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Cimitirul Filantropia deschis in 1865, cel mai vechi dintre cimitirele
evreiesti bucurestene, are o istorie foarte bogata si personalitati marcante
inmormantate aici. Este, ca suprafata, al doilea cimitir din Bucuresti, masurand
94000 mp si este plin aproape in totalitate, avand 80000 mp ocupati de
monumente. Este unul din cele doua cimitire askenazi, situate in partea de
nord-vest a Bucurestiului, pe bulevardul Ion Mihalache nr. 89-91 (fostul
bulevard 1 Mai).

Portile de acces ale cimitirului sunt construite in stil art deco, la moda in
perioada interbelica, fiind construite la renovarea cimitirului in anul 1934.

Are o capela deosebita construita spre sfarsitul secolului 19, in anul 1882
in stil baroc central european, stil in care au fost construite si foarte multe din
monumentele din incinta cimitirului. Capela are din constructie o acustica
deosebita si are o inaltime coplesitoare.
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Ca monumente tot cimitirul este impresionant, cu toate ca o mare parte
din monumentele cimitirului au fost grav atinse de vreme. In mare parte
pietrele funerare au fost construite din granit negru, blocuri mari de granit
lucrate cu mare migala si pricepere. Cele din piatra sau marmura avand tot felul
de basoreliefuri deosebite.
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Pietrele de la sfarsitul secolului 19 avand numai o placa verticala, eventual
cu un mic ornament cu motiv in special floral, la inceputul sceolului 20
morminte din granit in forma de obelisc, sau simboluri religioase, in forma de
temple, carti de rugaciuni. In perioada interbelica apar monumente din piatra,
sau mozaic, bogat ornamentate, avand diferite forme inspirate din motive
religioase si cu ornamente florale sau geometrice. De la mijlocul secolului 20
gasim monumente moderne, unele fiind inspirate din activitatea pe care a duso persoana inhumata in timpul vietii.
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La mijlocul aleii principele si in mijlocul cimitirului sunt doua monumente
ridicate in memoria eroilor evrei cazuti in primul razboi mondial , incadrat in
stanga si in dreapta de mormintele eroilor, aici anual are loc o comemorare in
memoria eroilor, ea fiind organizata de catre Federația Comunităților Evreiești
din România si Ministerul Apararii Nationale din România.
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Din personalitatile inmormantate in cimitirul Filantropia putem aminti:
Iacob Ithak Niemirower (1872 – 1939) fost rabin sef al Romaniei filosof si
teolog.
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Mihail Sebastian (1907 – 1946) unul din cei mai importanti dramaturgi
romani.

Iosif Sava (Segal) (1933 – 1998) unul din cei mai importanti muzicologi si
realizatori de emisiuni radio-tv din Romania.
Meyr Moritz Beck (1845 – 1923) teolog si istoric al comunitatii evreiesti
din Romania, fost rabin al Templului Coral din Bucuresti,
Colonel Mauriciu Brociner (1845 – 1954) militar si diplomat, director al
maresalatului Palatului Regal, erou al razboiului de independenta.
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Oscar Sager (1894- 1981) profesor doctor neurolog, membru al
Academiei Romane.
Nicolae Cajal profesor doctor in microbiologie, Vicepresedinte al
Academiei Romane, Presedinte al Academiei de Stinte Medicale, Presedinte
F.C.E.R.
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Israel Bacal avocet, presedinte F.C.E.R., Moni Geleter (1905 – 1979)
regizor la teatrul national din Bucuresti si professor la I.A.T.C., Leon Geleter
(1873 – 1945) medic.
Deasemenea Harry Malineanu compositor, Anatol Vieru compositor,
Dora Massini cantareata de opera, Harry Eliad regizor si director al Teatrului
Evreiesc, Maria Banus poeta, Tia Pelt pictor, grafician si publicist, Max Banus
ziarist si realizator radio tv, etc.
Un nume cu rezonanta mai deosebita este cel al lui Adolf Hittler (18621892) palarier, un cetatean austriac, venit in Bucuresti , ingropat in zona saraca
a cimitirului, si care la venirea lui in capital s-a angajat potrar la hotelul
Bulevard. In timp s-a incercat apropierea numelui cu cel al dictatorului german,
dar se pare ca nu exista nici-un fel de grad de rudenie intre ei, ci doar o simpla
coincidenta.
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In ultimii 2 ani, conducerea Comunitatii Bucuresti si-a indreptat atentia
catre cimitirele din Bucuresti si astfel cimitirul Filantropia si-a schimbat fata.

Pana la jumatatea cimitirului, pe o lungime de 500 m de la intrate, si pe
partea din dreapta si din stanga, cimitirul a fost defrisat si curatat complect,
urmand ca aceste operatii sa fie continuate si in continuate, ceea ce se petrece
in present. S-au reabilitat biruorile administrative si sala de asteptare a
cimitirului.
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In dreapta si in stanga intrarii existau doua parcuri ocupate in timp cu
diferite deseuri si ele au fost scoase in evidenta, fiind curatate si replantate cu
gazon.
Din pacate monumentele, in mare parte adevarate opera de arta, se
distrug constant din cauza vechimii, construirea lor fara a tine cont ca
Bucurestiul este zona seismic foarte accentuata si de evolutia in timp si spatiu a
monumentului fara o fundatie corespunzatoare. O mare contributie isi aduce
vegetatia haotica, arbori, arbusti, buruieni, care dizloca mormintele cu totul
vegetatie pe care acum incercam prin toate mijloacele sa o indepartam.
Din nefericire in acesta lupta cu natura, Comunitatea este singura, cei
ingropati aproape ca nu mai au apartinatori care sa ingrijeasca mormintele,
iar cele degradate sa fie reparate.
De exemplu, monumental funerar al sotiei marelui industrias Max
Auschnitt necesita reparatii urgente. Familia Auschnitt care locuieste la New
York a trecut prin Romania ca sa-si cunoasca originile, dar nu s-a ingrijit si de
monumental din cimitir.
Comunitatea Evreilor București nu poate asigura din fonduri proprii
îngrijirea tuturor monumentelor si curatarea cimitirului si ii rugam pe toti care
pot da o mana de ajutor sa se adreseze Biroului SACRA al Comunitatii
Evreilor Bucuresti din Str. Sf. Vineri Nr. 9-11, sector 3 Tel. 021 - 314.19. 24.
pentru a putea duce la final munca inceputa.
Articolul ”Cimitirul evreiesc, cel mai sălbatic şi mai trist loc din centrul
Bucureştiului ”aparut recent in Revista Vice, este departe de adevar, el
cautand sa socheze opinia publica. Autorul justificandu-se ca ar vrea sa ne ajute
prin sensibilizarea apartinatorilor si oficialitatilor din Romania si Israel. Groapa
despre care se face vorbire a aparut o data cu lucrarile de la metrou si a
constructiilor din zona, care au dus la modificarea cursului apei freatice.
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Pe această cale, dorim să mulțumim tuturor celor care au înțeles să ne
ajute și au achitat contribuția de întreținere pe anul 2015, din care se platesc
lucratorii de la intretinere.
Vă asigurăm că îngrijirea cimitirelor rămâne una dintre principalele
noastre preocupări.
Având în vedere respectul pe care îl purtăm înaintaşilor noştri orice
donaţie pentru aceste lucrări este binevenită, indiferent de valoarea acesteia.
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