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Agenda

deputatului ºi
preºedintelui F.C.E.R.

Din retrospectiva lunară a principalelor direcţii de activitate înscrise în agenda preşedintelui şi deputatului F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, se remarcă diversitatea
şi bogăţia acestora: participări şi intervenţii la Programul Bereshit 13 – Tg.
Mureş; Festivalul „Mihail Sebastian”
– Brăila, premieră faţă de ediţiile precedente, în care evenimentul se derula sub
genericul Zilele „Mihail Sebastian”. De
menţionat că domnia sa este iniţiatorul
transformării lor în Festival, ca urmare
a succesului crescând al manifestării.
Evenimentele au fost pe larg reflectate
în paginile revistei noastre. Alte acţiuni
notabile: cuvântarea la sesiunea organizaţiei International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA); implicarea în
dezbaterile din cadrul reuniunii Consiliului de Conducere al F.C.E.R. pentru
alegerea candidatului etniei noastre ca
deputat la alegerile parlamentare din 11
decembrie 2016; susţinerea candidatului la prima adunare electorală de la
C.E. Oradea. În perspectivă: reuniunea
Consiliului de Conducere al F.C.E.R.;
reinaugurarea de Hanuca a Templului
„Unirea Sfântă”, unde s-au încheiat
lucrările de consolidare constructivă şi
de reabilitare funcţională. Templul va
redeveni sediu al Muzeului de Istorie
a Evreilor din România, punct de mare
atracţie pentru turişti din ţară şi de peste
hotare, evrei şi neevrei.      
Invitat special la reuniunea IHRA,
ştiut fiind că în prezent România deţine
conducerea acesteia, preşedinte –
amb. Mihnea Constantinescu, director
în MAE, întrunire la care au luat parte
delegaţi din 35 de state membre, dr.
Aurel Vainer a rostit un discurs pe tema
recunoaşterii Holocaustului în România
şi a modului în care F.C.E.R. concretizează această misiune principală a
IHRA. Domnia sa a amintit comemorările victimelor Holocaustului în România:
ianuarie – 75 de ani de la Pogromul din
Bucureşti; sfârşitul lunii iunie, începutul
lunii iulie – 75 de ani de la Pogromul
din Iaşi; octombrie – 75 de ani de la
deportările în Transnistria ale evreilor
din Bucovina de Sud; noiembrie – 75
de ani de la deportările din Dorohoi
şi împrejurimi. O subliniere specială a
fost cea privind deportările. Vorbitorul a
amintit plăcile comemorative amplasate
pe faţadele gărilor din Vatra Dornei,
Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Suceava-Burdujeni, Rădăuţi, unde
au fost aduşi spre a fi deportaţi evreii din
Siret şi împrejurimi; ulterior – placa de
pe faţada gării din Dorohoi. Domnia sa
a menţionat fixarea de plăci memoriale

pe faţadele sinagogilor din comunităţile
evreieşti aparţinând zonelor respective
şi serviciul religios oficiat de rabinul Rafael Shaffer şi prim-cantorul Iosif Adler.
Un accent special a fost pus pe sprijinul
autorităţilor centrale şi locale, participante la eveniment, alături de lideri ai
F.C.E.R., reprezentanţi ai comunităţilor
evreieşti locale, ai Institutului Naţional
de Studiere a Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Demne de reţinut prin
îndemnul la solidaritate cu poporul evreu
şi emoţia transmisă – alocuţiunile unor
reprezentanţi la vârf ai autorităţilor locale: Prefectură, Consiliu Judeţean; discursurile P.S. Ieronim Sinaitul, Episcop
Vicar Patriarhal, mesager al P.F. Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
şi, la Suceava,  cuvântarea Î.P.S. Pimen,
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.
Dr. Aurel Vainer a avut, de asemenea,
intervenţii în fiecare localitate în care
a fost marcat evenimentul, susţinând
importanţa bunei convieţuiri interetnice
şi rugând Atotputernicul să aibă în pază
sufletele nevinovaţilor ucişi numai pentru că erau evrei. Comemorarea, în care
preşedintele F.C.E.R. s-a implicat direct,
s-a încheiat cu simpozionul „Deportările
în Transnistria”, organizat şi condus
de directorul CSIER, Adrian Cioflâncă,
derulat la splendidul Muzeu de Istorie
al Bucovinei din Suceava. O altă formă
de concretizare a memoriei victimelor
Holocaustului relevată de vorbitor a
fost inaugurarea în piaţeta „Dr. Alexandru Şafran”, din faţa Sinagogii Mari din
Capitală, a unui Memorial dedicat celor
125 de evrei omorâţi în Pogromul de la
Bucureşti. Cuvântarea de la reuniunea
IHRA a fost bine receptată de auditori.
La întrunirea Consiliului de Conducere al F.C.E.R., dr. Aurel Vainer a susţinut
candidatura ca deputat al F.C.E.R. pentru alegerile parlamentare din 2016 a
tânărului Silviu Vexler, în prezent consilier personal şi consilier parlamentar. La
prima adunare electorală, găzduită de
C.E. Oradea, organizată de preşedintele
ing. Felix Koppelmann, preşedintele şi
deputatul F.C.E.R. a făcut un succint
bilanţ al celor 12 ani de activitate parlamentară (3 mandate), exprimându-şi
totala adeziune pentru noul candidat, cu
speranţa că Silviu Vexler va reprezenta
şi apăra cu succes interesele comunităţii evreieşti din România. Au participat
evrei şi prieteni ai lor. Turneul electoral a
continuat la Satu Mare, Sighet, Bistriţa,
Tg. Mureş, Alba Iulia. Adunări electorale
urmează să fie organizate la C.E.B. şi în
alte comunităţi evreieşti din ţară.
IULIA DELEANU

75 de ani de la deportările
evreilor din Dorohoi

În ziua de  22 noiembrie, la Dorohoi,
judeţul Botoşani, au avut loc mai multe
acţiuni de comemorare a victimelor deportărilor evreilor în Transnistria.
Au fost dezvelite  plăci comemorative
în Gara Dorohoi şi la Sinagoga din localitate, iar la Teatrul din Dorohoi a avut loc
Simpozionul „75 de ani de la deportarea
evreilor dorohoieni în Transnistria”.
La evenimentele ce marchează 75 de
ani de la deportarea evreilor din Dorohoi
în Transnistria au participat reprezentanţi
ai conducerii F.C.E.R.-C.M., ai unor departamente guvernamentale şi autorităţilor locale, cercetători de la INSHR „Elie
Wiesel” şi de la C.S.I.E.R.
Organizatorii şi partenerii evenimentului comemorativ de la Dorohoi sunt
F.C.E.R.- C.M., Fundaţia Filderman, JDC,
I.N.S.H.R. „Elie Wiesel”, C.S.I.E.R., C.E.
Dorohoi, Primăria Municipiului Dorohoi,
C.J. Botoşani, A.E.R.V.H., în parteneriat
cu Ministerul Transporturilor.
Tabără de pictură
În perioada 21-26 noiembrie, la Do-

rohoi a avut loc şi tabăra de creaţie şi
pictură „Artă, Educaţie, Memorie – talentul
tinerilor artişti în slujba adevărului”, la care
s-au înscris 32 de elevi ai liceelor de artă
din Bacău, Buzău, Botoşani şi Dorohoi.
Atelierele şi acţiunile la care au luat
parte elevii şi-au propus să asigure promovarea talentelor prin competiţie deschisă, stabilirea unui dialog interetnic, intercultural şi interconfesional corect, între
tineri – viitori artişti plastici, promovarea în
rândul tinerei generaţii a unui climat moral
sănătos, care să combată antisemitismul,
xenofobia şi ura împotriva omului.
Lucrările tinerilor artişti urmează să
fie prezentate într-o expoziţie colectivă la
Bucureşti, Bruxelles şi Vatican.
Tabăra de creaţie a fost organizată
de F.C.E.R. - C.M., Primăria Municipiului
Dorohoi, Fundaţia Filderman, A.E.R.V.H.,
în parteneriat cu Departamentul pentru
Relaţii Interetnice, din cadrul Guvernului
României.
Vom reveni în numărul viitor al revistei
noastre.

Donald Trump şi evreii – un paradox

Alegerile prezidenţiale americane i-au
preocupat atât pe evreii din Statele Unite
cât şi pe cei din Israel. Campania electorală, aprecia ”The Jerusalem Post”, nu
a fost o experienţă uşoară pentru evreii
americani. În pofida relaţiilor bune ale
celor doi candidaţi cu membrii comunităţii evreieşti americane, campania – a
declarat Malcolm Honlein, vicepreşedintele executiv al Conferinţei Preşedinţilor
Organizaţiilor Evreieşti Majore din SUA
– ”a prilejuit manifestări îngrijorătoare de
antisemitism la extremele ambelor părţi”.
Victoria, neaşteptată pentru mulţi,
a republicanului Donald Trump a dat
naştere, în ceea ce-i priveşte pe evrei, la

de locuinţe pe teritorii palestiniene care
ar urma ca după negocieri să aparţină
Israelului nu ar trebui să reprezinte un
obstacol în calea negocierilor de pace
şi ar dori să mute ambasada americană
la Ierusalim, ceea ce ar însemna recunoaşterea Ierusalimului drept capitală a
Statului evreu. Unii analişti avansează
chiar ideea că preşedintele american ales
ar dori să redea un rol primordial Israelului
în Orientul Mijlociu.Trump şi-a modificat
radical poziţia privind negocierile de pace
israeliano-palestiniene deoarece, dacă
în prima etapă a campaniei a adoptat
o poziţie neutră, acum, într-un recent
interviu acordat cotidianului ”The Wall

o situaţie paradoxală. Aşa cum am menţionat, atât Hillary Clinton cât şi Donald
Trump au avut în staff-ul lor numeroşi
consilieri evrei. Deşi procentual evreii din
Statele Unite reprezintă aproximativ doi
la sută din populaţie, influenţa lor în diferite cercuri politice, economice, sociale,
culturale este semnificativă, de aceea
nici un candidat american la preşedinţie
nu-i poate ignora, chiar dacă nu li se
acordă privilegii specifice. În plus, ambii
candidaţi au legături de familie cu comunitatea evreiască americană prin ginerii
lor evrei. Dar dacă în familia Clinton doar
Marc Mezinsky, soţul lui Chelsea, este
evreu – deşi cei doi s-au căsătorit şi după
ritualul mozaic –, după căsătoria cu evreul
Jared Kuschner, Ivanka, fiica lui Donald
Trump, s-a convertit la iudaismul ortodox
iar copiii fac parte din comunitatea evreiască. De ce era cazul să precizăm acest
lucru? Deoarece este argumentul folosit
de tabăra Trump când este acuzată de
antisemitism.
La actualele alegeri, 71 la sută dintre
evreii americani au votat-o pe Hillary,
ceea ce nu este de mirare deoarece cea
mai mare parte dintre ei sunt tradiţional
democraţi. Numărul votanţilor evrei în
favoarea lui Trump nu a crescut dar susţinătorii lui evrei, printre care cel mai bogat
evreu american, Sheldon Adelson, l-au
sprijinit pe Trump până în pânzele albe.
Este adevărat, candidatul republican s-a
abţinut în timpul campaniei de la orice
manifestare antisemită, dar ceea ce i
se reproşează este faptul că a permis
membrilor staff-ului său să adopte poziţii
antisemite, să atace, pe bază rasială, o
serie de ziarişti evrei anti-Trump, să nu
refuze sprijinul organizaţiilor suprematiştilor albi, de esenţă rasistă.
Paradoxal, altfel este văzut Trump în
Israel, în cercurile guvernamentale. Se
cunoaşte relaţia de inimiciţie a premierului
Netanyahu cu democratul Obama şi simpatia premierului israelian faţă de republicani care, de pildă, au susţinut punctul
lui de vedere în problema acordurilor cu
Iranul privind producerea de armament
nuclear, acord criticat vehement de partea
israeliană. În decursul campaniei, Trump
a declarat de mai multe ori că vrea să
se dezică de acest acord, ceea ce ar fi o
mare victorie pentru Benjamin Netanyahu. Alte luări de poziţie ale preşedintelui
ales legate de Israel sunt de asemenea în
concordanţă cu cele ale actualului guvern
de dreapta israelian. Trump are o atitudine ambiguă privind soluţia celor două
state, nu-i agreează deloc pe palestinieni,
consideră că extinderea unor construcţii

Street Journal” a vorbit despre necesitatea relansării negocierilor, şi-a exprimat
speranţa că el va fi cel care va reuşi să
intermedieze un acord „imposibil” şi a
subliniat că acest lucru se poate face numai prin negocieri directe între cele două
părţi. Aceasta în condiţiile în care, într-un
mesaj adresat israelienilor, publicat în ”Israel Hayom”, Trump a arătat că ”Israelul
este o adevărată democraţie, un apărător
al drepturilor omului în Orientul Mijlociu
şi un far al speranţei pentru nenumărate
persoane”. Într-un discurs anterior, el a
atras atenţia asupra ”cultului teroriştilor”
practicat în rândul copiilor şi adolescenţilor de Autoritatea Palestiniană şi a
subliniat că preşedintele Obama a greşit
când a exercitat presiuni asupra unei ţări
democratice, Israelul, şi a recompensat o
formaţiune statală care cultivă terorismul
– Autoritatea Palestiniană.
Oricum, după anunţarea rezultatelor alegerilor, Benjamin Netanyahu l-a
felicitat deosebit de călduros pe Trump
iar acesta i-a răspuns că-l aşteaptă la
Washington cât mai curând.
Personalităţi politice israeliene din
opoziţie au atras totuşi atenţia că israelienii trebuie să fie precauţi cu privire la
toate aceste idei. Ca peste tot în lume,
candidaţii în alegeri fac cele mai frumoase
promisiuni pentru a câştiga nu numai voturi ci şi prestigiu, prietenie, eventual aliaţi
în străinătate. Apoi, intervine realitatea
şi multe dintre ele sunt date uitării sau,
în cel mai bun caz, amânate. După ce
va prelua conducerea ţării, preşedintele
american va trebui să analizeze şi să
facă faţă implicaţiilor promisiunilor făcute,
inclusiv în ceea ce priveşte situaţia atât
de complexă din Orientul Mijlociu, din
care face parte şi Israelul. De aceea, nu
tot ceea ce s-a spus este o certitudine iar
convingerea mea este că Benjamin Netanyahu este conştient de acest lucru şi
nu aşteaptă luna de pe cer. Importantă în
perspectiva relaţiilor israeliano-americane
este o schimbare esenţială spre mai bine,
chiar dacă, pe termen scurt, puţine dintre
promisiunile electorale iniţiale se vor realiza. În ceea ce priveşte situaţia internă
americană, cred că atacurile împotriva
minorităţilor – şi aici nu e vorba numai
de evrei – probabil se vor atenua, deşi
se pare că era în pregătire o demonstraţie de simpatie a suprematiştilor albi. În
ultimă instanţă, lui Donald Trump n-o să-i
convină să fie etichetat drept preşedinte
rasist. Aşa ceva nu s-a întâmplat niciodată
în istoria politică americană.
EVA GALAMBOS
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Cum votăm candidatul F.C.E.R.-C.M.
Puneţi ştampila pe buletinul de vot, în
dreptunghiul unde apare acest semn
electoral, al candidatului F.C.E.R.,
SILVIU VEXLER!

Mesajul candidatului F.C.E.R. – C.M., SILVIU VEXLER,
la un mandat de deputat în Parlamentul României

Doamnelor şi Domnilor,

LOCUL F.C.E.R.
PE BULETINELE DE VOT
PENTRU CAMERA
DEPUTAŢILOR
Organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale
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La 11 decembrie 2016, membrii Comunităţilor
Evreieşti, împreună cu toţi cetăţenii României,  
vor avea posibilitatea să acorde votul lor pentru
senatori şi deputaţi, într-o nouă legislatură a Parlamentului României.
Constituţia României şi Legea Electorală prevăd
dreptul fiecărei organizaţii, legal constituită, care
reprezintă o minoritate naţională, să candideze în
cadrul alegerilor parlamentare pentru un mandat
de deputat.
Este deosebit de important de menţionat că
acest mandat nu este acordat în mod automat
candidaţilor care reprezintă o organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, aceştia
trebuind să obţină, în mod obligatoriu, pentru a
fi confirmaţi, un număr de voturi stabilit după un
algoritm prevăzut de Legea Electorală.
În urma alegerii de către Consiliul de Conducere
al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România,
voi candida pentru mandatul de deputat în Parlamentul României, reprezentând etnia evreiască
din ţara noastră şi având următoarele obiective
principale:  
 promovarea continuă a relaţiilor cu Statul
Israel şi a luptei împotriva antisemitismului,
rasismului şi xenofobiei, prin declaraţii politice
şi intervenţii în mass-media;
 eliminarea oricăror elemente, cu potenţial
de discriminare faţă de populaţia evreiască şi
Cultul Mozaic, din proiectele legislative aflate
în dezbatere;
 asigurarea cadrului politic-legislativ pentru
acordarea în continuare a sprijinului financiar
destinat prezervării patrimoniului sacru mozaic.
Până în prezent, 21 de sinagogi şi temple din
România (Bucureşti, Oradea, Iaşi, Satu Mare,
Timişoara, Alba Iulia, Dorohoi, Hârlău, Rădăuţi
etc.) au fost restaurate sau se află în curs de reabilitare, şi datorită obţinerii sprijinului financiar
din partea Guvernului României şi, după caz, al
autorităţilor locale. Am fost onorat să pot aduce
o contribuţie semnificativă la realizarea acestui
program, de o importanţă deosebită pentru viaţa
religioasă a Comunităţilor Evreieşti;
 îmbunătăţirea elementelor din sistemul
naţional de educaţie privind predarea în şcoli
şi licee a istoriei Holocaustului şi a tradiţiilor
poporului evreu;
 susţinerea iniţiativelor şi prevederilor
legislative care respectă drepturile şi particularităţile populaţiei evreieşti;
 sprijinirea activităţii Teatrului Evreiesc
din România şi găsirea unor noi mijloace de
dezvoltare pentru actorii acestuia;
 implicarea oficială a Parlamentului în dezvoltarea unui program de dialog inter-religios,
asemănător celui organizat de F.C.E.R.-C.M. şi
Biserica Ortodoxă Română în anul 2012 (Simpozionul “Diaspora – O realitate a societăţii
moderne”), în paralel cu continuarea tradiţiei de
participare la Grupul Ecumenic de Rugăciune
din Parlamentul României;
 vizitarea, lunar, a cel puţin 3 comunităţi
evreieşti din ţară, pentru a cunoaşte situaţia
reală şi problemele din teritoriu.

În legislatura 2016-2020, îmi propun promovarea următoarelor iniţiative legislative, destinate pentru :
 modificarea şi completarea Legii nr.
165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv
în perioada regimului comunist în România, în
vederea eficientizării reale a soluţionării cererilor depuse de supravieţuitorii Holocaustului
şi a reducerii birocraţiei aferente;
 mărirea indemnizaţiilor acordate supravieţuitorilor Holocaustului în baza Legii nr.
189/2000;
 instituirea Zilei limbii ebraice;
 instituirea Zilei culturii şi limbii idiş;
 modificarea şi completarea Legii nr. 16/1996
a Arhivelor Naţionale, în vederea asigurării suportului necesar pentru prezervarea şi, acolo
unde este necesar, recuperarea documentelor
istorice privind comunităţile evreieşti din România;
 modificarea şi completarea Legii nr.
107/2006 pentru aprobarea OUG nr. 31/2002
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi
a promovării cultului persoanelor vinovate de
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, în vederea stabilirii unor modalităţi clare
şi eficiente de aplicare a prevederilor legale;
 realizarea unui monument dedicat eroilor
evrei căzuţi, pentru România, în Războiul de Independenţă şi în cele două războaie mondiale;
 respectarea tradiţiilor de înhumare a persoanelor decedate, de religie mozaică.
Candidatura mea vine după aproape 9 ani de la
momentul când am început să îmi desfăşor activitatea în cadrul Federaţiei, în ultimii ani având funcţia
de consilier personal şi parlamentar al preşedintelui
F.C.E.R., domnul Aurel Vainer, ceea ce mi-a înlesnit un contact direct cu activitatea parlamentară,
permiţându-mi să capăt o experienţă reală în acest
domeniu. Un moment special şi cu o importanţă
simbolică deosebită l-a constituit faptul că, după
eforturi semnificative, împreună cu domnia sa, am
reuşit să promovăm adoptarea a două legi distincte
privind drepturile supravieţuitorilor Holocaustului
din România şi a ale refugiaţilor în urma Dictatului
de la Viena. În paralel cu activitatea din cadrul
Federaţiei, am fost desemnat, în mandatul 20142015, ca reprezentant al Comunităţilor Evreieşti din
Europa în Consiliul de Conducere al Claims Conference şi World Jewish Restitution Organization,
fiind primul cetăţean român care a deţinut această
poziţie în cele două organizaţii.
Într-o perioadă care va fi complexă şi dificilă,
atât în plan naţional cât şi internaţional, activitatea
reprezentantului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România în Parlamentul României va avea un
rol esenţial pentru protejarea şi promovarea intereselor şi dorinţelor evreilor din ţara noastră.
Vă rog să îmi acordaţi sprijinul dumneavoastră la
aceste alegeri şi, mai ales, să vă exercitaţi dreptul
la vot, contribuind la reprezentarea Comunităţilor
Evreieşti în viaţa publică şi la dezvoltarea procesului democratic din România!
SILVIU VEXLER
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I U D A I C A
Educaţia
între radicalism
şi toleranţă

Avem în iudaism, poate mai mult
decât în alte culte, poziţii extreme faţă
de educaţie, de la totală deschidere
până la radicalism religios. Pe un taler al balanţei stă nevoia de a fi parte
activă a lumii în care trăim. Pe celălalt
stă nevoia de a ne păstra identitatea.
Fiecare înclină balanţa în direcţia pe
care o consideră justă sau avantajoasă,
iar părerile rămân împărţite.
O trăsătură fundamentală a religiei
iudaice este aceea de a se considera
obligatorie numai pentru fiii lui Israel. Ea
se vede universală în sensul că oricine
doreşte să se inspire din sursele ei
străvechi, este binevenit. Ca sursă de
inspiraţie, dar în niciun caz ca obligaţie.
Chiar şi celor puţini, care doresc să îşi
asume religia noastră ca o obligaţie, le
punem piedici peste piedici.
Astfel, întreaga gamă de atitudini,
de la toleranţă până la radicalism, se
răsfrânge numai în interiorul comunităţii. Dreptul tuturor naţiunilor de a-şi
practica liber religia este privit ca fiind
ceva firesc atât în ţările în care suntem minoritari, cât şi în Statul Israel,
unde constituim o majoritate,  atât de
adepţii toleranţei cât şi de adepţii radicalismului. Atitudinile variază doar între
deschidere culturală şi izolare culturală.
Nevoia unei bune înţelegeri cu toţi cei
din jur ţine de consens.
România poate fi dată ca un exemplu de bună practică a relaţiilor dintre
religii. Ţin minte cum era la şcoala
primară la Arad. Educaţie religioasă
în timpul comunismului nu aveam.
Vorbeam doar între noi. Eram în aceeaşi clasă ortodocşi, catolici, baptişti
şi evrei. Ne întrebam unii pe alţii despre practicile religioase.  Erau discuţii
interesante. Aveam mult de învăţat.
Respectul faţă de religia celuilalt era
de la sine înţeles.
Mai importantă chiar decât conţinutul educaţiei religioase este poziţia de
pe care pornim. Dacă vom porni cu o
atitudine de respect faţă de aproapele
nostru de altă religie, avem toate şansele să reuşim.
Dumnezeu e unic. Doar căile de a
Îl percepe sunt diverse. Fiecare grup
şi-a ales calea cu care are cea mai
bună rezonanţă, care îl aduce cât mai
aproape de Dumnezeu.
Dacă aşa vom aborda diversitatea
religiilor, avem toate şansele să fim
dintre cei care aduc pace pe tulburatul
nostru glob.
Rabin RAFAEL SHAFFER

Între istorie şi legendă: sărbătoarea de Hanuca

Ce este ”Hanuca”? Orice evreu religios va răspunde că este Sărbătoarea
Luminii, în amintirea purificării Templului
de la Ierusalim şi a minunii uleiului sfânt.
Un evreu nereligios va răspunde că minunea uleiului sfânt este o legendă, dar
conţinutul sărbătorii are o bază istorică.
Un evreu israelian, precum şi un evreu
naţionalist, vor răspunde că este o sărbătoare naţională, a aniversării victoriei
politice şi militare a Macabeilor asupra Siriei elenizate şi asupra elenilor în general,
care a dus la independenţa statului evreu,
şi o va pune în legătură cu istoria modernă
a mişcării naţionale evreieşti şi a Statului
Israel. Evreul foarte religios le va răspunde că este o sărbătoare religioasă, deşi
ea nu este menţionată în Tora: lupta a fost
a lui Dumnezeu şi câştigată de El, pentru
apărarea credinţei în El a poporului Lui.
Un alt evreu, religios modern, va aproba
acest lucru, dar va adăuga şi evenimentul
istoric real: lupta Macabeilor (Haşmonaim) a fost nu împotriva elenilor (greci)
şi a regelui elenizat sirian Antiochus al
IV-lea, ci împotriva evreilor elenizaţi din
Ierusalim, care voiau nu numai integrarea

doar să mă refer la un pasaj special,
adăugat rugăciunii de ”Amida” (Cele 18
Binecuvântări) în zilele de Hanuca. Acest
pasaj, o rugăciune specială de mulţumire,
exprimă mulţumirea evreului către Dumnezeu pentru minunea de Hanuca, atunci
când El, Dumnezeu, a salvat poporul Lui
de idolatrie şi dispariţie prin asimilare
totală, dându-i pe cei mulţi în mâna celor
puţini, pe cei spurcaţi în mâna celor puri,
pe cei păcătoşi în mâna celor drepţi, care
învaţă Tora Lui, iar după aceea El şi-a
construit casa iar fiii poporului Lui au purificat Templul de la Ierusalim. Deci, este
vorba de evrei religioşi, devotaţi studiului
Torei, care au luptat împotriva evreilor
asimilanţi, lupta fiind dusă, de fapt, de
Dumnezeu. Fără a comenta această
rugăciune din punctul de vedere al conţinutului ei, adăugăm că ea este scrisă
într-o ebraică frumoasă, poetică. Ea a fost
tradusă în limba română în câteva rânduri,
în traducerile Cărţii de rugăciune (Sidur),
dar totdeauna în proză. Am încercat o
traducere liberă în versuri.
Traducere şi text
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

MULŢUMIRE LUI DUMNEZEU PENTRU MINUNEA DE HANUCA

Doamne Dumnezeule Atotputernic, Ţie îţi mulţumim,
Că prin minunile ce ne-ai făcut, trăim.
Şi fiindcă ne aduseşi mântuire
Şi fericire,
Îţi mulţumim pentru faptele Tale vitejeşti
Şi pentru ale Tale războaie supraomeneşti,
Pe care le-ai purtat pentru strămoşii noştri la această dată,
Aducându-le lor salvarea toată.

În zilele lui Matityahu, fiul lui Iohanan, Mare Preot, Haşmoneu
Şi ale fiilor lui, ce apoi întemeiat-au statul Macabeu,
Atunci când regele elen domnea peste Israel
Şi voia să-i facă să uite Tora Ta, Învăţătura Ta, în orice fel;
Ţinea morţiş ca să-i despartă de-a Ta Lege
Şi pentru asta mult se străduia, se înţelege.
Dar Tu în mila Ta cea mare,
Venit-ai lângă ei la ceas de supărare,
Certat-ai pe duşmani cu cearta lor,
Când ai văzut că fiilor lui Israel nu le era uşor;
Tu judecata lor ai judecat
Şi răzbunarea lor ai răzbunat.
Pe cei puternici, celor slabi i-ai dat pe mână,
Ca peste ei să fie mâna lor stăpână.
Şi pe cei mulţi i-ai dat celor puţini la număr,
Când Tu, nu ei, ca să-i ajuţi puseseşi al Tău umăr.

Tu i-ai luat pe cei spurcaţi
Şi i-ai zvârlit, înfrânţi, la cei curaţi.
Pe păcătoşi i-ai dat în mâna celor drepţi,
Fără măcar o clipă să aştepţi.
Şi ai făcut ca cei nelegiuiţi
Să fie de învăţaţii în Tora Ta zdrobiţi.
Şi după asta Ţi-ai făcut în lume,
O casă pentru al Tău Sfânt Nume.
Şi apoi neamului lui Israel, poporul Tău,
Îi dăruit-ai mântuire, salvare de-orice rău.
Pe urmă fiii Tăi intrat-au în a Ta casă
Şi-au curăţat ce fu spurcat, în altar ca şi pe masă.
Ei Templul Tău cel Sfânt l-au purificat
Şi-n curtea lui, ei lumânări s-aprindă s-au grăbit.
Ei au decis ca Hanuca, a Templului reinaugurare,
Să ţină opt zile, că e mare sărbătoare,
După cum fu minunea cu uleiul din ulciorul ce-au găsit,
Care a ars opt zile-n loc de una şi este pomenit.
Fiindcă ei au vrut să mulţumească Numelui Tău Mare
Şi mulţumirea să şi-o strige tare,
Că este a lor binecuvântare.
Şi pentru toate cele bune ce ne-ai dat,
Să fie Numele Tău în veci binecuvântat.
Pentru vecie,
Aşa să fie!

„În Tora lui HAŞEM este dorinţa sa
şi la Tora lui va cugeta ziua şi noaptea”

La Templul Coral din Bucureşti a
fost celebrată sărbătoarea de Simhat
Tora (bucuria Torei), într-o atmosferă
imprimată de spiritul solar pe care îl
evocă. Rabinul Rafael Shaffer şi-a
organizat discursul în jurul versetelor

Sucot la Sinagoga Mare din Bucureşti

Membrii C.E.B. s-au adunat la Sinagoga Mare în după-amiaza de Sucot,
Sărbătoarea Corturilor şi a recoltei, pentru
a se ruga şi pentru a asculta cuvintele
rabinului Rafael Shaffer. Acesta a vorbit
despre obiceiurile specifice sărbătorii,
dar şi despre înţelesurile profunde ale
acestor obiceiuri, subliniind că Sucot este
o sărbătoare a bucuriei. Acum trebuie
să adunăm stuf pentru un acoperiş. „Din
păcate, vremea nu ne permite anul acesta
să locuim numai sub un acoperiş doar din
stuf”, a comentat rabinul Shaffer, care a
adăugat că mai e nevoie de patru plante
care nu sunt utilizate în mod curent, în
viaţa de zi cu zi: o chitră, vârful unei ramuri
înfrunzite de mirt, o ramură de palmier şi o
ramură de salcie, toate verzi şi frumoase.
Bucuria, iată, e atunci când lucrurile
sunt aduse şi sunt menţinute împreună,
fie că unele sunt frumos mirositoare, că
au un aspect sau un gust plăcut, dar care
nu au valoare practică. Cel care ştie să

evreilor în lumea elenistică, ci şi asimilarea lor în cadrul acesteia. Un intelectual
creştin religios cu tendinţe actualizante
va vorbi despre acest fenomen ca despre
trecerea de la naţionalism la universalism,
care a condus ulterior spre creştinism. Un
politician de astăzi, care vrea să fie corect
din punct de vedere politic, va încerca să
ascundă cele petrecute în Templul de la
Ierusalim, ca şi cum acesta n-ar fi fost
evreiesc, dând un răspuns diplomatic,
deşi evenimentul istoric este cunoscut
tuturor. Mai mult decât atât, principalele izvoare istorice asupra evenimentului, cele
patru Cărţi ale Macabeilor şi scrierile lui
Josephus Flavius (Yosef ben Matityahu)
au fost păstrate de creştini, nu de evrei.
Evreii au păstrat acest fenomen în memoria istorică prin intermediul Cărţii biblice a
lui Daniel şi prin intermediul unor pasaje
din Talmud, reluând lectura celorlalte
izvoare mult mai târziu, sub formă laică.
Nu urmăresc să prezint răscoala
Macabeilor din anii 166-164 î.e.n. şi purificarea Templului de la Ierusalim, din anul
164 î.e.n., nici istoria Regatului Macabeu
şi disputele pe care le-a provocat. Vreau

fie atent la lucrurile mici, acela are întâia
bucurie, a subliniat rabinul.
„De ce oare dedicăm atât de mult timp
lucrurilor materiale? Trăim cu această
convingere că, pe măsură ce vom avea
mai mult, cu atât vom fi mai fericiţi. Dar
de unde! Cum ajungem la bucurie? Care
este sărbătoarea bucuriei? Tocmai această sărbătoare, în care ieşim din casă şi
mergem într-o colibă. Când suntem împreună cu prietenii, cântăm. Atunci avem
bucurie”, a afirmat rabinul Shaffer.
Bucuria serii de Sucot a continuat în
suca ridicată în curtea Sinagogii Mari de
colectivul condus de Jean Bercu.
Oaspeţilor le-au fost adresate cuvinte
de bun-venit de către preşedintele C.E.B.,
Paul Schwartz, iar preşedintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, a amintit că au trecut 5777
de ani de la Facerea Lumii şi aproape
GEORGE GÎLEA
(Continuare în pag. 21)

Psalmului 1: „Ferice de omul care nu a
umblat după sfatul celor răi, pe calea păcătoşilor nu s-a oprit şi pe scaunul batjocoritorilor nu s-a aşezat. Ci în Tora lui HAŞEM
este dorinţa sa şi la Tora lui va cugeta ziua
şi noaptea” (Psalmi 1:1,2). Dacă de Şavuot
este retrăită primirea Torei lui HAŞEM, de
Simhat Tora vom sărbători că am terminat
de citit Tora pe care am dobândit-o – Carte care devine a noastră, dat fiind că am
studiat-o, i-am conferit valoare prin citire
şi recitire. Ideea că o nouă lectură ne dă
şansa de a descoperi mereu lucruri noi a
fost exemplificată cu rama unui geam de
tren, prin care vedem de fiecare dată un alt
peisaj. Imaginea poate fi reluată şi în cheia
metaforei unei ferestre care se deschide
în interiorul fiecăruia dintre noi, întrucât
terminăm de citit şi o luăm de la capăt,
ultima pericopă din Tora fiind succedată,
fără pauză, de lectura primei pericope
(Bereşit) dintr-un alt sul.
Solemnitatea ceremoniei a fost dată
de serviciul religios oficiat de rabinul Rafael Shaffer şi prim-cantorul Iosif Adler,
atmosferă întreţinută de corul Templului
Coral, condus de Robert Levensohn. De
asemenea, corul C.E.B., coordonat de Silvian Horn, a conferit dinamism sărbătorii
celebrate astăzi, prin interpretarea unor
cântece precum „Sisu V’simhu B’Simhat
Tora” ori „L’Haim!”.

Momentul Hakafot (ocolirea Bimei de
şapte ori, cu sulurile sfinte în braţe – la
care au luat parte dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., deputat, Ovidiu Bănescu, vicepreşedintele F.C.E.R., Eduard
Kupferberg, secretar general al F.C.E.R.,
Paul Schwartz, preşedintele C.E.B., José
Iacobescu, preşedintele B.B.R., José
Blum, Yehuda Livnat, Aurel Ioviţu, Natan
Neta, Erwin Şimşensohn, Rudy Rosenfeld, Cristian Ezri – a fost marcat printr-o
atmosferă senină, în care şi femeile au
purtat în braţe sulurile Torei, un element
de noutate îngăduit în comunităţile ortodoxe, nu şi în cele ultraortodoxe, după
cum a arătat preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer. Cu privire la continuitatea în
lectură, domnia sa a precizat: „Astăzi ne
exprimăm bucuria de a încheia un ciclu
de un an de citire a Torei. Să ni se mai
dea bucuria, dreptul, onoarea de a o mai
citi!”. Totodată, vorbitorul a pledat pentru
organizarea cât mai multor forme de a
studia Tora: „Nici în ultima zi a existenţei
noastre nu vom fi ştiut îndeajuns din ea”.
În încheierea discursului, preşedintele
Aurel Vainer şi-a exprimat gândul de a
ne bucura de „Simhat Tora, cu pace,
bunăstare, prietenie, dorinţă de a nu uita
învăţăturile Torei”.
CLAUDIA BOSOI
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C o m e m o r a r e a vi c tim e lo r H o lo c a u s tului
Satu Mare Întâlniri la Şcoala Gimnazială
Aduceri aminte
la Timişoara şi Arad
şi Liceul din Livada

n Comemorarea victimelor Holocaustului a fost marcată în oraşul de
pe Bega printr-un eveniment în centrul
căruia s-au aflat trei importante personalităţi ale urbei, cu titluri de excelenţă
în domeniile lor, care au trăit anii Holocaustului în Timişoara. Interlocutori
au fost peste 120 de elevi, din clasele  
VIII-XII, alături de dascălii lor. Economistul Ladislau Schimmerling, director
ani la rând al cunoscutei fabrici de
ciocolată Kandia, avocatul dr. Toma
Ernst şi doctorul Toma Dema au prezentat secvenţe diferite ale acelor ani
de persecuţii şi prigoană. Copii la acea
vreme, ei au avut perspectiva familiilor
lor, a celor care au fost supravieţuitori
în diferite zone ale României. Aşa cum
se ştie, Banatul, în urma unor circumstanţe istorice, politice şi economice, a
fost o regiune oarecum protejată până
în1944. Dincolo de suferinţele pricinuite
de taberele de muncă, de schimbarea
relaţiilor sociale, excluderea din şcoli şi
bătăile suferite, nu au existat repercusiuni totale asupra existenţei celor din
acest oraş. Totuşi, ceea ce au subliniat
toţi vorbitorii este faptul că au trăit în
permanenţă sub ameninţarea iminentă
a morţii. Zvonurile referitoare la soarta
comună a evreilor din Europa, incertitudinea fiecărei zile, studiile făcute în şcoli
improvizate, dar cu profesori excelenţi,
şi-au lăsat amprenta. Excelente au
fost sintezele vorbitorilor, elevii având
prilejul să audă mărturii valoroase de
la oameni cu memoria intactă, adevărate enciclopedii ale oraşului timişean.
Oficiantul de cult Ervin Weinberger a
intonat „El Male Rahamim” în memoria
tuturor celor care au fost ucişi în Şoah.
n Sinagoga din Arad, plină până
la refuz, a găzduit un eveniment major
dedicat comemorării victimelor Holo
caustului. Manifestarea a fost deschisă
de preşedintele Comunităţii Evreilor
din Arad, ing. Ionel Schlesinger, care a
prezentat importanţa cercetării arădene
în domeniul Holocaustului şi a anunţat
excepţionalul recital ce avea să urmeze.
Tot atunci a fost lansat volumul  „O istorie
a Holocaustului european. Cazul României”, realizat de doi dintre cercetătorii
Centrului de Studii Iudaice „Academician
Nicolae Cajal” din cadrul Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad, SteleanIoan Boia, titularul cursului Istoria Holocaustului în Europa, şi Marius-Ioan Grec,
directorul Centrului de Studii Iudaice.  
Manifestările au început dimineaţa, la
ora 10, la Cimitirul Neolog vechi, unde
în prezenţa membrilor comunităţii, a
autorităţilor locale, a unui grup de elevi,
precum şi a Andreei Mocanu, reprezentanta Ministerului Afacerilor Externe şi a
Alianţei Internaţionale pentru Memoria
Holocaustului (IHRA), alianţă inter-guvernamentală prezidată anul acesta de
România. De altfel, reprezentanta IHRA
a relatat şi la comemorarea din Sinagoga
Neologă despre angajamentul părţii române în acest demers pentru păstrarea
memoriei victimelor Holocaustului.
A urmat punctul central al evenimentului, concertul de orgă, susţinut
de organistul Martin Meier din Jena.
Publicul a fost impresionat de măiestria
muzicianului, care a adaptat melodii populare pentru acest instrument complex.
De asemenea, s-a anunţat următoarea
manifestare de amploare organizată sub
egida Centrului Iudaic în colaborare cu
Comunitatea Evreilor din Arad: lansarea
volumului biografic „Aron Chorin” al lui
Leopold Low, ediţie bilingvă românoengleză.
LUCIANA FRIEDMANN

Vineri, 7 octombrie 2016, la Şcoala
Gimnazială „Petőfi Sándor” din Livada,
precum şi la Liceul Tehnologic „George
Bariţiu”, în cadrul centrelor de documentare şi informare a fost comemorat
Holocaustul printr-o serie de activităţi.
La şcoala gimnazială au fost prezentate
un material sintetic şi filmul documentar
“Holocaustul uitat în România” şi au avut
loc discuţii şi dezbateri pe baza filmului
precum şi prezentări de cărţi pe această
temă (Ecouri din Holocaust în literatura
universală Holocaustul sub guvernarea
lui Antonescu; Reflecţii despre Holocaust;
Intoleranţă şi crimă: Golgota sătmăreană
1940 – 1944; Evreii sătmăreni) şi distribuirea de pliante: 9 octombrie – Ziua Holocaustului. A fost prezentată şi o sumară
cronologie: 1933 – Hitler şi Partidul Nazist
ajung la putere în Germania; 1933 – construirea primului lagăr de concentrare la
Dachau; 1935 – Legile de la Nürnberg
(evreilor li se retrage cetăţenia germană);
1938 – ”Noaptea de cristal”: 200 de sinagogi distruse; 100 de evrei ucişi; 30.000
de evrei trimişi în lagăre; 1939-1941 –
construirea de ghetouri în Polonia. Evreii

sunt obligaţi să poarte steaua galbenă a
lui David; 1942-1945 – masacre la Auschwitz, Chelmno, Treblinka, Maidanek.
La activităţi au participat elevii claselor a VII-a B, a VIII-a A şi B. Activităţile
au fost coordonate de profesorul Bonto
Ştefan, profesorul documentarist Szalay
Miklos Attila şi au beneficiat de sprijinul
conducerii şcolii.
Comemorare la liceu
Şi în incinta Centrului de Documentare şi Informare de la Liceul Tehnologic „George Bariţiu” a fost comemorat
Holocaustul. Cu acest prilej, profesorul
documentarist Bogdan Oproiu a prezentat elevilor cauzele şi etapele  tragediei
suferite de evrei şi a fost vizionat filmul
documentar “Auschwitz”. Elevii claselor
a IX-a B şi a X-a A au realizat referate
şi prezentări power-point, fiind amplasat
şi un panou, toate surprinzând diverse
momente  ale Holocaustului.  Bibliotecara
Kovacs Csilla a realizat o expoziţie de
cărţi, care reflectă drama suferită de evrei.
(După cotidianul sătmărean
Informaţia Zilei)
M.O.

Manifestări de recunoştinţă
la liceul din Roman

An de an, elevii şcolilor gimnaziale şi
liceale din Roman comemorează Holocaustul, sub conducerea profesorilor de
istorie. În 2016, acţiunile elevilor au fost
coordonate de prof. Marius Cristea, care
i-a antrenat pe numeroşi alţi colegi istorici.
La Liceul Teologic, prof. Bogdan Ciobanu le-a vorbit elevilor despre Holocaust,
despre ororile celui de-al doilea război
mondial şi ura împotriva evreilor.
Pe peronul gării, unde este plasată o
micro-statuie a Vioricăi Agarici, cea care
a salvat vieţile a sute de evrei ieşeni din
„Trenul Morţii”, garat un timp aici, slujba
religioasă a emoţionat auditoriul.
La Colegiul Tehnic „Miron Costin” au
vorbit numeroşi elevi, alocuţiunile lor fiind
însoţite de fotografii şi filmuleţe alese cu
grijă din diferite izvoare documentare.
Gropile comune cu sute de evrei ieşeni

Momente tragice
din viaţa evreilor
tulceni

La Templul Israelit a avut loc, la 9
octombrie 2016, comemorarea Zilei
Holocaustului. Au fost invitaţi: prefectul
Judeţului Tulcea, ec. Marin Bădiţă, consilier Mihai Nicolae de la C.J. Tulcea, expert
muzeograf Ligia Dima, reprezentaţi ai
comunităţilor etnice din Tulcea, prieteni
şi membri ai comunităţii noastre.
Preşedintele Comunităţii a prezentat
semnificaţia Holocaustului în România iar
prefectul şi consilierul au susţinut alocuţiuni pe tema Holocaustului. Ligia Dima
a prezentat un scurt istoric al evreilor
din Tulcea şi judeţul Tulcea precum şi al
tragicelor evenimente îndreptate împotriva evreilor în perioada 1933-1945. Au
fost citate pasaje din “Jurnalul” lui Mihail
Sebastian referitoare la viaţa evreilor din
România în perioada Holocaustului.
Neumann Berty, membru al comunităţii noastre, a prezentat amintiri din viaţa
evreilor din perioada respectivă, cu nume
şi date concrete.
Ing. SOLOMON FAIMBLAT
preşedintele C.E. Tulcea

morţi în „Trenul Morţii”, înhumaţi la Roman, au fost vizitate de elevii Şcolii Gimnaziale din cartierul Bălcescu, copiii fiind
impresionaţi profund de realităţile trecute.
Participanţii la toate manifestările
au fost salutaţi de prof. Iancu Wexler,
preşedintele Comunităţii Evreieşti din
Roman, care a vorbit despre Holocaust,
în general, şi despre suferinţele evreilor
romaşcani din anii negri ai războiului,
despre realităţile de bună convieţuire a
evreilor cu populaţia majoritară din zilele
noastre. El a răspuns întrebărilor adresate
de elevii interesaţi.
Televiziunea locală CNS a prezentat
un material interesant despre aceste
acţiuni.
Prof. MARIANA CRISTEA

Bacău

AD MEA
V EES R I M !
Preşedinţi de comunităţi
nãscuþi în luna
decembrie

n
D ecsei N icolae
(C.E. Satu Mare)
Un preşedinte implicat în buna organizare a comunităţii şi
în acelaşi timp în rememorarea trecutului
acesteia. Preocupările
sale pentru renovarea
sinagogii şi a cimitirelor, precum şi ridicarea
unui memorial al victimelor Holocaustului îl recomandă drept
un lider comunitar cu care ne mândrim.
n I onel S chlesinger
(C.E. Arad)
Având o carieră
profesională remarcabilă şi fiind membru în
organismele de conducere colectivă, el
reprezintă un model
de preşedinte care
pune mare preţ pe
viaţa comunităţii, ca
şi a întregii urbe. Este
un promotor al multiculturalismului,
dialogului interetnic şi întreţine relaţii
dinamice şi cu alte comunităţi din afara
ţării.
n Sorin Lucian Ionescu
(C.E. Constanţa)
Om de presă şi televiziune, preşedintele
comunităţii evreieşti
de la malul Mării Negre se preocupă intens de îmbunătăţirea
vieţii comunitare, de
asigurarea viitorului
şi identităţii iudaice
pentru comunitatea pe
care o reprezintă, precum şi de refacerea singogii constănţene.

Omagiu împreună cu elevii
de la Şcoala “Al. I. Cuza”

De  Ziua Holocaustului în România (9
octombrie, data la care a început deportarea în Transnistria), C.E Bacău a primit
o invitaţie din partea Şcolii “Al. I Cuza”  
Bacău pentru a participa la o întâlnire şi
un dialog cu elevii din clasele a VIII-a ai
acestei şcoli.  Astfel, le-am explicat sensul
termenului de Holocaust, acesta referindu-se la o ardere totală, atât la figurat, cât
şi, din nefericire, la propriu. Am încercat
să le spun copiilor cum se face că evreii
au devenit ţinta principală a urii demenţiale a lui Hitler şi a tuturor acoliţilor săi.   
Am făcut trimitere la concepţiile fasciste
referitoare la superioritatea arienilor faţă
de rasele considerate inferioare şi care
trebuiau eliminate de pe faţa pământului, la sentimentele revanşarde ale
germanilor, după înfrângerea din primul
război mondial pentru care tot evreii au
fost “vinovaţii de serviciu”. Le-am arătat
că Hitler a fost cel care a inventat aşazisele lagăre de “muncă“, nemulţumit de
ritmul de exterminare a evreilor, şi le-am
vorbit despre inscripţia “Arbeit macht
frei“ de la poarta de intrare în lagărul de
la  Auschwitz. Am discutat despre sensul
termenului de “pogrom“ şi despre cele trei
pogromuri din România: Dorohoi, Iaşi şi

Bucureşti şi, în special, despre cel de la
Iaşi şi despre “Trenurile Morţii“, tragedii
în care au murit peste  13. 000 de evrei.
Copiii au fost deosebit de impresionaţi,
atunci când le-am vorbit despre separarea membrilor familiilor, imediat după
sosirea pe peronul lagărului: la stânga,
pentru cei care mergeau direct la camera
de gazare, şi la dreapta, pentru cei care
mai rămâneau în aşteptare.
Referitor la deportările din Transnistria, le-am dat ca exemplu familia tatălui
meu şi grozăviile trăite acolo.  Am amintit
despre recenta inaugurare a Pieţei Elie
Wiesel din Bucureşti şi cazul familiei laureatului Nobel, deportată la Auschwitz,
unde Elie Wiesel şi-a pierdut tatăl, mama
şi o soră mai mică.  Liniştea cu care m-au
urmărit copiii a fost o dovadă a faptului
că au fost deosebit de impresionaţi de
cele auzite.
Vreau să remarc activităţile desfăşurate în această şcoală pentru cunoaşterea Holocaustului şi, în special, pe d-na
prof. Istrate, care şi-a făcut o adevărată
profesiune de credinţă în a educa tânăra
generaţie, spre a cunoaşte grozăviile
acestei pete negre din istoria umanităţii.
HAINRICH BRIF
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Elevii de la Lauder-Reut în vizită la Parlamentul European
Un număr de 15 elevi de la Liceul
Lauder-Reut, înscrişi la cursul de diplomaţie al şcolii, au vizitat la finele
lunii noiembrie Parlamentul European,
la invitaţia europarlamentarului român
Andi Cristea.
Timp de patru zile, tinerii au avut
ocazia să asculte prezentări despre
funcţionarea Legislativului european şi
a altor instituţii comunitare, să participe
la o sesiune în plen şi la o dezbatere
în Comitetul Parlamentar de Asociere
UE-Republica Moldova, prezidat tot de
Andi Cristea.
Însoţiţi de două profesoare (Mariana
Rosner şi Monica Vitan), precum şi de
preşedinta Complexului Educaţional,
Tova Benun-Cherbis, elevii din clasele
IX-XII au avut ocazia să ia pulsul vieţii
parlamentare, dar şi să cunoască direct
istoria, cultura şi spiritul elegantului oraş
Strasbourg.

Andi Cristea, o gazdã bunã
pentru viitorii diplomaþi
de la Lauder-Reut
„Am avut plăcerea să organizez o
vizită de studiu la Sediul Parlamentului
European de la Strasbourg pentru elevii de liceu ai Complexului Educaţional
Lauder”, a spus europarlamentrul român
pentru Realitatea Evreiască, subliniiind
că a fost al treilea an consecutiv în care
a putut oferi „această şansă elevilor cu
rezultate meritorii la învăţământ” şi promiţând că va continua acest proiect câtă
vreme va fi membru al Parlamentului
European. „Oportunitatea de a discuta
cu colegi europarlamentari, de a asista
la dezbateri, de a interacţiona direct cu
oficialii europeni sunt elemente care contribuie pozitiv la dezvoltarea personalităţii
lor, la acumularea de noi cunoştinţe, la
definirea lor ca viitori adulţi bine pregătiţi
şi responsabili. Vorbim, practic şi statistic,
de viitoarea elită care, peste 20-30 de
ani, va conduce România”, a apreciat
Andi Cristea.

Delegaţiei Parlamentului European pentru
Republica Moldova, este şi unul dintre
cei mai tineri membri ai Legislativului (34
de ani). El le-a prezentat elevilor de la
Lauder-Reut România unele caracteristici
ale instituţiilor europene: Parlamentul nu
are iniţiativă legislativă (aceasta aparţine
Comisiei Europene), Legislativul reprezentându-i pe cetăţenii UE, Consiliul –
guvernele celor 28 de state membre, iar
Comisia este Executivul Uniunii. Consiliul
şi Parlamentul decid împreună forma finală a legislaţiei, dar nevoia de reglementare
este semnalată de Comisie.
Gazda noastră la Strasbourg a mai
subliniat că apartenenţa la UE constituie
un stimul foarte puternic pentru dezvoltarea unei ţări. Andi Cristea a amintit că în
1989, România avea un PIB de 41 miliarde de dolari, iar Ucraina – de 82 miliarde
de dolari. În 2013, PIB-ul României era de
189 mld. de dolari, iar al Ucrainei – de 177
miliarde de dolari, ceea ce arată concret
ce înseamnă apartenenţa la UE şi NATO
pentru progresul unui stat.
În aceeaşi după-amiază, elevii au
putut lua loc în sala de plen a Parlamentului European, unde au asistat la o parte
a dezbaterilor despre viitorul buget al
Uniunii şi au beneficiat de o amplă prezentare a modului în care funcţionează
Legislativul, structura sa, surprinzătoare
şi prin faptul că nu este împărţit în putere
şi opoziţie. Din cele spuse de o funcţionară a Parlamentului am reţinut însă şi
că între momentul în care Comisia propune o nouă reglementare şi adoptarea
textului final al Directivei pot trece şi ...
3-4 ani. Mă întreb atunci dacă situaţia
care a trebuit să fie reglementată mai
corespunde cu prevederile noii legislaţii
şi dacă în această lentoare nu avem
una din explicaţiile birocraţiei excesive şi
greutăţii cu care se mişcă Uniunea. Dar
asta, evident, e în afara scopului vizitei
liceenilor bucureşteni.

„Am văzut lideri europeni, politicieni de
rang înalt, pe care de obicei îi văd doar la
televizor sau pe internet şi am avut chiar
ocazia de a-i cunoaşte, de a purta un dialog cât mai constructiv cu dânşii şi de a le
pune întrebări cu privire la activitatea lor
şi la  politica europeană şi internaţională.
Dacă ajung şi eu europarlamentar, precum unele dintre gazdele noastre, o să
am un avantaj sau un privilegiu pe care

În ultima zi petrecută la Strasbourg, cei
15 elevi de la Lauder-Reut au fost prezenţi
la dezbaterile din cadrul Delegaţiei Parlamentare pentru Moldova, la care au fost
invitaţi şi experţii Vladimir Socor (membru
al Jamestown Foundation, SUA) şi Nicu
Popescu (analist principal la European
Union Institute for Security Studies).
Tinerii au fost interesaţi de opiniile exprimate. Opinia expertului american a fost
că în viitorul previzibil nu este posibilă
unirea României cu Moldova „din considerente politice interne şi internaţionale,
economice, financiare şi diplomatice”.
Propunerea sa de instituire a unei forme
de „protectorat european nedeclarat”
asupra Moldovei a fost vehement contrazisă de europarlamentarul român Victor
Boştinaru, care a spus, pe bună dreptate,
că „nici o formă de protectorat nu poate fi
una democratică” şi că  „a investi doar în
persoane, sub prezumţia că au capacităţi
miraculoase de izbăvire a unei ţări, a unei
naţiuni, este periculos. Prefer să investim
în instituţii, instituţii solide, care să reziste
presiunii indivizilor şi să permită funcţionarea statului”. Cristian Preda a acceptat
că „Partidul Popular European a greşit
susţinând o politică în care amestecul
oligarhilor a fost masiv”.
După toate aceste prezentări şi dezbateri, elevii de la Liceul Lauder-Reut s-au
declarat încântaţi de vizita la Parlamentul

probabil niciunul dintre actualii aleşi nu
l-a avut, acela de a mă fi acomodat deja
cu locul. Dacă mă voi ocupa cu altceva,
această experienţă va rămâne, oricum,
una pe care o s-o povestesc. Sunt extrem
de mulţumit de ceea ce am făcut, am
văzut şi am vizitat la Strasbourg”. (Matei
Vlădescu, clasa a IX-a)
„În contextul în care majoritatea elevilor prezenţi frecventează cursurile de
diplomaţie ale şcolii, această experienţă
ne-a fost utilă, îmbogăţindu-ne semnificativ cunoştinţele în domeniul afacerilor
internaţionale şi al modului în care ele
sunt gestionate la nivel profesional.
Din totalul de 751 de europarlamentari, 16 sunt neafiliaţi, iar restul fac parte
din diverse grupuri politice parlamentare,
cel mai numeros fiind Grupul Partidului
Popular European sau, mai simplu,
Partidul Popularilor Europeni, urmat de
Grupul Alianţei Progresiste a Democraţilor şi Socialiştilor, Alianţa Liberalilor şi
Democraţilor pentru Europa, Partidul
Liber European (verzii), Stânga Verde
Nordică şi alte câteva organizaţii minore,
de orientare extremistă, precum Europa
Naţiunilor şi Libertăţilor.
Cu toţii am urmărit cu mare atenţie
şi interes, mai ales români fiind, evoluţia
dezbaterii la care au participat oficiali din
Moldova şi România, experţi în probleme
de securitate naţională şi deputaţi, străini

Elevii şi profesorii de la Liceul „Lauder”, împreună
cu europarlamentarii Victor Boştinaru şi Andi Cristea

European, dar şi la obiectivele turistice şi
culturale din Strasbourg (din păcate, deşi
ne-am dus până acolo, reprezentanţii
comunităţii evreieşti din oraş nu ne-au
permis să vizităm nici sinagoga, nici sediul
comunităţii, din raţiuni de ... securitate!
Fără comentarii!).

Ce cred elevii
despre vizita lor la Strasbourg

Întâlnirea cu personalitãþi
din instituþiile europene
La întrunirea cu elevii liceului, organizată de Andi Cristea, primul care s-a
adresat adolescenţilor care îşi doresc să
devină diplomaţi a fost europarlamentarul
Sorin Moisă, care gestionează din partea
Parlamentului European negocierile cu
Canada pentru Acordul CETA (între timp,
semnat) şi Acordul de Liber  Schimb UESUA (Acordul TTIP). Printre altele, vorbitorul le-a spus elevilor că dimensiunea
pieţei europene dă putere de negociere
reprezentanţilor bătrânului continent, dar
nu toată lumea e fericită de o apropiere
SUA-UE. „Cu cât cele două maluri ale
Atlanticului se apropie, cu atât ruşii sunt
mai nemulţumiţi”, a spus vorbitorul.
George Pufan, reprezentantul României la Curtea Europeană a Auditorilor,
a descris modul în care reprezentanţii
Curţilor Naţionale de Conturi pot deveni
membri ai organismului european, precum şi felul în care decurg controalele şi
în care sunt elaborate rapoartele pe diferite domenii. Cei 28 de membri ai Curţii
Europene a Auditorilor sunt organizaţi pe
patru Camere, vorbitorul făcând parte din
Camera 2, care controlează, de obicei,
probleme de transporturi şi energie. Unul
dintre rapoartele speciale la elaborarea
căruia a lucrat George Pufan a fost axat
pe tematica aeroporturilor şi a suscitat
mult interes în Europa, dar mai puţin în
România. Vorbitorul i-a îndemnat pe tinerii
vizitatori „să aibă grijă de medii, pentru că
numai aşa vor putea studia la universităţi
de prestigiu din străinătate, apoi să îşi ia
un master şi să îşi facă testul de inteligenţă EPSO, acesta fiind drumul către baza
de date din care se aleg cei care vor primi
oferte de a lucra în instituţiile europene”.
Andi Cristea, unul dintre cei 32 de
europarlamentari români, preşedinte al

sau români, cei din urmă făcând observaţii
încărcate de patos, revoltă ori susţinere
puternic exprimate, stimulate probabil de
empatia pentru conaţionalii de peste Prut.
Cu toate acestea, atmosfera generală a
păstrat o notă glacială, uşor distanţată de
substanţa şi realitatea subiectului, făcându-se referire doar la statisticile care nu
reflectă, nici pe departe, adevărul”. (Tudor
Cobrea, clasa a IX-a)
„Mă bucur că am putut să participăm
la o şedinţă a Delegaţiei Parlamentului
European pentru Moldova. Recunosc că
nu ştiam multe dintre informaţiile despre
Moldova şi despre candidaţi (şedinţa a
avut loc cu câteva zile înainte de primul
tur de scrutin – n.red.). M-a impresionat
ideea că toată situaţia de acolo se poate
schimba peste noapte.
Vizita în sine a fost o realizare, pentru
că uneori nu îţi dai seama de importanţa
unor lucruri care pot părea mărunte şi
care, puse cap la cap, ajută la dezvoltarea ta personală şi te fac să vezi lumea
cu alţi ochi. Concret, acum privim altfel
alegerile din Moldova şi legătura lor cu
viaţa noastră, cum influenţează ele viaţa
cetăţenilor români, iar noi îi influenţăm pe
ei. Acum înţelegem mai bine problemele
cu care se confruntă moldovenii, elementele conflictului politic care se desfăşoară
de mai mulţi ani acolo.
În altă ordine de idei, mă văd lucrând
la Parlamentul European, la început ca
asistent, apoi, după ce voi acumula experienţă, să ajung expert şi poate chiar
deputat”. (Bogdan Udroiu, clasa a XII-a)
Să le dorim tuturor mult succes! La
fel şi Complexului Educaţional Lauder,
în încercarea de a pregăti elita de mâine
a României!
ALX. MARINESCU

Norman Manea
aniversat la New York

După ce scriitorul
a fost sărbătorit la
Bucureşti, la împlinirea vârstei
de   80 de ani,
eveniment despre care am scris
pe larg în această
vară, acum Institutul
Evreiesc de Cercetare
(YIVO) din New York, în parteneriat cu
ICR New York şi Consulatul General
al României la New York, au organizat
o festivitate aniversară în cinstea lui
Norman Manea, supravieţuitor al Holocaustului, unul dintre cei mai importanţi
scriitori româno-americani de origine
evreiască.
Norman Manea trăieşte din 1986
în Statele Unite ale Americii. Este
unul dintre cei mai traduşi romancieri
români, fiind considerat totodată unul
dintre marii scriitorii români din exil.
Ad Mea Veesrim!
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Bereshit XIII

Participanţi la Bereshit XIII

Târgu Mureş, 5777

În perioada 27-30 octombrie,
oraşul Târgu Mureş a găzduit cea
de-a XIII-a ediţie a Bereshit – Universitatea Comunităţii Evreieşti Europene. Numărul 13 simbolizează vârsta
maturităţii în religia iudaică, tocmai de
aceea prezenta ediţie a şi fost supranumită „Bereshit XIII Bar Mitzva”. Ca
întotdeauna, programul s-a bucurat
de interesul membrilor comunităţilor
evreieşti, fapt demonstrat de numărul
record de participanţi – peste 350 de
persoane, provenind din nu mai puţin
de 35 de comunităţi din întreaga ţară,
precum şi oaspeţi din Israel, prieteni şi
invitaţi.
Tema acestei ediţii a fost Tikkun
Olam – cum să facem lumea mai
bună. O altă fericită sincronizare
constă în faptul că această ediţie „Bar
Mitzva” s-a desfăşurat în acelaşi an cu
împlinirea a 100 de ani de când JOINT
şi-a început activitatea în România.
Cei care au deschis noi perspective
în studiul iudaic şi cu precădere în
tema menţionată au fost profesorii
dr. Yitzhak Brick, dr. Benjamin Ish
Shalom, dr. Shmuel Faust, dr. Rivka
Kneller-Rowe şi dr. Felicia Waldman.

Ceremonia de deschidere
Ceremonia de deschidere şi sesiunea
plenară au avut loc la Palatul Culturii din
Târgu Mureş. Adrian Gueron, directorul
JCC Bucureşti, a adresat un cuvânt de
bun-venit tuturor celor prezenţi şi a trecut
în revistă principalele momente
importante din
tradiţia acestui
eveniment colectiv, subliniind
performanţa
atinsă cu prilejul acestei
ediţii speciale.  
Preşedintele
F. C . E . R . , d r.
Aurel Vainer,
deputat, a subliniat în discursul său de
deschidere importanţa reunirii periodice
a evreilor din România. „Este un lucru
excepţional. Trebuie să mulţumesc
JOINT-ului pentru acest parteneriat, pe
care îl realizăm din 2011. Le fiecare ediţie
învăţăm alte lucruri din istoria iudaismului”. Vorbitorul s-a mai referit la importanţa
numărului 13, ca simbol al maturităţii, al
trecerii unui prag al dezvoltării personale
şi conştientizării relaţiei cu Divinitatea.
Nu în ultimul rând, preşedintele Vainer a
mulţumit profesorilor participanţi pentru
implicarea în cadrul acestui program
educativ. Vasile Dub, preşedintele C.E.
Târgu Mureş – în calitate de gazdă a
evenimentului – a afirmat că alegerea
oraşului a fost o idee inspirată şi a mulţumit JDC şi F.C.E.R.,  care au făcut posibil
acest eveniment, şi le-a urat bun-venit
celor prezenţi. Rectorul Universităţii “Petru Maior” din Târgu Mureş, prof.univ.dr.
Călin Enăchescu, a subliniat respectul
deosebit pe care instituţia de învăţământ
pe care o reprezintă îl poartă ideii de
comunitate şi în
special comunităţii evreieşti
locale. De asemenea, el i-a
felicitat pe iniţiatorii acestui
eveniment şi a
apreciat dimensiunea culturală a reuniunii.
Israel Sabag,
directorul JDC
România şi-a
exprimat satis-

facţia faţă de participarea numeroasă a
membrilor comunităţilor evreieşti din România, mulţumind preşedintelui F.C.E.R.
şi preşedintelui C.E. Târgu Mureş, precum
şi tuturor celor angrenaţi în realizarea
acestui eveniment. Referindu-se la împlinirea a 100 de ani de activitate a JOINT
în România, vorbitorul a caracterizat parteneriatul derulat împreună cu F.C.E.R.
drept „unul cu totul şi cu totul special, care
creează miracole”.
În cadrul sesiunii plenare, desfăşurate cu prilejul deschiderii oficiale, prof.
dr. Yitzhak Brick, preşedintele Societăţii
Israeliene de Gerontologie, a prezentat o
serie de noi perspective asupra „vârstei
de aur”, care au ca fundament   textul
Torei. Societatea contemporană este martora unei adevărate dezbateri cu privire la
desluşirea rolului vârstei a treia, afirmând
că referinţele identificate în Tora cu privire
la vârsta înaintată sunt unele pozitive,
astfel că „vârsta de aur” poate fi considerată drept o binecuvântare. Pirkei Avot
oferă una din sursele care fundamentează
această concluzie: „La vârsta de 60 de ani
vine îmbătrânirea, la 70 de ani părul alb, la
80 de ani curajul, la 90 de ani înţelepciunea, la 100 e ca şi cum ar fi murit şi ar fi
plecat din lume”.Viaţa lungă este asociată
marilor figuri ale iudaismului, unul dintre
exponenţi fiind chiar profetul Moise, care
a trăit 120 de ani.

Prelegeri despre Tikkun Olam,
oameni ºi o lume mai bunã
Conf. univ. dr. Felicia Waldman a
susţinut prelegerea cu titlul „Isaac Luria
şi conceptul cabalistic de Tikkun Olam”.
Prelegerea ei include un succint istoric
al conceptului de Cabala şi reprezentarea conceptuală şi practică a noţiunii
de Tikkun Olam. Dacă până în 1492
misticismul evreiesc punea accentul pe
înţelegerea Creaţiei în scopul întoarcerii la perfecţiunea originară, odată cu
expulzarea evreilor din Spania, centrul
de interes al misticilor s-a mutat asupra
redempţiunii. Dorind să explice creaţia din
această nouă perspectivă, Isaac Luria a
adus o serie întreagă de noi concepte în
viziunea cabalistică. Conform comunicării
prezentate de prof. Waldman, Luria porneşte de la ideea că există scântei sfinte
în orice lucru şi în fiecare om, care poate
participa la Tikkun prin respectarea preceptelor Torei şi prin fapte bune.
Tema îmbătrânirii şi prevenirii unor
consecinţe nefaste asupra capacităţilor
organismului a fost abordată de prof. dr.
Yitzhak Brick, expert în problemele îmbătrânirii. Universitarul a prezentat o serie
de cercetări care reliefează faptul că moştenirea genetică   este responsabilă de
calitatea vieţii la vârsta a treia în proporţie
de doar de 30%, restul procentelor fiind
alocate stilului de viaţă, activităţilor fizice
desfăşurate şi, nu în ultimul rând, tabieturilor culinare. Recomandarea specialiştilor
în ceea ce priveşte viaţa profesională a
celor ieşiţi la pensie este ca aceştia să
continue să lucreze sau să desfăşoare
activităţi similare pe cât posibil.
Dr. Rivka Kneller-Rowe, specialistă în
Filozofia Medievală Evreiască, profesor
la Universitatea Tel Aviv, a susţinut prelegerea cu titlul „Hasizii versus adversarii
lor”. Ea a arătat că spaţiul românesc din
secolul al XVIII-lea a reprezentat un bazin
important al centrelor hasidice, de unde a
provenit dinastia de Satmar, cel mai mare
grup din lume, dinastia Klausenburg,
al nouălea grup ca mărime din lume,
dinastia Pashkan, originară din Paşcani
sau Bohush din Buhuşi.   Vorbitorul a
explicat că fondul neînţelegerii dintre
hasizi şi Gaonul din Vilna poate fi atribuit
unor factori precum existenţa anterioară
a unor mişcări mesianice, reprezentate
de Sabbetai Zvi sau Jacob Frank, şi do-

foto: Zoltán Márton

rinţa Mitnagidimilor de a păstra unitatea
iudaismului.
Emanuel Pusztai s-a referit la obiceiul
cântecelor tradiţionale de vineri seara şi
a interpretat o serie de astfel de cântece
alături de un grup entuziast şi iubitor de
muzică sinagogală.

Kabalat ªabat ºi Oneg ªabat
la Sinagoga “Status Quo Ante”
din Târgu Mureº
Sinagoga “Status Quo Ante” s-a dovedit a fi neîncăpătoare odată cu lăsarea
serii şi pregătirea pentru Kabalat Şabat.
Membri ai comunităţii mureşene, participanţi la Bereshit, dar şi invitaţi s-au reunit
pentru a asculta pericopa interpretată de
rabinul Rafael Shaffer. Despre dilema autoimpusă – creaţie sau evoluţie – vorbitorul a afirmat că ştiinţa, în stadiul ei natural,
aduce o dilemă consistentă atât teoriei
creaţioniste, cât şi teoriei evoluţioniste.
“Problema este însă prea importantă pentru a ne lăsa duşi de curente trecătoare.
Să dăm la o parte prejudecăţile, să stăm
strâmb şi să judecăm drept!”, a conchis
rabinul Shaffer. Seara s-a încheiat cu un
Oneg Şabat tradiţional. De asemenea,
sâmbătă seara, după emoţionanta ceremonie de Havdala, a avut loc o masă
festivă.
Ziua de sâmbătă a fost dedicată
studiului eticii şi noţiunii de Tikkun olam.
Prof. dr. Benjamin Ish Shalom, câştigător
al Premiului Avi Chai pentru promovarea
unităţii iudaismului şi preşedinte al Beit
Morasha, s-a referit la posibilitatea de a
rezolva una din cele mai stringente probleme ale contemporaneităţii – terorismul.
Există oare posibilitatea de a lupta contra
acestui flagel, dar în acelaşi timp să ne
păstrăm standardele morale, conform
normelor eticii şi Torei? „Atunci când Dumnezeu a creat lumea, El a oferit lucrului
mâinilor sale – omul – şansa de a participa
la Creaţia Lui. Creatorul a modificat realitatea pentru ca omul muritor să îi poată repara defectele şi să o perfecţioneze” (Joseph Soloveitchik). Pornind de la un citat
al rabinului Joseph Soloveitchik, prof. dr.
Shmuel Faust a abordat tema perfecţionării lumii prin intermediul acţiunilor omului.
foto: Zoltán Márton

Analizând citatul anterior invocat, prima
concluzie care se poate desprinde este
aceea că omul are un rol fundamental în
planul Divinităţii, iar orice persoană are
datoria de a face lumea mai bună, de
a înfăptui tikkun olam. Ca atare, tikkun
devine o miţva, iar omul supus poruncilor
divine are menirea de a-şi arăta contribuţia în cadrul unei misiuni divine complexe.

Secþiunea Limmud... meniu
la alegere în cadrul Bereshit
Singurul moment care nu a fost prestabilit pentru cei aproape 400 de participanţi
l-a reprezentat timpul alocat secţiunii care
se numeşte Limmud, o parte educaţională
neformală a seminarului. Acest ciclu de
opt sesiuni, realizate câte patru în paralel, este susţinut de participanţi care îşi
împărtăşesc viziunea asupra unor teme
care îi preocupă. Secţiunea susţinută de
preşedintele dr. Aurel Vainer şi rabin Rafael Shaffer despre „Identitatea Evreilor
din România” a
atras cea mai
numeroasă, dar
şi dornică de comunicare, audienţă. Viziunea
preşedintelui
Federaţiei asupra prezentului
şi viitorului evreimii autohtone
a fost una care
a trezit numeroase întrebări
şi care a dus la
naşterea unor idei constructive. În acelaşi
timp, profesorul Mihail Spielman i-a introdus pe cei prezenţi în viaţa evreiască din
Târgu Mureş, ieri şi azi. Tema a fost deosebit de interesantă în condiţiile în care
oraşul-gazdă a dat de-a lungul timpului
importante personalităţi dar a fost şi una
dintre comunităţiile distruse iremediabil în
timpul Holocaustului. Conferinţa Lucianei
Friedmann s-a numit „Isaac Bashevis
DAN DRUŢĂ
LUCIANA FRIEDMANN
(Continuare în pag. 9)
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Protocol de colaborare
între MAE şi TES

(Urmare din pag. 8) Singer, Şeherezada

limbii idiş” şi a mers,
în compania unor avizi cititori ai laureatului Premiului Nobel, pe urmele narative
ale acestui autentic creator al unei lumi
în care religia şi modernitatea se întâlnesc într-un mod straniu, complementar
picturilor lui Chagall. Delia Marc i-a dus
pe cei care au optat pentru conferinţa sa
pe urmele conceptului de Tikkun Olam în
cinematografie. Cum de multe ori umorul
este o salvare, preşedintele comunităţii
evreieşti din Târgu Mureş, Vasile Dub,
s-a referit la felul în care acesta este
reflectat de evrei. Umorist şi caricaturist
talentat, domnia-sa şi-a invitat audienţa
la un zâmbet uneori nostalgic, alteori
senin şi optimist.   Privind cu realism şi
curaj înainte, Tiberiu Roth s-a referit la
„Lumea noastră mâine”. Pe baza unor
studii atent documentate, el a încercat
să radiografieze încotro ne îndreptăm ca
evrei în Europa, în Israel sau în Statele
Unite. Rabinul Shaffer a vorbit despre
„Calea spre pace”, subiect dificil şi controversat dar esenţial pentru o naţiune
care se salută cu Shalom (pace). Alături
de economist, rabin, ingineri, jurnalist,
istoric era nevoie şi de un psiholog. În
această calitate, Itzhak Miron s-a referit
la dubla noastră identitate şi la felul în
care putem fi „evrei buni şi români buni”.
De altfel, loialitatea pentru ţara de adopţie
este un comandament care reiese chiar
din scrierile sfinte evreieşti.

Dialog despre comunitatea
evreiascã din România
În cadrul unui dialog viu, dr. Aurel
Vainer şi rabinul Rafael Shaffer au abordat tema comunităţii evreieşti din România, din perspectiva trecutului, dar mai
ales a prezentului şi viitorului. Referitor la
identitatea minorităţii evreieşti, dr. Aurel
Vainer a menţionat că ea are parte atât
de o patrie ancestrală – Ereţ Israel – cât
şi de una dată de locul şi spaţiul în care
trăieşte şi anume România. Religia este
de asemenea un alt element de identitate spirituală, unul foarte important,
care se împleteşte chiar cu începuturile
istoriei sale. De asemenea, o altă componentă este cea lingvistică, aici fiind
întâlnită chiar o ipostază bilingvă oferită
de coexistenţa a două limbi – ebraica,
dedicată studiului cultic şi idişul, ca limbă vernaculară a evreilor est-europeni.
Deputatul a subliniat faptul că în privinţa
cunoaşterii limbii ebraice sunt necesare
eforturi suplimentare întrucât mare parte
dintre membrii comunităţilor din România
nu cunosc limba de cult.  Rabinul Rafael
Shaffer a afirmat că “nu suntem indiferenţi la cele spirituale, cele spirituale ne
ating. Rezonăm la cele spirituale mult mai
mult decât alţii”. Caracteristica evreilor
de pretutindeni, potrivit vorbitorului, ar
fi caracterul omului neliniştit care caută.
Referitor la identitatea religioasă, el a
opinat că legătura dintre om şi religie este
mai profundă decât practica sa. Dialogul
a fost continuat de intervenţii din public şi
opinii cu privire la subiectele dezbătute.

Sesiunea plenarã de încheiere
Cu ocazia sesiunii plenare de încheiere, prof. Benjamin Ish Shalom a ţinut

prelegerea intitulată „Tikkun Olam necesită mai întâi  Tikkun Adam? Putem face
noi ceva mai bun decât Dumnezeu?” Profesorul a amintit scrierile din Tora, potrivit
cărora chiar Dumnezeu a regretat crearea
omului, care răspândise păcatul pe întreaga suprafaţă a Pământului. El s-a referit
la Potopul lui Noe, cauzele şi urmările
acestui episod, atragând atenţia asupra
necesităţii unui efort comun al omenirii de
a îndrepta Universul, începând chiar cu
propria schimbare.
În discursul de încheiere, Israel Sabag
a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru
implicare şi a recunoscut o uşoară nostalgie după zilele de început. „Deşi acest
Bereshit a ajuns la final, sunt sigur că
fiecare dintre dvs. veţi duce acasă ceva
nou sau energie pozitivă. Bereshit v-a
oferit doar începutul, iar dvs. puteţi continua studiul acasă”. El i-a îndemnat pe
toţi participanţii să devină „evrei activi”, să
nu rămână doar nişte simpli evrei, să se
implice şi să fie aproape de comunităţile
din care fac parte. Vasile Dub a mulţumit
pentru sprijinul acordat în realizarea acestui eveniment, pe care l-a apreciat drept o
mare realizare pentru comunitatea locală.  
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
s-a referit la succesul unor astfel de întâlniri care simbolizează „o permanentă
înnoire”. „Acest Bereshit este un mare
succes şi trebuie să ne mândrim cu asta.
Bereshit a fost succesul mare al lui Dumnezeu pentru că El a făcut această lume”.
Cuvintele de laudă şi de mulţumire au
mers şi spre colaborarea dintre F.C.E.R.
şi JOINT. Cu prilejul împlinirii celor 100
de ani de conlucrare, dr. Aurel Vainer a
precizat că va fi organizat un simpozion
aniversar, în cadrul căruia va fi lansat
un album documentar consacrat aniversării.

Mulþumiri pentru
madrihim-ii voluntari
Directorul JCC Bucureşti, Adrian Gueron, cât şi directorul JDC România, Israel
Sabag, le-au adus calde mulţumiri voluntarilor şi madrihimi-lor implicaţi în buna
desfăşurare a evenimentului – Magda
Kupferberg, Luciana Friedmann, Daniel
Orenstein, Albert Lozneanu, Emanuel
Pusztai, Cristian Ezri, Ery Daniel Pervulescu şi Dani Csaki. De asemenea,
mulţumirile destinate artiştilor merg spre
interpretele Carmen Hannah Ioviţu, Arabela Neazi, care alături de Bucharest
Klezmer Band, aflată sub bagheta lui
Bogdan Lifşin şi în coordonarea lui Silvian Horn, au interpretat binecunoscute şi
îndrăgite cântece tradiţionale evreieşti.
Sâmbătă seara, cu ocazia cinei festive,
trupa Hakeshet Klezmer Band Oradea şi
Albert Lozneanu au cântat şi i-au încântat
pe toţi participanţii cu un recital care a
stârnit ropote de aplauze.

Bereshit XIV la Bacãu
Israel Sabag a anunţat locul unde
se va ţine următoarea ediţie Bereshit, şi
anume la Bacău, şi l-a felicitat pe preşedintele C.E. Bacău, Izu Butnaru.   Fără
a-şi ascunde emoţiile, acesta i-a invitat
pe toţi cei prezenţi la Bereshit XIV, asigurându-i de ospitalitatea comunităţii pe
care o reprezintă.

”Consider că prin piesele de teatru,
prin actul de interpretare pe care actorii
Teatrului Evreiesc de Stat îl realizează cu
profesionalism, putem sensibiliza generaţiile de azi şi pe cele de mâine spre a
înţelege mai bine umanitatea şi valorile
sale”, a spus ministrul Afacerilor Externe, Lazăr Comănescu, într-un moment
important al existenţei Teatrului Evreiesc
de Stat şi al luptei împotriva antisemitismului în România.
Momentul a fost
acela în care şeful
diplomaţiei româneşti
şi directorul Teatrului Evreiesc de Stat,
Maia Morgenstern, au
semnat un protocol de
colaborare între cele
două instituţii.
Lazăr Comănescu
a mai spus că semnarea protocolului,
în anul în care România deţine preşedinţia Alianţei Internaţionale pentru
Memoria Holocaustului, nu este un fapt
întâmplător. „Educaţia despre Holocaust,
inclusiv prin intermediul culturii, este un
domeniu pe care România a ales să-l
susţină în relaţia cu celelalte 31 de state
membre ale acestei organizaţii. Cred că
prin activităţi de genul celor pe care le
desfăşoară Teatrul Evreiesc de Stat şi
alte instituţii culturale putem să vorbim
despre un luptător puternic în stoparea
unor asemenea manifestări”, a afirmat
ministrul.
Actriţa Maia Morgenstern, directoarea TES, a subliniat, la rândul său,

importanţa acestui gest: ”Teatrul Evreiesc este o instituţie vie, limba idiş este
o tradiţie vie care vine de foarte demult,
de foarte departe, trăieşte şi va merge
în continuare. (...) Nu e un muzeu al
figurilor de ceară, e un organism viu, cu
realizări şi cu eşecuri, cu ambiţii şi cu
vise donquijoteşti, ce uneori se şi realizează. Ne promitem, cu toată seriozitatea, dincolo de protocolul şi paşii normali
şi fireşti (...),cel
puţin să   încercăm, împreună
(...) cu Ministerul
de Externe, cu diplomaţii noştri, să
facem cunoscute
ambiţiile şi visurile şi realizările
teatrului nostru,
programelor noastre”, a spus Maia Morgenstern.
Şi preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, dr. Aurel
Vainer, şi-a exprimat dorinţa ca acest
proiect major să se transforme dintrun document important într-o realitate
importantă.
Anul acesta celebrăm 140 de ani de
la înfiinţarea primului teatru profesionist
de limbă idiş din lume, în România, la
Iaşi. Se întâmpla la Pomul Verde, în anul
1876, la iniţiativa scriitorului şi artistului
Avram Goldfaden. Teatrul Evreiesc de
Stat duce, iată, mai departe această
tradiţie de secole a manifestării teatrale
evreieşti din România şi din lume.
G.G.

Clara Haskil, cea despre care Charlie
Chaplin spunea că este “un geniu”, a marcat un secol de muzică internaţională şi
a rămas până astăzi un reper în ceea ce
priveşte căutarea perfecţiunii, interpretarea la cele mai înalte standarde şi iubirea
necondiţionată pentru muzica clasică.
Primul proiect de talie internaţională
din România care onorează memoria
legendarei pianiste, Festivalul Internaţional de Muzică Clasică „Clara Haskil”,
se înfiinţa în anul 2014. Ajuns, aşadar, la
a treia ediţie, festivalul a propus un program amplu de muzică de cameră, dar şi
proiecte conexe:  expoziţii itinerante sau
proiecţii de filme.
Ia tă ce sp u n ea A lina A za r io ,
iniţiatoarea evenimentului, într-un interviu
pentru Realitatea Evreiască: ”Ca o surpriză care a continuat tradiţia festivalului,
am propus vizionarea filmului Grădina lui
Celibidache, în regia fiului regretatului
dirijor. O a doua surpriză este o instalaţie
multimedia, o expoziţie itinerantă”.
Cât despre programul festivalului în
sine, Alina Azario spune că este unul
amplu, iar evenimentul se extinde de la
an la an: ”Anul acesta a fost o aventură.
Practic, festivalul a debutat în luna
septembrie, la Hamburg. Aşa se face
că dacă adunăm invitaţii festivalului de
la Hamburg cu cei prezenţi acum, în
această toamnă, la Sibiu, vom vedea că
sunt peste 20 de solişti. Vorbim despre
Cvartetul Ad Libitum, al cărui membru
este violonistul Alexandru Tomescu. Sunt
solişti extraordinari, ca Pierre Guenisson,  

Adrien Boisseau. Continuăm tradiţia de a
invita în fiecare an câte un câştigător al
Festivalului Clara Haskil din Elveţia. Renumitul pianist Finghin Collins a câştigat
concursul în 1999 şi este prezent, iată, la
Sibiu. Şi Trio-ul Clara Haskil este alături
de noi în această toamnă”.

Festivalul de la Sibiu este, aşadar, un
proiect muzical care, dincolo de menirea
sa de a pune în valoare memoria Clarei
Haskil, este şi un festival din ce în ce mai
important în peisajul evenimentelor de
gen din România.
”Festivalul îl fac şi pentru artişti şi
pentru muzică, îl fac pentru a rememora
personalitatea Clarei Haskil şi, implicit, îl
fac şi pentru public”, spune pianista Alina
Azario, în încheiere.
GEORGE GÎLEA

Membrii comunităţii evreieşti din
Craiova s-au reunit la sinagoga din oraş  
pentru a sărbători începutul noului an
5777. Roş Haşana sau Anul Nou Evreiesc
marchează un moment de analiză, în care
fiecare evreu trebuie să se lepede de tot
ceea ce a fost rău în anul precedent, a
afirmat preşedintele C.E. Craiova, acad.
prof. dr. Corneliu Sabetay. “Duminică [2
octombrie – n.r.] trecem în anul 5777.
Ultima cifră, şapte, prefigurează ultima

cifră a viitorului an nou din calendarul
gregorian. Este un moment de analiză
a tuturor faptelor de peste an.   Fiecare
evreu ar trebui să îşi facă o autojudecată”,
a afirmat preşedintele C.E. Craiova în
cuvântul său adresat oaspeţilor – membri
ai comunităţii, reprezentanţi ai altor culte
religioase şi prieteni – care au avut prilejul
de a afla despre obiceiurile şi tradiţiile
asociate  acestei sărbători.
D.D.

Geniul Clarei Haskil
omagiat din nou la Sibiu

Roş Haşana la C.E. Craiova
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Ierusalimul menţionat
pe un papirus antic
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10 cm lungime, este acoperită cu o scriere
protoebraică încă lizibilă. Textul raportează livrarea a două sticle de vin destinate
regelui din Ierusalim şi este redactat de
un funcţionar al regiunii actualului Ierihon.
La fel ca în Biblia ebraică, oraşul este
scris “Yerushalem”. Papirusul nu a fost
găsit în timpul unor săpături arheologice,
ci cu puţin timp înainte de punerea sa în
vânzare pe piaţa neagră internaţională
pentru antichităţi de către traficanţii din
zona Hebron, afirmă specialiştii instituţiei
citate. El fusese furat dintr-o peşteră din
Deşertul Iudeei, în regiunea Mării Moarte,
iar confiscarea lui a permis destructurarea
unor astfel de reţele, a declarat Ganor,
responsabilul celulei de luptă împotriva
contrabandei a AIA.

Un manuscris vechi, din secolul al
VII-lea î.e.n., scris în ebraică şi găsit
într-o peşteră din Deşertul Iudeii, conţine menţiunea “Yerushalem” şi ar putea
reprezenta cea mai veche referire scrisă
la oraşul Ierusalim. Papirusul datează de
circa 2.700 de ani şi conţine cea mai veche
menţionare, nereligioasă, a Ierusalimului
în limba ebraică. El a fost prezentat pe 26
octombrie în Israel, în plină dezbatere privind votarea rezoluţiei UNESCO referitor
la prezervarea acestui oraş sfânt pentru

trei religii monoteiste. “Pentru arheologia
israeliană este prima referire în limba
ebraică la Ierusalim în afara Vechiului Testament”, a declarat Amir Ganor, din cadrul
Autorităţii Israeliene pentru Antichităţi.
Datarea cu carbon şi compararea caligrafiei cu o scriere pe ceramică permite
să se afirme că acest papirus datează
din epoca Primului Templu din Ierusalim
şi înainte de scrierea Manuscriselor de
la Marea Moartă din secolul al II-lea
î.e.n. Bucata de papirus, de aproximativ

Conform ultimelor cercetări întreprinse de oamenii de ştiinţă israelieni,
pacienţii diagnosticaţi ca fiind infectaţi
cu virusul HIV şi suferinzi de SIDA ar
putea avea o speranţă de vindecare
datorită unui medicament realizat de
savanţii de la Universitatea Ebraică din
Ierusalim. Medicamentul a fost introdus
în eprubetele cu sângele a zece bolnavi
trataţi de SIDA, iar rezultatele au indicat
că a eradicat virusul în proporţie de 97%,
după doar opt zile. Potrivit publicaţiei
„The Times of Israel”, substanţa activă a
medicamentului este o peptidă, adică o
proteină în versiune redusă, care a fost
dezvoltată de profesorii Abraham Loyter şi Assaf Friedler de la Universitatea
Ebraică. Această peptidă realizează mai
multe copii ale ADN-ului virusului care
pătrund în celula infectată, în loc de doar

un singur exemplar, acest lucru cauzând
autodistrugerea celulei HIV. Maladia SIDA
este în prezent tratată cu un amestec de
medicamente care încetinesc progresul
infecţiei în organism, dar care nu o elimină definitiv. “Abordarea noastră distruge
celulele, astfel încât nu există nici o şansă
ca virusul   să recidiveze, pentru că nu
mai există nici o celulă care să conţină
acest virus”, a declarat prof. Loyter pentru
Canalul 2 al Televiziunii Israeliene. De

asemenea, în vederea prevenirii creşterii
numărului de cazuri de persoane infectate, Ministerul israelian al Sănătăţii a
anunţat la sfârşitul lunii octombrie că va
începe să distribuie, pentru prima dată,
medicamente destinate grupurilor cu risc
ridicat de a contacta HIV. Luate în mod
regulat, aceste medicamente s-au dovedit
a fi eficiente în prevenirea răspândirii HIV
în timpul contactului sexual.

Arheologii israelieni au localizat zona
pe unde romanii au străpuns zidul oraşului Ierusalim acum mai bine de 2000
de ani. Autoritatea Israeliană pentru
Antichităţi a dat publicităţii dovezi fascinante despre operaţiunea militară de
pătrundere a romanilor în Ierusalim şi de
spargere a zidurilor oraşului în perioada
celui de-al Doilea Templu. Descoperirile au fost realizate în urma săpăturilor
arheologice efectuate de IAA în locul în
care este programat să fie construit noul
campus al Academiei de Arte şi Design
„Bezalel”. Pe parcursul săpăturilor, arheologii au descoperit rămăşiţele unui turn
ataşat zidului oraşului. Vizavi de faţada
de vest a turnului au fost găsite zeci
de pietre de catapultă, cu care romanii
au tras spre paznicii evrei care apărau

zidul oraşului.   Potrivit arheologilor dr.
Rina Avner şi dr. Kfir Arbib, acest atac a
avut loc în vremea lui Titus, care a pornit
campania de cucerire a Ierusalimului şi a
celui de-al Doilea Templu. Acest gen de
bombardament urmărea să atace santinelele care se ocupau cu paza zidului
şi să ofere acoperirea necesară pentru
forţele romane, astfel încât acestea să
se apropie de perete cu berbeci şi să
pună la pământ ultima redută care ar fi
mai putut apăra oraşul. Istoricul Iosephus
a fost martor ocular al acestui război. El
a oferit multe detalii despre acest zid în
lucrarea sa „Antichităţi iudaice”. Potrivit
istoricului, zidul a fost proiectat pentru a
proteja noul cartier al oraşului, care s-a
dezvoltat în afara graniţelor sale, la nord
de cele două ziduri ale oraşului existent.

Vindecarea SIDA – aproape de realizare

Apă pentru
o lume însetată

Expertiza israeliană în domeniul tehnologiei apei şi conservării este în mod
frecvent împărtăşită prin intermediul proiectelor guvernamentale de voluntariat,
din domeniile industrial, academic şi al
ONG-urilor. De această dată, beneficiarii vor fi peste 600 de copii de vârstă
şcolară din Ethiopia şi familiile lor, care
vor primi asistenţă tehnică din partea  a
15 studenţi de la Institututul de Tehnologie „Technion”. Proiectul lor va avea
ca rezultat un sistem viabil de transport
al apei potabile pentru şcoli. Construit
de către studenţii israelieni şi  localnici
pe parcursul a doi ani, acest sistem
inteligent colectează apa de ploaie de
pe acoperiş, în timpul sezonului ploios,
şi o stochează într-un rezervor de piatră, construit ca parte a proiectului. De
asemenea, apa este purificată şi tratată
înainte de a ajunge în rezervorul şcolii.
Israelienii au format şi un club de inginerie care se adresează şcolarilor mai
mari pe care i-au învăţat cum să menţină
sistemul şi să trateze apa.
EWB-Technion continuă să sprijine formarea şi organizarea tinerilor şi
este în căutarea altor moduri de a ajuta
comunitatea de a-şi rezolva problema
aprovizionării cu apă. De la momentul
implementării proiectului a fost asigurată
furnizarea de apă potabilă în condiţii de
siguranţă pentru mai mult de 400 de copii
pe zi. Acum, grupul de iniţiativă adună
bani pentru a realiza racordarea unui
centru medical la reţeaua electrică şi
extinderea colectării apei şi a sistemului
de purificare.

Romanii la porţile Ierusalimului

Aplicaţii pentru o viaţă mai sigură

Reporty este o aplicaţie  gratuită care
le permite utilizatorilor de smartphone-uri
din 160 de ţări să comunice cu dispecerii
de urgenţă, chiar şi fără o conexiune la
Internet. Lansat în martie la Tel Aviv, Reporty  are deja 22 de persoane angajate,
iar CEO-ul companiei, Amir Elichai, fost
ofiţer de informaţii în cadrul IDF,  se îndreaptă spre New York, pentru a deschide
o sucursală. Ideea dezvoltării unei asemenea aplicaţii i-a venit ca urmare a unei
experienţe personale, el fiind jefuit lângă o
plajă din Tel Aviv.  Disponibilă pentru iOS
şi Android, Reporty oferă opţiuni pentru a
apela în cazul unei urgenţe medicale, de
poliţie, a unui incendiu sau de comandă
municipală. Aria sa de acoperire include
deja 160 de ţări.  În numărul tot mai mare
de zone complet integrate cu Reporty
(în tot Israelul, şi în curând în trei oraşe
europene şi mai multe oraşe din Asia),
aplicaţia asigură transmisia video în timp
real şi raportarea audio de la locul apelului
este susţinută de un sistem de poziţionare
de interior, care poate localiza apelantul.
Între timp, Magen David Adom, serviciul
medical naţional de urgenţă al Israelului, a
lansat o aplicaţie mobilă, care simplifică în

mod semnificativ procesul de localizare.
Aplicaţia MDA My Maghen David Adom
este disponibilă în limbile ebraică, arabă,
rusă, engleză, franceză şi amharică. Ca
rezultat, centrele de expediere pot redirecţiona mai repede echipele medicale
către pacient. În acelaşi timp, paramedicii
pot utiliza aplicaţia pentru a transmite date
din dosarul medical către medicul care
va prelua cazul la sosirea pacientului în
spital.
Pagină coordonată de DAN DRUŢĂ

AD MEA VEESRIM!

V i c e p r e ş e d i n t e l e F. C . E . R . ,
ec. Ovidiu Bănescu, caută cele mai
bune soluţii la dificultăţile cu care Federaţia se confruntă în lumea schimbărilor economice, din ce în ce mai
rapide, mai dramatice. Îmbină calităţi
greu de pus laolaltă: capabil şi modest;
exigent cu sine, cu ceilalţi, dar sensibil
la suferinţele oamenilor; pe cât de
chivernisit în administrarea banilor, pe
atât de prietenos. La a 60-a aniversare
îi urăm Ad Mea Veesrim!

Mulţumiri din partea
Principesei Margareta

În urma mesajului de felicitare transmis de F.C.E.R. cu ocazia aniversării M.S.
Regele Mihai, Principesa Margareta a
transmis următorul mesaj preşedintelui
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, deputat:
„Domnule Preşedinte,
În numele tatălui meu, Regele Mihai,
vă mulţumesc pentru gândurile bune pe
care le-aţi transmis Majestăţii Sale, cu
ocazia împlinirii vârstei de 95 de ani!
Generozitatea dumneavoastră ne-a
mişcat şi mă bucur de faptul că aţi fost
din nou, cu sufletul, alături de Familia
Regală.”

Fonduri pentru
asistenţa socială
a supravieţuitorilor
Holocaustului, în Israel
şi Marea Britanie

Congresul Mondial Evreiesc (WJC)
anunţă că, la 27 octombrie 2016, Comitetul Financiar al Knesset-ului a aprobat
alocarea unui supliment de 8,85 milioane
de dolari la plata asistenţei sociale a
supravieţuitorilor Holocaustului şi a veteranilor care, de-a lungul celui de-al doilea
război mondial, au luptat împotriva naziştilor şi trăiesc în prezent în Israel. Suma
menţionată va fi acordată retroactiv, pornind de la începutul anului 2015. Odată
cu anul următor, statul Israel va repartiza
din buget 12,5 milioane de dolari, bani
dedicaţi supravieţuitorilor Holocaustului
care trăiesc în Israel, a căror majoritate
trăieşte în sărăcie şi întâmpină dificultăţi
în achitarea serviciilor medicale.
Între timp, Regatul Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord caută să îi ajute pe
supravieţuitorii Holocaustului care trăiesc
aici, după ce au suferit din cauza naziştilor ori s-au refugiat din calea lor. Prin
intermediul Fundaţiei “Six Point” (SPF),
organizaţie care a furnizat acestor supravieţuitori un ajutor financiar în total de 1,4
milioane de lire, se face o ultimă pledoarie
în favoarea lor (până la încheierea acţiunilor fundaţiei menţionate, proiectată în
martie 2017). Începând cu 2012, Fundaţia
“Six Point” a obţinut mai mult de 1000 de
subvenţii pentru victimele Holocaustului,
oferindu-le asistenţă socială şi servicii
destinate îmbunătăţirii calităţii vieţii – facilităţi şi îngrijire temporară la domiciliu,
posibilitatea de a călători –, cu prioritate
celor care suferă ca urmare a experienţei
parcurse în timpul Holocaustului.
CLAUDIA BOSOI
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Un articol şocant
pentru mulţi cititori evrei
Articolul „Stigmatele lui Mihail Sebastian: evreul chibzuit, legionar şi comunist”,
apărut pe 5 noiembrie 2016 în publicaţia „Weekend Adevărul”, a stârnit o serie de
reacţii negative din partea multor cititori evrei.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, deputat, a luat atitudine faţă de unele
derapaje din articol şi i-a transmis o scrisoare şefului Departamentului „Weekend
Adevărul”, Daniel Gorgonaru.
Redăm integral textul scrisorii:
Am citit cu interes şi cu nelinişte articolul publicat de săptămânalul dvs. pe
data de 5 noiembrie şi intitulat „Stigmatele lui Mihail Sebastian: evreul chibzuit,
legionar şi comunist”, semnat de dna
Medeea Stan. Cu interes, pentru că articolul este amplu documentat şi încearcă
să păstreze un echilibru necesar oricărui
demers jurnalistic. Autoarea reuşeşte să
se ţină departe de orice formă de antisemitism în abordarea unor probleme
delicate şi controversate încă din timpul
vieţii scriitorului.
Din păcate, anumite unelte gazetăreşti sunt astfel mânuite de autoarea
articolului încât, în contextul unui reviriment la nivel european al ostilităţii faţă
de evrei, de Statul Israel, unele formulări
generează, în rândul cititorilor evrei, un
sentiment de nelinişte (revin, în mod voit,
asupra acestui cuvânt), de îngrijorare.
Concret, mă refer la titlul articolului
dnei Medeea Stan, la cele trei stigmate
ale lui Sebastian de a fi „evreu chibzuit”,
„legionar” şi „comunist”. Evident, a fi  
evreu, chibzuit sau nu, nu poate fi considerat un „stigmat”, iar dacă autoarea
face aluzie la percepţia UNOR membri ai
societăţii româneşti din anii 1930-1944,
acest lucru ar fi trebuit să fie menţionat
explicit.
De asemenea, i se atribuie în mod
eronat lui Mihail Sebastian calitatea
de „legionar” numai pentru că a scris
la ziarul „Cuvântul”, deşi Marta Petreu
precizează, în cadrul articolului publicat
de „Weekend Adevărul”: „Toleranţa lui
Sebastian la legionarism – nu aş spune
simpatie, în cartea mea nu există asemenea afirmaţii – a fost pe durata ultimelor
două luni ale «Cuvântului», la sfîrşitul
anului 1933”. Iată deci, că în chiar conţinutul articolului este negată apartenenţa
lui Sebastian la legionarism sau măcar
simpatia sa faţă de această mişcare de
extrema dreaptă.
Cât despre acuzaţia că ar fi fost comunist, tot Marta Petreu, citată copios
în articolul semnat de Medeea Stan,
explică: „Scriitorul ţinea socoteală de
numărul lunilor care au trecut de la începerea războiului cu ruşii: Nu ne rămâne
decât să primim moartea ca pe o moarte
de război. (…)Căuta constant de lucru:
traduceri, de pildă, şi ore de limba română la liceu, ca să depăşească impasul
financiar, căci alimentele se scumpeau
văzând cu ochii”. Iar explicaţia continuă,
cu subtitlul „De la un ziar legionar la unul
comunist”: „În iulie 1944, Sebastian s-a
întâlnit cu Lucreţiu Pătrăşcanu, membru
fondator al Partidului Comunist din România, şi-atunci cei doi au făcut planuri
în legătură cu viitoarea activitate a scrii-

Londra

torului la gazeta «România liberă». După
23 august, când România a întors armele
împotriva Germaniei Naziste, Sebastian
a consemnat entuziast: „Toată noaptea
am scris pentru «România liberă», care
trebuia să apară în zori. Eram fericit că
întâmplarea mă făcea gazetar în chiar
noaptea victoriei”.  Aici se cuvine a face o
precizare, legată de folosirea cuvântului
„victorie”: evreii din Regatul României
trăiau în condiţiile grele generate de
legislaţia antisemită a Guvernului Antonescu în domeniile social şi economic şi
erau mereu în tensiune, sub ameninţarea deportării şi, în numeroase cazuri,
a exterminării lor fizice. De aceea, au
considerat căderea regimului Antonescu
ca o eliberare de un mare pericol.  
Mihai Iovănel, citat şi el în acelaşi
articol, explică, la rândul său, relaţia stânga-dreapta politică în viaţa lui Sebastian:
„«Cuvântul» a fost un ziar de dreapta,
începând într-un sens relaxat şi deschis
dialogului politic-intelectual şi sfârşind ca
organ legionar. Trecerea lui Sebastian de
la «Cuvântul», ziar de dreapta, la presa
de stânga, chiar comunistă, ţine de evoluţia lui sub influenţa evenimentelor – de
la un estetism individualist dezangajat,
aparţinând unui individ care se apropia
de subiecte politice mai mult ca literat
decât ca ideolog vertebrat, către forme
mult mai politice de solidaritate şi chiar de
acţiune“. Iată, deci, că acuzaţiile de legio
narism şi comunism nu se susţin, fiind
contrazise chiar de personalităţile citate
în articol. Dar titlul articolului rămâne,
aşa cum a rămas şi subtitlul formulat Un
strigăt zvârlit ca un scuipat: jidan fricos,
care este un citat din Mihail Sebastian,
dar care, nefiind pus în ghilimele, apare
ca o expresie aparţinând autoarei şi,
implicit, redacţiei.
În sfârşit, dar nu în cele din urmă, ca
un cititor asiduu al publicaţiilor Adevărul
şi Weekend Adevărul, mi-aş fi dorit, întrun articol despre Mihail Sebastian, o mai
susţinută dezbatere despre activitatea sa
literară, decât despre ideologia publicaţiilor la care a scris. De altfel, am aflat
despre cele publicate în „Weekend Adevărul” în timpul unor ample şi consistente
dezbateri privindu-l pe Mihail Sebastian,
care au avut loc în cadrul Festivalului
de la Brăila consacrat personalităţii
sale,ajuns la a patra ediţie.
În final, apreciez că titlurile şi subtitlurile din articol dăunează probităţii
intelectuale şi prestigiului publicaţiei
dumneavoastră.
Cu stimă,
Dr. Aurel Vainer
preşedintele F.C.E.R.
deputat
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Mesajul preşedintelui României,
Klaus Iohannis, cu ocazia
Reuniunii Plenare a I.H.R.A.

10 noiembrie 2016
Preşedintele României, domnul Klaus
Iohannis, a transmis miercuri, 9 noiembrie a.c., un mesaj cu ocazia Reuniunii
Plenare a Alianţei Internaţionale pentru
Memoria Holocaustului. Mesajul a fost
prezentat de către domnul Andrei Muraru,
Consilier Prezidenţial - Departamentul
Relaţii cu Autorităţile Publice şi Societatea
Civilă. Vă prezentăm în continuare textul
mesajului:
„Cu prilejul celei de-a doua Reuniuni
Plenare a Alianţei Internaţionale pentru
Memoria Holocaustului, organizată sub
preşedinţia României, transmit salutul
meu cordial tuturor participanţilor. Evenimentul la care luaţi parte nu se desfăşoară
întâmplător la Iaşi. Oraşul din nordul Moldovei este un loc cu o memorie încărcată

şi apreciez faptul că delegaţiile de peste
hotare au ocazia să cunoască acest spaţiu
simbolic pentru tragicele consecinţe ale
Holocaustului pe teritoriul României.
Se împlinesc opt luni de când ţara
noastră a preluat preşedinţia Alianţei
Internaţionale pentru Memoria Holocaustului. În această perioadă, prin realizările
concrete pe care le-am înregistrat, am
demonstrat că suntem consecvenţi principiilor pe care le promovăm: toleranţa şi
mobilizarea împotriva extremismului de
orice fel, în acord cu valorile democratice
care ghidează statul român.
Angajamentele noastre, la preluarea
preşedinţiei IHRA, s-au axat pe trei coordonate principale: consolidarea educaţiei
despre Holocaust în statele membre IHRA
şi nu numai, a cercetării academice în
(Continuare în pag. 19)

Odiseea episcopului Áron Márton:
salvatorul a mii de evrei, persecutat
de Securitatea comunistă

Printre înalte feţe bisericeşti persecutate de securitatea comunistă s-au aflat
şi reprezentanţi ai cultului romano-catolic. Episcopul Áron Márton a fost închis
timp de şase ani pentru criticile aduse
regimului comunist. În   perioada celui
de-al doilea război mondial a contribuit la
salvarea de la exterminare a unor evrei
transilvăneni şi a fost declarat de Israel
„Drept între Popoare” în anul 1999.
Áron Márton a fost episcop romanocatolic al Diecezei de Alba Iulia între anii
1938-1980. În perioada 1949-1955 a fost
arestat de autorităţile comuniste. Márton a
luptat în primul război mondial ca locotenent în Divizia 82 Secuiască, fiind rănit de
trei ori în luptele de la
Doberdo, Pasul Oituz şi Asiago. După
demobilizare a lucrat
în agricultură şi apoi
a fost contabil la un
ocol silvic. Între anii
1920-1924 a studiat
la Institutul Teologic
Romano-Catolic din
Alba Iulia. A evoluat
în cariera religioasă foarte rapid, ajungând ca în 1938 să fie numit de către
Papa Pius al XI-lea episcop romanocatolic de Alba Iulia. Este consacrat ca
episcop la 12 februarie 1939 în Biserica
Sf. Arh. Mihail din Cluj-Napoca. […]
Într-o scrisoare adresată prim-ministrului ungar Döme Sztójay, în perioada
regimului Szàlasi (martie 1944-martie
1945), a scris: „Împreună cu credincioşii
diecezei mele a trebuit să constat cu stupoare măsura iresponsabilă prin care nu
se cruţă viaţa evreimii, mergându-se până
la ultima limită a inumanului. Cu respect
şi în deplină cunoştinţă a responsabilităţii

mele, vă atrag atenţia că pentru o astfel
de faptă un om, chiar dacă este primministru, ori un guvern, nu are mandat
pentru că povara o va purta un întreg
popor. Tocmai de aceea, vă rog să retrageţi imediat această măsură!”. În 1999
Israelul i-a acordat (post mortem) „Cetăţenia de onoare”, titlul şi medalia “Drept
între Popoare”. În 1948, E.S. Áron Márton
şi alţi şapte episcopi catolici au trimis o
scrisoare guvernului României arătând
contradicţiile din Constituţia RPR din anul
1948, care îngrădea libertatea de conştiinţă şi religie. Ei au solicitat acordarea
de libertate religioasă pentru toate credinţele din România, asigurând educaţia
religioasă în şcoli şi
oficierea de servicii
divine în armată, în
spitale, orfelinate şi
închisori. Episcopul
a fost arestat la 21
iunie 1949 în primele
valuri de represiune.
Se îndrepta cu un
taxi către localitatea
Teiuş, unde urma să
celebreze o liturghie. A fost deţinut în mai
multe închisori, interogat de mai multe ori,
apoi lăsat în izolare zile întregi. Circulau
zvonuri că ar fi deţinut la Piteşti, Aiud şi
Sighet. La 13 iulie 1951 a fost condamnat
la închisoare pe viaţă. Nu a vorbit niciodată despre perioada petrecută în închisoare, dar colegii săi de celulă au povestit
despre suferinţele sale. A fost eliberat din
închisoarea Sighet la 24 martie 1955 la
cererea dr. Petru Groza şi s-a reîntors la
Alba Iulia, după ce i s-a refuzat intrarea
la Bucureşti.   […]
(Extrase din articolul lui DORIN
TIMONEA, din „Adevărul de Alba Iulia”)

Conferinţă dedicată educaţiei despre Holocaust

La 26 octombrie , în organizarea Ambasadei României la Londra şi a UCL – SSEES (University College
London – School of Slavonic and East European Studies),   s-a desfăşurat o conferinţă dedicată educaţiei
despre Holocaust. Intitulată ”Conference on Holocaust
Education – Remembrance, Memory, Responsibility”,
manifestarea a avut loc sub egida preşedinţiei române a
IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance).
Tema conferinţei, se arată într-un comunicat al
ambasadei României de la Londra, a vizat priorităţile
asumate de România pentru anul 2016, respectiv
consolidarea educaţiei în domeniul Holocaustului în
statele membre şi observatoare la IHRA şi promovarea
cercetării academice în domeniul Holocaustului, a accesului la arhivele relevante şi formarea de specialişti.
Manifestarea a cuprins patru sesiuni tematice, cu participarea unor demnitari şi experţi români şi britanici din
domeniile educaţiei şi cercetării Holocaustului. Printre
aceştia s-au aflat Sir Eric Pickles, reprezentant special

al Marii Britanii pe problematici post-Holocaust, Andrei
Muraru, consilier prezidenţial, Alex Maws, şef al Departamentului pentru Educaţie al ”Holocaust Educational
Trust” din Londra, Paula Cowan, profesor la Universita-

tea West of Scotland, general (r) Mihail Ionescu, director
al Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie
Militară al Ministerului Apărării.
Vorbitorii au subliniat, prin raportare la propria expertiză în domeniul de referinţă al conferinţei sau la politici
publice, demersurile specifice în promovarea educaţiei
despre Holocaust, atât din perspectiva diversificării metodologiilor şi a conţinutului educaţional, în cadre formale şi
informale, cât şi din cea a angajării instituţionale în asumarea trecutului ca modalitate de protejare a viitorului.
Consilierul prezidenţial Andrei Muraru a subliniat
angajamentele asumate de România pe parcursul
exercitării preşedinţiei IHRA, respectiv promovarea
cercetării Holocaustului şi a educaţiei despre Holocaust
în România, iar Sir Eric Pickles a apreciat realizările
de etapă ale preşedinţiei româneşti a IHRA, în special
reuşita adoptării definiţiei antisemitismului, afirmând că
au fost stabilite “standarde pe care statele membre ale
IHRA vor trebui să facă eforturi pentru a le atinge”. (E.G.)

12

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 482-483 (1282-1283) - 1 - 30 noiembrie 2016

Mihail Sebastian
readus acasă
Pentru al patrulea an la rând, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.) a reuşit, cu sprijinul
partenerilor săi, să îl readucă acasă,
în oraşul cu salcâmi, pe cel plecat de
lângă Dunăre ca Iosif Hechter şi revenit
ca Mihail Sebastian. De această dată,
revenirea s-a realizat cu ajutorul Festivalului „Mihail Sebastian”, crescut, în
mod firesc, din precedentele trei ediţii ale
„Zilelor” dedicate autorului. Prin bogăţia
şi diversitatea programului (trei zile de
dezbateri, mese rotunde, comunicări,
concerte şi momente muzicale, piese de
teatru) şi prin numărul mult mai mare de
participanţi din România, Israel şi Franţa,
schimbarea de la „Zilele Mihail Sebastian” la Festivalul „Mihail Sebastian”
nu a fost una formală, de nume, ci una
izvorâtă dintr-o dezvoltare structurală a
manifestării iniţiale.
În zilele de 3-5 noiembrie a.c., în
organizarea F.C.E.R.-C.M., cu sprijinul
Ministerului Culturii şi în parteneriat cu
Teatrul „Maria Filotti” din Brăila, Comunitatea Evreilor din Brăila, Muzeul
Brăilei „Carol I”, Primăria Municipiului
Brăila, Consiliul Judeţean Brăila, Instituţia Prefectului şi Muzeul Judeţean
„Panait Istrati”, programul-maraton al
evenimentului s-a desfăşurat la Teatrul
„Maria Filotti”, recent şi elegant renovat,
şi la Muzeul „Carol I”.
La reuşita acţiunii şi-au adus contribuţia Robert Schorr şi Silvian Horn,
directori în cadrul F.C.E.R., Silvia Solomonovici, Laurenţiu Zilbermann, Andreea Varodin, Janina Ilie.
În timpul Festivalului, colegii noştri
Silvia Solomonovici şi Laurenţiu Zilbermann şi-au sărbătorit zilele de naştere.
Le spunem şi noi Ad Mea Veesrim!

ªi a fost Ziua Întâi
În deschiderea Festivalului, în calitate
de gazdă, Lucian Sabados,   directorul
cochetului Teatru „Maria Filotti”, a subliniat că piesele scrise de „uriaşul” Mihail
Sebastian sunt, după cele ale lui Caragiale, „cele mai jucate şi cele mai iubite
de publicul, de regizorii şi de actorii din
România”, iar programul Festivalului a
fost gândit împreună cu Aurel Vainer şi
Robert Schorr. Regizorul şi-a amintit că
după ce a câştigat concursul de manager
al teatrului brăilean, primii care au venit în
biroul său pentru a-l felicita au fost membrii
conducerii Comunităţii evreieşti din oraş.
La rândul său, Robert Schorr, directorul adjunct al Deptamentului Cultură, Artă
şi Media, a spus că după oraşul său natal,
Suceava, Brăila i se pare „cel mai frumos
oraş din România, pentru că oraşele cele
mai frumoase sunt cele unde ai cei mai
buni prieteni”.  El a mai subliniat că Lucian
Sabados, prof.dr. Ionel Cândea, directorul
Muzeului Brăilei, ca şi Nadia Ustinescu,
preşedinta C.E. Brăila, prefectul Mădălina
Cochino, preşedintele CJ Francisk-Iulian
Chiriac, primarul Viorel Marian Dragomir
au fost cu toţii „gazde minunate şi prieteni
buni”.
Aflat pe un sui generis post de gazdă,
dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.
şi deputat, le-a urat şalom tuturor celor
prezenţi, subliniind că de pace are lumea
cea mai mare nevoie în acest moment.
„Ideea de a-l readuce pe  Sebastian acasă mi-a venit pentru că pentru noi, foştii
elevi de la Liceul Cultura B, căruia ulterior
i s-a dat numele marelui scriitor, Mihail
Sebastian era un model intelectual şi un
mare spirit evreo-român”, a mărturisit
vorbitorul, care a mulţumit pentru sprijin
autorităţilor locale şi Ministerului Culturii.
„M-am întrebat dacă vom reuşi să facem
un adevărat Festival din Zilele Sebastian,
şi am reuşit nu numai cu ajutorul lui Robert
Schorr, Lucian Sabados şi Ionel Cândea,
dar şi al Liceului «Hariclea Darclée», al

Teatrului Karov şi al lui Carol Feldman,
sosiţi din Israel, precum şi cu ajutorul lui
Geo Şerban”, a spus preşedintele Vainer,
care a adăugat că s-a bucurat să participe, cu puţin timp în urmă, la reinaugurarea Teatrului „Maria Filotti” şi să vadă că
autorităţile locale au înţeles nevoia de a
promova şi în acest fel imaginea judeţului
şi a oraşului Brăila.
Dintre „premierele” Festivalului, Aurel
Vainer a amintit prima prezentare virtuală a Muzeului de Istorie a Evreilor din
România şi prezenţa în ţară a Micaelei
Sebastian, nepoata scriitorului brăilean.

Cultura, promotor al renumelui
comunitãþii brãilene
Prin Festivalul „Mihail Sebastian”, a
cărui primă ediţie sub acest nume o inaugurăm acum, Brăila duce mai departe renumele oraşului nostru, a declarat Viorel
Marian Dragomir, primarul Brăilei. Meritele oraşului, a arătat vorbitorul, sunt legate
de personalităţile care l-au îmbogăţit. Azi,
încercăm să preluăm valorile create de
români şi de toate etniile care au trăit aici
şi dorim ca ele să fie transmise generaţiilor viitoare, ca ele să devină exemple
pentru comunitate. Dar nu ne mulţumim
cu trecutul, vrem să privim în viitor şi să
provocăm generaţiile următoare să preia
aceste valori. Vrem ca ”oraşul cu salcâmi”,
aşa cum l-a numit Sebastian,  să ajungă
aşa cum a fost în trecut. Mulţumim celor
prezenţi care, sunt convins, vor duce mai
departe tradiţiile şi renumele oamenilor de
valoare de pe aceste meleaguri.
Francisk-Iulian Chiriac, preşedintele
Consiliului Judeţean Brăila, a subliniat
că organizatorii Festivalului promovează
numele oraşului şi judeţului Brăila şi că
autorităţile locale acordă multă atenţie
culturii tocmai datorită rolului acesteia de
promotor al renumelui comunităţii brăilene. „Suntem alături de directorii Teatrului
şi Muzeului pentru a-i face cunoscuţi pe
brăilenii care, prin scrisul lor, au influenţat
un mare număr de vieţi. Mai avem mult
de muncă, poate că încă nu îi cinstim cât
se cuvine pe aceşti înaintaşi, dar trebuie
să îi facem pe oameni să vină la Brăila
şi să vadă unde a trăit  şi a scris Mihail
Sebastian, ce a făcut el pentru oraşul său.
Trebuie să la transmitem copiilor noştri
şi celor de pe alte meleaguri patrimoniul
imens şi bogăţia Brăilei”, a spus vorbitorul.
Prof. univ. dr. Ionel Cândea, directorul
Muzeului ”Carol I”, a înmânat notabilităţilor prezente la deschiderea oficială
a Festivalului volumul „Eugen Schileru
– viaţa lui ca o carte”, care tratează despre problema multiculturalităţii Brăilei,
şi a promis că va rămâne împreună cu
F.C.E.R., cu Teatrul „Maria Filotti” şi cu
alţi co-organizatori, pentru a realiza an de
an Festivalul „Mihail Sebastian”, ceea ce
l-a determinat pe Aurel Vainer să propună
chiar stabilirea unui acord de parteneriat
între organizatorii manifestării.

Aspect din spectacolul cu piesa „Jocul de-a vacanţa”

Suntem mulţumiţi că Instituţia Prefectului este parte a Festivalului „Sebastian”,
a transmis, într-un mesaj, Mădălina Cochino, prefectul judeţului Brăila. Despre
Mihail Sebastian, se arată în textul mesajului, veţi afla pe parcursul Festivalului.”Eu
cred că aceste zile îi vor marca pe  cei
care sunt prezenţi la eveniment. Vom
încerca cu toţii să trăim şi să fim contemporanii lui Mihail Sebastian şi cred
că Festivalul va fi un succes, atât pentru
public cât şi pentru  realizatori”, a subliniat
în mesaj prefectul judeţului Brăila.
Nadia Ustinescu, preşedintele C.E.
Brăila a evocat cu multă emoţie naşterea
ideii organizării la Brăila a „Zilelor Sebastian”. Părintele acesteia a fost preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, în timpul unei
vizite în urbea natală a scriitorului. De
aceea, vorbitoarea şi-a manifestat dorinţa ca „Zilele Sebastian”, devenite acum
Festival, să fie sărbătorite cât mai mult
timp şi aceasta în prezenţa preşedintelui
Federaţiei. În răspunsul dat, preşedintele
F.C.E.R. a arătat: ”Marcăm istoria omului
Mihail Sebastian, viaţa lui şi cum a văzut
el viaţa. Cu toţii suntem creatorii unei istorii noi dar prin această evocare readucem
la viaţă istoria”.

Un suflet în contradicþie
cu turbulenþa lumii din vremea lui
După încheierea discursurilor inaugurale, a debutat o amplă suită de comunicări, care avea să dureze trei zile. Prima
i-a aparţinut fostului ministru al Culturii,
dr. Ioan Vulpescu, care a menţionat că
după 1989 au existat două ediţii extrem
de valoroase despre Mihail Sebastian,
una fiind a Editurii Academiei, alta fiind
seria de lucrări scoase de Geo Şerban
la Editura Hasefer. În comunicarea sa,
intitulată „Mihail Sebastian, un umanist
într-o lume a extremelor”, vorbitorul a
analizat mai multe laturi ale personalităţii
complexe a lui Sebastian. A fost cel mai
bun critic literar într-o perioadă în care au
scris şi au strălucit Şerban Cioculescu şi
Eugen Lovinescu şi a fost unul dintre cei
mai buni critici dramatici pe care i-a avut
România, dar a fost şi un valoros critic
plastic şi muzical. Ca publicist politic, a
scris la „Curentul” lui Nae Ionescu, dar
când publicaţia a trecut de la dreapta la
extrema dreaptă, Sebastian şi-a încetat
colaborarea, nescriind niciodată articole
de extrema dreaptă, a subliniat Ioan

Vulpescu. „A avut o prietenie umană, profundă, pentru Nae Ionescu, dar a rămas
ferm pe poziţii democratice şi raţionale,
în perioada în care Mircea Eliade şi Emil
Cioran au derapat spre iraţionalism. (…)
Nici în dezbaterea identitară, în care sunt
antrenaţi în anii ’30 evreii români, Sebastian nu se situează pe poziţiile extremelor.
Nu este nici comunist, nici asimilist, dar
nici sionist revizionist. La fel ca majoritatea comunităţii evreieşti, a optat pentru
integrarea fără pierderea identităţii în
majoritatea românească prin creaţie, prin
participarea deplină a evreilor la viaţa
socială, politică, economică şi culturală
românească. Acestea sunt argumente
suficient de puternice pentru a respinge
acuzele de legionarism şi comunism.
Poziţia sa nu a fost una comodă şi nici
uşor de menţinut într-o lume românească
agitată de cele două extreme. Aceasta
este drama lui Mihail Sebastian, drama
însingurării sale progresive”, a spus fostul
ministru.
În comunicarea ”Notă pe marginea
publicisticii lui Mihail Sebastian”, prof. dr.
Ionel Cândea a vorbit despre capacitatea
lui Sebastian de a analiza fenomenul
politic din România şi în acest context,
a dat drept exemplu articolul ”Moartea
Partidului Liberal”. Articolul se referea
la filiala din Brăila a partidului, dar este
vorba de moartea liberalilor, în general,
a arătat autorul comunicării. Sebastian a
subliniat că nici un liberal talentat din Brăila nu a reuşit să obţină funcţii importante
guvernamentale în timpul guvernărilor
liberale.
Prof. Cândea a menţionat şi cazul  
omului politic liberal Radu Portocală, avocat, primar şi apoi Cetăţean de Onoare
al Brăilei, senator liberal şi ministru. I-a
studiat  dosarul de la Securitate, în care
a văzut scris următoarele: „Sub urgia
legionară, a apărat în justiţie, înaintea
instanţelor de românizare, precum şi a
Curţilor de Apel şi Casaţie, pe toţi evreii
care l-au solicitat. A fost dintre puţinii
avocaţi creştini care au avut curajul unei
continue activităţi publice de acest fel […]
refuzând orice onorariu. […] Sub regim
legionar, în faţa instanţelor de românizare,
el a combătut şi învederat în diferite şedinţe publice absurditatea teoriei rasiale,
demonstrând lipsa ei de fundament biologic, social şi moral. […] Pentru asemenea
atitudini şi activitate, a fost ameninţat cu
radierea din Baroul Ilfov…”. Radu Portocală, a arătat prof. Cândea, s-a retras din
viaţa politică în 1940 înaintea venirii la
putere a guvernelor Gigurtu şi a regimului
Antonescu. Cu toate acestea, în unele
medii Radu Portocală a fost considerat
criminal de război, a arătat vorbitorul.

Vom sprijini organizarea
Festivalului „Mihail Sebastian”
Ing. José Iacobescu, preşedintele
B’nai B’rith România, i-a felicitat pe organizatorii Festivalului şi a scos în evidenţă
spiritul de toleranţă  predominant în Brăila,
oraş multietnic. Toleranţa stă în atenţia
BB România, care de câţiva ani organizează evenimentul ”Podurile Toleranţei”.
Carol Feldman, Eva Galambos, dr. Aurel Vainer şi
Geni Brenda, prezentând „Romanul unui evreu”

ALEXANDRU MARINESCU
EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 13)
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M ihai l S ebas t ian r e a d u s a c a s ă

(Urmare din pag. 12) Vorbitorul a arătat

că BBR va sprijini
organizarea Festivalului „Mihail Sebastian” de la Brăila şi va comunica forurilor
internaţionale ale B’nai B’rith – BBEuropa
şi BB International – dezideratul lui de a
internaţionaliza acest festival.

„Periplu printre poeþi” –
prima carte lansatã la Festival
Alexandru Marinescu, directorul editurii Hasefer, a apreciat colaborarea rodnică
pe care o are de ani de zile cu Geo Şerban, autorul a numeroase lucrări despre
Mihail Sebastian. Pentru fiecare ediţie
a ”Zilelor”, acum Festivalul „Sebastian”,
”Geo se apleacă asupra lucrărilor scriitorului şi găseşte noi şi noi aspecte care
merită să fie scoase la lumină. Paginile lui
Sebastian ar fi mai puţin accesibile  dacă
Geo nu le-ar fi adunat”, a arătat directorul
editurii Hasefer. În calitate de critic literar,
Mihail Sebastian se ocupă de autori pe
care-i consideră mari valori. El pune trăirea scriitorului pe prim plan, propunând
ca instrument şi propria gândire dar fără
să o impună. Sebastian a recunoscut,
în ceea ce priveşte poezia, că numărul
cititorilor de poezie este mai mic decât cel
al poeţilor. În textele alese, Geo Şerban
a reuşit să scoată în evidenţă nu numai
metodica lui Sebastian, ci şi felul în care în
critica lui literară a îmbinat şi moralitatea,
a spus Alexandru Marinescu.
Despre naşterea volumului a vorbit
scriitorul şi istoricul literar Geo Şerban.
Seria de volume s-a născut pentru a da
un răspuns destul de agresiv celor care
au minimalizat valoarea lui Mihail Sebastian. În ceea ce priveşte poezia, teza de
bacalaureat a lui Sebastian a tratat acest
subiect. El a debutat cu versuri, urmate de
traduceri din poeţi francezi. A încercat să

Rodica Mandache şi Marius Manole

fie poet, dar a
renunţat apoi la
poezie. Până în
1938, Sebastian a comentat
poezia românească. Deoarece nu se
cunoşteau textele din revistele de poezie,
el a decis să
le promoveze.
Se pliază pe
individualitatea
produsului poetic, indiferent
de valoarea
personală a
poetului, tratându-l de pildă pe Arghezi la fel ca pe
un debutant. Sebastian stimula poezia
chiar dacă nu a fost de acord cu poetul ca
persoană. Sebastian, a arătat în încheiere
Geo Şerban, iubea poezia extraordinar
şi aceasta reiese şi din volumul ”Periplu
printre poeţi”.

ªi a fost Ziua a Doua ...
... în care un loc important i-a revenit
amintirilor Micaelei Sebastian, nepoata
scriitorului, sosită din Franţa pentru a
participa la Festival. „Vă rog să nu fiţi dezamăgiţi – a spus ea într-o română fluentă
– pentru că nu vă pot spune multe despre
unchiul meu. Nu l-am cunoscut niciodată,
el a murit cu 13 ani înainte să mă nasc.
Tatăl meu, Beno Hechter, era obsedat
de fratele său, de moartea acestuia, de
suferinţele cauzate de antisemitism, motiv
pentru care a şi luat numele de Sebastian, în loc de Hechter, şi nici nu a vrut să
vorbească vreodată româneşte cu mine.
Voia să fiu o adevărată franţuzoaică. Tatăl
meu nu ne-a povestit niciodată prin ce
trecuse în România. Acum, că am venit
aici, am senzaţia că mi s-a deschis o uşă:
am văzut succesul piesei «Jocul de-a
vacanţa», am văzut că Mihail Sebastian
e cunoscut în România. Citind două scrisori găsite recent, tatăl meu a aflat că
Sebastian era controversat în România
şi Israel, din cauza romanului «De 2000
de ani». Cred că s-ar putea scrie o nouă
carte despre ceea ce s-a întâmplat după
moartea lui Mihail Sebastian. El s-a opus
ca «Jurnalul» să fie publicat în timpul vieţii

– Aţi spus că doriţi să îl faceţi cunoscut pe Mihail Sebastian în
Franţa. Ar fi un rezultat concret al Zilelor Sebastian şi al acestui
Festival. Ce anume vă propuneţi să faceţi?
– Sunt o actriţă destul de cunoscută, fără a fi o stea. Impresarul meu aparţine unei mari agenţii. Am să îi dau piesele, pe care
în ultimele 3-4 luni le-am dat unor regizori destul de cunoscuţi.
În România am găsit forţa care îmi lipsea. În toată copilăria
şi adolescenţa am trăit în umbra lui Mihail Sebastian, văzut
cu ochii tatălui meu, fără a-mi putea face o părere personală.
Dacă mă luam după tata, Mihail era cel mai mare autor care a
trăit vreodată. Îmi lipsea capacitatea de a privi lucrurile obiectiv.
Ieri, când am văzut spectacolul („Jocul de-a vacanţa” – n. red.),
am dobândit perspectiva de care aveam nevoie. Acum, îi voi
spune agentului meu cine e Mihail în România şi îl voi ruga să
îmi recomande regizori care ar putea fi interesaţi de acest gen
de teatru. E întotdeauna nevoie de actori cunoscuţi, de numele
unei stele pe afiş. Din păcate, eu nu mai am vârsta de a juca
personajele lui Sebastian. Cineva va trebui să se îndrăgostească
de aceste piese.
– Cum a crescut cu timpul interesul dvs. faţă de Sebastian
şi cât este el de mare acum?
– E foarte complicat. Imaginaţi-vă că tatăl meu nu vorbea
decât de Mihail, nu se gândea decât la el, trăia alături de mine,
vorbea cu toţi despre el, dar mie nu îmi vorbea niciodată de
Mihail. Tata interzisese să vorbim româna acasă, unde eram
patru persoane: tata, mama, bunica (maternă – n.red.) şi eu.
Bunica nu vorbea decât româneşte. Dimineaţa, părinţii plecau
la lucru, iar eu vorbeam româneşte cu bunica, în timp ce ea îşi
făcea treaba la bucătărie. Când părinţii reveneau, toată lumea
vorbea franţuzeşte. Nu am fost încurajată să citesc piesele
unchiului meu, dar le-am citit. Nu ştiu să scriu româneşte, dar
pot citi. Poate că lucrurile au stat aşa pentru că eram fată.
Dacă aş fi fost băiat, poate că mi s-ar fi spus mai multe. Poate
voiau să mă protejeze faţă de o moştenire prea grea, poate nu

Înainte de a se pronunţa asupra exigenţelor poeziei şi a felului
cum înţeleg poeţii să răspundă aşteptărilor publicului, Mihail Sebastian a fost
tentat a încerca el însuşi un experiment
de creaţie lirică originală. Sub acoperirea unui pseudonim repede reprimat
(Eraclie Pralea), debuta cu versuri în
săptămânalul ieşean „Lumea bazar” (23
aprilie 1926). Încercarea a trecut neluată în seamă, încât se putea bănui un
capriciu de începător. Dar, în primăvara
lui 1928, de astădată semnând Mihail
Sebastian, şovăielnicul poet îşi lua
inima în dinţi încredinţând „Universului
literar” o poezie intitulată Imn:

MOZAIC

Nico Nitai şi Luiza Kohn

sale, dar este o lucrare genială. Iar Geo
Şerban face un lucru minunat aducând în
faţa cititorilor opere mai puţin cunoscute.”
Despre bunica sa paternă, Micaela
Sebastian a afirmat că era „o femeie
dură”, pe care o vizita duminicile, dar de
care îi era frică, pe care nu a iubit-o şi
de care nu crede că a fost iubită, dar la
moartea sa, l-a văzut pentru prima oară
plângând pe Beno.
Amintirile Micaelei, care îşi descrie
tatăl ca un om reţinut, care nu îşi arăta
emoţiile, diferă de amintirile lui Nico Nitai
despre fostul său profesor de franceză,
pe care îl crede „un om deschis”.

Scurtã istorie a Muzeului
de Istorie a Evreilor
Un moment inedit l-a reprezentat vizionarea unui documentar despre Muzeul de
Istorie a Evreilor, situat în clădirea Templului ”Unirea Sfântă”, una dintre cele mai
frumoase sinagogi din ţară, o adevărată
bijuterie. Muzeul de Istorie a Evreilor va
căpăta în curând o faţă nouă, ilustrând
diferitele perioade de atestare a prezenţei
evreilor pe teritoriul românesc. Preşedintele F.C.E.R. a apreciat faptul că există
acest muzeu ”într-un templu splendid” iar
bogăţia de exponate oferă posibilitatea de
a cunoaşte trecutul, obiceiurile, tradiţiile,
cultura  şi rolul jucat de evrei în dezvoltarea României. El a menţionat şi proiectul
guvernamental vizând crearea unui Muzeu
al Iudaismului şi Holocaustului, iniţiativa
aparţinând preşedintelui Iohannis.

În umbra lui Mihail Sebastian
Interviu cu Micaela Sebastian

Lirism tributar

(Continuare în pag. 22)

aveau încredere în mine. Tata avea
o obsesie: să îl publice pe Mihail
Sebastian în Franţa. Ceea ce e
trist e că a murit chiar înainte ca
asta să se întâmple. Ceauşescu
a căzut în decembrie 1989, iar
tata a murit şase luni mai târziu.
Ultima dorinţă a tatălui meu, exprimată într-o scrisoare, a fost să
nu public niciodată „Jurnalul”. L-am
dat împotriva dorinţei tatălui meu,
dar era imposibil să nu faci publică
această operă literară. Acesta era
paradoxul în care a trăit tata şi în care
am trăit şi eu. Tata s-a comportat de parcă
Mihail i-ar fi aparţinut numai lui. Pe de-o parte, ar fi vrut ca Mihail să fie publicat, pe de alta, era numai al lui, era dragostea
lui. Fratele lor cel mare nu se interesa la fel de mult de Mihail.
Poldi plecase foarte devreme din România şi nu voia să aibă
de-a face cu toată povestea asta.
– Mihail Sebastian spunea că nu îţi poţi da demisia nici din
a fi evreu, nici din a fi om de la Dunăre. Dvs. nu vă puteţi da
demisia din a fi nepoata lui Mihail Sebastian...
– Sunt întru totul de acord. Şi nu pot demisiona nici din
statutul meu de franţuzoaică, de evreică şi nici de româncă.
Revenind aici, unde tata nu a vrut niciodată să se întoarcă,
vorbesc pentru prima oară româneşte după 30 de ani, după
anii în care o priveam pe bunica făcând sărmăluţe şi vorbeam
cu ea româneşte. Acasă mâncam numai româneşte. Dacă mă
simt româncă, e şi din cauza mâncării de acasă, din copilărie.
Azi, îmi lipsesc şi vinetele, şi sărmăluţele, pentru că nu am
învăţat să le fac.
– Mulţumesc!
Interviu de ALX. MARINESCU

Desfăşură-se ceasul înalt, unic egal
Şi fie uniform prin locurile-aceste,
Îndoaie-se cu linişti de apă lângă mal
Spre seară, când nu ştii ce e şi ce nu este.
Oprească-se aici eternizat şi dens
Cu singura lumină, pe care-o mai aştept
Să-l desluşesc aproape şi să-l iubesc
intens,
Să-l recunosc mai bine şi să-l iubesc
mai drept.
Desfăşură-se ceasul din ce în ce
mai vechi
Simplificat şi sobru, intim şi linear.
Subtilizând tăcerea spre calm şi transparenţă
Desfăşură-se ceasul din ce în ce mai clar.
(„Universul literar”, 12 febr. 1928)
Peste două luni, recidiva, chiar dacă
mai puţin încifrat gramatical, consecvent
abscons sub raportul ideii desfăşurate,
declarat Declin:
Eu mă gândesc de-aici nedumerit
şi singur
la despărţirea care abia acum se-tâmplă
ca un răspuns târziu în ceasul ăsta când
în amintire pierd un ochi, o stea
şi-o tâmplă.
De-ar stărui acum aceleaşi ceruri vechi
şi drumul cunoscând în care parte duce,
neîndurat şi aspru, eu te-aş opri în cale,
să nu mai vii să tulburi tăcerea mea
de cruce.
Dar dacă trebuia în sinea mea să arzi
pe ruguri, să te lepezi de tine, pământeană,
de ce nu pot acum călugăresc să uit
şi să mă regăsesc, cucernic, în sutană ?
(„Universul literar”, 22 aprilie 1928)
Pare că junele experimentator ar fi
fost atras să abandoneze mimetismul
barbian prea vizibil, în favoarea unor
tonalităţi de provenienţă argheziană,
fără convingere însă, fiindcă o a treia
piesă lirică, peste luni de zile, poartă
declarat, încă din vocabular,  modulaţii
de atelier barbist:
Cântec închis
Unde acest cântec de seară se spune
singur,
unde aceste vorbe în sinea lor
se ascund,
o tristeţe începe din oricare parte,
precum în amintire un pământ rotund.
Eşti tu ceas al meu, întârziat în vreme
ca o mână subţire pe un umăr,
şi cobori tu glasuri ştiute şi vechi
să le cântăresc târziu şi să le număr?
Apropie-se limpede cel din urmă glas
şi monotonia lui să fie atât de prelungă
pe cât cuvintele aproape de tăcere
şi pe cât tristeţea lor tristeţea lui
s-o ajungă.
(„Universul literar”,
2 decembrie 1928)
Invocarea „monotoniei” în postura
mimetică de care nu poate să se debaraseze sugerează luciditatea poetului
de ocazie de a constata că nu se află
pe un drum rodnic. În materie de versuri, va decide să se retranşeze strict
în traduceri.
GEO ŞERBAN

14

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 482-483 (1282-1283) - 1 - 30 noiembrie 2016

JCC

ROMÂNIA

JCC
Bucureşti

Ziua Mondialã a Studiului Iudaic
Global Day of Jewish Learning înseamnă la JCC o noua ediţie Keshet, a
VII-a, în cadrul căreia invitaţi ca Teodor
Paleologu, fost ministru de externe,
Mircea Cărtărescu, scriitor, Pompiliu
Nicolae Constantin, comentator sportiv,
Dana Dima, critic de film, vor prezenta
teme precum UNESCO vs IERUSALIM;
Woody Allen, evreul legendă al filmului
american; Evreii în elita sportului mondial; Bob Dylan – de la Grammy la Nobel.
Evenimentul este marcat şi de prezenţa
specială a lui Leon Rotman, sportiv dublu

JCC
IAŞI
Roº Haºana la Sinagoga Merarilor
Emoţia şi bucuria care uneşte evreii
de pretutindeni în aşteptarea venirii Anului
Nou iudaic s-a simţit şi în comunitatea
ieşeană. Prima sărbătoare a anului, Roş
Haşana, a fost organizată în Sinagoga
Merarilor, pentru prima oară de la reinaugurarea acesteia şi s-a bucurat de
prezenţa unui oaspete de seamă, rabinul

JCC
ORADEA
Împreunã de Sãrbãtori
Activităţile din luna octombrie au
debutat, la Oradea, cu Havdala in the
city, eveniment la care au participat
membri din toate generaţiile, alături de
preşedintele C.E. Oradea, ing. Felix
Koppelmann, şi rabinul Shraya Kav şi
care s-a desfăşurat  la statuia Ostaşului
Erou din Parcul 1 Decembrie din centrul
oraşului.

JCC
Timişoara

Maestrul Ladislau Roth –
Membru de Onoare
al Comunitãþii Evreieºti timiºorene
Nu de multe ori mi-a fost dat să văd
atâta pace şi bucurie pe feţele participanţilor, atunci când plecau de la o manifestare culturală desfăşurată în cadrul
comunităţii. În mijlocul Sărbătorii Corturilor, maestrul Ladislau Roth a realizat
un recital alcătuit din adevărate bijuterii
muzicale. Soliştii scenei lirice timişorene
Diana Chirilă, Nicoleta Colcear şi Claudiu
Şora, acompaniaţi la pian de seniorul
vrăjitor al clapelor, au oferit un spectacol
de excepţie.
Muzica tradiţională evreiască şi israeliană s-a împletit în mod armonios cu
piese foarte cunoscute, arii din “Bărbierul
din Sevilla”, “Secretul lui Marco Polo”,
“Les feuilles mortes”, “I Feel Pretty”,
JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro

ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti
Hanuca 5777 la JCC – Hanuca Shuk
– sâmbătă, 18 decembrie, de la ora 17,30.
Te invităm să participi şi în acest an
la mult-aşteptatul Shuk de Hanuca. Vei
putea găsi haine, bijuterii, cărţi, jucării şi
chiar produse electronice sau bunătăţi de
casă. Te aşteptăm să ne aduci din timp
toate lucrurile de care nu mai ai nevoie,
pe care tu sau noi le vom comercializa în
cadrul Shuk-ului, iar toţi banii strânşi vor fi
oferiţi vârstnicilor de la Căminul „Rosen”,
ca Hanuca Gelt. Dacă vrei să ne ajuţi,
dă-ne un semn şi te vom înscrie pe lista
voluntarilor din această zi.

Repetiţie de Hanuca – Dacă şi vouă
vă e dor de repetiţiile de când eram
mici, de delicioşii bureţi, de Sevivon, sof,
sof, sof sau Ghi-lu, ghi-lu şi de întreaga
atmosferă de sărbătoare, am pregătit o
reconstituire doar pentru voi! Vă aşteptăm
în Blue Lagoon, noi aducem gogoşile,
dreidel-urile şi lumânările, iar voi pregătiţi-vă vocile. Se întâmplă sâmbătă, 18
decembrie, de la ora 19.
Lumina în cămine – wanted: 44 voluntari simbolizând cele 44 de lumânări
de Hanuca, vor face lumină şi vor aduce
spiritul de Hanuca în casele acelor membri ai comunităţii ce nu pot fi alături de noi,
dar şi la un cămin de copii din Sectorul 3.
Hanuca – Revelion 2017 la JCC –
Doar în acest an aprindem cea de a 8-a
lumânare de Hanuca şi păşim în 2017
în aceeaşi zi. Te invităm alături de prietenii de la JCC, fie la Hanuca-Revelion

în Stil Clasic, sala Chagiga, et. I, fie la
Party Hanuca-Revelion în Blue Lagoon.
Informaţii şi rezervări la recepţia JCC, tel.
021.320.26.08 sau pe www.jcc.ro.
Aniversarea Radio Shalom 6 ani.
Aniversarea de duminică, 8 ianuarie 2017,
de la ora 18, va cuprinde gala voluntarilor,
lansare de carte Mărturii în Eter – file din
istoria evreilor în cadrul emisiunii Pietrele Vorbesc, dar şi un cocteil cu invitaţi
speciali.
Festivalul – Concurs Interetnic de
Şah ediţia a II-a – duminică, 27 ianuarie
2017. „Poţi fi bun în şah, numai dacă îţi
place acest joc” – Bobby Fischer, campion mondial la şah, probabil cel mai bun
jucător de şah al tuturor timpurilor.
La concurs pot participa jucători amatori sau profesionişti de şah de toate vârstele (copii şi adulţi). Informaţii şi înscrieri
pe www.jcc.ro.        ADRIAN GUERON

Rafael Shuchat din Israel care, împreună
cu oficiantul de cult Albert Lozneanu, au
oficiat serviciul religios.A urmat   masa
festivă organizată la restaurantul ritual al
Comunităţii Evreilor din Iaşi, la care au
fost servite mâncăruri specifice, alături
de tradiţionalele honeileikeh şi mere cu
miere. Preşedintele Comunităţii, ing.
Abraham Ghiltman, a vorbit despre semnificaţia sărbătorii, specificând faptul că
acesta este momentul când Dumnezeu
reînnoieşte înscrierea în Cartea Vieţii
şi schiţează desfăşurarea vieţii pentru
întreg anul, perioada dintre Roş Haşana
şi Iom Kippur – când înscrisul devine definitiv – fiind o perioadă de autoanaliză şi

judecată, şi a urat tuturor un an rodnic şi
dulce, cu multe realizări.
Vineri, 21 octombrie, la sediul JCC Iaşi
a fost organizat Oneg Şabat cu ocazia
sărbătorii de Sucot. Directorul JCC Iaşi,
Albert Lozneanu, a vorbit despre originea
şi simbolurile acestei sărbători şi a rostit
binecuvântarea celor patru plante: etrog,
lulav, hadas şi haarava – simbolul unităţii
lui Israel şi al egalităţii între oameni.
Şi cum un sfârşit este întotdeauna un
nou început, aceasta fiind şi semnificaţia
încheierii sărbătorilor, Simhat Tora a fost
celebrată împreuna de toate generaţiile.
Cu Sulurile Sfinte în braţe, bărbaţii de
toate vârstele au ocolit de şapte ori Bima,

masa pe care se citeşte din Tora, aceste
tururi fiind un simbol al faptului ca nu ne
oprim niciodată din citirea Torei. După
ceremonie, participanţii au fost serviţi cu
must, nuci, struguri, mere şi prăjituri.
Duminică, 23 octombrie, JCC Iaşi a organizat o prelegere cu tema: „Ce înseamnă a fi
evreu în România de astăzi şi cum ne putem
păstra identitatea evreiască”, susţinută de
dr. psiholog Miron Itzhak, din Piatra Neamţ.
Desfăşurată sub forma unui dialog interactiv
cu participanţii, prelegerea a suscitat un
interes deosebit din partea celor prezenţi,
din păcate, un asemenea subiect vast şi
interesant neputând fi epuizat în puţinul timp
avut la dispoziţie.
SILVIAN SEGAL

dansuri israeliene), Andreea Cozac, Ana
Bucevschi şi Teodora Betea, a călătorit
la Iaşi pentru a participa la Festivalul
Interetnic „Confluenţe 2016”, organizat

de Asociaţia Italienilor din România. De
acolo, talentatele membre ale formaţiei
s-au întors cu o diplomă şi cu amintiri de
neuitat.
Alte prilejuri de întâlnire au fost
de Şmini Aţeret şi Simhat Tora, când
evreii orădeni au sărbătorit şi au cântat împreună cu Corul „Gyuri Vilan”,
cântece tradiţionale specifice acestui
eveniment.
În ultima zi a lunii octombrie, „generaţia de aur” a sărbătorit-o pe doamna
Steuer Erzsebet, o supravieţuitoare
a Holocaustului care, din păcate, şi-a
pierdut soţul în luna octombrie a acestui
an.
IUDITA GAVOR

medaliat cu aur la Melbourne în 1956.
„Keshet-ul copiilor” înseamnă pentru cei
mici o incursiune în lumea evreiască, pe
înţelesul lor.

Evenimente de neratat

De Roş Hodeş Tişrei evreii din Oradea
au vorbit despre cum se vor pregăti sărbătorile de toamnă, la care au participat
membrii C.E. Oradea.
De altfel, toate sărbătorile acestei perioade au fost celebrate în marea familie
a comunităţii. Evreii orădeni au fost aşadar împreună de Roş Haşana, Iom Kipur
şi Sucot, participând la toate serviciile
religioase cu aceste ocazii. Pregătirile,
construirea şi împodobirea cortului au fost
făcute de asemenea împreună, dar mai
ales cu ajutorul tinerilor.
Un alt prilej de bucurie a fost spre finalul lunii octombrie, atunci când formaţia
„Or Neurim”, din care fac parte Alexandrina Chelu (coordonatoarea echipei de
“La Paloma” şi multe altele. Cu această
ocazie, Comunitatea Evreilor din Timişoara i-a conferit maestrului o plachetă şi titlul
de Membru de Onoare al comunităţii “Kol
Israel Arevim ze le ze” – Cu recunoştinţă
pentru o viaţă dedicată valorilor universale
ale iudaismului prin forţa unificatoare a
muzicii”. Aşa cum sublinia preşedinta
Comunităţii, dr. Luciana Friedmann, acceptarea acestui obiect simbolic reprezintă o onoare din partea unei asemenea
personalităţi.

Născut la Satu Mare, deportat din
Oradea, maestrul Ladislau Roth a trecut
prin cea mai neagră experienţă a secolului
al XX-lea. Mama i-a murit la Auschwitz.
După eliberare, Ladislau Roth şi-a reluat
studiile şi a absolvit Facultatea de compoziţie, orchestraţie şi dirijat, la Academia
de Muzică „Ferenc Liszt” din Budapesta. A
fost dirijor şi prim-dirijor al Operei din Timişoara, dirijor al Corului Radio al Israelului,
compozitor şi realizator de spectacole,
conducător al Filarmonicii din Mexic (peste zece ani). A făcut orchestraţii pentru
Placido Domingo şi Barbara Streisand,
printre alţii. A mai dirijat perioade lungi în
Statele Unite, Danemarca, Africa de Sud,
Austria şi Italia. După căderea comunismului a realizat numeroase spectacole
la Timişoara, Satu Mare, Braşov, Arad,
Bucureşti etc. De-a lungul ultimilor ani, a
oferit drept cadou comunităţii timişorene
o suită de spectacole excepţionale,  unele
dedicate memoriei regretatului Prim-Rabin dr. Ernest Neumann z.l.
Eleganţa, talentul pur şi modestia
maestrului, în compania mai tinerilor săi
colegi, au avut un efect terapeutic asupra
participanţilor.
Jcc IaŞi
Jcc Oradea
Str. Elena Doamna 15
Str. Mihai Viteazu 4
Telefon: 023.231.37.11
Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/groups/
www.facebook.com/JccOrajcciasi
deaEvenimente

Muzicã ºi... aromã de cafea
Sărbătorile de toamnă au adus împreună comunitatea timişoreană într-o
atmosferă foarte plăcută. În compania
cantorului David Appel din Israel şi a soţiei
sale Edith dar şi a oficiantului de cult Ervin
Weinberger, timişorenii au avut parte de
sărbători plăcute şi pline de lumină. Corul
condus de Alexandru Fischer, care se pregăteşte în fiecare duminică în cadrul JCC,
a prezentat repertoriul recent desăvârşit
cu ocazia Simhat Tora. Aplauzele nu au
lipsit dar, de fapt, toţi cei prezenţi au cântat
cu multă plăcere împreună.
Programul lunii noiembrie, dedicat
generaţiei medii, a cuprins o întâlnire cu...
cafeaua! Oana şi Thomas Strumberger,
cei care deţin cocheta şi primitoarea cafenea Mokum din Timişoara, au pregătit,
împreună cu Andreea Dobra, o dupăamiază de duminică aromată. Licoarea
neagră şi fierbinte a fost o atracţie pentru
toţi cei prezenţi, iar povestea care a învăluit-o a făcut-o parcă mai gustoasă şi
mai energizantă.
LUCIANA FRIEDMANN
Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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Regizorul Alexander Hausvater, apreciat de public, dar şi de oficialităţi
Ordinul Naþional ”Steaua României” în grad de Cavaler
Pe 26 octombrie a.c., în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni,
preşedintele Klaus Iohannis a decorat mai multe personalităţi culturale, printre care
s-a aflat şi regizorul Alexander Hausvater. El a primit Ordinul Naţional ”Steaua
României” în grad de Cavaler. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, i s-a acordat
această distincţie „în semn de apreciere pentru întreaga activitate regizorală, pentru
contribuţia remarcabilă la promovarea culturii şi imaginii României în lume, pentru
deosebita activitate pedagogică, pregătind cu exigenţă şi în acelaşi timp cu multă
căldură umană generaţii de regizori”.
La ceremonie, preşedintele Klaus Iohannis a făcut o apreciere a activităţii regizorului, cunoscut pentru viziunea sa originală şi îndrăzneaţă de punere în scenă
atât în România cât şi în străinătate.
“Domnule Alexander Hausvater, ca regizor, actor şi profesor de artă dramatică,
aţi dat viaţă unor spectacole de o uimitoare forţă artistică. Aţi educat numeroase
generaţii în spiritul dragostei pentru teatru ca artă a emoţiei, ca loc privilegiat al
autenticităţii umane. Pe lângă impresionanta carieră teatrală, aţi explorat cu succes
domenii conexe, făcând teatru radiofonic şi de televiziune, scriind cărţi şi scenarii,
redescoperind texte clasice, pe care le-aţi adaptat din perspectiva sensibilităţii
moderne. Cu ingeniozitate, cu originalitate şi, mai ales, cu generozitate, aţi răspuns
nevoii noastre, a contemporanilor, de a înţelege mai bine lumea în care trăim”, a
declarat şeful statului român.
Plecat din România în Israel unde şi-a făcut studiile, pe care le-a completat
în Marea Britanie, Irlanda şi Canada, ţări în care a lucrat cu regizor, Alexander
Hausvater a revenit după 1989 în ţara noastră, unde desfăşoară o bogată activitate.
El este şi deţinătorul Premiului UNITER pentru întreaga sa carieră.
După primirea înaltei distincţii, regizorul a acordat un interviu revistei „Realitatea
Evreiască”.

Alexander Hausvater:
Preºedintele României înþelege
valoarea culturii
– Ce semnificaţie are pentru dumneavoastră acordarea Ordinului „Steaua
României”?
– În primul rând, trebuie văzut ca un
gest politico-cultural. Aşa cum am spus în
discursul meu de acceptare, este important că un preşedinte de sorginte germană
oferă o medalie unui cetăţean de sorginte
evreiască. Gestul ar trebui să arate necesitatea multiculturalităţii în România şi ar
trebui să atragă atenţia asupra faptului că
s-a pierdut de-acum o parte din populaţia
evreiască, sârbă, tătară, germană şi că
trebuie făcut gestul de a aduce oamenii
înapoi sau cel puţin generaţia a doua sau
a treia. Despre faptul că mi s-a conferit
acest Ordin s-a vorbit în mai multe ţări,
mai ales în cele în care am trăit – Israel
şi Canada –, ceea ce arată încă o dată
că impactul era gândit nu numai pe
plan intern, ci şi internaţional. Este, de
asemenea, important că un preşedinte
se gândeşte la un om de cultură într-o
societate în care bugetul pentru cultură
este minuscul, în care cultura suferă şi
acest preşedinte, probabil prin acest gest,
spune că fenomenul cultural are o importanţă majoră şi că oamenii trebuie să îl ia
în considerare ca pe o necesitate a ţării,
nu ca pe ceva secundar. Şi ultimul punct
este politic, suntem înainte de alegeri şi
mă gândesc că acest gest ar trebui să le
spună oamenilor politici din toate partidele – dreapta, stânga sau centru – că
numitorul comun rămâne cultura română,
limba, creaţia şi, dacă nu sunt pregătiţi în
domeniul culturii, nu sunt oameni politici.
Mi se pare de neacceptat ca un om politic
să nu cunoască numele marilor artişti

din România. Aş că, oricum te-ai gândi,
această distincţie este un gest simbolic
care spune mai mult decât persoana mea.
Ceremonia a fost simplă şi profundă şi a
arătat că suntem capabili să facem gesturi
care rămân în memorie.
– Deoarece nu am stat de mult de
vorbă, spuneţi-mi câte ceva despre
proiectele dvs.
– Ultimul spectacol pe care l-am pus
în scenă a fost ”Strigoii” de H. Ibsen, la
Teatrul din Petroşani. A ieşit foarte bine şi
a arătat că spectacole importante şi bune
se fac în provincie, nu în capitală. Deoarece nu au existat alte tentaţii, actorii,
care au venit de peste tot, s-au concentrat
numai asupra lucrului la teatru. A fost un
spectacol complex, cu muzică, dans şi
text şi am reuşit să redăm mesajul lui Ibsen, care a revoluţionat lumea de-atunci,
a făcut separarea dintre materialismul,
mercantilismul modern şi oamenii care
au un ideal, o vocaţie, simt necesitatea
de a face altceva pentru lume, pentru
comunitate şi îndemnul vine din suflet.
Deşi un spectacol surprinzător, publicul
l-a înţeles. În acest context, vreau să
amintesc şi spectacolul pe care l-am
pus în scenă la teatrul din Arad – ”Mult
zgomot pentru nimic” de Shakespeare.
Spectacolul a trezit mare interes, biletele
s-au epuizat cu mult înainte de premieră.
Este o tradiţie în acest oraş de a merge
la teatru. Din nou mi-am dat seama că
nu mai există o diferenţă între publicul
din oraşele mai mari sau mai mici, mai
mult, aceştia din urmă sunt mult mai
deschişi către nou decât capitala şi acest
lucru l-am constatat şi la publicul din Iaşi,
despre care pot să afirm că se compară,
dacă nu este chiar superior multor oraşe
europene. Revenind la proiectele mele,
am în pregătire un spectacol la TES, pe
care l-am întrerupt – ”Satul”, de Iehoşua

Carol Iancu, Membru de Onoare
al Academiei Române

Carol Iancu, profesor emerit la Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier
(Franţa), director al Şcolii de Înalte Studii
ale Iudaismului, a fost ales Membru de
Onoare din străinătate al Academiei
Române.
Alegerea s-a făcut prin vot secret, în
cadrul Adunării Generale a membrilor
Academiei Române, care a avut loc în
data de 4 noiembrie 2016.
Ne alăturăm felicitărilor transmise
sub semnătura preşedintelui Comunităţii
Evreilor din Bucureşti, Paul Schwartz,
scrisoare în care, între altele, i se urează
savantului născut la Hârlău noi succese,
sănătate şi putere de muncă, transmiţân-

du-se cele mai bune gânduri profesorului
evreu-român de la Montpellier.
Cu modestia şi sensibilitatea care
îl caracterizează, Carol Iancu a spus:
„Dedic onoarea care mi s-a făcut regretaţilor mei părinţi, Iţic Iancu z.l. şi Haia
Dvora (Clara) z.l. care, rămânând orfani
în timpul primului război mondial, nu au
putut merge să înveţe la şcoală decât
doi, respectiv patru ani!”
Iată cum într-o clipă de fericire şi
împlinire, Carol Iancu nu uită Porunca
a cincea – „Respectă pe tatăl tău şi pe
mama ta”! Cinste lui şi multă bucurie şi
noroc!
Realitatea Evreiască

Sobol (autorul piesei ”Ghetou”). Sper ca
premiera să aibă loc în ianuarie, iar în
Israel voi pune în scenă ”Regele Lear” în
limba idiş, la teatrul ”Yiddishpiel”.
– Sunteţi foarte apropiat de Timişoara.
De aceea vă întreb ce părere aveţi despre alegerea acestui oraş drept capitală
culturală europeană.
– A fost o alegere inteligentă, deoarece
este un oraş multicultural, plasat în vestul
ţării, cu acces uşor dintr-o serie de ţări
vecine. În plus, este un oraş-simbol al
României, nu numai pentru faptul că aici
a început revoluţia, ci fiindcă aici a fost
conceput un text care ar fi putut deveni o
nouă constituţie a României, ”Declaraţia
de la Timişoara”. Dacă ea ar fi fost aplicată, România ar fi ajuns una dintre ţările
extraordinare ale Europei. Pentru mine,
este egală cu Constituţia americană.
Sper că acest document va fi redescoperit
cândva, de cineva. Timişoara este un oraş
plăcut, cu un primar gospodar şi interesat
de cultură. La Timişoara vor fi multe lucruri
interesante dar, pentru o reuşită, trebuie
să se implice întreaga populaţie, să nu se
aştepte ca lucrurile să se facă de undeva
„de sus”.

Festivalul ”Goldfaden”
– o cauzã pierdutã?
– Festivalul teatrului idiş de la Bucureşti este un fel de festival ”Goldfaden”?
– În nici un caz. În urmă cu un an am
fost rugat să organizez la Iaşi o nouă ediţie a Festivalului ”Goldfaden”. Trebuia să
aibă loc în noiembrie anul acesta, produs
de o companie din Bucureşti – „Moftul
Român”, a Adei Vertan – şi de Primăria
din Iaşi. M-am implicat cu tot entuziasmul,
am avut mai multe întâlniri la Iaşi, m-am
dus în SUA, Canada şi Israel, am ţinut
conferinţe de presă, am luat legătura cu
companii de teatru, am făcut rost de bani,
ICR şi Ministerul Culturii mi-au promis tot
sprijinul. Trebuia să se desfăşoare sub
patronajul preşedintelui României, cu participarea ambasadorilor SUA şi Israelului.

În condiţiile în care anul acesta România
deţine preşedinţia IHRA, care se ocupă
de educaţia Holocaustului, urmau să vină
la festival şi reprezentanţi care participă
la o sesiune a IHRA. Înainte de a întocmi
programul, Primăria din Iaşi ne-a cerut
să aşteptăm până după alegerile locale.
Din acel moment, nu am mai auzit nimic
despre festival, nici de la primar, Primărie
sau alte oficialităţi, nu am reuşit să stau
de vorbă cu nimeni. Sunt foarte supărat,
consider că atitudinea celor de la Iaşi
este neserioasă. Nu mi s-a dat nici un fel
de explicaţie. Atitudinea celor de-acolo
este de necrezut şi vreau să precizez
că acest festival nu este al comunităţii
evreilor, ci al Iaşiului, unde a creat Goldfaden teatrul în limba idiş. Ar fi fost un
eveniment important, urma să fie unul
complex: alături de teatru, şi film, dans,
muzică, încuraja talentul local, pentru a
demonstra multilateralitatea creatorului
evreu care, în Statele Unite, a devenit părintele musical-ului. Faptul că Primăria nu
a informat despre soarta festivalului arată
neglijenţă, indiferenţă faţă de cultură.
Nu accept acest lucru şi vreau explicaţii:
de ce nu a avut loc şi când va avea loc.
Este nevoie de acest festival pentru noi
şi pentru copiii noştri. Goldfaden trebuie
să devină un nume în cultură.

Un reviriment al limbii idiº
Festivalul de teatru idiş organizat
de TES este foarte important din cauza
prezenţei unor companii de teatru în
limba idiş care au arătat că creaţia în
această limbă nu este moartă, din contră, cunoaşte un reviriment în Polonia,
Rusia, SUA, Canada, Europa, că limba
idiş nu este a unei generaţii, ci a evreilor
de pretutindeni. Apare un nou public care
revendică această limbă; este noua generaţie, care este interesată de limba cu
care bunicii ei au venit în America, vor să
ştie de unde au venit, ce s-a întâmplat cu
ea, de ce nu se mai vorbeşte. Hitler nu
a distrus numai şase milioane de evrei,
ci şi o limbă. Nici în Israel, o perioadă
de timp, nu a existat preocupare faţă de
idiş, dar lucrurile s-au schimbat şi vreau
să vă povestesc despre marele actor
israelian Shmuel Atzmon care, după anii
petrecuţi pe scena teatrelor în ivrit, a
renunţat şi a creat „Yiddishpiel”, teatrul
israelian în limba idiş. De-altfel, Atzmon
a cerut despăgubiri statului geman pentru
distrugerea limbii idiş.
Reinaugurarea TES este şi un nou
început pentru acest teatru care, sub
conducerea Maiei Morgenstern, nu se
mai adresează unei mici comunităţi, ci
s-a deschis către publicul larg. Energia şi
dinamismul actriţei şi directoarei de teatru
au contribuit la supravieţuirea teatrului, în
pofida unor dificultăţi. Am o mare admiraţie faţă de activitatea Maiei care, prin viziunea ei, trasează un nou viitor Teatrului
Evreiesc de Stat, a cărui existenţă în sine
este un fenomen rar în Europa.
A consemnat
EVA GALAMBOS

16

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 482-483 (1282-1283) - 1 - 30 noiembrie 2016

Târgul Internaţional de Carte „Gaudeamus”, ediţia a XXIII-a

O recoltă bogată a Editurii Hasefer

Cea de-a XXIII-a ediţie a Târgului Internaţional GAUDEAMUS, organizat de
Radio România (Centrul Cultural Media), a avut loc la Bucureşti, la Romexpo, în
perioada 16-20 noiembrie. Numărul mare al participanţilor (peste 300), al evenimentelor (peste 850) şi al vizitatorilor (peste 125.000) reconfirmă statutul acestui Târg
şi sloganul sub care s-a desfăşurat şi în acest an: „Cel mai citit târg de carte, de la
cel mai ascultat radio din România”.
Ediţia 2017 va avea loc în perioada 22-26 noiembrie, în Pavilionul Central Romexpo, şi va avea ca invitat de onoare Statele Unite ale Americii.
La Gaudeamus 2016, Editura Hasefer s-a prezentat cu o „recoltă” bogată,
prin lansarea a cinci titluri interesante,  
dintre care, cel puţin unul, de excepţie.
De această dată, a subliniat Alexandru
Marinescu, directorul editurii, Hasefer a
participat în cadrul standului comun al
Departamentului pentru Relaţii Interetnice (DRI), împreună cu  alte edituri ale
minorităţilor şi alături de standul Salonul
Iudaica. Realizat în urmă cu trei ani, la
iniţiativa părintelui Târgului Gaudeamus,
Vladimir Epstein, Salonul Iudaica prezintă
creaţii ale scriitorilor evrei sau cu tematică
evreiască apărute la alte edituri, numărul
celor reprezentate la Salon ajungând anul
acesta  la 12, cu 40 de titluri.
În 2016 Editura Hasefer, deşi cu puţini
redactori de carte, a reuşit o adevărată
performanţă, editând 25 de titluri, dintre
care cinci s-au lansat în zilele de 17 şi
18 noiembrie a.c., a arătat  A. Marinescu.
Primul dintre ele este o lucrare deosebit
de valoroasă din multe puncte de vedere. Este vorba de ”Memorii & Jurnale”
de Wilhelm Filderman, personalitate de
excepţie a evreimii române, preşedinte

al Uniunii Evreilor Pământeni şi apoi al
Uniunii Evreilor Români, deputat în Parlamentul României în perioada interbelică,
cel care a condus viaţa evreiască într-o
perioadă deosebit de dificilă, inclusiv  în
timpul regimului Antonescu, caracterizată
printr-un asalt general al antisemitismului din România. Cele două volume ale
lucrării, din care acum s-a editat primul,
acoperă o jumătate de secol, începând
înaintea primului război mondial şi terminându-se în 1952, în anii de exil ai
liderului comunităţii evreieşti. În întreaga
lui viaţă Filderman s-a pronunţat pentru
integrarea evreilor   în viaţa economică,
socială şi culturală a României, fără să
se renunţe la iudaism şi, prin poziţia sa
asimilistă, a nemulţumit chiar şi o parte
dintre coreligionarii săi.  Această carte, a
scos în evidenţă vorbitorul, nu ar fi apărut
fără ajutorul şi contribuţia Institutului ”Elie
Wiesel” şi a directorului său general, dr.
Alexandru Florian, care a reuşit să obţină
copyright-ul de la Institutul ”Yad Vashem”
şi Universitatea din Tel Aviv. INSHR a
asigurat şi realizarea  traducerii.

„Evreul cu svastică” –
istoria a trei generaţii

„Evreul cu svastică” de Lorenz S.
Beckhardt a fost, de asemenea, una
dintre cărţile lansate. Cartea are ca
element central povestea evreului Fritz
Beckhardt, bunicul autorului, aviator în
timpul primului război mondial. A zburat
în aceeaşi escadrilă cu Hermann Göring,
iar datorită bravurii lui a primit cea mai
înaltă distincţie militară germană. Fritz nu
a fost ferit însă de atrocităţile din timpul
Holocaustului, chiar dacă pe coada avionului său era inscripţionată o svastică
(de unde şi titlul cărţii).
În cuvântul
său de prezentare, dr. Măriuca
Stanciu, şeful
Serviciului de
Tehnologie a Informaţiei – Mediatecă al Bibliotecii Academiei Române, a arătat că
autorul volumului
face o adevărată
anchetă jurnaDr. Măriuca Stanciu
listică, în care
documentează
istoria a trei generaţii din familia sa.”Deşi
pare să fie scrisă uşor, deşi umorul este
evident, deşi nu se poate despărţi de
latura subiectivă a prezentării familiei
sale, Lorenz Beckhardt scrie în acelaşi
timp o carte foarte bine documentată.

Wilhelm Filderman – un mar tor incomod

Lansarea ”Memoriilor” lui Filderman
va fi un eveniment cultural şi memorialistic în spiritualitatea românească de  după
1989, a subliniat dr. Alexandru Florian,
directorul general al Institutului ”Elie
Wiesel”. „În acest volum, Filderman, cel
mai important reprezentant al evreimii în
anii cei mai grei pentru comunitatea evreiască, anii ’30 şi ’40 ai secolului trecut, a
reuşit să redea, într-o manieră exactă şi
uneori neaşteptată pentru cei care nu au
cunoscut prea bine realitatea istorică a
perioadei respective, mentalităţile  clasei
politice româneşti, prejudecăţile  antisemite ale  elitei politice şi culturale de la
acea vreme. Am avut surpriza şi revelaţia
de a-l compara cu «Jurnalul» lui Mihail
Sebastian. Mesajul transmis de Filderman a relevat că antisemitismul nu era o
excepţie, o stare de spirit marginală, ci un
fel de a percepe evreimea de către elita
politică”, a spus vorbitorul. Deşi Constituţia din 1923 a decis împământenirea
evreilor, Filderman a trebuit să lupte în
permanenţă pentru respectarea legislaţiei, chiar şi cu conducerea Partidului Liberal, susţinătorul modernizării României,
inclusiv cu Brătianu, deoarece chiar şi
liberalii se opuneau prin diferite mijloace
încetăţenirii evreilor. Filderman a fost un
luptător neobosit pentru drepturile evreilor din România, chiar cu sacrificiul vieţii
lui personale, a arătat Alexandru Florian,
care a mulţumit traducătorului volumului,
Nicolae Drăguşanu, pentru eforturile lui.
Aceeaşi idee a
fost susţinută de
prof. univ. Liviu Rotman care, la rândul
său, a considerat
lansarea volumului
drept un eveniment
de excepţie, acesta
fiind un document intelectual şi de istorie
de mare importanţă.
„Ne dăm seama că
nici noi, istoricii, nu cunoaştem îndeajuns
istoria evreilor sau istoria României în
perioada interbelică”. El a ţinut să aducă
un omagiu special istoricului Jean Ancel
şi criticului literar Leon Volovici, care
s-au ocupat primii în spirit academic de
editarea cărţii. „Memorii & Jurnale”, a

Dr. Aurel Vainer

Dr. Alexandru Florian

arătat în continuare vorbitorul, au mai
multe planuri, mai întâi diferite aspecte
ale lumii şi vieţii evreieşti când, în pofida
situaţiei lor grele, s-a manifestat o emulaţie culturală deosebită, de exemplu,
prin organizarea Universităţii populare.
Un alt plan a fost cel al antisemitismului,
considerat problema centrală a istoriei
evreilor şi a României. Impactul cărţii
va fi foarte mare, asemănător cu cel al
„Jurnalului” lui Sebastian, a afirmat şi
Liviu Rotman. Deşi Constituţia din 1923
a dat drepturi evreilor, ea era departe de
a fi perfectă. Realitatea politică era alta,

Dr. Liviu Rotman

exista o atmosferă pogromistă continuă
în România, mai ales în anii ’20. Se poate vorbi despre ”pogromuri itinerante”.
Aceste evenimente, demonstrând slăbiciunile democraţiei româneşti, au erodat
acea democraţie. Cercetarea istorică
trebuie să se aplece şi asupra consecinţelor politice ale antisemitismului din
România, pentru a vedea rezultatele şi
anume faptul că, în urma acestei politici, România se prăbuşeşte teritorial şi
politic. ”Concluzia mea este că perioada
interbelică a fost altceva decât am crezut
noi”, a constatat Liviu Rotman.

Fritz Beckhardt este pretextul acestei
cărţi, care are drept scop prezentarea
nazificării Germaniei. Însă cartea este
mai mult decât atât. Este pur şi simplu
o radiografie, întâi a emancipării evreilor
germani şi apoi a suferinţelor lor în timpul nazificării, până în momentul soluţiei
finale”, a spus dr. Măriuca Stanciu.
I-a urmat,
la prezentarea
cărţii, gen(r) dr.
Mihail Ionescu.
Domnia sa a
catalogat cartea drept una
remarcabilă,
scrisă într-un stil
jurnalistic, captivant. „Cartea
este de foarte
mare actualitate.
Trebuie să fim Gen. (r) dr. M. Ionescu
foarte atenţi la
evenimentele care au loc în statele foarte
puternice, având în vedere contagiunea
curentelor de idei emise de respectivele
state, care au capacitatea de a cuprinde
cu rapiditate întregul continent. Această
carte se constituie într-un astfel de avertisment”, a subliniat gen. Mihail Ionescu.
Traducerea în
limba română a
cărţii a fost realizată de Paul
S. Grigoriu, care
a fost invitat să
spună câteva cuvinte. „Dincolo
de actul în sine al
traducerii, cartea
a fost de la bun
început o lectură
extraordinară. O
lectură complexă
Paul S. Grigoriu
şi cu valenţe universale. Pentru
că, citind «Evreul cu svastică», ne putem
întreba ce este? Este un roman, un document istoric, o biografie, o autobiografie?
De fapt, este toate la un loc şi nimic din
toate astea. Aş spune că este un tablou,
un potpuriu al suferinţei. Al suferinţei de
toate felurile, de la cea fizică şi directă, de
la cumplita încercare prin care au trecut
evreii în timpul celui de-al doilea război
mondial, până la suferinţa modernă, pentru că această carte descrie o suferinţă
întinsă pe mai multe generaţii, suferinţa
modernă a alienării, prin care trece mult
timp Lorenz Beckhardt”, a spus Paul S.
Grigoriu.

În anii interbelici, evreimea a înflorit

În pofida prezenţei antisemitismului,
în anii interbelici evreimea din România
a înflorit din punct de vedere social,
cultural şi economic, a declarat dr.Aurel
Vainer, preşedintele F.C.E.R. Lucrurile
trebuie analizate atent, să nu se nege
existenţa şi manifestările antisemite,
dar să nu se minimalizeze faptul că în
respectiva perioadă a fost o deschidere
de care evreii au putut profita. Vorbitorul
s-a referit şi la activitatea parlamentară
a lui Wilhelm  Filderman. Comparând cu
posibilităţile de care dispune el acum,
ca deputat în Parlamentul României, a
găsit totuşi similitudini cu preocupările
lui Filderman, care a intrat în Parlament
pe lista liberală, nu a minorităţilor. Şi Filderman s-a preocupat de problemele generale ale ţării, sociale şi economice, nu
numai de cea evreiască. Filderman s-a

considerat român, s-a pronunţat pentru
integrarea evreilor ca cetăţeni români şi,
deşi nu era sionist, a fost în vizită în Palestina şi a vorbit cu căldură despre ţara
strămoşească. Filderman a caracterizat
societatea politică de atunci, curentele
şi partidele politice   şi a considerat că
ambele partide mari – liberalii şi ţărăniştii
– erau partide democratice. O serie de
oameni politici ai vremii îi erau prieteni. O
altă mare realizare a lui a fost unificarea
evreilor din toate provinciile româneşti,
respectiv din provinciile dobândite după
primul război mondial, deşi existau mari
deosebiri. Filderman a fost un om de excepţie, cu numeroase calităţi şi cartea lui
de memorii trebuie citită pentru a putea
să desprindem diferite lecţii, a declarat
preşedintele F.C.E.R.

Revista ARCHAEUS,
la numărul 20

La 18 noiembrie a.c., la standul
AFCN (Administraţia Fondului Cultural
Naţional) a fost lansat numărul 20,
jubiliar, al revistei de istorie a religiilor
ARCHAEUS. Printre autori figurează
Andrei Oişteanu cu studiul: ”Dreptul
«sexual» al abatelui în cultura română şi
europeană premodernă” şi Moshe Idel
cu articolul ”Divinul feminin şi mistica
lunii”. (E.G.)
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„Destine nomade”
În introducerea asupra cărţii „Destine
nomade”, Alexandru Marinescu a comparat modul de a scrie al lui Michel Ianoz
(Mircea Mihai Ianovici, specialist în fizică
nucleară) cu o călătorie cu avionul. Astfel,
pentru pasageri (cititori) decolarea uşoară
este urmată – odată ajunşi la plafonul
de serviciu – de vederea panoramică,
mereu fascinantă (frumuseţea cărţii). În
lumina raţionamentului propus, autorul
va fi identificat cu un pilot experimentat.
Dr. Liviu
Beris, preşedintele AERVH, a reliefat ideile-forţă
care circumscriu
talentul literar al
lui Michel Ianoz:
abilitatea de a
crea personaje
credibile care să
înfăţişeze oameni de ştiinţă,
puterea de a ilusDr. Liviu Beris
tra convingător
fiecare etapă a
vieţii acestora, capacitatea de a reda o
atmosferă pe multiple planuri (romanul
de aventuri verosimile şi, în mare parte,
veridice; utopiile secolului al XX-lea, de
extremă dreaptă şi de extremă stângă),
competenţa de a oferi o carte care poate
servi ca document istoric al Bucureştiului
anilor ’50, al comunităţii ştiinţifice de la
Dubna ori de la Geneva, al vieţii socio-

politice din Israel
ori din Rusia.
Răzvan Voncu, critic literar,  
a punctat înscrierea cărţii lui M. Ianoz în categoria
”bildungsroman”ului, a formării
personalităţii
eroilor înfăţişaţi.
Romanul urmăDr. Răzvan Voncu
reşte destinele
a trei tineri evrei
din Bucureşti, Mihai, Roman şi George,
pe parcursul mai multor decenii; naraţiunea începe în Bucureştiul anilor ’50 şi se
încheie în epoca noastră, printr-o întâlnire
simbolică organizată la Paris. Romancierul orientează în mod consecvent atenţia
asupra evoluţiei personajelor, a dilemelor
şi întrebărilor pe care le ridică, a felului în
care se raportează la realităţi, la început
comune, apoi diferite (prin ţările de care
se va lega existenţa lor). Astfel, romanul
evocat devine şi o frescă vie, profund
autentică asupra evreităţii în multiple
ipostaze posibile.
Autorul, Michel Ianoz, a prezentat
geneza cărţii, a schiţat destinul fiecăruia
dintre eroii la care făcuse trimitere antevorbitorul său şi, totodată, a delimitat personajele reale de cele inventate, scenele
întâmplate de cele imaginate. Geneza
cărţii se datorează reîntâlnirii, după 40 de

ani, cu prietenul
Miron Schwartz
(George, în roman), cel care,
provenind dintr-o
familie sionistă,
făcuse Alia la
jumătatea anilor ’50. Celălalt
prieten, Roman,
evreu rus, fusese deja regăsit.
Dorinţa de a nu
Michel Ianoz
lăsa să se piardă
întâmplările prin care trecuseră împreună, dar şi acelea la care, fără a fi fost
martor direct, i-au fost povestite cu umor,
l-au motivat pe Michel Ianoz să scrie
această carte a prieteniei care a dăinuit.
Personajele reale sunt cele trei cupluri
(Mihai-Eugenia, Roman-Ekaterina, George-Gracia), dar şi prietenii de familie şi
colegii din comunitatea ştiinţifică, precum
Alfredo şi Clara Perrini, Myriam Appelfeld,
Marcel Edelstein, Sugihara (fost consul
nipon care în anii celui de-al doilea război
mondial acordase evreilor vize de tranzit
pentru Japonia, salvând astfel 6.000 de
suflete). Pentru coeziunea operei de ficţiune, personaje ca Shlomo, Emmanuel,
Hannah, Baruch au fost imaginate de
autor. Una dintre scenele de final, care
reuneşte personaje originare din 11 ţări
(capitolul „Un balcon cu vedere spre Lacul Leman”), este nu numai plauzibilă, ci
şi reală, fiind menită să ilustreze dimensiunea nomadă a existenţei evreilor şi să
reia simetric titlul romanului.

Operaţiunea „Ultima şansă“

În prezentarea sa, Alexandru Marinescu a afirmat că o asemenea carte
atrage atenţia asupra rolului jucat de
colaboratorii naziştilor din spaţiul românesc. Un exemplu elocvent   al faptului
că, după 70 de ani, dezbaterea asupra
culpabilităţii se poate transfera şi în spaţiul
public şi se concretizează printr-o serie
de tendinţe negaţioniste în rândul unor
grupări extremiste din Europa de Est sau
în încercarea de a deculpabiliza anumite
personaje politice care au reprezentat
factori de decizie în perioada Holocaustului. De asemenea, potrivit vorbitorului,
Holocaustul începe să fie folosit pentru
delegitimizarea Statului Israel, el amintind
despre cazul unei comemorări a Nopţii
de Cristal – Kristallnacht – la care a fost
interzisă arborarea steagului israelian.
Conf.univ.dr. Felicia Waldman a recomandat cartea drept una complexă,
dispusă pe trei paliere – memorialistic,
documentar şi de acţiune. Ea a afirmat
că autorul Efraim Zuroff se destăinuie
cititorilor, evocând amintiri din viaţa personală şi totodată  aspecte relevante din
viaţa evreilor secolului al XX-lea. „Este o
carte-document cu privire la modul în care
ţările care în timpul războiului au ştiut şi
nu au făcut nimic pentru a ajuta evreii,
după război au adăpostit cu bună ştiinţă
nazişti şi au refuzat măcar să îi identifice”.
Vorbitoarea a afirmat că paginile acestei
cărţi relevă faptul că autorul şi-a riscat
viaţa din dorinţa de a face dreptate şi niciodată nu a insistat asupra soluţiilor date
de justiţie, ba chiar uneori s-a mulţumit cu
victorii mărunte, la nivel simbolic. De asemenea, el mărturiseşte că nu o dată s-a
confruntat cu o atitudine ostilă, concretizată prin ameninţări directe sau refuzul de
a rememora suferinţa victimelor.
Etnosociolog dr. Harry Kuller a afirmat
că este o lucrare deosebit de importantă,
despre care se pot spune foarte multe
lucruri, deoarece autorul „aduce o atmosferă de tinereţe” în maniera de abordare
a acestei teme. Vorbitorul a arătat că
dacă marii istorici s-au referit la subiectul
Holocaustului prin prisma unei abordări
teoretice a fenomenului, Zuroff aduce în
prim-plan date concrete şi numele unor
vinovaţi. El pune accentul pe prezentarea
unor personaje din spaţiul baltic, impregnat multă vreme după terminarea celui
de-al doilea război mondial de un puternic

Col. Dan Gîju, dr. Harry Kuller, Alex. Marinescu, dr. Felicia Waldman

curent antisemit. O altă particularitate
sesizată de vorbitor este aceea că ţările
occidentale au fost cel mai puţin receptive
la deschiderea unor procese împotriva
criminalilor de război, ceea ce ar putea fi
cel puţin bizar, având în vedere poziţia lor
din timpul conflagraţiei mondiale.
Col. Dan Gîju, directorul adjunct
al Editurii Militare, l-a caracterizat pe
Efraim Zuroff drept “un scriitor rasat şi un

intelectual de mare clasă”, declarânduse onorat de invitaţia lansată de editura
Hasefer pentru a vorbi despre lucrarea
sa. “Este o carte de interes mondial,
cartea unui scriitor total”. El a subliniat
caracterul educativ al cărţii, extrem de
utilă mai ales pentru generaţiile care vor
urma, ea având potenţialul unei mărturii
despre trecut, dar şi al unei  lecţii pentru
viitor.

Trecut ºi prezent
între comun ºi straniu

Edgar Papu: „Fragmentul
ºi schiþa în artã”

O nouă carte a autoarei israeliene
Madeleine Davidsohn, „Autobuzul
negru”, apărută la Editura „Ideea Europeană”, a fost lansată la Gaudeamus.
Prozatoarea forează banalul stradal
sau domestic, scoţându-i la suprafaţă
chipul straniu, stă de vorbă cu lucrurile,
decojeşte fantasticul aflându-i sămânţa
dramatică, creează personaje viabile.
Despre scriitoarea israeliană de limbă
română au vorbit amfitrioana evenimentului, Aura Cristi, prof. univ. dr. Titus
Vîjeu, Teşu Solomovici. Numitor comun
– „întâlnirea între sufletul românesc şi
sufletul iudaic”.
Mulţumind vorbitorilor, publicului, autoarea a dat la iveală geneza povestirilor,
oprindu-se asupra „Inimilor de porţelan”,
metaforă a spaimei de singurătate.
(I.D.)

La standul editurii clujene Eikon a
fost lansat primul volum al „Esteticii”,
reconstituire a contribuţiilor în domeniu
ale gânditorului Edgar Papu (1908-1993),
aducând în faţa publicului două disertaţii
doctorale, rămase până în prezent inedite: „Das Fragment und die Skizze in
der Kunst”, teză redactată direct în limba
germană la Universitatea din Viena între
1936-1938 şi adnotată de Tudor Vianu,
urmată de versiunea ei românească
„Fragmentul şi schiţa în artă”, asigurată
de alcătuitorul ediţiei, Vlad-Ion Pappu,
precum şi „Fragmentul în artă. Contribuţii
la studiul structurii operei de artă”, lucrare
doctorală susţinută în 1945 la Universitatea din Bucureşti, sub îndrumarea prof.
T. Vianu, în faţa unei comisii prezidate de
Mihai Ralea, secondat de George Oprescu, Basil Munteanu şi A. Rosetti. (V.P.)

”Dispariţiile
Annei Langfus”

Anna Langfus (1920-1966), evreică
poloneză, nu avea nici 20 de ani atunci
când armata germană a invadat Polonia.
Împreună cu soţul ei, evreu şi el, încearcă
să scape de masacre. Părinţii ei sunt
ucişi, iar ea participă la rezistenţa poloneză. Îndură viaţa în ghetou, rătăceşte
prin păduri, suportă foamea, închisoarea,
torturile.
Eseul istoric, biografic şi literar, pe
care Jean-Yves Potel i l-a consacrat
Annei Langfus, analizează modul în care
este transmisă, în cărţile ei, experienţa
războiului şi a Holocaustului.
Publicată la Editura Hasefer sub titlul
”Dispariţiile Annei Langfus”, la iniţiativa
şi în traducerea scriitoarei Gabriela
Adameşteanu, cartea s-a aflat pe lista
volumelor lansate.  ”Am ajuns la această
carte datorită autorului ei”, ne-a relatat
scriitoarea Gabriela Adameşteanu.
”Jean-Yves Potel
este un jurnalist,
scriitor şi diplomat francez, pe
care l-am cunoscut în 1990, adus
la Grupul pentru
Dialog Social
de către Mihnea
Berindei. Atunci
m-a rugat să
merg cu el prin
Bucureşti să facă
interviuri. Era un Gabriela Adameşteanu
specialist al Estului, cunoştea această zonă într-un alt
fel decât îl cunosc în general jurnaliştii
străini. La un moment dat, a ajuns ataşat
cultural al Franţei în Polonia. În această
calitate, aşa cum povesteşte la începutul
cărţii, a întâlnit la un moment dat un grup
tineri care l-au întrebat dacă o cunoaşte
pe scriitoarea Anna Langfus. Nu o ştia.
Vedeţi şi dumneavoastră, aşadar, cât de
firave sunt gloriile literare şi cât de uşor
pot să dispară ele în neant. Pentru că
Anna Langfus obţinuse în 1962 premiul
Goncourt, cel mai important premiu literar francez. Iată, deci, că în momentul
în care el a auzit de această scriitoare,
ea nu mai era cunoscută lumii literare.
Aşa că a dezgropat această poveste cu
o pasiune de detectiv. Eu am citit şi am
lucrat această carte ca pe un roman”, a
spus Gabriela Adameşteanu.
Literatul Geo
Şerban a apreciat că este ”o
carte tristă. Foarte tristă. Eu i-aş
spune mai degrabă naraţiune
documentară,
pentru că primordial aici nu este
originalitatea realităţilor care o
pun în pagină,
Geo Şerban
ci exactitatea,
rigoarea investigaţiei documentare pe care o face autorul. El îşi propune o recuperare. Vrea
să readucă în memoria opiniei publice
cazul acestei scriitoare, drama sa, o personalitate timidă, tracasată de realităţile
pe care le trăieşte ca evreică în Polonia.
Cred însă că orice cititor al acestei cărţi
ar trebui să fie interesat să meargă la documentele principale, să citească măcar
romanul autoarei, care a fost distins cu
premiul Goncourt”, a spus Geo Şerban.
Ca o concluzie a evenimentelor de
lansare organizate de Hasefer la Gaudeamus, criticul literar Răzvan Voncu
a vorbit despre activitatea editurii din
ultima vreme: ”Îmi revine plăcuta misiune
de a încheia aceste două zile lungi de
CLAUDIA BOSOI, DAN DRUŢĂ,
EVA GALAMBOS, GEORGE GÎLEA
(Continuare în pag. 22)
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Din activităţile de cercetare ale

„Bucureşti ’41 – Tur Retur”

Un spectacol-eveniment la Teatrul Evreiesc de Stat (12, 13, 14, 15 noiembrie)

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

Mărturii
fot
grafice
Supravieţuire
în Saraievo
O nouă expoziţie
Centropa în România

Expoziţia este un eseu fotografic care
urmăreşte comunitatea evreiască din
Saraievo în perioada 1985-1996 şi extraordinara poveste a unei societăţi caritabile
evreieşti sefarde din oraş (La Benevolencia), unde în timpul războiului bosniac au
lucrat împreună în scop umanitar evrei,
musulmani şi sârbi creştin-ortodocşi.
Dragostea pentru oraşul lor, unde relaţiile intercomunitare erau absolut normale  
în timp de pace, şi durerea părăsirii acestui
loc sunt surprinse în fotografiile făcute de
Edward Serotta.

Fotografiile au fost realizate pentru
Time Magazine, Süddeutsche Zeitung
şi Die Zeit şi publicate ulterior în lucrarea „Survival in Sarajevo: Jews, Bosnia,
and the Lessons of the Past” de Edward
Serotta, publicată în 1994 la editurile
Brandstätter Verlag (Viena) şi Distributed
Art Publishers (New York). La acestea se
adaugă vechi imagini de arhivă care documentează istoria veche a acestei comunităţi sefarde încă din secolul al XV - lea.
În timpul războiului bosniac din 1992
- 1995, Saraievo se afla sub asediu, iar
comunitatea evreiască organizează din
1992 prin La Benevolencia asistenţă umanitară pentru cei în nevoie, fără deosebire
de religie. În timpul bombardamentelor,
sinagoga devine un refugiu unde oamenii
dorm, apoi se organizează trei farmacii
gratuite cu sprijinul Joint şi ajutor medical,
dar şi un club pentru femei sau copii. Din
1992 şi până în 1995 La Benevolencia
organizează 11 convoaie umanitare, care
salvează fără deosebire populaţie civilă, cu
ajutorul Joint, al armatei iugoslave, dar şi
prin sprijinul comunităţilor evreieşti sârbe
şi croate.
Printre cei salvaţi sunt şi Zeyneba Harnaga, prima femeie de religie musulmană
căreia Yad Vashem i-a acordat distincţia de
Drept între Popoare în 1985 sau băieţelul
Denis Karalic (cu tată musulman şi mamă
catolică). Denis Karalic este salvat după
ce este rănit şi trimis în Israel, de unde va
pleca mai târziu spre Viena, lucrând programe educaţionale la Muzeul evreiesc.
Toate aceste exemple sunt un motiv de
speranţă în umanitate şi educaţie, chiar şi
în întunericul războiului.
Expoziţia este tradusă în limba română
şi este parte a unui proiect educaţional (cu
parteneriatul Centrului de Studii Israeliene
”Goldstein Goren” – FSPUB, CSIER şi
JCC - Bucureşti), lansat simultan şi în
Ungaria şi Polonia. Aplicaţii didactice sunt
destinate profesorilor din Bucureşti şi mai
ales celor care provin din comunităţi apropiate de graniţa cu Serbia.
Începând cu 24 noiembrie 2016 şi în
următoarele două săptămâni, expoziţia
se va găsi la sediul Institutului pentru
Cercetări Politice (din cadrul Facultăţii de
Studii Politice, Universitatea Bucureşti) din
strada Spiru Haret nr. 8.
A.C.-T.

Cu mult înainte de comemorarea
Pogromului de la Bucureşti din 21-23
ianuarie 1941, Teatrul Evreiesc de Stat
(TES) propune un exerciţiu de memorie
îndrăzneţ, un spectacol-itinerar de patru
ore, o călătorie în timp în care personaje
precum Nae Ionescu, contesa Waldeck,
rabinul Guttman sau Mihail Sebastian
pot fi alături de tine în drumul de noapte dintr-o maşină. La fel cum oameni
diferiţi, de condiţii diferite, s-au regăsit
într-o maşină care i-a dus în noapte spre
pădurea Jilava.
Conceptul aparţine regizorului Alexandru Berceanu, după un scenariu
original de Andreea Chindriş, Alexa
Băcanu şi Alexandru Berceanu, pe baza
unei documentări arhivistice făcute de
CSIER despre contextul politic şi populaţia evreiască din Bucureşti şi victimele
Pogromului din ianuarie 1941.
Călătoria, al cărei ghid este Andreea
Chindriş, începe la Teatrul Evreiesc de
Stat (str. Iuliu Barasch nr. 15), seara,
şi continuă cu un autocar care opreşte
la Sinagoga Mare, la Liceul „Ciocanul”,
din inima cartierului Dudeşti, apoi se
reîntoarce la TES.  
Este o reîntoarcere simbolică la
istoria momentului, o retrăire a istoriei
personale a oraşului, regăsită prin memorii, documente şi imagini de arhivă, cu
o contribuţie specială a video-mappingului realizat de Les Ateliers Nomad.
Documentarea istoricului Adrian
Cioflâncă în cadrul proiectului a dus la
identificarea unui martor al execuţiilor

din pădurea Jilava şi la viitoarea
marcare a acestui loc de către Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România şi Comunitatea Evreilor
din Bucureşti, pentru prima oară,
cu un monument (după numeroase încercări eşuate de identificare
de-a lungul timpului), care depune
mărturie despre locul unde au fost
executate majoritatea victimelor
pogromului (86 din evreii arestaţi
şi torturaţi în Bucureşti au fost executaţi prin împuşcare aici, inclusiv
doi fii ai rabinului Guttman).
Cartografierea simbolică a
unei hărţi a memoriei pogromului
prin proiecţii de imagine şi opriri
ale unui tur teatral atinge apogeul
în locuri precum Sinagoga Mare
din strada V. Adamache (strada
Sinagogii în 1941), unde Mircea
Dragoman, în rolul rabinului Guttman (vezi foto), povesteşte despre
scena arestării sale în faţa fostei
sale case din curtea sinagogii. Piaţeta din jurul sinagogii devine în
noapte un loc al martorilor direcţi
prin spectatorii prezenţi la spectacol, şi indirecţi, prin ochii curioşi ai
vecinilor din blocurile comuniste.
Luminile şi imaginile proiectate au rolul
de a ajuta retrăirea, înţelegerea unui
trecut apropiat. Frigul şi noaptea sunt
elementele de şoc, care nu te lasă să
aţipeşti pe scaunul moale de la teatru,
care te pun în pielea unui personaj real.
Reîntoarcerea la TES, la Baraşeum
– teatrul evreiesc de atunci, cu
spectacolele sale vesele – duce
tot spectacolul mai departe, în anul
1941. Pentru că teatrul, şi mai ales
Baraşeum, este un simbol al rezistenţei, al speranţei într-o vreme
când stelele nu aveau nume (dacă
ne gândim la Sebastian, din nou).
Alex Berceanu mărturisea:
„Imediat după revoluţie am aflat
că bunicul vărului meu era un
supravieţuitor al masacrului de la
Chestura din Iaşi şi al Trenurilor
Morţii. Abia după mai bine de
zece ani, când am făcut spectacolul Interfaţa şi am intervievat
supravieţuitori ai Pogromului de
la Iaşi, am înţeles ce înseamnă să
fii supravieţuitor al Holocaustului.
În turul teatral făcut spre Bucureştiul anului 1941 am aflat
de ce oameni atât de apropiaţi
uman au ajuns atât de îndepărtaţi geografic, şi cât de fragilă
şi bogată este multiculturalitatea. (Dacă te gândeşti la o evoluţie
normală a oraşului Bucureşti a
cărui populaţie s-a dublat de la
război încoace, evoluţia firească ar

fi fost ca, dacă în Bucureşti, în anul 1941
trăiau spre 100.000 evrei, acum ar fi fost
de aşteptat să trăiască spre 200.000... În
timpul facultăţii am avut trei colegi evrei,
iar în Bucureşti mai sunt, în afară de ei,
aproximativ 1787...)”
Sper ca spectacolul acesta să rămână viu cât mai mult timp şi să devină o
lecţie deschisă pentru elevi sau oameni
obişnuiţi care nu ştiu ce s-a întâmplat în
propriul lor oraş. Cei care i-au dat viaţă
sunt: Alexandru Berceanu, Andreea
Chindriş, Alexa Băcanu, Anka Levana,
Marius Rizea, Liviu Lucaci, Andrei Bibire, Mircea Dragoman, Monia Pricopi,
Christina Circei, Mihai Prejban, Darius
Daradici, Bantas Viorica, Mihai Ciucă şi
Ştefan Berceanu, invitat special. Echipa
artistică este completată de Andrei Dinu
(scenografie), Ana Costea (coregrafie),
Raluca Burcea (muzica), Emanuel Burcea (producţie muzicală), Les Ateliers
Nomad (video-mapping), Ema Bolintiru
(director de imagine), Adrian Cioflâncă
şi Anca Tudorancea (cercetare), Ştefan
Creţu (grafică).
Parteneri: CSIER – Centrul pentru
Studiul Istoriei Evreilor din România,
Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti – Tnb Ro, Les Ateliers Nomad,
360Revolution, UNATC – CINETic,
Fundaţia Caritatea, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Telekom
România, Asociaţia - Editura Istoria Artei,
Asociaţia Cultour, Căminul de Bătrâni
„Moses Rosen”.
ANCA TUDORANCEA

Reuniune IHRA la Iaşi (7-10 noiembrie 2016)

În perioada 7-10 noiembrie a avut loc, la Iaşi, a doua reuniune plenară a Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) din 2016, an în care conducerea organizaţiei
este asigurată de România.
Pe 6 noiembrie, în ajunul evenimentului, a avut loc un
tur ghidat, organizat de preşedinţia română a IHRA. Istoricul
Adrian Cioflâncă, directorul CSIER, i-a condus pe membrii
delegaţiei prin câteva din locurile memoriei din judeţul Iaşi,
legate de istoria Pogromului de la Iaşi. Participanţii au avut
ocazia să viziteze Sinagoga Mare, cel mai vechi lăcaş de cult
mozaic din România, obeliscul ridicat în apropierea acesteia,
dedicat memoriei victimelor Pogromului din 28-29 iunie 1941,
Sinagoga Merarilor, dar şi clădirea fostei Chesturi a Poliţiei,
unde s-a petrecut un episod important al pogromului.
La iniţiativa Consilului Judeţean Iaşi, în clădirea fostei
Chesturi CSIER  a organizat o expoziţie de fotografii din iunie 1941, multe dintre acestea inedite, provenite din fototeca
Centrului, dar şi din arhive personale.
Turul a continuat prin piaţa Drepţilor între Popoare şi piaţa  
Evreilor Martiri ai Pogromului de la Iaşi, ambele inaugurate
în luna iunie a acestui an. Bineînţeles, a fost vizitat Cimitirul
evreiesc din Iaşi – unde se află gropile comune ale victimelor
pogromului, precum şi ale victimelor masacrului din pădurea
Vulturi, comuna Popricani, descoperite în 2010. Ultima oprire
de pe agendă a fost Cimitirul evreiesc de la Podu Iloaiei.
Lucrările IHRA, care a reunit experţi şi reprezentanţi ai

guvernelor celor 31 de state membre, 11 state observator şi 7
organizaţii partenere, au abordat teme diverse legate de starea
muzeelor şi memorialelor dedicate memoriei Holocaustului,
de diferitele tipuri de discursuri ale memoriei şi de schimbările
survenite în abordarea Holocaustului în Europa. Preşedinţia
României a fost considerată un succes de mai multe voci
influente din cadrul organizaţiei.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, prezent la Iaşi cu
ocazia reuniunii IHRA, a vorbit despre evenimentele pe care
F.C.E.R. le-a sprijinit în acest an, la împlinirea a 75 de ani de
la pogromurile din Bucureşti şi Iaşi. Astfel, CSIER a organizat
în ianuarie o expoziţie ce a abordat contextul istoric al Pogromului din 21-23 ianuarie 1941 de la Bucureşti. Opt panouri
tematice – Pogromul de la Bucureşti, Rebeliunea legionară,
Violenţe antisemite în Bucureşti, Centre de tortură, Masacrul
de la Jilava, Sinagogi devastate, Magazine şi locuinţe evreieşti jefuite şi devastate şi Lista victimelor pogromului – au
prezentat imagini şi mărturii noi despre victimele acelor zile.
De asemenea, în luna octombrie, la iniţiativa F.C.E.R. şi
în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.), Ministerul
Transporturilor şi alte Consilii Judeţene locale, în gările şi la
sinagogile din Rădăuţi, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Siret şi Suceava au fost dezvelite plăci
comemorative ale deportării evreilor bucovineni.
ANDREEA TOMA
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Redescoperirea Ierusalimului
pământesc (I)

Traiectoria călătoriei întreprinse, în
cursul anului 1806, de René, viconte de
Chateaubriand (1768-1848), şi descrise
ulterior în lucrarea „Itinéraire de Paris à
Jérusalem” (1811) – în dorinţa de a reînvia
”memoria pierdută a leagănului religiei
(creştine)”, argumentând, în Prefaţa la
ediţia din 1827, că „în acest secol (al
XIX-lea) anti-religios, Ierusalimul fusese
aproape uitat” – cuprinde meleagurile
Greciei, zăbovind în antica Spartă şi încercând să reconstituie măreţia Atenei cu
ajutorul vestigiilor încă prezente în peisajul fostului polis, urmând apoi să pătrundă
pe pământul Palestinei, pe-atunci o neînsemnată posesiune otomană, prin poarta
maritimă a portului Jaffa, după care se va
îndrepta către Ierusalimul real din epoca
sa. Primul tom al „Itinerariului…” reuneşte
impresiile de călătorie din Grecia, Italia şi
Spania, în timp ce tomul secund (potrivit
ediţiei consultate, ieşite de sub teascuri
la Librairie de Firmin Didot Frères, Paris, 1852, exemplarul aflat la Biblioteca
Fundaţiilor fiind Donaţia lui Alexandru
Tzigara-Samurcaş; prima ediţie din 1811
ieşise într-un singur volum de circa 343
de pagini in-quarto), de interes pentru
evocarea propusă, relatează percepţia
scriitorului francez asupra Ierusalimului
şi Herakleei, Egiptului şi Tunisiei, notele
sale fiind însoţite de „Piese justificative”,
în cadrul cărora se adânceşte în minuţioase disertaţii asupra dovezilor arheologice
şi epigrafice descoperite, confruntate cu
documente sau scrieri tradiţionalizate în
cercul apusean de cultură.
Spiritul în care a descris pelerinajul
său documentar la Locurile Sfinte răzbate în următoarea afirmaţie: „În realitate,
Ţara Sfântă trebuie străbătută cu Biblia
şi Evangheliile la îndemână” (op. cit.,
II, pp.15-16), dar nu uită să adauge,
avertizând asupra prejudecăţilor cu care
călătorii creştini întâmpină întâlnirea cu
Ierusalimul: „Dacă vrem a adăsta într-o
atitudine suficientă şi cusurgie, Iudeea
nu merită osteneala de a fi cercetată în
chip mai amănunţit” (ibidem); curiozitatea
intelectuală îl împinge pe Chateaubriand
să detecteze şi alte topoi iudaice, înţelegând că Ierusalimul concentrează „geniul”
locului, însă nu-l epuizează în întregime.
Astfel, după ce ajunge la poalele Muntelui Moria, sub zidurile Templului – după
cum spune -, caută să intre în Valea Iosafatului, pretext pentru o savantă incursiune în istoria zonei şi etimologia numelui:
„Valea lui Iosafat mai este numită în
Scripturi şi Valea Şave, Valea Regilor,
Valea lui Melchisedec (aici autorul deschide o paranteză pentru a explica faptul
că diferitele apelative adoptate pentru
aceeaşi locaţie se trag din „părerile împărţite” asupra subiectului. În opinia sa,
Valea Regilor, cu varianta Valea Regelui,

s-ar afla către munţii Iordaniei, această
poziţionare înlesnind înţelegerea istoriei
lui Avram).
În această Vale a Regilor l-a căutat regele Sodomei pe Avram pentru a-i omagia
victoria asupra celor cinci regi (v. Biblia
interconfesională, ediţia 2013, Cartea Genezei, c.14,17: „Regele Sodomei i-a ieşit
în întâmpinare la întoarcerea lui, după ce
i-a bătut pe Chedarlaomer şi pe regii care
erau împreună cu el, în valea Şave, adică
în Valea Regelui.”). Tot în această Vale
au fost adoraţi Moloch şi Belphegor. Ea a
primit mai târziu denumirea de Vale a lui
Iosafat, fiindcă regele cu acest nume şi-a
ridicat aici mormântul. Valea Iosafatului
pare a fi servit dintotdeauna drept cimitir
al Ierusalimului; întâlnim aici monumente
din veacuri mai îndepărtate, precum şi
din timpurile cele mai moderne: evreii din
toate cele patru zări vin să-şi găsească
aici loc de veci; astfel se face că un străin
le vinde – la greutatea sa în aur – câte un
pumn de pământ ca să le acopere trupul
astrucat în glia străbunilor. Cedrii cu care
Solomon a împădurit Valea (n.aut.: «Josephus Flavius relatează că Solomon a
acoperit cu plantaţii de cedri munţii Iudeii.»), umbra aruncată de Templu asupra ei,
torentul care o străbate (n.aut.: «Chedron
vine de la cuvântul ebraic care înseamnă
înnegurare şi tristeţe. Remarcăm eroarea
strecurată în Evanghelia după Ioan, unde
acest curs de apă este numit Torentul
Cedrilor. Greşeala provine din confuzia
dintre literele greceşti omega (χεδρωυ)
şi omicron (χεδρόυ)»), cântecele de jale
compuse de David în acest loc, lamentaţiile lui Ieremia care au răsunat tot aici,
toate împreună făceau Valea potrivită
reculegerii întru mâhnire şi păcii tombale.”
(idem, II, p.25)
Traducere şi prezentare de
V. PAPPU

La mulţi ani!

La împlinirea a 75 de ani, colegii îi urează poetului şi
publicistului BORIS MARIAN MEHR Ad mea veesrim,
sănătate, satisfacţii şi să-şi păstreze inspiraţia:
Sunetul 93
Statornic nu-i nimic, aşa se pare
De aceea eu nu jur, de ce să mint
Viaţa însăşi este o căutare
Spre-un ţărm deschis sau doar pe-un grind
Azi te iubesc maine poate că nici nu voi mai fi.
Statornic nu-i nimic, pe cel de azi îl ştii.
(Boris Marian, 154 Sunete, Editura Granada, 2009)
REALITATEA EVREIASCĂ

Evrei în dialog multinaţional la Lisabona

Ediţia a V-a a proiectului ”Artişti evrei
în dialog multinaţional”, desfăşurat sub
egida Institutului Cultural Român, a avut
loc – în zilele de 3 şi 4 noiembrie a.c. – la
Lisabona (după Bacău – 2014, Paris şi
Tel Aviv – 2015, Bucureşti – 2016). De
astă dată, tema propusă de prof. Angela
Scarlat (autoarea proiectului) a fost, în
mod firesc, datorită spaţiului geografic
şi istoric în care s-a produs evenimentul,
”Sefarzii în modernitate”.
La colocviul din 3 noiembrie au participat: José Oulman Bensaude Carp,
ex-preşedinte al comunităţii sefarde locale (care a conferenţiat despre ”Sosirea
sefarzilor în Portugalia după Inchiziţie”),
prof. Angela Scarlat (”Sefarzii – origini”),
scriitorul Emil Nicolae-Nadler, preşedintele C.E. Piatra-Neamţ (”Jules Pascin /
Iulius Mordechai Pincas:  un artist sefard
la Bucureşti şi două opere necunoscute”),
pr. prof. univ. Emilian Corniţescu (”Sefarzii
în teritoriile româneşti”) şi pictoriţa Laura
Cesana (care a ilustrat destinul unui
artist sefard contemporan prin propria-i
activitate).
A doua zi, 4 noiembrie, tot în sălile
ICR Lisabona, a avut loc vernisajul expoziţiei de pictură, grafică, fotografie şi
sculptură, care a ridicat pe simeze lu-

crări semnate de 21 de artişti plastici din
România (Romeo Andronic, Vlad Iulian
Fodor, Ion Mihalache, Cristiana Călinescu
Fodor, Valentin Scărlătescu), Israel (Fred
Berkowitz, Vered Pirhi Linenberg, Berta
Bar-Kovetz, Micha Tanny, Gila Miller,
Liana Saxone-Horodi), Portugalia (Laura
Cesana, Allan M. Fleichman, Catarina
Pinto Leite, Ronaldo Grossman), Franţa
(Richard Laillier, Michel Gaillard, Philippe Chardon), Belgia (Bianca Waxman),
India (Madhu Basu) şi Columbia (Raul
Castaneda). Vernisajul a fost urmat de
un interesant spectacol ”performance”
intitulat ”Rhapsodie Batârdes” (teatru,
pantomimă, muzică, proiecţie video),
realizat şi susţinut de o trupă formată din
artiştii francezi Antoine Bataille, Isabelle
Horovitz, Pascal Fleury, Richard Laillier
şi Vladimir Vatsev.
Mai trebuie precizat că evenimentul a
fost onorat de prezenţa Excelenţei Sale
Ioana Bivolaru, Ambasador Extraordinar
şi Plenipotenţiar al României în Portugalia. De asemenea, nu e de omis faptul că
succesul întregii manifestări s-a datorat
şi efortului domnilor Daniel Nicolescu şi
Gelu Savonea, directorul şi, respectiv,
directorul adjunct ai ICR Lisabona.
N. EMIL

Mesajul preşedintelui României, Klaus Iohannis,
cu ocazia Reuniunii Plenare a IHRA

(Urmare din pag. 11) domeniu, precum

şi promovarea memoriei Holocaustului în media şi social
media, în sprijinul înţelegerii şi toleranţei
reciproce. Scopurile noastre nu ar fi devenit tangibile şi apreciate de partenerii
noştri fără o comunicare susţinută între
instituţiile statului, de aceea ţin să mulţumesc tuturor celor implicaţi.
Mandatul României la IHRA s-a tradus, totodată, prin imprimarea unei direcţii
noi în privinţa generalizării cunoaşterii
fenomenului Holocaustului: s-au introdus
cursuri pentru funcţionari, având ca temă
istoria Holocaustului, combaterea antise-

mitismului, a xenofobiei şi discriminării.
O altă realizare importantă este decizia
înfiinţării, la Bucureşti, a unui Muzeu al
Istoriei Evreilor şi Holocaustului. Un astfel
de muzeu va readuce în actualitate o idee
în care cred cu tărie: oamenii pot înfrunta
viitorul numai cu trecutul lor. „Să uiţi, să
taci, să fii indiferent la cele din jurul tău,
sunt unele din cele mai mari păcate”,
spunea Elie Wiesel. Aşadar, trebuie să
ne asumăm trecutul şi să evităm capcana
unei memorii selective. În acest sens, nu
pot să nu amintesc de una dintre realizările importante ale preşedinţiei româneşti
a Alianţei, adoptarea, la prima reuniune

de la Bucureşti, a unei definiţii de lucru
coerente a antisemitismului.
În final, vreau să vă asigur că, deşi
România va preda mandatul IHRA în
luna martie a anului viitor, preşedinţia
României a Alianţei a reprezentat doar o
etapă, una în care am acţionat cu succes,
din drumul nostru pentru consolidarea
educaţiei şi cercetării despre Holocaust,
precum şi pentru combaterea oricăror
forme de discriminare. Statul român va
continua să încurajeze anihilarea oricăror
atitudini extremiste şi să promoveze toleranţa şi democraţia prin toate mijloacele
aflate la dispoziţie.”

Începutul Holocaustului – “Noaptea de cristal”

Istoria Holocaustului nazist începe cu noaptea din
9 spre 10 noiembrie 1938, cunoscută ca “Noaptea de
cristal”, denumită astfel din cauza cioburilor de la vitrinele
magazinelor evreieşti distruse în mai multe oraşe ale
Germaniei. Violenţele, instigate de către Joseph Goebbels, au dus la uciderea şi rănirea a sute de evrei, la
distrugerea a numeroase firme evreieşti şi sinagogi, fiind
interzisă intervenţia forţelor de ordine şi a pompierilor,
dacă incendiile nu riscau să se propage şi la proprietăţile
germanilor. Gestapo a arestat 30.000 de evrei bogaţi,
permiţându-le eliberarea numai în urma predării averilor
şi a emigrării imediate. Este o scurtă notă, dar şi de aici
se deduce că prigoana împotriva evreilor avea şi un
caracter economic, nu numai ideologic. Muzeele Yad
Vashem din Israel şi cel al Holocaustului din Washington
prezintă numeroase fotografii şi date istorice legate de
această izbucnire făţişă de ură împotriva cetăţenilor
germani de etnie evreiască. Despre acest eveniment
au scris şi istorici din România, evrei şi neevrei, printre
care Lya Benjamin, Mihai Chioveanu, ş.a.
În fiecare an este comemorată data de 9 noiembrie.
În cartea sa „Războiul împotriva evreilor 1933-1945”,
de Lucy S. Dawidowicz, apărută la editura Hasefer în
1999, se face o analiză mai detaliată a împrejurărilor
şi desfăşurării primului mare pogrom nazist, nu numai
în Germania, dar şi în Austria ocupată. Atât civili, cât

şi trupele SA (Sturmabteilung) şi SS (Schutzstaffel) au
distrus clădiri cu barosul, lăsând străzile acoperite cu
cioburi de sticlă de la geamurile sparte. În acea perioadă,
în Germania şi Austria au fost omorâţi în bătaie circa
400 de evrei, aproximativ 30.000 de evrei au fost duşi
în lagăre de concentrare, iar 1.668 de sinagogi au fost
devastate, 267 din ele fiind chiar incendiate.
Într-un discurs ţinut în preajma izbucnirii celui de-al
doilea război mondial, Hitler ameninţa cu moartea pe toţi
evreii Europei şi nu numai, acuzându-i de provocarea
unui război pe care chiar el, Hitler, îl începea. De altfel, de
la scrierea cărţii „Mein Kampf”, în 1923, până la preluarea
puterii în 1933, politica antievreiască a Führer-ului a fost
constant orientată pe această direcţie. La cinci ani de la
preluarea puterii, planurile naziste erau deja pregătite.
La 5 ianuarie 1938 apărea Legea schimbării numelui,
urmată de un control riguros al populaţiei evreieşti.
La 5 octombrie, o altă lege avea ca obiect refacerea
paşapoartelor pentru plecarea în străinătate. Himmler
a ordonat expulzarea în termen de zece zile a tuturor
evreilor veniţi din Rusia după 1917. Încă din martie 1938,
toate comunităţile şi organizaţiile de cult iudaic erau
puse sub controlul poliţiei, iar B’nai B’rith era desfiinţat.
Orice abatere de la legi şi alte prevederi erau pedepsite
cu închisoarea, astfel că în iulie 1500 de evrei au fost
trimişi în lagăre. Majoritatea măsurilor erau abuzive. La

Dachau s-a introdus portul stelei galbene. Lagărele erau
în continuă refacere şi extindere. Hitler se pregătea să
ocupe Sudeţii prin atac armat, dar Chamberlain le-a
oferit necondiţionat. Războiul era astfel amânat. La 7
noiembrie 1938, un tânăr pe nume Herschl Grynszpan,
de 17 ani, l-a împuşcat pe secretarul III al Ambasadei
germane la Paris, Ernst von Rath. Părinţii tânărului
fuseseră expulzaţi din Hanovra, iar Polonia refuza să-i
primească. În aceeaşi situaţie erau circa 50.000 de evrei
polonezi. După două zile, diplomatul german a murit,
astfel că Goebbels a dat semnalul începerii unui pogrom
pe scară naţională, cunoscut azi sub numele de “Noaptea de cristal”. Hitler a ştiut, dar nu a intervenit direct,
coordonarea acţiunilor de devastare şi asasinate fiind
preluată de Heydrich. Cele ce au urmat nu au făcut decât să pregătească exterminarea populaţiei evreieşti din
Germania, Austria, apoi din ţările ocupate prin războiul ce
avea să izbucnească la 1 septembrie 1939. Kristallnacht,
cum este denumit în germană, a fost un pogrom pregătit
cu amănunţime, declanşat sub pretextul uciderii lui von
Rath de către evreul Grynszpan. Este ceea ce ar trebui
să afle oricine doreşte să înţeleagă esenţa perversă a
prigonirii oricărei etnii aflate în pericol din cauza unui
adversar fanatic şi abrutizat ideologic.
BORIS M. MEHR

20

Top

3

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 482-483 (1282-1283) - 1 - 30 noiembrie 2016

din 30

O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile

1

Cronica unui bilanþ
aºteptat

Apariţia bilanţului guvernării Cioloş ar fi fost un moment firesc pentru
orice guvern, la final de mandat, dar
ea a căpătat mai mult un caracter
polemic. Premierul, prins într-o campanie nedeclarată şi chiar negată, în
ciuda evidenţei, a explicat el însuşi că
documentul a devenit necesar pentru
că, dacă nu îl face echipa de la Palatul
Victoria, „sunt alţii care ni-l fac şi vin
cu un bilanţ de genul guvernul-zero
şi trebuie să spunem da, suntem guvernul zero-corupţie, zero-populism,
zero-minciună”.
Pornit aşa, bilanţul, care este unul
pozitiv, pierde din valoare, iar dezvoltarea economică a României, record
în Europa, ca şi crearea a 154.000 de
locuri de muncă într-un an, creşterea
salariului mediu cu aproape 13%, realizări palpabile ale Executivului, au fost
înecate în 25 de pagini redactate întrun stil pe care George Orwell l-ar fi catalogat drept Newspeek. De exemplu,
„am făcut progrese considerabile în
simplificarea şi modernizarea relaţiei
cetăţeanului cu administraţia, punând
în mişcare avantajele tehnologiei”.
Iritat de declaraţiile liderilor ALDE,
care au denumit Cabinetul Cioloş
„zero fonduri europene absorbite, zero
kilometri de autostradă, zero reforme
în educaţie, zero sprijin pentru agricultori, zero spitale renovate”, premierul
foloseşte ca argument de campanie şi
situaţia bună de la fonduri europene,
dând dispoziţie ministrului de resort
să găsească „o formulă matematică”
în care să explice „că zero fonduri
europene înseamnă de fapt circa 6 miliarde euro care au intrat în ţară şi dacă
pentru perioada 2007-2013 aveam
absorbţie 58%, în momentul de faţă
avem un pic peste 80%”. Evident, şase
miliarde euro la fonduri europene, la
care se adaugă faptul că investiţiile
străine au crescut în nouă luni până
la 3,14 miliarde euro, arată că anul de
guvernare sub bagheta lui Dacian Cioloş e departe de a se închide pe zero,
cum pretind Tăriceanu şi Constantin.
Sporirea cu 11,2% a investiţiilor străine
ne dă şi o speranţă că nivelul record
de creştere economică înregistrat de
România poate fi sustenabil, dacă
generozitatea de campanie a parlamentarilor ar fi ţinută în frâu. Pentru
că amplificarea cheltuielilor (pensii,
salarii etc.), concomitent cu scăderea
veniturilor la bugetul de stat prin diminuarea TVA, anularea unor taxe etc.
vor face dificilă anul viitor ridicarea
cheltuielilor militare la 2% din PIB, ca
şi alocarea a câte 6% din PIB pentru
educaţie şi sănătate, care nu pot fi
făcute fără a scăpa de sub control deficitul bugetar. „Niciodată nu am văzut
o situaţie macroeconomică mai bună

în România. Dar, niciodată! În 26 de
ani. Dar, tot în 26 de ani, niciodată nu
am văzut atât de multe riscuri. Şi nu
riscuri mici. Riscuri mari“, a comentat
Mugur Isărescu.
La infrastructură, cifrele din bilanţ
sunt un fel de praf în ochi, pentru
că ni se spune că au fost pregătite
lucrările pe 160 de km de autostrăzi,
dar se bagă sub preş măreaţa şi impresionanta realizare de 15 km de
autostradă, singurii care vor fi terminaţi
anul acesta.
Vasile Dâncu a descris cel mai bine
dificultăţile ţării: „Se cere mereu în România să avem lideri providenţiali, cea
mai mare problemă pe care o avem
este una culturală, pentru că vedem
statul ca o organizare deasupra societăţii (...). Noi vorbim despre guvernare
în România, dar rareori vorbim despre
guvernare locală”.
Vor reuşi alegerile să rezolve
această „inadecvare culturală”, capabilă să diminueze realizările oricărui
guvern, indiferent cine şi din ce partid
s-ar afla la cârma lui?

2

Holocaustul
fãrã evrei

În zilele noastre, poţi găsi antisemitismul, mascat ca anti-israelism, în
cele mai neaşteptate locuri. Recunosc,
mi-ar fi fost greu să cred că un marş
în memoria Nopţii de Cristal poate fi
locul unor astfel de manifestări, dar
niciodată să nu spui niciodată!
În orăşelul german Oldenburg a
fost organizat şi anul acesta un „Marş
al Memoriei”, pentru cinstirea evreilor
din această localitate, care au fost
deportaţi în lagăre de concentrare
în 1938, an în care a fost distrusă şi
sinagoga.
La evenimentul comemorativ participă elevii şcolii şi profesorii lor, cei
din urmă (sau, mai corect, unii dintre
ei) având idei foarte solide, ca să nu
spunem fixe, conform cărora evreii
ucişi trebuie comemoraţi, dar Israelul şi drapelul său naţional nu au ce
căuta la acest Marş. Atitudine care,
după cum a declarat Efraim Zuroff,
vânătorul-şef de nazişti de la Centrul
„Simon Wiesenthal”, contactat de cotidianul „Jerusalem Post”, aminteşte de
formula „un evreu bun este un evreu
mort”. În zilele noastre, aş adăuga
eu, expresia se schimbă puţin: evreii
buni sunt cei decedaţi în Holocaust.
Pe aceştia este „politically correct” să
îi pomeneşti, pe cei care locuiesc în
Israel, dimpotrivă.
Concret, unul dintre profesori i-a
cerut lui Rolf Woltersdorf, membru al
Societăţii de Prietenie Germania-Israel, să strângă steagul alb-albastru cu
Steaua lui David. O altă participantă,
Cordula Behrens, care se înfăşurase

în steagul israelian, a fost cât pe ce
să fie scoasă cu forţa din coloană de
un profesor care a susţinut că steagul
israelian nu are nimic de-a face cu
memoria evreilor morţi în Holocaust!
Mai mult decât atât, un alt profesor al
şcolii IGS Floetenteich este un susţinător fervent al mişcării de sancţionare
şi boicotare (BDS) a Israelului.
Incidentul de la Oldenburg, despre
care Zuroff spune că face parte dintr-o
nouă tendinţă de „delegitimizare şi
calomniere a Israelului folosind Holocaustul”, aminteşte şi de o recentă
atenţionare venită din partea celebrului
avocat evreu din SUA, Allan Dershowitz, care spunea că iniţierea de
procese împotriva BDS „poate aduce
câştiguri la tribunal şi pierderi în faţa
opiniei publice, motiv pentru care mişcările anti-BDS trebuie să fie purtate
(şi) în spaţiul public”.

3

Salariatele din UE
muncesc gratis
o zi pe an

În Uniunea libertăţii şi egalităţii, a
nediscriminării, dusă uneori dincolo de
limitele bunului simţ, femeile continuă
să fie discriminate ca salariate. Este
ceea ce a constatat Comisia Europeană, care a emis un comunicat în
acest sens în ziua de 3 noiembrie,
Ziua Europeană a Egalităţii Salariale.
Media salariilor câştigate de femei
în UE este cu 16,7% mai mică decât
cea înregistrată la bărbaţi. Plastic
spus, femeile lucrează fără plată câte
o zi în fiecare an, ceea ce, după cum
a spus Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele C.E., „nu este nici echitabil, nici sustenabil şi nici acceptabil”.
Lucrurile nu se opresc însă aici,
ele trecând în sfera absurdului: deşi
numărul femeilor cu studii universitare
este mai mare decât cel al bărbaţilor,
mai puţin de 5 % dintre directorii de
companii din UE sunt femei! Un alt factor agravant este că femeile lucrează
adesea în sectoarele cu o remunerare
mai scăzută şi, în plus, tot ele sunt
cele care acceptă mai degrabă să
îşi întrerupă cariera pentru a avea
grijă de copii sau de rude aflate în
întreţinere.
Rămâne de văzut ce vor face oficialii UE pentru rezolvarea acestei situaţii,
în afara declaraţiilor mobilizatoare,
făcute o dată pe an. Pentru că, dacă
se menţine ritmul actual al reducerii
discriminării, diferenţa de salarizare
între bărbaţi şi femei va putea fi eliminată în ... 2086! Nici măcar realizarea
urării evreieşti Ad Mea Veesrim! nu
este suficientă pentru ca salariatele
de azi să ajungă să vadă remedierea
situaţiei!
ALX. MARINESCU

Relaþii bilaterale ROMÂNIA - ISRAEL (1959)

12 ianuarie,
matice în RomâContinuăm trecerea în revistă a principalelor momente
Bucureşti – Lenia, S. Bendor
din istoria relaţiilor diplomatice româno-israeliene.
gaţia Israelului
a fost numit, în
a notificat MAE
1961, director al
asupra încheierii misiunii ministrului dr. Arieh Harell, însăr- Diviziei Europa de Vest din cadrul MAE israelian.
cinat cu afaceri ad-interim devenind Azriel Harel.
7 iunie, Israel – guvernul israelian a declarat aliaua „se3 martie, Bucureşti – noul trimis extraordinar şi ministru cret de stat”, presa încetând să mai prezinte problema emiplenipotenţiar al Israelului în România, Shmuel Bendor, a grării evreilor din România. S-a răspuns astfel doleanţei părţii
prezentat Scrisorile de Acreditare vice- române care, prin preşedintele Consiliului
preşedintelui Prezidiului Marii Adunări de Stat, Ion Gheorghe Maurer, a cerut ca
Naţionale, academician Mihail Ralea. S. presa din Israel să prezinte România mai
Bendor (n. 1909, Irlanda de Nord), avea favorabil şi să nu se mai scrie despre alia.
studii la Universitatea din Liverpool. În anul
7-8 iulie, Tel Aviv – derularea unui
1932 s-a stabilit în Palestina, funcţionând până în anul 1948 spectacol de muzică şi film în cadrul căruia au fost prezentate
ca profesor şi director adjunct la Şcoala din Haifa. În 1950 filmele Aman, Folclor, George Enescu.
a devenit director al Departamentului Relaţiilor cu SUA din
17 decembrie, Israel – Yitzhak Ben-Aharon a devenit
cadrul MAE. Înaintea numirii ca reprezentant al Israelului în ministru al Transporturilor (1959-1962), fiind primul israelian
România, a îndeplinit funcţia de ministru al Israelului la Pra- originar din România care a ocupat un portofoliu ministerial.
ga, în perioada 1957-1958. După încheierea misiunii diploDr. FLORIN C. STAN

Comunitatea
Evreilor din
Bucureşti la a 95-a
aniversare după
reorganizarea
din 1921
Cu ocazia acestei aniversări şi a încheierii
serialului meu despre unele evenimente din
istoria Comunităţii Evreilor din Bucureşti, am
adresat câteva întrebări domnului inginer Paul
Schwartz, preşedintele C.E.B., despre rolul actual al Comunităţii în viaţa evreimii bucureştene.
La solicitarea noastră, preşedintele C.E.B. ne-a
transmis un veritabil raport de activitate, din
care extragem unele informaţii semnificative
pentru înţelegerea complexităţii sarcinilor ce
revin acestei instituţii specific evreieşti.
Comunitatea Evreilor din Bucureşti – scrie
Paul Schwartz - desfăşoară activităţile tradiţionale curente în plan religios, spiritual, cultural,
de ajutorare a membrilor săi şi de administrare
a patrimoniului. Pentru viaţa religioasă are o
importanţă deosebită reinagurarea Templului
Coral. Sub cupola acestui unic monument
de arhitectură s-au reluat rugăciunile zilnice,
ceremoniile de Bar Miţva, Bat Miţva, Brit Mila;
ceremoniile religioase cu
ocazia marilor sărbători, de
la Pesah până la Roş Haşana, Iom Kipur şi Sucot. La
crearea atmosferei de sărbătoare îşi aduc contribuţia
corurile Hazamir şi formaţia muzicală Klezmer
Band. Corul Hazamir este un proiect demarat
şi susţinut în comun de C.E.B. şi JCC iar formaţia Bucharest Klezmer Band este un proiect
iniţiat de C.E.B. De viaţa religioasă aparţine
şi organizarea educaţiei religioase, a educaţiei iudaice. În realizarea acestei misiuni de
menţinere a identităţii iudaice un rol important
revine cursurilor de Talmud Tora, organizate
pentru toate vârstele, atât pentru copii cât şi
pentru adulţi. Dar s-au introdus şi forme noi
de învăţământ iudaic: Keşetul România, care
se ţine anual. Este un prilej de cunoaştere la
nivel academic a istoriei şi tradiţiei iudaice. O
altă formă de educaţie iudaică este Bereşitul,
organizat împreună cu F.C.E.R., JCC şi JDC
România. La Bucureşti a avut loc în 2014.
În cadrul evenimentelor culturale organizate
de C.E.B. împreună cu F.C.E.R., DASM, JCC,
JDC România se înscriu printre altele: Festivalul Culturii Idiş; Machol România, dansuri
israeliene, concerte interpretate de orchestre
din România şi de peste hotare, cu participarea
unor solişti de recunoaştere internaţională.
Un eveniment deosebit l-a reprezentat inaugurarea noii piaţete din faţa Sinagogii Mari şi
dezvelirea plachetei pe care este gravat portretul fostului şef-rabin al României, dr. Alexandru
Şafran, precum şi ridicarea Monumentului închinat martirilor (125 victime), ucişi în Bucureşti
în zilele pogromului legionar din 21-23 ianuarie
1941. Începând din 9 octombrie a.c. piaţeta din
Bucureşti aflată la intersecţia străzilor Sofia cu
Émile Zola poartă numele lui Elie Wiesel, supravieţuitor al lagărelor de la Auschwitz, laureat
al Premiului Nobel pentru Pace.
Pentru păstrarea memoriei eroilor evrei
căzuţi în primul război mondial C.E.B. organizează în fiecare an de Ziua Eroilor o evocare
în cimitirul Filantropia.
În scopul ajutorării membrilor săi, când
ajutoarele acordate de Federaţie nu au fost
suficiente, C.E.B. a contribuit cu sume de bani.
În cadrul asistenţei sociale un rol important au
Centrele de Instruire şi Recreere ale F.C.E.R.
de la Cristian, Borsec şi Eforie Nord.
C.E.B. deţine trei cimitire, cu aproximativ
100.000 de morminte. Acordarea unei atenţii
deosebite îngrijirii lor se impune ca o sarcină de
primă importanţă: s-au alocat fonduri speciale
atât de către C.E.B. cât şi de CAPI - F.C.E.R.
precum şi din alte surse, realizându-se o schimbare a aspectului general al acestora.
Pentru informarea membrilor obştii despre
activitatea generală a Comunităţii se editează
trimestrial o broşură, în condiţii grafice excelente.
LYA BENJAMIN

Din
activitatea
C.E.B.
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ComunitATi
Botoşani

Sărbătorile de toamnă 5777

După aşteptarea confirmării că am fost
înscrişi în Cartea Vieţii, ne-am întâlnit, cu
firească bucurie, în ziua de Hoşana Raba
pentru a împărtăşi cu prietenii frământări
şi împliniri . Prilej de introspecţie şi bilanţ,
Sărbătorile de toamnă ne aduc împreună şi ne confirmă legăturile profunde pe
care le avem cu  identitatea noastră, cu
trecutul.
În sala Centrului Cultural, membrii
comunităţii botoşănene şi oaspeţii din
Statele Unite  au fost salutaţi de preşedintele David Iosif , care le-a adresat urări
de Şana Tova şi bun-venit. Ing. Gustav
Finkel   a povestit auditoriului legenda
nopţii de Hoşana Raba şi a reliefat semnificaţia Sărbătorilor de toamnă în viaţa
fiecărui evreu.

Sibiu

Avi Halevi  le-a urat celor prezenţi un
An Nou bogat în împliniri, împreună cu
cei dragi.
Antrenante şi melancolice, frumoasele
melodii evreieşti, adunate într-un colaj de
Talic Segal, au făcut deliciul ascultătorilor,
pe care i-au purtat în lumea amintirilor din  
anii  tinereţii.
Înainte de a se servi masa, Gustav
Finkel a rostit binecuvântarea pentru
pâinea cu miere, simbol al unui an mai
dulce şi mai bogat. Nu au lipsit de la îmbelşugata masă  fructele specifice: merele
şi rodiile. Cafeaua aromată şi prăjiturile
gustoase au desăvârşit atmosfera plăcută
şi deconectantă.
Prof.  BEATRISA FINKEL

R o ş H a ş a n a 57 7 7

Cu un an în urmă, la încheierea sărbătorilor de toamnă, ne-am despărţit cu
urarea ca sărbătorirea Roş Haşana 5777
să ne găsească din nou pe  toţi cei prezenţi. Se vede că toţi am avut un înscris
bun în Cartea Vieţii, căci nu numai că
ne-am revăzut cei din anul trecut, dar am
mai avut şi nişte enoriaşi noi, un student
la una dintre universităţile sibiene sau o
familie din Israel, care s-a stabilit în Sibiu.
A fost o participare numeroasă, alături
de membrii Comunităţii sibiene şi Obştii
din Mediaş, fiind şi numeroşi invitaţi, prieteni sau simpatizanţi.
Cum în prezent nu avem un oficiant de
cult, am marcat evenimentul, împletind o
prezentare amplă a semnificaţiei sărbătorii de Roş Haşana – istoric,obiceiuri şi
tradiţii – precum şi a sărbătorilor următoare – Iom Kipur, Sucot, Sărbătoarea Torei,
toate – sărbători de toamnă ale evreilor.
Ampla prezentare a fost ascultată cu
mult interes, cu atât mai mult cu cât au
participat şi invitaţi de alte religii. Pre-

şedintele Comunităţii (subsemnatul) a
reuşit să capteze interesul auditoriului,  
abordând semnificaţiile istorice şi religioase dar şi obiceiurile care contribuie la
atmosfera de veselie şi încredere în viitor.
O parte religioasă a evenimentului s-a
desfăşurat cu aportul deosebit al lui Yoran
Reuben, bun cunoscător al rugăciunilor
specifice, prezentate în ivrit şi traduse
simultan de Nadia Badrus. În final, sunetul
şofarului, mânuit cu măiestrie de acelaşi
Yoran, ne-a vestit că am intrat în anul
următor, 5777. Tradiţionalele cornuri cu
miere, ca şi alte bunătăţi tradiţionale, au
intensificat buna dispoziţie şi optimismul,
încrederea că  anul care a început va fi,
pentru toţi participanţii, un înscris pozitiv
în Cartea Vieţii, cu pace şi sănătate.
Ca de fiecare dată, sărbătorile petrecute în comun au arătat că ştim să
ne bucurăm de ele, să le apreciem ca
tradiţii iudaice, că trăim o viaţă evreiască
comunitară.
Ing. OTTO DEUTSCH

Erwin Şimşensohn, numit
secretar de stat la Ministerul Culturii

Regizorul Erwin Şimşensohn a fost numit de premierul Dacian Cioloş în funcţia
de secretar de stat la Ministerul Culturii. Decizia a fost luată la propunerea ministrului
Culturii şi a fost publicată în Monitorul Oficial.
Din activitatea regizorală a lui Erwin Şimşensohn amintim piesele puse în scenă
la Teatrul Evreiesc de Stat şi la Teatrul Naţional din Bucureşti, la Teatrul “Mihai Eminescu” din Botoşani, la Teatrul Dramatic “Fani Tardini” din Galaţi, la Teatrul “Maria
Filotti” din Brăila, la Teatrul Naţional din Târgu-Mureş, Teatrul Luni de la Green Hours
din Bucureşti, Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, precum şi un serial de televiziune.
Îi dorim succes în activitatea regizorală şi în cea adminstrativă.
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Întâlnire cu Ian Buruma la Bucureşti

La 19 octombrie 2016, la filiala Cişmigiu a librăriei Humanitas a avut loc
lansarea volumelor lui Ian Buruma „Anul
Zero. 1945, o istorie” şi „Occidentalismul.
Războiul împotriva Occidentului” (coautor
Avishai Margalit), în prezenţa autorului.
La eveniment au luat cuvântul Ioan Stanomir, critic literar şi profesor universitar
la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti, Vlad Mixich, jurnalist,
licenţiat în medicină, expert în domeniul
politicilor de sănătate şi al farmaeconomiei, şi Lidia Bodea, director general al
editurii Humanitas.
Autor (scriitor, eseist, publicist) olandez de origine evreiască – ai cărui bunici
materni, Bernard şi Winifred Schlesinger,
au adăpostit în casa pe care o aveau în
comitatul Berkshire 12 copii evrei din
Germania, în timpul celui de-al doilea
război mondial –, nepot al regizorului
John Schlesinger, Ian Buruma şi-a descris cu umor apartenenţa la iudaism prin
raportare la discuţiile purtate cu Avishai
Margalit. Dacă bunicii primului aparţineau
categoriei evreilor din Germania, „percepuţi ca aroganţi, bogaţi şi fără suflet”,
coautorul cărţii dedicate occidentalismului
îşi are rădăcinile într-o familie de evrei din
Polonia şi îi spune adesea confratelui său:
„Sunteţi mai puternici, dar nu aveţi suflet”.
Ioan Stanomir a atras atenţia asupra
filonului memorialistic al volumului „Anul
Zero. 1945, o istorie”, dar mai ales asupra calităţii autorului de „cititor al istoriei
contemporane”, fiind o carte care ridică
„problema înţelegerii unor experienţe
traumatice”. Volumul ar reliefa „imaginea
unui portret caricatural al occidentalismului, pus în oglindă cu orientalismul” şi „o
privire încărcată politic”; cercetarea au-

torilor este extinsă la nivelul „vehiculelor
urii”, corelate cu spaţiul islamic, antisemitismul şi antiamericanismul.
Vlad Mixich a accentuat calităţile stilului exersat de
autorul olandez: „cărţi foarte bine scrise”,
care „pun reflectorul asupra unor perioade despre
care s-a scris
atât de puţin”.
Prin cărţile lui
Ian Buruma,
vorbitorul s-a
declarat „la jumătatea drumului” dintre
sine şi orientali, pe care i-a cunoscut
prin studiu şi călătorii.
Lidia Bodea a întreţinut un dialog cu invitatul serii, marcând ca puncte de interes
intenţia elaborării cărţii dedicate occidentalismului, tinerii musulmani radicalizaţi
ori pasiunea pentru cinematografia japoneză. Ian Buruma a răspuns că şi-a dorit
să ilustreze o idee integrată principiilor
liberale asupra occidentalismului şi a
orientalismului, nu „o critică ori o gândire
romantică”; a afirmat că pentru tinerii din
Orientul Mijlociu religia a devenit o cale
de rebeliune, aceştia văzând în Occident
un agent de corupere morală şi în sânge
– un fetiş; cât despre decizia de a studia
filmul timp de şase ani la Tokyo, aceasta
a fost motivată de nevoia interioară de a
aprofunda un domeniu nou şi neobişnuit
de cunoaştere.
CLAUDIA BOSOI

3000 de ani de la
naşterea poporului
evreu şi a monoteismului. Poporul evreu
este viu, deşi aproape jumătate a pierit în
Holocaust, a amintit vorbitorul. În Suca ne
amintim de drumul străbătut de strămoşi
prin deşert.
Ritualul religios şi cântecele tradiţionale au fost realizate de rabinul Rafael
Shaffer, prim-cantorul Iosif Adler şi Corul
Templului Coral, împreună cu cantorul
E. Pusztai.
Rabinul Shaffer a subliniat că plantele
tradiţionale (chitra, mirtul palmierul şi
salcia) simbolizează cele patru feluri de
oameni: cei care învaţă Tora şi fac fapte
bune; cei care nu învaţă, dar fac fapte
bune; cei care învaţă, dar nu fac fapte
bune şi cei care nici nu învaţă, nici nu
fac fapte bune. „Să ne amintim că, numai
dacă vom fi împreună şi vom fi deschişi
către cei care sunt altfel, ne va fi bine”, a

concluzionat rabinul.
Corul de copii al C.E.B. şi Corul C.E.B.
au încălzit atmosfera, astfel că membrii
comunităţii şi oaspeţii s-au simţit bine,
fără să le pese nici de ploaia torenţială,
care uneori a trecut prin tradiţionalul tavan
de stuf, nici de frigul venit prea timpuriu,
cu toţii amintindu-şi de evreii care locuiau
în colibe în timpul celor 40 de ani petrecuţi
în deşert, fără un acoperiş stabil deasupra
capului.

Sucot la Sinagoga Mare din Bucureşti

(Urmare din pag. 5)

Poetul It zik Manger, o stea a liricii idiş

Itzik Manger a fost poet şi dramaturg,
unul dintre corifeii literaturii idiş moderne.
Este considerat un adevărat bard popular.
S-a născut în 1901, la Cernăuţi, unde
limba germană era vorbită atât de clasa
superioară, cât şi de cea de mijloc.
Itzik Manger a terminat şcoala germană şi gimnaziul la Cernăuţi, astfel că era
un cunoscător al limbii şi literaturii germane. Anii tinereţii şi i-a petrecut la Iaşi, oraş
dominat de un puternic spirit evreiesc,
marcat de tradiţia lui Avram Goldfaden, a
cântecelor evreieşti, cât şi de acelea ale
lui Velvel Zbarjer. În acest oraş el şi-a împletit interesul pentru teatru cu cel pentru
cântecele populare evreieşti.
După primul război mondial pleacă la
Bucureşti, unde a răbufnit cu adevărat
talentul său literar şi unde, în 1929, şi-a
tipărit prima sa carte intitulată ‘’Stele
pe acoperiş”. În acelaşi an a plecat la
Varşovia, unde a trăit până aproape de
izbucnirea celui de-al doilea război mondial, creând fundamentul operei sale în
poezie şi proză şi devenind unul dintre
cei mai îndrăgiţi scriitori. Din 1939 a trăit
ca refugiat la Londra. Acolo, o londoneză
inimoasă, Margaret Waterhouse, deţină-

toare a unui magazin de antichităţi, l-a
ajutat să-şi publice cărţile.
După al doilea război mondial, Itzik
Manger a plecat la New York, unde a
fost bine primit şi unde un comitet special a publicat referinţe asupra cărţii sale
“Cântece şi balade” cât şi a prozei. Aici
s-a împrietenit cu văduva compozitorului
Moshe Nadir, Jeny, împreună cu care s-a
stabilit apoi în Israel, unde şi-a petrecut
ultimii ani ai vieţii (decedat în 1969).
Lirica sa se hrăneşte din adâncimea
izvoarelor poeziei populare evreieşti dar
era nevoie de talentul său pentru a le redescoperi şi a le reda torentului popular.
Cât de frumos este descrisă soarta poporului său în poezia: ‘’Pe drum se-nalţă un
copac”: “În drum e un pom/ Ce stă aplecat/ Iar păsările sale/ S-au împrăştiat”.
Poezia lui Itzik Manger a apărut cu puţin timp înainte de Holocaust, parcă pentru a dezvălui frumuseţea sufletească a
poporului evreu, visurile, dorurile, iubirile,
întâmplările şi speranţele acestui popor,
viaţa lui de zi cu zi, preocupările sale.
Baladele lui Manger sunt influenţate
de literaturile germană, franceză şi engleză, fiind străbătute de aceeaşi atmo-

sferă de tristeţe şi tragedie.“Balada pâinii
albe”, “Balada tăietorului de lemne” sau
“Balada oiţei pierdute” descriu suferinţele
populaţiei evreieşti. Tragedia fratelui său
Nati, stins de foame în Asia Centrală, la
Samarkand, o asociază cu dispariţia milioanelor de oameni în Europa răsăriteană.
Strigătul său de durere pentru potopul
sângelui vărsat este reliefat în neuitatul
său sonet “Inamicii Israelului sunt la lagărul morţii din Belzec”.
Opera lui Itzik Manger este străbătută
de un puternic suflu romantic. Se poate
afirma că el este cu adevărat purtătorul
coroanei poeziei evreieşti. El constituie
un fenomen unic în literatura idiş şi chiar
în afara ei, fiind considerat un adevărat
bard popular. Poezia “Pe drum se-nalţă
un copac” a fost pusă pe muzică, intrând
în repertoriul cântecelor idiş iar în 1951 a
devenit şlagăr: “Sunt drumul spre apus/
Bucuria mea e Curcubeul/ Ce străluceşte
în aurul solar/ Şi-i gata ca să moară/ Dar
pe moment, e staţionar”.
Multe alte poezii ale sale au fost transpuse pe muzică.
Ing. SHAUL LEIZER

Cărţi semnate
de colegii noştri

• La Librăria Sadoveanu din Bucureşti   au fost lansate în ziua de 21
octombrie a.c. două noi cărţi publicate
de noua editură ASTRALIS: „Ca o rugăciune” - poeme de Boris Marian Mehr,
colegul nostru de redacţie, şi „Taine în
vise” - proze de Camelia Pantazi Tudor,
coordonatoarea emisiunii „Portret de
autor” al postului RADIO SHALOM. Un
numeros public a urmărit dezbaterile şi
lectura din cele două volume
• A apărut recent la editura Scrib un
nou volum de versuri al colegei noastre
Stela Georgescu intitulat “Poezii
nostalgice”
şi având
un motto
sugestiv
pentru starea de spirit
a autoarei:
“Nu putem
trăi prezentul dacă
uităm trecutul”. Simţind “nevoia
descărcării sufletului pe calea scrisului”,
după cum singură mărturiseşte, Stela
Georgescu ni se confesează, îşi aminteşte de omul drag pe care l-a pierdut şi
meditează cu luciditate la “timpul care
curge nemilos”.
M.O.
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M ihai l S ebas t ian r e a d u s a c a s ă

Diferitele exponate au fost prezentate şi explicate de Carmen Hannah
Ioviţu, directoarea Muzeului. Ea a arătat
că este vorba de situaţia actuală a Muzeului şi este posibil ca după renovare să
se aplice un alt concept. Carmen Ioviţu a
prezentat mai întâi istoria Templului ”Unirea Sfântă” ce aparţinea breslei croitorilor,
foarte bogată în perioada respectivă, din
moment ce a putut să-şi facă propria
sinagogă.
Prezentarea exponatelor a fost făcută
în ordine cronologică – antichitate, Evul
Mediu, epoca modernă, inclusiv revoluţia din 1848, domnia lui Alexandru Ioan
Cuza, a principelui Carol I şi Războiul
de Independenţă, evenimente la care
au participat evreii, încoronarea lui Carol
I, dezvoltarea industrială a României,  
mişcarea sionistă, primul război mondial,
perioada interbelică, pogromurile, legile
antisemite, deportarea în lagărele din
Transnistria.  Aceste momente, a spus
directoarea Muzeului, sunt ilustrate prin
documente, cărţi, obiecte, lucrări de artă.
Există numeroase tablouri ale pictorilor
evrei, de aceea unul dintre noile proiecte
va fi crearea unei pinacoteci. Separat va
fi prezentată şi istoria evreilor sefarzi.  
Cea mai mare bogăţie a muzeului, a afirmat vorbitoarea, este colecţia de obiecte
rituale. Există 2000 de piese, plus acte şi
documente. Un loc separat va fi dedicat
culturii idiş, ştiinţei şi arhitecturii, cu numeroşi reprezentanţi evrei, istoriei TESului şi cartierului evreiesc din Bucureşti.
Legat de proiectul de înnoire a Muzeului,
preşedintele F.C.E.R. a subliniat din  nou
deschiderea comunităţii noastre faţă de
lume. „Ducem istoria noastră veche către
oameni şi vom continua iniţiativa. Un astfel de muzeu are o valoare extraordinară”
pentru a cunoaşte istoria evreilor, a spus
dr. Aurel Vainer la sfârşitul expunerii.
(Urmare din pag. 13)

Mihail Sebastian,
lumea artelor ºi a politicii
Comunicarea ”Mihail Sebastian – cronici literare despre scriitori brăileni”, de
conf.univ. dr. Zamfir Bălan, este o ilustrare
a două idei: ataşamentul scriitorului faţă
de tot ce se întâmpla în oraşul său natal
şi faptul că Brăila a fost o pepinieră de
talente literare. Pe lista scriitorilor care
s-au aflat în atenţia lui Sebastian figurau
Ilarie Voronca, Panait Istrati, Ury Benador,
Perpessicius, Camil Baltazar şi Sandu
Aldea. Criteriile de alegere a scriitorilor
analizaţi sunt pur subiective, Sebastian
alegând pur şi simplu după propriile gusturi, ”dacă îmi place sau nu”, spunea el.
În plus, convingerea lui a fost că nu un
critic literar, ci un scriitor poate aprecia cel
mai bine creaţiile colegilor săi. Ca ierarhie
de valori, Sandu Aldea nu-i plăcea, cum
nu i-a plăcut nici Voronca în perioada lui
modernistă. A început să-l aprecieze când
acesta a renunţat la modernism. Printre
preferaţi se aflau Camil Baltazar, Perpe

ssicius, până în momentul în care acesta  
se dedică doar cronicilor radiofonice. Faţă
de Panait Istrati are o poziţie ambiguă, de
fapt îl consideră scriitor francez şi critică
opţiunile politice ale acestuia, ralierea lui
la extrema dreaptă. La Ury Benador a
apreciat romanul ”Ghetou veac XX”, mai
puţin ”Hilda” şi ”Subiect banal”.
Vorbind despre Mihail Sebastian ca
exeget al operei literare a lui Mircea Eliade, dr. Valentin Popa a arătat că Sebastian a scris despre toate volumele publicate
de Eliade, dar aprecierile sale urmează
curba pe care a evoluat prietenia celor
doi. Astfel, la prima ediţie a cărţii „Isabel
şi apele diavolului” – despre care Eliade
spunea că dezamăgeşte şi este greu de
citit – Sebastian afirmă că un „critic literar
ar avea de spus cuvinte aspre”, dar el nu
este „nici critic şi nici literat”, drept care
apreciază „sinceritatea” scriiturii. La a
doua ediţie, Sebastian îşi schimbă părerea şi afirmă că lucrarea „poate modifica
soarta romanului românesc”. Despre
„Maitreyi”, Sebastian spune că este o
poveste care exista şi fără a fi scrisă,
care trebuia să fie spusă şi autorul a fost
numai unealta acestei necesităţi de neocolit. Scris în 1933, „Întoarcerea din rai”
este taxat de Sebastian ca fiind un roman
stufos, complex, cu reuşite şi dezamăgiri.
Vorbitorul a încheiat amintind că în 1937,
relaţia de amiciţie încetează, pentru că
„Eliade ajunsese cu arme şi bagaje în
tabăra legionară şi candida pentru partidul
Totul pentru ţară”.
Despre gusturile literare ale lui Sebastian a vorbit şi asistent cercetător
Petruş Costea, în comunicarea ”Mihail
Sebastian şi Marcel Proust”. El a scos
în evidenţă interesul scriitorului faţă de
opera lui Proust, Sebastian regretând că
atât de puţini specialişti (după părerea
lui, doar şase) s-au ocupat de scriitorul
francez. Între 1922-1944, a arătat Petruş
Costea, au fost făcute zece traduceri din
creaţia lui Proust dar nu şi a romanului ”În
căutarea timpului pierdut”. Sebastian se
plânge de faptul că acest scriitor nu este
înţeles în România şi intră chiar într-o
polemică pentru a-l apăra. Între 1927-29
Sebastian scrie zece texte despre Proust.
Compozitorul Cezar Franck îi aducea
aminte de scriitorul francez, iar citirea
operei acestuia o compară cu o călătorie
pe Valea Prahovei, din cauza peisajelor
atât de diferite. În 1932, la zece ani de la
moartea lui Marcel Proust, scrie despre
el în ”Cuvântul”, iar în 1938, în Revista
Fundaţiilor Regale analizează corespondenţa scriitorului.
Ultima comunicare a zilei de 4 noiembrie i-a aparţinut prof. Ioan Munteanu,
care a sublinat patriotismul lui Sebastian.
În 1916, când germanii intraseră în Brăila, pentru copilul Iosif Hechter „fiecare
veste despre succesul românilor era o
sărbătoare şi fiecare insucces, o umilinţă
şi o dezamăgire”. Sebastian descrie şi
iarna grea a lui 1917, când la Brăila erau
trupe de ocupaţie austriece, iar el se
simţea „invadat” de culorile steagurilor

”Dispariţiile Annei Langfus” – o experienţă
a războiului şi Holocaustului

(Urmare din pag. 17) lansări ale Editurii

Hasefer la standul
Salonului Iudaica. Activitatea Editurii
Hasefer şi activitatea culturală în general
a F.C.E.R. depăşesc cu mult însemnătatea unui act cultural al unei minorităţi.
Ea priveşte întreaga cultură română şi
ne interesează pe toţi”, a spus vorbitorul.
Despre ”Dispariţiile Annei Langfus”, a opinat că „este o carte extrem de interesantă,
nu numai despre problematica Holocaustului, pentru toţi cei interesaţi de atitudinea
civică. Personalitatea  Annei Langfus şi
destinul postum, al ei şi al operei sale, ar
trebui să ne dea de gândit”.
Prezent la eveniment, preşedintele
Comunităţii Evreilor din Bucureşti, ing.
Paul Schwartz, a punctat importanţa lucrării. ”Este bine să citim orice asemenea

carte memorialistică. Ea nu reprezintă
decât o infimă parte din suferinţele celor
care au fost făcuţi dispăruţi în toate felurile, în toată Europa. În aceste momente, când mulţi
flutură posibilitatea unui
al treilea război mondial,
aceste mărturii trebuie
să dea de
gândit tuturor
despre ceea
ce trebuie
şi este bine
să facem”,
a spus Paul
Ing. Paul Schwartz
Schwartz.

Formaţia Bucharest Klezmer Band,
în concert la Brăila

imperiale. Publicistica antinazistă a lui
Sebastian impune reevaluarea multor
studii, a subliniat vorbitorul, amintind de
replica binevenită a lui Mirel Horodi la un
articol al lui Nicolae Manolescu, precum
şi de faptul că atunci când Sebastian a
scris despre Mussolini, acesta nu aderase
încă la fascismul hitlerist, iar despre Hitler,
Sebastian a scris ironic.

ªi a fost Ziua a Treia
„De douã mii de ani” – un roman
incomod chiar ºi astãzi
O analiză aproape exhaustivă privind
apariţia, conţinutul, ecourile şi controversele stârnite de romanul „De două mii de
ani” a fost prezentată în comunicarea prof.
dr. Viorel Mortu ”Arta recitirii” – De două
mii de ani, de Mihail Sebastian. Preşedintele F.C.E.R., moderatorul prezentării, a
amintit despre scandalul produs de apariţia romanului prefaţat de Nae Ionescu,
un text cu caracter antisemit, ceea ce a
contribuit la despărţirea lui Sebastian de
mentorul său.
Prof. Viorel Mortu a calificat această
creaţie drept un roman dificil, unul dintre
cele mai dificile  ale literaturii române, de
aceea au şi fost puţine comentarii. Chiar
şi după 80 de ani de la apariţie, cartea
a rămas un fel de „cartof fierbinte” al
romanului românesc. Există o tensiune
între prefaţă şi romanul propriu-zis şi nu
poate fi înţeles în afara contextului istoric,
al epocii. Sebastian a considerat prefaţa
”devastatoare”. Este un roman ”cu cheie”,
în care multe personaje pot fi recunoscute. Acest roman abordează pentru prima
dată şi teme care până atunci nu şi-au
găsit loc în literatura română – cea a
constructorului, a şantierului. Ultima parte
a romanului, care se compune din trei
părţi, este un fel de legendă a Meşterului
Manole, o parabolă a apocalipsei gândirii
versus limpezimea celui care construieşte, a conchis autorul studiului.

Lansare de carte –
”Romanul unui evreu”
În faţa publicului reunit la Teatrul „Maria Filotti”, scriitorul şi actorul israelian
Carol Feldman a lansat volumul intitulat
„Romanul unui evreu”. „Autorul, născut la
Tulcea, este un distins prieten şi un foarte
talentat scriitor”, a spus Aurel Vainer, care
a amintit că primul contact al cărţii cu
publicul românesc a fost la Tulcea, după
reinaugurarea, cu sprijinul F.C.E.R., a
sinagogii din localitate.
Ziarista Eva Galambos, de la „Realitatea Evreiască”, a spus, între altele, că
l-a descoperit pe Carol Feldman de trei
ori: ca actor, la Festivalul Goldfaden, ca
ziarist în presa de limbă română din Israel, şi ca romancier, fiind „printre autorii
israelieni de limbă română care ştiu să
scrie cu adevărat”. Vorbitoarea consideră
că „Romanul unui evreu” este cel mai bun
dintre cele 14 volume semnate de Carol
Feldman, fiind „un simbol al evreilor din
România care s-au confruntat cu dilema
plecării în Israel”. „Personajul principal
este ca noi, cei care nu am reuşit să ne
decidem să plecăm, cu diferenţa că el a
făcut acest pas, fără să fie nici comunist,

nici nemulţumit de situaţia sa din România, având o carieră şi o familie. Nu a
ales Israelul nici din motive sioniste, nici
economice. Recomand această carte”, a
spus Eva Galambos.
Carol Feldman a mulţumit preşedintelui Federaţiei pentru invitaţia de a-şi
prezenta cartea la Brăila, Evei Galambos
pentru prezentarea făcută şi actriţei Geni
Brenda, de la TES, care a citit cu sensibilitate şi talent monologul Angelei din finalul
romanului, în duet cu autorul. „Am scris
această carte sub impulsul acelor neevrei
din România, cu care păstrez relaţiile
de 52 de ani şi care m-au întrebat de ce
au plecat aproape toţi evreii din ţară”, a
mărturisit Carol Feldman. Apoi a adăugat:
„Răspunsul incumbă o mare răspundere.
Cei mai mulţi evrei au părăsit România
(nu au fugit) pentru că au ales să plece
în patria lor, renăscută după 2000 de ani”.

Concerte ºi spectacole de teatru
Caracterul festiv al evenimentului
a fost subliniat şi de numărul mare al
momentelor artistice prezentate.  Firesc,
locul întâi i-a aparţinut lui Mihail Sebastian
iar ”Jocul de-a vacanţa”, regizat de Erwin
Şimşensohn, deşi pus în scenă anul trecut, şi-a menţinut prospeţimea, puterea
de pătrundere în public, aceasta datorită
şi interpretării excelente a actorilor de la
teatrul brăilean ”Maria Filotti”. Publicul
a urmărit cu emoţie spectacolul ”Marea
iubire a lui Sebastian”, care a adus pe
scenă relaţia tensionată dintre scriitor şi
actriţa Leni Caler, cele două roluri fiind interpretate cu multă sensibilitate de Rodica
Mandache şi Marius Manole (regia Diana
Mihailopol). Maestrul Nico Nitai, directorul
Teatrului Karov din Tel Aviv, i-a încântat
pe spectatori cu un comperaj din piesele
”Jocul de-a vacanţa”, ”Steaua fără nume”
şi ”Insula” (rămasă neterminată şi mai puţin cunoscută),  interpretarea aparţinând
Luizei Kohn, lui Carol Feldman şi lui Nico
Nitai, în regia fiicei sale Dorit. În sfârşit,
o premieră în cadrul Festivalului a fost
prezentarea în limba idiş a  unei povestiri
a marelui scriitor Şalom Alechem. Interpretarea plină de dinamism a aparţinut
actriţei Geni Brenda de la TES şi lui Carol
Feldman (Israel).
Muzica a fost de asemenea prezentă
în cele trei zile ale Festivalului. Intercalat
între comunicările prezentate s-a desfăşurat programul muzical al elevilor de la
Liceul de Arte ”Hariclea Darclée”. A fost,
ca să spunem aşa, un program pentru
toate gusturile – muzică clasică şi modernă, arii din opere şi operete, compozitori
români şi străini. Instrumente de toate
felurile – pian, vioară, flaut şi chitară.  
”Răpirea din serai” dar şi  ”Piraţii din Caraibe” sau ”Pantera roz”. Acest intermezzo
muzical a arătat atât talentul copiilor, cât
şi preocuparea profesorilor liceului de a
creşte o generaţie tânără neînchistată,
deschisă spre toate orizonturile muzicii.
În afara acestui concert, au avut loc un
recital de muzică evreiască interpretată
de Carmen Hannah Ioviţu şi Geni Brenda,
un concert al Bucharest Klezmer Band
şi al corului Macabi al C.E. din Brăila, la
care s-au alăturat şi coriştii de la corul
”Hazamir” din Bucureşti, sub bagheta lui
Bogdan Lifşin şi sub „impresariatul” lui
Silvian Horn. Publicul a răsplătit eforturile
tuturor artiştilor cu aplauze şi ovaţii.
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E.S. TAMAR SAMASH şi maestrul IOAN HOLENDER,
Cetăţeni de Onoare ai Municipiului Iaşi

Maestrului Ioan Holender i s-a acordat,
în seara zilei de 19 octombrie, placheta
de Cetăţean de Onoare al Municipiului
Iaşi. În deschiderea ceremoniei, în sala
„Vasile Pogor” a Primăriei, într-un cadru
solemn şi festiv, a fost prezentat grupajul

video intitulat „Cap de afiş”, în care primarul Mihai Chirica, directorul general al
Filarmonicii „Moldova”, Bujor Prelipcean,
preşedintele Comunităţii Evreilor din Iaşi,
ing. Abraham Ghiltman, ş.a. au vorbit despre reputaţia artistică a maestrului, despre
prestigiul şi popularitatea sa internaţională, exprimând speranţa că, în calitate de
Cetăţean de Onoare al municipiului, va
fi un promotor al culturii ieşene în lume
şi va aduce un plus de imagine oraşului
nostru, pe care îl consideră, după cum a
mărturisit, „mama ţării”.
În „Laudatio de consacrare”, rostit
de Bujor Prelipcean, directorul general
al Filarmonicii ieşene, s-a arătat că maestrul Ioan Holender „a făcut istorie” la
Opera din Viena, a condus Festivalul şi
Concursul Internaţional „George Enescu”.
„Maestrul, un model de viaţă exemplar
pentru noi toţi, este şi o provocare pentru
tânăra generaţie”, a spus primarul Mihai
Chirica în momentul acordării plachetei de
Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi.
Emoţionat şi deosebit de onorat de
această nouă recunoaştere a întregii sale
activităţi profesionale, Ioan Holender a
adresat tinerilor îndemnul: „Dacă eu am
reuşit, puteţi şi voi!”
În decursul periplului ieşean, maestrul
Holender şi echipa de filmare a emisiunii
„Kultur mit Holender”, emisiune de cultură
difuzată în Germania, Austria şi Elveţia,
au poposit la Sinagoga Merarilor şi la
Muzeul Comunităţii Evreilor. În dialogul
cu ing. Abraham Ghiltman, supravieţuitor
al Pogromului din iunie 1941 de la Iaşi,
maestrul Holender a pus întrebări despre istoria străvechii comunităţi evreieşti
ieşene, despre suferinţele evreilor în anii
Holocaustului şi originile antisemitismului
pe meleaguri moldave.
***
La 7 noiembrie 2016, primarul Municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a înmânat E.S.
Tamar Samash, ambasador al Statului

Bacău

Israel în România, placheta de Cetăţean
de Onoare al Municipiului Iaşi.
„Această distincţie este menită să
releve faptul că Iaşiul este un oraş al
toleranţei şi că rămâne ceea ce a reprezentat de-a lungul secolelor, adică un oraş
al culturii, al tradiţiilor, al multiculturalităţii
europene.(...) Mi-am dorit să reliefăm
preţuirea şi recunoştinţa oraşului nostru
faţă de contribuţia doamnei ambasador,
care a adus şi suflet în afară de diplomaţie, în dezvoltarea unei frumoase relaţii
de prietenie şi colaborare. Momentul cu
totul special de astăzi este o poartă de
legătură între trecut şi prezent dar şi o
poartă deschisă spre viitor”, a subliniat
în alocuţiunea sa primarul Mihai Chirica.
Evenimentul, precedat de intonarea
imnurilor celor două state, a reunit în
sala „Vasile Pogor” a Primăriei oameni de
cultură, reprezentanţi ai mediului academic şi universitar ieşean, consilieri locali,
distinşi oaspeţi printre care: deputat dr.
Aurel Vainer, presedintele F.C.E.R., dr.
Irina Cajal, subsecretar de stat la Ministerul Culturii, dr.Alexandru Florian, directorul general al I.N.S.H.R. “Elie Wiesel”,
ing. José Iacobescu, preşedintele B`nai
B`rith-România, ing. Abraham Ghiltman,
preşedintele Comunităţii Evreilor din Iaşi,

şi numeroşi membri ai acestei comunităţii.
Preşedintele F.C.E.R., deputatul dr.
Aurel Vainer, a lăudat iniţiativa deosebită
a primarului Mihai Chirica şi a întregului
Consiliu Local şi a transmis îndemnul:
„Continuaţi să edificaţi Iaşiul ca oraş
cultural. Iaşiul, prin tradiţia sa, merită din
plin acest lucru.”
Despre un act de recunoaştere a valorilor evreimii ieşene a vorbit şi preşedintele Consiliului Judeţean, Marcel Popa,
care a felicitat întregul Consiliu Local
pentru recunoaşterea rolului străvechii
comunităţi evreieşti ieşene la înflorirea
economică şi culturală a Iaşiului.
„Familia soţului meu este din această
regiune şi mereu mi-au vorbit despre Iaşi
şi locurile frumoase de aici. Nu am fost
parte a acestei poveşti până acum. Simt
că la Iaşi este o dorinţă reală pentru a ne
aduce aminte de trecut, să-l confruntăm
şi să ne orientăm gândurile spre viitor”, a
spus E.S. Tamar Samash.
MARTHA EŞANU

Nicolae Kallós, la 90 de ani,
în cuvinte-cheie

La 11 noiembrie, profesorul universitar şi filozoful Nicolae Kallós a devenit
nonagenar. La cea de a 80-a aniversare
am publicat în „Realitatea Evreiască”
(nov. 2006) un articol de prezentare a
profesorului şi filozofului, fost preşedinte
de excepţie al Comunităţii Evreieşti, al
cărui titlu reflecta profesiunea de credinţă
a Omului Nicolae Kallós:  „Şi şames, nu
doar un roşecol” (Şi slujitor, nu doar un
şef). Articolul trecea în revistă etapele vieţii, operei ştiinţifice şi activităţii lui sociale.
Acum, la un deceniu distanţă şi a
90-a aniversare, încerc să-l portretizez
pe Nicolae Kallós prin câteva cuvintecheie: erudiţie, devotament, operativitate,
discreţie, umor şi apartenenţă la spiritul
transilvănean.
Nicolae Kallós este un intelectual transilvănean emblematic, care s-a format şi
a creat deopotrivă în spaţiul cultural maghiar şi în cel românesc. A fost profesor
universitar şi şef al catedrei de filozofie
la Universitatea Babeş-Bolyai. A publicat
cărţi şi articole ştiinţifice în domeniul
axiologiei, sociologiei şi ştiinţelor politice
şi a semnat sistematic articole în presă,
începând din 1945.
Şi-a pierdut familia în Holocaust şi a
trecut prin iadul de la Auschwitz şi alte
lagăre naziste, la vârsta adolescenţei.
O viaţă întreagă a rămas devotat cauzei
antifasciste. A înfiinţat Asociaţia Memento Buchenwald şi a redactat ani de zile
publicaţia Memento, în limbile română,
maghiară, germană şi franceză, menită
să promoveze idealurile jurământului de
la Ettersberg. Se numără printre supra-

Sibiu

Elevi în vizită la Sinagogă

În cadrul săptămânii „Şcoala altfel”,
elevii clasei a IX-a A de la liceul sibian
„Constantin Noica” au vizitat Sinagoga
din Sibiu. Elevii au fost însoţiţi de profesorul de istorie Ioan Popa, iniţiatorul acţiunii,
şi de Petrina Dobrotă, profesoară de limba română şi diriginta clasei. Ei au fost întâmpinaţi de mai multe membre ale C.E.
Sibiu, respectiv Rebeka Deutsch, Ileana
Petres şi subsemnata. Mai întâi, grupul
a vizitat sinagoga, unde le-am prezentat
câteva dintre elementele caracteristice

Festival de teatru armenesc

Preşedintele C.E. Bacău, ing. Izu Butnaru, şi secretarul comunităţii ing. Hainrich Brif, au participat la Festivalul de Teatru
Armenesc, organizat de Filiala Bacău a Uniunii Armenilor din
România (UAR) la Palatul Copiilor din oraş. Manifestarea a fost
condusă de prof. Gabriel Stan, cunoscut promotor, în rândurile

vieţuitorii Holocaustului dispuşi oricând
să le vorbească tinerilor pentru a-i face
să înţeleagă ce a însemnat Holocaustul.
Operativitatea, calmul, discreţia şi
diplomaţia lui Nicolae Kallós s-au pus
în evidenţă în funcţiile de conducere pe
care le-a îndeplinit de-a lungul timpului,
în cadrul universităţii şi nu numai. Eu l-am
cunoscut îndeaproape atunci când era
preşedintele comunităţii evreieşti clujene.
Niciodată nu ridica tonul, nu stătea mult
la taclale şi reuşea să soluţioneze totul cu
discreţie şi cu tact. Era şi este prezent şi
azi în sânul comunităţii cu sfatul potrivit
la momentul potrivit.
Simţul umorului este o altă caracteristică esenţială a lui Nicolae Kallós – un
adevărat maestru al replicilor sclipitoare şi
al tranşării multor dialoguri tensionate cu
o vorbă de duh şi un surâs atotştiutor. Ştie
să plaseze la momentul potrivit anecdota
sau bancul descreţitor de frunţi.
De fapt, cred că pentru a-l defini pe
Kallós Miklós, cel mai potrivit cuvânt este
înţelepciunea. Îl cunosc pe Nicolae Kallós
de când m-am născut, adică dintotdeauna. A fost frate de lagăr cu tatăl meu, la
Buchenwald, şi prieten apropiat al mamei
mele, încă din 1946, când amândoi îşi
încercau condeiul la ziarul Egység (Unitatea), al organizaţiei tinerilor evrei din Cluj.
Este un prieten preţios şi de nădejde, unul
dintre puţinii oameni în care am încredere
totală. Îmi doresc să mă pot bucura de
prezenţa lui mulţi ani de-acum înainte.
Ad mea veesrim!
ANDREA GHIŢĂ

tineretului băcăuan, al cunoştinţelor despre istoria Holocaustului
în România.
  Paralela între tragedia Holocaustului şi cea a genocidului
împotriva armenilor a fost evidenţiată în cuvântul rostit de
preşedintele Filialei Bacău a UAR, Vasile Agop, înaintea spectacolului „Staipelochian”, scenarizare de Armina Vosganian,
după romanul „Cartea şoaptelor” de Varujan Vosganian. Deşi,
în piesă, genocidul nu este menţionat explicit, el reprezintă
structura de rezistenţă fiindcă, din amintirile din acea perioadă
ale personajelor, se coagulează episoade dramatice din istorie.
Genocidul este şi un moment de cotitură pentru viaţa armenilor
stabiliţi în România în decursul secolului al XX-lea; semnificaţii
puse în valoare de Irina Margareta Nistor în cronica la spectacol. Titlul piesei, „Staipelochian”, a fost inspirat de un joc de
cuvinte armenesc care circula în epoca stalinistă: stai pe loc!,
scriau cifrat armenii din fosta Armenie aparţinând URSS celor
rămaşi la Constanţa. Cu acelaşi tâlc circula tot atunci varianta
idiş a anecdotei.
Coresp. HAINRICH BRIF

ale acestui lăcaş de rugăciune, atât în
ceea ce priveşte amenajarea spaţiului,
cât şi folosirea unor simboluri, precum
menora sau steaua în şase colţuri. De
asemenea, am răspuns unor întrebări
referitoare la istoria şi cultura evreilor.
Discuţiile au continuat în încăperea de
la sediul comunităţii, unde se află acum
sulurile Torei şi cărţile de rugăciune.
Pentru elevi a fost cea dintâi ocazie
de a vizita o sinagogă, o „biserică pentru
evrei”, cum au denumit-o unii. Iar cea
din Sibiu, înscrisă pe lista monumentelor
istorice, i-a impresionat în mod deosebit
şi mulţi şi-au exprimat dorinţa de a reveni.
Totodată, vizita le-a oferit unele informaţii
despre religia şi tradiţiile evreieşti.
NADIA BADRUS
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JEWISH

Bereshit
„Bar Mitzva”

On October 27-30, Târgu Mureş
hosted the 13th edition of Bereshit,
the University of the European Jewish
Community. The program succeeded in
stirring the interest of the members of
the Jewish communities, a fact proved
by the record number of participants
(over 350 people), coming from no
less than 35 communities across the
country, as well as guests from Israel,
friends and guests. The number 13
symbolizes the  adulthood age in the
Jewish religion and that is precisely
why this edition has also been named
the “Bereshit 13th Bar Mitzva”.
The theme of this edition was
Tikkun Olam – how to improve the
world. Teachers invited to lecture were:
Yitzhak Brick, Benjamin Ish Shalom,
Shmuel Faust, Rivka Kneller-Rowe
and Felicia Waldman. The opening
ceremony and the plenary session
took place at the Palace of Culture in
Târgu Mureş. In his inaugural speech,
Dr. Aurel Vainer, FJCR President and
Member of the Parliament, stressed
the importance of the regular joining
of the Jews from Romania. On Friday,
the second day, “Status Quo Ante”
Synagogue proved to be too small for
Kabbalat Shabbat.
The local community members
participating in Bereshit, together
with their guests, gathered to listen to
the day comment of Rabbi Raphael
Shaffer. All the Jewish community took
part in a Limmud session, during which
a lively dialogue between Dr. Aurel
Vainer and Rabbi Raphael Shaffer took
place. The two addressed the topic of
the Jewish community from Romania,
in the past, but above all in present
times and in the future. On the final
plenary session, Dr. Aurel Vainer and
Israel Sabag announced the outlining of
some new collaboration projects, while
marking the centenary of the JOINT
presence in Romania.   Israel Sabag
has also announced the location of the
next Bereshit, namely in Bacău, and
congratulated Izu Butnaru, President
of the Jewish Community.

The comeback of Mihail Sebastian

For the fourth year, the Federation
of Jewish Communities from Romania
(FJCR), with the support of its partners,
managed to bring home in Brăila, ”the
city with acacia trees”, the man
who left this city by the Danube
as Iosif Hechter and returned
as Mihail Sebastian. This
time, the comeback was
achieved with the help of the
Festival „Mihail Sebastian”,
a natural development of
the initial event named
“Sebastian’s Days”.
Dr. Aurel Vainer, MP
and President of FJCR,
the representative of the
Prefect of  Brăila County,
the County Council
President, Mr. FranciskIulian Chiriac, the Mayor,
Mr. Viorel-Marian Dragomir,
the President of the Jewish
Community of Brăila, Ms. Nadia
Ustinescu, the Director of the
Museum „Carol I”, Professor Ionel
Cândea, the Director of “Maria Filotti”
Theatre, Mr. Lucian Sabados, held
speechees at the opening.
After the inaugural ceremony, lectures
were presented: „Mihail Sebastian, a
humanist in a world of extremes” – Ioan
Vulpescu; „Note on the journalism of
Mihail Sebastian” – Ionel Cândea; and  the
volume „Journey among poets”, by writer
Geo Şerban, was released. The evening
ended with „The Holiday Game”, directed
by Erwin Şimşensohn and interpreted by
the actors of “Maria Filotti” Theatre.
The next day started with the
presentation of the Museum of the
Romanian Jews’ History by its Director,
Carmen Hannah Ioviţu, followed by a
panel „My uncle, Mihail Sebastian,” with
the participation of Micaela Sebastian.
More lectures were included in the

programme:  “Mihail Sebastian – literary
chronicles about writers from Brăila”–
dr. Zamfir Bălan; „Mihail Sebastian interpreter of Mircea Eliade’s literary work”
- Dr. Valentin Popa; „Mihail Sebastian
and Marcel Proust” – Petruş
Costea; „Mihail Sebastian,  
anti-Nazi publicist” - Professor
Ioan Munteanu.
A series of songs were
interpreted by Carmen
Hannah Ioviţu, Bucharest
Klezmer Band and the choir
„Maccabi” of the Jewish
Community from Brăila,
conducted by Bogdan
Lifşin (traditional Jewish
music) and students from
the High School of Arts
„Hariclea Darclée” (classical
music). The evening ended
at the Studio Hall of the
“Maria Filotti” Theatre, with the
play “Sebastian’s great love”,
directed by Diana Mihailopol,
with actors Rodica Mandache and
Marius Manole. On the last day, at the
“Maria Filotti” Theatre Prof, Viorel Mutu
lectured on „The Art of Re-reading: Since
two thousand years, by Mihail Sebastian”,
after which the volume “A Novel of a Jew”
by Carol Feldman (Israel) was presented
by Eva Galambos, journalist (“Jewish
Reality”), Dr. Aurel Vainer, actress Geni
Brenda and the author. The evening
continued   with a dramatic moment
in Yiddish, “S’aLign”, after Shalom
Aleichem, interpreted by actress Geni
Brenda (JST) and Carol Feldman. The
Festival ended with the play „The games
of Sebastian – the Holiday,the Star and
the Island”, in the interpretation of Israeli
actors from “Karov” Theatre (Tel Aviv)
Luiza Kohn and Nico Nitai, along with
actor and writer Carol Feldman, an artistic
moment prepared by Dorit Nitai-Neeman.

Hasefer, the FJCR Publishing
House, took part in the 23rd edition
of the Gaudeamus International
Bookfair (Bucharest, November 16-20).

The attention of visitors to our stand has
been detained by the nearly 120 titles
displayed, of which over 20 have been
published this year.
The „Judaica” Salon, held yearly
during Gaudeamus by FJCR, aims to
highlight the interest that the Jewish and
Israeli culture enjoys in the Romanian
society. The offer of Jewish books (by
topics or authors) of all the Romanian
publishers is brought together in the
Salon. Thus, 12 publishers (besides
Hasefer) have exposed more than 40
titles, most of them published in 2016.
On the stand of the Hasefer and
Judaica Salon we organized five book
presentations (all the volumes being
published by Hasefer in the second part
of 2016): Wilhelm Filderman – “Memoirs
and Diaries”, presented by dr. Aurel
Vainer, FJCR President and M.P., Dr.
Alexandru Florian, General Director of
“Elie Wiesel” INSHR, and Professor
Liviu Rotman, scientific consultant of the
book; Lorenz Beckhardt - “The Jew with
Swastika” (Professor Măriuca Stanciu,
of the Academy Library, General Mihail
Ionescu, Paul S. Grigoriu, translator);
Michel Ianoz – “Nomadic Destinies”
(Michel Ianoz, Liviu Beris, Professor
Răzvan Voncu); Jean-Yves Potel –
“The Disappearances of Anna Langfus”
(writer Gabriela Adameşteanu, writer
Geo Şerban, Professor Răzvan Voncu)
and Ephraim Zuroff (chief Nazi-hunter
from the “Simon Wiesenthal” Centre) –
“The Operation Last Chance” (Professor
Felicia Waldman, Colonel Dan Gîju, vicedirector of the Military Publishing House,
and Hary Kuller).

HASEFER, a traditional
participant in «Gaudeamus»

Flowers of thought for Aurel Storin, z.l.
One year after his leaving for posterity

At the Sephardic Cemetery and the
Coral Temple of Bucharest were held
the one-year commemoration of the
physical disappearance of writer Aurel
Storin z.l., remarkable for the era that
he represented in the history of the
Romanian Musical Theatre in the second
part of the 20th century. He had the ability
“to utter the right word at the right time”,
as BJC President, Eng. Paul Schwartz,
has characterized him after the service at
the cemetery, officiated by Yehuda Livnat
and Nathan Neta. What he achieved as
literary secretary of “Constantin Tănase”
Theatre, as contributor to the Purim
shows of FJCR and as editor-in-chief of
the “Jewish Reality” ensures his posterity,
said Marcel Preda.
At a sui generis symposium at the Coral
Temple, moderated by FJCR President,
Dr. Aurel Vainer, emphasizing Aurel
Storin’s Jewish identity, famous artists
of “Tănase” Theatre, well-known literary
personalities, stars of the Jewish State
Theatre and of the Romanian light music,
representatives of the “Jewish Reality”
magazine have expressed “flowers of
thought” for the subtle poet doubed by
the pamphleteer, to the philosopher
sensitive to social life, to the sagacious
journalist who wrapped his sharpness and
observations in a graceful expression,

REALITY

to the writer
dedicated
to musical
theatre, which
he brought,
through his
doctoral thesis,
in the University
aula, to a man
endowed with a
keen sense of
dignity. There
have been emphasized: the detonating
quality of verbal automatisms; the
responsibility of the „humor officer”; the
essence of humor as „the highest form
of sorrow”, the sense of threat that verve
involves, because „it’s dangerous not
to believe in anything, it’s dangerous
to believe in what does not deserve to
believe in”, the musical memory.
Both at the Sephardic Cemetery and
at the Coral Temple, Eng. Adina Storin,
his wife, spoke about the poems of
resistance of his work, confirming one of
the assertions of Aurel Storin: functions
are ephemeral, artists are not.
Many FJCR, BJC, BBR, ACPCCI,
AERVH leaders, as well as many cultural
personalities from Bucharest participated
at the commemoration organized by the
Department of Culture, Art, Media.

Vote for FJCR
candidate for the
Chamber of Deputies

SILVIU VEXLER

Position 15 on the ballot
for the Chamber of Deputies,
in the section dedicated
to the organizations of citizens
belonging to national
minorities.

Carol Iancu,
Honorary
Member
of the Romanian
Academy

Carol Iancu,
Professor
Emeritus at
the University
“Paul Valéry”
in Montpellier
(France),
director of
the School
of Advanced
Studies of
J u d a i s m ,
was elected
as foreign
Honorary Member of the Romanian
Academy. The choice was made by
secret ballot at the general assembly
of the Romanian Academy members,
which took place on   November 4th,
2016. We join the congratulations
transmitted under the signature of the
President of the Bucharest Jewish
Community (BJC), Paul Schwartz, in
a message which, inter alia, contains
wishes of success, good health and
power of work to this scholar born in
Hârlău, sending the best regards to
the Jewish-Romanian professor   from
Montpellier.
With the modesty and sensitivity
which characterise him, Prof. Carol
Iancu said: “I dedicate this honor to my
regreted parents, Itzic Iancu z.l. and
Haya Dvora (Clara) z.l. As orphans
during World War I they could not attend
school more than two, respectively four
years!”
Here’s how in a moment of happiness
and fulfillment, Carol Iancu never forgets
the Fifth Commandment: “respect your
father and your mother”! To his honor,
great joy and cheers!
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tatorul tv a remarcat faptul că puţine persoane ştiu că versurile cântecului  “Sunt
vagabondul vieţii mele” – devenit deja
Prof. univ. Ştefan Cazimir a evocat binecunoscut publicului meloman – sunt
momentul în care l-a cunoscut pe Aurel semnate de acelaşi nume de succes al
Storin ca student, a făcut o trecere în teatrului de revistă românesc.
revistă a activităţii acestuia ca secretar
Lucia Veronica Salem, soţia scriitorului
literar al Teatrului ”Constantin Tănase”, Hary Salem, a mărturisit că soţul ei fusese
funcţie care l-a şi determinat să scrie teza coleg de facultate al lui Aurel Storin, iar cei
de doctorat având ca subiect istoria tea- doi au cultivat o strânsă prietenie. Primul
trului de revistă din România. Vorbitorul   rod al colaborării lor profesionale a fost
consideră că Aurel Storin ar trebui să se spectacolul „Dragoste la prima vedere”,
impună în memoria publicului în calitatea care a şi fost jucat la sala Victoria a Tealui de poet, care ”făcea parte dintr-o grupă trului de Revistă „Constantin Tănase” din
de poeţi sentimentali şi ironici din prima Capitală. De asemenea, vorbitoarea a că aici, la Templul Coral, se realizează
jumătate a secolului XX” şi a amintit mai amintit despre colaborarea strânsă dintre punerea în aplicare a unui comandament
multe volume de poezii ale acestuia: ”Ora cei doi prieteni, Aurel Storin fiind cel care iudaic de a cinsti memoria celor care neinexactă”, ”Rondele de amor”, ”Poeme a semnat prefaţa primului volum de poezii au părăsit şi a amintit că urma să facă
cu scară interioară”. Era un ”făcător de al lui Hary Salem.
împreună cu Aurel Storin o emisiune în
pace” care a reuşit, după o sută de ani,
Conf.univ.dr. Răzvan Voncu a reme- zece părţi despre compozitorii evrei. Din
să-l împace pe Caragiale cu Macedonski, morat primele momente ale întâlnirii cu păcate, nu a reuşit să facă decât una, a
combinând, în propriile versuri sentimen- Aurel Storin, cu prilejul susţinerii tezei spus cu regret vorbitorul.
„Consecvenþa” unei iubiri:
talismul cu ironia.
sale de doctorat dedicată istoriei teatrului
Osy Lazăr, fost preşedinte al C.E.B.,
Actorul Alexandru Arşinel, directorul de revistă din România. Aurel Storin avea a propus reunirea intervenţiilor privind
teatrul de revistã
Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase”, să îi împlinească tânărului universitar un onorarea memoriei lui Aurel Storin într-un
   Dr. Aurel Vainer a evidenţiat „con- a vorbit despre prietenia care l-a legat de “vis secret” şi anume acela de a publi- volum care să fie publicat şi difuzat, evensecvenţa de peste 50 de ani cu care Aurel Aurel Storin. ”Aurel a fost un om minunat, ca cronici literare în revista „Realitatea tual sub titlul „Omagiu lui Aurel Storin”.
Storin s-a dedicat teatrului de revistă”,   nu era comod, era caustic, dar bine inten- Evreiască”, pe care o urmărea de ani
Mulţumind participanţilor la comereuşind să inducă publicului „bună stare” ţionat”, a spus actorul, care a adăugat că buni. “S-a prezentat în catedră un domn morare, organizatorilor evenimentului,
sufletească. Esenţa acestui teatru e cu- nu poate uita creaţiile lui Storin, mai ales distins, elegant, cu o fineţe a ţinutei, rară conducerii F.C.E.R. şi directorului adjunct
prinsă chiar în titlul tezei sale de doctorat, un cuplet scris special pentru el despre si- în lumea românească de astăzi. Avea o al Departamentului Cultură, Artă şi Media,
militudinea dintre actor şi distincţie a prezenţei, a gestului, a dicţiei, Robert Schorr, Adina Storin a evocat date
public care împărtăşesc formidabilă. Avea un timbru grav, serios, mai puţin cunoscute din viaţa lui Aurel
aceleaşi sentimente.
chiar şi atunci când făcea glume”, astfel Storin, subliniind activitatea lui literară,
Cântăreaţa Corina a descris vorbitorul amintirea primului ca poet şi dramaturg, precum şi ca ziarist.
Chiriac a împărtăşit au- contact cu Aurel Storin.
A colaborat cu  numeroşi compozitori şi
dienţei dragostea ei faţă
Ilie Marinescu, psiholog şi poet, a re- a scris textele unor cuplete memorabile.
de Aurel Storin şi faţă de curs la cugetarea lui Tudor Vianu – „Omul Nu se considera textier, ci poet, ale cărui
memoria lui. Aurel, a spus moare atunci când nu lasă nimic în urma creaţii au fost puse pe muzică. A dedicat o
ea, este echivalentul epo- sa” – pentru a ilustra ideea prezenţei lui parte din timpul său pentru a scrie istoria
cii tinereţii lor comune, a Aurel Storin în conştiinţa celor care l-au teatrului de revistă. Omul Aurel Storin, a
anilor ’65-’70 care pen- cunoscut direct sau prin lectură. Astfel, relevat văduva lui, avea o ironie fină, dar
tru această generaţie opera literară şi prietenii reuniţi la Templul nu răuvoitoare, se respecta pe sine, dar şi
au reprezentat ”vremuri Coral devin cele mai puternice argumente pe ceilalţi – familia, prietenii, colegii, chiar
romantice şi dulci”. Cân- în sprijinul ei. Cel mai important dar care şi pe necunoscuţi. Şi-a adorat fiica, Diana,
tăreaţa a colaborat cu o i-a rămas de la A. Storin a fost o prefaţă şi nepoata, Vanessa. A părăsit lumea cu
serie de compozitori şi
„Teatrul românesc de revistă. Dimensiuni, textieri evrei care i-au încredinţat melodiile
pericole, destine”, prin care „l-a ajutat să lor, inclusiv cu Aurel Storin, cu care a avut
intre la universitate”, după ce „timp de 50 o  colaborare foarte bună şi elegantă.
de ani, l-a aşezat în spinarea unor cânteCompozitorul Horia Moculescu şi-a
ce”. A scris peste 400 de versuri generând relatat debutul în muzică, în 1961, cu
melodii, comedii muzicale, o monografie „Trompetistul îndrăgostit”, poezie candespre „Farmecul discret al teatrului de tabilă compusă de Aurel Storin. El a şi
revistă”. A fost „excelent redactor-şef al interpretat două cântece bazate pe verRealităţii Evreieşti”.
surile lui A. Storin, unul având ca temă
Actriţa Maia Morgenstern, directoa- dragostea umbrită de rostirea unor cuvinrea TES, şi-a exprimat regretul că Aurel te aspre („Poate sub cerul tău curat / Mă
Storin nu mai poate participa la Festivalul plictiseam de-atât senin”), iar celălalt fiind
Internaţional de Teatru Idiş, organizat o profesiune de credinţă asupra rolului
la 140 de ani de la prima reprezentaţie terapeutic al muzicii („Doar un cântec mai
idiş în spaţiul românesc (grădina „Pomul alină / Dorul de clipa ce-a trecut”).
Verde”, Iaşi). Un prilej de a-i evoca mePrezentatorul şi realizatorul de emimoria l-a constituit lectura unui text pe siuni de televiziune Octavian Ursulescu
care A. Storin îl dedicase începuturilor s-a referit la Aurel Storin ca la „un poet al
teatrului Baraşeum, în anii ’40, în termenii cântecului”. El a prezentat istoria mai pu„zămislirii minunii unui teatru evreiesc” la ţin cunoscută a şlagărului ”Lalele” – care
Bucureşti, cu actori pe care Dumnezeu iniţial ar fi trebuit să fie dedicat succesului
Adina Storin, vorbind participanţilor la comemorare
i-a înzestrat cu „speranţă şi curaj” – atri- astronautului sovietic Iuri Gagarin – un
bute constante, în lumina festivalului de vals din 1963 semnat de compozitorul (intitulată „Nu trageţi!”), pe care acesta i-a demnitate şi discreţie, aşa cum a trăit, a
anvergură organizat în aceste zile.
Temistocle Popa, pentru care Aurel Storin scris-o cu prilejul publicării unui volum de arătat Adina Storin.
a scris versurile. De asemenea, prezen- pamflete şi satire.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, moderatorul evenimentului, a remarcat că a descoperit în Adina Storin, soţia
Dimensiunea iudaicã
celui evocat, un „istoric literar de calitate”,
Conştiinţa identitară, constantă a cre- acoperind, în cuvântul de încheiere,
aţiei lui Aurel Storin, s-a manifestat prin „aproape toate faţetele personalităţii” lui
aportul la spectacolele de Purim, piesa de Aurel Storin, cu accent pe relaţiile pe care
La 9 noiembrie 2016, la Cimitirul Evreiesc de Rit Spaniol din Bucureşti a avut
teatru „Audienţă la regele David”, volumul le-a avut cu el. Mulţi dintre cei ce au luat
loc o ceremonie de comemorare a lui Aurel Storin, la un an de la trecerea sa în
de poeme „Morminte călătoare”, apărut la cuvântul au ţinut să recite din poeziile lui
veşnicie. Serviciul religios a fost săvârşit de Yehuda Livnat, oficiant de cult, cu
Editura Hasefer, a arătat Iulia Deleanu, Aurel Storin. Un plus de emoţie: vocea
ajutorul lui Natan Neta.
colaboratoare apropiată în perioada în lui Aurel Storin trăind-recitând poeme
Adina Storin şi-a caracterizat soţul drept „un om modest, cu o sensibilitate aparte”.
care Aurel Storin a condus revista „Re- reprezentative prin sensibilitate şi dramaDintre versurile compuse de regretatul Aurel Storin, cel mai pregnant i se pare cel
alitatea Evreiască”. Ca redactor-şef, el a tism; vocea lui Florin Piersic, interpret de
care este înscris pe placa funerară – „Pedalaţi, fraţilor, pedalaţi!” –, văzut ca îndemn
introdus rubrici noi, menite să valorifice neegalat al „Poporului ales”.
general valabil adresat omului de a-şi păstra tăria sufletească şi înţelepciunea în
trecutul şi să argumenteze viitorul obştii,
Matineul a fost încă o reuşită a Defaţa vieţii. Alocuţiunea a fost încheiată printr-un moment de reculegere.
să pună accent mai mare pe viaţa în co- partamentului Cultură Artă şi Media al
Ing. Paul Schwartz, preşedintele C.E.B., a adăugat portretului schiţat anterior trămunităţi, să amplifice dialogul cu cititorii, Federaţiei, condus de Robert Schorr. În
săturile blândeţii şi ale bunătăţii, capacitatea de a rosti „cuvântul potrivit la momentul
să le inducă o stare de bine. Editorialul public – lideri ai F.C.E.R., C.E.B., BBR,
potrivit”. Cele două repere la care se raportează vorbitorul în amintirea deosebită
său, „Jurnal de @front”, a purtat amprenta AERVH, numeroase personalităţi cultupe care i-o poartă celui omagiat sunt atât versul deja citat, cât şi modestia de a se
specifică „floretistului”: pamflet scris cu rale, evrei bucureşteni şi prieteni ai lor.
plasa pe locul doi, deşi ar fi fost demn de primul.
graţie, vioiciune melancolică, uneori cu
Marcel Preda a formulat îndemnul ca Aurel Storin „să ne rămână viu prin ceea
ascuns patetism.
CLAUDIA BOSOI, IULIA DELEANU,
ce a făcut”, iar cei ce l-au cunoscut să îşi continue viaţa fiind „fericiţi, aproape unii
Ing. Iancu Ţucărman, realizatorul emiDAN DRUŢĂ, EVA GALAMBOS
de ceilalţi”, conştienţi de valoarea şi durata acesteia.
siunii muzicale la Radio Şalom, a arătat

Comemorarea, la Templul Coral din
Capitală, a unui an de la încheierea
călătoriei pământene a scriitorului Aurel
Storin z.l. a arătat că drumul său în posteritate este fără sfârşit. A fost un matineu
cultural-spectacol, în care mari actori,
cântăreţi, compozitori români, cu care a
colaborat, l-au readus printre noi interpretându-i texte, cântând şlagăre intrate
în memoria afectivă a generaţiilor din a
doua parte a secolului al XX-lea, scrise pe
versurile sale. Reputaţi oameni de litere
i-au redesenat opera cu fineţe, precizie,
profunzime. Aurel Storin a fost o prezenţă
constantă în lumea evreiască. Mărturie
stau Purimspiel-uri ale comunităţii bucureştene,  piese de teatru şi poeme cu
subiect iudaic şi, fireşte, perioada în care
a condus Realitatea Evreiască, purtându-i
amprenta.

Aurel Storin - Poetul

După un an, la mormântul
lui Aurel Storin
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ל' תשרי תשע"ז  -כ"ט חשוון תשע"ז

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

בראשית "בר מצווה"

בימים  30-27באוקטובר ,בעיר
טרגו-מורש התקיימה המהדורה הי"ג
של "בראשית – אוניברסיטת הקהילה
היהודית האירופאית" .תוכנית זו עניינה
את חברי הקהילות היהודיות ,דבר שהוכח
על ידי השתתפותם של יותר מ 350-איש,
שהגיעו מ 35-קהילות מכל רומניה ,וכמו
כן אורחים מישראל ,ידידים ומוזמנים.
מספר י"ג הוא סמל הבגרות ביהדות,
אכן מהדורה זו נקראה "בראשית י"ג
בר מצווה" .נושא המהדורה היה "תיקון
עולם – איך נעשה את העולם יותר טוב".
המרצים המוזמנים היו ד"ר יצחק בריק,

הצביעו למועמד
הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה
לבית הנבחרים סילביו
וכסלר

מועמד  15בדף ההצבעה
לבית הנבחרים,
במסגרת הארגונים של
האזרחים בני מיעוטים
לאומיים.

קארול ינקו ,חבר
באקדמיה הרומנית

קארול ינקו ,פרופסור
אמריטוס באוניברסיטת
"פול ואלרי" שבעיר
מונפלייא )צרפת( ,מנהל
בית הספר הגבוה למדעי
היהדות ,נבחר בתור
חבר לשם כבוד מחו"ל
באקדמיה הרומנית.
הבחירה נעשתה
בהצבעה חשאית באסיפה הכללית של
חברי האקדמיה הרומנית ב 4-בנובמבר
.2016
אנו מצטרפים לברכות שהועברו
בחתימת יו"ר קהילת יהודי בוקרשט,
פאול שוורץ ,מכתב שבו ,בין היתר,
מאחלים ללמדן הזה ,יליד העיר הרלאו,
הצלחות חדשות ,בריאות וכוח עבודה –
ומוסרים את המחשבות הטובות ביותר
לפרופסור היהודי-הרומני ממונפלייא.
בצניעותו האופיינית ,קארול ינקו אמר:
"הנני מקדיש את הכבוד שנעשה לי
להוריי המנוחים ,איציק ינקו ז"ל וחיה-
דבורה )קלארה( ז"ל ,שנשארו יתומים
בימי מלחמת העולם הראשונה ולא יכלו
להמשיך ללכת ללמוד בבית ספר יותר
משנתיים ,וכלומר ארבע שנים".
הנה איך ברגע של אושר והצלחה
קארול ינקו אינו שוכח את הדיבר
החמישי" :כבד את אביך ואת אמך" .כל
הכבוד לו ושמחה רבה ומזל טוב!

ד"ר בנימין איש-שלום ,ד"ר שמואל
פאוסט ,ד"ר רבקה קנלר-רובה ,ד"ר
פליצ'יה ולדמן .טקס הפתיחה והישיבה
הכללית היו בארמון התרבות שבעיר
טרגו-מורש .בהזדמנות זו ,יו"ר הפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה ,ד"ר
אאורל ויינר ,חבר בפרלמנט ,הקדיש
את חשיבות המפגש התקופתי של יהודי
רומניה .ביום השישי ,יומה השני של
התוכנית ,בית הכנסת "סטאטוס קוו
אנטה" היה מלא עד אפס מקום ואף בלתי
מספיק לכל המשתתפים בערב קבלת
שבת .חברי הקהילה המקומית ,משתתפים
בתוכנית ומוזמנים באו כולם לשמוע
את הדרשה על פרשת השבוע של הרב
רפאל שפר" .הקהילה היהודית" הייתה
נושא דיון בתוכנית "לימוד" ,שבה דיברו
בדו-שיח חי היו"ר ד"ר אאורל ויינר והרב
רפאל שפר .שניהם דנו בנושא הקהילה
היהודית מרומניה ,ממבט העבר ,אמנם
במיוחד ממבט בהווה והעתיד .לרגל סיום

מיכאיל סבסטיאן
הוחזר הביתה

ישיבת המליאה ,ד"ר אאורל ויינר וישראל
סבג הודיעו על תוכניות שיתוף פעולה
חדשות ,תוך כדי ציון ,במקביל ,של מאה
שנות נוכחות של ארגון "ג'וינט" ברומניה.
כמו כן ,ישראל סבג הודיע על המקום שבו
תתקיים המהדורה הבאה של "בראשית",
העיר בקאו ,ובירך את יו"ר קהילת יהודי
בקאו ,איזו בוטנרו.

הוצאת הספרים "הספר" משתתף מסורתי
ביריד הספרים "גאודאמוס"

הוצאת הספרים "הספר" של
הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה השתתפה במהדורה הכ"ג
של יריד הספרים הבינלאומי
"גאודאמוס" )בוקרשט 20-16
בנובמבר( .מבקרי הדוכן שלו שמו
לב לכמעט  120הספרים במוצגים,
ביניהם יותר מ 20-שיצאו לאור
בשנה הזאת.
לסלון "יודאיקה" ,מאורגן מדי
שנה ביריד "גאודאמוס" על ידי
הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה ,יש יעד להדגיש את
האינטרס על התרבות היהודית
והישראלית ,שמגלה החברה
הרומנית .כאן מוצגים ספרי יהדות
)באמצעות הנושא או המחבר( של
כל הוצאות הספרים הרומניות.
כך ,למשל 12 ,הוצאות ספרים
)חוץ מהוצאת "הספר"( הציגו יותר מ20-
כותרות ,ברובם ספרים שיצאו לאור בשנת
.2016
בדוכן "הספר" ובסלון "יודאיקה" אנחנו
אירגנו חמש השקות ספרים )כולן יצאו

לאור בהוצאת "הספר" במחצית
השנייה של  :(2016וילהלם
פילדרמן" :זיכרונות ויומנים"
)שהוצג על ידי ד"ר אאורל ויינר,
יו"ר הפדרציה וחבר בפרלמנט;
ד"ר אלכסנדרו פלוריאן ,מנכ"ל
המכון הלאומי לחקר השואה
ברומניה ע"ש אלי ויזל; פרופ' ליביו
רוטמן ,היועץ המדעי של הספר
הנ"ל(; לורנץ בקהרדט :היהודי
עם צלב הקרס )ד"ר מריאוקה
סטאנצ'יו ,ספריית האקדמיה;
גנרל מיכאיל יונסקו; פאול ס'
גריגוריו ,מתרגם(; מישל ינוז:
גורלות נודדים )מישל ינוז; ד"ר
ליביו בריש; ד"ר רזוואן ואונקו(;
ז'אן-איב פוטל :העלמותיה של
אנה לנגפוס )הסופרת גבריאלה
אדמשטאנו; הסופר ג'או שרבאן;
ד"ר רזוואן ואונקו(; אפרים זורוף )ציד
הנאצים הראשי של המרכז שמעון ויזנטל(:
הפעולה ההזדמנות האחרונה )ד"ר פליצ'יה
ולדמן; קולונל דן גז'ו ,סמנכ"ל של הוצאת
הספרים הצבאית; הרי קולר(.

פרחי מחשבה לאאורל סטורין ז"ל :שנה מאז
שהלך לעולמו

טקס ההזכרה של שנה מאז הסתלקותו
הפיזית של הסופר אאורל סטורין ז"ל,
בולט בתקופה אותה הוא ייצג בתולדות
התיאטרון הרומני של מחזמר ממחצית
השנייה של המאה הכ' ,צוין בבית העלמין
הספרדי ובהיכל הכוראלי מבוקרשט
הבירה .היה לו הכושר "לומר את המילה
הנכונה בזמן הנכון" ,תיאר אותו סגן יו"ר
הפדרציה של קהילות יהודי בוקרשט,
המהנדס פאול שוורץ ,אחרי טקס האזכרה
הדתי שבבית העלמין שנערך על ידי
יהודה לבנת ונתן נטע .מה שעשה בתור
מזכיר ספרותי של התיאטרון "קונסטנטין
טנאסה" ,משתתף בהכנת מופעי פורים של
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה,
עורך ראשי של העיתון "המציאות
היהודית" מבטיחים את מורשתו ,אמר
מרסל פרדא.
הכנס המיוחד שאורגן בהיכל הכוראלי,
שבו היה יו"ר ד"ר אאורל ויינר ,יו"ר
הפדרציה ,הוקדש לתודעה היהודית
כזהות של המנוח אאורל סטורין .שחקנים
אגדיים של התיאטרון "טנאסה" ,אנשי
ספרות בעלי שם מוכר ,כוכבי התיאטרון
היהודי הממלכתי ושל המוזיקה הקלה
הרומנית ,נציגי העיתון "המציאות
היהודית" העלו מחשבות יפות כפרחים על
המנוח שהתבלט גם כמשורר לצד היותו

סופר וסטיריקן ,פילוסוף חברתי רגיש,
עיתונאי שכיסה על חריפות הערותיו
בהבעה יפה ,האיש שהקדיש את חייו
לתיאטרון המחזמר ,ואף כתב את עבודת
הדוקטורט בנושא זה ,האיש שזוכה
לכבוד מיוחד במינו .בכנס הוצגו בהערכה
כישרונו להתבדח על הדיבור האוטומטי;
התייחסותו האחראית אל "האחראים עם
הבדיחות"; תמציתו של הלך-הרוח העליז
– "הצורה העליונה של העיצבון" ,רוח
הסכנה שנכללת בדיבור ,היות שזה "מסוכן
לא להאמין בכלום ,מסוכן להאמין במה
שלא שווה" ,הזיכרון המוזיקלי.
גם בבית העלמין הספרדי ,גם בהיכל
הכוראלי ,אלמנתו ,המהנדסת עדינה
סטורין ,התייחסה לשירי ההתנגדות
שביצירתו ,תוך כדי מתן אישור לאחד
מן הדברים שהיה אומר ואוהב אאורל
סטורין :המשרות חולפות ,השחקנים –
לאו.
בטקס ההזכרה שאורגן על ידי המחלקה
לתרבות ,אמנות ,תקשורת נוכחו ראשי
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה,
ראשי קהילת יהודי בוקרשט ,בני ברית
רומניה ,האגודה לידידות רומניה-ישראל,
אגודת היהודים מרומניה קורבנות השואה,
אנשי תרבות ,אנשי בוקרשט רבים.

בשנה הרביעית ,הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה הצליחה ,בסיוע של
שותפיה ,להחזיר הביתה ,לעיר שבה
צומחים עצי שיטים ,את האיש שיצא
מחוף הנהר דנובה בשם יוסף הכטר וחזר
בשם מיכאיל סבסטיאן .בפעם הזאת,
החזרה נעשתה באמצעות הפסטיבל
"מיכאיל סבסטיאן" ,פיתוח מבני של
האירוע המקורי "ימי סבסטיאן".
בטקס הפתיחה הרשמי נאמו יו"ר
הפדרציה ,ד"ר אאורל ויינר ,חבר
בפרלמנט; נציגת מינהל מחוז בראילה;
יו"ר המועצה האזורית ,מר פרנצ'יסק
יוליאן קיריאק; ראש העיר ,מר
ויאורל מריאן
דראגומיר; יו"ר
הקהילה היהודית
המקומית ,גב' נדיה
אוסטינסקו; מנהל
המוזיאון "קארול
הראשון" ,פרופ'
יונל קנדאה; מנהל
התיאטרון "מאריה
פילוטי" ,מר לוסיאן
סבאדוס.
אחרי טקס
הפתיחה הועברו ההרצאות "מיכאיל
סבסטיאן ,אומניסט בעולם של עמדות
קיצוניות" ,מאת ד"ר יואן וולפסקו ,וגם
"הערה לגבי הפובליציסטיקה של מיכאיל
סבסטיאן" ,מאת יונל קנדאה ,והושק
הקובץ "סיבוב בין משוררים" – מסע
שתואר על ידי הסופר ג'או שרבאן.
הערב הסתיים בהצגת המחזה "המשחק
על חופשה" ,בבימויו של ארווין
שימשנזון ,עם שחקני התיאטרון "מאריה
פילוטי".
למחרת הועברה הרצאה על אודות
המוזיאון לתולדות יהודי רומניה,
מאת המנהלת שלו ,קרמן חנה יוביצו,
ואחרי זה שולחן עגול בנושא "דוד שלי,
מיכאיל סבסטיאן" ,שבו השתתפה
מיכאלה סבסטיאן .אחרי זה הועברו
ההרצאות" :מיכאיל סבסטיאן – הערותיו
הספרותיות על אודות סופרים מן העיר
בראילה" ,מאת ד"ר זמפיר בלאן;
"מיכאיל סבסטיאן ,מבקר יצירתו של
מירצ'אה אליאדה" ,מאת ד"ר ולנטין
פופא; "מיכאיל סבסטיאן ומרסל
פרוסט" ,מאת החוקר פטרוש קוסטאה;
"מיכאיל סבסטיאן – הפובליציסטיקה
האנטי-נאצית שלו" ,מאת המורה יואן
מונטאנו .היו גם תוכניות מוזיקליות,
מאת קרמן חנה יוביצו" ,בוקרשט
כליזמר באנד" והמקהלה "מכבי" של
קהילת יהודי בראילה ,מנצח בוגדאן
ליפשין )מוזיקה יהודית מסורתית( ומאת
תלמידי בית הספר התיכון לאמנות
"הריקלאה דארקלה" )מוזיקה קלסית(.
הערב הסתיים באולם "סטודיא" מן
התיאטרון "מאריה פילוטי" עם המופע
"אהבתו הגדולה של מיכאיל סבסטיאן",
בבימויה של דיאנה מיכאילופול ,עם
רודיקה מנדאקי ועם מאריוס מנולה.
ביום האחרון ,בתיאטרון "מאריה
פילוטי" ,הועברה ההרצאה" :אמנות
הקריאה המחודשת :מזה אלפיים שנה,
מאת מכאיל סבסטיאן" מאת ד"ר ויאורל
מורטו; הושק הספר "הרומן של יהודי"
מאת קארול פלדמן ,אירוע שבו השתתפו
המחבר והעיתונאית אווה גאלאמבוש,
מהעיתון "המציאות היהודית"; רגע
דרמתי בשפת היידיש "סז'א ליגן" לפי
שלום עליכם שהוצג על ידי השחקנית
ג'ני ברנדא מהתיאטרון הממלכתי
היהודי והשחקן קארול פלדמן מישראל.
הפסטיבל הסתיים במחזה התיאטרון
"משחקיו של סבסטיאן – על החופשה,
על הכוכב ועל האי" עם השחקנים
הישראלים מתיאטרון "קרוב" )תל אביב(
לויזה כהן וגם ניקו ניתאי ,יחד עם השחקן
והסופר קארול פלדמן ,רגע אמנותי
שהכינה והגישה דורית ניתאי-נאמן.
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Durere şi bucurie în lumea muzicii

Două nume emblematice ale
muzicii contemporane au ţinut prima
pagină a jurnalelor din întreaga lume:
Leonard Cohen, poet, compozitor şi
cântăreţ canadian, care s-a stins din
viaţă la 82 de ani, în aceeaşi perioadă în care Bob Dylan, un alt monstru
sacru al muzicii zilelor noastre, se
pregăteşte să îşi ridice Premiul
Nobel pentru literatură. Ambii au
influenţat enorm lumea muzicală
contemporană, au trăit şi au cântat
în aceeaşi epocă, iar acum unul dintre ei iese din
lumina reflectoarelor pentru a trece la cele veşnice.
Într-un interviu recent, notează jurnaliştii de la
„The Guardian”, citaţi de News.ro, Leonard Cohen
a vorbit cu calm şi luciditate despre moarte: „Sunt
pregătit să mor. Sper că nu este foarte incomod.
Cam asta este pentru mine”. Ulterior, însă, Leonard
Cohen a precizat, la o sesiune de audiţii la cel deal 14-lea său album, „You Want It Darker”, lansat
în octombrie 2016, că afirmaţia a fost „exagerată”
şi că are de gând să trăiască veşnic! Ceea ce va
şi face, în sufletele şi memoria admiratorilor săi.
Leonard Norman Cohen s-a născut pe 21
septembrie 1934, la Montreal. Primul său album,
„Songs of Leonard Cohen”, a fost lansat în 1967 şi
a devenit un disc-cult. Influenţa lui Cohen în muzică

a fost asemănată cu cea a lui Bob
Dylan şi Joni Mitchell. In creaţiile
sale literare şi muzicale, Leonard
Cohen a vădit o mare sensibilitate
şi delicateţe, abordând teme ca
iubirea, pasiunea, religia, singurătatea, sexualitatea şi complexitatea
relaţiilor umane.
A compus şi câteva cântece
cu tematică evreiască, dintre care
amintim „Halleluiah”, „Who By Fire”,
„You Want It Darker” şi „The Story

of Isaac”.
Artistul canadian a concertat de trei ori în
România. A primit de-a lungul anilor numeroase
premii şi distincţii internaţionale, în 2008 fiind inclus
in Rock and Roll Hall of Fame. Opera sa poetică
a fost recompensată în 2011 cu premiul Prinţul
de Asturias pentru Literatură, una dintre cele mai
prestigioase distincţii culturale spaniole.
În loc de adio, câteva versuri din cântecul lui
Cohen intitulat „Viaţa mea secretă” (de pe albumul
„Ten new Songs”, 2001): Zâmbesc când sunt furios/ Înşel şi mint/ Fac tot ce trebuie/ Să mă descurc/
Dar ştiu ce greşesc/ Ştiu şi ce e bine/ Şi aş muri
pentru adevăr/ În viaţa mea secretă.
Să-i fie amintirea binecuvântată!
B.M.M.

In memoriam Edgar Necşulescu z.l.

Sfârşitul lunii august ne-a adus
Lucrează ca desenator tehnic,
o veste tristă: trecerea în nefiinţă a
tehnician principal şi şef de secţie în
fostului colaborator al F.C.E.R., Edgar
domeniul materialelor de construcţie
Necşulescu (Eisicovici) z.l.
la întreprinderea „Solidaritatea”, ÎnS-a născut la 8 ianuarie 1931, la
treprinderea de Construcţii şi Drumuri
Galaţi, într-o familie de evrei. Tatăl lui,
şi Întreprinderea de Materiale de conIsrael Eisicovici, a prestat în tot timpul
strucţie „7 noiembrie”, de unde s-a şi
războiului muncă obligatorie la margipensionat în anul 1990.
nea Galaţiului, fiind privat de surse de
În 1963 se căsătoreşte cu Maria
existenţă. Mama sa, Sofia Eisicovici,
Necşulescu, cu care convieţuieşte
casnică, a lucrat ca ajutoare la diverse
armonios timp de 38 de ani, soţia sa
case, pentru a-şi putea întreţine familia.
decedând în anul 2001, după o grea
Micul Edgar a urmat cursurile şcolii
suferinţă.
primare ale Comunităţii Evreilor din
Din 1996 până în anul 2009 a lucrat
Galaţi, avându-l ca învăţător pe M. Davidsohn ca funcţionar în cadrul Departamentului Bunuri al
(viitorul scriitor Mihail Davidoglu). A frecventat apoi F.C.E.R., fiind foarte apreciat pentru conştiinciozicursurile Liceului Comunităţii Evreilor din Galaţi, tate, seriozitate, disciplină şi abnegaţie, având un
între anii 1941-1945, după care familia Eisicovici aport valoros la realizarea problemelor cu care se
s-a mutat la Bucureşti. Acolo urmează cursurile confruntă acest departament.
Liceului nr. 8 de băieţi, pe care le absolvă în anul
Cei ce l-au cunoscut şi au lucrat cu Edgar
1950. Face apoi un curs de desen la Institutul de Necşulescu l-au apreciat mult şi-i aduc un ultim
Studii şi Proiectări Energetice şi primeşte califica- omagiu pentru cei 13 ani de activitate desfăşurată
rea de desenator tehnic, cu care este angajat la la F.C.E.R. şi-l roagă pe Bunul Dumnezeu să-l aşeISPE, unde a lucrat doi ani. Apoi a fost încorporat ze în rândul celor drepţi şi să-i dea odihnă veşnică!
pentru efectuarea stagiului militar de trei ani şi a
Fie-i amintirea binecuvântată!
evectuat două concentrări succesive.
Ing. JEROME MOSES
Marcator de epocă în cultura română, în comunitatea evreiască

Doi ani de la trecerea în eternitate
a lui Dorel Dorian z.l.

A fost Dorel Dorian „prizonier
pe viaţă” al presei? Inginer „cu
încrâncenări, uzuri şi bucurii”,
debutând timpuriu cu o carte
năşită de Mandric şi Mirodan?
Dramaturg crezând până la
ultima suflare în „Secunda 58”
a sa, salvându-l înainte de „a
fi şters din catastif”? Să-i fi fost
proza SF acest perpetuu căutat
liman? „Ce aţi făcut cu timpul

dvs. din momentul în care v-aţi
ales drumul în viaţă până azi?”
Întrebarea reporterului din „Confesiune târzie” defineşte perfecţionistul redactor-şef al „Realităţii
Evreieşti”, în prima ei înfăţişare
dezghetoizată, şi redutabilul
port-drapel al comunităţii noastre
în Parlamentul României.
Fie-i memoria binecuvântată!
(I.D.)

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
• Familia anunţă cu profundă durere
trecerea în nefiinţă a iubitei noastre LYA
VEREANU (fostă BANCIU/ ŞTRUL)
vineri, 11 no
 iembrie 2016, după o lungă
şi grea suferinţă. Înmormântarea a avut
loc la Cimitirul Evreiesc “Giurgiului” din
Bucureşti. Familia din România, Israel şi
SUA îi duce deja dorul şi regretă moartea 
sa prematură.
Valeriu, Rita, Sorana, Dana şi Bogdan.
• Lili Marcovici, soţie, Adrian şi Tina
copii, nepoţii şi strănepoţii anunţă cu durere în suflet încetarea din viaţă, la vârsta
de 91 de ani, a  celui care a fost ziaristul
PAUL MARCOVICI. Înmormântarea a
avut loc la Cimitirul Sefard.
• Eva Galambos şi Andrei Banc transmit sincere condoleanţe familiei Marcovici
la moartea celui care a fost colegul şi
prietenul lor apropiat, ziaristul PAUL
MARCOVICI. Dumnezeu să-l odihnească.

18 Heşvan, moment
trist şi de aducere aminte
pentru întreaga familie,
moment în care scriitorul
ARTHUR MARIA
ARSENE (AVRUM BEN
ARIE) z.l. s-a despărţit
de noi, copii, nepoţi,
gineri şi nurori, plecând
în eternitate. Nu îl vom
uita niciodată, nici familia şi nici cititorii săi.
Fie-i amintirea binecuvântată!

Pe 24 decembrie 2016 se împlinesc
6 ani de când buna şi draga mea prietenă MARIA HOROVITZ, fostă salariată
F.C.E.R., om de o nobleţe şi modestie
deosebită, ne-a părăsit lăsând în urmă lacrimi şi durere. Împreună cu fiul ei Cezar,
comoara sa cea mai de preţ, fratele ei
geamăn Bebe şi Trice, cumnată – actori
în Israel –, o plângem şi ne amintim de
ea cu mult drag şi dor. Prietena mea,
mă plec şi cu lacrimi în ochi îţi depun
un buchet mare de crini – flori care ţi-au
plăcut atât de mult. Te vom pomeni şi
plânge veşnic. Victoriţa

Înhumaţi in cimitirele C.E.B. în luna octombrie 2016: HAIMOVICI
HUGO (87 de ani, Cimitirul Giurgiului); VANTU ANNIE (82 de ani,
Cimitirul Giurgiului); GOLDSTEIN NICU (97 de ani, Cimitirul Giurgiului);
HASCAL ZVY-KU (80 de ani, Cimitirul Giurgiului); NACHBAR NICU
(90 de ani, Cimitirul Giurgiului); GOLDSTEIN MARIA-LUIZA (47 de
ani, Cimitirul Giurgiului); STERESCU EUGEN (88 de ani, Cimitirul
Giurgiului); VEINTRAUB SOLO (85 de ani, Cimitirul Giurgiului).
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Evrei născuţi în luna decembrie
Max Born – fizician. Născut la
Woody Allen (Allan Stewart
Konigsberg) – actor şi regi- Breslau (Wroclaw), 11 decembrie
zor. Născut la Brooklyn, N.Y., 1 1882, emigrat în Marea Britanie,
decembrie 1935. Circa 40 de 1933, profesor la Universitatea din
filme, unele cu aspecte evreieşti: Edinburgh, 1935-1952. Premiul
Everything you always wanted to Nobel pentru fizică, 1954. Decedat
know about sex (but were afraid la Gottingen, 1970.
Manès Sperber – scriitor şi
to ask);  Paris Manhattan.
Yitzhak (Isaac) Herzog – ra- filosof. Născut la Zablotow (Galibin. Născut la Lomza (Polonia), ţia), 12 decembrie 1905, mutat cu
3 decembrie 1888, stabilit cu familia la Viena şi Berlin, refugiat
familia în Anglia, 1898. Şef-rabin la Paris, 1939 şi în Elveţia, 1942,
al Irlandei, 1921-1936. Şef-rabin revenit la Paris, 1945. Romane
aşkenaz al Palestinei şi al Isra- şi eseuri în limbile germană şi
elului, 1936-1959. Decedat la franceză. Decedat la Paris, 1984.
Uziel Gal (Gotthard Glas)
Ierusalim, 1959.
Ira Gershwin (Israel Gers- – militar israelian. Născut la Weihowitz) – poet, autor de texte mar, 15 decembrie 1923,  stabilit
pentru cântece, influenţat de în kibuţul Iagur (Israel), 1936. A
folclorul evreiesc. Născut la New proiectat puşca Uzi, 1951. PreYork , 6 decembrie 1896, decedat miul pentru Securitatea Israelului,
1958. Decedat la Philadelphia,
la Beverly Hills, California, 1983.
Noam (Avram) Chomsky 2002.
Steven (Allan) Spielberg –
– filolog, filozof, activist politic.
Născut la Philadelphia, 7 decem- producător şi regizor de filme.
brie 1928, părintele lingvisticii Născut la Cincinnati, Ohio, 18
moderne. Autor a circa 100 de decembrie 1946, stabilit la Los
lucrări, între care Logical structure Angeles. Printre filme, unele cu
tematică evreiască şi israeliană:
in the linguistic theory.  
Fritz Haber – chimist. Născut Schindler’s list; War horse.
Andrei Codrescu (Perlmutla Breslau (Wroclaw), 9 decembrie 1868. Premiul Nobel pentru ter) – scriitor. Născut la Sibiu, 20
chimie, 1918, pentru descoperirea decembrie 1946, stabilit în SUA,
procesului de sintetizare a amo- 1966.  Volume de versuri şi proză
niacului din nitrogen şi hidrogen. în limba engleză, unele pe teme
româneşti, printre care The hole
Decedat la Basel, 1934.  
Clarice Lispector – scrii- in the flag; Road scholar. Premiul
toare. Născută la Chechelnyk Ovidius, 2005.
Gali (Avigail) Atari – cân(Ucraina), 10 decembrie 1920;
emigrată cu familia în Brazi- tăreaţă israeliană. Născută la
lia,1922. Considerată cel mai Rehovot, 29 decembrie 1953,
mare scriitor evreu după Kafka. într-o familie originară din Yemen.
Dintre romane: A Paixao Segundo Albume cu cântece, în 15.000G.H. Decedată la Rio de Janeiro, 30.000 exemplare. Premiul întâi la
concursul Eurovision în anul 1979,
9 decembrie 1977.
Ye h u d a L e i b M a i m o n cu cântecul Hallelujah.
Avram Hershko (Hersko
(Fischman) – rabin şi lider sionist.
Născut la Mărculeşti, Basarabia, Ferenc) – biochimist. Născut la
11 decembrie 1875; imigrat în Karcag (Ungaria), 31 decembrie
Palestina, 1913. Întemeietorul 1937, imigrat în Israel, 1950. Premişcării sioniste Mizrachi, 1902. miul Nobel pentru chimie, împreuPremiul Israel pentru literatură nă cu Aaron Ciechanover şi Irwin
rabinică, 1958. Decedat la Ieru- Rose, 2004, pentru descoperirea
salim, 1962.
degradării proteine.
Evrei decedaţi în luna decembrie
Romain Gary (Roman Ka- lin, 1890, stabilit în Suedia, 1930.
cew) – scriitor. Născut la Vilnius, Unul dintre cei mai mari jurnalişti
1914, stabilit în Franţa împreună din ”Republica de la Weimar”.
cu mama sa, 1928. Printre roma- Decedat la Gothenburg, Suedia,
ne: Les racines du ciel; La vie 21 decembrie 1935.
devant moi. Premiul Goncourt de
Haralamb Zincă (Hary Isac
două ori, 1956 şi 1975.  Decedat Zilberman) – scriitor. Născut la
la Paris, 2 decembrie 1980.
Roman, 1923. Autor a circa 50 de
Joseph Erlanger – fiziolog. romane poliţiste şi cărţi-document.
Născut la San Francisco, 1874. Premiul Uniunii Scriitorilor, 1976.
Premiul Nobel pentru medicină, Decedat la Bucureşti, 24 decem1944, împreună cu Herbert Spen- brie 2008.
cer Gasser, pentru cercetări şi
Emmanuel Levinas – filozof.
descoperiri în domeniul neurolo- Născut la Kaunas (Lituania), 1906,
giei. Decedat St. Louis, Missouri, stabilit în Franţa, 1920. Preocupat
5 decembrie 1965.
de filozofia iudaismului. Printre
Clara Haskil – pianistă. Năs- lucrări: L’actualite de Maimonide;  
cută la Bucureşti, 1895, refugiată Quatre lectures talmudiques; Du
în Elveţia, 1942. Cunoscută ca sacre au saint. Decedat la Paris,
cea mai bună interpretă a muzicii 25 decembrie 1995.
lui Mozart. A colaborat cu George
Julian Tuwim – poet şi publiEnescu, Pablo Casals, Dinu Li- cist. Născut la Lodz, 1894. Poezii
patti şi alţii. Decedată la Bruxelles, lirice, anti-manieriste şi pentru co7 decembrie 1960.
pii. Premiul Academiei Poloneze
Mendele Moykher Sforim de Literatură, 1935. Refugiat prin
(Sholem Yankev Abramovici) România în SUA, revenit în  Polo– scriitor. Născut la Minsk, 1836, nia ,1946. Decedat la Zakopane,
unul dintre fondatorii literaturii idiş 27 decembrie 1953.
moderne. Printre romane: Fişke;
Tullio Levi-Civita – matemaMasoes Beniamin Haşlişy; Dos tician. Născut la Padua, 1873,
vinşfingheril. Decedat la Odesa, cunoscut pentru cercetări asupra
8 decembrie 1917.
calculului diferenţial absolut.
Jascha Haifetz – violonist. Printre discipoli: Mendel HaimoNăscut la Vilnius, 1901, stabilit cu vici, Octav Onicescu, Gheorghe
familia în SUA, 1917. Unul dintre Vrânceanu. Decedat la Roma, 29
cei mai mari interpreţi, considerat decembrie 1941.
Julius Axelrod – biochimist.
”violonistul secolului XX”.  Decedat
la Los Angeles, 10 decembrie 1987. Născut la New York, 1912. PreWalter Lippmann – scriitor, miul Nobel pentru medicină,
jurnalist, comentator politic. Năs- împreună cu Bernard Katz şi Ulf
cut la New York, 1889.   Creator von Euler, pentru cercetări asupra
al termenului ”cold war” (război metabolismului catecholaminei
rece). Premiul Pulitzer de două din creier, 1970. Decedat la Beori, 1958 şi 1962. Decedat la New thesda, Maryland, 29 decembrie
2004.
York, 14 decembrie 1974.
Kurt Tucholsky – scriitor şi
publicist antinazist. Născut la BerLUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Orbire şi fanatism

Printre cele 40 de spectacole autohtone ale recentului
Festival Naţional de Teatru s-a numărat (alegere binemeritată) şi producţia TES cu „Băiatul din Brooklyn” de
Donald Margulies, în care se impun Tudor Aaron Istodor
şi Andrei Finţi.
Printre „artiştii de elită” ce au susţinut emblema Festivalului s-a aflat şi Maia Morgenstern, ea fiind interpreta
unei creaţii a Teatrului „Aureliu Manea” din Turda, semnată
Drumul
de regizorul Mihai Măniuţiu. Am auzit-o pe Maia vorbind
spre teatru
cu entuziasm şi căldură despre această colaborare. Încă
o dovadă a marii ei deschideri la chemări, iniţiative, stiluri
de joc, experimente estetice din cele mai diverse, ca şi a
dăruirii ei, mereu exemplare.
Cum era de aşteptat, şi în acest proiect evoluţia Maiei Morgenstern
a confirmat admiraţia publicului faţă de felul în care talentul, probitatea
morală şi responsabilitatea angajării sale se răsfrâng în originalitatea
compoziţiilor artistice.
Spectacolul de la Turda porneşte de la piesa (din 1987) a unei autoare
austriece născute după război. „La ordin, Führer” de Brigitte Schwaiger
(traducere: Dan Stanca) aduce în atenţie mentalitatea unei adepte înrăite
şi irecuperabile a ideologiei naziste. „Führerin” nu a aderat la naţional-socialism de frică (aspect pe care nu l-a ignorat nici Jaspers în celebrul său
studiu „Conştiinţa culpei”). N-au prea contat nici interesele conjuncturale.
Eroina n-a fost prinsă şi constrânsă de reţeaua unor obligaţii cărora nu
avea cum să li se sustragă. A răspuns şi s-a angajat „La ordin!” din proprie
voinţă. S-a lăsat amăgită, a căzut pradă uşoară otrăvitului cântec de sirenă al propagandei fasciste. A rămas hipnotizată de argumentele, utopia
mesianismului deşănţat şi absurd al lui Hitler. Ignoră realităţile. Neagă
evidenţele mersului catastrofic al evenimentelor. Continuă să creadă
că Germania e victima unor conspiraţii oculte. Rămâne neclintită în faţa
tragismului prigoanei, epurărilor, ghetoizării, deportării şi uciderii evreilor,
chiar şi atunci când ajunge supraveghetoare în lagăr. Nu e neliniştită decât
de revelaţia publică a faptului că ea însăşi ar fi „o corcitură jidovească de
gradul doi”, identitate de care nu ştie cum să scape.
Cum e posibilă o atare „orbire” (Elias Canetti), a atare alienare, o
atare perseverare într-o „rea conştiinţă” (Jaspers)? Cum e posibil să nu
reacţionezi la Holocaust, la încălcarea dreptului popoarelor, la privarea de
libertate a individului? Sunt întrebări care reverberează în sufletul publicului, Măniuţiu contrapunctând expresiv vinovăţia părinţilor şi bunicilor, cu
inocenţa copiilor; trecutul apăsător, cu neliniştea privirii spre viitor.
Evident, Brigitte Schwaiger nu vizează doar un caz, ci o mai largă
categorie; categoria celor care s-au lăsat prinşi de „caracatiţa răului” şi
care au contribuit la „banalizarea răului”; categoria acelora care – fiinţe
depersonalizate, indiferente, alienate – s-au „rinocerizat” fără probleme;
au devenit instrumente ale maşinii represive; categoria celor rămaşi străini
de o omenie elementară.
Şi, iarăşi evident, Brigitte Schwaiger nu se referă doar la un capitol
încheiat al istoriei. Nu poţi să nu te gândeşti la extremismele şi fanatismele
politice şi religioase din ziua de azi. La crimele comunismului. La recrudescenţa antisemitismului (fenomen pronunţat în Austria) sau la renaşterea
unor mişcari şovine sau chiar neo-naziste (în ţări de limbă germană, dar
nu numai!).
Nu poţi să nu te gândeşti la noile războaie de purificare etnică şi religioasă, la terorismul care a produs noi tragedii, noi genocide şi noi exoduri.
Nu poţi să nu te gândeşti la faptul că falimentul noilor democraţii a reaprins
pe alocuri „ostalgia” sau nostalgia după „Autoritate” şi, mai rău, chiar după
ordinea şi „mâna de fier” ale unui regim dictatorial.
NATALIA STANCU

Drumul scurt de la Potomac la Dâmboviţa

O lume întreagă a fost şocată de modul în
care s-a desfăşurat campania americană şi de
câştigătorul ei, iar românii nu au făcut excepţie. Aflaţi, la rândul nostru, în pragul alegerilor,
avem toate şansele să descoperim că şi la noi,
pe malurile Dâmboviţei, vânzoleala electorală
se duce asemănător cu cea de pe malurile fluviului Potomac, dar lipsa anvergurii şi a staturii
internaţionale a americanilor ne face ca, în locul
unui tsunami mondial de angoasă, să producem o ridicolă furtună într-un pahar cu apă.
Dacă pe Donald Trump adversarii îl acuzau că este omul ruşilor, stârnindu-se chiar
şi o investigaţie pe această temă, şi la noi se
fac auzite aceleaşi blamări. În viziunea Alinei
Gorghiu, „PSD este un partid care iubeşte şi
apreciază foarte tare estul”, iar Victor Ponta
este un „agent de influenţă pentru Moscova”,
ceea ce o îndreptăţeşte pe şefa liberalilor să
constate cu îngrijorare că „valul prorus capătă
contur”. Că ar fi fost mai bine pentru el şi pentru
noi dacă Victor Ponta s-ar fi dus la un meci de
baschet în loc să compare creşterea salariilor
cu cea a cheltuielilor militare, este indiscutabil,
dar reacţia celei dintâi liberale a naţiunii nu este
una viscerală, ci calculată să producă frică în
electorat: dacă nu ne votaţi pe noi, vin pesediştii şi aduc ruşii în ţară. Este clişeul pe care
l-a folosit şi Ceauşescu pentru a încerca să îşi
asigure susţinerea populară.
O a doua coardă sensibilă, lesne de identificat în arsenalul lui Trump, ca şi al politicienilor
noştri, este cea a naţionalismului şi a izolaţionismului, cu varianta lor economică, protecţionismul. Viitorul ocupant al Casei Albe spune în
continuare că va retrage America din acordurile de mediu şi din Parteneriatul Transpacific
(TPP). Ca să îşi asigure votul celor pentru care
nu există o deosebire clară între patriotism şi
naţionalism, Tăriceanu şi Daniel Constantin fac
un duet pe tema „viitorul României nu este să
fim ţară de consum”, promit să „ajute capitalul
românesc”, pentru că „astăzi, din primele o sută
de companii la nivel naţional, doar trei sunt cu
capital românesc”. Şi aşa, de la sloganul lui
Trump „Să facem din nou America să fie mare”,
ajungem la vorba lui Caţavencu: „Până când
să n-avem şi noi faliţii noştri?” Cu o astfel de
concepţie managerială, vom avea şi mai mulţi
faliţi, cât de curând!
Pentru Traian Băsescu, catalizatorul voturilor către PMP este fluturarea „obiectivului
naţional” ca România şi Moldova să se unească, indiferent cât rău poate face ţării enunţarea
acestui obiectiv în gura mare, în momentul de
faţă, mai ales după alegerile din Moldova.
Un alt capitol la care recent încheiata campanie din SUA şi recent începuta campanie din

România se dovedesc
Gândul
a fi surori este cel al
scris
limbajului de mahala.
Rovana Plumb se referă la membrii Cabinetului Cioloş ca la „grupul de
fanarioţi de la Bruxelles”, iar Traian Băsescu îl
face pe Cioloş „maimuţă” şi pe Crin Antonescu
– „cea mai odioasă maimuţă”. Ca atare, Victor
Ponta sare ca ars şi îl încondeiază pe fostul
preşedinte ca fiind „un ticălos egocentric şi trădător”. Apucături care nu sunt noi în România,
dacă ni-l amintim pe Costăchel Gudurău, care
scria, înainte de o altă campanie electorală:
„Raul Grigoraşcu insultat grav dumnezeu mami
şi palme cafine central”.
După cum ştim, azi toată lumea încearcă
să compare declaraţiile electorale şi pe cele
post-electorale ale lui Donald Trump, opinia
generală fiind că nu e dracul atât de negru.
Klaus Iohannis a şi teoretizat pe acest subiect,
spunând că în campania electorală, „politicienii
fac mai multe afirmaţii pentru a atrage atenţia.
De multe ori, după câştigarea alegerilor, aceste
declaraţii se mai nuanţează”. La noi va fi nevoie
de multă „nuanţare” pentru a face electoratul să
uite promisiuni precum reducerea TVA cu două
procente, anularea impozitului pe dividende,
revenirea la impozitul gradual, anularea impozitului pe profit în cercetare, dublarea salariilor
medicilor şi câte altele, promise atât de PNL,
cât şi de PSD, cu diferenţe minime.
Există însă un „detaliu” care deosebeşte
fundamental America de România, şi  acesta
este modul în care poate fi ocolit rezultatul
votului popular. Dacă peste ocean Constituţia
stabileşte că acesta din urmă nu este decisiv,
bătălia dintre Hillary Clinton şi Donald Trump
dându-se pentru a câştiga electorii, nu voturile
americanilor, la noi ocolirea rezultatelor de la
urne se face prin negocieri la Cotroceni pentru
stabilirea majorităţii parlamentare. Dovadă că
Traian Băsescu îl incită pe Klaus Iohannis să
trimită ei doi PSD-ul în opoziţie, spunând chiar
că alegerea între Cioloş şi Băsescu va fi testul
actualului preşedinte. Fostul şef de stat nu
suflă o vorbuliţă despre electorat şi opţiunea
acestuia, iar felul în care el însuşi a recurs
la „soluţia imorală” arată câtă importanţă are
părerea cetăţeanului în democraţia noastră.
Există însă şi o lecţie pe care politicienii de
pe Dâmboviţa au refuzat să o înveţe de la cei
de pe Potomac: agresivitatea şi polarizarea
excesivă a electoratului pot duce la câştig
în campanie, dar devin periculoase după
ce aceasta se încheie, după cum a văzut şi
Donald Trump, confruntat cu masive demonstraţii de protest.
ALX. MARINESCU

Un poet al disimulării ironice: Adi Cristi
Realitatea
cărţii

Animator al vieţii culturale ieşene,
jurnalist şi editor, Adi
Cristi (pseudonimul lui
Adrian Rosentzveig)
este unul dintre poeţii care, astăzi, dau
culoare şi identitate distinctă Iaşilor, în
ansamblul literaturii
române. Totodată,
avem în persoana sa
pe unul dintre oamenii
de cultură cei mai devotaţi dezvoltării
relaţiilor literare dintre România şi Israel,
printr-o serie de proiecte editoriale şi de
manifestări care au readus în atenţia
publicului românesc şi israelian frumoasa
tradiţie a acestei relaţii istorice.
Adi Cristi este un poet discret, care
nu se foloseşte de atuurile jurnalistice
pentru a-şi promova literatura. De aceea
este, poate, mai puţin cunoscut decât

ar merita, cel puţin la nivelul publicului
larg (căci critica i-a înregistrat de mult
prezenţa). Ceea ce nu-l face mai puţin
dispus să investească în experiment şi-n
înnoirea permanentă a formulei poetice,
după cum atestă şi recent apărutul său
volum, intitulat Poemele de dincolo de
mine*. Precedat de un substanţial studiu
introductiv semnat de criticul Ioan Holban,
volumul este unul dintre cele mai bune
publicate până acum de Adi Cristi şi,
totodată, unul în care imaginaţia vizuală
şi ludicul prozodic ating cotele cele mai
înalte. Cum bine sesizează Ioan Holban,
poetul lucrează cu materia de dincolo de
el, este un observator lucid şi un cronicar
ironic al realităţii înconjurătoare.
Totuşi, la fel de mult îmi place nota secundară, de duioşie, care însoţeşte ironia
şi auto-ironia lui Adi Cristi, duioşie în absenţa căreia pastişa prozodică şi mimarea
baladescului nu pot fi înţelese: “Ai intrat
la mine-n gură/ Ană scoasă din Natu-
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ră/ Prinsă
de mijloc
de-albină/ Vis ce
sufletu-mi
dezbină/
Ană, Ană,
vino-n palmă/ Lasămă să-ţi
fiu doar
haină/ Să
simţi cât de
caldă-i vocea/ Cum fiorul te trecea”. Fiorul
elegiac, însă, e autentic şi vine din rădăcina ebraică a poeziei lui Adi Cristi, care nu
a ocolit niciodată meditaţia gravă asupra
lumii şi ipostazele Psalmistului: “Păcatul
e plata pentru care mă vând/ cum se
vinde suspinul în contul durerii/ sau cum
din mângâiere reuşesc să desprind/ lutul
căzut de sub pleoapele serii”.
În general, Adi Cristi evoluează graţios
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(dar sigur) pe linia fină dintre afirmaţie
şi sugestie, dintre ironie şi auto-ironie,
dintre jocul gratuit şi cel plin de semnificaţii. Niciodată atât de ironic încât să
fie considerat sarcastic, niciodată atât
de jucăuş încât să fie crezut superficial,
poetul e, în realitate, un înţelept care se
teme de cuvintele mari şi de gesturile
grandilocvente. Viziunea lumii o are sub
forma unui ziar uriaş, în care citeşte totul:
de la gesturile mărunte la faptele de zi cu
zi, de la înţelesul iubirii la cel al suferinţei.
Poezia lui Adi Cristi, spuneam, şi-a
găsit locul în peisajul liricii româneşti
actuale, dar volume ca acesta de faţă ne
atrag atenţia că poetul este departe de
a-şi fi încheiat traiectoria. Maturitatea, siguranţa tuşei fac din Adi Cristi o voce bine
individualizată în literatura noastră de azi.
RĂZVAN VONCU
*ADI CRISTI — Poemele de dincolo de mine,
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