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MERIDIANE
• În cadrul „Primãverii culturale
europene“ ce se desfãºoarã între 27 martie -

15 mai, Teatrul „Kameri“ din Tel Aviv va
prezenta, în zilele de 5 ºi 6 mai, la Sala Mare a
Teatrului Naþional, spectacolul „Hamlet“.
Regizorul Alexandru Solomon a obþinut
Premiul pentru regie al Uniunii Cineaºtilor, la
categoria film documentar, pentru pelicula
„Marele jaf comunist“. Trei scurt-metraje ale
regizorului - „Duo pentru Paoloncel ºi
Petronom“, „Viaþã de câine“ ºi „Franzela
exilului“ - au fost proiectate la Institutul
Cultural Român din Bucureºti. Aceste
documentare au fost premiate la importante
festivaluri naþionale ºi internaþionale, fiind
difuzate de BBC, Arte, France 2.
Cea mai valoroasã colecþie din România
cu lucrãri semnate de Victor Brauner a fost
expusã la Muzeul de Artã din Tulcea. Expoziþia
a fost organizatã de Institutul de Cercetãri
Muzeale, care a lansat ºi un calendar pe 2007
cu reproduceri fotografice ale lucrãrilor
expuse.
Firma israelianã „Ashtrom“ se ocupã
cu construirea sediului Teatrului Excelsior, o
clãdire care va avea 11 etaje. Tot firma asigurã
ºi fondurile necesare. Dupã încheierea
lucrãrilor, trustul va folosi clãdirea pânã îºi
va amortiza investiþiile, dupã care va intra în
proprietatea statului român.
Prima reuniune a Forumului Mondial
Evreiesc, un nou organism consultativ
internaþional, va avea loc în octombrie, în
localitatea Beit Hanassi. Vor participa
aproximativ 200-300 de lideri ai evreilor din
întreaga lume. Iniþiativa creãrii acestui forum
îi aparþine preºedintelui israelian Moshe
Katsav. Ea a fost lansatã la cea de a 16-a
sesiune a Knesset-ului, din 2003, ºi ar urma
sã fie un fel de „a doua Camerã“ a
Parlamentului israelian.
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Asasinarea lui Ilan Halimi în Franþa a
avut drept consecinþã creºterea interesului
pentru imigrare al evreilor francezi în Israel.
Astfel, numãrul celor care se gândesc sã plece
s-a dublat. Potrivit lui David Roche, directorul
general al Jewish Agency, de la asasinat zeci
de evrei francezi au luat legãtura cu Agenþia
pentru a se interesa de condiþiile de imigrare.
La Clubul Scriitorilor idiº din Tel Aviv,
Uniunea Scriitorilor ºi Ziariºtilor de limba idiº
a celebrat cea de a 99-a aniversare a ziaristului
ºi scriitorului Yoseph Lipsky. Mulþi ani,
sãrbãtoritul a editat în Israel ziarele „Der Veg“
ºi „Fray Isroel“, fiind ºi corespondent la
numeroase ziare idiº din lume.
Eddie Butler va reprezenta Israelul la
concursul de acest an al „Euroviziunii“. Butler
face parte din comunitatea evreilor negri care
a emigrat din Statele Unite în Israel. Ei se
considerã descendenþi ai vechilor israeliþi,
deºi istoricii resping aceastã ipotezã. Butler
va interpreta în concurs melodia „Ze
Hazaman“ sau „This is the Time“.
Tot un interpret evreu - Tina Karol (Tania
Liberman) - va reprezenta Ucraina la aceeaºi
competiþie. În vârstã de 23 de ani, în finala
selecþiei „Euroviziunii“ din aceastã þarã, ea a
reuºit sã învingã alþi doi finaliºti. Karol este
cunoscutã în comunitatea evreiascã
ucraineanã pentru repertoriul ei de cântece
evreieºti.
Activitatea turisticã din Israel a crescut
cu 31% în februarie, comparativ cu aceeaºi
perioadã a anului trecut, ºi cu 24% în primele
douã luni ale acestui an. Ministrul turismului,
Avraham Hirchson, a spus cã este posibil ca
în 2006 sã se atingã obiectivul propus de trei
milioane de turiºti.
Gripa aviarã nu a ocolit nici statul evreu.
11.000 de curcani au murit în câteva zile în trei
kibuþuri ºi un moºav. Toate pãsãrile au fost
tãiate atât în locurile menþionate, cât ºi pe o
razã de trei kilometri. Israelul a oprit exporturile
de pãsãri neprelucrate, iar U.E. a interzis
importul de produse de pasãre din þarã.
Paradoxal, patinajul a devenit un sport
dominat de evrei. Campioana lumii la patinaj
artistic, Irina Sluþkaia, din Rusia, este evreicã,
la fel ºi rivala ei, americanca Sasha Cohen.
Emily Hughes, tot din echipa americanã, este
evreicã, iar sora ei, Sarah, a obþinut medalia
de aur la Olimpiada de Iarnã din 2002. Cele
trei perechi din echipa americanã de dans au
parteneri evrei. (E.G.)
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Prigoana nazistã ºi pericolul transformãrii unor þãri
în aliate ale lui Hitler au declanºat o masivã emigrare a
evreilor din aceste state. Dar cea mai mare problemã
cu care s-au confruntat a fost precaritatea þãrilor care
vroiau sã-i primeascã. De aceea, evreii au încercat sã
obþinã vize - ºi uneori au ºi reuºit - în zone îndepãrate,
în capãtul celãlalt al lumii, cum se spune - Cuba,
Brazilia sau... China. Una dintre aceste destinaþii
exotice a fost ªanhai-ul. Un recent film documentar
austriac descrie peregrinãrile refugiaþilor evrei din
aceastã þarã pentru care ªanhai-ul a devenit portul
ultimului refugiu.
În acest mare oraº nu existau limitãri în privinþa
accesului ºi aºezãrii strãinilor, mai ales dacã aveau
bani. În cartierul internaþíonal oamenii de afaceri veniþi din alte þãri puteau activa în liniºte.
Oraºul era plin de contraste: cartiere de lux închise ale marilor bogãtaºi europeni sau americani,
alãturi de înjghebãrile sãrãcãcioase ale miilor de chinezi. În urma atacurilor repetate ale
japonezilor, în perioada în care evreii austrieci au ajuns acolo, oraºul se afla în declin. Pentru
a-ºi asigura condiþiile de trai, ei s-au organizat într-o comunitate puternicã. ªi-au creat un
cartier al lor, „Mica Vienã“, cu prãvãlii, cafenele, cluburi de noapte, propriile ziare. În afara
evreilor austrieci au ajuns la ªanhai ºi sute de evrei din alte þãri europene.
Dar dupã ce, în 1941, japonezii au câºtigat controlul asupra cartierelor locuite de strãini,
evreii au fost mutaþi într-un ghetou. Trãiau în condiþii de insecuritate, dar puteau sã circule
prin oraº, iar copiii frecventau ºcolile. Oamenii locuiau în camere mizere, de mansardã,
supravieþuiau cu multe dificultãþi, femeile îºi câºtigau pâinea croºetând. În 1943, Crucea Roºie
a raportat cã mii de refugiaþi erau sã moarã de foame. ªi dacã n-au murit de foame, au murit în
urma bombardamentelor americane. Interesant a fost cã japonezii, cunoscuþi pentru brutalitatea
ºi duritatea lor, s-au îngrijit de rãniþi, indiferent de naþionalitate. Dupã eliberarea de japonezi,
majoritatea refugiaþilor au plecat în S.U.A., Australia ºi Israel.

ªANHAI –
portul
ultimului
refugiu

EVA ÞUÞUI

Un martir
al
propriilor
cãutãri:
URIEL
ACOSTA

Gabriel da Costa ori Uriel Acosta (cum apare în diverse scrieri) s-a nãscut în 1590, la
Oporto, în Portugalia ºi a murit în 1640, la Amsterdam. Familia sa era convertitã la catolicism.
Educat într-o mãnãstire iezuitã, la vârsta de 25 de ani era trezorierul unei parohii. În 1618, a
pãrãsit biserica, a plecat la Amsterdam, a fost circumcis, ºi-a luat numele iudaic de Uriel.
Comunitatea din Amsterdam nu l-a primit cu braþele deschise, cum se aºtepta. El a început sã
critice deschis tradiþia rabinicã, provocând antipatia ºi apoi respingerea din partea
conaþionalilor. Uriel Acosta a scris o carte: „Comparaþie între tradiþia fariseicã ºi Lege“, ceea
ce i-a adus o condamnare la închisoare chiar din partea autoritãþilor creºtine. Cartea a fost
interzisã, autorul a plãtit amendã ºi s-a autoexilat. Dupã 15 ani de exil ºi frãmântãri, Uriel
Acosta revine la Amsterdam ºi declarã cã „se îndoieºte de Legea lui Moise“. Dupã alþi ºapte
ani, îºi cere iertare în faþa comunitãþii ºi acceptã ritualul umilitor de a fi cãlcat cu piciorul de
fiecare membru al comunitãþii. Nu a mai suportat, dupã acest moment, sã trãiascã în dispreþul
celor din jur ºi s-a sinucis. A lãsat un manuscris: Exemplul unei vieþi, care a fost publicat abia
la sfârºitul secolului al XIX-lea. Despre aceastã personalitate controversatã au scris Zangwill,
istoricul Graetz º.a.
BORIS MARIAN

Restituirea Palatului
Cãilor Ferate
Austriece
face vâlvã la Viena
La Viena, retrocedãrile bunurilor ºi imobilelor „arianizate“
în perioada celui de-al doilea rãzboi mondial continuã sã agite
ºi astãzi spiritele. Doar la câteva sãptãmâni dupã restituirea
a cinci picturi semnate Klimt, nepoata familiei Bloch-Bauer,
Maria Altmann, obþine ºi Palatul Cãilor Ferate Austriece.
Instanþa de judecatã s-a pronunþat sãptãmâna trecutã în
favoarea restituirii în naturã a imobilului din Elisabethstraße
18, cotat la suma de patru pânã la cinci milioane de euro.
Mariei Altmann, în vârstã de 90 de ani, îi revine însã doar o
pãtrime din imobil. Pânã la ora actualã, ceilalþi moºtenitori nu
au revendicat clãdirea.
Proprietarul de drept al Palatului, fabricantul evreu
Ferdinand Bloch-Bauer, s-a refugiat în 1938, în perioada
prigoanei naþional-socialiste, la Zürich, de unde a încercat sã
vândã imobilul Companiei de Cãi Ferate. Bazându-se pe
anumite tertipuri juridice, compania a preluat însã clãdirea,
fãrã sã plãteascã un ºiling. Dupã terminarea rãzboiului, Palatul
a devenit proprietatea Cãilor Ferate Austriece.
Acesta nu este însã un caz singular la Viena. Alte trei
imobile importante au fost retrocedate anul trecut. Existã însã
ºi procese în care instanþa de judecatã s-a pronunþat împotriva
restituirii. (COMPRESS)
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lbert Einstein menþiona, într-o prefaþã scrisã
pentru publicaþia „Cahiers juifs“, apãrutã în
Franþa, dupã 1933, aportul imens al evreilor, puþin
numeroºi faþã de populaþia majoritarã, la civilizaþia ºi cultura
germanã, ca ºi la cea a Occidentului. Infirmând argumentele
antisemite, evreii ºi-au dovedit rezistenþa moralã (respectul
pentru lege ºi pentru valorile familiei) bazatã pe esenþa
iudaismului. În secolul al XIX-lea, doi mari scriitori, Heinrich
Heine ºi Ludwig Börne, au fost de origine iudaicã. În plan
politic, unul din liderii „Junkerilor“ (moºieri conservatori)
era evreul botezat Julius Stahl, în timp ce liberalii erau
conduºi, printre alþii, ºi de lideri evrei: Johann Jacoby,
Leopold Sonnemann. Primul preºedinte al Curþii Supreme
a Reichului, sub Wilhelm I, a fost Ludwig Bamberger, evreu
ridicat la treapta nobiliarã. Unul din consilierii principali ai
lui Wilhelm II a fost Albert Ballin. Legislaþia în domeniul
comerþului a fost elaboratã cu participarea lui Lewin
Goldschmidt. Înaintea instaurãrii Republicii de la Weimar,
justiþia avea ca ministru pe Kurt Rosenfeld, iar finanþele pe
Hugo Simon, iar dupã instaurare, la interne era Landsberg,
la externe fiind Walter
Rathenau, ce avea sã fie
asasinat de un fanatic
naþionalist. În Prusia, unul
dintre prim-miniºtri a fost
Paul Hirsch. Prezenþa evreilor
emancipaþi în vârful ierarhiei
politice germane în perioada
1860-1925 a alimentat din plin
propaganda antisemitã, deºi
nici un politician evreu nu a
putut fi acuzat de lipsã de
loialitate în serviciul public.
N-a existat profesiune în
epoca modernã în care evreii
germani sã nu fie prezenþi
prin competenþã ºi prestigiu
(medicinã, jurisprudenþã, industrie, ºtiinþã, finanþe, comerþ). ªi aceste contribuþii au
devenit obiectul programului
xenofob al noului partid ce avea sã preia puterea în 1933. În
literaturã, Hugo von Hoffmansthal, Karl Kraus, Else LaskerSchüler, Klaus Mann (fiul lui Th. Mann), Rilke, Wassermann,
Werfel, Stefan Zweig, Arnold Zweig, Feuchtwanger, Joseph
Roth, Kafka º.a., au fost creatori de literaturã germanã care,
conform criteriilor naziste, ar fi fost „evrei“ (de la 25% la
100%). În filosofie, de la Sálomon Maimon în sec. XVIII, la
Hermann Cohen (1842-1918), Ernst Cassirer, Husserl, Otto
Weininger, Martin Buber, evreii au adus contribuþii
considerabile. În ºtiinþele aplicate (A. von Bayer - „semievreu“, Fritz Haber - Premiul Nobel, H. Hertz), în matematicã,
fizicã (Jacobi, G. Cantor, Minkowski), ca sã nu mai vorbim
de lunga listã de inventatori care au contribuit (fãrã intenþie)
la crearea puternicei industrii de rãzboi germane. Sunt
domeniile în care evreii ºi-au pus inteligenþa la contribuþie.
În muzicã, Gustav Mahler, apoi o serie de dirijori precum
Bruno Walter, Klemperer au fost evrei. În picturã,
Liebermann, Lesser Ury, H. Struck, Steinhardt, în cinematografie (Lubitsch, Fritz Lang, Lupu Pick º.a.), editori, librari,
jurnaliºti, sportivi, toþi aceºti evrei au crezut cã „patria
germanã“ le va fi recunoscãtoare. Hitler, în Mein Kampf, nu
suflã o vorbã despre ei. El, ca ºi antisemiþii de azi, vedea o
conspiraþie mondialã „iudeo-masonicã“. Astãzi, sperãm,
convieþuirea evreo-germanã a intrat pe un fãgaº normal ce
nu va fi spulberat de ura celor intratabili.

Contribu]ia
evreilor
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modernizarea
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B. MEHR

Foarte puþin cunoscut astãzi,
Leonard Kirschen, originar dintr-o
familie evreiascã venitã la începutul
secolului al XIX-lea în Þara
Româneascã, ºi-a dedicat viaþa ºi
cariera unui scop nobil: rezistenþa
la totalitarism. S-a nãscut la 8
septembrie 1908, la Brãila, la vârsta
de 11 ani a fost trimis la studii în
Anglia, apoi la Berlin, unde a obþinut
diplome de inginer ºi de economist.
Revenit la Bucureºti, a studiat ºi
Dreptul, din 1937 colaborând la
diverse publicaþii britanice. În 1941 se refugiazã în Turcia, unde este colaborator permanent
la „Daily Telegraph“, „Sunday Times“, „Arab News Agency“. Revine în þara natalã în
noiembrie 1944, este corespondent la Associated Press of America. ªi-a plãtit scump
naivitatea de a crede în ºansa liberei informaþii într-o þarã cu regim dictatorial. Este arestat
în 1950, deºi putea pãrãsi România mult mai devreme, cunoaºte închisorile
Malmaison, Jilava, este condamnat la 25 de ani temniþã pentru „înalþã trãdare“. Dupã un
deceniu, în anul 1960, în urma unui demers al Ministerului de Externe britanic este eliberat ºi soseºte la
Londra. Redevine colaborator la Associated Press,
se ocupã de þãrile sud-americane, unde dictaturile
se succedau de la an la an. Publicã, în 1963, o carte
de succes, Prisoner of Red Justice, relevând experienþa din închisorile de la Jilava, Aiud, Piteºti. Este
primul autor mai important care dezvãluie aceste
orori. A fost ales vicepreºedinte al Asociaþiei Culturale
a Românilor refugiaþi în Anglia. A murit la 30 aprilie
1983, iar presa britanicã („The Times“ º.a.) i-a adus
elogii meritate pentru conduita ºi acþiunile sale
umanitare. Faþã de dictatura lui Hitler, apoi cea
antonescianã ºi apoi, regimul pro-sovietic, dictatorial din România, Leonard Kirschen a fost un
consecvent oponent, suferind cu demnitate pentru
idealul democraþiei. (B.M.M.)

Un luptãtor
anti-totalitarist:
LEONARD
KIRSCHEN

