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Ofiţer israelian şi
pompier palestinian,
luptând împreună
împotrivaq flăcărilor

SILVIU VEXLER

este deputatul
F.C.E.R. – C.M.
în legislatura 2016-2020

Silviu Vexler a avut VOINŢA DE A
REUŞI. Ambiţionat de acest slogan,
sub care a candidat, a izbutit să strângă
de aproape patru ori mai multe voturi
faţă de cât era necesar pentru a deveni
deputat.
Felicitări şi succes în noua sa misiune, una deloc simplă şi deloc uşoară!
Îi dorim să fie mereu la înălţimea speranţelor celor care l-au ales!

„Am un singur gând:
la treabă!”
Mesajul deputatului
către alegătorii săi

HAG HANUCA
SAMEAH!

Relatări de la
manifestările prilejuite
de Sărbătoarea
Luminii,
în numărul viitor.

Keshet IX
în comunităţile
evreieşti
PAG. 3, 8, 17

Solidaritate cu victimele
incendiilor şi cu autorităţile
din Israel

Imediat după producerea primelor incendii, F.C.E.R.-C.M. a
transmis un comunicat pe care-l reproducem integral:
Membrii şi conducerea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România - Cultul Mozaic (F.C.E.R. - C.M.) îşi exprimă solidaritatea
atât cu zecile de mii de israelieni care au fost evacuaţi şi au avut de
suferit de pe urma incendiilor izbucnite în Israel, cât şi cu autorităţile
şi formaţiunile de pompieri care depun eforturi să stingă focurile.
Faptul că au fost evitate pierderile de vieţi omeneşti, în ciuda
intensităţii incendiilor din pădurile şi din apropierea unor localităţi
israeliene, este un merit deosebit al tuturor celor care s-au luptat
cu flăcările, acestea producând însemnate pagube materiale şi
cauzând internarea în spitale a unui mare număr de oameni.
Trebuie subliniată solidaritatea umană care s-a manifestat şi a
făcut ca echipelor de pompieri şi altor forţe israeliene de combatere a acestui dezastru să li se alăture efective umane şi mijloace
tehnice din Cisiordania, precum şi din ţări ca Azerbaidjan, Cipru,
Croaţia, Egipt, Grecia, Iordania, Rusia, SUA şi Turcia.
În faţa acestei atitudini profund omeneşti, de colaborare şi sprijin
internaţional, trecând peste orice diferenţe de religie sau opţiuni
politice, considerăm că sunt şi mai revoltătoare şi inacceptabile
manifestările acestui nou tip de terorism prin incendiere, care
apare în Israel, după mai bine de un an de violenţe şi ucideri prin
înjunghiere, împuşcare şi atentate comise cu vehicule. Sperăm ca
în urma cercetărilor făcute de autorităţi să fie deferiţi justiţiei toţi cei
care au încercat să amplifice sau să agraveze situaţia generată de
incendiile spontane de vegetaţie din Israel.
(Continuare în pag. 17)

După anunţarea rezultatelor la alegeri, Silviu Vexler ne-a transmis câteva
cuvinte, adresate evreilor de cetăţenie
română:
„Vreau să le mulţumesc tuturor celor
care m-au sprijinit necondiţionat şi care
mi-au acordat votul la alegerile pentru
Camera Deputaţilor din 11 decembrie.
În mod special, îmi exprim recunoştinţa
faţă de acele persoane care au avut
încredere în mine şi în ceea ce mi-am
propus să fac.
Nu urmează patru ani foarte simpli.
Voi face tot ceea ce depinde de mine
pentru a găsi soluţii la problemele întâlnite şi pentru a aduce un pic de mai
bine pentru toţi.
Priorităţile pentru perioada următoare sunt drepturile supravieţuitorilor
Holocaustului, legislaţia privind retrocedarea proprietăţilor confiscate şi
punerea în valoare a patrimoniului şi
culturii iudaice.
Am încercat întotdeauna să fiu cât
se poate de scurt şi la obiect. Acum,
când încep un nou drum, păstrând
aceeaşi caracteristică, am un singur
gând: la treabă!”

75 de ani de la
deportarea evreilor
PAG. 4
din Dorohoi
Festivalul
Internaţional
de Teatru Idiş –
prima ediţie
în România PAG. 13
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Agenda

deputatului ºi
preºedintelui F.C.E.R.

Oricine răsfoieşte agenda preşedintelui şi deputatului F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, realizează diversitatea şi multitudinea preocupărilor domniei sale. O atestă şi evenimentele din intervalul noiembriedecembrie 2016, în care s-a implicat. Este vorba de: • sprijinirea
campaniei electorale a candidatului F.C.E.R. la alegerile parlamentare din 11 decembrie a.c., Silviu Vexler; • comemorarea a 75 de ani
de la deportările în Transnistria ale evreilor din Judeţul Dorohoi
şi împrejurimi; • participările la recepţia oferită de preşedintele
României, Klaus Iohannis, cu prilejul Zilei Naţionale a României,
1 Decembrie; de asemenea – la recepţia oferită de Ambasadorul
Franţei în România în onoarea E.S. Werner Hans Lauk, Ambasadorul Germaniei în România, la încheierea mandatului său diplomatic
în ţara noastră; • primirea unei delegaţii a board-ului Fundaţiei
„Caritatea”, reprezentând conducerea israeliană a W.J.R.O.; • configurarea, în cadrul unei reuniuni a Comitetului Director al F.C.E.R.,
a bugetului pe anul 2017. În perspectivă: • pregătiri pentru Hanuca
5777 şi întrunirea, în ianuarie 2017, a Consiliului de Conducere al
F.C.E.R.; • participări la reuniuni organizate la Tel Aviv şi Bruxelles
de Societatea non-profit pentru păstrarea şi protejarea cimitirelor
evreieşti din Europa şi de Fondul European Evreiesc (întrunirea
anuală); Congresul Evreiesc European (adunarea lărgită); • prezenţa la Ziua Mondială de Comemorare a Victimelor Holocaustului,
eveniment desfăşurat sub egida Parlamentului European.
t Dat fiind concentrarea membrilor
Camerei Deputaţilor şi ai Senatului
asupra alegerilor parlamentare de la
11 decembrie a.c., în această perioadă au fost puţine şedinţe în plen şi
întruniri în comisii. Faptul i-a permis
deputatului F.C.E.R. să-şi intensifice
eforturile pentru susţinerea, atât în
adunarea electorală de deschidere, la
C.E. Oradea – unde gazda, ing. Felix
Koppelmann, preşedintele comunităţii,
a avut un rol însemnat în organizare –,
cât şi în cea de închidere, la C.E.B.,
a candidaturii tânărului Silviu Vexler,
consilier personal al domniei sale. La
ambele întruniri au participat membri
ai comunităţii şi invitaţi care au apreciat activitatea de deputat a dr. Aurel
Vainer şi a colaboratorilor săi, cu o
menţiune aparte pentru Silviu Vexler.
Adunarea de la Templul Coral din Capitală a fost onorată de preşedintele şi
de chestorul Camerei Deputaţilor, Florin Iordache şi Marian Neacşu, care, în
alocuţiunile lor, au sprijinit candidatul
propus de Consiliul de Conducere
al F.C.E.R. „Important este – a spus
preşedintele Federaţiei – ca noul deputat să se străduiască pentru reprezentarea cât mai eficace a intereselor
populaţiei evreieşti din România şi, în
acelaşi timp, să aibă o implicare cât
mai semnificativă în tot ce înseamnă
iniţiativă privind asigurarea cadrului legislativ necesar dezvoltării României şi
respectării cerinţelor statului de drept
şi ale unei vieţi democratice benefice
tuturor cetăţenilor ţării”.
t Dr. Aurel Vainer a iniţiat şi contribuit efectiv la buna desfăşurare a
comemorării celor 75 de ani de la
deportările în Transnistria ale evreilor
din Judeţul Dorohoi şi împrejurimi. La
organizarea evenimentului şi-au dat
concursul colectivul Departamentului
Logistică al F.C.E.R., dl. Silvian Horn,
rabinul Rafael Shaffer, prim-cantorul
Iosif Adler, cantorul Emanuel Pusztai.
Notabilă, implicarea autorităţilor locale
– Prefectura şi Consiliul Judeţean Botoşani, Primăria Municipiului Dorohoi
– şi a unor înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: P.S. Ieronim Sinaitul,
Episcop-vicar patriarhal; Î.P.S. Pimen,
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.
Meritoriu – sprijinul nemijlocit al P.F.
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române (relatarea pe larg, în numărul
curent al revistei).
t Participarea la recepţia oferită
de preşedintele României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni cu prilejul
Zilei Naţionale a României, 1 Decembrie, a fost un excelent prilej pentru
preşedintele F.C.E.R. de realizare a
unor contacte cu personalităţi ale vieţii
politice, sociale, religioase, culturale

româneşti, în spiritul „cunoaşterii şi
recunoaşterii reciproce”, promovat cu
consecvenţă de conducerea Federaţiei. În aceeaşi direcţie s-a înscris şi
prezenţa domniei sale la recepţia oferită în onoarea E.S. Werner Hans Lauk,
ambasadorul Germaniei la Bucureşti,
la încheierea mandatului în România.
t Printre cele mai importante teme
de discuţie dezbătute la cele două
reuniuni ale Comitetului Director al
F.C.E.R. s-au numărat: fundamentarea unor măsuri de eficientizare a
resurselor umane în Federaţie şi în
comunităţile evreieşti din ţară; pregătirea sărbătorii de Hanuca 5777;
analiza lucrărilor de refacere a patrimoniului de cult mozaic din România.
De menţionat, în acest sens, vizitele
la Sinagoga Ortodoxă din Oradea şi la
Templul „Unirea Sfântă” din Bucureşti
efectuate de preşedintele F.C.E.R.
De altfel, s-a stabilit ca reinaugurarea
acestui Templu – „minunat lăcaş de
cult mozaic, de o inestimabilă valoare”,
îl caracteriza dr. Aurel Vainer – să aibă
loc odată cu aprinderea lumânărilor de
Hanuca la Bucureşti, respectiv, în 27
decembrie a.c.
t Dat fiind importanţa pentru buna
desfăşurare a vieţii F.C.E.R. şi a comunităţilor a modului în care Fundaţia
„Caritatea” reuşeşte să obţină restituirea proprietăţilor comunitare evreieşti
confiscate în timpul dictaturii antonesciene şi al totalitarismului, în 14 şi
15 decembrie a.c. a avut loc vizita la
Bucureşti a unei delegaţii formate din
membri ai componentei israeliene din
conducerea W.J.R.O. Vizita a fost precedată de contacte ale preşedintelui
F.C.E.R. cu lideri ai W.J.R.O. din New
York şi cu noii membri din conducerea
Fundaţiei „Caritatea”.
t Proiecte pe termen scurt: •
i m p l i c a r e a în b u n a d e s fă ş u r a r e
a lucrărilor necesare reinaugurării, de Purim 5777, a Muzeului de
Istorie a Evreilor din România la
Templul „Unirea Sfântă”, reînnoit;
• participarea la tratative cu reprezentanţi ai Societăţii non-profit pentru păstrarea şi protejarea cimitirelor evreieşti
din Europa, întrunire care urmează
să aibă loc la Tel Aviv, în vederea
semnării unui Protocol de colaborare
între F.C.E.R. şi instituţia sus-amintită
privind repararea împrejmuirilor unui
număr substanţial de cimitire evreieşti
din România; • raportarea la Fondul
European Evreiesc, în cadrul întrunirii
anuale, programată să se desfăşoare
la Bruxelles, a îndeplinirii obligaţiilor
asumate de F.C.E.R. la primirea unei
alocaţii necesare pavării din nou a
curţii de la Templul Coral din Bucureşti.
IULIA DELEANU
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Ziua Marii Uniri – 1 Decembrie 1918

La 14 august 1916, România intra în
război alături de Antanta, ceea ce a avut
ca principal rezultat formarea României
Mari, un deziderat secular al românilor,
după cum s-a spus şi la Adunarea de
la Alba Iulia din ziua de 1 decembrie
1918. Regele Ferdinand devenea primul
monarh al acestui stat. Transilvania era
declarată parte constitutivă alături de
Moldova, Muntenia, Basarabia, Bucovina,
Dobrogea. Amintim că pe 9 aprilie 1918,
Sfatul Ţării din Basarabia hotărâse ca
„Basarabia, ruptă de Rusia acum 106 ani
(la 1812) din trupul vechei Moldove... de
azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte
cu mama sa România”.
Războiul cel mare, în care au murit
milioane de oameni de pe toate continentele, a produs o schimbare majoră
şi în viaţa poporului român. 23.000 de
evrei s-au înrolat, ca soldaţi şi până la
ofiţeri superiori, în armata română care
a luptat în Războiul de Întregire a României. Participarea evreilor la Războiul de
Întregire se explică nu numai prin dorinţa
de încetăţenire, dar şi prin atitudinea Casei Regale, începând cu regele Carol I,
care a fost adesea favorabil doleanţelor
etnicilor evrei din Principate, ca şi regele
Ferdinand. Jertfele armatei române au
fost uriaşe; în lupte şi în spitale au murit în anii 1916–1919 circa 300.000 de
oameni. Printre ei, mii de evrei care nu
aveau încă nici cetăţenie. Sprijinul evreilor
din România s-a mai manifestat atât sub
forma suportului material cât şi a activităţii diplomatice, pe plan european. Mai
amintim şi faptul că la ridicarea, în 1924,
la Cernăuţi, a unui Monument dedicat

Unirii au contribuit şi evreii din România.
Una dintre urmările primului război
mondial, la presiunea puterilor europene,
a fost căpătarea de drept a cetăţeniei
române de către evrei, cetăţenie promisă
anterior şi de paşoptişti, şi de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza. Constituţia regală
din 1923 a inclus un articol privind acest
drept, România rămânând una dintre
ultimele ţări care au adoptat această
reglementare, din cauza tergiversării liberalilor, care s-au opus timp de peste o
jumătate de secol acordării acestui drept.
Maghiarizarea forţată a românilor ardeleni, persecuţiile suferite de românii din
Bucovina au luat, de asemenea, sfârşit
la acea dată.
În toate provinciile din Vechiul Regat şi
din România Mare s-au format organizaţii
evreieşti, care au mai avut încă multe piedici de întâmpinat până să dobândească,
în mod real, cetăţenia română. Constituţia din 28 martie 1923, promulgată prin
decret de regele Ferdinand, reia textele
din Decretul-lege din decembrie 1918 şi
Decretul-lege din mai 1919 cu privire la
„încetăţenirea evreilor”. S-a născut greu
acest drept natural şi nu au trecut decât
15 ani până ce avea să fie din nou călcat
în picioare de legile antievreieşti, adoptate
de guvernele fasciste.
În final, să mai spunem că abia prin
Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, ziua de 1
Decembrie a fost adoptată ca zi naţională şi sărbătoare publică în România.
Această prevedere a fost inclusă în
Constituţia României din 1991, articolul
12, alineatul 2.
BORIS MARIAN MEHR

Forţele armate israeliene au dat
publicităţii o hartă a Libanului de sud în
care sunt marcate poziţiile Hezbollah,
infrastructura şi armamentul, situate pe
o porţiune a graniţei de sud a Israelului.
Harta, publicată pe Twitter, prezintă 200
de oraşe şi comune, transformate de
Hezbollah în baze de operaţiuni şi indică
peste 10.000 de posibile obiective pe care
forţele armate israeliene le-ar putea lovi
în cazul unui nou război cu acest grup
terorist, relatează cotidianul ”The Times
of Israel”.
Harta există de multă vreme dar ea a
fost declasificată recent ca documentar
pentru viitoarele acţiuni ale Israelului. De
asemenea, ar putea servi ca avertisment
pentru organizaţia teroristă, demonstrându-se astfel capacitatea Israelului de a
strânge informaţii. Aceeaşi hartă, a comentat Canalul 2 de televiziune israelian
care a prezentat-o, a fost comunicată şi
tuturor diplomaţilor străini care au venit
în vizită în Israel, pentru a arăta că, în
pofida faptului că Hezbollah este implicat
profund în războiul civil din Siria, continuă
să se înarmeze în perspectiva unui conflict cu
Israelul.
De altfel, de curând,
avioane israeliene de
luptă au bombardat în
Siria o serie de obiective, lovind o bază militară şi un convoi al Hezbollah în drum spre Liban.
Potrivit presei străine,
spionajul israelian a
descoperit un transfer
de arme moderne către Hezbollah şi, ca să
împiedice acest lucru,
l-a bombardat. Israelul
a comunicat de multă vreme, atât forţelor
americane implicate în
războiul din Siria, cât şi
forţelor ruseşti că, deşi
nu intenţionează în nici
un fel să se amestece,
nu va permite niciodată
o încercare de transfer
de arme către organiza-

ţiile teroriste care acţionează în zonă şi
care ar putea să le folosească împotriva
Israelului. ”Este una din liniile noastre
roşii”, a declarat gen. maior (r) Yakov
Amidror, fost consilier pentru Securitate
Naţională, la postul de radio al Armatei .
Pentru a-şi mări capacitatea de apărare şi pe alte fronturi Israelul urmează
să primească din Statele Unite avioane
de luptă F-35 invizibile, două dintre ele
sosind în Israel. Aparat cu o tehnologie
avansată, F-35 are menirea de a ajuta
statul evreu să-şi păstreze avantajul aerian într-o regiune unde are mulţi inamici,
începând cu Iranul. Capabil să se sustragă sistemelor de apărare antiaeriană,
„F-35 constituie un element suplimentar
care să ne permită să ne menţinem superioritatea aeriană în regiune“, a subliniat
ministrul israelian al Apărării, Avigdor
Lieberman, într-un comunicat. Statul
evreu prezintă F-35 ca un răspuns la o
„ameninţare“ precum Iranul. Avioanele
F-35 sunt cunoscute că pot să treacă neobservate de sistemul de rachete S-300
livrat Teheranului de către Rusia. (E.G.)

200 puncte de atac ale Hezbollah
la graniţele de sud ale Israelului
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Cine este Woody Allen?

C urcu b eul

a revenit pe cerul comunităţilor evreieşti din România
Duminică, 27 noiembrie a.c., ca prin
minune, deşi nu a plouat, ”Curcubeul” a
apărut în mai multe oraşe ale ţării. Bucureştiul şi alte comunităţi au ales această
zi pentru a organiza cea de-a noua ediţie
a Keshet (Curcubeul) sau Ziua Mondială
a Studiului Iudaic.
Mai modest decât Bereşit-ul, deşi plasat în aceeaşi sferă tematică, în această
zi fiecare comunitate care a organizat
evenimentul a putut să-şi fixeze temele
pe care dorea să le dezbată. JCC, Centrul
Comunitar Evreiesc din Bucureşti, s-a
oprit la patru probleme care s-a presupus
că vor fi de interes general şi – punct
ochit, punct lovit – aşa a şi fost, deoarece
publicul a umplut până la refuz marea sală
a Centrului.

Delia Marc, reprezentanta generaţiei
de mijloc, a schiţat în câteva cuvinte
subiectele care urmau să fie abordate şi
a subliniat că ele au fost stabilite după
consultări cu membri ai JCC. Ea le-a şi
enumerat: ”UNESCO versus Ierusalim”,
”Woody Allen, evreul-legendă al filmului
american”, ”Evreii în elita sportului mondial” şi ”Bob Dylan – de la Grammy la
Nobel”.
Adrian Gueron, directorul JCC, a
subliniat rolul central al studiului în viaţa
evreiască şi a făcut un scurt istoric al
Keshet, instituit în 1965, organizat în
450 de comunităţi şi instituţii din lume.
În România, în acest an Keshet-ul a fost
organizat în 18 comunităţi.

Rezoluþia UNESCO
– un instrument politic
Primul subiect, ”UNESCO versus
Ierusalim”, a fost aşteptat cu nerăbdare de public, ţinând cont şi de cele trei
personalităţi care l-au abordat: dr. Aurel
Vainer, preşedintele F.C.E.R., deputat,
moderatorul panel-ului, Teodor Baconschi, fost ministru de externe, şi Theodor
Paleologu, fost ministru al Culturii.
Deschizând dezbaterile, dr. Aurel
Vainer a atras atenţia asupra diversităţii
tematice, caracteristică acestei zile de
studiu iudaic, şi i-a prezentat pe cei doi
invitaţi. El a vorbit apoi despre rezoluţia
UNESCO legată de Locurile Sfinte şi
patrimoniul sacru din Ierusalim care,
potrivit acesteia, aparţine în exclusivitate
musulmanilor, eliminându-se dintr-un foc

caracteristica iudaică şi creştină a oraşului, locul celor trei religii avrahamice.
Este surprinzătoare această rezoluţie prin
care se foloseşte numai denumirea arabă
a Muntelui Templului, a spus vorbitorul,
care a opinat că este vorba despre o rezoluţie cu caracter politic, care scoate în
evidenţă dorinţa palestinienilor de a forţa
mâna opiniei publice mondiale pentru ca
Ierusalimul să nu fie considerat capitala
Israelului. Guvernul israelian este de părere că la Ierusalim este loc pentru toate
religiile, iar statul garantează dreptul de
existenţă al tuturor religiilor. Atât Israelul,
cât şi organizaţiile evreieşti, dar şi alte
ţări au criticat rezoluţia, a mai arătat preşedintele F.C.E.R.

Prelegerea ţinută de criticul de film
Dana Duma despre filmografia lui Woody
Allen (Dana Duma este şi autoarea unui
volum premiat despre acest subiect) a
condus publicul în lumea marelui cineast.
Ea a scos în evidenţă faptul că, deşi american prin stil şi concepţie cinematografică, Woody Allen este un cineast european
şi a fost mult mai repede ”descoperit” în
Europa decât în Statele Unite. Modelele
lui din lumea filmului sunt marii regizori
europeni – Bergman sau Fellini. Woody
Allen, a arătat vorbitoarea, nu s-a considerat un intelectual sofisticat ci un om
simplu, dar filmele sale de maturitate – de
pildă ”Annie Hall” – sunt încărcate de filozofie. Multe dintre peliculele lui conţin date
autobiografice, regăsim în ele obsesiile
personale, incapacitatea intelectuală de
a rezolva conflictele cu lumea, relaţiile lui
dificile cu femeile. Toate acestea îl înscriu
pe Woody Allen în curentul noului val francez, iar creaţiile lui - în categoria filmului
de autor. În ceea ce priveşte evreitatea
lui, aceasta este prezentă prin trimiteri

Th. Paleologu (stg), deputatul Vainer şi T. Baconschi

Teodor Baconschi a pus accentul
pe legătura indestructibilă dintre iudaism şi creştinism, de unde şi sintagma
iudeo-creştinism. Situaţia Ierusalimului
este alarmantă şi fragilă. În condiţiile în
care Israelul este singura democraţie
din regiune, ea trebuie apărată, ţara
fiind situată în epicentrul conflictului din
Orientul Mijlociu. Referindu-se la rezoluţia UNESCO, vorbitorul a arătat că, din
cauza unor decizii prin care se renunţă
la imparţialitate, organizaţii internaţionale de felul UNESCO, şi nu numai, îşi
pierd credibilitatea, ele devenind arene
de conflict. Rezoluţia UNESCO creează
o falsă problemă, deoarece chestiunea
patrimoniului sacru nu a fost niciodată
pusă sub semnul întrebării. Ierusalimul
trebuie să rămână deasupra conflictelor
locale, iar părţile trebuie să se înţeleagă.
Theodor Paleologu a vorbit, la rândul
său, despre eşecul general al UNESCO,
organizaţie care a renunţat de-a lungul
timpului la obiectivele iniţiale generoase
legate de educaţie şi se află în criză, în
conflicte permanente. Oricum, rezoluţiile
UNESCO nu sunt obligatorii şi cea privind
Ierusalimul, ca de altfel şi multe alte rezoluţii, nu se va pune în aplicare.

subtile, prin dialoguri şi prin apariţia în
multe filme a mamei evreice. El nu se
declară religios, dar marchează nevoia de
Dumnezeu. Prelegerea a fost ilustrată prin
secvenţe caracteristice din filmele sale.

Educaþia prin sport
sau exemplele de urmat
Una dintre conferinţele acestei ediţii a
Keshet a fost dedicată temei mai largi a
sportului, cu o discuţie despre marii sportivi români de origine evreiască.
Întâlnirea l-a avut ca invitat special pe
canoistul Leon Rotman, dublu campion
olimpic la Melbourne în 1956 şi laureat
cu bronz la Jocurile Olimpice de la Roma,
din 1960.
Foarte emoţionat de evocarea acestor
momente, campionul a povestit tuturor celor prezenţi parcursul său spre marea performanţă olimpică. ”În aceşti aproape 83
de ani ai mei de până acum, prea rar am
avut ocazia de a participa la evenimentele
comunităţii, aşa că mă bucur mult să fim
astăzi împreună! În copilărie am locuit în
cartierul evreiesc, apoi, prin activitatea
mea, m-am desprins cumva, dar acum, la

Eveniment comemorativ la Cimitirul militar „Pro Patria” din Capitală

Luni, 14 noiembrie a.c., la Cimitirul militar “Pro Patria” din
Capitală a avut loc un eveniment comemorativ dedicat victimelor
războiului şi violenţei. Data de 11 noiembrie 1918 a reprezentat
momentul semnării armistiţiului, care a marcat încheierea primului
război mondial. Alături de numeroşi membri ai Corpului Diplomatic, momentul a fost onorat de prezenţa unor veterani de război.
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic
şi Comunitatea Evreilor din Bucureşti au fost reprezentate de
preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz. La monumentul memorial
dedicat victimelor războiului şi violenţei au fost depuse coroane
de flori din partea unor importante instituţii ale statului român, a
unor ambasade din România, precum şi din partea asociaţiilor
veteranilor şi eroilor de război. Din partea F.C.E.R., ing. Paul Schwartz a depus o coroană de flori, simbol al unui pios omagiu adus
memoriei victimelor. Reamintim că un mare număr de evrei din
România au luptat în armata română şi s-au jertfit pentru patrie.
DAN DRUŢĂ
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bătrâneţe, am din nou posibilitatea să mă
întorc aici”, a spus Leon Rotman, intrând
deja în fascinanta sa poveste de viaţă.
Înainte de a se apuca de sport, tânărul
Leon Rotman se angaja, după şcoală, ca
strungar, la Uzinele Timpuri Noi. Povesteşte că a lucrat aproape doi ani, dar simţea
chemarea sportului. A încercat mai multe
în anii tinereţii, la diferite cluburi locale sau
naţionale, de la cros, la lupte, apropiindu-se de sporturile de apă, mai întâi prin
caiac şi apoi de marea sa pasiune, canoe.
Poveştile sale au trecut prin cele mai importante amintiri, antrenamente, medalii
naţionale şi internaţionale, rivalitatea cu
cei mai mari sportivi ai lumii, greutăţi,
speranţe şi victorii imense, retragerea.
Discuţia despre sport a fost moderată
de Pompiliu Nicolae Constantin, istoric
şi comentator sportiv, care a prezentat o
serie de mari sportivi români de origine
evreiască, în frunte cu Angelica Adelstein
Rozeanu, multiplă campioană olimpică
la tenis de masă. Având la bază o teză
de doctorat extrem de interesantă, chiar
despre sportivii care aparţin minorităţilor
etnice din România, Pompiliu Nicolae
Constantin a vorbit despre importantul
aport al sportivilor evrei la sportul românesc şi mondial, deopotrivă.
”Încă de la sfârşitul secolului al XIXlea, comunităţile evreieşti au înţeles că
sportul trebuie să facă parte din activitatea
de zi cu zi. În acea perioadă, Max Nordau
a emis această teorie cum că evreii trebuie să îndepărteze toate acele stereotipuri
de genul: evreul este timid, este plăpând,
nu are forţă. Aşa se face că, începând
cu 1910, comunităţile evreieşti se organizează şi adoptă sportul ca un element
central în viaţa lor”, a spus Pompiliu N.
Constantin.
În afară de ampla prezentare a vieţii
fostei campioane Angelica Adelstein Rozeanu, istoricul şi comentatorul sportiv
a mai vorbit despre fotbalistul Samuel
Zauber, boxerii Moţi Spakov şi Victor
Zilberman, dar şi despre Samuel Ritter
(patinaj), Henri Herşcovici (tir), Lenke
Ziszovits (tenis) şi Nicu Naumescu (tenis
de masă).

Bob Dylan – muzician
sau scriitor?
Artist, ar putea spune unii, mai simplu.
Dar un posibil răspuns la această întrebare au dat muzicianul A.G. Weinberger şi
jurnalistul de radio Ion Stratone. Discuţia
despre Bob Dylan a avut loc în contextul
în care celebrul cantautor a fost distins
anul acesta cu premiul Nobel pentru
literatură. Întâlnirea s-a desfăşurat sub
genericul ”Bob Dylan – de la Grammy la
Nobel” şi a fost mai degrabă o împletire
de poveşti, dialoguri şi muzică.
A.G. Weinberger a interpretat, într-un
stil personal, piese ale lui Dylan, spunând
că adevăratele cover-uri sunt acelea în
care pui sufletul tău, stilul tău şi nu acelea
în care interpretul reproduce, ca o copie
fidelă, melodia originală.
Între piese, jurnalistul Ion Stratone le-a
vorbit celor prezenţi despre viaţa şi opera
lui Dylan, dar de fiecare dată s-au iscat
dialoguri, uneori în contradictoriu, despre stiluri şi veleităţi, în definitiv, despre
natura artistică a marelui Bob, cel care a
influenţat prin opera sa generaţii la rând.
Este foarte cunoscut faptul că Bob
Dylan este un artist cu totul special, iar
apariţiile sau declaraţiile sale, nu de puţine ori, au şocat. O dovadă în plus, dacă
mai era nevoie, este chiar atitudinea sa
faţă de Comitetul Nobel. După o tăcere
îndelungată de la anunţarea sa ca laureat
anul acesta pentru literatură, muzicianul a transmis, totuşi, un mesaj în care
anunţă că nu poate să participe la Gala
de decernare a premiilor Nobel, alături de
ceilalţi laureaţi.
În paralel, s-a desfăşurat şi Keshet-ul
copiilor.
EVA GALAMBOS
GEORGE GÎLEA
Pentru informaţii despre desfăşurarea Keshet IX în comunităţile
evreieşti din ţară, vezi pagina 8.
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de ani
de la
deportarea
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. De asemenea, în aceeaşi perioadă, în localitate s-a
desfăşurat şi tabăra de creaţie şi pictură
„Artă, Educaţie, Memorie - talentul tinerilor
artişti în slujba adevărului.”
La acest proiect au participat 32 de
elevi ai liceelor de artă din Bacău, Buzău,
Botoşani şi Dorohoi. Scopul principal al
proiectului a fost o mai bună cunoaştere
a adevărului despre Holocaust, prin artă,
promovarea în rândul tinerei generaţii
a unui climat moral sănătos, care să
combată antisemitismul, xenofobia şi ura
împotriva omului.
Deschiderea oficială a evenimentelor
a avut loc în seara de 21 noiembrie, la
Teatrul din Dorohoi, în prezenţa primarului
Municipiului Dorohoi, Dorin Alexandrescu.
”Este o seară specială pentru noi, dorohoienii, datorită oaspeţilor noştri şi mai
ales a acestor tineri talentaţi, care sunt
aici în aceste zile”, a spus în deschidere
primarul Dorin Alexandrescu.

Deschiderea Taberei de Creaţie de la Dorohoi

evreu să iubim pacea”,
a spus P.S.
Ieronim
Sinaitul.
”Prin ce
remoniile
de comemorare, ne
uităm în
trecut şi spunem că nu vom uita ce s-a
întâmplat. Prin acestă tabără de creaţie
suntem însă în prezent şi, mai mult decât
atât, ne uităm spre viitor. Este speranţa că
dumneavoastră preluaţi mesajul, îl înţelegeţi şi îl duceţi mai departe”, a spus Oana
Rogoveanu, director în cadrul Ministerului
Afacerilor Externe.
În finalul serii, dr. Liviu Beris sublinia,
de asemenea, într-un interviu pentru revista noastră, importanţa raportării tinerei
generaţii la atrocităţile Holocaustului.
”Este un demers foarte util, cu rezonanţă
asupra participanţilor la această operă de
artă, în sensul că le dezvoltă sentimentele
privind relaţiile între oameni, aşa cum au
V. Opaschi la dezvelirea plăcii
comemorative de la Gara Dorohoi

Prezent la eveniment, preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, le-a vorbit
liceenilor şi tuturor celor prezenţi despre
importanţa demersului lor şi a făcut un
scurt parcurs istoric, rememorând tragicele evenimente din urmă cu 75 de ani,
atunci cand 10.000 de evrei din Dorohoi
şi împrejurimi au fost deportaţi în Transnistria, de unde prea puţini s-au întors.
”Suntem aici, în primul rând, din dorinţa
de a nu lăsa uitarea să se aştearnă peste
istorie”, a spus dr. Aurel Vainer, mulţumind
gazdelor şi mai ales Janinei Ilie pentru organizarea evenimentelor şi pentru fericita
alăturare a activităţilor de comemorare cu
tabăra de pictură pentru liceeni.
La panelul de discuţii au mai luat parte
rabinul Rafael Shaffer, P. S. Ieronim Sinaitul, episcop-vicar patriarhal, dr. Liviu
Beris, preşedintele Asociaţiei Evreilor
din România Victime ale Holocaustului
(A.E.R.V.H.), şi Oana Rogoveanu, director la Direcţia Drepturilor Omului din MAE.
Amintind de atrocităţile Holocaustului
şi de deportările în Transnistria, rabinul
Rafael Shaffer a vorbit despre întâlnirea
benefică dintre rememorare şi exprimarea artistică: ”Grozăviile au fost atât de
mari, încât întotdeauna când vom vorbi
despre ele vom cădea în statistici şi nu
vom reuşi să redăm ce a fost cu adevărat. Vom pierde foarte mult. Există însă
o cale care reuşeşte să treacă dincolo
de aceste bariere. Este vorba de artă
şi mai ales de pictură”, a spus rabinul
Rafael Shaffer.
”Seară bună şi Şalom! Sunt două
saluturi care se îngemănează şi se vede
bine că pacea este darul cel mai de preţ şi
cred că trebuie să învăţăm de la poporul
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fost ele şi cum nu ar fi trebuit să fie şi
prilejuiesc manifestarea lor sub aspect artistic pentru a transmite un mesaj de cum
ar trebui să fie. Acesta este sentimentul
meu de satisfacţie, pentru capacitatea
de regenerare a unor sentimente care
să determine o evoluţie spre mai bine,
în condiţiile atâtor zvârcoliri în relaţiile
interumane”, a spus Liviu Beris.
Despre tabăra de pictură, desfăşurată
sub genericul „Artă, Educaţie Memorie
- talentul tinerilor artişti în slujba adevărului”, mai trebuie spus că a durat o săptămână, timp în care elevii au lucrat şi au
participat la o serie de ateliere, iar operele
lor vor constitui o expoziţie comună itinerantă la Bucureşti, Bruxelles şi Vatican.
Evenimentele au continuat în dimineaţa zilei următoare, atunci când, în
prezenţa preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, a oficialităţilor locale, dar şi a
reprezentanţilor la nivel înalt ai statului
român, au fost dezvelite plăci comemorative în Gara Dorohoi şi la Sinagoga din
Piaţa Wasserman.
Cuvântul domnului dr. Aurel Vainer
a făcut şi aici referire la cei deportaţi şi
dispăruţi, dar mai ales la modalităţile în
care statul român a înţeles să procedeze
în cazul evreilor din Dorohoi: ”7-9 octombrie sunt zilele începerii deportărilor
în Transnistria din Bucovina de sud, din
actualul judeţ Suceava. Ne punem însă
întrebarea ce a căutat Dorohoiul în aceste
deportări. Pentru că a fost singurul judeţ
din Vechiul Regat de unde evreii au fost
luaţi şi deportaţi în Transnistria. Ei bine, a
fost o şmecherie administrativă prin care
Dorohoiul a fost trecut în administrarea
Bucovinei şi în acest fel ordinul deportări-

lor dat de Antonescu s-a aplicat şi evreilor cercetător la INSHR „Elie Wiesel”, prof.
de aici”, a spus dr. Aurel Vainer, care a Ilarion Mandachi şi drd. Andreea Toma,
continuat citind din documentele oficiale de la Centrul pentru Studierea Istoriei
ale vremii, dispoziţiile de deportare şi de Evreilor din România.
În prezentarea sa din cadrul simpoziodeposedare de bunuri a populaţiei de
nului, dr. Aurel Vainer a amintit, în contexorigine evreiască.
În continuarea momentului solemn tul comemorării victimelor deportărilor din
de comemorare a luat cuvântul Victor Transnistria, contextul mai larg al totalităţii
Opaschi, secretar de stat la Secretariatul acţiunilor îndreptate împotriva populaţiei
de Stat pentru Culte: ”Am venit aici pentru de origine evreiască din România, făcând
a comemora un eveniment trist, tragic, ru- o analiză riguroasă a Holocaustului de
şinos din istoria românilor şi a României. la noi.
”Vorbim despre Holocaust în România
Suntem aici pentru a aduce un omagiu
victimelor acelor tragice evenimente, dar ca despre o perioadă de cinci ani, odată
şi pentru a reitera angajamentul guver- cu instaurarea regimului Antonescu - Honului şi al statului român de a face tot ria Sima şi până la momentul actului eroic
posibilul ca tot ceea ce s-a întâmplat cu 75 al Regelui Mihai I de la 23 august 1944,
de ani în urmă să nu se mai poată repe- atunci când este înlăturat Antonescu şi se
ta. În momentul de faţă, România deţine întoarce roata istoriei, România intrând în
preşedinţia Alianţei Internaţionale pentru rândul ţărilor care luptau împotriva nazisMemoria Holocaustului şi putem spune, mului.De fapt, Holocaustul din România a
fără să exagerăm, că astăzi România este început mai devreme de 1940, dacă prin
un exemplu de toleranţă şi armonie etnică Holocaust înţelegem totalitatea legilor,
măsurilor şi acţiunilor antievreieşti, întinşi religioasă”, a spus Victor Opaschi.
Reprezentând Institutul Naţional pen- se pe o perioadă mai lungă, care au dus
tru Studierea Holocaustului din România până la apropierea de aşa-numita soluţie
„Elie Wiesel”, dr. Adina Babeş a amintit că, finală”, a spus Aurel Vainer.
Secretarul stat pentru Culte, Victor
în urmă cu doi ani, Institutul „Elie Wiesel” a
demarat, în parteneriat cu F.C.E.R., acest Opaschi, a dat citire, în cadrul simpozioproiect de marcare a locurilor publice în nului, mesajului transmis de către primcare evreii au fost victime ale regimurilor ministrul României, Dacian Cioloş, ca o
politice din prima parte a anilor ’40, prin expresie puternică a asumării trecutului
dezvelirea mai multor plăci comemorati- istoric al ţării:
”Deportarea evreilor din Dorohoi în
ve, amplasate în gările de unde evreii au
Transnistria este un eşec al democraţiei
fost duşi spre locurile de deportare.
La evenimentele solemne de dezvelire şi o demisie a statului român modern de
a plăcilor comemorative din Gara Dorohoi la misiunea sa esenţială de a-şi proteja şi
şi de la Sinagoga din Piaţa Wasserman de a-şi trata în mod egal cetăţenii. Evreii
au mai transmis mesaje de condoleanţe şi români au făcut şi fac parte din istoria
de angajament de luptă împotriva antise- României. Suntem mândri de contribuţia
mitismului, Costică Macaleţi, preşedintele lor la construirea României moderne şi
Consiliului Judeţean Botoşani, primarul regretăm enorm suferinţele lor din acei
Dorohoiului, Dorin Alexandrescu, P.S. ani teribili. Fiecare evreu care a suferit în
Ieronim Sinaitul, episcop-vicar patriarhal, timpul tragicelor deportări de la Dorohoi
Oana Rogoveanu, director M.A.E., şi dr. reprezintă un capitol încă incomplet al
Liviu Beris, preşedintele A.E.R.V.H., care democraţiei europene. Avem datoria
le-a povestit celor prezenţi despre o parte să aşezăm aceste capitole, scrise cu
dintre atrocităţile prin care
a trecut în timpul deportării
sale în Transnistria.
Dezvelirile plăcilor comemorative au fost marcate
şi de ceremonii religioase,
oficiate de rabinul Rafael
Shaffer şi cantorul Emanuel
Pusztai.
A urmat, în programul
comemorativ, vizitarea fostei
sinagogi, devenită începând de anul trecut Muzeul
Evreilor din Moldova de
Nord „Shlomo David”, unde
Janina Ilie, coordonatoarea
acestui proiect, a explicat
celor prezenţi procesul de
P.S. Ieronim Sinaitul (dr.)
transformare a sinagogii în
la evenimentele de la Dorohoi
punct muzeal, oferind detalii despre exponate, istoria
clădirii dar şi despre cel ce a dat numele preţul sângelui, în biblioteca personală a
conştiinţei fiecăruia dintre noi”, a afirmat
muzeului.
După aceste momente de comemo- prim-ministrul României, Dacian Cioloş,
rare, în după-amiaza aceleiaşi zile s-a prin vocea ministrului-secretar de stat
desfăşurat la Teatrul din Dorohoi Simpo- Victor Opaschi.
Simpozionul a continuat cu o lucrazionul „75 de ani de la deportarea evreilor
dorohoieni în Transnistria”, unde au luat re realizată şi prezentată de dr. Adina
cuvântul dr. Aurel Vainer, Victor Opaschi,
GEORGE GÎLEA
Oana Rogoveanu, episcopul-vicar patriarhal P.S. Ieronim Sinaitul, dr. Adina Babeş,
(Continuare în pag. 21)
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ărbătoarea Luminii în mijlocul elevilor de la Lauder-Reut

În seara zilei de 8 decembrie a.c., la Sala de recepţii a Parlamentului României a avut loc a 15-a ediţie a Galei Prieteniei
„Magna cum Laude”. În cadrul evenimentului, bucuria specifică
sărbătorii evreieşti de Hanuca şi aceea a sărbătorii creştine de
Crăciun, care anul acesta sunt concomitente, ambele începând
pe 25 decembrie, s-au contopit cu celebrarea unei educaţii de
calitate, aşa cum este cea asigurată în Complexul Lauder-Reut
din Bucureşti.
Sala a fost arhiplină, printre participanţi aflându-se membri
ai Guvernului, deputaţi, senatori, reprezentanţi ai Preşedinţiei,
membri ai conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, reprezentanţi la vârf ai autorităţilor locale din Bucureşti şi
din provincie, ambasadori şi alţi membri ai Corpului Diplomatic,
ziarişti, oameni de cultură, politicieni şi, bineînţeles, un mare
număr de elevi de la Lauder-Reut şi părinţii acestora.

Luminile înfrãþite
de Hanuca ºi Crãciun
Specificul Complexului Educaţional a
fost subliniat de prezentatoarea Alexandra Velniciuc: „Am pornit la drum, în urmă
cu două decenii, cu şcoala şi grădiniţa Lauder-Reut, cu gândul de a oferi educaţie
copiilor din comunitatea evreiască, dar
Reut, al doilea nume al şcolii, înseamnă
prietenie în limba ebraică, astfel încât
poarta şcolii noastre este deschisă tuturor
copiilor care doresc o educaţie de bună
calitate. Generaţii de elevi de toate naţionalităţile au învăţat împreună, fiind colegi
şi prieteni pe viaţă, devenind cu toţii buni
ambasadori ai valorilor şcolii Lauder-Reut: prietenia, respectul reciproc, toleranţa,
armonia în diversitate. Iar mai presus de
toate valorile se află educaţia, cunoaşterea – valori supreme pentru poporul
evreu, care sunt şi adevărata cale către o
convieţuire paşnică între toţi oamenii. Liceul Lauder-Reut se mândreşte cu şapte
generaţii de absolvenţi care au trecut examenele de bacalaureat din prima sesiune,
cu note foarte mari, care ne-au propulsat
şi menţinut în topul primelor trei licee din
Bucureşti şi în topul primelor zece licee
din ţară cu promovabilitate 100% din
prima sesiune de bacalaureat”. A fost
subliniat şi faptul că, începând cu anul
şcolar 2010-2011, în parteneriat cu Primăria Sectorului 3, care sprijină extinderea
campusului şcolar al Şcolii Lauder-Reut
cu o nouă clădire pentru elevii de liceu,
Fundaţia Ronald S. Lauder România
acordă anual un număr de 10 burse de
studii la Liceul Lauder-Reut pentru elevii
provenind din şcolile Sectorului 3. Pe
baza unui concurs la limba şi literatura
română, matematică şi engleză, primii
10 clasaţi au acces la educaţie de elită,
oferită de Liceul Lauder-Reut.
Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.,
a aprins cele opt lumânări de Hanuca, iar
preşedintele Camerei Deputaţilor, Florin
Iordache, a aprins luminile din bradul
de Crăciun, lângă cei doi fiind invitaţi pe
scenă Tova Benun-Cherbis, preşedinta
Complexului Educaţional, E.S. Tamar
Samash, ambasadoarea Statului Israel
în România – ambele fiind gazde ale
evenimentului – precum şi elevii Joseph
Seroussi, Amos Goldenberg şi Filip Ioviţu.
Florin Iordache a mulţumit pentru că a
putut participa la acest moment deosebit afirmând că parlamentarii prezenţi îi
felicită pe toţi cei care au astfel de idei şi
care ilustrează apropierea dintre oameni,
indiferent de cultul din care fac parte.

În prezenţa ministrului Educaţiei, Mircea Dumitru, Complexul
Educaţional Lauder-Reut a primit Diploma de Excelenţă pentru
rezultatele obţinute de elevii săi la concursuri şi olimpiade, iar
un număr de 40 de elevi laureaţi la diferite competiţii interne şi
externe, precum şi Matei Vlădescu, şeful promoţiei 2012-2016,
au primit premii şi aplauzele publicului, sub privirile părinţilor
emoţionaţi.
Elevii din cursurile primare şi gimnaziale au intrerpretat
dansuri şi melodii evreieşti, sub îndrumarea profesorilor Mioara
Stoian, Rodica Doija, Victor Diacicov şi a dirijorului Bogdan
Lifşin.
În finalul serii, Marcel Pavel şi grupul Bucharest Klezmer
Band au susţinut recitaluri.
Principalii sponsori ai Galei au fost Estee Lauder, Tuborg,
Afi, Gral, Sano, Euro Insol.

Tova Benun-Cherbis:
Hanuca ºi Crãciunul, sãrbãtorite
împreunã la Bucureºti,
ca ºi la Washington
Mulţumind tuturor celor prezenţi la
Sărbătoarea Luminii, Tova Benun-Cherbis
a amintit că „în fiecare an, la Washington,
preşedintele SUA aprinde în faţa Casei
Albe atât luminile de Crăciun, cât şi lumânările de Hanuca. Ne-am gândit că şi
în România se potriveşte acest lucru”, a
spus vorbitoarea, mulţumind actualului
preşedinte al Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, ca şi predecesorului său,
Valeriu Zgonea (prezent şi el la Gală),
care a început această tradiţie. „Am folosit această ocazie pentru a recunoaşte

meritele acestor copii minunaţi, cărora
li se datorează succesele Complexului
Lauder-Reut şi pentru a le mulţumi lor,
profesorilor şi părinţilor lor. Toda raba!”

E.S. Tamar Samash:
Copiii capãtã fundalul cultural
al vieþii lor de mâine
„E o seară magnifică, în care copiii
sunt în centrul Galei şi e minunat să
îi vezi cum aduc împreună România,
Israelul, Hanuca şi Crăciunul, obţinând
fundalul cultural al vieţii pe care o vor trăi
în lumea de mâine. Cunosc activitatea
Complexului Lauder-Reut şi particip la
ceea ce face Tova, sunt foarte interesată
de tot ceea ce ţine de educaţie. Şi eu
sunt profesoară, de aceea îmi place să
merg la Lauder-Reut. Părinţii au norocul
de a avea o şcoală care le oferă copiilor

lor cea mai bună educaţie. E minunat că
această gală reuneşte români, israelieni,
politicieni, intelectuali, părinţi”.

Irina Cajal:
ªcoala Lauder-Reut s-a nãscut
în casa familiei Cajal
„Am participat la toate cele 15 ediţii ale
Galei Prieteniei, am fost mereu alături de
această şcoală, care s-a creat la noi în
casă, într-o perioadă în care speranţele
de succes nu erau foarte mari. Ţin minte
că mama i-a spus tatălui meu (acad. Nicolae Cajal, fost preşedinte al F.C.E.R.
-n.red.) că şcoala se va face, datorită firii
perseverente a Tovei, care ştie să intre
pe geam dacă o dai afară pe uşă. Va fi o
şcoală care va face cinste tuturor şi va fi

din nou o şcoală evreiască în România, a
susţinut mama mea. Părinţii mei au avut
dreptate, au ajutat-o pe Tova şi au sprijinit
ideea şcolii şi azi aceasta a ajuns, întradevăr, una dintre cele mai bune şcoli din
România. Este o seară minunată, foarte
mulţi părinţi sunt fericiţi că au unde să
îşi dea copiii pentru a termina cursurile,
ştiind engleza, româna şi ivrit la perfecţie
şi unde funcţionează şi o bună şcoală de
diplomaţie”.

Dr. Aurel Vainer:
Cele douã semnificaþii
ale Hanucãi
„Când a făcut lumea, Dumnezeu a
spus Să fie lumină! Dar nu e vorba numai
de lumina fizică, ci şi de lumina care străluceşte peste tot şi îi evidenţiază pe cei
care vor binele şi luptă pentru el. Hanuca
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are şi ea două semnificaţii: Sărbătoarea
Luminii, dar şi sărbătoarea înnoirii. Fie ca
anul 2017, sau anul evreiesc 5777 care a
început acum câteva luni, să fie un an al
luminii, al înnoirii şi al prieteniei, al înţelegerii între oameni. Să avem numai bine
într-o lume pe care o dorim a păcii, oricât
de greu este să o atingi! Nu avem dreptul
să nu luptăm permanent pentru ea, pentru
învingerea forţelor întunericului.
Această seară este una minunată,
pentru că aduce împreună oameni de
ambele credinţe, evrei şi creştini, ar fi fost
bine dacă erau aici şi musulmani. Să nu
uităm că binele şi pacea despre care vorbeam sunt propăvăduite de toate religiile
avrahamitice. Fie ca minunea de Hanuca
să dăinuie, iar noi, generaţie după generaţie, să ne înscriem sub acest arc al luminii,
al luminii constituite dintr-un spectru larg
de culori diferite. Hag Hanuca Sameah!”

Opinii ale unor membri
ai Board of Trustees
Marjorie S. Federbush:
ªcoala Lauder-Reut a devenit
un simbol al coexistenþei
armonioase a elevilor proveniþi
din medii diferite
Marjorie S. Federbush a făcut un istoric al marelui succes înregistrat de Şcoala
Lauder-Reut din România, recunoscând
că la înfiinţare ”acest rezultat nu era prevăzut”... ”Tova a fost în stare să treacă
peste toate obstacolele birocratice, a
câştigat sprijinul liderilor respectaţi ai
comunităţii evreieşti locale precum şi pe
cel al conducătorilor municipali. Astăzi,
şcoala are mai mult de 400 de elevi, absolvenţi excepţionali, profesori talentaţi
şi părinţi fericiţi”. Evoluţia în continuare a
şcolii, a arătat Marjorie Federbush, este
”rezultatul unui nou parteneriat important
public-privat, colaborarea între Fundaţia
Ronald S. Lauder şi Municipalitatea Bucureşti, iar şcoala a devenit un simbol
al coexistenţei armonioase a elevilor
proveniţi din medii diferite care au ajuns
împreună într-un mediu comun, în care
învaţă şi prosperă… Precum ştiţi, Reut înseamnă prietenie în limba ebraică. Acest
lucru se regăseşte azi aici – o prietenie
profundă – fundaţia unei societăţi libere
şi încununate de succes, de care toată
România poate fi mândră”.

Jonathan Davis:
În ªcoala Lauder, ca ºi la Herzlia,
sã vinã cât mai mulþi oameni
Vicepreşedintele pentru relaţii externe
la IDC Herzlia şi ofiţer în armata israeliană a solicitat audienţei să îi aplaude pe
elevii de la Lauder-Reut, pentru ca toţi să
înţeleagă că elementul cel mai important
sunt copiii. Apoi, i-a mulţumit Tovei Benun-Cherbis, fără de care şcoala nu ar
fi existat. În final, a amintit că Haşmoneii
au luptat împotriva celor care doreau să
distrugă cultura evreiască şi a urat celor
prezenţi atât Hag Hanuca Sameah, cât
şi un Crăciun fericit. „Această şcoală să
continue să fie ca şi cortul lui Abraham,
care avea patru intrări şi în care intrau cât
mai mulţi musafiri, aşa cum şi aici, ca şi
la Herzlia sunt oameni şi copii de o mare
diversitate şi în număr foarte mare!”
Eva Galambos
Alx. Marinescu
(Continuare în pag. 9)
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I U D A I C A
Educaţie
între radicalism
şi toleranţă (2)

În conferinţa cu titlul ”Educaţie religioasă: radicalism sau toleranţă”, care a avut
loc la Bucureşti între 21 şi 23 octombrie, radicalismul a fost prezentat ca mama tuturor
păcatelor iar toleranţa ca leacul universal.
Sub denumirea de ”toleranţă” a fost
prezentată o societate multietnică, multiculturală, care priveşte religia ca pe o
chestiune pur personală. Toţi membrii ei se
bucură de drepturi egale, iar discriminările
pe orice criteriu au fost practic eliminate.
Raiul pe pământ!
Presupunând că realitatea corespunde
descrierii, această societate nu poate fi
acuzată de lipsă de toleranţă, dar nici tolerantă nu este. Toleranţa este o atitudine a
societăţii faţă de cei care sunt altfel. Într-o
societate lipsită de identitate etnică, culturală sau religioasă, orice ai face, nu vei
reuşi să fii altfel.
Raiul pe pământ? Avem nevoie de
o identitate ca de hrană şi de dragoste.
Pentru a deveni conştienţi de noi înşine
avem nevoie întâi să aparţinem unui grup şi
doar după aceea percepem prin ce suntem
diferiţi de cei ce ne sunt apropiaţi. Într-o
lume haotică e foarte greu de conturat o
identitate. Cel care are mii de prieteni pe
reţelele de socializare nu are de fapt nici
un prieten. Cel care nu a aparţinut vreodată
unei grupări religioase, doar cu greu îşi va
găsi calea spre credinţă.
Singurătatea apasă. Astăzi o numim „alienare”. Cei mai mulţi o suferă în tăcere. Cei
ce doresc cu orice preţ să aparţină la ceva,
să fie băgaţi în seamă de cineva, să dea
vieţii vreun sens, cad deseori pradă unor
manipulatori. În cazurile mai puţin grave, ei
se alătură unor secte în care sunt exploataţi
şi umiliţi. În cazurile mai grave ei devin ucigaşi/sinucigaşi ”în numele unei cauze nobile”. Mulţi dintre luptătorii temutei organizaţii
ISIS provin din rândurile acestor europeni
alienaţi. În mod paradoxal, ”toleranţa” este
sera în care creşte ”radicalismul”.
Trăim sub impresia că aceşti luptători
sunt purtaţi de fervoarea lor religioasă până
la a-şi sacrifica viaţa. Nimic mai puţin adevărat! Ei sunt într-adevăr dispuşi să moară
pe altarul credinţei. Să trăiască respectând
cerinţele credinţei este însă peste puterile
celor mai mulţi dintre ei. Tot ce au e doar
o spoială de credinţă, în spatele căreia nu
se află mai nimic.
”Radical” înseamnă literal ”de la rădăcină”. Radicală a fost stârpirea unei întregi
clase sociale prin ghilotină sau prin Gulag.
Radicală este încercarea de a instaura
islamul pe tot globul prin atentate în masă.
Dar, să nu ignorăm, radicală este şi căinţa
unui tâlhar de drumul mare care îşi dedică
restul zilelor pentru a alina suferinţele celor
izolaţi într-o leprozerie. Antonimul radicalismului nu este toleranţa ci superficialitatea.
Nimeni nu îşi doreşte pentru copiii săi o
educaţie superficială de care se vor lepăda
după absolvirea şcolii ca de un palton într-o
zi de vară. Dorim o educaţie care are puterea de a marca tânăra generaţie spre bine.
Nu sună frumos, dar dorim o educaţie cât
de cât .... radicală. Desigur, ea trebuie făcută cu grijă, cumpătare şi competenţă. Când
schimbi ceva de la rădăcină, e mai uşor să
distrugi decât să clădeşti. Aceasta însă nu
este o scuză pentru lipsa de acţiune.
Mai anevoioasă decât oricare alta
este educaţia pe căile credinţei. Rari sunt
mentorii care simt izvorul credinţei ascuns
în fiecare dintre discipoli şi reuşesc să îl
aducă pe un făgaş potrivit. Sub oblăduirea
lor vor creşte oameni demni, riguroşi cu ei
înşişi, dar îngăduitori cu toţi cei din jur. O
radicalizare a acestei educaţii, dacă va fi
bine făcută, va duce la o aprofundare, nu
numai a rigorii faţă de sine, ci mai ales a
îngăduinţei faţă de semeni.
Rabin RAFAEL SHAFFER

Despre frumuseţe din pericopa Haiei Sara

Şi a fost viaţa Sarei o sută de ani şi
cuvântului, ci senzaţia plăcută pe care, în
douăzeci de ani şi şapte ani anii vieţii
ciuda ridurilor, reuşesc s-o dea celor care
Sarei (Bereşit/Geneza 23:1)
îi privesc.
Avem o tradiţie că Tora se exprimă
Faţa omului e ca o foaie de hârtie pe care
în cea mai scurtă formă posibilă. E şi
îi sunt înscrise faptele. Se povesteşte desfiresc. Fiind o creaţie divină, ne aşteppre Rabi Iţhak Luria, cunoscut sub numele
tăm ca ea să fie perfectă. În cazurile în
haAri, că ştia să citească de pe faţa omului
care se găsesc totuşi cuvinte care par a
toate faptele sale. Departe de noi această
nu avea niciun rost, exegeţii le caută un
capacitate, dar nici chiar orbi nu suntem. Cu
tâlc ascuns.
puţină atenţie, vom simţi dacă omul din faţa
De ce o sută de ani şi din nou douănoastră este bun sau nu, sincer sau viclean.
zeci de ani şi din nou şapte ani şi din nou
Nu ignor că sunt printre noi şi escroci de
anii vieţii? Era suficient să fi fost scris o
mare clasă, care stăpânesc arta de a-şi disută douăzeci şi şapte ani, precum apare
simula răutatea printr-un zâmbet binevoitor,
în unele traduceri. Raşi, bazat pe o sursă
dar aceştia sunt puţini. La cei mai mulţi, ochii
din Midraş, scrie că Tora sugerează că
sunt adevărata oglindă a sufletului.
Sara la o sută de ani era frumoasă şi
Înainte de orice faptă, ar fi bine să ne
fără păcat ca la douăzeci de ani, iar la
gândim că, în afară de răsplata în lumea
douăzeci de ani – frumoasă şi fără păcat
de veci, ea ne va fi înscrisă pe faţă. Cei mai
ca la şapte ani.
mulţi, deşi nu o vor putea citi, o vor simţi. O
Sara cu Isaac
Care venerabilă doamnă cu o sută de
faptă bună îi va face pe cei din jur să doreasani împliniţi nu şi-ar dori să arate ca la douăzeci? Mai greu că să se apropie de noi, o faptă mai puţin bună, mai puţin.
de înţeles de ce şi-ar dori o domnişoară de douăzeci de ani
Dacă dorim să fim plăcuţi celor din jur, mai de folos decât
să arate ca o fetiţă de clasa întâi.
un nou machiaj sau un nou tratament estetic este o faptă
Raşi se referă la un alt fel de frumuseţe, unii o numesc bună făcută pe ascuns.
naivă, alţii neprihănită, eu aş prefera s-o numesc frumuseţea
Rabin RAFAEL SHAFFER
zâmbetului nevinovat. La şapte ani o găsim destul de des,
Articole despre pericopele săptămânii precum şi alte sula douăzeci de ani e deja rară, la o sută, cu atât mai mult.
Nu este o frumuseţe în sensul pe care îl dădeau vechii greci biecte iudaice veţi găsi la adresa rabinat.ro. Lectură plăcută!

Sefarzii pe meleaguri româneşti

Despre cultura sefardă se spune că
ţine seamă de individ şi individualism,
că respectă tradiţiile vechi ale strămoşilor într-o credinţă deosebită, cât şi o
sensibilitate aparte născută din studierea Cabalei. Obiceiurile sefarde se
deosebesc de cele aşkenaze în ceea
ce priveşte ritualul cultic. Deosebirea
nu priveşte elementele fundamentale
ale iudaismului, lucru firesc dacă avem
în vedere latura formală cultică.
Istoria sefarzilor a cunoscut momente dificile din cauza neevreilor, cărora
le-a lipsit adevărata comportare creştină
care nu acceptă să chinui pe aproapele
tău şi nici să-i suprimi viaţa care, în lumina Torei, este creată de Dumnezeu.
Presiuni antisemite se înregistrează
nu numai în Peninsula Iberică, dar şi
în mediul balcanic, care trebuie contramandate, deoarece sunt un semn
inuman pornit dintr-o răutate ancestrală,
strecurată primilor oameni în Eden.
În astfel de condiţii trebuie înlăturată
doctrina crimei, care are un miros de
sânge şi cadavre. Trecutul legat de califatul arab de la Cordoba este favorabil
evreilor, pentru că primul om al califului a
fost evreul Hasdai ibn Shaprut, când se
înregistrează şi o perioadă de dezvoltare
a culturii arabe şi Hasdai înfiinţează şi o
şcoală talmudică.
Istoria medievală ne confirmă că
erau oameni cu o stare materială bună,
câştigată cu osteneală, însă buna lor
stare trezea invidie şi prigoane, care
s-au declanşat pe la anul 1400. În trei
luni au fost persecuţii mari asupra lor
şi au fost ucişi 50.000 de evrei. Ura
împotriva lor s-a născut ca urmare a
bogăţiei şi puterii politice. Persecuţia a
început în 1480, când regele Spaniei,
Ferdinand, a instituit Inchiziţia, au fost
construite închisori, unde erau aplicate
pedepse inumane.
Meritul sefarzilor este că ei au creat
puntea de legătură între Orient şi Occident şi au pregătit Renaşterea, epoca
de strălucire a gândirii europene. În
Ţara Sfântă, evreii din Spania au fost
prezenţi şi înainte de 1492, situaţie similară şi în România în timpul domnitorului
Mircea cel Bătrân (1386-1418) în Ţara
Românească şi în Moldova pe vremea
lui Alexandru cel Bun (1400-1432).
Numărul lor a sporit după 1492, din
cauza zelului călugărului Torquemada
împotriva evreilor.
Deşi sunt consemnate date puţine
despre prezenţa evreilor sefarzi după

1492 în Ţările Române, încerc să prezint situaţia lor în calitate de român, cu
studii de specializare de aproape doi ani
(1974-1975) la Universitatea Ebraică din
Ierusalim. Sunt şi preşedinte executiv al
ACPRI – Asociaţia Culturală de Prietenie România-Israel, în prezent făcând
parte din Comitetul de conducere al
Asociaţiei, şi profesor universitar.
În România a existat o populaţie
evreiască numeroasă care, probabil, a
venit în Dacia odată cu legiunile romane.
Vechimea o putem dovedi cu argumente
filologice, care coboară până în secolul
I, când Apostolul Andrei a venit prin Dobrogea la strămoşii românilor, şi aceştia
îl cinstesc drept încreştinător al lor, la
30 noiembrie, sărbătoare a poporului
român.
Cu ajutorul filologiei biblice se fac legături fireşti între aceasta şi toponimele
româneşti sau denumirile vechi ale lunilor. Astfel, luna noiembrie pe stil vechi
este numită brumar, care în ebraică
înseamnă „la înălţime e lumina divină”,
care nu scade ca lumina naturală. Cu
ajutorul noii teorii a panbiblismului getodac se poate stabili o prezenţă a evreilor
pe pământ românesc din secolul I, deşi
istoricii leagă această dată de secolul
IV, prin mijlocirea negustorilor în rândul
cărora erau şi evrei. Pe baza documentelor medievale, prezenţa evreilor este
consemnată în secolele XIV-XV.
Evreii sefarzi (în majoritate, negustori) au poposit primii în România şi au
întemeiat aşezări, iar cei aşkenazi au
venit la noi împreună cu turcii. O parte
dintre aceştia au fost chemaţi de domnitori şi boieri, cu scopul de a înfiinţa
noi târguri. În secolele XVIII-XIX, în
Ţara Românească sunt sefarzi, iar în
Moldova aşkenazi, sub ascultarea unui
haham başa – conducător, numit de
domnitorul locului.
Ca şi în Franţa, şi la noi evreii sunt
primii apărători ai noilor idei de dreptate,
egalitate şi frăţietate. Prin cuvântul lor
s-au pregătit revoluţionarii de la 1848, iar
acest moment însemna că toţi oamenii
sunt fiii ţării, fără deosebire de religie
sau de etnie.
În Proclamaţia de la Izlaz se decreta,
prin punctul 21, emanciparea evreilor şi
drepturi politice pentru orice om, inclusiv
de altă credinţă.
Adevărul istoric ne confirmă că şi sefarzii au susţinut cu averea lor Guvernul
provizoriu prin Hilel Manoah şi Davicion
Bally. Iar în timpul lui Alexandru Ioan

Cuza li s-a permis să fie aleşi în Sfaturile
orăşeneşti, cu toate că situaţia lor nu
cunoştea o îmbunătăţire. Ataşamentul
lor faţă de interesele ţării se confirmă
şi prin participarea lor la Războiul de
Independenţă din 1877. Pentru vitejia
sa, Brociner a fost ridicat la gradul de
colonel şi este primul ofiţer evreu în
armata română.
Mai târziu, evreii au sprijinit ideea
românească de unitate naţională, adică au fost alături de idealul unirii celor
patru provincii: Muntenia, Moldova,
Transilvania şi Basarabia. Altfel spus,
ei au fost alături la înfăptuirea unirii
românilor pentru care a trebuit să se
alăture conaţionalilor care s-au luptat cu
curaj să realizeze Unirea Principatelor.
Înfăptuirea acestui deziderat a constat
în vărsări de sânge, aşa cum confirmă
listele cu numele eroilor care şi-au dat
viaţa ca să se împlinească visul de
unire al înaintaşilor. După primul război
mondial, evreii au avut bucuria de a li
se acorda depline drepturi cetăţeneşti.
Până la această dată, ei puteau să obţină cetăţenia română numai individual
şi în urma unei hotărâri a Parlamentului.
La împlinirea idealurilor naţionale
evreii şi-au adus o mare contribuţie,
ceea ce îi legitimează să fie consideraţi
alături de tot ce depinde de bunăstarea
materială şi pe plan spiritual a românilor. Pentru binele ţării, românii şi evreii
se angajează să lupte pentru pace şi
asigurarea unor condiţii de colaborare
şi bună convieţuire.
Pe teritoriul României, evreii, în general, şi puţinii sefarzi rămaşi se simt ca
la ei acasă şi sprijină orice acţiune de
toleranţă interetnică, deschidere spre
dialog, iar această idee de apropiere şi
cunoaştere reciprocă este sprijinită de
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române.
Prin glasul preşedintelui dr. Aurel
Vainer, evreii sunt îndemnaţi să fie susţinători şi apărători ai toleranţei. În calitate
de parlamentar, a susţinut idealurile de
bună convieţuire între evrei şi români, un
exemplu fiind şi iniţiativa BBR de organizare a manifestării „Podurile Toleranţei”.
Domnia sa ne-a sugerat ca să fie tratat
la nivel de teză de doctorat subiectul:
„Tora – lege universală a omenirii”, pe
care îl va trata un doctorand român.
Preot prof. dr. EMILIAN CORNIŢESCU
Universitatea OVIDIUS,
Constanţa
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Masă rotundă

Dezbatere pe tema
Alexandru Şafran: „Israel şi rădăcinile sale”
Asociaţia Centrală de Prietenie şi Colaborare Culturală cu Israelul, în parteneriat
cu Camera de Comerţ şi Industrie România-Israel, a organizat pe 29 noiembrie a.c.
o masă rotundă dedicată volumului ”Israel şi rădăcinile sale” de Alexandru Şafran,
fost Şef-Rabin al României şi Mare Rabin al Genevei. Pornindu-se de la principalele
teze ale autorului, participanţii s-au referit la lucrare, care cuprinde conferinţele ţinute
de Alexandru Şafran, au extrapolat şi au actualizat ideile din carte şi au demonstrat
adevărul fundamental susţinut de autor şi anume: pământul Israelului este baza iudaismului, acolo pot fi respectate pe deplin şi aplicate învăţăturile Torei.
În introducerea dezbaterilor, gen. (r)
Mihail Ionescu, preşedintele Asociaţiei reorganizate, a
vorbit despre rolul
şi obiectivele acesteia, despre participarea ei în Alianţa
Europeană pentru
Israel, al cărei rol
este să sprijine acţiunile Israelului şi
să ia poziţie împotriva încercărilor
de delegitimizare
Gen. (r) Mihail Ionescu a statului evreu.
El a subliniat rolul
Israelului în Orientul Mijlociu, ca singura
ţară democratică în zonă. Alianţa are în
faţă numeroase sarcini, mai ales anul
viitor, când se împlinesc 50 de ani de la
Războiul de şase zile şi când mişcarea
BDS, principalul instrument vizând delegitimizarea Israelului, lansează o campanie
de propagandă împotriva Israelului. De
aceea, prietenii acestuia trebuie să organizeze acţiuni potrivite de contracarare a
acestei tendinţe.

„Israel şi rădăcinile sale”, a arătat că se
cuvin a fi subliniate elementele universal
valabile ale cărţii puse în discuţie. În acest
sens, vorbitorul a relevat că exilul şi împrăştierea poporului lui Israel în diaspora
nu sunt văzute de Alexandru Şafran ca o
pedeapsă, ci ca o manifestare a graţiei
divine, deoarece evreii nu au fost lăsaţi
să dispară, ci au ieşit întăriţi din Galut:

capacitatea ţării de a transforma dificultăţile într-o sursă regenerabilă de energie creatoare – din care mare parte se
îndreaptă spre tehnologia avansată, dar
care se regăseşte în spiritul antreprenorial” . Iar spiritul antreprenorial s-a afirmat
şi datorită unei alte calităţi a evreilor, aşazisul hutzpah, adică încredere în sine şi
îndrăzneală.

el a anticipat existenţa Israelului. Ca o
concluzie a operei lui Şafran, ceea ce noi
trebuie să facem astăzi este să apărăm,
să susţinem Israelul faţă de care avem o
datorie istorică.
Ing. José Iacobescu, preşedintele
B’nai B’rith România şi părintele Camerei
de Comerţ România-Israel, a mulţumit
gen. (r) Mihail Ionescu pentru revitalizarea activităţii Asociaţiei Culturale de Prietenie România-Israel, demers pe care
l-a sprijinit şi el. De asemenea, şi-a manifestat satisfacţia faţă de îmbinarea culturii
cu economicul, respectiv colaborarea cu
Camera de Comerţ România-Israel. José
Iacobescu a apreciat şi activitatea E.S.
Tamar Samash, ambasadorul Israelului,
şi a consilierului economic Matan Safran,
prezent la dezbatere. Amintind crearea
Camerei de Comerţ România-Israel, el
a scos în evidenţă activitatea prolifică a
actualului preşedinte Călin Coşar, care se
apleacă şi asupra laturii culturale, dovadă
– masa rotundă la care participăm acum.
Istoricul Sergiu Iosipescu a evocat cazul prof. Meir Şai, salvat în Holocaust cu
ajutorul episcopului Tit Simedrea, şi intervenţiile acestuia împreună cu Alexandru
Şafran la nivel înalt pentru salvarea evreilor din Cernăuţi, precum şi demersurile lui
Meir Şai de a i se recunoaşte episcopului
aceste eforturi. În continuare, el a arătat
că guvernul comunist s-a descotorosit de
Alexandru Şafran, un mare gânditor al
lumii contemporane, şi a analizat volumul
”Israel şi rădăcinile sale”, cu accent pe
rădăcinile celeste ale statului evreu.

O personalitate covârºitoare

Pãmântul Israelului inspirã
Rabinul Rafael Shaffer a comentat
două idei din volumul lui Alexandru Şafran. Legat de semnificaţia pământului
Israelului, el a arătat că în Tora există
porunci care pot fi îndeplinite oriunde, dar
există unele care sunt indisolubil legate
de teritoriul Israelului, de cei care deţin
pământ în Israel şi în acest sens a dat
exemplul anului sabatic, când, o dată la
şapte ani, pământul se lasă nelucrat, să
se odihnească. El a arătat că există o
contradicţie privind relaţia omului cu pământul. Spre deosebire de teza ca omul
să se comporte cu pământul ca şi cu o
persoană vie, Tora spune că pământul are
personalitate. Potrivit rabinului Şafran, cu
care el este de acord până la un punct, pământul are conştiinţă. De fapt, Pământul
nu are conştiinţă dar pământul Israelului
inspiră. Rabinul Shaffer s-a referit apoi
la situaţia paradoxală a statului Israel
care, după părerea rabinului Şafran, este
obligat să aplice poruncile Torei şi de aici
contradicţia dintre sistemul democratic
laic de guvernare şi prezenţa elementului
religios, situaţie care provoacă dispute şi
conflicte. În aceste condiţii, statul Israel îşi
caută identitatea şi trebuie să găsească
o formulă în care conştiinţa laică să se
împace cu cea religioasă. Este o căutare
a unei entităţi greu de găsit dar vorbitorul
şi-a exprimat convingerea că până la
urmă se va ajunge la un echilibru.
Ţicu Goldstein, traducătorul cărţii, a
arătat că volumul de faţă este compus
în parte din conferinţele ţinute de rabinul
Şafran într-o serie de oraşe ale lumii, în
parte din notele făcute de autor. Textele
sunt accesibile, având în spate o erudiţie
nemaipomenită. În 2000 de ani de exil –
l-a citat el pe Şafran – rabinii au dorit să
le dea evreilor un suport, afirmând că ei
au rădăcini în cer, dat fiind faptul că evreii
erau străini în diaspora. Dar, a adăugat
vorbitorul, Israelul are rădăcini în pământ.
După ce a citat şi a comentat mai multe
axiome din cartea rabinului Şafran, Ţicu
Goldstein a conchis că opera acestuia nu
aparţine numai iudaismului român, ci şi
patrimoniului României, şi de aceea ar fi
binevenită editarea operei sale.
Alexandru Marinescu, directorul Editurii Hasefer, unde a apărut în 2002 volumul
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„personalitatea lui nu numai că va fi
salvgardată, dar se va întări şi mai mult
din faptul însuşi al suferinţei galutiene:
aceasta îi va conferi caracterul de popor
încăpăţânat, încă şi mai puternic, mai
hotărât, mai neclintit”.
Este şi punctul de vedere al
jurnaliştilor Dan
Senor şi Saul Singer, autorii celebrei
lucrări „Naţiunea
start-up”, şi ea
apărută la Hasefer
în 2014. Cei doi
explică astfel miracolul economic
israelian: „Esenţa
Călin Coşar,
poveştii naţiunii
preşedinte C.C.I.R.-I. start-up rezidă în

Acest om firav
s-a transformat în leu
A discuta azi despre rabinul Alexandru Şafran înseamnă să discuţi despre
un om care a întrupat spiritul israelian
chiar înainte de a exista statul Israel, a
afirmat criticul literar Răzvan Voncu. El
avea sensul continuităţii, al tradiţiei. Începând din 1940, acest cărturar firav s-a
transformat în leu şi această constatare
este valabilă şi pentru statul Israel, pentru
conducătorii evrei creatori ai Israelului. În
timpul celui de-al doilea război mondial,
Şafran a fost nu numai rabin, ci şi un luptător pentru supravieţuirea fizică a evreilor. Personalitatea şi opera lui Şafran,
a subliniat Răzvan Voncu, consfinţesc
ideile de bază ale statului Israel, de fapt

Ambasadorul Radu Homescu a evocat
personalitatea lui Alexandru Şafran, pe
care l-a cunoscut la Tel Aviv. El îl consideră o personalitate covârşitoare, o forţă
intelectuală deosebită, un om puternic şi
delicat, pe care l-a comparat cu Moses
Gaster, afirmând că ”ambii au fost mari
gânditori, membri ai Academiei Române, iubitori de ţară şi vorbitori de limbă
română”. Radu Homescu a citat opiniile
mai multor intelectuali din diferite ţări
ale lumii, acreditând ideea că Alexandru
Şafran a fost şi un artizan al dialogului
iudeo-creştin.
Ing. Iancu Ţucărman a afirmat că a citit
operele în limba română ale lui Alexandru
Şafran şi a adăugat că, potrivit agriculturii
moderne, anul sabatic este cel de-al patrulea an, nu al şaptelea. El şi-a exprimat
satisfacţia faţă de existenţa unor asociaţii
europene care sprijină Israelul, menţionate de gen. Mihail Ionescu, şi s-a referit
la rezoluţia UNESCO, conform căreia
Locurile Sfinte din Ierusalim ar aparţine
numai lumii arabe. În loc să-i incite pe
palestinieni, UNESCO ar trebui să ceară
liderilor lor să nu-i educe pe copii în spiritul
urii faţă de evrei, a spus vorbitorul.
EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 21)

De cinci ani, armenii şi evreii sunt Între prieteni

Evenimentul organizat an de an de comunităţile armenească
şi evreiască din Cluj şi Gherla, sub genericul Între prieteni, a
ajuns la cea de-a cincea ediţie. Iniţiativa, venită din partea comunităţii evreieşti clujene şi îmbrăţişată de filialele Cluj şi Gherla
ale Uniunii Armenilor din România, se bazează pe trăsăturile
comune ale celor două popoare: ataşamentul faţă de credinţa
şi cultura strămoşească, risipirea milenară pe toate meridianele
globului, experienţa tragică a genocidului şi Holocaustului, dorinţa de a reînvăţa limba strămoşească şi de a menţine legăturile
strânse cu ţara veche-nouă (Israel, respectiv Armenia).
Întâlnirile armeano-evreieşti sunt găzduite alternativ de comunităţile clujeană şi gherleană şi au o importantă componentă
culturală. Ediţia din acest an a avut loc în 13 noiembrie şi s-a
desfăşurat la Casa de Cultură a Municipiului Gherla. Publicul
numeros a fost încântat de muzica şi cântecele evreieşti, interpretate de formaţiile oaspeţilor din Cluj – Corul Shira Hadasha,
condus de prof. Ecaterina Halmos, şi formaţia de muzică klezmer Mazel Tov, condusă de prof. Vasile Socea – şi a admirat
dansurile armeneşti, interpretate de fetiţele de la formaţia Nur
a UAR, filiala Cluj, şi de tinerii dinamici de la formaţia Hayakagakh din Gherla.
Pentru prima oară în istoria de cinci ani a întâlnirilor armeano-evreieşti au fost invitate şi trei formaţii locale: Grupul de
dans modern Silly Billy, Dansatorii de pe Someş şi formaţia
de Kaláka, care s-au încadrat foarte bine în corola multietnică
a spectacolului.

Potrivit tradiţiei, la sfârşitul evenimentului gazdele au ospătat
musafirii cu savuroasele şi exoticele bucate tradiţionale, gătite
de gospodinele armence, ba chiar şi cu brandy Armenopolis,
preparat în casă. Oaspeţii clujeni au plecat lansând invitaţia la
cea de-a VI-a ediţie a întâlnirii Între Prieteni, care va avea loc
la Cluj în noiembrie 2017.
ANDREA GHIŢĂ
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KESHET îN COMUNITATI
Ziua Mondială de Studiu Iudaic

Iaşi

În 20 noiembrie 2016, în comunităţile
evreieşti din 17 oraşe din România, şi
anume Arad, Bacău, Botoşani, Brăila,
Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Focşani, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piatra-Neamţ,
Ploieşti, Satu Mare, Sighet, Timişoara
şi Zalău, s-a desfăşurat Ziua Mondială
de Studiu Iudaic, având ca temă “De la
Moshe la Moshe – faimoşi lideri evrei”.
Keshet, proiect cultural de cunoaştere
a istoriei şi culturii evreieşti, atât de vastă
şi de diversă precum culorile curcubeului,
a ajuns acum la a IX-a ediţie. Organizatorii, F.C.E.R., J.D.C. România, Comunităţile evreieşti locale şi Centrele Comunitare
Evreieşti (J.C.C.), au dorit ca această
zi să adune împreună la studiu cât mai
multe persoane din generaţii diferite. Aşa
a fost şi la Iaşi, unde Sinagoga Merarilor
a fost realmente neîncăpătoare pentru toţi
cei dornici de studiu şi cunoaştere a vieţii

şi activităţii unor faimoşi lideri ai evreilor
din Israel şi din România.
Prima sesiune a seminarului s-a
deschis cu comunicarea susţinută de
semnatara acestor rânduri, pe tema:
“Yitzhak Rabin, eroul şi victima păcii”, un
omagiu adus marelui om politic şi lider
evreu, la comemorarea a 21 de ani de la
asasinarea sa.
Yitzhak Rabin a luptat din tinereţe
pentru apărarea poporului său, pentru
întemeierea, dezvoltarea şi apărarea
Israelului. Numele lui va rămâne înscris
în galeria de aur a marilor conducători
ai Israelului, alături de cele ale lui David
Ben Gurion, Golda Meir, Menahem Begin,

Moshe Dayan, Ariel Sharon şi Shimon
Peres. Rabin a fost un om deosebit, un
conducător carismatic, un militar de excepţie şi un familist convins. Începând din
anul 1948, când s-a creat statul Israel, cariera sa a străbătut o serie de etape spre
vârful ierarhiei militare şi politice, viaţa şi
întreaga sa activitate identificându-se cu
istoria ţării sale.
Comunicarea a prezentat toate aceste
etape, culminând cu revenirea lui Rabin,
în 1992, pe scena politică israeliană.
Anul 1994 a fost plin de evenimente
MARTHA EŞANU
(Continuare în pag. 17)

De la Moshe
… la Moshe

Botoşani

Într-o zi de toamnă caldă și blândă,
KESHET IX a reunit la Botoșani etnii,
inimi şi amintiri. Preşedintele David Iosif
i-a salutat călduros pe cei prezenţi, exprimându-şi bucuria revederii cu prieteni
dragi.
Gustav Finkel a reliefat importanţa
învăţăturii iudaice în viaţa poporului evreu
şi sensul termenului “Keshet” (curcubeu),
asemănând multitudinea aspectelor cunoaşterii cu minunatul fenomen ceresc.
Invitatul de onoare al activităţii, Cristian Lazarovici, preşedintele Comunităţii
armene, i-a înmânat lui David Iosif cartea
“Cele 40 de zile de pe Musa Dagh”, de
Franz Werfel. Oaspetele, excelent orator,
a readus în amintire frumoase prietenii şi
crâmpeie din viaţa de odinioară a micului
oraş Botoşani, în care evreii şi armenii
trăiau în deplină armonie, aducându-şi
contribuția la binele obştii.
Impresionante au fost și cuvintele
fostului preşedinte al Comunităţii armene,
Gh. Lazarovici, care a dezvăluit o taină
… de suflet: ambii săi copii au fost aduşi
pe lume de medici evrei.
Prof. Beatrisa Finkel a evocat un
emoţionant portret al cunoscutului istoric
literar de reputaţie internaţională, Leon
Volovici (z.l.). Cofondator al “Société
d’études”, preşedinte al Centrului Cultural Român din Ierusalim, autor al unui
curs extrem de cunoscut (“Intelectualitatea evreiască din România“), autor al
unei deja cunoscute lucrări ( ‘’De la Iaşi
la Ierusalim şi înapoi“), studios, modest,
generos şi înţelept, omul Leon Volovici,
verişorul autoarei acestor rânduri, a
strălucit pe firmamentul istoriei literare şi
a creat o punte trainică între culturile a
două ţări: România şi Israel.
Melu Vexler a avut o expunere documentată despre Elie Wiesel, iar Mihaela
Talpalariu a prezentat viața şi rolul lui
Albert Einstein în dezvoltarea fizicii.
Vii dezbateri i-au captivat pe cei
prezenţi, după ce ing. Filip Militeanu a
prezentat în expunerea sa rolul Goldei
Meir în politica statului Israel.
D. Butnaru i-a impresionat din nou pe
toţi cei prezenţi prin cunoştinţele sale bogate din domeniul istoriei “poporului Cărţii”. Vorbitorul a trecut în revistă meritele
evreilor, care din cele mai vechi timpuri
nu au cucerit, ci doar s-au apărat, precum
în zbuciumatele zile din epoca noastră.
Nu ar fi exagerat dacă am afirma că
am luat parte cu toţii la o întâlnire magică,
de suflet, în cadrul căreia etniile au evocat
armonia vieţii trecute şi i-au îndemnat
pe cei mai tineri să fie toleranţi, atenţi
cu semenii lor şi generoşi, aidoma celor
care altădată au înfrumuseţat şi îmbogăţit
aceste binecuvântate meleaguri .
Prof. BEATRISA FINKEL

Participanţi ieşeni la Keshet

Moment de apropiere
şi consolidare a coeziunii

Braşov

A fost, din nou, o zi de duminică la Comunitatea din Braşov. Astfel de duminici
îi aduc împreună pe membrii comunităţii
noastre la întâlniri pe diverse teme şi, de
obicei, pentru a ne bucura de un astfel
de prilej.
De data aceasta a fost Keshet şi un
curcubeu frumos colorat. Parcurgând, în
idei transmise cu căldură, drumul de la
Moşe la… Moşe, atât vorbitorii cât şi auditorii au refăcut un drum milenar al istoriei
neamului, prin evocarea unor personalităţi şi evenimente de mare forţă şi cu un
destin emblematic. Probabil, prezentarea
figurilor care au marcat încă din cele mai
vechi timpuri şi până în perioada modernă
istoria noastră a creat o atmosferă de bucurie şi mândrie în inimile celor prezenţi.

Moşe – primul evreu, descendenţii
care i-au urmat, figurile impresionante
ale primilor regi, între care marele David
şi înţeleptul Solomon, şi vremea lor au
reprezentat o primă expunere. Câteva
idei care au condus spre o epocă mai
apropiată în care se impune figura lui

Piatra-Neamţ

Teodor Herzl, care a reînviat şi a pus pe
baze noi visul milenar de a reface patria
dorită şi a impulsionat mişcarea sionistă spre o formă mai concretă. A urmat
evocarea câtorva momente din epopeea
înfăptuirii Statului Israel, a consolidării şi
dezvoltării sale, a unor personalităţi ca
Ben Gurion, Itzhak Rabin, Golda Meir,
Ariel Sharon, marcante pentru realizările
şi succesele lor. Din cele prezentate nu a
lipsit nici amintirea câtorva dintre zecile de
eminenţi evrei răsplătiţi cu premiul Nobel
pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea
ştiinţei, a tehnicii, artei, a vieţii sociale şi
în rândul cărora străluceşte, ca savant
şi filozof, Albert Einstein. Astfel au fost
evocate, cu un colorit demn de acel curcubeu care învinge umbrele momentelor
atât de dureroase pe care le-a cunoscut
istoria poporului nostru. La fel de edificator şi dătător de curaj şi speranţă a fost
şi filmul, prezentat ca o completare, din
care se desprinde spiritul evreiesc, acela
de a găsi forţa de a depăşi situaţii oricât
de grele şi de a le învinge.
Astfel de evenimente, reale momente
de apropiere şi consolidare a coeziunii
membrilor, sunt bine-venite în comunităţile noastre şi exprim această părere deoarece şi la celelalte CURCUBEIE pline de
lumină şi căldură s-a desprins sentimentul
de adeziune din partea auditoriului. Nu
aş putea lăsa neterminate aceste rânduri
fără a mulţumi JDC-ului care, împreună
cu F.C.E.R., sunt iniţiatorii şi susţinătorii
acestor acţiuni, dar şi participanţilor la
aceste momente.
V. PLUGARU
preşedinte C.E. Braşov

O ediţie
pentru copii
şi adulţi

Timişoara

Prilejul şi pretextul unei întâlniri a
peste 120 de membri ai comunităţii evreieşti din Timişoara l-a reprezentat ediţia a
IX-a a programului Keshet. Acest program
a devenit deja un adevărat brand, care
nici măcar nu mai are nevoie de publicitate ci doar de pronunţarea numelui. Nu
doar adulţii au avut parte de o duminică
specială, ci şi copiii s-au bucurat de explicitarea simbolurilor evreieşti prin joacă
şi... gastronomie în compania Rebecăi
Barnea şi a Florentinei Micsescu. Gogoşile au fost decorate cu ingeniozitate cu
simboluri ale civilizaţiei evreieşti.
Prima conferinţă s-a referit la femei
evreice care au produs schimbări fundamentale în societate. De la cele şase
femei care au conjurat la salvarea lui Moshe, la Bruria, Henrieta Szold, Golda Meir,
trecând prin personalitatea controversată
a Anei Pauker şi a unor femei extrem
de importante pentru America modernă,
Luciana Friedmann a arătat câteva faţete
mai puţin cunoscute ale feminităţii puternice. Consulul Onorific al Spaniei, Jose
Miguel Vinals Arino, a avut o interesantă
prezentare despre cultura sefardă. El
a cucerit publicul prin câteva povestiri
traduse din limba ladino, istorisiri pline de
înţelepciune şi umor, necunoscute pentru
evreii din spaţiul aşkenaz.
Intâlnirea s-a încheiat cu cea mai
actuală dintre expuneri. Andrei Schwartz
s-a referit, într-o documentată şi minuţios elaborată prezentare, la recentele
alegeri din Statele Unite. Confruntarea
Trump-Clinton a fost analizată prin prisma
impactului asupra evreimii din America şi
din lume. Fin cunoscător al fenomenului
politic modern, Andrei Schwartz a adus
statisticile cele mai noi referitoare la acest
subiect. (L.F.)

Cluj

Eveniment
excelent
organizat

La Cluj, cea de-a noua ediţie a acţiunii care, sub genericul Keshet, aduce la
unison comunităţile evreieşti din România
a fost organizată de inimoşii membri ai
grupului Haverim (responsabil Hanna
Vári) şi găzduită de Sala „Tonitza” a Muzeului de Artă din Cluj. Programul, bogat
şi divers, a atins mai multe aspecte din
existenţa politică, ştiinţifică şi culturală a
statului Israel. Andrei Klein a vorbit despre
personalitatea lui Moshe Dayan, Sebastian Răşinar a adus în atenţia publicului
laureaţii israelieni ai Premiului Nobel, iar
Thomas Mendel a prezentat – într-o cheie
personală, prin prisma unui tânăr care
a trăit mai mulţi ani în Israel – muzica
israeliană, de la cântecele emblematice
şi până la jazz. Următoarea expunere a
poposit în vremurile biblice, Petru Barbos
vorbind audienţei despre patriarhii poporului evreu. În final, profesorul Vladimir

A .L . Zissu, un faimos lider evreu

În cadrul celei de a IX-a ediţii a ”Keshet – Ziua mondială a
studiului iudaic” (20 noiembrie 2016), care propunea tema ”De
la Moshe la Moshe – faimoşi lideri evrei”, Comunitatea Evreilor
Piatra-Neamţ a optat pentru prezentarea unei personalităţi născute chiar în acest oraş: ”Abraham Leiba Zissu, un mare lider
sionist (1888, Piatra-Neamţ – 1956, Tel Aviv)”. Susţinătorul Partidului Evreiesc (înfiinţat în 1931) a fost, totodată, un om politic
influent, un jurnalist deosebit de activ, un scriitor important, un
finanţator de reviste şi edituri, un filantrop, dar şi un abil manager
în industria zahărului. Existau, aşadar, toate motivele pentru a
fi comemorat cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la moartea sa.

A.G.

(Continuare în pag. 17)

În cadrul reuniunii, găzduită de birourile C.E. Piatra-Neamţ,
cei prezenţi au putut audia conferinţele ”Ce înseamnă lider în
concepţia şi tradiţia iudaică” şi ”De ce a fost A.L. Zissu un lider
al evreilor”, susţinute de domnii Marcel Grinberg, vicepreşedinte al Comunităţii, şi Em. Nadler, preşedinte. Ca de obicei,
atmosfera a fost una destinsă, cu dezbateri folositoare, în jurul
meselor ”ofertante” datorită sprijinului JDC România. Mai ales
că începutul şi sfârşitul reuniunii au inclus secvenţe muzicale
alese din creaţia scriitorului, compozitorului şi interpretului evreu
Leonard Cohen, recent dispărut dintre noi. (E.N.)
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La mulţi ani, AUREL VAINER!

După un mănunchi de sărbători care au încheiat anul 2016, două dintre
ele, Hanuca şi Crăciunul, aducând în aceeaşi seară lumina şi bucuria în
casele evreilor şi creştinilor, începem noul an 2017 cu un
alt prilej de a închina o cupă de şampanie. De această
dată, e vorba de o sărbătoare individuală, dar nu neapărat
particulară. Din nou, la început de ianuarie, prieteni, colegi, politicieni îndreaptă un gând bun către Aurel Vainer,
nu în calitatea sa de doctor, nici în cea de preşedinte,
nici de fost parlamentar, ci de om care a împlinit o vârstă
frumoasă nu prin simplul număr al anilor, ci prin realizările
acumulate în acest răstimp.
Dintr-o perspectivă pur personală, dar, îndrăznesc să
cred, împărtăşită de mulţi alţii, l-aş felicita pe Aurel Vainer
nu pentru că a condus cu tact şi pricepere Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România (i-am auzit pe foştii săi colegi parlamentari
folosind termenul de înţelepciune). A sta în fruntea unei comunităţi de evrei
nu e lucru simplu, dacă ne amintim că Amos Oz declara că Israelul e o ţară
greu de condus, pentru că are opt milioane de prim-miniştri, iar asta e valabil
pentru orice grup de evrei, de oriunde din lume, nu numai din Israel. L-aş
felicita nu pentru că a reprezentat cu succes evreii din România în Camera
Deputaţilor, pentru că le-a apărat renumele şi le-a promovat interesele.
L-aş felicita pe Aurel Vainer pentru că a izbutit, deşi a urcat câteva trepte
ale puterii administrative şi politice, să rămână OM, să rămână cu capul pe
umeri şi cu picioarele pe pământ, chiar şi în contactul de multe ori contagios
cu puterea.
Pentru asta, din tot sufletul, AD MEA VEESRIM!
ALX. MARINESCU

Din suflet, pentru
Albert Kupferberg!

La Congresul din vara
lui 2016, Albert Kupferberg
a decis să nu mai candideze pentru un nou mandat în
funcţia de secretar general
al Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România, rămânând acum consilier al
preşedintelui F.C.E.R.
Asta nu îl împiedică
însă nici pe el să rămână
unul dintre cei mai iubiţi
colegi de-ai noştri, nici pe noi să îl considerăm
ca atare. Un om discret, liniştit şi raţional, care
a căutat întotdeauna să rezolve problemele din
Federaţie, nu puţine la număr, şi să evite situaţiile
tensionate printr-un dialog prietenesc. Prezent şi
acum la toate evenimentele, el oferă cu drag o
mână de ajutor dacă i se cere.
De ziua lui, îi adresăm tradiţionala urare evreiască Ad mea veesrim!, la care adăugăm dorinţele
noastre de sănătate şi bucurii, iar calităţile lui
excepţionale să rămână în sufletele celor cu care
a lucrat şi care acum trebuie să rezolve aceleaşi
probleme spinoase. (R.E.)

Sărbătoarea Luminii în mijlocul elevilor de la Lauder-Reut
(Urmare din pag. 5)

Emil Hurezeanu:
Mereu aproape de elevii
ªcolii Lauder-Reut
…”Îi mulţumesc vechii şi preţuitei mele
prietene Tova pentru şansa de a face
parte din comunitatea excepţională a
şcolilor şi fundaţiilor Lauder- Reut alături
de Fundaţia Magna Cum Laude-Reut. În
ultimii zece ani am fost mereu aproape,
într-un fel sau altul, de profesorii şi elevii
ilustrelor dvs. aşezăminte educaţionale.
Am participat cu interes şi satisfacţie intelectuală la dezbaterile anuale ale Zilelor
diplomaţiei, ca moderator şi invitat…iar, în
urmă cu trei ani, am organizat şi moderat
o întreagă emisiune de televiziune, de 50
de minute, cu doamna Tova Benun-Cherbis şi mai mulţi elevi, după o călătorie la
Auschwitz, organizată de şcoală.
Ne-am revăzut cu emoţie în mai 2016
la sediul Ambasadei României din Berlin,
alături de marele scriitor contemporan
Norman Manea. Sunt mândru că fac
parte din comunitatea dumneavoastră.
Voi rămâne alături de şcoala, profesorii
şi elevii dvs., oriunde voi fi. Dar un lucru
e sigur: pe harta academică a României
v-aţi câştigat un loc eminent, iar pe harta
mea emoţională şi intelectuală personală
aţi devenit şi veţi rămâne una din stelele
fixe”, a transmis ambasadorul extraordinar
şi plenipotenţiar al României în Germania.

Adrian Cioroianu:
Un exemplu pentru orice ºcoalã
”Cu această ocazie specială, pe măsură ce rememorăm realizările din anul trecut
ale Complexului Educaţional Lauder-Reut,
observăm un exemplu remarcabil pentru
orice şcoală şi liceu, un exemplu a ceea
ce ar trebui să îndeplinească şcoala: să
formeze generaţia următoare, prin educaţie, dându-i astfel şansa de a schimba
lumea. Această generaţie de elevi ar trebui
să crească şi să repare ceea ce noi am
făcut greşit, dar şi să perfecţioneze ceea
ce am făcut bine în această lume.
Sunt sigur – deoarece ştiu de la fiul
meu – că aici, la Lauder-Reut, toţi elevii
se bucură de o educaţie cu care foarte
puţini elevi români, indiferent de şcoala
la care învaţă, se pot mândri. De aceea
o felicit pe Tova Benun-Cherbis, dar şi
cadrele didactice extraordinare pe care le
are această şcoală. Acesta este motivul
pentru care sper că Lauder-Reut va continua să depăşească aşteptările noastre
legate de educaţia elevilor”, a afirmat
ambasadorul României la UNESCO, prof.
univ. la Facultatea de Istorie a Universităţii
din Bucureşti.

Dr. Adrian Barbu:
ªcoala Lauder instruieºte
Pornind de la această idee, vorbitorul
a subliniat că o consecinţă este că se vor
forma persoane independente, care ştiu
să facă faţă multiplelor sarcini, au spirit
de echipă, sunt preocupaţi de ceilalţi,
indiferent de vârstă, religie. Aceşti copii
vor fi creativi, inteligenţi şi respectuoşi,
conştienţi de nevoia de a finaliza proiectele, au o gândire originală, sunt toleranţi,
preocupaţi de multiculturalism, naturali,
autentici şi instruiţi. De aceea, elevii şcolii
au avut rezultate excelente în promovare,
la olimpiade şi la admiterile în facultăţi din
străinătate. Este confirmarea în practică
a proiectului iniţiat de Tova, de dezvoltare
pas cu pas, de la grădiniţă la liceu.

un dialog”, a subliniat Ion M. Ioniţă, senior
editor la „Adevărul” şi redactor-şef al revistelor „Foreign Policy” şi „Historia”. „Este
ceea ce mi se pare cel mai important şi de
aceea cred că este unul dintre cele mai
importante proiecte din România. Evenimentul la care asistăm merge în acelaşi
spirit al aducerii împreună a unor oameni
care au crescut în diverse condiţii, dar se
pot înţelege şi, pînă la urmă, suntem puşi
să apărăm aceleaşi valori. Este un succes şi sper că acest succes va continua
fiindcă avem nevoie de astfel de succese
şi astfel de exemple într-o lume care este
mai greu de înţeles şi se discută şi se
acceptă mesaje care nu vorbesc despre
înţelegerea dintre oameni”.

Puncte de vedere ale
participanþilor la galã
Andi Cristea, europarlamentar:
Educaþia ne permite sã nu ne
temem de întuneric

Diplomă pentru rezultatele elevilor
de la Lauder-Reut la olimpiade

Dr. Herman Bercovici:
Mã impresioneazã cã aici
copiii vorbesc românã,
englezã ºi ebraicã
Mă impresionează participarea acestor copii şi faptul că aici se vorbesc trei
limbi: româna, engleza şi ebraica, iar
directoarea acestei şcoli, Tova Benun
Cherbis, merită multe laude”, a declarat
consulul onorific al României în Israel,
care a adăugat: „Sunt bucuros că pot
participa la acest eveniment din partea
Israelului, în calitatea mea de consul onorific al României şi din partea premierului
Netanyahu, şi să văd cât de mulţi prieteni
are aici Israelul. Doresc ca această prietenie între cele două ţări să continue şi să
se întărească şi mai mult”.

Ion M. Ioniþã:
Pânã la urmã suntem puºi
sã apãrãm aceleaºi valori
„Şcoala Lauder şi Tova nu numai că îi
învaţă pe copii, ci şi îi educă, ceea ce e
mult mai mult. Învaţă ca oamenii să stea
împreună, chiar dacă sunt diferiţi, să aibă

„Seara de azi este, ca de obicei, una
excepţională. Şi acum, ca de fiecare dată
când am ocazia, vreau să salut activitatea
şi contribuţia Tovei, pentru că ea creează
o elită. Mi-au rămas în memorie cuvintele regretatului academician Solomon
Marcus, care spunea că în copilărie ne
temem de întuneric, iar la maturitate frica
se risipeşte. Eu cred că acel lucru care ne
permite ca atunci când creştem să nu ne
mai temem de întuneric şi să iubim lumina
este educaţia. Odată pătrunsă în mintea
copiilor, educaţia îi transformă în adulţi
de succes, iubitori de lumină şi căutători
de lumină”.

Victor Opaschi:
Evreii cred cã Dumnezeu
este luminã
„Hanuca este o sărbătoare în aparenţă
simplă care, cred eu, este ceea ce cred
evreii despre Dumnezeu, că Dumnezeu
este lumină. Această legătură dintre
Crăciun şi Hanuca este minunată şi, Gaudeamus igitur, să ne bucurăm pentru ea”,
ne-a declarat Victor Opaschi, secretar de
stat la Departamenul Cultelor.

Ionuþ-Florin Pucheanu:
De secole, comunitatea evreiascã
trãieºte alãturi de noi
„Este un eveniment excepţional
organizat de comunitatea evreiască,
şcoala Lauder şi Israel şi care confirmă
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Aharon Oren,
Membru de Onoare
al Academiei Române

La 9 decembrie 2016, la filiala din
Bucureşti a Academiei Române s-au
desfăşurat lucrările celei de-a 56-a sesiuni anuale de comunicări ştiinţifice,
eveniment dedicat împlinirii a 85 de
ani de la fondarea primului colectiv de
cercetare în domeniul microbiologiei
– premisa dezvoltării actualului Departament de Microbiologie din cadrul
Institutului de Biologie din Bucureşti,
aparţinând Academiei Române. Prezenta sesiune se înscrie în seria de
evenimente consacrate aniversării a
150 de ani de la înfiinţarea Academiei
Române.
Comunicările ştiinţifice
în domeniul
microbiologiei
şi biotehnologiei au fost
precedate de
ceremonia
de acordare
a însemnelor
de Membru
de Onoare
al Academiei
Române prof. Aharon Oren, profesor
universitar la Catedra de Ecologie
microbiană a Universităţii Ebraice din
Ierusalim şi director al Departamentului de Ştiinţe botanice şi de mediu,
la Institutul de Biologie „Alexander
Silbermann” din acelaşi oraş. Acad.
Cristian Hera, vicepreşedintele Academiei Române, i-a înmânat prof.
Aharon Oren însemnele onorifice,
felicitându-l pentru performanţele în
domeniul său de cercetare şi pentru
realizările în plan universitar. Totodată, acesta a salutat prezenţa în sală
a Rabinului Rafael Shaffer, cumnatul
celui omagiat în cadrul acestei ceremonii.
Prof. Aharon Oren şi-a exprimat
plăcerea de a se afla în acest context
onorant şi a evocat principalele motive care îl leagă de România. Prima
colaborare cu mediul ştiinţific românesc a avut-o în 1993, când a primit o
scrisoare de la prof. Ioana Gomoiu, în
prezent cercetător principal la Institutul
de Biologie al Academiei Române,
care îi aviza favorabil un articol ştiinţific
trimis spre publicare. O altă colaborare prolifică a fost semnalată în anul
2000, la Eilat, oraş unde a organizat
periodic cursuri de specialitate, alături
de cercetători din România. Cea mai
puternică legătură cu spaţiul românesc
a identificat-o însă în căsătoria, la 4
martie 1976, cu Eva Shaffer, pe care
o cunoscuse la Timişoara. Discursul de
recepţie a fost urmat de o prelegere de
specialitate susţinută de prof. Aharon
Oren, cu titlul: „Emanoil Teodoresco şi
descrierea genului Dunaliella (1905):
Ce am aflat de atunci încoace despre
cel mai răspândit gen de alge extrem
de halotolerante”.
CLAUDIA BOSOI
o realitate şi anume că de secole noi,
aici, pe plaiurile mioritice, am convieţuit extrem de bine cu evreii, care
au contribuit la dezvoltarea noastră
naţională şi locală”, a spus Ionuţ-Florin
Pucheanu, primarul municipiului Galaţi.
El a menţionat în continuat: „Vorbesc în
calitatea mea de primar al municipiului
Galaţi. În oraşul nostru au existat extrem de multe edificii evreieşti de care
am beneficiat. De pildă, acum suntem
în curs de a achiziţiona maternitatea,
care a aparţinut comunităţii evreilor din
Galaţi. Eu, de acum cinci luni de când
am fost ales primar, am luat legătura
cu comunitatea evreiască şi cred că
legăturile cu ea trebuie întărite şi ridicate la un nivel de care să se bucure
ambele părţi”.
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Flora intestinală
şi obezitatea

O nouă cercetare efectuată de oamenii de ştiinţă israelieni reflectă faptul
că greutatea oscilantă, denumită obezitatea „yo-yo”, ar putea avea drept cauză
principală o mutaţie survenită la nivelul
florei intestinale. Aceasta determină
revenirea la numărul iniţial de kilograme
avute înainte de începerea unei cure
de slăbire, ba chiar acumularea unora
în plus. De asemenea, aceste dereglări
ale florei microbiene favorizează apariţia
diabetului sau a diferitelor afecţiuni hepatice, precum steatoza şi alte complicaţii
conexe obezităţii.
Studiul efectuat pe cobai de prof. dr.
Eran Elinav şi echipa sa din cadrul Institutului de Ştiinţă “Weizmann” a condus
la ideea că un microbiom prezent în flora
intestinală are capacitatea de a memora
conformaţia obezităţii de dinainte de procesul de slăbire şi de a accelera revenirea
la numărul de kilograme iniţial. Studiind la
şoareci forma şi structura acestor microbiomi, oamenii de ştiinţă au realizat că,
prin injectarea de microbi provenind de la
exemplare care nu au suferit de obezitate
în organismul celor supraponderali, organismul celor din urmă va şterge complet
amintirea genetică a obezităţii. Mai mult,
aceşti şoareci au fost supuşi unei diete
hipercalorice, iar greutatea lor a rămas
constantă, ceea ce confirmă eficienţa
acestei intervenţii.
Aceste descoperiri vor putea deschide
calea unor noi generaţii de tratamente
post-biotice, care le vor înlocui pe cele
actuale, denumite probiotice. Vindecarea
unei astfel de afecţiuni ar ajuta aproximativ
jumătate din populaţia adultă a lumii care
suferă sau este predispusă spre obezitate.
“Efectul yo-yo” este unul din principalele
obstacole în tratamentul obezităţii.

Lumină
în Tanzania

Un nou sistem generator şi de stocare a energiei electrice solare a asigurat
pentru prima dată furnizarea constantă
de curent electric la Centrul Medical
„Nkaiti” din Minjingu, un sat tanzanian
locuit de aproximativ 7.000 de fermieri.
Acest proiect a fost iniţiat şi dus la îndeplinire de organizaţia „Ingineri fără
Frontiere” din cadrul Universităţii din Tel
Aviv (EwB TAU). Localitatea Minjingu nu
era conectată la reţeaua naţională de
electricitate, fapt ce îngreuna misiunea
centrului medical de a furniza servicii de
asistenţă medicală de bază.
Acesta este al doilea proiect al grupului în Minjingu. Aceeaşi organizaţie a
reuşit în 2014 să proiecteze şi să instaleze un sistem de colectare şi transformare
în apă potabilă a apei de ploaie, întrucât
apa prelevată de la izvorul subteran are
un conţinut extrem de ridicat de fluor.
Studenţii israelieni au construit sistemul
în colaborare cu localnicii şi i-au instruit
pe aceştia în ceea ce priveşte operaţiunile de mentenanţă. Organizaţia „Ingineri
fără Frontiere” Israel include mai multe
departamente şi specializări, formate din
studenţi de la Institutul Technion, Universitatea Ebraică din Ierusalim, Facultatea
de Agricultură, Alimentaţie şi Mediu din
Rehovot, Universitatea Ebraică din Ierusalim şi altele.
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„ G â n d i t o r u l ” d i n Ye h u d

O echipă de arheologi israelieni a
descoperit recent, în apropiere de Tel
Aviv, un vas de lut care are în partea
superioară o figurină umană aflată în
ipostaza aşa-numită a „gânditorului”,
veche de aproape 4.000 de ani, au
anunţat autorităţile din domeniu. Vasul,
care potrivit estimărilor specialiştilor ar
data de aproximativ 3.800 de ani, a fost
excavat la Yehud, cu ocazia efectuării
unor săpături prealabile construcţiei
de locuinţe. Având o înălţime de 18
centimetri, vasul pare a fi unul tipic
pentru regiune, în epoca bronzului.
Gâtul vasului a fost folosit ca trunchi
pentru personaj, care potrivit arheologilor este probabil un om, căruia i-au fost
adăugate braţele, picioarele şi partea
aferentă chipului. Cu o figură misterioasă, el stă cu mâna stângă aşezată

pe genunchi, în timp ce cu dreapta îşi
susţine capul, ca şi cum ar fi absorbit
într-o profundă meditaţie.
În acelaşi loc în care a fost identificat
respectivul vas, au mai fost descoperite
şi pumnale, un cap de topor şi vârfuri de
săgeţi, care par să fi fost depuse ca ofrande funerare în cinstea vreunui membru
respectat al unei vechi comunităţi.
“Nivelul de precizie şi de atenţie acordate pentru a crea sculptura în urmă cu
aproape 4.000 de ani este extrem de
impresionant”, a declarat directorul şantierului arheologic, Gilad Itach, citat întrun comunicat al autorităţilor arheologice
israeliene. Cu privire la identitatea celui
decedat, oficialul a precizat însă că este
imposibil de stabilit cine erau defunctul
sau cei care au depus diferitele ofrande
funerare.

#Medasense Biometria din Ramat
Gan se află în curs de dezvoltare a unui
dispozitiv continuu, noninvaziv, uşor de
purtat, destinat monitorizării şi evaluării
în mod obiectiv a tot ceea ce înseamnă
schimbările nivelului durerii unui pacient
atunci când acesta nu poate comunica cu
personalul medical, fie că este supus unei
anestezii, fie din cauza vreunei afecţiuni
recente. Senzorii dispuşi pe degetele pacientului vor monitoriza inclusiv modificări
ale frecvenţei cardiace, tensiunii arteriale,
lăcrimarea ochilor şi transpiraţia şi vor
oferi rezultate în timp real pe baza unor
algoritmi de inteligenţă artificială.
#IsItYou in Lod este folosită deja de
companiile aeriene din ţări precum Brazilia, Mexic, Italia, Israel şi Coreea. Această
tehnologie se bazează pe recunoaşterea
facială prin folosirea unui smartphone. Ea
poate fi folosită în activităţi bancare, prin
conectarea la reţelele de social media dar
şi pentru accesul în anumite perimetre.
De asemenea, ea este suficient de avansată încât să confirme sau să infirme dacă
selfie-ul cuprinde o fiinţă umană reală şi
gradul de precizie îi permite să nu confunde nici măcar gemenii. Este capabilă
să realizeze autentificarea biometrică pe

o realitate mobilă în orice context, de la
un mediu întunecat aproape complet şi
până la unul dominat de lumina puternică
a soarelui.
#ContinUse Biometrics a fost înfiinţată
în 2015 şi este în curs de dezvoltare a unei
platforme cu un singur senzor care detectează mişcările nanometrice ale oricărei
persoane, complet îmbrăcate. Ea permite
capturarea de date non-contact, procesarea şi prezentarea numărului bătăilor
inimii, a tensiunii arteriale, a ritmului de
respiraţie, nivelului de glucoză, saturaţiei
de oxigen şi nivelului de alcool din sânge.
Lenovo şi Tyco se numără printre investitorii strategici în cadrul acestei companii,
care se bazează pe o tehnologie dezvoltată la Universitatea Bar-Ilan din Israel şi
la Universitatea din Valencia, Spania.

Trei aplicaţii pentru viitor

Progrese în tratarea
cancerului mamar

Un recent studiu israelian a arătat că o
eventuală combinare a terapiei genetice
cu chimioterapia are o eficienţă aparte
în prevenirea răspândirii cancerului de
sân. Deşi importantă, depistarea timpurie nu este suficientă pentru prevenirea
metastazelor. Studiul a descoperit că o
eventuală combinare a terapiei genetice
cu chimioterapia destinată tumorii are o
eficienţă aparte în prevenirea răspândirii
cancerului de sân.
În studiul lor, cercetătorii de la Universitatea din Tel Aviv au inserat molecule
de ARN (microARN) în tumorile primare
la cobai pentru a opri cancerul. Misiunea
lor a fost de a împiedica celulele canceroase să îşi schimbe forma ori să migreze.
Celulele canceroase îşi modifică structura
pentru a pătrunde printre alte celule şi
pentru a intra în vasele de sânge, călătorind astfel către următoarele lor destinaţii:
plămâni, creier ori alte organe vitale.
Cercetătorii au explorat anvergura
mutaţiilor unei tumori pentru a le identifica
exact pe cele care trebuie vizate. Oamenii

de ştiinţă au elaborat mai apoi un medicament bazat pe ARN pentru a controla
mişcările celulei şi au creat un nano-vehicul sigur cu care să transporte microARN
spre locul tumorii. Observând mutaţii pe
care „alţi cercetători le-au ignorat” – cele
de la capătul genei (spre deosebire de
cele aflate în regiunea de codificare a
acesteia) – echipa a descoperit că mutaţiile din acea regiune erau implicate în
procesul de metastazare. De asemenea,
ei au descoperit că cei injectaţi cu două
tipuri diferite de microARN fie dezvoltaseră foarte puţine metastaze, fie deloc,
în timp ce grupul de control – injectat cu
ARN în combinaţii aleatorii – prezenta
un grad letal de proliferare a zonelor metastazice. „Am realizat că reuşiserăm să
oprim metastazarea cancerului mamar pe
un rozător şi că aceste rezultate ar putea
fi aplicabile şi la oameni”, a afirmat prof.
dr. Noam Shomron, de la Facultatea de
Medicină a Universităţii din Tel Aviv.
Pagină coordonată de DAN DRUŢĂ

Elie Wiesel omagiat
la Washington

Muzeul Holocaustului din Washington DC a organizat un eveniment omagial în memoria scriitorului și filozofului
Elie Wiesel, laureat al premiului Nobel
pentru Pace, născut la Sighet pe 30
septembrie 1928.
Prezent la manifestare, ambasadorul României în SUA, George Cristian
Maior, a susținut un discurs în fața celor
peste 1.500 de invitați. Conform Agerpres, au mai luat cuvântul președintele
republican al Senatului SUA, Orrin
Hatch, liderul minorității din Camera
Reprezentanților, Nancy Pelosi, ambasadoarea SUA la ONU, Samantha
Power, ambasadorul Israelului în SUA,
Ron Dermer, președintele Muzeului
Memorial al Holocaustului, Tom Bernstein, directorul Muzeului Memorial al
Holocaustului, Sara
Bloomfield, și fiul
scriitorului Elie Wiesel, Elisha Wiesel.
Ambasadorul
României l-a omagiat pe Elie Wiesel, arătând că prin
munca sa, acesta a
avut un impact incomensurabil asupra
întregii lumi. „Prin
serviciul său de o viață pus în slujba celor oprimați, Elie Wiesel a învățat lumea
despre importanța aducerii aminte și
ne-a inspirat pe toți să avem încredere
în capacitatea de rezistență și puterea
spiritului uman”, a afirmat George Cristian Maior. De asemenea, ambasadorul
român a amintit și moștenirea lăsată de
Elie Wiesel României, insistând asupra
legăturilor lui puternice cu țara natală.
Elie Wiesel, supraviețuitor al Holocaustului, s-a stins din viață pe 2 iulie
2016, la New York. (M.O.)

Opinii medicale

Bolile sezonului
rece

Anotimpul rece este unul din factorii
favorizanţi în apariţia lor prin acţiunea
de scădere a imunităţii organismului
faţă de agenţii infecţioşi. Caracteristica
acestor boli este că afectează cu predilecţie aparatul respirator, în special căile
respiratorii superioare (nas, gât, urechi)
şi mai puţin căile respiratorii inferioare
(trahee, brohii, plămâni).
Într-o măsura apreciabilă, sezonul
rece afectează şi aparatul locomotor, mai
ales articulaţiile, unde se exacerbează
durerile de natură reumatică.
Mijloacele de prevenire a acestor
afecţiuni sunt:
- alimentaţie care să conţină vitamine
(fructe şi legume) şi proteine (carne,
lapte, ouă, brânză);
- îmbrăcăminte adecvată anotimpului;
- evitarea expunerii la frig după un
efort ce a determinat transpiraţii abundente;.
- evitarea băuturilor reci;
- vaccinarea antigripală.
Odată cu apariţia bolii, vom apela
la diverse mijloace de tratament şi
anume: administrarea de antitermice,
ceaiuri calde, vitamina C, instilaţii
nazale sau otice cu substanţe decongestionante şi dezinfectante. Medicii nu
prescriu antibiotice în astfel de cazuri
deoarece infecţiile de acest tip sunt în
proporţie de 80 % de cauză virală şi
20% de cauză microbiană, iar antibioticele nu acţionează pe virusuri.
În cazul persistenţei simptomelor
unei asemenea afecţiuni, vă recomandăm să apelaţi la medic, care va
prescrie un tratament adecvat.
Dr. FILIP BOMCHIS
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Târgovişte

Şcoală clădită
din donaţia unui evreu

În data de 29 septembrie a.c., la Târgovişte a avut
loc ceremonia de dezvelire a plăcii comemorative „Un
secol de funcţionare neîntreruptă a şcolii «Smaranda
Gheorghiu»”, care a fost înfiinţată prin donaţia unei
generoase familii de evrei din oraş.
În cadrul festivităţii, elevii au prezentat o scenetă
privind crearea zbuciumată a Statului Israel şi un
inedit spectacol artistic de dansuri româneşti şi din
folclorul celorlalte etnii (şcoala este frecventată de
copii din trei etnii: români, bulgari şi romi). Cooordonator, prof. Viorica Ferentz.
Momentul festiv a fost încheiat cu dezvelirea
plăcii comemorative de către directorul şcolii, prof.
Georgeta Roşca, viceprimarul municipiului, Cosmin
Bozieru, şi Adrian Ţuţuianu, preşedintele Consiliului
Judeţean Dâmboviţa. Serviciul religios a fost oficiat
de preotul Petre Danut.
A fost prezentată şcoala în context contemporan,
au fost adresate alocuţiuni de către participanţii la
eveniment.
Dr. ec. Andrei Schwartz a citit rugăciuni de pomenire pentru Elisa şi Iosef Samuel, generoşii filantropi
evrei, de la a căror donaţie au trecut 100 de ani.
1916-2016. E mult? E puţin? Nu! ESTE UNIC!
În 1915 un evreu industriaş din Târgovişte, Iosef
A. Samuel, donează Primăriei terenul, casa şi bani,
inclusiv un împrumut de bani nepurtători de dobândă,
cu scopul de a se contrui o şcoală primară pentru
copiii celui mai sărac cartier periferic al oraşului de
atunci. Actul de donaţie este tulburător. Referindu-se la acesta, ing. Paul Schwartz, preşedintele
Comunităţii Evreilor Bucureşti, invitat de onoare la
eveniment, atrage atenţia asupra „spiritului umanist
evreiesc” care reiese din actul de binefacere: familia,
copiii, emanciparea, ataşament faţă de salariaţii săi.
Astfel, Iosef A. Samuel a făcut donaţia împreună cu
soţia sa, Elisa Samuel, iar beneficiarii au fost copiii,
în scopul cultivării minţii lor.
Atrage atenţia nu numai generozitatea donatorului, ci, în primul rând, spiritul „poporului Cărţii”: în
şcoală să înveţe toţi copiii, fără deosebire de naţionalitate sau religie, şcoala să aibă teren experimental agricol, să aibă ateliere unde elevii să deprindă
meserii cerute în gospodăriile lor: tâmplărie, fierărie,
dulgherie etc. Se mai prevede ca şase copii ai lucrătorilor din fabricile donatorului evreu să înveţe fără
să plătească taxe şcolare, iar şcoala să aibă o clasă
amenajată pentru bibliotecă şi sală de „proiecţiuni”.
Atenţie! Ne aflăm în anul 1915!
Deşi declanşarea primului război mondial întârzie terminarea lucrărilor, şcoala îşi deschide, totuşi,
porţile în anul 1916, doar cu o sală de clasă, ulterior
terminându-se construcţia. Până în prezent şcoala
a funcţionat neîntrerupt: a traversat două războaie
mondiale, incendii, cutremure. Evenimentele din
1989 au salvat-o de la demolare.
La celebrarea centenarului şcolii s-au implicat,
alături de elevi şi cadre didactice, primarul municipiului Târgovişte şi conducerea administrativ-politică
a judeţului. La eveniment au mai participat prof.
univ. dr. gen. (r) George Mircea Botescu şi prof. Ana
Schwartz.
În cuvântul adresat elevilor prezenţi, prof. Ana
Schwartz le-a atras atenţia că singura mulţumire şi
preţuire pe care le pot arăta pentru generozitatea
donatorului este să frecventeze şcoala dăruită lor
cu atâta mărinimie.
Gen. (r) Mircea George Botescu a apreciat eforturile personalului didactic şi auxiliar în munca depusă
cu un colectiv de elevi atât de eterogen, întrebându-se dacă în prezent se mai înregistrează asemenea gesturi, asemenea donaţii: să se dăruiască şcoli
de către oameni de afaceri prosperi. Aici a intervenit
semnatara acestor rânduri, care a precizat că nu
şcolile lipsesc, ci populaţia şcolară, care a scăzut
drastic, atât din cauza sporului demografic negativ,
cât şi a lipsei posibilităţilor materiale ale multor familii
de a-şi ţine copiii la şcoală. Şcolile se comasează,
spaţiile se disponibilizează.
Nu ar fi rău să se creeze o fundaţie, care să
poarte numele donatorilor „Elisa şi Iosef Samuel”, cu
scopul susţinerii învăţământului primar şi gimnazial
ca fundament al învăţământului profesional, liceal,
post-liceal. Nici o construcţie nu poate avea etaje
fără un parter solid.
Donaţia ar trebui să fie înscrisă în mulţimea contribuţiilor evreilor la dezvoltarea economică, socială
şi culturală a României de-a lungul timpului.
Festivitatea s-a încheiat prin intonarea celor două
imnuri de stat, al României şi al Israelului, de către
elevii şcolii.
ILEANA GHENCIULESCU
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Evrei proeminenţi în industria românească

Iosif Steinbach,
un manager capitalist
”avant la lettre”

Cine nu cunoştea înainte de 1989 Întreprinderea de
Confecţii şi Tricotaje Bucureşti şi cine n-ar fi dorit să aibă
o pilă acolo pentru a avea acces la produsele ei, pe care
le regăseai apoi în cataloagele marilor magazine universale sau de confecţii din Occident sau Statele Unite?
(După 1989, faima ei va avea alt caracter; se vorbea de
”fetele de la APACA” ca mari admiratoare ale premierului de atunci, Petre Roman). Născută din fosta fabrică
de confecţii militare APACA – nişte barăci insalubre, cu
condiţii de muncă execrabile –, întreprinderea, sub noua
ei formă, cea mai mare din sudul Europei, a fost creată
de un evreu băcăuan, Iuju (Iosif) Steinbach, care s-a
dovedit a fi dotat cu calităţi organizatorice şi de afaceri
excepţionale, un adevărat manager capitalist ”avant la
lettre”. El a avut o contribuţie esenţială la dezvoltarea
industriei uşoare româneşti, produsele ei au dobândit
recunoaştere internaţională, a reuşit să deschidă pieţe
occidentale, inclusiv în Statele Unite, şi a contribuit,
potrivit unor opinii, la obţinerea clauzei naţiunii celei mai
favorizate pentru România.
Născut în Bucureşti, în 1918, Iuju a rămas de mic
orfan de mamă iar tatăl lui, ajutor de farmacist, l-a trimis
la Bacău să fie crescut de mătuşa şi bunica din partea
mamei. Se pare că nu s-a interesat aproape deloc de
copil. Familia de la Bacău o ducea greu, aşa că, deşi elev
foarte bun, nu a putut urma decât cinci clase primare,
deoarece mătuşa nu avea bani de taxe. Astfel că şi-a
terminat studiile după 1944. La 12 ani a intrat la fabrica
de textile din Bacău şi s-a calificat ca ţesător. Vioi şi inteligent, copilul a fost remarcat de un vecin, Marin Florea
Ionescu, unul dintre fondatorii partidului comunist, în acea
vreme aflat în ilegalitate. Florea Ionescu l-a introdus încetul cu încetul în munca de partid, mai întâi l-a folosit ca
un fel de curier, apoi a primit sarcini mai importante. La
vârsta de 16 ani a devenit membru al partidului comunist.
Ţinând cont de calitatea lui de evreu sărac, era de înţeles
de ce l-au atras ideile comuniste, care promiteau, printre
altele, drepturi egale şi egalitate de şanse şi minorităţilor,
iar comuniştii se aflau printre cei care luptau împotriva
Germaniei naziste, a fascismului. În fabrică, tânărul Iosif
a cunoscut-o şi pe viitoarea sa soţie, de asemenea ţesătoare. ”Mătuşa mea n-o plăcea, ea voia ca Iuju să se
căsătorească cu o evreică
cu stare iar mama mea
era săracă”, povesteşte
fiica lui, Marta. ”Prea mult
timp nu au petrecut împreună deoarece, din acel
moment, mai mult sau mai
puţin, şi-a petrecut viaţa în
închisori şi lagăre – Doftana, Caransebeş, Târgu
Jiu, Vapniarka, din nou
Târgu Jiu. A fost eliberat
pe 25 august 1944.
Iuju Steinbach s-a
întors la Bacău, unde i
s-a încredinţat conducerea Fabricii de Textile.
A cunoscut procesul de
fabricaţie, a căpătat experienţă administrativă (acum am spune managerială),
a modernizat fabrica. A fost o şcoală bună pentru viitor,
când va face acelaşi lucru, dar la o altă scară. În 1948
este chemat la Bucureşti şi i se trasează ca sarcină
transformarea APACA într-o fabrică de confecţii modernă. Până în 1950 a făcut naveta Bacău-Bucureşti, apoi
s-a mutat definitiv în capitală.Un episod nu lipsit de importanţă legat de felul lui de a fi. Înainte de a fi numit la
Bucureşti, Chivu Stoica i-a spus să-şi schimbe numele.
Iuju a refuzat . ”Dacă 25 de ani a fost bun, acum de ce
să-l schimb?”, i-a replicat el.
An de an întreprinderea s-a modernizat, a crescut
în dimensiuni. Iosif Steinbach nu numai că achiziţiona
cele mai bune maşini, dar a căutat şi a angajat oameni
pricepuţi, calificaţi în meserie. I s-a reproşat la un moment
dat că angajase prea mulţi evrei. ”Întâmplător sunt şi
croitori foarte buni”, a răspuns el acuzaţiilor, precizând
că angajează oameni după calificarea lor. Adevărul este
şi că atunci când evreii au început să emigreze şi erau
daţi afară din serviciu, Iuju îi lua în fabrică până plecau.
A reuşit să-şi facă o echipă excepţională de specialişti.
Se interesa de tinerii care lucrau la banda rulantă şi,
dacă vedea în ei o perspectivă, îi trimitea la facultate.
Mulţi dintre cei care mai târziu s-au aflat la conducerea
întreprinderii şi şi-au demonstrat calităţile, au provenit
din aceşti muncitori.
Ca un adevărat manager, a căutat să dea de lucru
angajaţilor săi (la sfârşitul anilor ’80, când se înfiinţase
de-acum Centrala Confecţiilor din Bucureşti, la întreprin-

dere lucrau 18.000 de angajaţi), a acceptat şi contracte
lohn, în care materialele şi modelele erau furnizate
de firme din străinătate, iar mâna de lucru, de cei din
fabrică. Considera aceasta ca un mijloc de a se familiariza cu cerinţele pieţei occidentale de confecţii. Dar,
bineînţeles, cea mai mare parte a produselor vândute
era românească. Potrivit inginerei Iafa Silberman, care
a lucrat mulţi ani alături de el, Iuju ”era un om care ştia
întotdeauna să prevadă viitorul şi să fie cu un pas înaintea altor conducători de întreprinderi”. Personalul de
specialitate din conducere pleca în străinătate să caute
clienţi, să semneze contracte, să asigure întreprinderii un
debuşeu. El însuşi pleca, mai ales în Statele Unite. Cum
acolo o mare parte din industria textilă şi a confecţiilor
aparţinea evreilor, se spunea că discuţiile se desfăşurau
în limba ”universală” idiş, cu toate că fiica lui afirmă că
n-o vorbea prea bine dar ”se descurca”. Prin relaţiile pe
care le-a stabilit în SUA a reuşit, împreună cu alţii, inclusiv
cu ambasadorul Corneliu Bogdan, Rabinul Moses Rosen
şi prof. univ. dr. Nicolae Cajal, să influenţeze Congresul
american să acorde României Clauza Naţiunii Celei
mai Favorizate. Unii ar putea spune că aceşti evrei au
contribuit la creşterea prestigiului lui Ceauşescu, dar nu
este adevărat, Clauza a ajutat la dezvoltarea economică
a ţării şi a impus drept condiţie libertatea de emigrare.
Deşi era cunoscut de conducerea partidului şi a făcut
parte din eşalonul doi su trei din nomenclatură, a fost o
persoană prea critică pentru a fi acceptat. Cu câţiva ani
înainte de a se pensiona, a fost numit ministru adjunct
la industria uşoară. Numirea a fost o capcană, deoarece
toată lumea ştia că nu se împăca deloc cu Lina Ciobanu,
care deţinea portofoliul. Astfel că, la împlinirea vârstei de
65 de ani, i s-a înmânat decretul de pensionare. A fost
un mod elegant de a scăpa de el.
După 1989 l-a rugat pe Petre Roman, care era
premier, să aibă grijă de fabrică, să nu o privatizeze,
deoarece ar fi putut supravieţui, având foarte multe
comenzi. N-a fost să fie
aşa. Până la urmă, întreprinderea a fost divizată
în mai multe entităţi, dintre
care unele au supravieţuit,
altele nu.
Iosif Steinbach a murit
în Israel, unde a plecat
să-şi ajute fiicele. A dus
acolo o viaţă discretă, nu
s-a întâlnit decât cu vizitatori din România, nu a
luat legătura cu organizaţiile israeliene ale evreilor
din România. Dar a lăsat
urme în memoria multora
dintre cei care au lucrat cu
el. A iubit fabrica. ”Pentru tatăl meu fabrica şi oamenii de
acolo au însemnat viaţa lui”, îmi spune fiica lui, Marta.
„Cunoştea cea mai mare parte a angajaţilor, nu numai
personalul tehnic şi administrativ, dar şi mulţi muncitori
şi-i ajuta. Avea uşa biroului deschisă pentru toţi. Cele
spuse de ea mi-au fost confirmate şi de alţi colaboratori
de-ai lui. Ca ilustrare a acestei idei, aş cita dintr-o scrisoare trimisă în Israel de o fostă angajată, Elena Buzescu.
”Am simţit întotdeauna nevoia de a vă mulţumi pentru
tot ceea ce aţi făcut pentru mine şi nu numai. Probabil
ştiţi că noi, şi eu în special, vă spuneam «tata Iuju», căci
dacă tatăl natural m-a crescut şi educat pînă la 16 ani,
după această vârstă, educaţia şi drumul vieţii vi le datorez... Acum, în cel de-al 60-lea an de viaţă, pot spune
că nu regret nimic din ceea ce am făcut şi consider că
marile satisfacţii profesionale şi morale le datorez Bunului
Dumnezeu şi dumneavoastră, domnule Steinbach. Nu
uit că dumneavoastră v-aţi asumat răspunderea de a
mă trimite la facultate pe cheltuiala fabricii, înfruntând-o
pe secretara de partid... că mi-aţi creat condiţii în fabrică
pentru desăvârşirea mea profesională... Şi atunci când,
la 32 de ani, medicii îmi preziceau trecerea în lumea
veşniciei în cel mult trei luni de zile, m-aţi trimis la dr.
Beromiade pe legitimaţia dumneavoastră...”
Iosif Steinbach se înscrie într-o listă lungă de evrei
români care, prin talent şi inteligenţă, au servit ţara în
care s-au născut, au trăit şi pe care au considerat-o a
lor. Numele lor nu trebuie uitat.
EVA GALAMBOS
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JCC

ROMÂNIA

ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti

JCC
Bucureşti

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,
telefon: 021.320.26.08 sau pe www.jcc.ro.

Evenimente de neratat

Miercuri, 28 decembrie, de la ora
18:00 are loc Pre-Revelionul Seniorilor şi
aprinderea celor 5 lumânărele de Hanuca.
Garantăm atmosferă şi program deosebite, locuri rezervate la masă. Moment
special: recital Mirabela Dauer. Participare în limita locurilor disponibile, pe bază
de rezervare.
Joi, 29 decembrie, de la ora 18:00,
Livratorii de Lumină. Wanted: 44 voluntari
simbolizând 44 lumânări de Hanuca, ce
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. Punct
de întâlnire: JCC, ora 18:00
Sâmbătă, 31 decembrie, de la ora
21:00 – Hanuca-Revelion 2017, la JCC

JCC
IAŞI

Cuvântul principal: colaborare
Confirmând şi continuând excelenta
colaborare dintre JCC Iaşi şi Centrul Yachad al C.E. Iaşi, coordonat de doamna
ing. Martha Eşanu, duminică, 6 noiembrie,

Nou la JCC Bucureºti

Doar în acest an aprindem cea de
a 8-a lumânare de Hanuca şi păşim în

Culturii Iudaice (detalii în pag. 8).
Şi pentru că activităţile organizate
la JCC Iaşi sunt diverse şi pentru toate

participarea formaţiei Hakeshet Klezmer
Band, împreună cu solistele Csatari
Eszter, Paul Ildiko şi alţii.
Între 10 şi 13 noiembrie, patru doamne
din Comunitatea din Oradea au participat
la un program foarte interesant, organizat
la Satu Mare, special pentru doamne şi
domnişoare, „Eshet Chayil’’. Toate in-

vitatele s-au simţit acolo ca într-o mare
familie.
Şi „generaţia de aur” a avut motive
de bucurie, întâlnindu-se în cadrul unor
activităţi, nu doar plăcute, dar şi sănătoase. Este vorba despre binecunoscutele
activităţi de lucru manual, dar şi cursuri
de gimnastică de relaxare, coordonate
de profesoara de sport Bodor Zsuzsanna,
membră a comunităţii
Pe 20 noiembrie şi comunitatea orădeană a marcat ziua de studiu iudaic,
prin Keshet IX, unde au fost peste 120
de participanţi. Mesajul de deschidere a
seminarului a fost rostit de către preşedintele Comunităţii Evreilor din Oradea,
ing. Felix T.Koppelmann.
Principalele teme dezbatute au fost:
’’De la Moshe la Moshe – leadership-ul
în lumea noastră modernă”, prezentat
de rabinul Shraya Kav; „Statul Israel şi

fost susţinut de miniona Ruth Quesada
Blanquez. Tânăra barceloneză a cucerit
inimile asistenţei, partea masculină suspinând discret la puternicele bătăi ale
tocurilor. Nu se putea un asemenea eveniment fără o gustare cu specific. Astfel
că cei prezenţi au avut şansa să savureze

tapas şi sangria caşer, toate – preparate
în bucătăria comunităţii. Sub steagurile
României, Israelului şi Spaniei, arborate
simbolic, s-a desfăşurat un eveniment
care reprezintă, în modul cel mai plăcut,
colaborarea excepţională din oraşul de
pe Bega.

Motivele de bucurie s-au þinut lanþ

JCC
Timişoara

Sãrbãtoare israelo-spaniolã
cu flamenco autentic...

Prof. Odette
Blumenfeld şi
preşedintele
Abraham
Ghiltman

ªabaton Kislev, o vizitã
în spiritul prieteniei

În onoarea celor 30 de ani de relaţii
diplomatice stabile dintre Spania şi Israel,
la Comunitatea Evreilor din Timişoara a
avut loc un eveniment iniţiat de Consulul
Onorific al Spaniei, domnul Jose Miguel
Vinals Arino: seara de flamenco. Cu
peste 100 de participanţi, a fost o premieră de excepţie, care s-a cerut repetată.
Trubadurii Julián Lorenzo Herrero şi
José Manuel Gómez Castilla au susţinut
partea muzicală, în timp ce dansul pasional, senzual şi foarte temperamental a
JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro

Miercuri, 4 ianuarie, de la ora 18:30 –
Curs de Limba Idiş, prima oră de curs, cu
profesorul Bogdan Daniel Ciurezu. Participare pe bază de înscriere prealabilă, în
limita locurilor disponibile.
Duminică, 22 ianuarie – FestivalulConcurs Interetnic de Şah se întoarce,
cu ediţia a II-a, pentru copii şi adulţi. „Poţi
fi bun în şah, numai dacă îţi place acest
joc” – Boby 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.
Duminică, 29 ianuarie, de la ora 10:00
– Ciorberia Copiilor; ajutaţi de un maestru

a fost organizată o seară de teatru, participanţii vizionând în frumoasa Sală Mare
a Teatrului Naţional „V. Alecsandri” spectacolul ”Goldberg Show-Facerea lumii şi
alte întâmplări“, o adaptare după “Variaţiunile Goldberg” de G. Tabori.
În organizarea JCC Iaşi, a Centrului
Yachad şi a C.E. Iaşi, duminică, 20 noiembrie, la Sinagoga Merarilor a avut loc (aşa
cum am informat şi în grupajul dedicat
acestui subiect) şi cea de a IX-a ediţie a
evenimentului naţional KESHET – Ziua

JCC
ORADEA

Pe 2 noiembrie, de Roş Hodeş Heşvan a avut loc, în prezenţa unui
public numeros, din toate generaţiile, o
prezentare a cărţii doctorului Budahazi
Istvan despre memorialul de la Auschwitz
al farmacistului Somogyi Laszlo.
Pe 6 noiembrie publicul a fost invitat
la un concert în memoria lui Gyuri Vilan,
fondatorul şi conducătorul corului „Gyuri
Vilan’’, la care a participat şi fiica sa, Edit
Vilan, iar corul a interpretat cântecele sale
preferate. Concertul are însă o continuare
pe 18 decembrie la Sinagoga Zion, cu
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Recent, 60 de persoane din comunitatea timişoreană au vizitat comunitatea
similară din Capitala Serbiei. S-a returnat
astfel o vizită pe care această comunitate
a întreprins-o la Timişoara în urmă cu
doi ani. Şabaton Kislev a fost susţinut de
Joint, respectiv de domnul Israel Sabag,
deopotrivă director pentru România şi
Serbia. Seara de Şabat petrecută îmJcc IaŞi
Str. Elena Doamna 15
Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/groups/
jcciasi

Jcc Oradea
Str. Mihai Viteazu 4
Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/JccOradeaEvenimente

bucătar, cei mici vor prepara „ciorba copiilor” cu care vor participa la concursul
Ciorberia.
De la ora 12:00 începe, aşadar, Ciorberia, ediţia a VIII-a – Festival-Concurs
de Supe şi Ciorbe. Inscrie-te şi participă
la concurs cu reţeta favorită sau vino să
deguşti şi să votezi reţetele participante.
Special: stand de condimente şi preparate
din Israel. Intrarea liberă.
Primele tabere din 2017 la Cristian,
Braşov. În perioada 3-7 februarie – Winter
Camp (pentru 12-25 ani) şi în perioada
9-12 februarie Tu B’Shvat Camp (pentru
familii cu copii).
Vă aşteptăm!
ADRIAN GUERON
gusturile, din calendarul de activităţi pe
luna noiembrie nu puteau lipsi întâlnirile
de socializare, petrecerile şi evenimentele
recreative: Jewloween party, petrecerea
cu aromă de magie prilejuită de sărbătoarea de Halloween, desfăşurată sâmbătă,
5 noiembrie, Oneg Şabat la sediul JCC,
care a avut loc pe 11 noiembrie şi deja
tradiţionala seară de biliard şi bowling
din clubul Viper, organizată sâmbătă, 26
noiembrie.
SILVIAN SEGAL
diaspora evreiască în lume, în contextul
rezultatului alegerilor prezidenţiale din
Statele Unite ale Americii, prezentat de
Felix T.Koppelmann; „Matitiahu – lider

religios şi politic’’, prezentat de Adam
Freundlich. Pentru copii au fost prezentate teme specifice vârstei de către Monika
Freundlich şi Ana Miruna Zaharie.
IUDITA GAVOR
preună, la care s-au întâlnit cei doi rabini
Isac Asiel şi Zvika Kfir, a fost extrem de
plăcută. Serviciul divin, desfăşurat în
stil sefard, a fost unul diferit şi plăcut de
urmărit de către participanţi. La masa de
Şabat participanţii au avut prilejul să asculte interpretarea religioasă a pericopei
din partea celor doi rabini, o ocazie care
se poate întâmpla extrem de rar.
Serviciul divin de dimineaţă dar şi
Solentul delicios care a urmat au făcut
un Şabat special. Participanţii s-au delectat apoi cu o vizită în cartierele şi la
obiectivele evreieşti din Belgrad, cu o
bogată istorie.
Evenimentul s-a încheiat duminică,
la Hotelul Serbia, cu un bufet delicios.
Prezenţa prietenilor din Belgrad a făcut
ca finalul programului să se prelungească
mai mult decât era stabilit.
LUCIANA FRIEDMANN
Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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estivalul Internaţional de Teatru Idiş
prima ediţie în România
În perioada 20-27 noiembrie 2016, la Teatrul Evreiesc de Stat s-a desfăşurat
prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Idiş în România. Manifestarea a fost realizată cu ocazia aniversării a 140 de ani de la înfiinţarea de către
Avram Goldfaden a primului teatru profesionist de expresie idiş din lume
(1876, Grădina de vară „Pomul Verde” din Iaşi). Evenimentul a fost organizat
de Teatrul Evreiesc de Stat, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti,
Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Român, Departamentului pentru Relaţii Interetnice (DRI) din cadrul Guvernului
României şi Uniunii Teatrale din România (UNITER).
În timpul festivalului au avut loc o serie de activităţi culturale, de la piese
de teatru la concerte muzicale, de la seminare de specialitate la evenimente
editoriale, majoritatea realizate cu participare internaţională. Acestora li s-au
adăugat expoziţiile permanente „Jana Gertler” şi „Baraşeum”, cu imagini ale
înţelepciunii iudaice pictate pe ferestrele TES, respectiv ale istoriei teatrului
evreiesc, prin fotografii ale actorilor care l-au înnobilat de-a lungul timpului.
Publicul a fost de fiecare dată numeros, evenimentul suscitând interesul
şi entuziasmul faţă de modalităţile de cunoaştere a culturii idiş.

Teatrul
Repertoriul a fost diversificat, incluzând autori ca Şalom Alehem, H.
Leyvik, Dani Horowitz, Miriam Hoffman,
Georg Kreisler, făcându-se o clară distincţie în funcţie de perioada de creaţie
şi de mijloacele de expresie artistică.
Grupate tematic, piesele de teatru au
mers de la operete („Stele rătăcitoare”)
la opere tragi-comice („Reflecţiile unui
poet rătăcit”), de la tragedii naţionale
(„Nuntă în Fernwald”, „Unchiul Arthur”)
la drame individuale („Bei mir bist du
shein”, „Shir Hashirim”, „Astă seară:
Lola Blau”).

„Stele rãtãcitoare”
Pornind de la romanul cu acelaşi
titlu al lui Şalom Alehem, dramatizarea
„Stelelor rătăcitoare” (în regia lui Andrei Munteanu) conturează un conflict
latent între teatrul neprofesionist – care
recurge la dansuri, cuplete simpliste ori
elemente de cabaret – şi teatrul profesionist, cu repertoriu elevat şi public cultivat. Alte aspecte evidenţiate în piesă
ar fi distanţa dintre teatrul văzut drept
sursă de avantaje financiare, respectiv
una de profit intelectual, pentru cei
pasionaţi; statutul de artist autodidact
şi simbioza carieră-vocaţie; imaginea
actorului ideal, caracterizat de simplitate
şi autenticitate în rostirea gândurilor;
diferenţa dintre un public naiv, care nu
percepe lipsa de acurateţe în interpretarea scenică, şi un public exigent, intolerant în faţa unei greşeli în actul artistic.
Personajele dominante pentru acest
criteriu de analiză ar fi Leo Rafalesco,
Bernard Holzmann, Albert Şciupak,
Şulem Meir Muravcik (interpretate de
Veaceslav Grosu, Marius Călugăriţa,
Nicolae Călugăriţa, respectiv Viorel
Manole).

„Reflecþiile unui poet rãtãcit”
„Reflecţiile unui poet rătăcit”, după
un text al lui Miriam Hoffman, este un
one-man-show interpretat cu sensibilitate şi forţă a expresiei de fiul autoarei, Avi Hoffman, directorul artistic al
Teatrului Idiş „Joseph Papp” din SUA.
Spectacolul descrie traiectoria poetului
Iţic Manger (1901-1969), originar din
oraşul multi- şi intercultural Cernăuţi,
capitala Bucovinei habsburgice la începutul secolului XX. Piesa debutează
cu imaginea poetului aflat la capătul
existenţei, în dialog cu Dumnezeu, care
vrea să-l ia şi în faţa căruia Manger îşi
desfăşoară bilanţul vieţii trăite sub semnul nomadismului. Oraşele de care se
leagă inima poetului – Bucureşti, Varşovia, Paris, Londra, New York, Ierusalim
– ilustrează perioadele de creaţie pe
care le-a străbătut, pe fundalul istoriei
evreilor din Europa. Tragedia Poloniei
(ţara cu milioane de cititori în limba idiş
în perioada pe care o petrecuse aici,
1928-1938, declarată „cel mai frumos
deceniu” al lui) îi va aduce un doliu
interior pentru restul vieţii.

ar proiecta existenţa într-o dimensiune
anodină: „Un sfârşit, oricât de frumos, nu
poate egala un început, oricât de rău”.
„Astă seară: Lola Blau”, scrisă de
Georg Kreisler şi având în centru personajul eponim interpretat de Maia Morgenstern, arată lumea teatrului din Austria şi
America, înainte şi după cel de-al Doilea
Război Mondial. Trecerea de la Teatrul
Naţional din Linz la un cabaret din Viena,
urmată de succesul cunoscut în America
(dublat de un regres în planul interior al
fiinţei) şi întoarcerea în ţara desfigurată de
trauma nazistă sunt expuse într-o manieră caracterizată de satiră şi umor negru.

Muzica
Concertele au oferit publicului o galerie de artişti care au îmbinat valorificarea
tradiţiei şi modernitatea stilului. De remarZalmen Mlotek

„Nuntã în Fernwald”
ºi „Unchiul Arthur”

Avi Hoffman în „Reflecţiile unui poet rãtãcit”

„Nuntă în Fernwald” şi „Unchiul Arthur”
descriu, în registre stilistice distincte,
tragedia Holocaustului. Prima piesă, o
coproducţie între Teatrul Evreiesc de Stat
(Bucureşti) şi Teatrul Naţional Idiş „Folksbiene” (SUA), ridică problema recăsătoririi soţului, după ce soţia şi fiul muriseră
în lagărul de la Auschwitz. Cununia, ca
simbol al triumfului vieţii, va fi posibilă numai după împăcarea cu spiritele acestora.
A doua piesă, oferită de «Le Théâtre
en l’Air» din Franţa, a propus o reconstituire postmodernă a modului în care trei prieteni au traversat tragedia Holocaustului
(şi au retrăit-o emoţional, prin elaborarea
unei secvenţe care să indice venirea naziştilor pentru a-i aresta), prin vocea unui
singur actor – Rafael Goldwasser.

cat este concertul de pian susţinut de Zalmen Mlotek, directorul artistic al Teatrului
Naţional Idiş „Folksbiene” (SUA), care a
parcurs punctele de reper ale muzicii idiş,
oferind explicaţii şi exemplificări cu versuri
din operele cântăreţilor din Brod, ale lui
Velvel Zbarjer şi ale lui Avram Goldfaden.
De o forţă deosebită a sugestiei au fost
spectacolele mizând pe muzica de tip
klezmer şi făcând recurs la folclorul idiş
– “The Klezmatics” (SUA) şi “Maia Morgenstern & Bucharest Klezmer Band”. La
acestea se adaugă performanţele trupelor
“Yiddish Art Trio“ şi “The Essence“ (SUA)
şi a artistului A.G. Weinberger, originar
din România.

Seminarele
O secţiune aparte a fost constituită
de seminarele de specialitate – conduse
de Zalmen Mlotek, Rafael Goldwasser
şi Daniel Galay, Schmuel Atzmon, David
Esrig – unele orientate asupra culturii idiş
(muzica, limba, literatura), altele asupra

Trei piese, trei concepþii,
trei iubiri-problemã
„Bei mir bist du shein” (Pentru mine, tu
eşti frumos), piesă a teatrului „Yiddishpiel”
din Israel, porneşte de la cântecul popular
idiş cu acelaşi titlu şi urmăreşte destinul
cântăreţelor cunoscute sub numele de
„Surorile Barry”, Minnie şi Clara Bagelman. În opera de ficţiune, performanţele
artistice sunt dublate de iubirea faţă de
acelaşi bărbat – impresarul lor, Dick
Manning –, care o va alege fără regret pe
Minnie, sora mai tânără, care va pierde
sarcina şi va dezvolta o tumoare pe creier
care îi va provoca moartea cu 38 de ani
înaintea surorii mai mari.

Jerzy Walczak în „Shir Hashirim”

„Shir Hashirim”, după un text al lui Şalom Alehem pus în scenă de Teatrul Evreiesc din Polonia, concentrează povestea
de dragoste dintre un băiat şi verişoara
prin afinitate, alături de care crescuse
într-un orăşel de provincie. Conflictele
iniţiale cu părinţii şi cu propriile aspiraţii
vor fi rezolvate, dar fără o împăcare cu
sine. Astfel, problema analizată devine
însăşi împlinirea poveştii, care ar anula
fiorul religios al unui început de iubire şi

David Esrig despre teatrul existenţial

metodelor de lucru ale regizorului, a posibilităţilor de înţelegere a textului şi de
interpretare ale actorilor. În această ultimă
categorie se înscrie demersul regizorului
David Esrig, al cărui discurs („Laborator
de teatru existenţial. Punctul de pornire şi
metode de lucru”) a vizat începuturile în
profesia aleasă, definirea tipului de teatru
practicat („nebunie, adevăr, îndrăzneală
– substanţa vieţii”), lucrul cu actorii din
România (evocarea actorilor Iurie Darie,
Gheorghe Dinică, Marin Moraru, dar şi a
Eugeniei Popovici, a lui George Calboreanu, Ştefan Ciubotăraşu (cei din urmă
aparţinând unei generaţii de actori de care
s-a desprins, dar de la care a învăţat foarte mult), pledoaria pentru un tip de critică
de teatru asemănătoare celei exersate de
Tudor Vianu („o critică în măsură să ajute
actorul; nu împărţea note, ci definea ce
a primit de la spectacol”). O propunere a
regizorului Esrig, întâmpinată favorabil
de actorii TES din audienţă, a fost de a
juca o secvenţă dintr-un spectacol aflat în
repertoriul curent, pentru a o destructura
şi recompune cu ajutorul metodei teatrului
existenţial, astfel încât rolurile să capete
mai mult dramatism. Piesa aleasă a fost
„Păpuşarul” (Gilles Segal), iar actorii care
s-au alăturat acestui exerciţiu de creaţie
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pentru scena selectată au fost Constantin
Florescu, Nicolae Călugăriţa şi Natalie
Ester.

Cãrþile
Două volume aparţinând Cameliei
Crăciun, consultant ştiinţific la TES şi lect.
univ. dr. la Universitatea din Bucureşti, au
adus un omagiu istoriei literaturii evreieşti
şi teatrului de expresie idiş. Primul lansat,
„140 de ani de teatru idiş în România”,
apărut la editura ICR şi editat de Simona
Sora, a fost gândit pentru studenţii săi
de la Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine, cărora dr. Camelia Crăciun le
predă, printre alte discipline, cursuri de
literatură şi dramaturgie idiş. Este un
volum de sinteză a istoriei teatrului, cu accent asupra punctelor nodale, şi indică o
bibliografie de referinţă în acest domeniu
de cunoaştere, alegând ca formulă de expresie îmbinarea limbajului academic cu
unul accesibil publicului cititor. Totodată,
volumul constituie „un omagiu adus unei
tradiţii, dar şi oamenilor care o fac să fie
vie”, prin activităţile Teatrului Evreiesc de
Stat şi ale Centrului de studiu al culturii
idiş, recent înfiinţat în sediul acestuia.
Al doilea volum, „De la Dibuk la Lozul cel mare. Antologie de teatru idiş”,
publicat la editura Hasefer, tot în cadrul
aniversării a 140 de ani de teatru idiş în
România, a fost lansat în prezenţa lui
Eduard Kupferberg, secretar general al
F.C.E.R., a prof. univ. dr. Liviu Rotman,
directorul Centrului de Studii Israeliene
de la SNSPA, şi a autoarei, dr. Camelia
Crăciun.
Eduard Kupferberg a evocat coordonarea primului festival de limbă idiş la
nivel naţional („Yiddisher Velt”, Bucureşti,
2010), în amintirea bunicilor săi din partea mamei, din Dorohoi, a căror limbă
era idişul. Vorbitorul a arătat că, deşi
aceasta nu mai este o limbă universală,
un fapt remarcabil rămâne acela că o
limbă populară a putut deveni una de
cultură, sfărâmând stereotipurile unui
mameluşn. Totodată, este o limbă care
duce mai departe o lume peste care au
trecut fascismul, nazismul, comunismul; o
limbă care a supravieţuit tuturor politicilor
totalitare. Piesele care compun antologia
sunt foarte bine alese de autoare, întrucât
se adresează unor valori umane universale, a mai afirmat vorbitorul.
Prof. Liviu Rotman a corelat existenţa
unei ţări, Israelul, şi a unei limbi oficiale
(ebraica) a evreilor cu normalizarea vieţii iudaice. Cu toate acestea, el a întărit
ideea de a percepe idişul drept o limbă
de cultură, o componentă inseparabilă
a sufletului poporului evreiesc şi o limbă
a simţămintelor: „În momentele fundamentale, omul se exprimă în idiş”. Dintre
scriitorii selectaţi, pe Şalom Alehem îl
consideră autorul de la care studenţii
şi nu numai pot înţelege foarte mult cu
privire la structura şi fizionomia societăţii
evreieşti – o lume în care evreii sunt între
ei, cu obiceiurile şi formele de cultură pe
care le-au interiorizat. L. Rotman a felicitat-o pe Camelia Crăciun, „un cercetător
de mare perspectivă, într-un domeniu în
care cercetarea academică este absolut
necesară”.

Liviu Rotman, Eduard Kupferberg,
Camelia Crăciun şi Maia Morgenstern

Autoarea a mărturisit că demersul
întreprins a fost motivat de dorinţa de a
aduce mai aproape teatrul idiş, cu texte
care din anii ’20 n-au cunoscut o a doua
ediţie. Cunoscute din repertoriul TES (S.
Anski, „Dibuk”; Şolem Aş, „Dumnezeul
răzbunării”; Şalom Alehem, „Comoara”
şi „Lozul cel mare”), piesele sunt considerate un tezaur demn de a fi cunoscut
CLAUDIA BOSOI
Foto: Oana Monica Nae
(Continuare în pag. 17)
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Yoel Rippel şi umorul evreiesc-românesc! Sau invers.

SEMNAL
Pentru cititorii noştri semnalăm principalele titluri
apărute la Editura Hasefer
în ultimele luni:
• Copilăria unui netrebnic –
I.Călugaru
• Enciclopedia iudaismului –
G.Wigoder (reeditare)
• Periplu printre poeţi – Geo Şerban
• Evreul cu svastica – L. Beckhardt
• Antologie teatru idiş –
Camelia Crăciun
• Caietele CSIER
• Revista CSIER
• Dispariţiile Annei Langfus –
J.Y.Potel
• Operaţiunea „Ultima şansă” –
Efraim Zurof
• Jurnal şi Memorii – Wilhelm
Filderman
• Destine nomade – M. Ianoz
• Antisemitism şi emancipare în
sec. XIX – Liviu Neagoe
Nu ezitaţi să scrieţi pe adresa:
Ed. HASEFER, Bucureşti, 020481, Str.
Maria Rosetti, 17, ap 6, e-mail: difuzare
@hasefer.ro sau editura@hasefer.ro.

„Autobuzul
de noapte”*

Noua carte a
Madeleinei David
sohn freamătă de
viaţă israeliană
cu bagaj spiritual
adus din stetl-ul
românesc de obârşie, în care trecut
şi prezent, propensiune spre straniu
ascuns în cotidian,
familiar şi fantastic
se îmbină într-un
dozaj bine cântărit
pentru a da sentimentul veridicului. „Nimic
nu e întâmplător în tot ce ni se întâmplă”
este numitorul comun al povestirilor. De
fapt - ilustrări ale subconştientului marcat
de vinovăţii, frustrări, traume, care „se
descarcă” sub varii forme: vis, năluciri, revelaţii. De unde – forţa lor dramatică. Realul, punct de pornire, e aparenţa necesară
pentru a ne conduce spre esenţă; efect şi
cauză înveşmântate în element narativ. O
trăsătură caracteristică a prozelor scrise
de autoare: personajele trăiesc. Este o
calitate din ce în ce mai puţin cultivată
în beletristica contemporană, mai atentă
la sistemul „osos” – sociologie, politică,
filozofie a istoriei –, care-o apropie când
de eseu, când de reportaj, decât la consistenţa organismului uman văzut ca întreg.
Această naturaleţe, ingenuitate a
scriitorului-povestitor o regăsim în fiecare
din cărţile de proză ale autoarei. Totul e
în mişcare, plastic, flexibil. Uneori, povestirile te duc cu gândul la cele hasidice,
deşi acolo accentul cade pe miracolul
care nu e miracol, ci deducţie logică cu
trimitere teozofică; alteori – la „pildele” din
literatura veche, redescoperite cu ochii
omului de azi. Ceea ce nu înseamnă că
lipsesc notaţii de ordin istoric: cufărul
rămas de la bunicii întorşi din deportarea
în Transnistria, pregătit pentru plecarea
în Israel; moartea unui soldat sovietic
evreu, în momentul intrării Armatei Roşii
în România, văzută cu ochii fetiţei acelor
ani, acum bunică, transformată în legendă de urmaşii israelieni: nepoata ei şi,
respectiv, nepotul fostului ostaş, colegul
său de clasă. Există şi observaţii de natură sociologică: sala de cinematograf
aproape goală, în care rulează „Pe aripile
vântului”, arhiplină prin anii ‘60 -’70.
O carte care „se citeşte singură”.
E. SUHOR
* Madeleine Davidsohn, „Autobuzul de noapte”,
Editura Ideea Contemporană, Bucureşti, 2016

”Yoel Rippel a început să se întreţină
din scris încă din timpul stagiului militar: îi
scria tatălui său să îi trimită bani...”
Acesta este începutul descrierii de pe
coperta a patra a cărţii „De-abia ieri a fost
alaltăieri…”, publicată în limba română, la
Editura Tracus Arte, a scriitorului israelian,
emigrat din România, Yoel Rippel.
Ne dăm seama din start, aşadar, că
avem de-a face cu o carte scrisă cu foarte
mult umor, dar este mai mult de atât.
În „De-abia ieri a fost alaltăieri…”,
autorul ne pune la dispoziţie o serie de povestiri amuzante şi totodată emoţionante,
despre viaţa comunităţii evreilor originari
din România, despre educaţie, relaţii de
familie, gastronomie, despre tradiţiile şi
folclorul lor, pe care le-a cunoscut încă din
frageda copilărie petrecută în România şi
care au lăsat urme de neşters asupra sa.
În afară de experienţa personală şi
individuală a originarilor din România,
autorul se referă şi la contribuţia acestei
valoroase comunităţi la realizarea idealului sionist. Dar, după cum spuneam,
nu doar umorul ieşit din comun defineşte
această carte ci, mai ales, conturarea
unor tipologii umane specifice acestor
locuri, a unor obiceiuri şi atitudini, mecanisme psihologice şi sociale definitorii
pentru această parte de lume, pe care
Yoel le redă atât de fidel acum, prin filtrul
analitic al experienţei, valorificând amintirile copilului Yoel. O experienţă din diferite
perspective, pentru că, o să vedeţi, Yoel
Rippel nu este doar scriitor.
După ce a făcut Alia, tânărul, pe
atunci, şi-a continuat studiile şi a urmat
dreptul la Universitatea din Tel Aviv. (Astăzi are unul dintre cele mai bine cotate
birouri de avocatură). În paralel, Yoel
Rippel a scris de-a lungul anilor versuri
pentru melodii interpretate de cei mai mari
cântăreţi israelieni, precum şi scheciuri
pentru starurile teatrului comic. A scris,
de asemenea, scenariile unora dintre cele
mai reuşite programe ale televiziunii, emi-

siuni de mare succes, a participat la
programe de radio
şi de televiziune cu
subiecte artistice,
comice, dar şi din
sfera juridică, fiind
distins cu Premiul
Radioteleviziunii.
Aşa cum i-am mai
informat pe cititorii
noştri, Yoel Rippel
a fost în România
şi a avut amabilitatea de a acorda un
interviu revistei noastre. Îl redăm mai jos,
odată cu invitaţia de a citi prima sa carte,
tradusă în limba română.
Reporter: Cartea dumneavoastră,
apărută acum în limba română, este un
cumul al unei trilogii apărute în Israel şi
devenită bestseller acolo. Aţi adunat în
această ediţie părţi din acele trei cărţi,
care vi s-au părut importante pentru
cititorii de aici, din ţara unde aţi copilărit.
Yoel Rippel: Da. Am foarte multe sentimente pentru România. Am scris în Israel
o trilogie, care este bună pentru Israel.
De acolo am adunat poveşti, aşa cum aţi
spus, care pot interesa publicul român.
Este o carte interesantă şi cu umor, mai
ales pentru persoanele puţin mai în vârstă
sau cel puţin pentru cei trecuţi de 30-40
de ani. Am scris acolo despre emoţiile şi
rădăcinile mele în România. Despre faptul
că aici am trăit cei şapte ani de acasă. Iar
lucrurile astea nu se pot uita. Eu sunt un
patriot israelian, îmi iubesc ţara, am făcut
armata acolo, copiii şi nepoţii mei sunt toţi
israelieni, dar nu pot uita rădăcinile mele,
cultura românească. Ce m-au învăţat
profesorii de aici, curiozitatea pentru cunoaştere, pentru poezie şi literatură, toate
astea m-au făcut ce sunt acum.
– Cu un umor, dacă-mi daţi voie, în
aceeaşi măsură evreiesc şi românesc,
explicaţi în carte nişte obiceiuri şi nişte
tipologii umane. De exemplu, una dintre

primele povestiri se referă la unchiul
dumneavoastră, care este un caracter
uman specific şi evreilor şi românilor, prin
acţiunile şi atitudinea sa.
– Exact! Eu cred că cei mai buni creatori de umor au venit din estul Europei.
Cred ca în aceste zone se găsesc adevăratele rădăcini ale umorului, ale satirei.
Tocmai de aceea, tot ce scriu în Israel
se potriveşte în România. Pentru că eu
scriu despre oameni, despre situaţii şi
sentimente, cu umor. Sunt mulţi comici români care sunt foarte cunoscuţi. Îmi aduc
aminte, de când eram copil, de Stroe, de
Mircea Crişan, de mulţi comici evrei care
au făcut carieră. Estul Europei are ceva
în acest sens, ce nu pot explica. Tocmai
de aceea, cartea mea este despre natura
umană. Nu este despre evreii care au
rămas aici, sau despre cei care au plecat
în Israel. Este pentru toţi oamenii.
– Spuneaţi undeva că sunteţi foarte
apropiat de Teatrul Evreiesc de Stat. De ce?
– Unchiul meu Manu Rippel şi mătuşa
mea au fost staruri ale acestui teatru.
Unchiul meu a fost şi dramaturg la TES.
Copil fiind, până am plecat de aici la vârsta de 13 ani, mergeam cel puţin la două
săptămâni la teatru cu ei. La Teatrul Evreiesc de Stat am crescut, acolo am avut
primul sentiment despre ce înseamnă
teatrul, ce înseamnă să fii actor, ce este o
glumă. De atunci a intrat adânc în sufletul
meu această iubire faţă de teatru.
– Dumneavoastră aţi contribuit într-un
mod esenţial la ceea ce numim, generic,
show-business în Israel, cu texte şi programe pentru televiziune şi radio, cu texte
pentru muzicieni etc. Cât din toate cele pe
care le-aţi făcut au ceva românesc în ele?
– Toate. Toate, pentru că de fiecare
dată povestesc câte ceva de aici. Copilăria este baza, aici sunt rădăcinile. În toate
cântecele mele, în orice scheci am ceva,
poate nu chiar specific românesc, dar în
orice caz, universal valabil.
GEORGE GÎLEA

„Amintirile din copilărie” ale lui Mihai
Nadin sunt un crâmpei din destinul iudaic
central şi est-european la mijlocul veacului trecut, intersecţie între drumuri cunoscute şi drumuri despre care nu se ştia
unde duc: Holocaust şi postHolocaust,
reazem religios străvechi şi nălucirea
dreptăţii sociale. Emoţia nu vine atât din
naraţiune, cât din flash-ul dramatic, creator de atmosferă. Cortina se ridică deasupra copilăriei din comunitatea evreiască
braşoveană a savantului stabilit în SUA,
continuator al constatărilor lui McLucan
despre criza scris-cititului patronat de Gutenberg, analist al mentalităţilor generate
de civilizaţia informaţională.
Câteva cuvinte despre geneza cărţii.
În urmă cu circa 6 – 7 ani, actualul preşedinte al Comunităţii evreilor braşoveni,
Valer Plugaru, îi solicita o evocare despre
„evenimente şi persoane care au avut o
legătură cu viaţa comunităţii”, urmând să
fie inclusă într-o expoziţie permanentă la
temă. Este motivul pentru care textul e însoţit de fotografii de familie şi documente
sugestive de epocă. Preliminariile sunt
câteva întrebări pe care autorul şi le pune
singur: ce înseamnă să fii evreu?; ce înseamnă să fii tu însuţi?; există libertate
de alegere? Răspunsurile sunt mai mult
decât o definire de sine, sunt reprezentative pentru un anume tip de sensibilitate
iudaică. A fi evreu – „mai mult o stare de
spirit decât o etnie” [apartenenţă prin acte
sau convertire – n.m]. A fi tu însuţi – a
lupta pentru a fi recunoscut că eşti ceea
ce tu ştii că eşti. Libertatea de alegere –
frumoasă poveste! – este „parte din noi,
aşa cum codul genetic este parte integrantă a existenţei noastre, dar nimeni
nu-şi alege codul genetic”. Braşovul sub
un atac aerian, în anii războiului, este
una dintre amintirile cele mai puternice
ale copilului de cinci ani: goana, de mână
cu mama lui, spre Warte; oameni care se
trântesc la pământ; mama acoperindu-l
cu trupul ei şi rugându-se pentru viaţa

lui, nu a ei – a idişe mame. Alte imagini
din aceeaşi perioadă: rabini neologi şi
ortodocşi, instituţii comunitare – sinagogi,
şcoli, cantine pentru săraci, cămine pentru bătrâni –, sărbători evreieşti în familie.
Autorul cartografiază „o topologie a vieţii
evreieşti: comunitate, şcoală, religie”.
„Amintirea înlocuieşte realitatea”, încearcă o formulă aforistică autorul, cu referire
lirică la trecerea timpului. [Unii] „au evadat
din memoria celor care au trăit în această
fotografie. Dacă o găsiţi pe stradă, n-o
aruncaţi. E viaţa noastră…”. Capete de
pod: conduita evreiască de referinţă învăţată atunci: Lehaim – cinstirea norocului
de-a fi în viaţă – şi Ţedaka – ajutorul
pentru cei suferinzi, săraci, singuri. Alte
frânturi din copilăria braşoveană: organizaţii sioniste, încă neinterzise, cu motoare
funcţionând la turaţia maximă, vederea
pentru prima dată a unui braţ cu număr
tatuat la Auschwitz şi un alt aforism:
„antisemitismul nu e îndreptat către cei
exterminaţi”. Trecutul privit fără idealizări:
ilegalişti evrei supuşi represaliilor chiar de
sistemul social în care crezuseră; solidaritatea - prezentă în faţa pericolului comun

şi pulverizată după ce primejdia a trecut.
Formare culturală evreiască: reprezentaţii
de teatru idiş văzute la Sala „Reduta”,
poezia lui Celan ascultată în idiş. Primul
contact cu insulta antisemită, în august
1944, cu impact nu doar psihic, dar şi
fizic, care l-ar fi putut costa amputarea
unui picior. Şi comentariul acid: „În război,
amputarea unui picior e singura metodă
practicată fără remuşcări. Nu blochează
paturi de spital pentru prea multă vreme”.
Salvatoare – lupta mamei năvălind în sala
de operaţie; ajutorul prietenilor de familie
care au sacrificat alocaţia lor de lapte
pentru refacerea oaselor lui fracturate.
Există o frază-cheie a cărţii: oraşul natal
„ştiut pe dinafară ca un poem sau ca o
melodie frumoasă”. Şi o afirmaţie care ar
putea contraria: cel aievea – nevizitat de
30 de ani. Contradicţie aparentă: Mihai
Nadin vrea să-i rămână intact Braşovul
din suflet.

Braşovul din sufletul unui universitar texan*

IULIA DELEANU

* Mihai Nadin, „Privilegiul amintirii. Milea povesteşte”, Editura TzimTzum, Dallas, 2011

Festivalul „Liviu Rebreanu”

În perioada 26.11.2016-30.11.2016, a avut loc la Bistriţa Festivalul Internaţional
de Teatru şi Literatură “Liviu Rebreanu”.
Cu această ocazie, în premieră absolută şi în prezenţa autorului Milan Richter
(evreu din Bratislava - Slovacia) a avut loc prezentarea piesei “Scurta şi nefericita
viaţă a lui Marilyn Monroe“ (în traducerea Mariei Muguraş Petrescu). Interpretată de
actorii Dan Rădulescu şi Cosmina Lirca, piesa s-a bucurat de succes la public.
In cadrul comunicărilor şi dezbaterilor privind literatura şi teatrul a participat poeta şi
prozatoarea israeliană Hava Pinhas Cohen. Cei doi participanţi de origine mozaică şi-au
exprimat dorinţa de a vizita Sinagoga din Bistriţa, despre a cărei frumuseţe auziseră,
fiind impresionaţi de monumentalitatea ei precum şi de condiţiile în care se prezintă şi
este păstrată. Au fost vizitate monumentele dedicate Holocaustului, ale evreilor care
au fost deportaţi la Auschwitz şi Birkenau. S-a vizitat şi cimitirul din municipiul Bistriţa,
care în această vară a fost restaurat în totalitate.
Oaspeţii şi-au exprimat dorinţa de a reveni anul viitor la manifestările ocazionate
de Festivalul Internaţional de muzică şi poezie, care se va desfăşura la Sinagoga
bistriţeană.
FREDI DEAC
preşedinte C.E. Bistriţa
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Din dragoste pentru Leon…

Cine nu ştie câtă eficientă afecţiune
colegială se statornicise între Leon Volovici şi Costel Safirman n-are decât să
consulte compactele opuri rezultate din
conlucrarea lor pentru a însufleţi Cercul
Cultural de la Ierusalim, inaugurat cu mai
bine de 20 de ani în urmă. Prin eforturile
lor conjugate s-au desfăşurat adevărate
turniruri intelectuale, dezbateri, colocvii
tematice, confruntări de experienţe relevante sub raportul mişcărilor de idei
specifice lumii contemporane, expuneri
teoretice ca şi amintiri de viaţă trăite în
cultul cărţii. Treptat, contribuţiile au fost
adunate între coperţile unor substanţiale
culegeri (2001, 2007, 2014), ultima după
trecerea în nefiinţă a lui Leon, dispărut la
1 decembrie 2011. Se împlinesc 5 ani.
În semn de neuitare, se publică acum
un volum postum alcătuit de Hanna Volovici şi Costel Safirman, reunind texte
rămase prin diverse publicaţii din ţară sau
sub formă de referate susţinute la reuniuni
internaţionale: Eseuri pe teme delicate,
ieşite de la tipar la Iaşi, acolo unde Leon
s-a născut şi unde s-au pus bazele carierei sale eminente ca cercetător cu largă
perspectivă istorică.
În acest context omagial, aducem o
completare la sumarul volumului; un fel
de corespondenţă expediată din Ierusalim
pentru informarea cititorilor revistei „Arc”
din Bucureşti. Este încă o probă a consecvenţei cu care Leon Volovici fructifica
orice prilej spre a îndeplini rolul ce i se
potrivea de minune ca factor animator
capabil a întreţine o punte culturală vie
către oamenii şi locurile originii sale. Relatarea de mai jos este extrasă din „Arc”,
publicaţie periodică a Fundaţiei Culturale
Române, caietul 21- 22/1997.

Poetul ºi mitul
Venind dinspre litoralul Mediteranei,
Ştefan Aug. Doinaş a ţinut să ajungă la
Ierusalim neînsoţit de nimeni, numai el şi
Irinel Liciu. Întâmplarea a făcut ca şoferul,
Itzhak, care l-a adus pentru prima dată,
să fie un experimentat om al locului –
„descendent a opt generaţii de locuitori ai
Oraşului”, spune el cu mândrie. Bătrânul
Itzhak, cu ageră privire orientală, a intuit
de îndată starea de spirit a călătorului şi
a făcut din obişnuitul traseu turistic – un
ritual, pentru că asta făcea şi poetul: urca
treptele iniţierii în ritualul întâlnirii nemijlocite, reale cu Mitul Ierusalimului – în
dimensiunea sa religioasă şi cea culturală
şi poetică.
Îl însoţesc în câteva momente ale pelerinajului. Păşeşte calm, cu luare-aminte,
vorbeşte puţin şi cu glas scăzut, atent

doar ca prietenii din jur să nu se supere,
că este şi nu este cu ei, să-l înţeleagă şi
să-l ajute ca aceste puţine zile privilegiate să le trăiască împreună cu ei dar şi
în substanţa lor sacrală. „Un pelerinaj la
Locurile Sfinte şi un pelerinaj la prieteni” –
va spune seara la o întâlnire cu ei. Doinaş
e cu totul diferit de acei pelerini care vin la
Ierusalim posedaţi de o rece şi geloasă
religiozitate care-i înstrăinează voit de
oamenii din jur, de ceilalţi, de miturile celorlalţi, cu sentimentul că tot ce e dincolo
de credinţa lor maculează.
Poetul e absorbit de o unică trăire
metafizică fără a pierde relaţia concretă,
umană, luminată de căldura prieteniei. Se apropie de locurile de vatră ale
iudaismului şi apoi ale creştinătăţii cu
o emoţie şi o transfigurare ascunse de
tăceri ardeleneşti politicoase, copleşit că
s-a învrednicit să trăiască aceste clipe.
Mă gândesc – urmărindu-l, însoţindu-l,
stânjenindu-l fără voie – că de la Arghezi
şi Blaga, în poezie, şi Tudor Vianu în linie
erudit-estetică, nimeni n-a trăit cu atâta
intensitate – culturală şi existenţială –
forţa de iradiere a mitului şi dimensiunea
transcendentală a creaţiei izvorâtă din
mituri. Mobilul imensului efort de-o viaţă
pentru a tălmăci atâtea capodopere pare
să fie tocmai dorinţa de a aduce în spaţiul
românesc măcar câteva din marile întruchipări literare ale miturilor fundamentale
ale culturii europene, ca şi, în anii din
urmă, un segment al Bibliei – Psalmii lui
David. Şi poezia lui Doinaş e, chiar din
tinereţe, o meditaţie uimită şi tensionată,
o interogaţie asupra misterului şi mitului.
Mă întreb dacă nu propriile lui versuri (şi
propriii lui Psalmi) îl urmăresc şi în aceste
clipe. Poate că acum, când intrăm în cartierul creştin al Cetăţii Sfinte, „aude”: Cum
să Te-ntâmpin, Doamne, cu ce rugă ?/
Ai fost copac acum eşti buturugă/ Vrei să
mă scol eu însumi din genunchi,/să-ţi fiu
coroană verde, să-ţi fiu trunchi ?/ S-aşez
cu vârful degetelor mele/pe-aceleaşi bolţi
de fum aceleaşi stele? Eu, cel bolnav
de bine şi de rău,/ vrei să mă-nalţ aici în
locul tău?
Seara ne adunăm mai mulţi iubitori
ai poeziei sale în sala de lectură a Cinematecii. Prin fereastră se văd zidurile de
apus ale Cetăţii, Turnul lui David şi poarta
Jaffo. Poetul se străduieşte să fie cu noi,
răspunde cu stăruinţă la întrebări pe
temele realităţii curente româneşti, atent
să-şi învingă tulburarea şi oboseala prea
intenselor trăiri de peste zi. Să întâlneşti şi
să înfrunţi Mitul într-un năucitor amestec
cu cotidianul; să faci să nu bage de seamă
nimeni că eşti cu ei şi totodată într-o altă
realitate.

Apoi citeşte Balada întrebării lui Parsifal şi Mistreţul cu colţi de argint: ...Priviţi
cum se-nvârte făcându-ne semn/ Mistreţul
cu colţi de argint nu departe/ Veniţi să-l
lovim cu săgeata de lemn// „Stăpâne, e
apa jucând sub copaci”/ Zicea servitorul
privindu-l isteţ/ Dar el răspundea întorcându-se: „Taci”/ Şi apa sclipea ca un colţ
de mistreţ...
Sacerdotul trăieşte numai în dimensiune sacrală; poetul trăieşte în ambele
dimensiuni, cea a misterului, a transcendenţei, dar şi cea a raţiunii, concretului şi
realităţii. El este prinţul în căutarea mistreţului cu colţi de argint, dar şi isteţul servitor
care percepe acut realul. Aşa poţi atinge,
în răstimpuri, starea de graţie a marii
poezii:...Aici, la răspântie, unde s-alege/

un drum de alt drum, bifurcat sunt eu
însumi,// Credeam c-am ales, că poteca
aceasta/ mă duce spre Tine, dar iată-mă
– unde ?/ Credeam că sunt liber,dar vai!
O răscruce/se naşte din alta, iar inima
care/ credea că alege se simte ea însăşi
– aleasă... De cine ?// Aceleaşi enorme,/
lumeşti bălării năpădesc deopotrivă/ un
drum, ca şi altul, cu flori şi miresme./ Dar
oare pe care din ele mă aflu ?// Stropeşte-le, Doamne, să ştiu, pe-amândouă://
pe unul cu sânge, pe altul cu rouă.
Încă un pas şi exegetul de ocazie ar fi
descoperit cea de-a treia cale accesibilă
poetului inspirat, a confruntării şi conştientei eliberări din straşnica îmbrăţişare
a mântuitoarelor rezonanţe argheziene.
GEO ŞERBAN

Redescoperirea Ierusalimului pământesc

Primul contact cu pământul Palestinei, văzut dinspre mare, este descris în
partea a III-a a memorialului de călătorie
„Itinéraire de Paris à Jérusalem” (1811),
după ce autorul, François-René, viconte
de Chateaubriand (1768-1848), făcuse,
în cursul anilor 1806-1807, o croazieră
prin Mediterana, străbătând pe rând Italia,
Grecia, Turcia, Siria, Egiptul, Palestina,
ţările Maghreb-ului, pentru a reveni în
Franţa natală, prin Peninsula Iberică.
Vasul pe care naviga Chateaubriand
ajunge „în ziua de miercuri, 1 octombrie
1806, în apropierea Jaffei [oraşul vechi al
primei capitale a Statului Israel, Tel-Aviv],
după ce lăsase în stânga sa Tyr-ul [actualul Tyre libanez], apoi Capul Blanc [promontoriu al Beirut-ului din zilele noastre],
Saint Jean d`Acre [Acra de azi], Muntele
Carmel cu Caïfa [Haifa] la poalele sale,
Tartoura [actualul sat pescăresc Tantura,
situat la nord-vest de Zikhron Ya’akov],
altădată antica Doree, Château-Pélerin
[oraş dispărut, situat în dreptul actualei
localităţi Ma`agan Michael] şi Cezareea,
unde se mai văd ruinele. Jaffa trebuie să
se afle sub linia orizontului – estimează
literatul călător –, acoperită de chiar prora
corabiei, însă nu o distingem încă; pe
urmă, linia descrisă de coastă se apleca,
pe nesimţite, până către un ultim ieşind

spre miazăzi, de unde părea să se piardă
în zare: aici încep ţărmurile vechii Palestine, aflate aproape de oglinda mării şi în
atingere cu malurile Eghipetului. Pământul, ce s-ar fi aflat cam la opt sau zece
leghe depărtare, părea în genere alb, cu
ondulaţii întunecate produse de umbre;
nimic nu se abătea de la linia oblică pe
care o trasa de la nord către miazăzi;
nici chiar Muntele Carmel nu străpungea
planitatea peisajului […]”
După debarcarea în portul Jaffei,
Chateaubriand ia calea Ierusalimului şi
retrăieşte, în scrierea sa, emoţia încercată
de ivirea în zare a Oraşului Sfânt al Sionului („Dintr-o dată, la marginea câmpiei
deschise mi-a apărut în faţa ochilor un şir
de metereze de basm, flancate de turnuri
pătrăţoase, îndărătul cărora se distinge o
seamă de vârfuri ascuţite de edificii.”) şi,
fără voie, îi vin pe buze celebrele versuri
ale lui Torquato Tasso din poemul „Gerusalemme liberata”: „ecco apparir Gierusalem si vede,/ecco additar Gierusalem
si scorge,/ecco da mille voci unitamente/
Gierusalemme salutar si sente.”/( Văzură
că Sionul se-nfiripă,/Sionul sfânt, râvnit în
faţa lor!/Sionul – ţelul nobil fără preget,/
Strigat de glasuri, arătat de deget.//: Ierusalimul liberat, Cântul III, 3, 15-18, trad.
Aurel Covaci, ediţia Minerva, BPT nr.493,

1969, p.74). Chateaubriand mai notează
că Tasso se inspirase din cronica latină
a primei cruciade (1095-1099), „Historia
Jerosolimitana”, compusă în 1105 de Baldric, abate de Bourgueil, devenit ulterior
arhiepiscop de Dol-en-Bretagne.
„Mă conving acuma – adaugă învăţatul
autor – de adevărul spuselor atâtor istorici
şi călători când descriu uimirea trăită de
cruciaţi şi pelerini când au sorbit întâiaşi
dată Ierusalimul din priviri. Mă pun chezaş
pentru faptul că oricine a avut răbdare, la
fel ca mine, de a se apleca asupra celor
aproape două sute de relatări moderne
asupra Ţării Sfinte, cercetând compilaţiile
rabinice, ca şi scrierile celor vechi despre
Iudeea, este încă departe de a fi cunoscut
tot ce se poate cunoaşte. Am rămas cu
ochii atârnaţi de zidurile Ierusalimului,
pipăind cu ochii înălţimea lor, copleşit de
amintirile strunite de istorie, de la Avram
la Godefroi de Bouillon, gândindu-mă că
o lume întreagă a căpătat altă menire
odată cu venirea Fiului Omului, şi căutând
în zadar cu privirea acel Templu, din care
n-a rămas piatră pe piatră. Chiar de-ar
fi să trăiesc o mie de ani, tot n-aş putea
să-mi alung din minte acest loc rămas
gol în care pare să dăinuie încă măreţia
lui Iehova, şi spaimele morţii. [n. aut.: „În
vechile noastre Biblii franceze moartea

(II)

era numită regina groazei.”] […] Intrarăm în Ierusalim prin Poarta Pelerinilor
[poarta apuseană, Podul Jaffei, numită
şi Bab-el-Khalil, adică Poarta lui Avram
sau Poarta Damascului]. În vecinătatea
ei se înalţă Turnul lui David [construcţia
datează din vremea lui Irod şi se numea
„Turnul lui Phasael”, însă în epoca bizantină a fost atribuită Regelui David, datorită
unei lecţiuni eronate a cărţii lui Josephus
Flavius (forma latinizată a lui Iosef Ben
Matityahu Hacohen) „Antichităţi iudaice”],
mai cunoscut [în epocă] sub denumirea
de Turn al Pisanilor.”
Încă din Prefaţa la ediţia din 1827 a
Itinerarului (reprodusă şi în ediţia Firmin
Didot din 1856, p.2), Chateaubriand prevenea cititorii că, examinând pânzele de
mari dimensiuni, numite Panorame, ce
înfăţişau cetăţile Ierusalimului şi Atenei,
recunoscuse cu uşurinţă cele descrise
de el în memorialul de călătorie. Aceste
Panorame, realizate chiar după relatările
sale, ca un fel de ilustraţii-banner, stârniseră interesul publicului parizian de
la acea dată, mai ales datorită ecoului
european al Războiului de emancipare a
Greciei de sub dominaţia otomană (18211829), ceea ce stârnise şi speranţa într-o
proximă „liberare” a Ierusalimului.
Traducere şi prezentare V. PAPPU
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Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

75 de ani de la Pogromurile din Bucureşti şi Iaşi

Dezbatere şi expoziţie foto la Varşovia
mente (accesibilă în limba polonă) are
drept autori pe Adrian Cioflâncă şi Radu
Ioanid. La dezbatere au participat conf.
dr. Mihai Chioveanu (Facultatea de Ştiinţe
Politice, Universitatea din Bucureşti), dr.
Anca Tudorancea (CSIER), dr. Neculai
Bolohan (Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi), prof. Andrzej Zbikowski
(Universitatea din Varşovia), dr. Helena
Datner (Institutul Evreiesc de Istorie din
Varşovia) şi dr. Krzyzstof Persak (Institutul
de Studii Politice al Academiei Poloneze
de Ştiinţe).
Întregul eveniment a fost organizat de
Institutul Cultural Român (din iniţiativa
directoarei Sabra Daici), cu sprijinul Am-

Pe 17 noiembrie a.c. a fost organizată o masă rotundă cu participarea unor
experţi români şi polonezi la sediul Institutului Evreiesc de Istorie din Varşovia, în
interiorul unei săli ce găzduia o expoziţie
de fotografii de arhivă despre Pogromurile
de la Bucureşti şi Iaşi. Multe dintre aceste
imagini au fost văzute pentru prima oară
de cei prezenţi. Evenimentul s-a bucurat
de un public de specialişti şi diplomaţi,
interesat de evenimentele din anul 1941,
dar şi de impactul lor în societatea actuală, de felul în care acestea sunt integrate
în procesul educativ.
Expoziţia conţine fotografii din arhive
diferite într-o grafică care a pus în lumină
conţinutul inedit, iar broşura care a însoţit
expoziţia şi prezintă cele două eveni-

basadei României la Varşovia (cu participarea ambasadorului român, Excelenţa
Sa Ovidiu Dranga) şi cu parteneriatul
Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor
din România (documentare expoziţie:
Anca Tudorancea, Adrian Cioflâncă).
Evenimentul s-a desfăşurat în limba
engleză, cu traducere simultană în limba
polonă. Manifestarea a stat sub egida
Alianţei Internaţionale pentru Memoria
Holocaustului (International Holocaust
Remembrance Alliance/IHRA), a cărei
preşedinţie este deţinută în 2016 de România. (A.T.)

Stroe şi Constantin Tănase

Unul dintre cuplurile de umorişti care
şi-a pus pecetea pe istoria teatrului de
revistă din România a fost cuplul Stroe
şi Vasilache (Nicolae/Nacht Stroe: 1905
- 1990) şi Vasile Vasilache: 1907 - 1944),
care, în ciuda vicisitudinilor celui de-al
doilea război mondial, a reuşit să încânte
publicul cu scenete celebre.
Ambii şi-au legat notorietatea şi numele de scenă de prima emisiune care s-a
transmis la Radio Bucureşti în data de 9
ianuarie 1929, “Ora Veselă”, care avea celebrul refren: „Alo, alo, aici e radio, Stroe
şi Vasilache, lache, lache, lache.” Stroe
şi Vasilache au realizat şi filmul „BingBang” (1935), printre cele mai vechi filme
româneşti păstrate în întregime şi primul
film muzical românesc, iar în anul 1936
au realizat şi filmul „Ora Veselă”. Cuplul
a avut spectacole de succes la Teatrul
Alhambra şi la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”. Au fost de asemenea
invitaţi la Istanbul, Paris, Tel Aviv, alături
de marele artist Constantin Tănase.
În anul 1940 actorilor Stroe (evreu) şi
Vasilache (român) li s-a interzis să mai
joace împreună, dar ei au continuat să
compună şi să scrie împreună. Chiar
şi în timpuri grele, atunci când legile
antisemite erau în vigoare, camaraderia
actorilor a rămas trainică. N. Stroe juca la
Teatrul Baraşeum, teatrul evreiesc, unde
Vasilache, Constantin Tănase sau Lucia
Sturdza - Bulandra au venit ca spectatori
pentru a arăta că teatrul este un spaţiu
liber, un sprijin psihologic nepreţuit.
Stroe îşi aducea aminte, într-un
interviu din 1967, “cu mare emoţie, de
ecoul profund pe care l-a avut gestul lui
de a veni în sala Baraşeum, într-o seară
din 1942, să asiste la un spectacol. …
Pe Tănase l-a iubit tot publicul ţării… S-a
bucurat şi l-a aplaudat frenetic şi publi-

cul de la Baraşeum, în seara aceea de
neuitat, când l-a văzut apărând în sală,
ca un simplu spectator. Minute în şir au
ţinut aceste aplauze. Ele au însemnat
dragostea şi aprecierea unanimă nu numai pentru un mare actor, ci şi pentru un
om, un om în cea mai nobilă accepţiune
a cuvântului” (Savin Solomon, “De vorbă
cu…N. Stroe”, R.C.M, 15 mai 1967, p. 5).
Stroe a dat mai târziu numele lui Constantin Tănase Teatrului satiric muzical şi
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Mărturii fot
grafice
Templul „Unirea Sfântă”

Templul ”Unirea Sfântă” din strada
Mămulari, cunoscut sub această denumire după reclădirea din 1910 (cunoscut
ca Sinagoga Croitorilor, în secolul al
XIX-lea, în forma din fotografie), are o
lungă istorie, aşa cum o atestă statutele
sale din 1836 şi numeroasa corespondenţă către vornicia oraşului, în 1848 şi
anii următori. Un astfel
de document, reprodus de M. A. Halevy
în Monografia istorică
a Templului ”Unirea
Sfântă”. 1836 - 1936
(Bucureşti, 1937; v.
pp. 39 - 40) vorbeşte
despre havra ”Breslei
Croitorilor, care alcătuieşte cel mai însemnat
număr al Ovreilor de
aici şi au avut drept
a avea o asemenea
casă de rugăciune din
vechime”.
Fotografia de faţă
înfăţişează vechea fundătură a Mămularilor
(negustori ambulanţi
de mărunţişuri - n.n.),
care chiar se văd în fundal. Sunetul
reapare la o analiză mai atentă a caldarâmului, care rezona la copitele cailor ce
asigurau transportul diverselor mărfuri
sau persoane. Felinarele atestă vechiul
iluminat stradal şi, într-un exerciţiu de
imaginaţie, ne putem imagina sinagoga
luminată în preajma sărbătorilor. Toate
aceste mărturii despre trecutul sinagogii vechi, actualmente Templul ”Unirea
Sfântă” din strada Mămulari, ne sunt
accesibile parţial. Noua clădire, din
1910, transformată în Muzeul de Istorie
al Comunităţilor Evreilor din România
din 1978, a avut un impact pozitiv asupra păstrării caselor din jur în perioada
demolărilor comuniste. Din păcate, în
drepta străzii, alte două temple şi numea semnat regia spectacolelor Companiei
„Stroe-Vasilache”, precum şi a numeroase producţii ale Teatrului Majestic,
Teatrului Atlantic şi Teatrului de Revistă
„Constantin Tănase”. I se datorează şi
regia comediilor muzicale „Firfirica”,
„Acceleratul 402” sau „Cafeneaua Mică”.
În tot acest timp a continuat să apară la
radio la emisiunea „Ora Veselă” şi apoi
la „Radio Magazin”, „Satira şi umorul” şi
„Unda veselă”.
La Teatrul „Tănase” a regizat, a scris
şi a apărut în nenumărate spectacole
de revistă, a încurajat tinere talente

roase case au dispărut pentru totdeauna.
Clădirea, devenită monument istoric din
2015, se află astăzi în curs de renovare,
reconsolidare şi se va redeschide cu un
nou concept expoziţional în 2017. Organizarea expoziţiei permanente este abia
la început şi îi urăm succes directoarei
muzeului, muzeograf Carmen Ioviţu.

Vorbind despre viaţa tradiţională a
comunităţilor evreieşti şi creând punţi de
comunicare cu generaţiile tinere, muzeul
va duce mai departe misiunea sinagogii,
aşa cum era ea trecută în statutele din
1836: ”Să fie o adunare cu scopuri sfinte,
a cărei soartă este să se menţină şi să
nu mai fie disensiuni, ci de acum înainte
pace peste noi şi întregul Israel. Numele
lui Dumnezeu înseamnă pace (şalom).
Astfel va asculta strigătele noastre şi
va primi rugăciunile noastre cu bunăvoinţă, ca într-un mic sanctuar şi vom
fi binecuvântaţi cu viaţă, binecuvântare
şi pace. Amin şi aşa fie voia Domnului!”
(op.cit., p. 35)
ANCA TUDORANCEA
precum Vasile Tomazian, Mircea Crişan
etc., care ulterior vor ajunge vedete ale
genului. După ani de succese, în urma
unor divergenţe cu directorul de atunci al
teatrului, Stroe părăseşte teatrul pe care îl
botezase şi înfiinţează propria sa trupă de
teatru, cu care va apărea în numeroase
spectacole de revistă.
Este suficient să ne amintim doar
câteva dintre şlagărele nemuritoare scrise şi compuse de N. Stroe: „Truli Truli”,
„Du-mă acasă, măi tramvai”, „Morăriţa”,
„Ninge, ninge”, „Pentru tine” (împreună
cu Vasile Vasilache), „Nu te-ntreb câţi
ani am”, „Dragoste poveste veche”, ca
să reintrăm în atmosfera vechiului şi
pitorescului Bucureşti.
În anul 1977 a emigrat cu familia în
Israel, unde a încântat cu talentul său
publicul israelian de origine română şi
a publicat în limba română cărţile auto
biografice „77 de ani în 200 de pagini” şi
„Stroe -Vasilache. Aplauze” (în colaborare
cu fiul său Eugen).
MARIUS POPESCU

Despre Holocaustul din România, la Londra şi Montreal

Anul acesta, România a deţinut preşedinţia International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) şi, cu această
ocazie, mai multe instituţii au luat iniţiativa
organizării unor evenimente privind istoria
Holocaustului. Le voi menţiona aici pe
ultimele două la
care am participat, la Londra şi
Montreal.
La London
School of Slavonic and East European Studies,
în ziua de 26 octombrie 2016 a
fost organizată,
cu ajutorul Amba-

sadei României la Londra, o conferinţă
privind educaţia pe tema Holocaustului
cu titlul „Remembrance, Retrospection,
Responsibility”, la care au participat mai
mulţi experţi din Europa. La nivel oficial,
România a fost reprezentată de ambasadorul Dan Mihalache şi consilierul
prezidenţial Andrei Muraru. În ceea ce
mă priveşte, am prezentat comunicarea
cu titlul „Narratives of Antisemitic Violence
in Romania”.
Pe 23 noiembrie am fost invitat, în
calitate de expert în istoria Pogromului de
la Iaşi, să vorbesc la Montreal Holocaust
Memorial Centre. Memorialul canadian
a prezentat filmul documentar „Black
Sunday”, regizat de Mihnea Chelariu,
după care a urmat o discuţie cu un public

numeros şi interesat, format din membri
ai exilului românesc din Canada, membri
ai comunităţii evreieşti şi specialişti în
domeniul istoriei Holocaustului.
A. Cioflâncă
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Mulţumiri pentru organizarea
reuniunii IHRA de la Iaşi

Aşa cum am relatat în numărul precedent al revistei noastre, la începutul
lunii noiembrie, la Iaşi a avut loc o reuniune a Alianţei Internaţionale pentru
Memoria Holocaustului (IHRA). Buna
organizare a manifestării l-a determinat
pe ministrul Afacerilor Externe, Lazăr
Comănescu, să mulţumească preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, precum
şi preşedintelui Comunităţii Evreilor din
Iaşi, Abraham Ghiltman.
În textul transmis F.C.E.R., ministrul
mulţumeşte atât „pentru sprijinul acordat
preşedinţiei române a Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului
(IHRA) pe durata anului 2016, dar mai
ales în contextul organizării la Iaşi a celei
de-a doua reuniuni plenare a organizaţiei. După cum cunoaşteţi, România a
ales oraşul Iaşi ca loc pentru lucrările
acestei reuniuni din perspectiva dramei
istorice care a avut loc în acest oraş şi în
urma căreia au suferit mii de nevinovaţi”,
se arată în mesaj.
Referindu-se la importanţa manifestării, Lazăr Comănescu sublinia că
„prin activităţile organizate la Iaşi am
reuşit, printr-un efort comun al autorităţilor centrale, al autorităţilor locale şi al
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România, să facem un pas important
astfel încât victimele Pogromului de la
Iaşi să nu fie uitate vreodată”.
Ministrul a evidenţiat şi faptul că
prezenţa preşedintelui Vainer „în seara
primei zile a reuniunii plenare a IHRA la
Iaşi şi prezentarea făcută despre activităţile de comemorare a 75 de ani de la
deportările în Transnistria au completat,
de o manieră extraordinară, eforturile
preşedinţiei române a IHRA de a transmite mesajul că România nu îşi uită victimele Holocaustului. Mesajul prezentat
de dumneavoastră în seara zilei de 7
noiembrie a.c. a avut ecouri pozitive în
rândul experţilor comunităţii IHRA, con-

tribuind la consolidarea misiunii IHRA în
domeniul memoriei Holocaustului, dar şi
rolul României în acest sens”.
În finalul scrisorii, ministrul Afacerilor
Externe aprecia că „anul 2016 este un
an deosebit de important pentru societatea românească, care ne aminteşte
de o pagină mai puţin plăcută a istoriei
naţionale, Holocaustul din România.
Consider că prin activităţile organizate pe durata acestui an, în contextul
exercitării preşedinţiei române a IHRA,
dar şi prin cele organizate de Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România,
am reuşit să transmitem noilor generaţii
mesajul că nu putem tolera fenomene
precum ura faţă de semeni, rasismul,
antisemitismul, discriminarea etc”.
În scrisoarea către preşedintele C.E.
Iaşi, Abraham Ghiltman, ministrul Lazăr
Comănescu a amintit drama Pogromului
şi şi-a arătat satisfacţia pentru faptul că
„în cadrul turului memorial din 6 noiembrie a.c., experţii IHRA au putut să vadă
cele două sinagogi din Iaşi şi, mai mult,
au avut oportunitatea de a afla de la
dumneavoastră aspectele relevante ale
istoriei evreilor din Iaşi. Nu vă ascund
faptul că cei care au participat la tur şi
v-au cunoscut la Sinagoga Merarilor au
fost profund marcaţi de povestea dumneavoastră de viaţă.
Am încrederea că, prin activităţile
organizate la Iaşi în perioada 6-10 noiembrie 2016 am reuşit, printr-un efort
comun al autorităţilior centrale, al autorităţilor locale şi al Comunităţii Evreilor
din Iaşi, să facem un pas important astfel
încât victimele Pogromului de la Iaşi să
nu fie uitate vreodată.
Mulţumindu-vă, încă o dată, pentru
sprijinul şi deschiderea din partea Comunităţii Evreilor din Iaşi şi a dumneavoastră personal, vă rog să primiţi, domnule
preşedinte, asigurarea deosebitei mele
consideraţii”, a mai scris ministrul. (M.O.)

Festivalul Internaţional de Teatru Idiş

(Urmare din pag. 13) cât mai bine, fiind

însoţite de prezentarea autorilor, lista montărilor în România, note de subsol explicative. Autoarea
a mulţumit pentru colaborare redactorului
de carte Ileana Buculei, directorului editurii Hasefer, Alexandru Marinescu, şi lui
Dan Vecsler, de la compartimentul de
difuzare al editurii.

Epilog
Lansarea volumului de memorii grupate sub formă de povestiri, „De-abia ieri
a fost alaltăieri...”, aparţinând scriitorului
israelian Yoel Rippel, a fost prilejul de a
celebra nu numai un eveniment editorial,
ci şi prezenţa autorului, nepotul de unchi
al lui Mano Rippel, fost actor al TES.
Maia Morgenstern l-a caracterizat
pe Mano Rippel drept „unul dintre stâlpii
Teatrului Evreiesc din România”, exprimându-şi bucuria şi recunoştinţa de a fi
jucat, la vârsta de 18 ani, alături de el şi
de soţia acestuia, Sidy Gluck, şi de a-l
cunoaşte, peste ani, pe Yoel Rippel în
ipostaza de actor de comedie, pe lângă
cea de scriitor şi avocat. Actorii Maia
Morgenstern şi Rudi Rosenfeld au oferit
un spectacol-lectură cu selecţii de text
din volumul lansat în acea zi, 26 noiembrie, care a coincis cu ziua de naştere a
autorului cărţii.
E.S. Tamar Samash, ambasadorul
Statului Israel în România, a povestit
cum l-a cunoscut pe Yoel Rippel cu mulţi
ani în urmă, prin intermediul spectacolelor de comedie pe care le frecventa.
Aici, una dintre celebrităţile pe care le
admira era Yoel, drept care a afirmat
că se simte onorată să fie prezentă în
această seară a festivalului, amintirea
evocată dându-i şansa de a se întoarce cu gândul la „o vârstă a tinereţii,

la care râdeau şi se bucurau de viaţă
împreună”.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, a salutat ţinuta nouă, elegantă,
contemporană a Teatrului Evreiesc de
Stat, după atâţia ani grei, şi a trecut în
revistă aspecte din istoria acestei instituţii, începând cu „Baraşeum”, care prin
actori ca Jeni Şmilovici ori Bebe Spitzer
insuflau mult curaj comunităţii evreieşti a
epocii. Devenit instituţie de stat din 1948,
numele celebre care şi-au pus amprenta
asupra istoriei TES au fost, printre altele,
Isac Havis, soţii Mano Rippel şi Sidy Gluck,
Sevilla Pastor, Lina şi Lya König, Israil Bercovici (secretar literar), Carol Marcovici,
Therese Abramovici, soţii Carol şi Betty
Feldman. Actorii de astăzi se pot bucura
de sălile din nou pline, datorită colectivului
(Alina Ciucă, Mya Liontescu, Oana Monica Nae, Cristina Mohan, Mihaela Cuniţă,
Marcel Drăghici ş.a.) condus de Maia
Morgenstern. Vorbitorul a remarcat contribuţia actorilor neevrei la supravieţuirea
teatrului idiş, care s-au format în atmosfera
intelectuală evreiască şi au învăţat limba,
jucând în spectacole de referinţă. În finalul
discursului său, Aurel Vainer a comparat
Festivalul Internaţional de Teatru Idiş cu „o
pagină mare, densă şi extrem de importantă din istoria vie a evreilor din România”.

K eshet î n comunit ă ţ i
Iaşi Ziua Mondială de Studiu Iudaic

memorabile pentru Y. Rabin şi a
culminat cu acordarea Premiului Nobel
pentru Pace. În seara zilei de 4 noiembrie
1995, Partidul Muncii a organizat în faţa
Primăriei din Tel Aviv, în Piaţa Regilor, un
miting în sprijinul acordurilor de pace, un
miting al victoriei sub lozinca “Da păcii, nu
violenţei”. Dar la sfârşitul mitingului, un
oarecare, student în drept, ultrareligios,
pe nume Ygal Amir, cu un pistol şi cu
mintea întunecată de ură a întrerupt brutal
firul vieţii lui Yitzhak Rabin.
Cu profundă mâhnire, Leah Rabin, soţia sa, în cartea “Viaţa noastră, posteritatea lui” arată că solidaritatea israelienilor
cu demersurile de pace ale lui Yitzhak
Rabin a venit, din păcate, prea târziu.
În cea de-a doua sesiune a seminarului, ing. Abraham Ghiltman, preşedintele
Comunităţii Evreilor din Iaşi, în comunicarea „Wilhelm Filderman, un lider de
seamă al evreimii române” a prezentat
viaţa şi activitatea marelui lider, jurist şi
om politic remarcabil, unul dintre fondatorii Uniunii Evreilor Pământeni (1909),
al cărei vicepreşedinte a fost din 1915.
Începând din1929 şi până în16 decembrie 1941 a deţinut funcţia de preşedinte
al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din
România (transformată din 1937 în Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti
din România - FUCER); preşedinte al
Consiliului Central al Evreilor din România
(din 1936), care devine funcţional după
încetarea activităţii FUCER, în 1941. Wilhelm Filderman a fost deosebit de activ
pentru apărarea comunităţii evreieşti în
perioada războiului, când a înaintat zeci
de memorii mareşalului Ion Antonescu, a
avut zeci de audienţe la acesta şi la alţi
membri ai guvernului. A suferit personal
(Urmare din pag. 8)

Bacău

Dezbateri
atractive

Reuşita Programului Keshet, ajuns
la ediţia a IX-a, s-a datorat atractivităţii tematice legate de istoria antică şi
modernă a Israelului, performanţele
spirituale ale evreilor recunoscute pe
plan mondial, dar şi calităţii expunerilor: solidă documentare, concepere,
expresivitate. Au conferenţiat ing.
Hainrich Brif, dr. Corina Grimberg, ing.
Vili Moscovici, ing. Izu Butnaru, chimist
Fany Kaltman. Un plus de interes:
proiecţiile de film cu dansuri şi cântece
evreieşti în interpretarea unor formaţii
de klezmorim. Realizatori – ing. Puiu
Mandler, Cristian Apreutesei. Cameraman – Sergiu Pancescu.
Coresp. HAINRICH BRIF

Cluj

Eveniment
excelent organizat

Bogosavlievici, de
la Colegiul Naţional „George Bariţiu”, un excelent
cunoscător al istoriei oraşului de pe
Someşul Mic, a invitat participanţii la
turul virtual al Clujului evreiesc. Evenimentul, excelent organizat, – la care au
participat membrii comunităţii evreilor
clujeni şi prietenii lor – a fost cu atât mai
îmbucurător cu cât a adus în premieră
la pupitrul expozanţilor persoanele mai
tinere, dornice să se implice în viaţa
comunitară.

(Urmare din pag. 8)

Solidaritate cu victimele incendiilor
şi cu autorităţile din Israel

De asemenea,
considerăm că sunt
inacceptabile manifestările de bucurie
faţă de aceste evenimente, apărute pe
unele reţele de socializare.
Ne exprimăm speranţa că această
nouă încercare prin care trebuie să treacă

(Urmare din pag. 1)
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Israelul se va încheia cât mai rapid, fără
pierderi de vieţi omeneşti şi cu cât mai
puţine pierderi materiale.
Comitetul Director al F.C.E.R.,
preşedinte
Dr. AUREL VAINER, deputat

măsurile antievreieşti luate de stat: este
radiat din Baroul Bucureşti şi deportat în
Transnistria (30 mai-2 august 1943), la
Moghilev, de unde revine la Bucureşti în
urma intervenţiilor Reginei-Mamă Elena şi
a ministrului de Interne, Dumitru Popescu.
Ultima sesiune a seminarului Keshet
IX a fost consacrată Goldei Meir despre
care a vorbit prof. univ. dr. Odette Caufman-Blumenfeld.
Golda Meir, născută Mabovici, a fost
al patrulea prim-ministru al Statului Israel,
aleasă la 17 martie 1969, după ce fusese
ministru de externe. A fost prima femeie
din Israel şi a treia din lume care a ocupat funcţia de şef de guvern. Ea a trăit în
trei ţări de pe trei continente: în Ucraina,
unde s-a născut în 1893, în SUA, unde a
emigrat, şi apoi în Israel. A fost un pionier
în Ţara Sfântă iar sionismul a fost “religia”
ei. În ianuarie 1948, a reuşit să colecteze
peste 50 de milioane de dolari de la comunitatea evreilor din Statele Unite, bani
care au fost folosiţi pentru cumpărarea de
arme. Ben Gurion a scris atunci că rolul
ei în statul evreu va apărea în cărţile de
istorie. Golda Meir (Meyerson) a fost unul
dintre cei 24 de semnatari (inclusiv două
femei) ai Declaraţiei de Independenţă a Israelului în data de 5 a lunii ebraice Yiar -14
mai 1948. Bătăioasă şi foarte autoritară,
puternică, încăpăţânată şi intransigentă,
Golda Meir, supranumită şi “doamna de
fier” sau “doamna de piatră”, va rămâne în
istorie ca un model de devotament pentru
Israel, ţara la întemeierea, apărarea şi
conducerea căreia a contribuit din plin.
KESHET IX, Ziua Mondială de Studiu
Iudaic, ne-a lărgit orizontul cultural cu noi
şi variate cunoştinţe despre importanţi
lideri, conducători de renume ai evreimii
în secolul al XX-lea.

Arad Participare numeroasã
la manifestãri

La Comunitatea Evreilor din Arad,
cea de a IX-a ediţie a Keshet a avut loc
la 20 noiembrie a.c., în frumoasa sală a
restaurantului ritual, dotată cu instalaţie
multimedia. La programul intitulat ”De
la Moshe la Moshe” au participat 55 de
persoane. A fost o combinaţie de prelegeri, muzică şi proiecţii de film, realizată
de ing. Ionel Schlesinger, preşedintele
C.E. Noemi Reckhert, Dana Kalman şi
Dana Stana.

Zalău

Colaborare
a comunitãþii evreieºti
cu Colegiul Tehnic
din localitate

La Comunitatea Evreilor din Zalău cea
de a IX-a ediţie a Keshet a avut loc la
Colegiul Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian”,
cu participarea a peste 115 persoane din
cadrul comunităţii şi invitaţi – profesori
şi elevi.

În desfăşurarea evenimentului, comunitatea a primit sprijinul directiunii,
Colegiului, respectiv al prof. Ioan Lung,
directorul Colegiului. Prelegerile, care
au abordat teme legate de iudaism,
au fost susţinute de profesorii Mariana
Iuga, Adela Lobonţ şi Doina Gross.
Evenimentul a fost moderat de Dan
Has şi prof. Ioan Lung.
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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O privire indiscretã
ºi nedumeritã în punga
românilor

Să ne imaginăm un joc de puzzle cu
tema situaţiei financiare a unei familii
din România. Pe cutie, politicienii ar
pune o poză frumoasă, în care punga
românului ar sta să plesnească de banii
pe care autorităţile i-au tot înghesuit în
ea, iar proprietarul pungii ar avea o mină
satisfăcută şi zâmbitoare.
Dacă ai avea proasta idee de a încerca să rezolvi amintitul joc, ai vedea că
piesele nu se potrivesc nicidecum una
cu alta, iar imaginea de pe ambalaj nu
poate fi alcătuită, oricât ai încerca.
Venitul mediu al unei familii a fost la
finele lui 2015 de 2687 de lei, iar peste
numai trei luni acesta ajunsese la 2969
de lei. Numai că, din această frumoasă
sumă, 86% se duc pe cheltuieli obligatorii
(hrană, întreţinere, plata utilităţilor, taxe
şi impozite), aşa că pentru băutură şi
ţigări (care deţin o pondere însemnată
în bugetul de cheltuieli), vacanţe, cultură,
economii, investiţii, asistenţă medicală
nu mai rămân decât 415 lei. Aşadar, zâmbetul românului care priveşte în portofel
se şterge rapid de pe faţa sa, care nu mai
seamănă cu imaginea de pe cutia jocului.
Erste Bank a remarcat că, în ciuda
creşterii veniturilor, românii au economisit în medie numai 46 de euro de căciulă
în 2016, adică la fel ca anul trecut, şi
asta în condiţiile în care austriecii au pus
deoparte 216 euro, slovacii – 97 euro şi
cehii – 77 euro. De ce nu economisesc
şi concetăţenii noştri? Ei declară că ar
vrea şi că ar trebui, dar nu le mai rămân
mai mulţi bani albi de adunat pentru zile
negre.
Mai rău chiar de atât, Eurostat acordă
României medalia de argint în nedoritul
campionat al populaţiei aflată în risc de
sărăcie şi excluziune socială. Pe prima
treaptă se află Bulgaria, cu 41,3% din
populaţie în această dureroasă situaţie,
pe locul doi România cu 37,3% şi pe trei
Grecia cu 35,7%. Numai că noi am reuşit
să ne luăm revanşa şi să urcăm pe primul
loc al clasamentului privind numărul de
copii aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune
socială (46,8% din totalul minorilor), pe
locul doi fiind Bulgaria (43,7%) şi pe trei
– Grecia cu 37,8%. Cei mai puţini copii în
această situaţie sunt în Suedia (14%), iar
în Germania ei reprezintă 18,5%.
Cu toată creşterea economică incontestabilă din ultima vreme, care ne plasează în fruntea ţărilor europene, românii
rămân săraci. Asta nu e nicio noutate,
dar cât de amărâţi suntem ne-a spus
Biroul de Statistică al UE. Într-un studiu
din decembrie 2016, Eurostat arată că
la sfârşitul lui 2014 un român câştiga
în medie doi euro pe oră, în timp ce un
norvegian primea 28 euro pe ora de
muncă, un danez 25,5 euro, un german
15,7 euro, iar media UE era de 13,2 euro
pe oră. Evident, cu toate creşterile de

venituri de la noi, diferenţa nu s-a redus
substanţial din 2014 până acum.
Ca să mai punem sare pe rană, să
încheiem spunând că unii se uită cu
invidie la România. Şi nu e vorba de
bulgari, ci de ... bancherii Europei, dat
fiind că Autoritatea Bancară Europeană a
stabilit că băncile din România sunt printre cele mai profitabile de pe continent,
situându-se pe locul trei în UE şi, cu un
profit de 530 de milioane de euro, reuşind
să depăşească de două ori propria lor
performanţă din 2015. Să tot fii bancă
într-o ţară săracă!
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Ziua celor 900.000
de evrei refugiaþi
din statele arabe

Despre palestinienii care s-au refugiat
din Israel la întemeierea statului modern
se vorbeşte tot timpul, dar despre evreii
prigoniţi în diverse state arabe nu se
suflă o vorbă. Motiv pentru care, pe 30
noiembrie, a fost instituită ziua celor
aproape 900.000 de evrei care au fost
forţaţi să-şi abandoneze casele din Iran
şi din mai multe state arabe, se arată
într-un comunicat primit de la Ministerul
israelian al Afacerilor Externe.
Cercetări recente au stabilit că pentru
a-şi salva vieţile, 259.000 de evrei au
fugit din Maroc, 140.000 din Algeria,
100.000 din Tunisia, 75.000 din Egipt,
38.000 din Libia, 135.000 din Irak, 55.000
din Yemen, 34.000 din Turcia, 25.000 din
Iran, 20.000 din Liban şi 18.000 din Siria.
În ordine cronologică, primii care au
avut de pătimit au fost evreii din Irak,
care trăiseră aici 2600 de ani, dar în iunie
1941 a avut loc un pogrom în care au
murit 179 de evrei, iar 2100 au fost răniţi.
Apoi, în 1948 au fost adoptate legi prin
care sionismul devenea infracţiune, iar
poliţia a organizat raiduri în mii de case
evreieşti. Consecinţa a fost că, până
în 1951, din Irak au plecat spre Israel
120.000 de evrei.
În Egipt, în timpul Războiului de Independenţă, mii de evrei au fost internaţi în
lagăre, daţi afară din serviciu şi acuzaţi
de colaborare cu inamicul, 35.000 de
evrei plecând din Egipt din 1948 până
în 1958.
După rezoluţia ONU de divizare a
Palestinei, la Aden (Yemen) au avut loc
proteste care s-au finalizat cu violenţe
în timpul cărora au murit 80 de evrei şi
peste 100 au fost răniţi, şcoli şi sinagogi
au fost incendiate. Ca urmare, Statul
Israel a organizat operaţiunea Covorul
fermecat, realizată cu avioane evreieşti
şi americane şi care a permis salvarea a
47.000 de evrei, din 1949 până în 1950.
Un alt exemplu amintit în comunicatul
MAE de la Ierusalim este cel al comunităţii evreieşti care trăia în Libia de 2300 de
ani şi ajunsese la 37.000 de membri. În
timpul celui de-al doilea război mondial,
2000 de evrei au fost deportaţi în lagăre
de concentrare amplasate în deşert, iar
sute de deţinuţi au pierit. În 1945, peste

140 de evrei au fost omorâţi într-un
pogrom care a avut loc la Tripoli, un alt
pogrom izbucnind în 1948, când au fost
distruse 280 de case evreieşti şi au fost
exterminaţi 12 evrei. Ca atare, aproape
31.000 de evrei s-au refugiat din Libia
din 1948 până în 1951.
Cei aproape 900.000 de refugiaţi
evrei au devenit o parte importantă a poporului israelian. Pentru ca soarta lor să
nu fie uitată, Congresul Mondial Evreiesc
(CME) şi misiunea israeliană pe lângă
organizaţia mondială s-au adresat ONU
cerând recunoaşterea oficială a acestor
refugiaţi. Evelyn Sommer, preşedinta
secţiunii nord-americane a CME, a cerut
recunoaşterea şi asistarea refugiaţilor
evrei din ţările arabe, iar suferinţele lor să
fie luate în considerare în orice viitoare
negociere cu palestinienii. „În ultimii ani,
ONU a cheltuit miliarde de dolari pentru
refugiaţii palestinieni”, a spus ambasadorul israelian la ONU, Danny Danon, „dar
nici un cent nu a fost acordat refugiaţilor
evrei”. Guvernul israelian a aprobat un
buget de 2,6 milioane de dolari pentru
a fi realizată, până la finele lui 2018, o
culegere de declaraţii ale evreilor expulzaţi sau emigraţi forţat din statele arabe.
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1.500 de miliarde
de dolari plãtiþi anual
pentru medicamente

Un studiu recent al companiei mondiale de cercetări pentru industria medicală
şi farmaceutică, Quintiles IMS Holding,
arată că până în anul 2021, cheltuielile anuale mondiale pentru obţinerea
medicamentelor pe bază de reţete (aici
neintrând comerţul de medicamente
eliberate fără prescripţie) va ajunge la
ameţitoarea sumă de 1.500 de miliarde
de dolari, în creştere cu 370 de miliarde
de dolari faţă de anul curent.
Evident, cheltuielile sunt inegal răspândite pe glob, situaţie evidenţiată şi
de faptul că din suma totală, aproape
jumătate, mai exact 675 de miliarde, vor
fi cheltuite numai în SUA!
În următorii cinci ani, cheltuielile anuale cu medicamentele eliberate pe bază
de reţetă vor creşte cu 4-7%. În SUA
însă, unde acum sporesc cu 12% pe an,
creşterea va fi de 6-9%. Această evoluţie
este generată, în special, de apariţia a
45 de noi medicamente pe an, în special
pentru tratamentul cancerului, diabetului
şi bolilor autoimune. Acest ritm este însă
mai mic decât în anii 2014-2015, când
era de circa 9% pe an.
Încetinirea economică din Europa şi
pieţele emergente, precum China, Brazilia şi Rusia, va diminua ritmul de creştere
anuală a cheltuielilor cu medicamentele
şi accesul la acestea. În Europa, ritmul
mediu anual de creştere a cheltuielilor
pentru medicamente este estimat la 1%
- 4% până în 2021. Chiar şi în acest „pas
de melc”, cheltuielile vor ajunge la 1500
de miliarde de dolari!
ALEXANDRU MARINESCU

Despre cimitirele evreieşti la Institutul Cervantes

Institutul Cervantes din Capitală a găzduit marţi, 22 noiembrie, proiecţia filmului documentar „Şi lespezile vorbesc. Cimitirele evreieşti din Bucovina”, realizat de Fundaţia „Art Promo”,
cu sprijinul Direcţiei pentru Relaţii Interetnice din
cadrul Ministerului Culturii. Regia filmului aparţine
lui Florin Costache, iar coordonatorul proiectului
a fost Arpad Harangozo. Pelicula documentară
a fost primită cu deosebit interes de un public
numeros format din jurnalişti, cercetători, studenţi
şi persoane interesate de subiect. Prezenţi în
sală au fost şi Amet Aledin, secretar de stat în
cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice,
şi regizorul Erwin Şimşensohn, secretar de stat
în cadrul Ministerului Culturii.
În cuvântul său de deschidere, consultantul ştiinţific al
producţiei documentare, conf.univ.dr. Felicia Waldman, s-a
referit la îndelungata istorie a cimitirelor evreilor de origine
sefardă, care au ajuns şi pe teritoriul Bucovinei după expulzarea colectivă din Spania anului 1492. Vorbitoarea a amintit
specificitatea anumitor cimitire, care reunesc pietre tombale

aparţinând ambelor rituri – sefard şi aşkenaz –, ceea ce
constituie o caracteristică aparte în cadrul mai larg al evreimii est-europene. În cele mai multe din cazuri, a afirmat ea,
acestea reflectă atât statutul social, cât şi gradul
de instruire al celui decedat, prin intermediul artei
împodobirii şi graficii tombale.Printre elementele
grafice recurente se numără cartea, ca simbol
distinctiv al unui decedat care aparţinea clasei
instruite a comunităţii.
O altă perspectivă a filmului prezentat se referă la elementele de arhitectură ale sinagogilor, iar
la această secţiune pot fi amintite Sinagoga din
Botoşani, Templul din Rădăuţi sau Sinagoga-Catedrală „Ba’al Şem Tov” din Piatra-Neamţ, ridicată
în anul 1766, ea fiind una dintre cele mai vechi sinagogi de
lemn din Europa. În plan secund, povestea lespezilor din
nordul Moldovei prezintă istoria lui Şmil Gruber, un evreu
new-yorkez care ajunge în ţara bunicilor săi pentru a identifica
mormântul bunicii, misiune pe care o va duce la bun sfârşit
în pofida anevoiosului itinerariu. (DAN DRUŢĂ)

De la structura
organizatorică
fundamentală
la diversitatea
organizaţiilor evreieşti
Comunitatea „Kehillah”, prin complexitatea atribuţiilor sale, a fost şi a rămas
structura organizatorică fundamentală a
societăţii evreieşti în contextul diasporei, în
general, şi implicit în România. Dar nu a fost
unica organizaţie. Moritz Schweig, una dintre
personalităţile proeminente ale colectivităţii
evreieşti din România, astăzi mai de nimeni
ştiut, a editat în 1917 un Indicator al organizaţiilor şi instituţiilor evreieşti din Bucureşti.
Lucrarea, alcătuită la iniţiativa şi cu sprijinul
B’nai B’rith „Noua Fraternitate”, conţine informaţii despre activitatea diferitelor organizaţii
ale evreimii bucureştene, care funcţionau la
începutul secolului al XX-lea. Sunt repertoriate 189 de organizaţii şi instituţii. Clasificate
după conţinutul activităţii lor, Schweig le-a
împărţit în următoarele categorii: organizaţii
socio-culturale; politice; cu scopuri didactice;
religioase; societăţi sacre de înmormântare;
loje B’n,i B’rith; societăţi pentru sprijinirea
studenţilor; societăţi filantropice; o societate pentru
acordarea de împrumuturi
fără dobândă; societăţi
pentru ajutorarea elevilor
săraci; societăţi pentru
înfiinţarea şi întreţinerea de spitale; cercuri
culturale; cercuri medicale; societăţi studenţeşti; societate de gimnastică; Toynbee-Hall;
societăţi sioniste; societăţi cooperatiste; societate dramatică (Teatrul Evreiesc); societăţi
de ajutor reciproc.
Din categoria instituţiilor făceau parte
templele şi sinagogile (la data respectivă
35), trei aziluri, un orfelinat, două gimnazii,
o şcoală comercială inferioară cu o clasă
superioară, o şcoală profesională de fete,
o şcoală de meserii (Ciocanul), opt şcoli
primare de băieţi, patru şcoli primare de
fete, una grădiniţă de copii, patru cantine
şcolare, două biblioteci. Intreţinerea acestei reţele organizatorice şi instituţionale
revenea filantropilor obştii, ceea ce nu era
o sarcină uşoară.
Din totalitatea organizaţiilor se evidenţiază, printre altele, Societatea Culturală
„Şaron”, înfiinţată în anul 1911, preşedinte
fiind dr. I.I. Niemirower. Conform statutului,
„Şaron” era o societate culturală având ca
scop răspândirea culturii evreieşti în rândurile maselor largi ale evreimii nu doar din
Bucureşti ci şi în întreaga ţară. Din punct de
vedere ideologic era pe poziţiile sionismului
cultural. Putea face parte din organizaţie
oricine plătea o cotizaţie lunară benevolă.
Membri de onoare erau cei care sprijineau
organizaţia din punct de vedere material şi
aduceau diferite servicii. Activitatea principală era axată pe conferinţe, pe editarea şi
difuzarea de broşuri. Iată câteva exemple
de conferinţe ţinute la începutul anului
1914: ”Literatura neoevreiască”; ”Moses
Mendelssohn, filozof şi apărător al evreilor”; ”Sionismul cultural”; ”Muzica în Cultul
Mozaic” (conferenţiar Ivela). Un alt cerc
cultural înfiinţat în 1915 a fost „Libertatea”,
care a funcţionat sub preşedinţia dr. W. Filderman. Cercul a avut un dublu rol: cultural
şi de asistenţă socială. Conform procesului
verbal încheiat cu ocazia constituirii, scopul
cercului a fost răspândirea culturii române
prin stabilirea unei conlucrări pe teren cultural între români şi evrei.
Activitatea culturală a Cercului „Libertatea” era chemată să meargă în paralel cu
mişcarea politică iniţiată de Uniunea Evreilor
Pământeni, principala organizaţie politică a
evreimii din România, care a militat pentru
apărarea drepturilor ei cetăţeneşti. Având în
vedere rolul ei important, ne propunem ca în
această rubrică să-i prezentăm activitatea
de-a lungul deceniilor până după cel de-al
doilea război mondial
LYA BENJAMIN

Organizaţii
ale evreilor
din Bucureşti
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C omunitAT i
Arad

Efervescenţă culturală

În ultimele două luni, mai multe evenimente au marcat bogata activitate dusă
de membrii Comunităţii Evreilor din Arad.
Pe 30 noiembrie a.c., cu prilejul împlinirii
a 250 de ani de la naşterea rabinului
Aron Chorin, a fost lansată, în cadrul unui
simpozion organizat de Comunitate şi de
Centrul de Studii Iudaice al Universităţii
”Vasile Goldiş” din Arad, lucrarea ”Aron
Chorin. O schiţă biografică” de Leopold
Löw, din Seghedin (Ungaria). Lucrarea a
fost scrisă în 1863, în limba germană, iar
acum cei interesaţi o pot citi şi în limba
română.
Rabinul Aron Chorin a fost o personalitate emblematică a vieţii religioase
din sud-estul Europei care, în spiritul
iluminismului, al Haskalei, a încercat,
respectând principiile de bază ale religiei
mozaice, să o modernizeze, să o sincronizeze cu spiritul european. Deşi născut
într-un alt capăt al Imperiului Austriac,
Aron Chorin şi-a desfăşurat cea mai mare
parte a activităţii lui rabinice la Arad şi s-a
bucurat de un prestigiu enorm în rândul
cetăţenilor oraşului, evrei şi creştini deopotrivă. La mormântul lui, aflat în vechiul
Cimitir Neolog din oraş, vin oameni de
toate religiile, aducând bileţele pe care
sunt înscrise dorinţele lor. Este considerat
rabin făcător de minuni.
La simpozionul organizat odată cu
lansarea volumului au participat cercetători, istorici, profesori universitari implicaţi
în studii iudaice, atât din România cât şi
din străinătate, printre care prof. univ. dr.
Ladislau Gyemant, dr. Claudia Ursuţiu
(Academia Română, Cluj), drd. Emanuel
Grec (Universitatea Central -Europeană,
Budapesta), dr. Lucian-Zeev Herşcovici (Biblioteca Naţională din Israel), dr.
Marius Ioan Grec (Universitatea de Vest
”Vasile Goldiş” din Arad), ing. Ionel Schlesinger, preşedintele C.E. Arad.
Cât de importantă este această lucrare, atât pentru comunitatea evreilor cât şi
pentru promovarea multiculturalismului
din Arad, a reieşit din cuvântul prof.univ.
dr. Marius Ioan Grec, directorul Centrului

de Studii Iudaice ”Acad. Nicolae Cajal”
al Universităţii de Vest ”Vasile Goldiş”.
”Relevarea şi promovarea pe o scară
largă a celui mai important şef-rabin al
comunităţii evreieşti din Arad, pionier al
reformării iudaismului pe plan european,
se dovedeşte a fi nu numai o bună ocazie pentru a evidenţia, o dată în plus,
caracterul peren al multiculturalismului
arădean, cât mai ales pentru a susţine...
afirmarea unei realităţi istorice insuficient
cunoscute”, a spus el. Vorbitorul a arătat

de asemenea că ”proiectul Chorin”, res
pectiv traducerea şi editarea lucrării, reprezintă o premieră editorială, fiind prima
reeditare internaţională de la publicarea
ei şi s-a realizat în colaborare cu o serie
de specialişti în studii iudaice – Claudia
Ursuţiu, Ladislau Gyemant şi Ioan Chirilă
din mediul academic clujean, Lucian-Zeev
Herşcovici (Israel) şi ing. Ionel Schlesinger, preşedintele C.E. Arad.
La rândul său, Ionel Schlesinger a
conturat personalitatea lui Aron Chorin,

Cătălin Mihuleac
la Sinagoga-Catedrală ”Baal Shem Tov”
Piatra-Neamţ

Încă o dată, SinagogaCatedrală ”Baal Shem
Tov” a fost plină de lume
(peste o sută de persoane), confirmând faptul
că în anii din urmă ea a
devenit un obiectiv frecventat cu interes de iubitorii de cultură din PiatraNeamţ. Evenimentul la
care ne referim (petrecut
marţi, 22 noiembrie 2016)
a adus, de astă dată,
cartea în centrul atenţiei.
Sub egida unei manifestări devenită tradiţională
deja, ”Antologia scriitorilor
români contemporani”
(iniţiată de Biblioteca Judeţeană ”G.T. Kirileanu”
Neamţ, această ediţie fiind organizată în
colaborare cu Comunitatea Evreilor Piatra-Neamţ), au fost prezentate volumele
de succes ale prozatorului ieşean Cătălin
Mihuleac, America de peste pogrom (roman, Ed. Polirom, 2014) şi Ultima ţigară a
lui Fondane (microromane, idem, 2016),
ambele inspirate din viaţa şi istoria evreilor moldoveni.
Ca de obicei, activitatea a fost coordonată de scriitorul Adrian Alui Gheorghe
(directorul Bibliotecii ”G.T.K”), prezentarea invitatului fiind asigurată de scriitorii
Adrian G. Romila şi Emil Nicolae-Nadler.
Punctul maxim de interes, evident, l-a
constituit intervenţia lui Cătălin Mihuleac, care a explicat pe larg felul în care
s-a documentat şi a transfigurat artistic

subiectele, totodată citind fragmente din
cărţile sale. Cu această ocazie a fost
transmisă în premieră ştirea că romanul
America de peste pogrom va fi tradus
şi publicat de o mare editură germană.
La reuşita evenimentului au contribuit şi
elevii Liceului de Arte ”Victor Brauner”
din Piatra-Neamţ, care au susţinut un
program muzical (Rebeca Arseni şi Karina Boanţă – la flaut, Marco Bălău – la
chitară clasică).
Menţionăm că la eveniment au fost
prezenţi şi domnii Laurenţiu Cristinel
Dulamă, vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Neamţ, şi Silviu Vexler, consilier în cadrul F.C.E.R., care au apreciat,
în intervenţiile lor, calitatea manifestării
de la Sinagoga-Catedrală ”Baal Shem
Tov”. (E.N.)

ales la vârsta de 23 de ani şef-rabin al
comunităţii arădene. ”Aflat sub influenţa
tendinţelor de reformare a religiei, pornite
din Hamburg şi găsind o comunitate cu
enoriaşi adepţi ai iluminismului, Chorin
a reuşit să introducă inovaţii benefice în
slujba religioasă, a determinat orientarea
tinerilor spre studiu în diferite domenii
laice, precum şi integrarea mai profundă
a evreilor în cadrul societăţii, în paralel
cu o apropiere faţă de celelalte culte ale
urbei. A introdus orga în sinagogă şi s-a
manifestat pentru oficierea slujbei în limba
vorbită pe plan local, pentru ca astfel ”şi
inima să înţeleagă ceea ce buzele rostesc”. A scris cărţi cu conţinut teologic,
a publicat poezii, a purtat polemici. Pe
de altă parte, a arătat vorbitorul, ”a fost
tracasat, umilit, atacat” de dogmatici,
dar a fost apărat de membrii comunităţii
evreieşti din Arad.
Lansarea volumului a fost considerată
de către toţi participanţii la simpozion un
eveniment cultural excepţional, nu numai
pe plan local ci şi în mediile care studiază
istoria iudaismului.
Un alt moment cultural şi istoric deosebit de important, care l-a precedat pe
cel dedicat rabinului Aron Chorin, a fost
lansarea la Sinagoga Neologă din Arad ,
pe 13 octombrie a.c., a volumului ”O istorie a Holocaustului european. Cazul României”, de Stelean-Ioan Boia şi Marius
Ioan Grec, ambii – cercetători la Centrul
de Studii Iudaice al Universităţii ”Vasile
Goldiş”.Cartea a fost editată cu sprijinul
Centrului Municipal de Cultură, Arad.
La lansare au participat reprezentanţi ai
autorităţilor locale, ai cultelor, membri ai
Comunităţii Evreilor, elevi de liceu şi Andreea Mocanu, din partea MAE şi IHRA,
care a transmis un mesaj din partea
ambasadorului Mihnea Constantinescu,
preşedintele organizaţiei.
EVA GALAMBOS

Bacău
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AD MEA
VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi
nãscuþi în luna
ianuarie

n Preşedintele C.E. Brăila, NADIA
USTINESCU, s-a făcut remarcată prin
receptivitatea faţă de
suferinţele vârstnicilor
cu inerente probleme de sănătate, chiar
înainte de a activa în
domeniul asistenţei
sociale din comunitate şi, multă vreme,
ca vicepreşedinte al
acesteia. O comunitate cu reuşite notabile: marcarea cum se
cuvine a sărbătorilor evreieşti, însufleţite de corul format din copii şi părinţi,
beneficiind de conducerea lui Bogdan
Lifşin; templul şi cimitirul evreiesc bine
întreţinute; cultivarea multiculturalismului; ospitalitate.
n Preşedintele C.E. Iaşi, ing.
ABRAHAM GHILTMAN, pune suflet,
energie, competenţă
în tot ceea ce face.
Îl animă sentimentul
responsabilităţii de a
conduce o comunitate
cu vechi şi cunoscute
tradiţii religioase, culturale. Mărturie stau
recenta reinaugurare
a Sinagogii Merarilor,
lucrările de restaurare a Sinagogii Mari
aflate în stadiu de finalizare, manifestările comemorative anuale dedicate
victimelor Pogromului de la Iaşi, din
1941, monumentul tombal al celor ucişi
la Popricani, din Cimitirul Păcurari,
simpozioane.

Evenimente culturale marcante

Lecþii sui generis despre istoria
evreilor
Pentru patru grupe de elevi băcăuani
de la Şcoala Gimnazială „George Bacovia”, Colegiul Naţional „Andrei Saligny”,
Colegiul „Vasile Alecsandri”, Săptămâna
altfel a însemnat şi o mai bună cunoaştere a istoriei concetăţenilor lor evrei prin
contactul cu instituţia-nucleu a iudaismului, sinagoga. Contact realizat prin vizite
la Muzeul de Istorie a Evreilor şi la cele
două sinagogi din Bacău. Tinerii au fost
impresionaţi de grozăviile Holocaustului
european, ale Holocaustului din România – de la legislaţia rasială la pogromuri
şi deportări în Transnistria. S-au arătat
interesaţi de recenta ceremonie de inaugurare a Piaţetei „Elie Wiesel” de la
Bucureşti şi au pus întrebări legate de
religia mozaică sau de obiceiurile evreieşti de sărbători.
Meritorie – iniţiativa şi organizarea
acţiunii educative, realizată de profesori
de la şcolile sus-menţionate.

ªcoala Gimnazialã
„Alexandru ªafran”
Nu întâmplător, între C.E. Bacău şi
Şcoala Gimnazială „Al. Şafran” din Bacău
există mai vechi relaţii de parteneriat.
Şcoala a primit acest nume prestigios ca
o recunoaştere, din partea autorităţilor
locale. Recent, C.E. Bacău a primit invitaţia să participe la lansarea, la Bacău,
a parteneriatului strategic „Erasmus +
2015-2016”, deosebit de sugestiv intitulat
“Knowing you, knowing me“. Din cuvântările prof. Maria Zatu, directoarea şcolii,
şi al iniţiatoarei Proiectului la Bacău, prof.
Cojocaru, am dedus că scopul principal al
Programului este educaţia copiilor în spiri-

tul toleranţei faţă de cei ce sunt diferiţi de
ei, concomitent cu antrenarea copiilor în
activităţi cultural-artistice şi de informare,
pe aceeaşi temă. La program, finanţat şi
din fonduri UE, participă şi alte patru şcoli
gimnaziale, din Franţa, Ungaria, Turcia şi
Marea Britanie.
În cadrul lansării acestuia la Bacău,
am asistat la minunate evoluţii ale micuţilor artişti de la Şcoala „Alexandru Şafran”.
În cuvântarea sa, Izu Butnaru, preşedintele C.E. Bacău, a mulţumit pentru invitaţie
şi i-a felicitat pe organizatori .
Coresp. HAINRICH BRIF

Studierea istoriei Holocaustului
în administraþia publicã
A fost semnat recent un Protocol de
colaborare între Primăria Municipiului Bacău, Institutul Naţional pentru Studierea
Holocaustului în România „Elie Wiesel”
(INSHR – EW) şi Muzeul Memorial al
Holocaustului din SUA (USHMM).
„Obiectul acestui Protocol îl reprezintă
stabilirea obligaţiilor părţilor pentru promovarea educaţiei privind Holocaustul,
precum şi pentru cunoaşterea fenomenelor negative din societatea contemporană, care au condus în trecut la tragedia
Holocaustului.
Scopul Acordului este consolidarea
educaţiei despre Holocaust, inclusiv la
nivelul funcţionarilor publici şi al personalului din administraţie, confirmând şi
în acest mod angajamentul României de
a cultiva memoria victimelor Holocaustului şi de a educa generaţiile viitoare în
spiritul toleranţei şi al respectului pentru
valorile umane, astfel încât fapte tragice
similare să nu mai fie posibile niciodată”,
I.D.
(Continuare în pag. 21)
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75 years since the deportation of the Jews from Dorohoi

On November 22, several events
commemorating the victims of the

deportations of Jews to Transnistria were
organized in Dorohoi, Botoşani County.
During the same period in the city the
creation camp “Art, Education, Memorythe young artists’ talent in the service of
truth” took place.
In the presence of the FJCR
President, Dr. Aurel Vainer MP, and
several local officials and high-level
state representatives commemorative
plaques have been unveiled in the train
station of Dorohoi and at the synagogue
in Wasserman Plaza.
After these solemn moments followed
the Symposium “75 years since the
deportation of the Jews from Dorohoi to
Transnistria”, at the theatre in Dorohoi;
speeches were held by: Dr. Aurel Vainer,
Victor Opaschi, Secretary of State at the
State Secretariat for Religious Cults,
Oana Rogoveanu, director of the Division
for Human Rights, Ministry of Foreign
Affairs, Ieronim Sinaitul, Patriarchal Vicar

Bishop, Dr. Adina Babeş, researcher at
the “Elie Wiesel” Institute (INSHR), Prof.
Ilarion Mandachi and Dr. Andreea Toma,
from the Center for the Study of the Jews’
History in Romania.
The painting camp held at the same
time was attended by 32 students from
high-schools in Botoşani, Bacău, Buzău
and Dorohoi. The main goal of the project
was to contribute to a better knowledge
and to promote the truth about the
Holocaust through art, to reach a healthy
moral climate which will combat antiSemitism, xenophobia and hatred against
man among the younger generation.
The works of young artists will travel
as a collective exhibition in Bucharest,
Brussels and the Vatican.
The Federation of the Jewish
Communities from Romania-Mosaic Cult
(FJCR-MC), JDC, Filderman Foundation,
the National Institute for the Study of the
Holocaust in Romania “Elie Wiesel”, the

The Panel „Şafran: Israel and its roots”

Central Association of Friendship
and Cultural Ties Romania-Israel,
in partnership with the Chamber of
Commerce and Industry RomaniaIsrael, organized on November 29 2016
a panel dedicated to the volume “Israel
and its roots” by Alexandru Şafran.
Starting with the main tenets of the Great
Rabbi of Romania and Geneva, the
participants referred to the volume that
includes Şafran’s lectures, extrapolated

Elie Wiesel
honored
in Washington

The Holo
caust Museum
in Washington
DC organized
an homage
event to the
memory of
the writer and
philosopher
E l i e Wi e s e l ,
Nobel Peace
laureate, born
in Sighet on
September 30,

1928.
Attending the event, Romania’s
ambassador to the US, George Cristian
Maior, gave a speech in front of over
1,500 guests. According to Agerpres,
Orrin Hatch, Republican President of
the Senate, Nancy Pelosi, minority
leader of the House of Representatives,
Samantha Power, US Ambassador
to the UN, Ron Dermer, Israeli
Ambassador to the US, Tom Bernstein,
president of the Holocaust Memorial
Museum, Sara Bloomfield, Holocaust
Memorial Museum Director and Elisha
Wiesel, son of the writer Elie Wiesel,
have also spoken on the occasion.
Romanian Ambassador paid
a tribute to Elie Wiesel, showing
that through his work he had an
immeasurable impact on the world.
“With his life work at the service of
the oppressed, Elie Wiesel has taught
the world about the importance of
remembrance and inspired us all to
have confidence in the resilience and
strength of the human spirit”, George
Cristian Maior said. Also, Romanian
Ambassador recalled the legacy of Elie
Wiesel to Romania, stressing his strong
ties with his native country.
Elie Wiesel, a Holocaust survivor,
died on July 2, 2016, in New York.

and updated ideas from the book and
demonstrated the fundamental truth
stated by the author, namely the land of
Israel is the foundation of Judaism, there
the teachings of the Torah can be fully
respected and applied.
In the debate where Dr. Aurel Vainer,
FJCR President, General (in reserve)
Mihail Ionescu, President of the Central
Association of Friendship and Cultural
Ties Romania-Israel, Călin Coșar,
President of the Chamber of Commerce
and Industry Romania-Israel, Eng. José
Iacobescu, President of B’nai B’rith
Romania, Alexandru Marinescu, Hasefer
Publishing Director, Matan Safran, head
of the economic Mission of the Israeli
Embassy in Romania and grandson of
Rabbi Şafran, Radu Homescu, former
Ambassador of Romania in Israel, Eng.
Paul Schwartz, JCB President, Ţicu
Goldstein, the translator of some of
Şafran’s books, Sergiu Iosipescu, Riri
Manor, writer and poet, researchers,
historians and other guests participated,
two main issues were addressed. On
the one hand the essence and the
thesis of the debated volume and the
author’s personality, on the other hand,
the reorganized Association activity with
a focus on collaboration at European

level with similar organizations in
other countries to support Israel. The
interpretion of the ideas of the book
stirred a particular interest, all related to
Israel’s heavenly roots, to the dual and
contradictory character of the Jewish
state – secular and religious – and
disputes that occur to elucidate this issue
and to reach a balance. An important topic
of the panel has been the evocation of the
Great Rabbi Şafran by those who knew
him and had the opportunity to listen to
him, characterized as an European, a
man of special erudition, brave, who
fought to rescue the Romanian Jews
during the Second World War, a man
who encouraged the Judeo-Christian
dialogue.

The International Yiddish Theatre
Festival - first edition in Romania

Between November 20-27 2016,
the Jewish State Theatre hosted the
first International Festival of Yiddish
Theater in Romania. The event took
place to celebrate 140 years since Avram
Goldfaden founded the first professional
Yiddish theater in the world (1876,
Summer Garden “Green Tree” in Iaşi).
The event was organized by the Jewish
State Theatre, with the support of the
Bucharest Municipality, the Ministry of
Culture, the Ministry of Foreign Affairs,
the Romanian Cultural Institute, the
Romanian Government – Department
for Interethnic Relations (DIR) and the
Theatre Union from Romania (UNITER).
The festival included a series of
cultural activities, from theater to music
concerts, from specialized seminars to
publishing events, most with international
participation. Thus, the plays have
proposed a diverse repertoire, honoring
authors like Shalom Alechem, H. Leyvik,
Dani Horowitz, Miriam Hoffman, Georg
Kreisler, different as creative periods
and manners of artistic expression. The
concerts were offered by artists from the
USA (Zalmen Mlotek, The Klezmatics,
Yiddish Art Trio, The Essence) and by

artists from Romania (AG Weinberger,
Maia Morgenstern & Bucharest Klezmer
Band), combining the capitalization of
tradition and the modernity of style.
The workshops (led by Zalmen Mlotek,
David Esrig, Rafael Goldwaser & Daniel
Galay, Schmuel Atzmon) offered an
overview of the history of Yiddish culture
– music, theater, and literature – but also
of the working methods of the director, the
possibilities for text comprehension and
actors’ interpretation. The book releases
were submitted to the public attention
two volumes aimed to bring closer the
reader to the history of Yiddish literature
- Camelia Craciun, “140 years of Yiddish
theater in Romania” and “From Dibuk to
the big lottery ticket. Anthology of Yiddish
theater “- a memoir grouped as stories,”
It was only the day before yesterday ...“
by Israeli writer Yoel Rippel.
These events paralleled the
permanent exhibitions “Jana Gertler”
and “Barasheum” with images painted on
the windows of the Jewish State Theatre
of reflecting Jewish wisdom, respectively
Jewish theater history through photos of
actors who have ennobled it over time.

Centre for the Study of the Jews’ History
in Romania, the Jewish Community from
Dorohoi, the Municipality of Dorohoi,
the County Council of Botoşani, the
Association of the Romanian Jews Victims
of the Holocaust, in partnership with the
Department for Interethnic Relations and
the Ministry of Transportation were the
organizers and partners of the events in
Dorohoi.

Keshet
at the Jewish
Community
Center
in Bucharest

Keshet, the 9 th edition, marking
the World Day of Jewish Studies,
was organized this year in 18 Jewish
communities in our country. The Jewish
Community Center (JCC) in Bucharest
hosted a special event by its variety
– politics, film, literature, music and
sports – hot topic, important guests.
The concept belonged to the JCC team,
director Adi Gueron, to Delia Marc,
responsible for the middle generation,
who held introductory speeches, but
also to their collaborators.
Th e m o d e r a to r o f th e p a n e l
“UNESCO versus Jerusalem”, Dr.
Aurel Vainer, FJCR President, showed
that UNESCO resolution on the sacred
heritage of Jerusalem, who claims
that the assets belong exclusively
to Muslim, ignoring the Jewish and
Christian holy places has a political
character. A pro-Palestinian resolution
trying to “force the hand” of the world
public opinion that Jerusalem should
not be considered the capital of
Israel. A resolution issued despite the
Israeli government guaranteeing the
coexistence of the three religions in the
Holy City. The resolution was criticized
by Israel and other countries and other
Jewish organizations. In the same spirit
spoke the former Foreign Minister
Teodor Baconschi, stressing that Israel
is “the only democracy in the region”,
which must be defended because it is
the epicenter of the Middle East conflict.
UNESCO resolution creates a
false problem: the sacred heritage
issue of Jerusalem has never been
questioned. Former Minister of Culture
Theodor Paleologu lamented that
UNESCO gave up the overarching
objectives from the beginings. Film
critic Dana Duma introduced the
audience to the world of Woody Allen.
American in style and conception of
cinema, the filmmaker is European
through his models, the great directors
Bergman, Fellini. Woody Allen’s hero
is a “simple man”, his films, especially
those made at maturity, are charged by
philosophy, autobiographical elements
and Jewishness. These were illustrated
with excerpts from his filmography. The
performance of Romanian Jewish great
athletes were presented by Pompiliu
Nicolae Constantin, historian and
sports commentator. A real expression
– the lecture of the canoe double
Olympic champion, Leon Rotman.
In the focus of A.G. Weinberger and
John Straton were the laureate of the
Nobel Prize for Literature, Bob Dylan.
The artist interpreted the songs of
singer-songwriter in personal style. The
journalist outlined milestones from the
great artist’s life and work. Children’s
Keshet also took place.
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Brit Mila la Timişoara

Recent, Comunitatea Evreilor Timişoara a celebrat intrarea în rândurile
sale, prin ceremonia de Brit Mila, a micuţului Matan Fekete. Evenimentul a fost
oficiat de Rabinul Zvika Kfir, în timp ce

cel care a realizat procedura tradiţională
care consfinţeşte intrarea în rândurile
Poporului Evreu a fost un tânăr moel,
de doar 25 de ani, din Israel. În pofida
tinereţii, acesta a venit cu o experienţă
impresionantă în domeniu. Momentul a
adus mare bucurie membrilor comunităţii care au sărbătorit evenimentul şi au
felicitat familia, dorindu-le viaţă lungă,
„Ad Mea veesrim!”, părinţilor şi celor doi
copii, Ezra şi Matan.
În ultimii ani, la Timişoara au fost
mai multe Brit Mila şi Bar Miţva, ceea ce
consfinţeşte vitalitatea acestei comunităţi şi conectarea ei cu tradiţia iudaică.
Spunem tradiţionala urare de „Mazal
Tov!” tuturor celor care, prin asumarea
şi păstrarea acestor tradiţii, îşi asumă
cu toată convingerea apartenenţa la
evreimea din întreaga lume. (L.F.)

Din nou printre prieteni

Mini-tabăra pe care C.E. Iaşi a organizat-o în cadrul activităţii de cult la C.I.R.
Borsec a debutat pe 15 septembrie, într-o
frumoasă după-amiază de toamnă, urmată de un asfinţit dominat de superbe culori
specifice zonei montane.
Tabăra de acum, de la Borsec, a fost
ca o vizită făcută unor vechi prieteni. La
sosire am fost întâmpinaţi cu frumoase
cuvinte de bun-venit de familia Pop,
gazde primitoare, oameni cu inima deschisă, dispuşi să-ţi satisfacă dorinţele
astfel încât fiecare clipă să fie o evadare
din cotidianul absurd al betoanelor, cu
aglomeraţie, stres şi gălăgie. Seniorii
ieşeni au fost cuceriţi imediat de liniştea
şi frumuseţea acestui loc, de atmosfera
plăcută realizată printr-o serie de modernizări şi de curăţenia pe care au găsit-o.
Modele de ospitalitate, sociabili şi
plini de solicitudine, gazdele nostre au
depus tot efortul pentru a-şi mulţumi musafirii: ce mai, la vila „Bagolyvar” (”Cuibul
Bufniţelor”) te simţi ca acasă. Bucătăria
este echipată cu tot ce trebuie pentru
pregătirea meselor zilnice caşer. Atenţia
acordată de personal oaspeţilor a fost impresionantă: mâncare din belşug, frumos
prezentată, variată şi c-un gust delicios,
iar camerele impecabil de curate.
Vila „Cuibul Bufniţelor” este o oază de
linişte, cu un peisaj mirific, aer ozonat şi o
recomand celor care doresc respect pen-

tru intimitate. Aici poţi să asculţi o muzică
cu un ritm aparte: un dangăt de talangă,
un ciripit de pasăre, un zumzet de albină,
foşnetul unei flori ce îşi împrăştie roua...
totul, pe fundalul unui şopot cristalin de
izvor.
Ne-aţi făcut să ne simţim invitaţi importanţi ai unor prieteni de demult. Sunteţi
o echipă extraordinară, v-aţi descurcat
admirabil, am fost impresionaţi de calda
voastră ospitalitate!
Cele câteva zile petrecute la Borsec
ne-au făcut să uităm stresul cotidian şi
să plecăm cu bateriile încărcate pentru
perioada ce urmează. Ne-am simţit foarte
bine, ca şi cum am fi stat în casa noastră
de la munte. Tot ce-i frumos durează puţin, dar ceea ce am trăit aici timp de trei
zile a fost fermecător şi a trecut de parcă
a fost o clipă.
Am plecat de la C.I.R. Borsec cu amintiri frumoase, speranţe să ne revedem
şi-n anii viitori şi să fim primiţi cu aceeaşi
căldură.
Multe mulţumiri şi felicitări destoinicilor gospodari şi întregului colectiv de
la vila „Bagolyvar” pentru amabilitatea
lor. Întreaga gratitudine şi recunoştiinţă
F.C.E.R., care a organizat aceste minunate Centre de Instruire şi Recreere, unde
vom reveni mereu cu plăcere.

Ing. Paul Schwartz,
preşedintele C.E.B.,
a apreciat că astfel de evenimente sunt
demne de laudă mai ales dacă ne gândim
că trăim într-o lume stăpânită de crize. A
arătat că pe rabinul Alexandru Şafran l-a
întâlnit în copilărie, când Eminenţa Sa a
avut două întâlniri cu tatăl lui. Persoana
rabinului l-a impresionat profund. Concret, el nu ştie ce au vorbit cei doi, dar
după aceea tatăl lui i-a spus că i-a dat
sfaturi. Copilul Paul Schwartz a rămas
puternic afectat când a auzit că rabinul
Şafran va pleca din ţară.
Pentru scriitoarea israeliană Riri Sylvia
Manor, rabinul Şafran, pe care l-a ascultat
vorbind la Tel Aviv, a fost ”un om sfânt”.
Gazda acestei întâlniri, Călin Coşar,
preşedintele Camerei de Comerţ România-Israel, a mulţumit generalului (r) Mihail
Ionescu şi rabinului Shaffer, precum şi
celorlalţi invitaţi pentru organizarea şi
participarea la această masă rotundă.

mai apropiate sau mai îndepărtate din
România, unii dintre ei supravieţuitori ai
Holocaustului, alţii, morţi în deportări. S-a
referit şi la activitatea lui în România, la
colaborarea cu Călin Coşar, împreună cu
care a realizat multe lucruri importante.
”Poate că din cauza destinului meu, simt
că în funcţia mea de diplomat servesc
atât interesele Israelului, cât şi ale României”. Pentru viitor, a spus că doreşte
să continue această colaborare dintre
cele două ţări, în speranţa aprofundării ei.
Matan Safran a mulţumit pentru frumosul
omagiu adus unchiului său, rabinul Alexandru Şafran.

Ing. SOLO ROTENSTAIN

Masa rotundă – Alexandru Şafran:
„Israel şi rădăcinile sale”

(Urmare din pag. 7)

„România a fost destinul meu”
A fost mesajul transmis de Matan
Safran, şeful Misiunii Economice din cadrul Ambasadei Statului Israel în România, nepot al rabinului Alexandru Şafran.
El a povestit cum a ajuns la Bucureşti,
deşi ar fi trebuit să meargă la Bruxelles;
crede că, prin prezenţa lui aici, cercul „s-a
închis”. „România a fost destinul meu”, a
spus Matan Safran, enumerând rudele

Un mare european
Deşi nu l-a cunoscut personal,
dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R,.
a participat la Academia Română şi la
Sinagoga din Geneva la omagierea personalităţii rabinului Şafran. Acolo, oameni
importanţi au explicat ce a însemnat pentru Geneva acest om. A fost un european,
susţinător al dialogului iudeo-creştin, un
om multilateral. În cuvântul său de la
Geneva, preşedintele Federaţiei a pus
accentul pe calităţile umane ale lui Şafran
– omenie şi curaj, cu aplecare spre filozofie şi sionist. A avut relaţii bune cu lumea
românească şi cu familia regală română.
De la rabinul Şafran avem o moştenire
extraordinară. Este un privilegiu că printre
noi a trăit un astfel de om.
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David Ben Gurion –
făuritor al noului stat Israel

Legitimitatea statului Israel, ca şi a Ierusalimului ca fiind capitala statului evreu
este adesea contestată, la aproape şapte
decenii de la declararea
Independenţei. Mişcarea
sionistă, născută în secolul al XIX-lea, efectul
Şoah-ului, în care a pierit
o treime din populaţia
evreiască a globului, au
jucat un rol important în
făurirea patriei evreieşti
pe locul său atestat în
Tora. David Ben Gurion
a fost cel care a citit Declaraţia de Independenţă
şi a condus ca şef de
guvern politica acestui
stat în prima perioadă a
consolidării structurilor
administrative şi a poziţiei internaţionale
ale Israelului.
Născut la 16 octombrie 1886, la
Plonsk (Polonia), el a decedat, după o
viaţă dăruită cauzei evreieşti, la vârsta
de 87 de ani, la 1 decembrie 1973, fiind
înmormântat la Tel Aviv.
Spre sfârşitul carierei era supranumit
„leul deşertului”, dar azi Israelul nu mai
este un deşert. Ben Gurion a condus
mult timp mişcarea sindicală, înainte de
Independenţă, a fost două zile preşedintele Noului Stat (fiind urmat de Chaim
Weizman), a ocupat funcţii, precum cea
de şef de Guvern, ministru al Apărării,
Transporturilor şi altele. A condus Partidul Mapai (social-democrat de dreapta),
Rafi, Lista Naţională. A format o serie de
oameni politici care i-au continuat politica.
Deseori criticat pentru stilul său autoritar,
s-a dovedit un politician consecvent principiilor de drept, cât şi ale iudaismului, în

care a crescut de tânăr. A fost o personalitate cunoscută în întreaga lume, prin
voinţa şi competenţa sa de reprezentant
al Statului Israel. A condus
mulţi ani Agenţia Evreiască din Ierusalim, care
avea ca sarcină aducerea
evreilor în Ţara Sfântă.
A apărat cu hotărâre
autoritatea statului nou
creat şi a reprimat din
faşă încercări de dreapta
şi de stânga de a prezerva
entităţi militare alternative
armatei naţionale unice.
Această viziune l-a făcut
ca în ajunul Războiului de
Independenţă al Israelului
să hotărască dizolvarea
forţelor de apărare paramilitare evreieşti Hagana (inclusiv Palmah), Irgun (Etzel) şi Lehi (Grupul Stern)
şi înfiinţarea Armatei israeliene (Tzahal).
A acceptat divizarea vechii Palestine,
numai pentru a putea crea Statul Israel
modern. În timpul guvernării sale Israelul
a făcut faţă cu succes atacului coordonat
al statelor arabe din regiune în anii 19481949 şi a integrat un mare număr de
imigranţi evrei de pe cuprinsul globului.
În anii 1950, Ben Gurion a promovat o
politică de ameliorare a relaţiilor cu Germania de vest, ajungând la o înţelegere
cu cancelarul Konrad Adenauer asupra
unor însemnate ajutoare financiare
acordate Israelului ca despăgubiri pentru
crimele Germaniei naziste faţă de poporul
evreu în timpul Holocaustului. În timpul
exercitării de către Ben Gurion a funcţiei

Babeş, cercetător
al Institutului „Elie
Wiesel”, care a adus, între altele, o serie
de mărturii, ale celor care au suferit în
timpul deportărilor, păstrate în arhive.
”Lucrarea mea aduce în discuţie
evacuarea evreilor din Dorohoi în Transnistria, aşa cum reiese din declaraţiile de
proces ale unor supravieţuitori”, a spus
Adina Babeş, dând citire declaraţiilor
mai multor evrei, care au fost deposedaţi
de bunuri, evacuaţi şi deportaţi, exemplificând dramele personale, de familie
şi colective prin care au trecut aceşti
oameni şi încercările lor disperate de a
scăpa cu viaţă.
Andreea Toma, cercetător al Centrului
pentru Studierea Istoriei Evreilor din România, a susţinut în faţa celor prezenţi o
teză despre mărturiile celor deportaţi, în
relaţie cu o serie de studii despre uitare
şi aducere aminte. ”Uitarea are şi laturi
pozitive. Prin uitarea unor evenimente
traumatizante, persoana afectată poate
merge mai departe. Cu toate acestea,
există instanţe în care mecanismul uitării
devine scandalos din punct de vedere
moral. Acesta este cazul actelor de violenţă, al crimelor, terorii şi discriminării. Spre
finalul celui de-al doilea război mondial,
naziştii au făcut eforturi imense pentru a
ascunde urmele şi documentele legate de
suferinţele evreilor. Există lucruri care se
cunosc bine şi altele care rămân pierdute
în negura istoriei”, a spus Andreea Toma,
dând în continuare citire unor mărturii
dramatice ale supravieţuitorilor.
Şi profesorul de istorie Ilarion Mandachi a vorbit despre deportările în
Transnistra, punând în context toate interdicţiile şi ordinele pe care erau siliţi să
le respecte cetăţenii de origine evreiască,
făcând referire şi la amintirile personale
din perioada în care Dorohoiul era încă
locuit de un număr considerabil de evrei.
Un omagiu adus victimelor deportărilor
a transmis şi P.S. Ieronim Sinaitul, dar şi o

serie dintre participanţii din sală, cei mai
în vârstă amintindu-şi cu plăcere despre
vecinii şi prietenii lor evrei.
Organizatorii şi partenerii evenimentelor de la Dorohoi au fost Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România –
Cultul Mozaic (F.C.E.R. – C.M.), Fundaţia
Filderman, JDC, Institutul Naţional pentru
Studierea Holocaustului din România
„Elie Wiesel”, Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România, Comunitatea
Evreilor Dorohoi, Primăria Municipiului
Dorohoi, C.J. Botoşani, Asociaţia Evreilor
din România Victime ale Holocaustului
(A.E.R.V.H.), în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) şi
Ministerul Transporturilor.

BORIS MEHR
(Continuare în pag. 23)

75 de ani de la deportarea
evreilor din Dorohoi

(Urmare din pag. 4)

Evenimente
culturale
marcante

(Urmare din pag. 19) ne-au precizat Izu

Butnaru, preşedintele C.E. Bacău, şi Hainrich Brif, secretar.
Cursurile, desfăşurate de două ori pe
an, vor contribui la mai buna cunoaştere
a cauzelor şi a acţiunilor care au condus
la Holocaust în Europa, „vizând particularităţile din România”. Primăria băcăuană
se obligă să ia în evidenţă potenţialii
cursanţi, să le asigure informaţii despre
activităţi, să le monitorizeze progresele,
să ofere spaţiul necesar cursurilor şi resurse materiale: sisteme audio-video, de
multiplicare etc. INSHR – EW va elabora
„curricula” şi va desemna conferenţiarii.
USHMM va participa la alcătuirea programului, sporirea materialului documentar,
participarea unor experţi, la solicitarea
INSHR. Reprezentanţii C.E. Bacău au
urat mult succes acestei iniţiative şi consilierului Gabriel Stan.
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כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

 75שנה לגירוש היהודים מדורוהוי

ב 22-בנובמבר  ,2016בדורוהוי ,מחוז
בוטושני ,נערכו טקסי אזכרה לקרבנות
הגירוש של היהודים לטרנסניסטריה.
באותה תקופה נערך בעיר מחנה
יצירתי – אמנות ,חינוך וזיכרון – תוך
שימת דגש על הכישרון של האמנים
הצעירים בשירות האמת.
בנוכחות יו"ר הפדרציה ,ד"ר אאורל
ויינר ,וכן אישים נכבדים מקומיים,
לצד נציגים בכירים של המדינה ,נחשפו
לוחות זיכרון בתחנת הרכבת דורוהוי וכן
בבית הכנסת שבכיכר וסרמן.
לאחר אירועים חגיגיים אלה נערך
בתיאטרון דורוהוי סימפוזיון –  75שנה
לגירוש יהודי העיר לטרנסניסטריה.
נשאו דברים ד''ר אאורל ויינר ,ויקטור
אופסקי ,שר במשרד הדתות ,אנדראה
רוגובאנו ,מנהלת במנהל זכויות האדם
במשרד החוץ ,ירונים סינאיתול ,איש
הכנסייה ,ד''ר עדינה באבש ,חוקרת
במכון אלי ויזל ,פרופ' הילריון מנדקי
וד''ר אנדראה תומא ,מהמרכז לחקר

תולדות היהודים ברומניה.
בסדנת הציור ,שהתנהלה במקביל,
השתתפו  32תלמידים של בתי הספר
לאמנות בבאקאו ,בוזאו ,בוטושני
ודורוהוי .המטרה המוצהרת של
הפרוייקט הייתה שינון והדגשת האמת
על השואה באמצעות האמנות ,כדי
שהדור הצעיר יפנים את השואה ויסייע
בהדברת האנטישמיות והקסנופוביה.
עבודות האמנים הצעירים יוצגו בעתיד
בתערוכה קבוצתית בבוקרשט ,בבריסל
ובוותיקאן.
השותפים לארגון בדורוהוי היו
פדרציית הקהילות היהודיות ברומניה,
מכון פילדרמן ,המכון הלאומי לחקר
השואה ברומניה ''אלי ויזל'' ,המרכז
לחקר היהודים ברומניה ,קהילת יהודי
דורוהוי ,עיריית דורוהוי ,עיריית
בוטושני ,איגוד יהודי רומניה קרבנות
השואה ,יחד עם המחלקה לקשרי חוץ
ומשרד התחבורה.

"קשת" במרכז הקהילתי היהודי בבירת רומניה

"קשת" ,מחזור תשיעי ,המציינת את היום
העולמי של החקר היהודי ,התנהלה השנה
בקרב  18קהילות יהודיות ברחבי הארץ.
המרכז הקהילתי היהודי מעיר הבירה אירח
אירוע מגוון ומיוחד – פוליטיקה ,קולנוע,
ספרות ,מוסיקה ,ספורט ,אקטואליה
תמטית ,בהשתתפות מוזמנים נכבדים
ביותר .האירוע נערך על פי רעיון של הצוות
בהנהלת עדי גרון ,האחראי על דור הביניים.
בכנס עצמו דליה מרק נשאה דברי מבוא.
האירוע התאפיין גם במגוון המשתתפים
שבו .מנחה הפאנל ''אונסקו מול ירושלים'',
נשיא הפדרציה ד"ר אאורל ויינר ,עמד
על כך שהחלטת אונסקו בדבר המסורת
המקודשת של ירושלים ,הטוענת כי האתר
שייך במלואו למוסלמים ,תוך התעלמות
מן המקומות הקדושים ליהדות ולנצרות,
היא בעלת אופי פוליטי .זו החלטה פרו-
פלסטינאית שניסתה להפעיל לחץ על דעת
הקהל בעולם ,כך שירושלים לא תיחשב
לבירת ישראל .החלטה זו התקבלה על
אף העובדה שממשלת ישראל מבטיחה
ומקיימת הלכה למעשה את הפולחן החופשי
של שלוש הדתות בעיר הקדושה .ההחלטה
נתקלה בביקורת קשה בישראל ובארצות
אחרות מצד ארגונים יהודיים.
ברוח זו דיבר גם מי שהיה שר החוץ

שולחן עגול'' :הרב אלכסנדר שפרן – ישראל ושורשיה''
האיגוד התרבותי לידידות רומניה-
ישראל ,יחד עם לשכת המסחר והתעשייה
רומניה-ישראל ,ארגנו ב 29-בנובמבר
שנה זו ,שולחן עגול שהוקדש לספר
''ישראל ושורשיה'' מאת אלכסנדר שפרן.
על בסיס התזות העיקריות של הרב
הראשי לרומניה וז'נבה ,המשתתפים
התייחסו לספר הכולל את כל ההרצאות
שנתן אלכסנדר שפרן ,תוך התייחסות
אקטואלית לרעיונות שבספר ותוך הוכחת
האמת הבסיסית של המחבר ,ולפיה
אדמת ישראל היא הבסיס הרוחני של
האומה ,ורק שם ניתן לקיים בצורה מלאה
את מצוות התורה.
בדיונים השתתפו בין היתר ,נשיא
הפדרציה ,ד''ר אאורל ויינר ,נשיא האיגוד
התרבותי לידידות ישראל-רומניה ,הגנרל
)בדימוס( מיכאיל יונסקו ,נשיא לשכת
המסחר והתעשייה רומניה – ישראל,
קאלין קושר ,נשיא בני ברית רומניה,
אינג' חוזה יקובסקו ,מנהל הוצאת

'הספר' ,אלכסנדרו מרינסקו ,מתן שפרן,
ראש המשלחת הכלכלית בשגרירות
ישראל ברומניה ונכד של הרב שפרן ,ראדו
הומסקו ,שהיה שגריר רומניה בישראל,
נשיא קהילת בוקרשט ,אינג' פאול שוורץ,
ציקו גולדשטיין ,שתרגם אחדים מספריו
של אלכסנדר שפרן ,סרג'יו יוסיפסקו,
הסופרת והמשוררת רירי מנור ,חוקרים,
היסטוריונים ומוזמנים אחרים .הדיון
עסק בשני נושאים עיקריים .מצד אחד,
המהות והתזות שבהם עסק המחבר ,ומצד
שני ,פעילות האיגוד שעבר ארגון מחדש,
תוך מתן דגש על שיתוף פעולה אירופי
של ארגונים זהים בארצות אחרות לשם
תמיכה בישראל.
לעניין מיוחד זכתה פרשנות הרעיונות
המופיעים בספר ,הקשורים לשורשים
השמימיים של ישראל ,לאופי הכפול
והסותר של המדינה היהודית – חילוני
ודתי – וגם ויכוחים שנערכו בנושא זה כדי
להגיע לאיזושהי הסכמה.

נקודה
רבת
חשיבות
בשולחן
העגול
הייתה ציון
אישיותו
של הרב
הראשי
אלכסנדר
שפרן.
דיברו אלה
שהכירו
אותו
והזדמן
להם לשמוע
אותו ,והעידו שהוא התאפיין כאירופי,
אדם בעל בקיאות מדהימה ,אמיץ,
שנאבק למען הצלת היהודים הרומנים
בעת מלחמת העולם השניה ,אדם שעודד
דיאלוג נוצרי-יהודי.

פסטיבל בינלאומי לתיאטרון יידי – ראשון מסוגו ברומניה
בין  20-27בנובמבר  ,2016בתיאטרון היידי הממלכתי ,התנהל
המחזור הראשון של פסטיבל בינלאומי לתיאטרון יידי ברומניה.
האירוע נערך לציון מלאת  140שנה מאז שאברהם גולדפאדן
הקים את התיאטרון היידי המקצועי הראשון בעולם ) ,1876גן
הקיץ; פומול ורדה ,ביאשי( .האירוע נערך מטעם התיאטרון היידי
הממלכתי בסיוע עיריית בוקרשט ,משרד התרבות ,משרד החוץ,
המכון הרומני לתרבות ,ממשלת רומניה  -המנהל לקשרים בין-
אתניים ואיגוד תיאטרוני רומניה .
במסגרת הפסטיבל נערכו מספר אירועים תרבותייים ,מהצגות
תיאטרון ועד קונצרטים ,מסמינרים מקצועייים ועד אירועים
מו''ליים ,לרוב בהשתתפות נציגים בינלאומיים.
היה מגוון מרשים של מחזות שהוצגו ,שכיבדו מחברים כשלום
עליכם ,ה' ליוויק ,דני הורוביץ ,מרים הופמן ,גאורג קרייסר,
השונים בתקופות היצירה וההבעה האמנותית .הקונצרטים –
בביצוע של אמנים מארצות הברית )זלמן מילוטק ,הכליזמרים,
ידיש ארט טריו ,דה אסנס( ,וכן מרומניה )א.ג .וינברגר ,מאיה
מורגנשטרן ולהקת הכליזמרים של בוקרשט(  -כולם פעלו לשימור

המסורות וגיוון הסגנון.
הסמינרים )שנוהלו על ידי זלמן מילוטק ,דוד אסריג ,רפאל
גולדווסר ,דניאל גלאי ,שמואל עצמון( הציעו מסע אל תוך
התרבות היידית  -המוסיקה ,התיאטרון ,הספרות – אך גם שיטות
עבודה של במאים ,אפשרויות הבנה של הטקסט ופרשנותו בידי
השחקנים.
בהשקות הוצגו שני ספרים שנועדו לקרב אל הקהל את
ההיסטוריה של התיאטרון היידי – מוסיקה ,תיאטרון ,ספרות.
האחד נכתב בידי כרמלה קרצ'ון 140'' ,שנה של תיאטרון יידי
ברומניה'' ,מ"הדיבוק" עד ''הזכיה בלוטו'' ,אנתולוגיה של
תיאטרון יידי .השני מכיל אוסף זיכרונות תחת הכותרת ''רק
אתמול היה שלשום'' ונכתב ע"י הסופר הישראלי יואל ריפל.
בנוסף לאירועים אלה נערכו תערוכות ב''ז'אנה סנטר''
ו''באראשאום'' ,ובהן תמונות של החכמה היהודית שצוירו
על החלונות של התיאטרון היידי ,וכן תצלומים של השחקנים
שהאדירו את שמו במשך הזמן.
קלאודיה בוסוי.

הרומני ,תאודור בקונסקי ,שהדגיש את
העובדה כי ישראל היא ''הדמוקרטיה
היחידה באזור'' שיש להגן עליה ,כי היא
נמצאת בעין הסערה של המזרח התיכון.
החלטת אונסקו יוצרת מצג שקרי :שאלת
האחריות למקומות המקודשים בירושלים
לא הועמדה מעולם בספק .שר התרבות
לשעבר ,תאודור פלאולוגו ,קבל על כך
שאונסקו ויתר עם הזמן על התוכניות
המקוריות הנדיבות .מבקרת הסרטים דנה
דומה הכניסה את הקהל לעולמו של וודי
אלן .אלן הוא אמנם אמריקאי ,בתפיסתו
הקולנועית ,אך ניתן לראותו כאחד
מגדולי הבמאים האירופיים ,כמו ברגמן
ופליני .הגיבור של וודי אלן הוא ''האדם
הפשוט'' .הסרטים שלו ,בעיקר אלה
הבוגרים ,טמונים בהם פילוסופיה ,יסודות
אוטוביוגרפיים ויהדות .אפשר להביא
דוגמאות רבות שיתמכו בכך.
ההישגים הגדולים של הספורטאים
היהודים ממוצא רומני הוצגו על ידי
פומפיליו ניקולאה קונסטנטין ,היסטוריון
ופרשן ספורט .ביטוי ממשי לכך הוא
האלוף האולימפי הכפול לאון רוטמן .א"ס
וינברגר ויון סטרטונה ציינו את זכייתו
של בוב דילן היהודי בפרס נובל לספרות.
השחקן קרא מיצירותיו ,והעיתונאי ציין
תאריכי מפתח ונקודות מרכזיות במהלך
יצירתו .במקביל נערך מחזור "קשת"
לילדים.

ציון לאלי ויזל
בוושינגטון

מוזיאון השואה בוושינגטון ערך
אירוע מיוחד לזכר הסופר והפילוסוף
אלי ויזל ,חתן פרס נובל לשלום ,שנולד
בסיגט ב 30-בספטמבר .1928
באירוע נכח שגריר רומניה בארצות
הברית ,גאורג'ה כריסטיאן מאיור
שנאם בפני למעלה מ 1500-אורחים.
דיברו גם הנשיא הרפובליקני של
הסנאט ,אורין האץ' ,מנהיגת המיעוט
בבית הנבחרים ,ננסי פלוסי ,שגרירת
ארה''ב לאו"מ סמנתה פאוור ,שגריר
ישראל בארה''ב רון דרמר ,נשיא
מוזיאון השואה טום ברנשטיין,מנהלת
המוזיאון שרה בלומפלד ובנו של
הסופר אלי ויזל ,אלישע ויזל.
שגריר רומניה דיבר בשבחו של אלי
ויזל ועמד על כך כי עבודתו השפיעה
על העולם כולו באורח שאין לו אח
ורע" .אלי ויזל העמיד את חייו לרשות
המדוכאים ,והוא לימד את העולם
עד כמה חשוב לזכור .הוא היה מקור
השראה לכולנו ,שנאמין ביכולת הקיום
וההתנגדות של
רוח האדם" ,קבע
ג'ורג' כריסטיאן
מאיור .כמו כן,
השגריר הרומני
עמד על המורשת
של אלי ויזל,
ועל הקשרים
המיוחדים עם
ארץ מולדתו.
אלי ויזל ,ניצול
השואה ,נפטר
ב 2-ביולי 2016
בניו יורק.
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In memoriam Fodor Bertalan

O legendă a Târgu Mureşului

În 15 octombrie a.c a plecat dintre noi Fodor
Bertalan, membru al C.E. din Târgu Mureş. Cu
regretabilă întârziere, scriu aceste rânduri despre
una dintre figurile emblematice, nu atât ale comunităţii, cât mai ales ale unei generaţii. A reuşit,
prin simplitate şi eleganţă să devină un personaj
proverbial al oraşului. Cu faţa bronzată, cu nelipsiţii ochelari de soare, cu cămaşă albă, dar fără
cravată, cu pantaloni impecabil călcaţi şi pantofi
negri, cu nelipsitul lanţ de aur în jurul gâtului, nu
avea cum să treacă neobservat.
Biografia lui a fost, până la un punct, asemănătoare cu cea a miilor de evrei sortiţi să treacă
prin cumpliţii ani ’40, dar a reuşit să iasă din
tiparul general acceptat prin gesturi care nu sunt
la îndemâna oricui: după ce a trecut prin iadul
detaşamentelor de muncă hortyiste, a realizat că
nu va fi uşor nici cu ruşii şi a evadat, sărind în apa
rece a Arieşului, colegii lui de suferinţă revenind
din lagărele din Uniunea Sovietică abia după doi
ani de captivitate. A jucat polo pe apă, a fost una
dintre gloriile sportului cu motocicleta, apoi a decis
să plece în lumea mare. Pe drum, a avut timp să
salveze de la înec, din apele Tibrului, o italiancă,
fapt relatat elogios de ziarele vremii. A lucrat ca

tapiţer (meserie însuşită în atelierul unchiului său)
la New-York şi, în paralel, a fost campion de înot,
categoria seniori, la un club nautic al elitei newyorkeze. Totuşi, a decis să revină în oraşul natal. Îl
vedeai în centru, printre fani, prieteni, mulţi dintre
aceştia din viaţa artistică, căci, îndrăgostit de teatru, avea loja lui la Teatrul din Palatul Culturii şi,
de ce să nu adăugăm (cu invidie), că actriţele se
bucurau nu rareori de tovărăşia lui.
În eleganta lui casă de pe strada Oituzului, cu
gravuri şi picturi dăruite de prietenii săi, simţeai că
eşti în prezenţa unui om care a ştiut să-şi trăiască
viaţa într-un mod înţelept. Nu agrea băutura, dieta
lui era completată obligatoriu cu multe fructe, iar
pâinea aproape că lipsea de pe masa lui. Toată
viaţa a fost un om liber, datorită desigur educaţiei,
dar mai ales datorită sportului şi a încă ceva care
ne lipseşte multora dintre noi: o asumare calmă a
lumii înconjurătoare.
Cei zece bărbaţi care l-au condus pe ultimul
drum îşi vor aminti că au asistat la sfârşitul unei
epoci. Avea nouăzeci şi patru ani.
Fodor Berci, pentru prieteni. Odihnească-se
în pace!
VASILE DUB

„DACĂ VOM FI ÎNTREBAŢI”
Dorel Dorian, fişă bibliografică

Jurnalist, scriitor, inginer, Dorel Dorian a văzut
lumina zilei la Piatra-Neamţ, la începutul lunii mai
1930 şi s-a stins din viaţă la sfârşitul anului 2014.
Şi-a făcut de timpuriu remarcate înzestrările gazetăreşti şi literare. Adolescent fiind, a colaborat
la Tinereţea şi Revista Elevilor. A realizat scenarii
de succes la emisiuni radiofonice de teatru. După
absolvirea Facultăţii de Energetică (1948-1953) la Kiev (atunci,
fosta URSS) şi o scurtă perioadă în care a practicat ingineria
pe şantiere din România, a
revenit la literatură cu un volum
de povestiri (1955) şi publicistică, printr-o prezenţă masivă la
Viaţa Studenţească, Ştiinţă şi
Tehnică (1958-1974), Tehnium,
Magazin, Ideea (1974-1996).
Teatrul a avut o pondere
însemnată în creaţia sa. S-a făcut cunoscut de
publicul anilor 1959-1968 prin piese de teatru
puse în scenă de importante teatre bucureştene
şi din ţară – Dacă vei fi întrebat, Secunda 58, De
n-ar fi iubirile, Ninge la Ecuator, Oricât ar părea de
ciudat, Corijenţă la dragoste, Joc dublu, Minciuni
adevărate –, adunate în 1969 în volumul Teatru.
După o tăcere de şapte ani, i se joacă Teatru cu
bile, piesă apărută în 1971 la Editura Eminescu,
colecţia Rampa. În aceeaşi editură publică, în
1984, piesa de teatru Confesiune târzie. Se afir-

mă ca scenarist de film artistic – Regăsire (1976),
Avaria (1980) – şi documentar.
Este atras de proză, eseistică, literatură S.F.,
genuri în care se remarcă între 1970-1996: Ficţiuni pentru revolver şi orchestră; Mileniul II, ultimul
sfert de oră; Anchetatorul şi forţele oculte; Starea
de veghe; Incursiune în paranormal – ultimele
două volume fiind alcătuite din
selecţii de articole apărute în
revista Magazin.
Din 1984 se apropie mai
mult de viaţa comunitară prin
conferinţe la Centrul Cultural
Evreiesc din Capitală, actualul
Centru Comunitar (JCC). Preocupările jurnalistice cu tematică
iudaică s-au cristalizat ca redactor-şef la Realitatea Evreiască (1995-2009); ca şi cele
de dramaturg: în 2005 are loc la TES premiera
Foc în Calea Văcăreşti. Ca deputat al F.C.E.R.
în două mandate (1996-2000; 2000-2004) a obţinut drepturi pentru persecutaţii pe criterii etnice
între 1940-1944 şi sancţionarea prin OUG 31/
2002 a manifestărilor publice xenofobe, rasiste,
antisemite şi a cultului persoanelor vinovate de
crime împotriva omenirii. A avut un rol însemnat
la intrarea României în NATO. Memoriile, intitulate Preţul iluzionării, i-au fost lansate în 2012 la
Sinagoga Mare din Bucureşti. (I.D.)

David Ben Gurion – făuritor al noului stat Israel

(Urmare din pag. 21) de prim-ministru şi ministru

al Apărării, Israelul a replicat
cu represalii la atacurile de gherilă şi teroriste
arabe palestiniene de pe teritoriul Cisiordaniei
şi Fâşiei Gaza contra populaţiei civile din Israel.
De asemenea, a semnat alianţele Israelului cu
Franţa şi Marea Britanie în conflictul militar generat de criza Suezului din 1956. S-a retras, în
ultima perioadă a vieţii, în kibuţul Sde Boker, din
deşertul Neghev. Încă de la prima sa retragere la
Sde Boker în 1953, Ben Gurion a lansat un apel
la dezvoltarea şi popularea Neghevului, în care
a văzut un obiectiv de mare însemnătate pentru
viitorul ţării.

Călit încă din tinereţe în lupta pentru unirea forţelor politice ale evreimii din Europa de est, a sosit
în Palestina în 1906, a îndeplinit cele mai variate
munci. Cunoştea în amănunt viaţa oamenilor din
ţara ce avea să devină căminul evreiesc. Era un
bun diplomat, a ştiut să câştige respectul liderilor
politici europeni şi americani, dar şi al foştilor
ocupanţi turci, al unor lideri arabi cu vederi mai
moderne. A demascat cu curaj duplicitatea politicii
britanice înaintea Independenţei. Golda Meir, care
i-a urmat la şefia Guvernului, a spus despre el că
a fost „cel mai mare evreu al generaţiei noastre”.
Kol kavod, îi putem spune şi acum, toată cinstea, şi amintirea să-i fie binecuvântată.

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Cu multă durere şi adâncă tristeţe, anunţăm decesul, la data de 5 Heşvan 5777 (6
noiembrie 2016), a celei care a fost FANI
ABRAMOVICI, în vârstă de 93 de ani. A fost
bună şi blândă, iubitoare şi iubită, îndrăgită
şi admirată de toţi cei care au cunoscut-o.
Amintirea ei va rămâne veşnic vie. Îi închină
gândurile de dragoste şi recunoştinţă: soţul
Izu, fiicele Fira şi Ida, ginerii Ficu şi Gelu, nepoţii Sorin şi Georgiana-Yahel, Rina şi Boaz,
strănepotul Jasper Benjamin şi cuscrul Şoil
Petrariu. Fie-i amintirea binecuvântată!

Cu pro
fundă durere
familia anunţă
trecerea în
nefiinţă la
data de 20
noiembrie
2016 a celui
care a fost
BRILL IOŞKA.
Dumnezeu să-l
odihnească!

Înhumaţi în cimitirele C.E. din ţară în
luna noiembrie 2016: TIBERIU SIMON
(81 de ani, Obştea Mediaş); VASILE
SCHWARTZ (91 de ani, Sibiu)
Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna
noiembrie 2016: KERTESZ MAXIMILIAN
(84 de ani, Cimitirul Giurgiului); MASCHIO
LUIGI-MARIO (58 de ani, Cimitirul Sefard);
VEREANU LYA-GABRIELLA (70 de ani,
Cimitirul Giurgiului); BRILL IOŞKA (95
de ani, Cimitirul Giurgiului); MARCOVICI
PAUL (91 de ani, Cimitirul Sefard).
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Evrei născuţi în luna ianuarie

Ben-Zion Dinur (Dinaburg) – istoric de orientare
sionistă. Născut la Khorol (Poltava), 2 ianuarie 1884, stabilit
la Ierusalim, 1921. Profesor la
Universitatea Ebraică din Ierusalim, din 1937. Dintre lucrări:
Israel beGolah, 5 volume. Decedat la Ierusalim, 1973.
Eliezer Ben-Yehuda (Perlman) – lingvist, lexicograf, publicist. Născut la Luzhky, (Belarus), 7 ianuarie 1858, emigrat
în Palestina otomană şi stabilit
la Ierusalim, 1884. Părintele
ebraicei moderne. Opera principală: Milon hasafah hayvrith.
Decedat la Ierusalim, 1922.
Hayim Nahman Bialik
– poet ebraic şi idiş. Născut
la Radi (Ucraina), 9 ianuarie
1873, stabilit la Tel Aviv, 1924.
Poetul naţional al Israelului.
Printre poeme: Beyir haharegah, inspirat de Pogromul de
la Chişinău, 1903. Decedat la
Viena, 1934.
Abraham Joshua Heschel
– rabin, unul dintre cei mai
mari filozofi şi teologi ai iudaismului din secolul 20. Născut
la Varşovia, 11 ianuarie 1907.
Printre scrieri: God in search of
man; Prophetic inspiration after
the Prophets. Decedat la New
York, 1972.
Chaim Soutine (Sutin) –
pictor. Născut la Smilavichy
(Belarus), 13 ianuarie 1893,
stabilit în Franţa (1913). Stilul
lui a servit ca punte între orientarea tradiţionalistă şi abstracţionism. Decedat la Paris, 1943.
Natan Sharansky (Anatoli
Borisovici Scharanski) –
politician israelian. Născut la
Doneţk (Ucraina), 20 ianuarie
1948. Activist pentru drepturile

omului în URSS (1973), acuzat
de spionaj şi arestat (19771986), emigrat în Israel după
eliberare (1986). Preşedintele
Agenţiei Evreieşti (din 2008).
Bruno Kreisky – politician.
Născut la Margareten, Viena,
22 ianuarie 1911. În perioada
1938-1945 în exil în Suedia.
Primul cancelar evreu din istoria Austriei (1970-1983) şi cel
mai mare lider socialist al ei.
Decedat la Viena, 1990.
Vicky (Hedwig) Baum –
scriitoare. Născută la Viena, 24
ianuarie 1888, stabilită în SUA.
Prima autoare modernă de
bestseller-e, circa 50 de romane în limbile germană şi engleză, unele adaptate ca scenarii
cinematografice. Decedată la
Hollywood, California, 1960.
Dan Schechtman – specialist în ştiinţa materialelor.
Născut la Tel Aviv, 24 ianuarie
1941. Profesor la Technion
(Haifa, Israel). Premiul Nobel
pentru chimie (2011), pentru
descoperiri în domeniul semicristalelor.
Mordecai Richler – scriitor
anglofon. Născut la Montreal,
27 ianuarie 1931. Romane şi
eseuri, unele pe teme iudaice:
The apprenticeship of Duddy
Kravitz; Solomon Gursky was
here; Oh, Canada! Oh, Quebec!
Decedat la Montreal, 2001.
David Emmanuel – matematician. Născut la Bucureşti,
31 ianuarie 1854. Doctorat în
matematici, Sorbona 1879,
cu teza Etude des intégrales abèliennes de troisième
espèce. Intemeietorul şcolii
matematice moderne din România. Decedat la Bucureşti,
1941.

Evrei decedaţi în luna ianuarie

Teddy (Theodor) Kollek
– om politic israelian. Născut
la Budapesta, 1911, emigrat
în Palestina, 1935. Primar al
Ierusalimului, 1965-1993, considerat cel mai mare constructor al Ierusalimului din epoca
modernă. Premiul Israel pentru
contribuţii speciale la dezvoltarea societăţii şi statului Israel,
1988. Decedat la Ierusalim, 2
ianuarie 2007.
Moses Mendelssohn
(Moshe ben Menahem, sau
Rambaman) – filozof. Născut
la Dessau, 1729. Considerat
primul evreu modern, pe baza
ideilor căruia s-a dezvoltat
mişcarea iluministă evreiască (Haskala). Printre scrieri:
Jerusalem; Biur (Explicaţie la
Tora); Phaedon oder ueber die
Unsterblichkeit der Seele. Decedat la Berlin, 4 ianuarie 1786.
Henri Bergson – filozof.
Născut la Paris, 1859. A susţinut, între altele, că procesele
experienţei imediate şi intuiţiei
sunt mai semnificative decât
raţionalismul şi ştiinţa abstracte. Premiul Nobel pentru literatură, 1927. Decedat la Paris, 4
ianuarie 1941.
Carlo Levi – scriitor, pictor,
luptător antifascist. Născut la
Torino, 1902. Autor al cunoscutului roman „Cristos s-a oprit
la Eboli”. Decedat la Roma, 4
ianuarie 1975.
Isidor Isaac Rubi – fizician.
Născut la Rymanow (Galiţia),
1898. Stabilit în SUA împreună
cu familia, 1899. Premiul Nobel pentru fizică, 1944, pentru
cercetări privind natura forţelor

care leagă protonii de nucleu.
Decedat la New York, 11 ianuarie 1988.
Max Nordau (Simon Maximilian Sudfeld) – lider sionist
şi scriitor. Născut la Budapesta,
1849. Stabilit la Paris, 1880.
Cofondator al Organizaţiei
Mondiale Sioniste, împreună
cu Theodor Herzl. Decedat la
Paris, 23 ianuarie 1923; reînmormântat la Tel Aviv.
Amedeo Modigliani – pictor. Născut la Livorno, 1884.
Stabilit la Paris, 1906. Tema
principală a picturilor sale este
portretul uman. Decedat la
Paris, 24 ianuarie 1920.
Jerome David Salinger –
scriitor. Născut la New York,
1 ianuarie 1919. Romancier
şi autor de povestiri scurte.
Printre volumele publicate:
De veghe în lanul de secară;
Franny şi Zooey. Decedat la
Cornish, New Hampshire, 27
ianuarie 2010.
Yitzhak Kaduri – rabin
cabalist. Născut la Baghdad,
probabil în 1902. Stabilit la
Ierusalim, 1923. Şi-a dedicat
viaţa studiului Torei şi rugăciunii pentru poporul evreu. Amuletele şi binecuvântările lui sunt
apreciate şi astăzi. Decedat la
Ierusalim, 28 ianuarie 2006.
Cilibi Moise (Froim Moise
Schwartz) – povestitor, umorist
şi autor de pilde şi aforisme.
Născut la Focşani, 1812. Colecţia scrierilor: Practica şi apropourile lui Cilibi Moise vestitul din
Ţara Românească. Decedat la
Bucureşti, 31 ianuarie 1870.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Dodin şi profeţia
lui Cehov
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Cât de corecte au fost alegerile?

Lev Dodin este fondatorul, animatorul şi directorul
Teatrului „Malâi” din Sankt Petersburg, admirat în întreaga
lume. Creaţia lui nu implică doar regia unor spectacole
„legendare” („Fraţi şi surori” de F. Abramov, „Demonii” de
Dostoievski etc.). Pentru a realiza atari montări Dodin a
Drumul
format o echipă. A împrospătat-o mereu cu studenţi ai săi.
A forjat-o sistematic ca pe o comunitate ce trăieşte zi-luspre teatru
mină într-un „teatru-casă”, împărtăşind un mod de viaţă
comun, un climat de reflecţie, de cunoaştere a realităţii. O
echipă fanatizată de căutarea adevărului, a semnificaţiilor
profunde ale existenţei.
„Malâi” a jucat piese contemporane (parţial „esopice”!) din perioada
perestroika-glasnost, dar şi capodopere ale literaturii ruse. Abordând „lumi
închise în perfecţiunea lor”, Dodin s-a străduit să le releve contemporaneitatea, respectând viziunile şi valorile originare, evitând răstălmăciri şi
actualizări forţate, grosolane.
Pentru un maxim impact cu realitatea, cu viaţa al colaboratorilor săi,
Dodin a stimulat dialoguri deschise şi vii. A provocat interpreţii să joace
mai întâi câteva roluri din aceeaşi piesă. A stimulat improvizaţia: de stări,
situaţii, relaţii (ba chiar şi de scene şi replici). A propus schimbări de registre, de la hiperrealism la metafore fulgerător încorporate unor imagini
teatrale memorabile; ori tranziţii de la lirism la grotesc şi tragic; de la concretul trăirii la imaginar şi fantastic; de la sondări în psihologii la plonjări
în inconştientul individual şi în fantasmaticul colectiv.
Pe noi Dodin ne-a marcat „pe viaţă”, emoţional şi ca viziune, prin
prezenţa la Bucureşti, în 1995, la Festivalul Uniunii Teatrale Europene.
Am urmărit atunci „Gaudeamus” (după S. Kaledin). Un tablou al infernului
trăit de tinerii delincvenţi, alcoolici, drogaţi, încadraţi într-un „batalion de
construcţie” al armatei. În paralel cu tabloul legilor junglei, absurdităţii ordinelor, tiraniei şi manipulărilor murdare ale superiorilor, şi cu potenţialul de
violenţă şi cruzime al tinerilor, Dodin surprindea şi miracolul evadării prin
iubire. Exista în „Gaudeamus” o scenă incredibilă, în care doi îndrăgostiţi
„zburau” cu (şi pe) un pian care se ridica „la ceruri”.
Tot în 1995 am descoperit altă „minune”: „Stele sub cerul dimineţii” de
Al Galin. Tot o poveste cu marginalizaţi, de data aceasta prostituate exilate
în afara Moscovei festive din perioada Olimpiadei anului 1981. Spectacolul
pornea ca o filă „ruptă din viaţă” şi tulbura prin revelaţia sufletelor (ascunse
dincolo de „bube şi noroi”), a omeniei „umiliţilor şi obidiţilor” ajunşi „la fund”.
Am fost, iarăşi, uluiţi mai târziu de „Cevengur” (după A. Platonov). O
antiutopie cu scene atroce şi altele delirante, cu metafore zguduitoare, tablou halucinant al speranţelor năruite ce chemau la o răsturnare ontologică.
De „lumea perfectă, minunată”, creată de Cehov, Dodin s-a apropiat,
din scrupule artistice, târziu. Începutul a fost făcut cu „Platonov”, după
care au urmat „Pescăruşul” şi „Unchiul Vanea”.
În „Livada de vişini” (1994, 2014), venită recent la Festivalul Naţional
de Teatru, Dodin, contrapunând anume două începuturi de secol, a urmărit
năruirea unei epoci istorice, a unei moşteniri culturale şi, mai ales, a unor
valori care au dus la „pierderea omului”. Este ceea ce marele regizor rus
consideră a fi „viziunea profetică a unui geniu”.
Încununată cu Premiul Naţional al Rusiei „Masca de Aur” (2015),
montarea (în scenografia lui David Borovski) a impresionat şi prin performanţele actorilor: Xenia Rappaport (Ranevskaia) şi Danilo Kozlovski
(Lopahin, personaj de maximă greutate în abordarea lui Dodin) care au
primit, fiecare, câte un Premiu Stanislavski pentru interpretare.
NATALIA STANCU

În seara zilei de 11 decembrie, la câteva
minute după închiderea urnelor, Alina Gorghiu,
Dragnea, Băsescu, Tăriceanu şi Nicuşor Dan şiau îndemnat colegii de partid să nu doarmă, ca
să nu fure cineva la numărătoare, deşi procesul
era înregistrat. Aşa că, e legitim să ne întrebăm
şi noi dacă alegerile au fost sau nu cinstite.
Da, tehnic au fost corecte, dar rezultatul lor
a fost viciat grav de contraperformanţa PNL,
care nu a afectat numai acest partid, ci şi scorul
PSD, USR şi, probabil, chiar şi pe cel al PMP.
Un sondaj dat publicităţii de IRES arată că
din cele 10 procente pierdute de PNL faţă de
propriul său rezultat la alegerile locale, circa 3%
din voturi au mers la PSD! Şi atunci, mă întreb
dacă PMP ar mai fi intrat în Parlament şi dacă
USR ar mai fi obţinut 8,9% în cazul în care PNL
ar fi avut o campanie inteligent condusă.
Altă surpriză pentru sociologi şi analişti este
că PSD a reuşit să atragă voturi din mediul urban, a izbutit să atragă tineri (din electoratul de
25-34 de ani 28,5% au votat cu PSD şi 28,9%
s-au dus spre PNL), absolvenţi cu studii superioare (26,8% la PSD şi 24,4% la PNL) şi chiar
studenţi (28,2% au pus ştampila pe PSD, 31%
pe PNL). Desigur, o explicaţie ar putea fi că
Moş Crăciun a schimbat mentalitatea românilor,
făcând un cadou PSD-ului. Liber-cugetătorii vor
înghiţi însă mai greu explicaţia miracolelor divine.
Pentru cei care se întreabă cu stupoare
cum de s-a colorat harta României în roşu, să
adăugăm că 70% dintre tinerii care s-au revoltat
pe Facebook, care au ameninţat că pleacă din
ţară... nu s-au dus la vot. Or, guvernele pot fi
dărâmate pe Facebook, dar nu pot fi niciodată
înscăunate pe o reţea de socializare. Iar aceşti
tineri au stat acasă sau au plecat la munte pentru că nu s-au simţit niciodată reprezentaţi nici
de PSD, nici de Traian Băsescu, nici de ALDE,
ci ar fi votat dreapta dacă Alina Gorghiu nu ar
fi reuşit atât de bine să îi descurajeze.
Deci, răspunzând la întrebarea din titlu,
alegerile au fost cinstite, tehnic vorbind, dar nu
şi corecte prin rezultatul lor. Desigur, victoria
nesperat de categorică a PSD nu i se datorează
integral Alinei Gorghiu. În primul rând, e firesc
ca o ţară săracă să voteze preponderent stânga, în speranţa că mărirea pensiilor şi a salariilor
ne vor duce mai aproape de nivelul de trai din
UE. Dar PSD a ştiut să îşi includă în program
şi o serie de puncte pe placul electoratului de
dreapta şi al tinerilor: facilitarea înfiinţării de societăţi comerciale, subvenţii pentru tinerii întreprinzători, sprijinirea clasei de mijloc, stimularea
creşterii economice prin investiţii finanţate de
la un Fond creat pe baza participaţiilor statului
la 200 de societăţi comerciale profitabile. Câte

U n s e c o l de destine nomade

Realitatea
cărţii

Romanul auto
biografic al lui Michel
Ianoz (Mircea Mihai
Ianovici), Destine nomade*, deşi scris în
limba franceză, aparţine nemijlocit culturii
române. Nu numai
pentru că autorul este
un evreu român, care
şi-a petrecut prima
parte din viaţă la Bucureşti. Ci şi pentru că
materia din care se alimentează scrierea
– şi anume, memoria autorului – este
intim legată de România, chiar când acţiunea se petrece la Lausanne, Dubna,
Haifa sau Paris.
Concret, avem de-a face nu cu nişte
memorii, ci cu un roman autobiografic. În
care autorul, deşi se foloseşte de amintirile
sale, le organizează narativ astfel încât
să capete un sens superior. Căci miza lui
Michel Ianoz nu este nici aceea de a-şi po-

vesti viaţa (considerată a priori interesantă
şi pentru ceilalţi), nici cea de a-şi construi
sieşi un monument. Autorul – savant atomist, cercetător şi profesor la Universitatea
din Lausanne – ne comunică, pe calea
romanului, concluziile sale cu privire la
lumea şi la secolul prin care a trecut.
Romanul este construit pe interacţiunea dintre trei personaje. Mihai, George
şi Roman se întâlnesc, la începutul anilor
‘50, în aceeaşi clasă a unui liceu bucureştean de elită. Toţi trei sunt evrei (deşi,
în urma unor împrejurări cutremurătoare
petrecute în deportarea din Transnistria,
Roman este adoptat de un ofiţer rus) şi
încearcă, împreună cu familiile lor, să-şi
refacă existenţele traumatizate de Holocaust. Timpurile nu sunt favorabile, stalinismul e la apogeu, dar tinereţea învinge
totul. Prima iubire, Festivalul Mondial al
Tineretului din 1953, apoi studiile îi vor
ajuta pe cei trei eroi să pătrundă pe culoarele pe care viaţa li le-a rezervat. Mihai
va rămâne un timp la Bucureşti, după
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dintre aceste promisiuni vor putea fi ţinute, rămâne de văzut. Liviu
Dragnea spune că programul de guvernare
prezentat în alegeri va fi sacrosanct. Aşa să
dea Dumnezeu!
Un alt motiv pentru care scorul PSD a fost
mai mare decât în cele mai frumoase vise ale
liderilor social-democraţi este că şi PSD şi ALDE
au ştiut să capaciteze şi o parte din electoratul
naţionalist, „furat” de la partidele lui Sebastian
Ghiţă, Marian Munteanu şi Traian Băsescu.
Promisiuni de genul celor că PSD-ALDE nu vor
colabora cu UDMR, slogane precum „Redăm
România românilor” (oare cine le-o luase? Bag
seama, tehnocraţii de la Bruxelles susţinuţi de
PNL!), ideea că fermierii români ar trebui să
fie cei care pun pâinea pe masa românilor, nu
străinii („mânca-le-ar inima câinii”, ca să parafrazăm un vers eminescian), care acum ne
livrează până şi apa şi energia, au magnetizat
votanţii partidelor naţionaliste.
În sfârşit, dar nicidecum în cele din urmă,
rezultatul viciat de prestaţia PNL a produs şi
efecte nocive. Primul este că majoritatea care
se prefigurează acum, formată din PSD-ALDE
şi, probabil, UDMR, va fi atât de zdrobitor de
superioară numeric, încât opoziţia va avea un
rol decorativ, ceea ce nu e bine pentru democraţia noastră.
În al doilea rând, acest dezechilibru a produs
o polarizare care poate genera din nou tensiuni
între diferitele forţe politice, precum şi între
Palatul Victoria şi Cotroceni, iar restaurarea
atmosferei din anii preşedinţiei lui Băsescu nu
ar fi de dorit. Deocamdată, singura atitudine
lăudabilă a venit de la Nicuşor Dan, care a
declarat că va face o opoziţie constructivă, în
interesul cetăţeanului, votând chiar şi proiectele
PSD, dacă sunt avantajoase pentru popor. În
schimb, Băsescu promite o opoziţie dură, iar
Klaus Iohannis începe să dea semne de preşedinte jucător, ameninţând că nu îl va pune pe
Dragnea premier, înainte să i-o fi cerut cineva.
Iar ameninţarea prematură a fost transmisă şi
ambasadorilor europeni, tot înainte ca PSD să
fi numit vreun candidat la funcţia de premier
(propunere încă neformulată la ora la care scriu
aceste rânduri).
Pe de altă parte, iniţiativa lui Victor Ciorbea
de a ataca la Curtea Constituţională o lege
veche de 15 ani şi care prevede că membrii guvernului nu pot fi persoane condamnate penal,
ar fi o gafă care ar ştirbi prestigiul României.
Oare la asta s-or fi gândit cei care declarau
că au votat pentru schimbare? Eu, unul, nu
prea cred!
ALX. MARINESCU

care va merge să
studieze în URSS,
George (provenit
dintr-o familie religioasă şi sionistă)
va face alia, în timp
ce Roman se va
întoarce cu tatăl
adoptiv în Rusia.
Toate cele trei trasee de viaţă sunt complexe: Mihai va face
specializare la Dubna, apoi va ajunge în
Elveţia, la CERN şi la Universitatea din
Lausanne, Roman va lucra şi el la Dubna,
în timp ce George va împărtăşi soarta
tuturor israelienilor din primele decenii
de după proclamarea independenţei, dar
va ajunge în cele din urmă în Spania, ca
proprietar al unei mari firme de electronice. Cei trei se vor reîntâlni, ca pentru
o concluzie, la Paris, la finele primului
deceniu al mileniului III.
Cartea este bine scrisă, cu nerv şi cu
economie de mijloace, iar concluzia este
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una, concomitent, amară şi dulce. Amară,
pentru că, la finalul unui secol convulsionat, cele trei personaje realizează prin ce
împrejurări dramatice şi absurde au trecut
în viaţă, cât de abrupt şi de presărat de
obstacole le-a fost drumul. Dulce, pentru
că nu numai că au supravieţuit acestor
încercări, dar şi-au şi împlinit viaţa, au
întemeiat familii, iar entuziasmul tinereţii
nu s-a irosit în zadar. Un alt fel de a spune,
ca Faulkner, că omul va învinge, că va
surmonta dificultăţile dacă îşi păstrează
capul pe umeri şi valorile morale. Şi, fireşte, dacă are un dram de noroc.
La capătul romanului, Michel Ianoz îşi
priveşte viaţa cu o curiozitate de savant
şi cu optimismul din tinereţe, argumentat
acum de experienţă. Destine nomade
este un roman în egală măsură captivant
şi problematic.
RĂZVAN VONCU
*MICHEL IANOZ (MIRCEA MIHAI IANOVICI)
— Destine nomade, traducere din limba franceză
de Virginia Valasuteanu, Editura Hasefer, Bucureşti,
2016.
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