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Nu este un lucru foarte frecvent ca audierea unei conferinţe să fi e un adevărat 

deliciu intelectual, o experienţă care îşi cere continuarea. Aceasta a fost, însă, 
situaţia prezentării cu titlul „Ultima prejudecată acceptată în societatea manierată 
din Europa de Vest: persistenţa de neclintit a antiamericanismului (şi relaţia cu 

antisionismul şi antisemitismul)”, susţinuta de prof. dr. Andrei Markovits, la JCC 
Timişoara, pentru toţi membrii comunităţii care au fost interesaţi de acest subiect. 

Profesor de ştiinţe politice şi studii comparative germanice, Andrei Markovits predă 
la Universitatea din Michigan, dar are colaborări în numeroase universităţi din 
întreaga lume. A plecat din Timişoara când avea doar nouă ani, dar înţelege limba 

română şi se exprimă cu uşurinţă în limba maghiară. Conferinţa sa a explorat 
problema actuală a antiamericanismului, resorturile sociologice şi de mentalitate 

colectivă care duc la acesta şi legăturile cu antisemitismul. A studiat peste 10 ani 
acest subiect şi cunoaşte toate detaliile felului în care Europa – desigur în 

diversitatea ei, se raportează la această problematică. 
 
La manifestare a fost prezent ing. Gheorghe Ciuhandu – primarul care timp de 16 

ani a condus destinele oraşului de pe Bega, fiind un prieten constant al comunităţii. 
Chiar în ziua alegerilor, la care a decis să nu mai intre în competiţie, s-a afl at la 

conferinţa desfăşurată la JCC. Cu acest prilej, domnia-sa a oferit diploma ”Prieten al 
Oraşului Timişoara” oaspetelui special, pe care a avut posibilitatea să îl cunoască în 
cadrul unei vizite oficiale la Michigan.  

La aceeaşi conferinţă a fost prezentă, împreună cu soţul său, Albert, doamna Getta 
Neumann, fiica regretatului Prim Rabin dr. Ernest Neumann z.l., prietenă a 

invitatului. 
 
Profesorul a susţinut şi două conferinţe la Universitatea de Vest, la invitaţia prof. dr. 

Victor Neumann care a facilitat venirea lui la Timisoara. 
 


