה על 
פי החלטת המלך אחשוורוש בעצתו של יועצו המרכזי, המן. החלטה 

שבאמצעותה המן רצה להתנקם ביהודים לאחר שכבודו נפגע על 
ידי מרדכי היהודי, היחיד מבין נתיני הממלכה שסירב להשתחוות 
לו – וכמו כן לרשת את רכושם של כל בני עמו אחרי הירצחם. 
אחשוורוש היה אמור להיות שותף במעשי השוד. בליל של נדודי 

שינה, אחשוורוש קורא בספר דברי הימים שמרדכי הציל את חייו 
כאשר סיכל את תוכניותיהם של כמה מאנשי החצר. בעקבות כך 

מסכים אחשוורוש לבקשתה של אסתר המלכה, שמרדכי היה דודּה 
וגידלה כבת, למען בני עמה. אין ספק שזו דרמה עם "סוף טוב". חג 

פורים הוא שיעור היסטוריה נצחי שמלמדים  מרדכי וגם אסתר: 
זאת זכותנו להגנה עצמית כאשר חיינו נתונים בסכנה.  

בריאיון שהעניק 
לעיתון שלנו 
מנכ"ל המכון 
הלאומי לחקר 

השואה ברומניה 
על שם "אלי 

ויזל", ד"ר 
אלכסנדרו 

פלוריאן, הוא 
תיאר בקיצור 
את התפתחותו 
של מוסד זה 

מאז הקמתו לפני 
שמונה שנים ועד היום. הוא ציין כיווני 
מחקר פילוסופיים, חינוכיים ותרבותיים 

עיקריים והדגיש את עצם המעבר 
של המכון, ביוני 2012, מחסות משרד 
התרבות והמורשת הלאומית לתיאום 
של משרד ראש ממשלת רומניה, דבר 

המעיד על החשיבות שהמדינה הרומנית 

מייחסת להבאת האמת על תולדות 
השואה והנצחת זיכרונם של קורבנותיה. 

"המכון ע"ש ויזל פועל בשם המדינה 
הרומנית," הדגיש המרואיין. ובאשר לכמה 
תוצאות של הפעילות בזמן האחרון, ד"ר 

אלכסנדרו פלוריאן ציין פרסומים של 
ספרים בנושא תולדות השואה ברומניה, 

תוכניות חינוכיות למורים להיסטוריה 
בחינוך היסודי והתיכון, שיתוף פעולה עם 
מוסדות מקבילים מישראל, ארצות-הברית 

ועוד, קייטנות ליצירה בתחום האמנות 
בנושא השואה, כינוסים לאומיים ובין-

לאומיים. בדבריו הוא התייחס למסקנות 
שהעלו מחקרים שפורסמו ומחקרים 
שטרם פורסמו ונמצאים בשלבים 

אחרונים לפני פרסום, שנעשו בידי אנשי 
מחקר מנוסים ואנשי מחקר שבראשית 

דרכם; עוד ציין פעולות מחאה של המכון 
שהופנו לגופים המתאימים של המדינה 
הרומנית כלפי מעשים אנטישמיים, של 

הכחשת השואה ברומניה, של הפלייה 
גזענית ושנאת זרים. כן נאמר שהכרת 

האמת ההיסטורית היא ההכרחית לחינוך 
האזרחי בימינו. מתיאור דיוקנו העצמי 

של הסוציולוג אלכסנדרו פלוריאן, הובן 
שהוא חסיד ההגדרה שנתן דימיטריה 

גוסטי לסוציולוגיה: צורה בה איש מדע 
מגיב למעשים שליליים בחברה. הוא 

חדור אמונה שכוח השכל מסוגל לעצור 
את הנטיות האנטי-אנושיות מן החברה 
בת-זמננו, וביטא את אמונתו בכושרה 

של ההיסטוריה לעבור על מבואות 
סתומים שלה.

התמדתה של 
היידיש   

בגיליון זה אנו מפרסמים דיווח קצר על 
כנס בינלאומי חדש בנושא "התמדתה 
של היידיש". את הכנס, שנערך בפריז, 

ארגן אונסק"ו. את קהילת יהודי רומניה 
ייצגו הסוציולוג ד"ר הרי קולר והשחקן 
רודי רוזנפלד. הכיוונים העיקריים של 
הדיונים היו: הפעלתה מחדש של שפת 

היידיש במסגרות ובאזורים בלתי צפויים; 
יוזמות קבוצתיות ואישיות לקידום היידיש 

במשפחה, בארגונים ובמיוחד ביצירה 
אמנותית; נוכחות היידיש כנקודת משיכה 

לצעירים שמחפשים נושאים מיוחדים. 
להלן עיקרי הדברים שנאמרו בסיכומו 

של הכנס: על היצירה האמנותית ביידיש 
מופקדים היום בעולם כמה עשרות 

סופרים ומשוררים הכותבים גם שירי 
מקהלות, אופרטות ועוד. בשנות ה-70 של 
המאה הכ' כמה אוניברסיטאות באירופה 

הקימו קתדרות לשפת היידיש. בשנת 
1978 הוענק פרס נובל לספרות לסופר 
היידי יצחק בשביס זינגר. החל משנות 

ה-80 וה-90, מוזיקת כליזמר חזרה להיות 
באופנה וההרצאות על היידיש עוררו 

עניין בציבור. כמו כן גדל מספר הספרים 
והמאמרים בנושא זה. בהרצאות שניתנו 
בכנס, הדגישו את האמצעים החדשים 
לתקשורת ביידיש ובמיוחד ציינו את 

האינטרנט, שמאפשר קשרים בין קהילות 
קטנות בודדות שבהן נשמרת היידיש 

המדוברת, ואת החשיבות בהעברת ערכיה 
התרבותיים בעבר ובהווה. עם קום מדינת 
ישראל בשנת 1948, הונהגה מדיניות של 
"הרדמת היידיש" לטובת החייאת השפה 
העברית, ואילו בעשור האחרון אנו עדים 

לתהליך של תחיית היידיש במרכזים 
אוניברסיטאיים בישראל. 

לצערנו, בכנס לא הוזכרו היוצרים 
ביידיש מרומניה, דבר המעיד עד כמה 

המערב חסר מידע על רומניה. אף על פי 
שהרצאתו של רודי רוזנפלד על אודות 

לידתו, אריכות הימים ורציפותו של 
התיאטרון היידי ברומניה זכתה למחיאות 

כפיים, היא לא צוינה בדברי הסיכום 
של הכנס. לימודי זכות לערכים שנוצרו 
בשפה הזאת כולל באזורי רומניה, הם 

גם שני הכינוסים הבינלאומיים שאורגנו 
ברומניה, שבהם נדונו נושאים על אודות 

התרבות היידית במאה הכ' ברומניה. 

"לזכרו של ויקטור ברלדיאנו"
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Ingrediente: două linguri ulei de 
măsline, jumătate de ceaşcă cu migdale 
necurăţate, zdrobite dar nu prea mărunt, 
jumătate de linguriţă de boia dulce, o 
ceapă mică feliată, doi căţei de usturoi 

zdrobiţi, jumătate de ceaşcă de măsline 
spălate şi feliate,  doi ardei roşii feliaţi, 
trei linguri de suc de rodii, două linguriţe 
suc de lămâie, proaspăt stors, 500 gr. de 
carne de curcan (se poate obţine tăind felii 
subţiri fi e din pulpă, fi e din piept), sare şi 
piper proaspăt râşnit. 

Mod de preparare: Migdalele se pră-
jesc în ulei la foc mediu aproximativ cinci 
minute, după care se presară boiaua. 
Se pun apoi ceapa, usturoiul, măslinele, 
ardeii roşii şi sucul de rodii. Se lasă pe 
foc cam cinci minute până când ceapa 
se înmoaie. Se adaugă sucul de lămâie şi 
se stinge focul. Feliile de curcan se şterg 
şi se presară cu sare şi piper. Se prăjesc 
feliile în ulei pe ambele părţi cam patru-
cinci minute, se scot într-o farfurie şi se 
aşează deasupra amestecul cu migdale. 
Cui nu-i plac combinaţiile dulce-acrişor, 
se poate renunţa la sucul de rodii.

Curcan cu măsline, migdale şi rodii

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

meseria divertismentului
Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA

Iarnă pe sfârşite...
Citesc Amos Oz, unul dintre cei mai 

importanţi prozatori şi eseişti israelieni, 
născut la Ierusalim în 1939, într-o familie 
de cărturari şi profesori originară din Po-
lonia şi Rusia. Poveste despre dragoste 
şi întuneric, cunoscutul său roman auto-
biografi c de mai târziu, reeditat de Editura 
Humanitas.

 „În cartierul în care m-am născut 
se vorbea mult româneşte, se cântau 
cântece româneşti şi se mâncau dulciuri 
româneşti. Deci nu vin în România ca 
într-o ţară străină“.

„Sfatul meu pentru un scriitor, de ori-
unde ar fi  el, e să scrie despre satul lui, 
despre cartierul lui“, a îndemnat Amos Oz.

„Cărţi se scriu de mii de ani bine mersi, 
dar asta nu a împiedicat războaiele.” „Eu 
nu am descoperit leacul împotriva fana-
tismului. Dacă l-aş fi  descoperit, aş fi  luat 
Nobelul pentru medicină. Dar pot da mici 
sugestii.” „Cum descoperi un fanatic?”, a 
fost întrebat: „În primul rând, e un om fără 
simţul umorului. Un fanatic nu poate avea 
umor, pentru că asta ar însemna să poată 
râde şi de el. Am văzut fanatici cinici, dar 
cinismul este cu totul altceva.”

„E uşor să vă infectaţi de fanatism 
chiar şi când încercaţi să-i ţineţi piept. E 
de-ajuns să citiţi un ziar sau să vă uitaţi 
la ştirile de la televizor ca să vedeţi cât 
de uşor devin oamenii fanatici ai antifa-
natismului, antifundamentalişti habotnici, 
cruciaţi antijihad“. „Compromisul înseam-
nă viaţă, în timp ce opusul ar fi  fanatismul 
şi moartea.”

*
 „O răceală politicoasă, dar arctică, 

se lăsa pe moment peste străduţă când 
se întâmpla să se întâlnească profesorul 
Josef Klausner şi domnul S.Y. Agnon; îşi 
săltau pălăriile cam de-un deget, făceau o 
uşoară plecăciune şi probabil că fi ecare îi 
dorea celuilalt din adâncul inimii să ajungă 
pe veci în fundul iadului uitării.

Unchiul Joseph nu avea o părere 
bună despre Agnon, îi considera scrierile 
prolixe, provinciale şi împodobite cu tot 
soiul de bibiluri de cântăreţ bisericesc. 
Cât despre domnul Agnon, îşi clocea 
ranchiuna şi până la urmă s-a răzbunat, 
când l-a străpuns pe unchiul Joseph cu 
una din lăncile lui de ironie, în fi gura gro-
tescă a profesorului Bachlam din romanul 
Shira. Din fericire pentru unchiul Joseph, 
a murit înainte să apară romanul, fi ind 
astfel cruţat de multă supărare. În ce-l 
priveşte, domnul Agnon a mai trăit mulţi 

ani, a câştigat Premiul Nobel pentru li-
teratură şi o faimă mondială, cu toate 
că a fost condamnat la amarul chin de 
a vedea cum mica alee din Talpiot, pe 
care locuiseră amândoi, este rebotezată 
strada Klausner. Din acea zi şi până la 
moarte a trebuit să rabde înjosirea de a 
fi  celebrul scriitor S .Y. Agnon din strada 
Klausner…”

„Uneori pierd şi câte două ore ca să 
găsesc locul potrivit al unui cuvânt într-o 
frază, afi rmă scriitorul. Şi nimeni nu-l va 
observa. L-ar observa numai dacă ar fi  
prost plasat, ca o notă falsă într-un con-
cert“, a mărturisit Amos Oz. „Asta e ceea 
ce sunt în romanele pe care le scriu: o 
muscă pe peretele unei familii“.

Dacă ar fi  să aleagă între o călătorie 
pe Marte şi să fi e o muscă timp de 24 de 
ore în casa unei familii, curiozitatea şi 
dorinţa de a înţelege natura umană l-ar 
împinge neapărat spre ultima propunere.

*
 “Bunica obişnuia să-mi arate brusc 

o mobilă, o haină sau o persoană şi să-
mi spună:

– E aşa de urât că e aproape frumos.
Uneori zicea:
S-a făcut atât de deştept, şmecherul 

ăsta, că nu mai pricepe nimic.
Sau:
– Doare atât de tare, încât aproape că 

mă face să râd“.
*

Întrebat de Gabriel Liiceanu - „De ce 
credeţi că sunteţi atât de bine prizat de 
români?” -, el a răspuns: „În Israel, oame-
nii mă citesc ca să se enerveze. Şoferii 
de taxi îmi spun să le bag minţile-n cap 
personajelor mele care iau mereu decizii 
greşite. Dar în România, şi de altfel peste 
tot în lume, oamenii mă citesc ca să se 
simtă bine”. Aşa se face că, dacă e să-l 
credem pe cuvânt pe Amos Oz, conaţio-
nalii săi nu l-ar prea invita la cină. „Noi, 
evreii, suntem un popor furios. Se nasc 
lupte de idei până şi pe stradă. E de-ajuns 
o scânteie ca să se încingă spiritele şi nu 
se ştie cât de departe se poate ajunge. În 
ţara mea sunt 8 milioane de locuitori. Asta 
înseamnă că avem 8 milioane de prim-mi-
niştri, 8 milioane de preşedinţi, 8 milioane 
de scriitori, 8 milioane de orice. Şi fi ecare 
crede că deţine adevărul absolut. Toţi urlă 
unii la alţii şi nimeni nu ascultă pe nimeni. 
Doar eu îi ascult pe ceilalţi şi din asta îmi 
câştig pâinea”, a explicat glumeţ scriitorul. 
„Dar îmi iubesc ţara… Chiar şi atunci când 
nu pot s-o sufăr.”

Gastronomica

C U  A M O S  O Z  D E S P R E  U M O R

Ascultat 
pe unde

Precum
Întrebare

Prenume 
(foto)

Document

Romb

Liviu 
Ornea

Sporadici

INTEGRAME IUDAICE de COSMIN MIUŢE

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, MOSHE IDEL, ISRAEL.

Cadou
Disparat

Nota doi
Andy 

Williams

Găsite în 
cadou!

*
Marele Premiu “Ovidius“ acordat 

lui Amos Oz. 
Discursul de la Neptun, la primirea 

importantului premiu, a rămas legendar 
în memoria tuturor celor prezenţi.

„Imediat ce se declanşează un in-
cendiu – a spus scriitorul – există trei 
posibilităţi: 

1) să fugi cât mai departe posibil;
2) să semnezi o petiţie cerând demi-

terea guvernului; 

3) să torni apă peste foc, atât cât poţi, 
un pahar, o linguriţă. Fiecare fi inţă umană 
are o linguriţă. Noi nu trebuie să fi m cei 
care fug. Noi suntem purtătorii de lingu-
riţe, noi putem stinge focul“. 

*
„Călătoria din care niciodată nu te 

întorci cu mâinile goale este călătoria în 
tine însuţi“.

 Poveste despre dragoste şi întuneric 
(Humanitas Fiction). 

Ada 
Yonath

Nereuşită

Oraş

Nume 
(foto)

Subiect

A uimi 

Scuar Folositor

Acela din 
Calafat!

A întrece 

Regizor al 
fi lmului...

În capitol! Joc

Ehud 
Olmert
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„Stele rătăcitoare”
Jubileul de 65 de ani al T.E.S. 

În Transnistria, evreii 
au murit din ... prostie!

Aşa susţine Vladimir Iliescu, prezent 
pe 14 februarie la Academia Română, cu 
prilejul lansării volumului „Enciclopedia 
regimului comunist”, dar care vrea să îşi 
demonstreze competenţele de a discuta 
„problema evreiască” în cel mai pur stil 
comunist, asta dacă vă mai aduceţi aminte 
cum trebuia, înainte de ’89 să faci o autobio-
grafi e: subsemnatul, fi ul lui şi al..., născut la 
... şi coleg cu ....Ca şi atunci, nimic despre 
propria valoare. Şi prof. dr. Vladimir Iliescu 
a declarat, în tradiţia vechilor dosare de 
cadre, că are capacitatea de a se pronunţa 
pe acest subiect pentru că este născut la 
Cernăuţi, pentru că tatăl său a fost alături 
de primarul Traian Popovici şi, cel mai 
important, pentru că face parte din „seria 
istoricilor importanţi ai României, seria 
1945-1949, care a dat şase academicieni”. 
Care va să zică, amintitul personaj vrea să 
ne convingă că, dacă a stat în clasă cu şase 
viitori academicieni, ceva-ceva s-o fi  lipit şi 
de domnia sa, deşi n-am mai auzit să se 
ia cunoştinţele ca gripa, prin contagiune.

Dacă s-ar fi  oprit aici, nu ar fi  fost nici 
o problemă. Numai că titratul fost coleg 
al celor şase viitori academicieni vrea să 
ne lămurească de faptul că a afi rma că în 
România a fost Holocaust este „o minciu-
nă enormă în plan cosmic”, că, după cum 
afi rmă ritos, „în România au fost persecuţii 
împotriva evreilor, 100 până la 120 de mii 
de evrei au murit din cauza autorităţii ro-
mâneşti, dar nu a fost Holocaust, dovadă 
cei 300.000 care au supravieţuit în Regat, 
şi ei au murit mare parte, din prostie. Sigur, 
20-30.000 au fost împuşcaţi pe drum”. De 
altfel, pentru obscurul profesor din Aachen, 
a omorî 20-30.000 de evrei nu e nici o 
problemă. Problema este că ei nu au murit 
dintr-o prostie, ci, din prostia venerabilului 
vorbitor din aula Academiei, se încearcă să 
le omorâm acum memoria.

După cum o prezintă Vladimir Iliescu, 
Transnistria a fost un fel de destinaţie de 
vacanţă, chiar dacă pe drum au fost împuş-
caţi 20-30.000 de evrei. Profesorul rezident 
în Germania şi convins că imaginea Româ-
niei poate fi  îmbunătăţită prin minciună şi 
catalogarea politicii antisemite drept prostie, 
afi rmă senin că aceia care au fost „deportaţi 
la Moghilev s-au întors aproape toţi”. Şi 
cum era să nu se întoarcă, din moment ce 
la amintitul lagăr evreii au suferit de foame, 
au izbucnit molime, dar „s-au organizat 
imediat spitale”! Mă rog, grijă pentru om, 
în adevăratul înţeles al cuvântului!

Povestind cum a început tragedia evre-

ilor deportaţi dincolo de Nistru, Vladimir 
Iliescu aminteşte că la Cernăuţi, Traian 
Popovici a obţinut ca peste „18.500 de 
evrei să nu fi e deportaţi”, fapt real şi pentru 
care primarului Cernăuţiului i-a fost acordat 
titlul de „Drept între Popoare”.  Dar, marele 
profesor afirmă, nici mai mult, nici mai 
puţin, decât că, atunci când au fost salvaţi 
aceşti evrei, Cernăuţiul era „singurul oraş 
din Europa ocupat de nazişti”. Cum poţi să 
contrazici aşa o autoritate în materie? Să 
îi aminteşti de Paris, de Varşovia, şi câte 
altele? Dar, bag seama, astea ori nu erau 
oraşe, ori nu erau în Europa! Amintesc toate 
acestea pentru că tot Vladimir Iliescu, „Dr. 
h.c. mult.” şi membru în comitete şi comiţii, 
ne spune că istoricii sunt conştiinţa neamu-
lui lor, iar aici lucrurile se complică. Atunci 
când spui, sub cupola Academiei Române, 
că „România este declasată pentru un lucru 
care nu a mai avut loc”, că Holocaust nu a 
avut loc decât în Ungaria ... şi în Germania”, 
Germania a făcut Holocaust, Ungaria a 
făcut Holocaust, România - numai perse-
cuţii”, treci de pragul prostiei care, dacă tot 
nu doare, poate sălăşlui oriunde, chiar şi în 
declaraţiile unui istoric care are ca majoră 
calitate faptul că a fost coleg de facultate cu 
şase viitori academicieni (ceea ce, probabil, 
explică şi prezenţa sa la Academia Româ-
nă). Este adevărat că acad. Ionel Haiduc, 
preşedintele înaltului for, s-a delimitat ime-
diat de afi rmaţiile lui Vladimir Iliescu şi şi-a 
exprimat „regretul că acestea au fost făcute 
în spaţiul” Academiei Române, după cum se 
vede în scrisoarea publicată integral de noi, 
dar dacă prostia nu doare, ea împroaşcă, 
iar ecoul declaraţiilor lui Vladimir Iliescu 
s-a făcut imediat simţit. Personaje, puse la 
adăpostul unor anonime adrese de e-mail, 
au reacţionat cu promptitudine pe internet: 
„Jidani cei mai mari nazişti-talmudişi (sic!!!) 
din lume se ascund în spatele minciunei 
zisa de holocaust!” Sau „Adolf, Adolf… de 
ce n-ai reusit deodata sa arzi jidanii si pe 
urma sa ataci Rusia??”

Motiv pentru care Vladimir Iliescu, care 
dorea să înfi inţeze un „Club al antisemiţilor 
fi losemiţi” se dovedeşte a fi  nu conştiinţa 
neamului său, ci promotorul unor aşa-zise 
idei care fac mai rău imaginii României 
decât recunoaşterea Holocaustului.

Discursul lui Vladimir Iliescu la Acade-
mie arată, dacă mai era nevoie, cât adevăr 
e în vorba care spune că un nebun aruncă 
o piatră în apă şi zece cuminţi n-o mai pot 
scoate!

ALEXANDRU MARINESCU

Binevenită, iniţi-
ativa dnei Veronica 
Bârlădeanu, secretar 
general al Asociaţiei 
Culturale de Prietenie 
România-Israel, de a 
alcătui un volum re-
prezentativ, menit să 
ni-l readucă în atenţie 
pe gazetarul şi scriito-
rul Victor Bârlădeanu. 
Binevenită, întrucât, 
înainte de toate, opera 

complexă pe care ne-a lăsat-o regretatul 
senior al presei româneşti nu merită să 
cadă în tina uitării. Dar şi pentru că per-
sonalitatea lui Victor Bârlădeanu – parti-
cipant şi martor la multe momente-cheie 
ale istoriei, de la armistiţiul de la Panmun-
jon la instalarea antisemitismului ofi cial 
din anii ’80 – este ea însăşi un panaceu 

împotriva uitării, într-o epocă în care toate 
trec şi se uită, în special istoria...

Da, omul acesta blând, de o perfectă 
civilizaţie (la antipodul imaginii gazetaru-
lui comunist cazon din anii ’50), n-a fost 
un ins comod. Nu şi-a strigat, desigur, 
revoltele în piaţa publică: fragmentele 
de jurnal care structurează fi rul narativ 
al acestei evocări colective arată că, sub 
presiunea mediului în care lucra, Victor 
Bârlădeanu se auto-cenzura chiar şi în 
scrierile destinate dialogului cu propria 
conştiinţă. Însă ar fi  profund eronat să-l 
căutăm pe scriitor şi gazetar sub zodia 
conformismului. Prin alegerea temelor, 
prin ocolirea marilor porcării pe care le 
făceau alţi gazetari, prin spiritul iscoditor, 
prin interesul pentru cultură, prin actele 
de dreptate care i-au jalonat activitatea, 
Victor Bârlădeanu, fără să fi e un revol-
tat, nu a participat la marea impostură 

pe care gazetăria comunistă a oferit-o 
întregii societăţi, pe post de realitate.

Mă bucur că participanţii la această 
evocare colectivă – nume de prestigiu 
ale spaţiului public românesc, de la Ion 
Iliescu la Radu F. Alexandru, de la Dorel 
Dorian la Baruch Tercatin şi de la Şerban 
Nichifor la Răzvan Theodorescu, ca şi 
foşti colegi şi actuali profesori de gaze-
tărie –, fi ecare în parte şi toţi împreună, 
l-au văzut cum trebuie pe Victor Bârlă-
deanu. Nu ca pe un gazetar comunist 
„mai altfel” (adică onest, cult, discret şi 
cu coloană vertebrală), ci ca pe un spirit 
complex: poet, prozator, dramaturg, 
libretist, animator şi autor de SF, părinte 
al reportajului de presă, autorul unor 
autentice bombe de presă în plin regim 
comunist. Mă bucur şi că unul dintre 
foştii colegi, şi anume Mircea Bunea, a 
evocat o realizare cu care puţini gazetari 

de azi se mai pot mândri: în întunecata 
perioadă stalinistă, Victor Bârlădeanu, 
riscându-şi propria poziţie, a salvat un om 
de valoare de la linşajul ideologic, făcând 
o anchetă în care a intervievat personal 
nu mai puţin de 400 de oameni! Aseme-
nea gesturi de curaj au făcut, probabil, 
posibilă supravieţuirea fi zică şi morală 
într-o epocă oribilă, dar în care oameni 
ca Victor Bârlădeanu, deşi comunişti din 
convingere, s-au purtat uman.

Marele merit al cărţii îngrijite de dna 
Veronica Bârlădeanu este, prin urmare, 
recuperarea complexităţii personalităţii 
lui Victor Bârlădeanu. Literatura lui, în 
primul rând, merită reeditată urgent şi 
recitită cu ochii prezentului, încercare la 
care se prezintă cu fruntea sus.

RĂZVAN VONCU
* VERONICA BÂRLĂDEANU – Remember Victor 
Bârlădeanu, Editura AmandaEdit, Bucureşti, 2012.
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cărţii

La premiera cu „Stele 
rătăcitoare” – Maia Mor-
genstern, directoarea 

instituţiei, ne-a amintit (moment de 
emoţie colectivă!) că în acea seară 
frumoasă de iarnă, Teatrul Evreiesc de 
Stat împlinea 65 de ani de existenţă. 
Şi, de asemenea, că admirabila doam-
nă Leonie Waldman Eliad ajunsese la 
63 de ani de activitate, dintre care 48 
chiar pe acea scenă; iar, la rândul său, 
mereu emoţionantul Rudy Rosenfeld 
„număra” 57 de ani de când se dăruise 
aceluiaşi „lăcaş”. Evident, pentru atari 
sărbătoriri, alegerea operei marelui 
clasic devenea cu atât mai inspirată.

Romanul lui Şalom Alehem este – 
citez din Foaia-program – povestea 
unor tineri evrei dintr-un colţ de pro-
vincie basarabeană, care, vrăjiţi de o 
trupă de teatru ambulantă, pleacă din 
casa părintească în lumea largă, ca 
artişti. Dar iată că viaţa îi poartă tot 
mai departe. 

Substanţială, captivantă operă de 
fi cţiune (dar şi cu multe repere do-
cumentare), poveste de viaţă şi, nu 
în ultimul rând, „romanţ sentimental”, 
scrierea lui Alehem constituie şi un 
omagiu adus teatrului idiş, întemeie-
torilor şi iluştrilor săi animatori. Iar prin 
acest text, Andrei Munteanu, care este 
şi autorul dramatizării şi regizorul spec-
tacolului în idiş a dorit să facă „punte” 
(nu doar omagială ci şi refl exivă) cu 
arta ce continuă la noi, aici şi acum, o 
impresionantă tradiţie seculară, între-
ţinând fl acăra permanenţelor spirituale 
evreieşti.

*
Spectacolul (care începe cu o 

pantomimă vioaie, săltăreţ ritmată) 
transfi gurează original, în cheia unei 
convenţii teatrale proprii şi a unui limbaj 
accentuat muzical-izat şi grăitor plas-
tic, călătoriile unei trupe ambulante. 
Retrăim dificultăţile vieţii nomade, 
plăcerile şi capcanele vieţii de boemă, 
gloria şi aclamaţiile mulţimii şi bucuria 
„regilor de o zi”. Afl ăm şi despre marile 
rezerve ale celor ce considerau actorii 
doar nişte măscărici şi saltimbanci. În 
centru: fascinaţia teatrului asupra unor 
tineri care, posedaţi de demonul Tha-
liei, înfruntă curajos opoziţia propriei 
familii şi prejudecăţile vremii. Şi astfel 
îl cunoaştem pe Leib Rafalesco (vlăs-
tar al unei familii înstărite) şi pe Reizl 
(fi ica unui cantor, înzestrată cu o voce 

de aur). Două „stele 
rătăcitoare” care tră-
iesc cu iluzia că aştrii 
„nu cad niciodată”, ba 
chiar se pot întâlni cândva. Totodată, 
prin Rafalesco înţelegem şi aspiraţia 
marilor artişti evrei (care, iniţial, s-au 
conformat gustului public pentru 
divertisment) către marile repertorii 
(„Hamlet”, etc.)

Cred că montarea ar fi avut de 
câştigat dacă – pe lângă fi rul epic şi 
dominanta comică – insista mai mult 
şi pe registrul grav. Mă gândesc, mai 
ales, la scena din „Uriel Acosta” de 
Karl Gutzkow (prima piesă tradusă în 
idiş!) şi ce ar fi  putut adânci, ce anume 
însemna acest rol pentru sentimentul 
de însingurare trăit de Rafalesco. Se 
impunea, de asemenea, un plus de 
concentrare a materiei epice, ceea ce 
ar fi  evitat lungimi monotone.

Revenind la puterea de seducţie 
a propunerii talentatului Andrei Mun-
teanu – aş începe cu suculentele 
momente „de bâlci”. Acele scene de 
„teatru în teatru” – ce aduc în atenţie 
divertismente cu vize satirice, savuroa-
se cuplete, anecdote piperate, bancuri 
amuzante, poante seci, calambururi 
ingenioase – toate asociate gagurilor 
în lanţ şi măştilor groteşti. Remarca-
bile sunt şi scenele de atmosferă de 
la han, din piaţa publică, din casa de 
rugăciuni, dar şi din tripouri etc. (De-
coruri: Puiu Antemir; Costume: Unda 
Pop; Coregrafie: Galina Bobeico). 
O bună impresie produce şi evoluţia 
protagoniştilor: Veaceslav Grosu (mai 
convingător în tânărul Rafalesco, des-
chis la „chemare” şi la aventuri ludice) 
şi Alexandra Fasolă (apariţie sesizantă 
şi în momentele grave – în Reizl).

Şi, bineînţeles: toate laudele - în-
zestrării, dăruirii, energiei şi dezinvol-
turii echipei atât de sudate şi rodate de 
la TES, spectacolul aducând la rampă 
toate generaţiile, în frunte cu sărbăto-
riţii, cu Maia Morgenstern (o Marcela 
Embricht, tratată cu patetism ironic) 
şi continuând cu Cornel Ciupercescu, 
Nicolae Călugăriţa şi mulţi alţii, până 
la 40 de interpreţi, pe care regretăm 
că nu-i mai putem numi. Cu toţii ne-
au amintit ce bijuterii se pot face şi 
din roluri mici, contribuind meritoriu la 
„poveste”, dinamism, poezie, pete de 
culoare.

NATALIA STANCU 
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