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Israel, 69 de ani de independenţă
Crearea statului Israel nu a fost o 

minune întâmplată peste noapte, ci este 
rezultatul jertfei şi strădaniilor timp de 
2000 de ani ale generaţiilor de evrei din 
Diaspora, după exodul care a urmat dis-
trugerii celui de-al Doilea Templu, în anul 
70 e.n., de către împăratul Titus. În cei 
două mii de ani de absenţă a unei forme 
statale israeliene, pe actualul teritoriu al 
acestui stat au avut loc numeroase in-
vazii, cuceriri: romană, bizantină, arabă, 
seleucidă, otomană. A urmat, la mare 
depărtare în timp, mandatul britanic. 

Declaraţia ministrului britanic de externe 
Balfour, din 1917, acorda evreilor dreptul 
la autodeterminare, dar nu a fost luată 
nicio măsură în acest sens; dimpotrivă, 
atacurile grupărilor înarmate arabe nu 
au fost oprite de mandatar, au pierit 
civili neînarmaţi. În timpul războiului cu 
Germania nazistă, muftiul din Ierusalim 
a tratat cu Hitler modul de acaparare a 
Palestinei. După război, Marea Britanie a 
sabotat cu cruzime alia – adică revenirea 

(Continuare în pag. 2)
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Crossing The Red Sea  
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– Momente memorabile în luna martie?
– Fără îndoială, Seder şel Pesah 5777. 

Atât cel de la Sinagoga Mare din Capitală, 
unde am vorbit despre eliberarea evreilor 
din robia egipteană, dar şi despre rigorile 
fără de care libertatea nu există, cât şi cel 
de la Căminul „Rosen”. Acolo m-am bucurat 
să-i ascult pe prim-rabinul Rafael Shaffer, pe 
oficiantul de cult Lipa Segal, pe rezidenţi, 
dintre care unii sunt aproape de centenar. 

Tot dintre momentele memorabile men-
ţionez emisiunea de la postul de televiziune 
B1, realizată de Tudor Barbu, cu tema 
„Credinţa la evrei, creştini şi musulmani”, 
un dialog interesant, civilizat, respectu-
os între reprezentanţi ai cultelor mozaic 
(prim-rabinul Shaffer), creştin ortodox, neo-
protestant, musulman. A fost reconfirmată 
importanţa cunoaşterii reciproce pentru 
recunoaşterea reciprocă. La emisiunea 
de la TVR 1, „Convieţuiri”, am accentuat 
caracterul, deopotrivă, religios şi istoric al 
Pesah-ului. Nu vreau să omit slujba religi-
oasă pascală de la Vatican, în Catedrala 
Sf. Petru, în care Papa Francisc s-a referit 
la ieşirea evreilor din Egipt. 

– Pesah-ul din acest an a fost precedat 
de Bereşit XIV.

– Aş spune că o minune s-a întâmplat la 
Bereşit XIV, de la Bacău: am avut bucuria 
să mă întâlnesc cu aproape 300 de parti-
cipanţi din comunităţile noastre. Relevantă 
– cuvântarea de la sesiunea de deschidere, 
la Teatrul „Bacovia”, a primarului Cosmin 
Necula, foarte mişcat că a fost invitat să 
participe, exprimându-şi preţuirea pentru 
concetăţenii băcăuani evrei. În timpul şede-
rii la Bacău, am reuşit să vizitez Moineştiul, 
evreii din această localitate reuşind să lase 
urme importante în istorie şi cultură. Am 
fost frumos primiţi de primarul Valentin Vi-
eru şi de consilierul cultural Viorel Costea, 
care ne-au creionat o panoramă a oraşu-
lui, a locurilor unde, altădată, a existat o 
comunitate evreiască, noul spaţiu cultural 
creat din fonduri europene, cu o foarte 
modernă sală de sport şi o minigalerie de 
pictură. Am convenit ca, în viitor, F.C.E.R. 
să participe la remarcabilele manifestări 
culturale din acest spaţiu, între care sunt şi 
cele consacrate lui Tristan Tzara (Samuel 
Rosenstock), fondatorul dadaismului.

– Aspecte deosebite din viaţa socială, 
culturală internă şi internaţională?

– Am fost informat de deputatul F.C.E.R., 
Silviu Vexler, despre strădaniile sale de a 
aduce îmbunătăţiri la legislaţia privind 
restituirea proprietăţilor comunitare. Prin 
amendamentele propuse şi adoptate în 
plenul Camerei Deputaţilor, s-a obţinut 
prioritate pentru soluţionarea cererilor de 
restituire a proprietăţilor aparţinând orga-
nizaţiilor minorităţilor naţionale şi organiza-
ţiilor religioase recunoscute prin lege. S-au 
votat modificări ale unor termene pentru 
prezentarea documentelor legale în cazul 
unor cereri aflate în lucru. 

Apoi, la Templul Coral am primit vizita 
unei echipe de medici din Israel şi Franţa, 
care au făcut operaţii pe cord deschis unor 
copii sub un an. Delegaţia a fost însoţită de 
prof. univ. dr. Mircea Beuran, de la Univer-
sitatea „Carol Davilla” din Bucureşti. 

M-am întâlnit cu medicul primar ortoped 
de la Spitalul de Urgenţă din Chişinău, 
Mihail Birman, care a fost foarte impresio-
nat de varietatea şi amploarea activităţilor 
F.C.E.R.

Am avut o întrevedere cu directorul 
Institutului Israelian al Cinematografiei, 
Yossi Oren, reprezentant al AMIR, în cadrul 
căreia am discutat despre proiectul comun 
al înfiinţării Muzeului de Istorie a Evreilor 
din România la Roş Pina. În sfârşit, am 
moderat dezbaterea de la JCC după vi-
zionarea filmului „Closer to the Moon”, în 
regia lui Nae Caranfil, în care am evocat 
atmosfera vremii şi am trecut în revistă 
variantele cinematografice la temă.

– Participări în foruri academice şi de 
învăţământ cu specific iudaic?

– Ca membru de onoare al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, am luat 
parte la Adunarea Generală Anuală de la 
Biblioteca Universitară din Bucureşti, unde 
au fost acordate Premiile „Martin Bercovici” 
şi „Artur Kreindler”. De asemenea, am fost 
invitat de conducerea Academiei Române 
să particip la sesiunea aniversară cu pri-
lejul împlinirii a 151 de ani de la înfiinţarea 
ei. Au fost evocate mari personalităţi ale 
vieţii socio-culturale din România. 

Datorită strânselor relaţii de colaborare 
cu Fundaţia „Ronald Lauder”, am transmis 
opinii privind activitatea Board of Trustees 
şi am făcut referiri la diplomaţie în viaţa co-
tidiană la evenimentul „2Day Ambassador”. 

– Reacţii la escaladarea extremismului 
în Europa?

– Printre documentele recentei reuniuni 
a Comitetului Director al F.C.E.R. s-a aflat 
constituirea „Forumului pentru combaterea 
antisemitismului şi promovarea înţelegerii 
între oameni”, proiect iniţiat de Federaţie, 
având ca obiectiv central identificarea 
problemelor urgente de lansare şi difuzare 
a informaţiilor necesare activării acestui 
Forum. 

– Proiecte?
– Lucrez la înfiinţarea Centrului de 

Educaţie şi Învăţământ „Cultura Nouă”, 
iniţiativă prezentată Comitetului Director al 
F.C.E.R. Sper că, la toamnă, vom deschide 
porţile grădiniţei pentru copii evrei în sediul 
refăcut la fostei şcoli primare „Ciocanul” din 
Calea Dudeşti, imobil aflat în proprietatea 
Fundaţiei „Caritatea”. „Cultura Nouă” va 
căpăta viaţă cu ajutorul Joint - România şi 
al Fundaţiei sus-amintite. 

Ca vicepreşedinte al Fundaţiei „Cari-
tatea”, voi participa, împreună cu direc-
torul general executiv, Samuel Iszak, la 
reuniunea privind restituirea proprietăţilor 
evreieşti comunitare preluate abuziv de 
regimurile totalitare, care urmează să 
aibă loc la Parlamentul European de la 
Bruxelles. 

La simpozionul „Sinagogi în România”, 
care se va desfăşura la Tel Aviv, voi trans-
mite un mesaj video al F.C.E.R., realizat 
în colaborare cu Fundaţia „Filderman”, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, Fun-
daţia „Centrul Cultural Israeliano-Român”. 

Urmează să moderez două matinee 
duminicale, organizate de Oficiul Cultură, 
Artă, Media al Federaţiei. Primul, progra-
mat cu o zi înainte de apariţia acestui nu-
măr al revistei noastre, constă în lansarea 
cărţii „După colţ”, de scriitorul israelian de 
limbă română Carol Feldman. Cel de-al 
doilea, care va avea loc spre sfârşitul lunii 
aprilie, se referă la lansarea volumului 
„Relaţii între Israel şi Diaspora”, coordonat 
de prof. univ. dr. Carol Iancu şi de fiul său, 
doctor în istorie Michael Iancu. 

Se află în plină desfăşurare pregătirea 
lucrărilor pentru Adunarea Generală a 
F.C.E.R., a cărei agendă o voi supune 
dezbaterilor la proxima reuniune a Comi-
tetului Director. 

În colaborare cu BBR, organizăm eve-
nimentul „Podurile Toleranţei”, ediţia a V-a, 
la Bucureşti. Mă mai preocupă proiectul 
Festivalului Internaţional „Mihail Sebastian” 
de la Brăila, organizat anul acesta sub pa-
tronajul ministrului Culturii, Ionuţ Vulpescu. 

Voi reprezenta comunitatea evreias-
că din România în cadrul reuniunii de la 
Bruxelles a celor 47 de ţări semnatare ale 
Declaraţiei de la Terezin, dedicată resti-
tuirii bunurilor evreieşti confiscate în anii 
Holocaustului. Se va pune accent asupra 
celor mai bune practici prin care aceste 
state pot ajunge la rezolvarea problemei 
şi a modalităţilor în care UE poate sprijini 
aceste demersuri.

IULIA DELEANU

preºedintelui  
F.C.E.R.AGENDA

E M O Ţ I I ,  C O N E X I U N I ,  P R O I E C T E
Interviu cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer

I s r a e l ,  6 9  d e  a n i  
d e  i n d e p e n d e n ţ ă

Reuniune a Comitetului 
Director al F.C.E.R.

evreilor în Ţara 
Sfântă.  Sionis-

mul născut în secolul al XIX-lea, con-
gresul de la Basel din 1897, iniţiativele 
lui Theodor Herzl, fondatorul sionismu-
lui politic, au avut un rol important în 
pregătirea actului independenţei. 

Evreii români au organizat primul 
Congres cu orientare sion istă din lume, 
la Focşani, apoi evreii din Moineşti 
care au plecat în Ereţ Israel au înfiinţat 
aşezările Roş Pina, Zihron Iaacov, ş.a. 
Din păcate, Holocaustul a dat cel mai 
puternic impuls pentru venirea evreilor 
Europei în patria strămoşilor. 

Pentru a avea o imagine a evoluţiei 
demografice în Ereţ Israel vom prezen-
ta următoarele date:  în primul mileniu 
al erei noastre numărul evreilor era 
în jur de jumătate de milion, în 1950 
– 1.300.000,  în 2010 – 7 milioane, în 
prezent – aproape 8 milioane. 

În cartea „Les trois glorieuses 
d’Israel” (Ed. Laffont, Paris, 1963), 
Zeev Sharef, fost secretar al primului 
guvern Ben Gurion, ministru timp de 
ani de zile, aminteşte momentele pre-
mergătoare şi ulterioare expirării man-
datului britanic asupra Palestinei, la 
15 mai 1948. În faţa unor presiuni 
extraordinare din Orient şi din lume, 
Ben Gurion decide la 14 mai 1948 
declararea oficială a Independenţei 
Statului Israel. Cu jumătate de an îna-
inte, la 29 noiembrie 1947, Adunarea 
Generală ONU decisese împărţirea 
Palestinei în două state – arab şi is-
raelian. La începutul anului 1948 se 
activează partidele israeliene Mapai, 
Mapam şi Herut. Consiliul de Stat 
Provizoriu s-a înfiinţat în 14 mai, Ziua 
Independenţei. A doua zi, cinci state 
arabe – Irak, Transiordania, Egipt, 
Arabia Saudită, Liban – încep ofensiva 

armată împotriva noului stat. Motivul 
era clar: ţările arabe beligerante nu ac-
ceptau sub nicio formă existenţa unui 
stat al evreilor în zonă. Israelul a ieşit 
învingător, la fel ca în 1967 şi în 1973. 

Primul Knesset (Parlament) a fost 
ales în 25 ianuarie 1949, iar în fe-
bruarie a fost ales preşedinte Chaim 
Weizmann, celebru savant chimist. 
La 13 decembrie 1949, Ben Gurion 
anunţă capitala statului – Ierusalim. 
Nici până astăzi acest act nu a fost 
recunoscut pe plan mondial. 

La 23 august 1951, SUA şi Israel 
au încheiat primul tratat oficial de 
colaborare. După războiul din 1967, 
ţările socialiste de atunci, în frunte cu 
URSS, au rupt relaţiile cu Israelul, cu 
excepţia României. Din 1990, în Israel 
au început să sosească masiv evrei 
din URSS, aflată în autodizolvare, şi 
din alte ţări foste socialiste.  

Astăzi Israelul este una dintre 
cele mai dezvoltate ţări din lume sub 
aspect tehnico-ştiinţific şi al sistemu-
lui democratic.Este o ţară care se 
bazează pe inteligenţă şi inovare, cu 
mare mobilitate economică, care se 
impune în lumea actuală în domenii 
ca înalta tehnologie, cercetare-dezvol-
tare, medicină, securitate cibernetică, 
reciclarea apei. În domeniul cercetării 
şi aplicaţiilor nucleare Israelul deţine 
de asemenea un loc fruntaş. Literatu-
ra, artele, cultura, în genere, sunt  la 
mare cinste: Israelul participă la cele 
mai importante evenimente culturale 
din lume.Întreţine relaţii economice, 
politice cu cele mai dezvoltate ţări ale 
lumii. Rămâne însă problema  încheie-
rii vechiului conflict. Pacea cu palesti-
nienii este obiectivul dorit de aproape 
toţi locuitorii.

Vicepreşedintele Federaţiei Comu-
nităţilor Evreieşti din România-Cultul 
Mozaic (F.C.E.R.), Ovidiu Bănescu, 
directorul Departamentului Econo-
mic, Administraţie, Evenimente şi 
Logistică, Silvian Horn, şi şef sector 
al Departamentului Economic şi Fi-
nanciar, Valeriu Medeleţ, au prezentat 
rezultatele economico-financiare ale 
Federaţiei pe anul 2016. Veniturile 
F.C.E.R. au fost cu aproape 5% mai 
mici în 2016 decât în 2015, ceea ce a 
impus o reducere corespunzătoare a 
cheltuielilor pentru a se asigura echi-
librul bugetar. Trei sferturi din venituri 
au provenit din câteva surse externe  
şi interne (Fundaţia „Caritatea”, acti-
vităţi de administrare imobile, alocaţii 
bugetare şi de la Joint). Preşedintele 
Aurel Vainer a solicitat ca în 2017 să 
crească ponderea accesării fondurilor 
europene şi a altor surse externe. Şi în 
2016, majoritatea cheltuielilor (80,3%) 
au fost alocate pentru buna funcţionare 
a comunităţilor evreieşti locale, iar din-
tre acestea, peste 41% au fost alocaţii 
pentru asistenţă socială şi medicală şi 
aproape 13% au fost cheltuieli pentru 
conducerea, administrarea şi funcţi-
onarea comunităţilor locale. În afara 
consemnării unui uşor excedent pe 
anul 2016, este foarte important faptul 
că au fost realizate prevederile atât la 
cheltuieli, cât şi la venituri, ceea ce 
atestă profesionalismul analizei care 
a stat la baza întocmirii bugetului, dar 
şi urmărirea consecventă a executării 
acestuia.

Secretarul general al F.C.E.R., 
Eduard Kupferberg, a arătat că în urma 
creşterii salariului minim pe economie 
şi a îngheţării salariilor din structurile 
componente ale F.C.E.R.-C.M. au 
apărut o serie de necorelări şi sunt ne-
cesare măsuri în vederea creării unui 

nou sistem de politici de gestionare a 
resurselor umane şi a sistemului de 
salarizare, printre care armonizarea 
denumirilor ocupaţiilor, standardizarea 
fişei postului, finalizarea Statutului de 
funcţiuni, evaluarea personalului, une-
le dintre acestea  fiind deja realizate.

Preşedintele AERVH, dr. Liviu Be-
ris, a prezentat proiectul F.C.E.R. de 
constituire a Forumului pentru Comba-
terea Antisemitismului şi Promovarea 
Înţelegerii între Oameni, care va fi 
„o structură deschisă, componentă 
a societăţii civile, din care vor putea 
face parte persoane fizice şi juridice”, 
a subliniat dr. Aurel Vainer. Forumul 
se constituie prin primirea la F.C.E.R. 
a adeziunii de participare.

C.D. a mai analizat posibilitatea 
înfiinţării unei forme speciale de învă-
ţământ, intitulat Centrul Educaţional şi 
de Învăţământ „Cultura Nouă”. Pentru 
început, acesta va cuprinde o grădiniţă 
(prin absorbţia grădiniţei Gan Eden, ac-
tualmente unitate privată, cu accentuat 
caracter evreiesc) şi o formă de after 
school, res tul formelor de învăţământ 
ale Centrului „Cultura Nouă” urmând a 
fi analizate pe etape viitoare. Directorul 
Joint pentru România şi-a declarat en-
tuziasmul faţă de acest proiect („este 
un pas uriaş înainte, să avem grădiniţă 
înseamnă că avem viitor”), care ar 
putea fi susţinut trei ani cu fonduri de 
la Joint, dar care trebuie să se autofi-
nanţeze ulterior.

Israel Sabag a trecut în revistă şi 
recenta ediţie a Bereşit de la Bacău şi 
a declarat, cu entuziasm: „Am lucrat 
în multe ţări europene, dar ceea ce se 
întâmplă în România nu se întâmplă 
în alte state. Sute de participanţi vin 
de departe, pe propria lor cheltuială, 

A.M.
(Continuare în pag. 19)
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„Pentru fiecare evreu,  
ieºirea din Egipt este o parte  

a istoriei sale personale”

Confirmări – mesaje, discursuri. 
Mesajul preşedintelui României, Klaus 
Iohannis, a fost transmis de consilierul 
prezidenţial Sergiu Nistor: „Cu ocazia 
sărbătorii de Pesah, doresc să adresez 
conducerii şi tuturor membrilor Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România gân-
durile mele cele mai bune, însoţite de cal-
de urări de fericire şi bună convieţuire. Fie 
ca sărbătoarea aceasta să vă prilejuiască 
bucuria comuniunii în spiritul rugăciunii, al 
solidarităţii şi al recunoştinţei. Amintire a 
eliberării poporului evreu din robie, Pesah 
reînnoieşte sensul libertăţii în contem-
poraneitate. Pesah ne dă ocazia unei 
reflecţii asupra valorilor tradiţionale care 
continuă să reunească poporul evreu în 
jurul familiei şi al Templului, identificându-l 
în simfonia civilizaţiilor. Prin cunoaştere 
şi împărtăşire a tradiţiilor care duc mai 
departe spiritul unei civilizaţii milenare, 
bogate în semnificaţii pentru întreaga 
umanitate, sărbătoarea evreiască de 
Pesah oferă un prilej în plus de a cultiva 
dialogul, toleranţa”. 

Deputatul F.C.E.R., Silviu Vexler, a 
citit mesajul de felicitare al preşedintelui 
Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, care 
a evidenţiat câteva din sensurile funda-
mentale ale sărbătorii: „deosebitul curaj, 
sentimentul demnităţii şi al credinţei în 
Dumnezeu dovedite de poporul evreu, nu 
doar prin lupta pentru câştigarea libertăţii, 
ci şi prin peregrinarea timp de 40 de ani 
prin deşert, în drum spre Ţara Promisă”. 
Liviu Dragnea s-a referit la meritele evre-
ilor români în dezvoltarea ţării: „Comuni-
tatea evreilor din România trebuie să fie 
mândră de contribuţia ei la dezvoltarea 
statului român modern”. 

Secretarul de stat al Secretariatului de 
Stat pentru Culte, Victor Opaschi, a defi-
nit Pesah-ul ca sărbătoare a actualizării 
trecutului. „Cum spune Hagada, pentru 
fiecare evreu ieşirea din Egipt este o parte 
a istoriei sale personale; pentru fiecare 

evreu este un eveniment actual. Lucru cu 
atât mai adevărat, cu cât istoria poporului 
evreu a fost marcată de un lung şir de su-
ferinţe, de robie, persecuţii şi moarte, de la 
distrugerea Ierusalimului antic la tragedia 
de neuitat a Holocaustului. Dacă poporul 
evreu a reuşit să treacă cu succes prin 
toate încercările, dacă, după Holo caust, 
care urmărea desfiinţarea evreilor ca po-
por, a venit binecuvântarea reîntemeierii 
Statului Israel, devine limpede că istoria 

sa stă sub semnul absolut al Pesah-ului”, 
a arătat vorbitorul. Pentru România, ţară 
democratică, „această sărbătoare este o 
invitaţie la protejarea tradiţiilor şi libertăţi-
lor cetăţenilor şi la afirmarea valorilor fun-
damentale ale egalităţii tuturor oamenilor, 
fără discriminare”. Pesah a fost încă un 
prilej de a recunoaşte „contribuţia cultu-
rală de substanţă a comunităţii evreieşti 
la edificarea culturii româneşti”.

Libertatea ca Seder
Reflectarea acestor relaţii de apropiere 

între majoritari şi minorităţile naţionale a 
fost reliefată de preşedintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer. „S-a arătat nu o dată 
că prietenia învinge toate obstacolele. 
O demonstrează şi această primă seară 
de Seder, în care sunt prezenţi oficialităţi 
ale statului român, reprezentanţi de rang 
înalt ai unor culte din România, diplomaţi”. 
Pesah-ul a fost rezumat printr-un citat din 
Hagada şel Pesah: „Robi am fost lui Paro 
în Egipt, dar ne-a scos Domnul Dumnezeul 
nostru de acolo cu mână puternică şi braţ 
întins”. Enumerând principalele semnifica-
ţii ale Pesah-ului, „sărbătoarea primăverii, 
a libertăţii, a azimelor”, vorbitorul s-a oprit 
asupra numelui ei: Pesah înseamnă tre-
cere. Trecerea Mării Roşii, trecerea de la 
mentalitatea de sclav la cea de om liber, 
trecerea la alte raporturi individ - societate. 
Extrapolând ideea de trecere la cei 5777 
de ani de când fiinţăm, dr. Aurel Vainer 
a subliniat: „Noi am traversat capitole 
dramatice în toată istoria noastră, dar cu 
precădere în secolul XX: Holocaustul, în 
care, din 13 milioane, câţi eram înainte de 
război, au pierit 6 milioane. Azi suntem, din 
nou, un popor de 14 milioane de oameni, 
dintre care peste 8 milioane trăiesc în Is-
rael”. Vorbitorul a pus în ecuaţie conceptul 
de libertate, arătând că acum circa 3000 de 
ani, foştii robi au ajuns la poalele Muntelui 
Sinai. Moşe a urcat pe Sinai să primeas-
că de la Dumnezeu Tablele Legii. Timpul 
trecea. Oamenii şi-au pierdut răbdarea. În 
Egipt se trăia în idolatrie. Şi atunci, şi-au  
făcut un idol: viţelul de aur. Doar era „liber-
tate!”. Când a coborât de pe Sinai cu Table-
le Legii şi a văzut scena, Moşe le-a spart. 

„Ce înseamnă li-
bertate fără lege?”, 
s-a întrebat dr. Au-
rel Vainer. Dom-
nia bunului plac. 
„Libertatea implică 
măsură, ordine. De 
aceea Pesah se 
prăznuieşte prin 
Seder – Ordine. 
Ne manifestăm ca 
oameni liberi, dar 
suntem împotriva 
exceselor negative 
ale libertăţii”. 

„Aceasta este 
reamintirea…”

Unul dintre cei doi mesader-i, secre-
tarul general al F.C.E.R., Eduard Kupfer-
berg, a făcut un scurt istoric al obiceiurilor 
legate de Seder. Până la distrugerea 
primului Templu, Seder-ul se desfăşura 
pe bază orală. Hagada, în care sunt de-
scrişi paşii ritualului, a fost scrisă ulterior, 
având o vechime de aproximativ o mie de 
ani. Reamintind câteva din semnificaţiile  

Pesah-ului, sărbătoarea libertăţii, a dem-
nităţii, a primăverii, mesader-ul a accen-
tuat caracterul profund educativ al Seder-
ului, adresat cu precădere copiilor. Ceea 
ce se şi scrie în Cartea Exodului (13, 8): 
„Să spui atunci (în fiecare an) fiului tău: 
«Aceasta este reamintirea celor făptuite 
de Dumnezeu pentru noi când am ieşit din 
Egipt»”. Copiii sunt cei care pun cele patru 
întrebări. Patru, pe aceeaşi temă: „prin 
ce se deosebeşte această noapte…?”, 
simbolizând fiecare modul în care gene-
raţiile de evrei s-au raportat, în istorie, la 
iudaism: înţeleptul, cel care aprofundează 
învăţătura iudaică; cel rău, îndepărtat de 
iudaism; cel simplu, având bunăvoinţă, 
dar puţine cunoştinţe iudaice; cel care nu 
ştie nici să întrebe, privat fiind de educaţie 
iudaică, din cauza părinţilor. Explicaţiile 
au fost completate, nuanţate de celălalt 
mesader, prim-rabinul Rafael Shaffer, 
care a accentuat importanţa întrebărilor 
şi le-a lărgit cadrul. Este nevoie, a spus  
prim-rabinul, ca şi adulţii să pună şi să-şi 
pună întrebări. Fără întrebări, umanitatea  
n-ar fi făcut niciun pas în direcţia cercetării, 
nu l-ar fi descoperit pe Creator. Cele patru 
întrebări au fost citite de vicepreşedintele 
F.C.E.R., ec. Ovidiu Bănescu, de pre-
şedintele BBR, ing. José Iacobescu, de 
preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz,  

P e s a h  5 7 7 7  l a  B u c u r e ş t i

Admorul Yacov Mendel Friedman 
felicită conducerea F.C.E.R.

Cu prilejul sărbătorii de Pesah 5777, prin bunăvoinţa ing. 
Baruch Tercatin, Admorul din Buhuşi, Yacov Mendel Friedman, 
a trimis felicitări şi a oferit Maţa Şmura preşedintelui F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, şi întregii conduceri a Federaţiei.

„Cu ocazia sărbătorilor de Pesah, vă binecuvântez pe 
dumneavoastră personal şi pe familia dumneavoastră, cu 
urări de sănătate, bucurie şi realizarea dorinţelor de bine. Să 
fiţi păziţi tot anul!”.

La rândul său, colaboratorul apropiat al Admorului, Ascher 
Koenig, a adăugat:

„Primiţi şi din partea mea şi în numele adepţilor Hasidei 
Buhuşi, urări de Pesah Caşer Vesameah!”. 

pesah ÎN ComuNitati

La Cluj, Sederul a avut loc 
la restaurantul ritual al comu-

nităţii, o clădire scundă şi modestă, dar 
încărcată de amintirile multor generaţii 
postbelice care au şi-au trăit anii de liceu 
sau de facultate, primind – graţie Joint-
ului şi comunităţii – hrană caşer şi primele 
învăţături iudaice în această ambianţă pri-
mitoare, o adevărată insulă unde – după 
cum povestea Agi Vass, o bună prietenă 
de la Ierusalim – persista o atmosferă ca 
în povestirile  lui Shalom Alehem, în ciuda 
regimului ateist de afară. 

De Seder se reunesc aici toţi cei dor-
nici să întâmpine împreună sărbătoarea 
eliberării din Egipt, să reasculte povestea 
Ieşirii, cu toate minunile ei, să reconstituie 
prin alimentele simbolice încărcătura spi-
rituală a acestei sărbători şi, mai ales, să 
o transmită copiilor. Aşa s-a întâmplat şi 
în acest an, când în prima seară comu-
nitatea clujeană a avut alături şi studenţii 
evrei din Israel şi din Franţa, iar în a doua 
s-a bucurat din nou de prezenţa corului  
Şira Hadaşa – condus  de prof. Ecaterina 
Halmos – care  a cântat cu  însufleţire 
cântecele tradiţionale, îngânate şi de cei-
lalţi comeseni. Ma Niştana a fost rostită şi 

cântată de un băieţel isteţ şi talentat, Ari 
Samuel Zilahy, iar răspunsurile înţelepte 
le-a dat prof. univ. Ossi Horovitz, cel care, 
de o bună bucată de vreme, conduce 
cursurile de Talmud Tora, găsind mereu şi 
mereu tâlcuiri noi pentru textele străvechi. 

Toţi participanţii au fost răsfăţaţi cu un 
meniu savuros, preparat  cu pricepere de 
personalul restaurantului ritual din Cluj. 

Şezând la masa de Seder m-au nă-
pădit amintirile, evocând în gând anii în 
care în jurul mesei erau mai mulţi bătrâni 
înţelepţi, ţinând în mână ediţii vechi şi fru-
mos ilustrate ale Hagadei. Mi-l amintesc 
mai cu seamă pe Beniamin Müller (z.l.), 
care ne întâmpina mereu cu veselie şi îi 
avertiza pe necunoscători, cu vocea lui 
sonoră, inconfundabilă, spunând: „Pre-
paratele de pe farfurii nu sunt aperitive, 
ele se mănâncă într-o anumită ordine şi 
doar atunci când vă voi spune eu!” 

În a doua seară de Seder, în 11 aprilie, 
mi-am amintit că în această zi, în urmă 
cu 72 de ani, se autoelibera lagărul de 
concentrare de la Buchenwald, unde a 
supravieţuit tatăl meu (z.l.) şi alţi câţiva 
membri ai comunităţii noastre, printre 
care şi fostul preşedinte, filozoful Nicolae 
Kallos, care a prezidat memorabile seri 
de Seder. Anul acesta, el şi-a petrecut 
Sederul cu familia, la Oradea.

Astfel, pentru mine, Sederul nu a fost 
numai rememorarea eliberării din Egipt, 
ci şi a altor seri de Seder din istoria co-
munităţii noastre, într-o succesiune pe 
care mi-o doresc neîntreruptă şi de acum 
înainte.

ANDREA GHIŢĂ

Pesah, momentul dobândirii libertăţii poporului nos-
tru, este adunat şi între coperţile uneia dintre cărţile de 
căpătâi ale educaţiei iudaice, Hagada şel Pesah. Naraţiu-
nea este retrăită an de an de evreii de pretutindeni. 

Anul acesta, la Bucureşti, Seder-ul a fost celebrat 
cu strălucire în Sinagoga Mare, în prezenţa liderilor 
F.C.E.R., C.E.B., BBR, ACPCCI, a unor oficialităţi ale 
statului român: consilierii prezidenţiali Nicoleta Nico-
lae, Sergiu Nistor; consilierul de stat Sandra Pralong, 
deputaţii Adrian Solomon, Eugen Tomac; senatorul 
Şerban Nicolae, preşedintele Comisiei Juridice a Sena-
tului; secretarii de stat la Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Victor Opaschi, Andrei Ungar; secretar de stat 
la Ministerul Muncii, Adrian Marius Dobre; director la 
Administraţia Monumentelor Patrimoniului de Stat,  

Radu Negrei; diplomaţi: amb. Mihnea Constantinescu, 
fost preşedinte al IHRA; ambasadorii Armeniei şi Ger-
maniei, E.S. Hamlet Gasparian, E.S. Cord Meier-Klodt; 
ierarhi de rang înalt: Î.P.S. Ieronim Sinaitul, Episcop Vi-
car Patriarhal, Monseniorul Miguel Maury Buendia-Ercis, 
Nunţiul Apostolic în România; personalităţi culturale, 
numeroşi evrei bucureşteni şi prieteni ai lor. Seder „ju-
cat cu casa închisă”, locurile fiind epuizate în două zile 
– test semnificativ pentru „bunele rezultate înregistrate 
în activitatea C.E.B.”, observa, în preambul, preşedintele 
Comunităţii bucureştene, ing. Paul Schwartz. După cum 
prezenţa oaspeţilor din afara comunităţii a fost încă o 
dovadă a bunelor rezultate obţinute prin strategia por-
ţilor deschise, a cunoaşterii la noi acasă, promovată de 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.

de unul dintre seniorii comunităţii, dr. 
Alexandru Elias. Întrebările au şi rost 
componistic: sunt punct de plecare pentru 
întreaga naraţiune a Hagadei. N-a fost 
uitată ascunderea aficoman-ului, mijloc 
de a ţine trează atenţia copiilor, în joc fiind 
buna recompensă pentru găsitor. 

Persecuţiile din Miţraim au fost ra-
portate la contemporaneitate de mesa-
der-ul Eduard Kupferberg, cu referire 
la recentele atacuri teroriste, venite din 
partea organizaţiei Stat Islamic asupra 
creştinilor copţi din Egipt. Prin întreaga 
noastră istorie, noi, evreii, trebuie să fim 
solidari cu orice persecutaţi din cauza 
discriminărilor etnice, religioase. 

„Puterea mea şi cântecul meu e Dum-
nezeu şi El mi-a fost izbăvirea”; aşa înce-
pe „Cântarea lui Moşe şi a fiilor lui Israel”, 
după trecerea Mării Roşii (Exod, 15, 2). 
Este ceea ce au împlinit prim-cantorul Io-
sif Adler, cantorul Emanuel Pusztai, Corul 
Templului Coral, dirijat de Robert Leven-
sohn, Corul „Hazamir” şi Corul de copii 
al JCC, conduse de Bogdan Lifşin, de la 
„Pesah Kol Difkin” („Toţi cei flămânzi să 
vină de Pesah să şadă la masa noastră”), 
suind înspre „orele stelare” ale istoriei 
noastre – „Halaila Haze”, „Daienu”, „Adir 
Hu”, „Ehad Mi Iodea” – până la „Had Ga-
dia”, întrezărire a vremurilor mesianice, 
când Dumnezeu „va tăia îngerul morţii”. 
Pentru vestitorul acelor vremuri, Eliahu 
Hanavi, se umple al cincilea pahar, aş-
teptându-l neconsumat, spre deosebire 
de cele patru pahare cu vin, datori să le 
bem pe parcursul Hagadei. 

Au fost aduse mulţumiri organizato-
rilor Eduard Kupferberg, Silvian Horn, 
DASM – colectiv condus de Mona Bejan, 
Serviciul Protocol al F.C.E.R. – Andreea 
Varodin, Serviciul Administrativ şi Garaj 
(Jean Bercu, respectiv Ion Bănică), 
echipelor care au pregătit bunătăţile de 
Seder, de la Complexul „Martin Băluş” al 
Căminului „Rosen” şi Irinei Hârlăoanu, 
celor care au asigurat condiţiile necesare 
bunei desfăşurări a evenimentului.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS 

Cluj

Reportaje de la festivităţile 
de Pesah la C.E. Tulcea şi  

la C.E. Sibiu în pag. 17
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„Obştea 
noastră  

are viitor”
Bacăul, unde între 30 martie şi 2 apri-
lie 2017 s-a desfăşurat cea de-a XIV-a 
ediţie a Bereşit, a dat cărturari de 
talie europeană, amintea Izu Butna-
ru, preşedintele comunităţii evreilor 
din localitate. Înainte de al doilea 
război mondial, aici exista o comu-
nitate evreiască numeroasă, ai cărei 
membri se puteau întâlni şi ruga în 
27 de sinagogi. După ce a reuşit să 
supravieţuiască demolărilor, Templul 
Cerealiştilor a fost redeschis, după 
35 de ani. Au fost prezenţi preşedinţi 
de comunităţi, rabini, cantori, ofici-
anţi de cult, evrei din toată ţara, de 
toate vârstele, arătând că versetul 
psalmic „Ce bine şi ce frumos stau 
fraţii împreună” nu şi-a pierdut o iotă 
din putere. Împreună cu echipa de or-
ganizatori, Israel Şarli Sabag, direc-
torul Joint pentru România, Serbia, 
Bosnia-Herţegovina şi Macedonia, 
a readus în memoria celor 260 de 
participanţi – cifră-record raportată 
la populaţia evreiască de azi – afo-
rismul lui Ben Gurion: cine cunoaşte 
istoria poporului evreu şi nu crede 
în minuni, nu e realist. A făcut-o în 
preajma sărbătorii de Pesah, când 
strămoşii noştri şi întreaga lume 
antică au fost martorii celor mai răvă-
şitoare miracole „din zilele acelea, în 
timpul acesta”, făptuite de Divinitate. 
De unde – şi subiectul dezbaterii: 
personalitatea lui Moşe sau principa-
lele componente ale liderului: capa-
citatea de a lucra cu oamenii; forţa 
dominării de sine; iubirea de semeni. 
Sesiuni de deschidere şi încheiere, 
prelegeri ale unor profesori marcanţi 
din Israel şi România, lansări de 
carte, concerte de muzică evreiască, 
Kabalat Şabat, Havdala, Limmud-uri 
au creat clipe memorabile.

 „A deveni un lider înseamnã  
sã ºtii cine eºti cu adevãrat”
Dacă Bereşit 13 celebra vârsta ma-

joratului religios, Bar Miţva, Bereşit 14 

indică procesul său de maturizare, a 
punctat directorul JCC - Bucureşti, Adrian 
Gueron, la ceremonia de deschidere, în 
faţa amfiteatrului arhiplin din Teatrul „Ba-
covia”. În public – autorităţi locale, printre 
care, consilierul municipal Gabriel Stan, 
cunoscut prin activitatea sa didactică de 
educaţie civică, combaterea antisemitis-
mului şi păstrarea memoriei Holocaus-
tului în rândul elevilor. „Evreii băcăuani 
au făcut foarte mult pentru acest oraş”, 
a subliniat primarul Municipiului Bacău, 
Cosmin Necula, apreciind bunele relaţii 
dintre majoritari şi minoritari, dintre mi-
noritatea evreiască şi celelalte minorităţi 
naţionale din Bacău. 

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
a schiţat istoricul Bereşit-ului în România 
şi amploarea căpătată de la an la an, a 
amintit mari valori ale oraşului şi zonei 
(gaonul Beţalel Şafran şi fiul lui, dr. Ale-
xandru Şafran, fost şef-rabin între 1940-
1947; acad. Solomon Marcus; fondatorul 
dadaismului, Tristan Tzara ş.a.), a adus 
mulţumiri oficialităţilor locale, menţionând 
meritele directorului Joint - România, Israel 
Sabag, rabinului invitat Şalom Levy, tuturor 
profesorilor la Bereşit 14. Israel Sabag a 
evidenţiat popularitatea crescândă a Be-
reşit-ului în România şi s-a referit la tema 
ediţiei, „Moşe - un lider controversat”, 
sub două aspecte: temporal – „momentul 
esenţial” pentru istoria evreilor, respectiv, 
eliberarea poporului evreu din sclavia 
egipteană, când Moşe a acţionat ca „lider 
foarte puternic”; şi peren – confruntarea 
oricărui lider cu nemulţumirile poporului 
său. Însuşiri de conducător sunt tăria 
de caracter, acceptarea diversităţii de 
opinie, grija pentru cei de care răspunzi. 
Un concept lansat cu acest prilej a fost 
cel de „evreu activ”: participant la cursuri, 

punând întrebări, provocându-i pe ceilalţi 
să-şi exprime părerea. „De ce a fost ales 
Moşe să-i salveze pe evrei din Egipt?” a 
fost subiectul prelegerii susţinute de dr. 
Gabriel Barzilai (Israel). Fiindcă Moşe a 
acţionat în faţa injustiţiei, indiferent de 
etnia celui care se făcea vinovat, reiese 
din Biblie. A fost un mare învăţător: a primit 
şi a adus Tora evreilor şi umanităţii (Philo 
din Alexandria). A fost menit prin nume: 
Moşe înseamnă în egipteană „datoria de 
a salva pe alţii” (rabinul Rafael Hirsch). 
„Arta conducerii vine din lăuntrul nostru. A 
deveni lider înseamnă să faci o călătorie 
personală, să ştii cine eşti cu adevărat”. 
Aniversarea prim-rabinului Rafael Shaffer 
la 60 de ani a încheiat ceremonia.

Popularizãri ale exodului,  
antrenament de profet,  
limba ºi condiþia socialã

„Cum a fost văzut Moşe în cinemato-
grafie în ultimul secol” a fost un excurs 
făcut de dr. Felicia Waldman în lumea 
filmului, de la cel mut la cel animat pe 
computer din anii noştri, posibil punct 
de plecare pentru o cercetare despre 
fluctuaţiile showbizz-ului: ce place unei 
marje cât mai largi de public, care este 
mentalitatea cvasigenerală a momentu-
lui, tipologiile masculine şi feminine de 
la un anumit moment etc. Moşe şi lumea 
lui devin pretext pentru diverse scenarii. 
Primul, din 1923, e construit după tipar 
moralizator: fratele bogat, fraudulos pier-
de, fratele sărac, cinstit câştigă. Regia 
– Cecil B. De Mille. În 1956, acelaşi De 
Mille reia subiectul, construit pe o intrigă 
de palat împotriva lui Moşe. Din anii ’70 
datează o ecranizare pentru televiziune, 

cu Moşe interpretat de Burt Lancaster. 
Unei coproducţii internaţionale, „Moise”, 
îi urmează desenul animat. În 2006, 
biografia serveşte drept canava pentru 
un musical. Un an mai târziu – jocului pe 
computer. Două filme sunt din 2016: „Zei 
şi regi” şi „Dogma”. Dintre documentare, 
conferenţiara s-a oprit asupra unora care 
încearcă să explice ştiinţific cele zece 
plăgi trimise de Dumnezeu împotriva 
Egiptului, pentru a-l determina pe faraon 
să lase sclavii evrei să plece.

Prelegerea ţinută de dr. Yoshi Fargeon 
(Israel) a fost axată pe tema greşelilor 
inerente oricărui om în drum spre perfec-
ţiune: „Primii paşi ai lui Moşe ca profet”. 
Dumnezeu îl alege pe Moşe ca trimis al 
Său, fiindcă are un înnăscut simţ al drep-
tăţii. Revelaţia Divină se produce când 
matca lui de viaţă era de-acum constituită: 
păstor, căsătorit, cu un copil. Important – 
numele dat copilului, Gherşom: străin în 
ţară străină. Foarte multe miţvot sunt ba-
zate pe această atitudine comprehensivă: 
„şi noi am fost străini într-o ţară străină”. 
Moşe acceptă misiunea încredinţată de 
Dumnezeu după ce o refuză de şapte ori, 
conştient cât e de grea. „Du-te şi spune 
faraonului să lase poporul Meu să plece”, 
îi porunceşte Dumnezeu. Moşe încearcă 
o stratagemă proprie. În loc să vină la 
faraon însoţit de bătrânii Sfatului lui Israel, 
vine doar cu fratele lui, Aaron, şi-l roagă 
pe faraon să-i lase pe evrei să-l celebreze 
pe Dumnezeul lor trei zile în deşert, după 
care se vor întoarce. Faraonul refuză şi 
înăspreşte condiţiile de viaţă ale sclavilor 
evrei. Modul în care procedează nemulţu-
meşte şi pe Dumnezeu şi pe evrei. Fiindcă 
ştie că „are de învăţat ca să devină un bun 
profet”, Dumnezeu îi acordă puteri sporite, 
dar îi hotărăşte şi pedeapsa: Moşe nu va 
intra în Ţara Făgăduinţei. 

Ceea ce a facilitat ieşirea evreilor din 
Egipt a fost faptul că şi-au menţinut limba 
şi cultura proprie, a observat dr. Asher 
Shafrir în conferinţa „Mediul lingvistic al 
lui Moşe în Egipt”. În deşert evreii vorbeau 
ebraica. Cele Zece Porunci au fost date 
în ebraică. Moşe, prinţ egiptean prin edu-
caţie, ştia, fireşte, limba vorbită în Egipt. 
Ebraica o ştia de la părinţi. În negocierile 
cu faraonul există două supoziţii: ori a 
vorbit fiecare în limba al cărei reprezen-
tant era, folosindu-se de tălmaci, ori s-a 
vorbit în limba egiptenilor. În Midian Moşe 
învaţă midianita. Conferenţiarul a legat 
menţinerea limbii proprii în exil de condiţia 
socială. În Egipt s-a vorbit ebraica, fiindcă 
evreii au avut o stare socială umilă. În 
exilul babilonean, evreii, deveniţi în timp 
oameni liberi, unii – bogaţi, au vorbit lin-
gua franca a vremii, aramaica. Scrierea 
pătrată provine din aramaică.

„Democraþia nu e niciodatã  
un bun câºtigat”

 „Holocaust sub guvernul lui Antones-
cu. Întrebări şi răspunsuri”, de Liviu Beris, 
carte apărută la Hasefer, ajunsă la ediţia 
a III-a, lansată la Bereşit 14, a prilejuit 
prezentatorului, preşedintele F.C.E.R., 

(Continuare în pag. 17)

IULIA DELEANU

„O viaţă evreiască puternică are nevoie  
de o comunitate puternică”
Interviu cu directorul Joint pentru România, Serbia,  

Bosnia-Herţegovina şi Macedonia, ISRAeL ŞARLI SABAG
– Să aruncăm o privire în istoria Bereşit...
– Când am început Bereşit-ul, la Sinaia, cu 70 de partici-

panţi, mi-am închipuit că va rămâne un eveniment singular. 
Am greşit. Bereşit a devenit, în timp, un brand în comunitatea 
evreiască din România”, a afirmat directorul Joint pentru Ro-
mânia, Israel Sabag. „Până să dăm startul pentru înscrieri la 
noul Bereşit, oamenii ne şi asaltează cu cererile de participare. 
Ei sunt cei care-l popularizează acum în comunităţi. Sigur, au 
fost provocări, s-au făcut schimbări în timp, dar am încercat 
mereu să păstrăm echilibrul între tradiţie şi inovaţie”.

– În ce sens?
– Să concepem programul în aşa fel încât să îmbinăm 

familiarul cu surpriza capabilă să stârnească interes, emoţie.
– Cât de mult se implică tinerii?
– Avem un minunat grup de madrihim, toţi tineri, fără de 

care Bereşit-ul n-ar fi la fel: energia, creativitatea, optimismul 
lor fac din Bereşit ceea ce trebuie. Fără discuţie c-am dori mai 
mulţi participanţi tineri. Asta înseamnă încă o provocare pentru 
noi: să facem Bereşit-ul cât mai relevant, modern, distractiv. 
Şi sunt sigur că, la Bereşit 15, vom vedea rezultatele acestei 
strădanii. 

– Ce primează: învăţătura iudaică sau întărirea legăturilor 
intercomunitare?

– Ele sunt complementare, nu pot fiinţa una fără alta. Co-
munitatea e maşina, învăţătura iudaică – benzina. Muncim să 

aducem evreii mai aproape de 
comunitate, fiindcă a fi evreu şi 
atât nu e suficient. Prin Bereşit, 
prin toate programele noastre, 
cele două coordonate merg 
mână-n mână. 

– Viitor pentru comunitatea 
noastră?

– Există. Sigur, lucrurile-s 
mai dificile pentru comunităţile mici, dar cele mari înfloresc. Un 
exemplu – grădiniţa „Gan Eden” din Bucureşti. Sunt israelieni 
care trăiesc, azi, în România; e interesant de urmărit cum se 
va reflecta asta în comunităţile evreieşti peste un număr de 
ani. Cert e că, pentru a avea o viaţă evreiască puternică, avem 
nevoie de o comunitate evreiască puternică. 

– Un heşbon al acestui Bereşit?
– Doar un eşantion, cred, revelator: de Şabat, ne-am rugat 

într-o sinagogă care a fost închisă 35 de ani. Nu ştiu dacă faptul 
se va mai repeta, dar a fost un moment de mare intensitate la 
Bereşit 14, de mare însemnătate pentru viaţa evreiască din 
România: participanţi, comunităţi, Federaţie. Asemenea clipe 
fac parte din motivele pentru care Bereşit-ul atrage mereu 
veterani şi participanţi noi.

A consemnat
e. SUHOR

Bereşit,  
ediţia a XIV-a

Participanţii la Bereşit XIV
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În zilele de 20 şi 21 martie a.c., la Cristian s-a 
desfăşurat reuniunea Consiliului de Conducere al 

F.C.e.R., ”prima în noua formaţie de după alegeri”, 
a remarcat preşedintele F.C.e.R., dr. Aurel Vainer. 
Pe ordinea de zi au figurat mai multe probleme. 
Astfel, au fost analizate şi dezbătute două docu-
mente: Proiectul de buget de venituri şi cheltu-

ieli pentru 2017 (discutat în forma prezentată în 
numărul precedent al revistei şi asupra căruia nu 

mai insistăm) şi Programul prioritar de acţiune al 
F.C.e.R.-C.M. (2016-2020), care va schiţa drumul Federa-

ţiei, al comunităţilor evreilor în următorii patru ani. Un alt punct s-a referit la 
regulamente şi proceduri privind activitatea F.C.e.R. şi a comunităţilor locale. 
Agenda reuniunii s-a mai îmbogăţit cu un punct: prezentarea stadiului în care 
se află proiectul realizării Muzeului de Istorie a evreilor, despre care a vorbit 
dr. Alexandru Florian, director general al Institutului ”elie Wiesel”, responsabil 
cu implementarea proiectului.

Referindu-se la cele două documente puse în discuţie, preşedintele F.C.e.R. 
a subliniat că ambele au fost rezultatul muncii colective a unor echipe formate 
din specialişti, în cazul bugetului. Programul prioritar de acţiune a luat naştere 
pe baza tuturor propunerilor făcute în timpul Congresului al III-lea de alegeri 
al Federaţiei, acestea extrăgându-se din stenograma lucrărilor, sintetizate 
apoi pe probleme, o realizare colectivă a preşedintelui, vicepreşedintelui şi 
secretarului general ai F.C.e.R.

Reuniunea 
Consiliului de 
Conducere al 
F.C.E.R. din  
20-21 martie  

2017

Bugetul de venituri ºi cheltuieli
Pe marginea prezentării bugetului 

au fost puse întrebări şi s-au dezbătut 
probleme legate mai ales de sursele 
bugetare, patrimoniu şi valorificarea 
patrimoniului, sursele comunităţilor 
şi necesitatea întocmirii unor bugete 
ale acestora, modalităţi de extindere 
a patrimonului, aflat în descreştere, 
condiţiile în care pot fi folosite fondurile 
de la Claims Conference şi Fundaţia 
„Caritatea”, probleme privind grila de 
salarizare. S-a atras atenţia că, pentru 
a rămâne în cadrul realist al bugetului, 
trebuie urmărite modificările în situaţia 
de conjunctură şi făcute modificările 
necesare, monitorizarea permanentă 
a raportului dintre venituri şi cheltuieli. 
Conducerea Federaţiei se preocupă de 
extinderea bazei de venituri, a răspuns 
vicepreşedintele O. Bănescu şi a dat o 
serie de exemple în acest sens. Pro-
iectul de buget a fost votat de membrii 
Consiliului de Conducere, cu observaţia 
că vor fi incluse îmbunătăţirile propuse 
şi cea mai bună variantă va fi prezentată 
Adunării Generale.

Zone mixte în toate cimitirele 
evreieºti din þarã

Secretarul general al F.C.E.R., Eduard 
Kupferberg, a explicat de ce sunt necesare 
precizări privind procedura de adoptare a 
statutelor proprii ale comunităţilor. El a ară-
tat că acestea pot avea statute proprii, dar 
trebuie să se bazeze pe Statutul F.C.E.R., 
iar Federaţia urmează să le valideze. 
S-au discutat, de asemenea, regulile de 

funcţionare a comitetelor de conducere 
ale comunităţilor. Cele două regulamente 
au fost votate de cei prezenţi.

Alte două puncte de la acest capitol 
– proiectul de admitere de membri şi 
membri afiliaţi şi modificări privind regu-
lamentul de organizare şi funcţionare a 
cimitirelor evreieşti – au stârnit numeroa-
se discuţii. În ceea ce priveşte admiterea 
de noi membri, E. Kupferberg a subliniat 
necesitatea unui standard pentru toate 
comunităţile. S-au cerut lămuriri în ceea 
ce priveşte calitatea de membru şi cea 
de membru afiliat, criteriile de admitere, 
situaţia evreilor şi neevreilor în cadrul 
comunităţilor, elaborarea de reguli pentru 
a se cunoaşte paşii de urmat în admiterea 
de membri. 

Ing. Paul Schwartz, preşedintele 
C.E.B., a prezentat, în a doua zi a reuni-

unii, o imagine privind situaţia membrilor 
din comunitatea Bucureşti. 

În acest context, rabinul Rafael Sha-
ffer a abordat problema criteriilor legate 
de identitatea iudaică. Au fost enumerate 
o serie de modificări în procesul de ad-
mitere, cerute de realitate. Supus la vot, 
acest punct a fost acceptat în unanimi-
tate. În ceea ce priveşte regulamentul 
de organizare a cimitirelor evreieşti, s-a 
votat obligativitatea creării de zone mixte 
în toate cimitirele evreieşti din ţară.

Rabinul Rafael Shaffer devine 
prim-rabin al F.C.E.R.

În cadrul reuniunii, preşedintele 
F.C.E.R. a anunţat că rabinul Rafael 
Shaffer şi-a finalizat studiile rabinice, a 
dat toate examenele necesare şi a pri-
mit smiha, diploma de rabin cu drepturi 
depline. „Această ştire îmbucurătoare – a 
spus dr. Aurel Vainer – m-a determinat să 
cer reuniunii Consiliului de Conducere 
să-l voteze pe Rafael Shaffer în funcţia 
de prim-rabin al F.C.E.R.”. În unanimitate 
şi în aplauze, participanţii şi-au dat votul 
pentru această propunere.

Programul prioritar de acþiune, 
îndemn spre înnoire

În a doua zi a lucrărilor reuniunii, 
preşedintele F.C.E.R., dr. A. Vainer şi 
secretarul general al F.C.E.R., Eduard 
Kupferberg, au prezentat „Programul prio-
ritar de acţiune”, care, aşa cum s-a arătat 
la începutul reuniunii, s-a bazat pe conclu-
ziile dezbaterilor de la Congresul al III-lea 
al F.C.E.R., completate cu propuneri ve-
nite de la membrii Consiliului, după ce au 
consultat prima variantă a documentului. 
Acest Program cuprinde şapte capitole 
esenţiale şi anume: identitate iudaică şi 
cult mozaic; dezvoltarea conducerii demo-
cratice şi eficiente, la nivel naţional şi lo-
cal; derularea, dezvoltarea, diversificarea 
şi perfecţionarea calitativă a activităţii de 
asistenţă socială şi medicală; prezerva-
rea, dezvoltarea şi utilizarea îmbunătăţită 
a patrimoniului imobiliar; eficientizarea 
sistemului economic şi a bugetului de 
venituri şi cheltuieli; promovarea imaginii 
evreilor, a tradiţiilor, obiceiurilor, limbii şi 
culturii evreieşti; acţiuni de reprezentare 
a F.C.E.R. în cadrul vieţii socio-culturale 
româneşti şi internaţionale; informatizare 
şi tehnologizare. Fiecare dintre aceste 
capitole cuprinde în detaliu elementele 
prin care pot fi realizate aceste obiective 
prin implicarea atât a conducerii centrale 
a Federaţiei cât şi, sau mai ales, a co-
munităţilor. Direcţiile de acţiune cuprind 
trei elemente cu impact major pe termen 
lung şi anume: definirea identităţii iudaice, 
elaborarea unor obiective strategice şi 
reactualizarea şi îmbunătăţirea Statutului.

După prezentarea acestor puncte, 
preşedintele F.C.E.R. a menţionat obser-
vaţiile primite pe marginea Programului 
din partea ing. Ionel Schlesinger, preşe-
dinte C.E. Arad, şi a lui Andrei Schwartz,  
membru supleant al Consiliului de Condu-
cere. Ionel Schlesinger a insistat asupra 
elaborării unor principii strategice pe  

(Continuare în pag. 18)

Aspect de la dezbaterile Consiliului de Conducere

Foto: Laurenţiu Zilberman

România va 
avea un Muzeu 

Naţional al 
Istoriei Evreilor

Dr. Alexandru Florian, directorul 
general al Institutului ”Elie Wiesel”, în 
a cărui răspundere se află organiza-
rea Muzeului de Istorie a Evreilor din 
România, a prezentat la reuniunea 
Consiliului de Conducere istoricul 
acestui demers şi cele mai importante 
date legate de acest edificiu cultu-
ral semnificativ pentru evreimea din  
România.

Proiectul, a arătat vorbitorul, s-a 
născut în 2012 la iniţiativa unui grup de 
intelectuali, iar preşedintele de-atunci al 
României a fost de acord să se realize-
ze un Muzeu Naţional al Istoriei Evreilor 
şi al Holocaustului. Au fost organizate 
apoi reuniuni pe grupuri vizând defini-
rea structurii instituţionale, conţinutului 
şi funcţiilor muzeului, iar în vara lui 2015  
s-a decis constituirea unui nucleu 
pentru acest proiect, cu susţinerea 
instituţională şi politică din partea 
Administraţiei Prezidenţiale şi a Gu-
vernului. S-a stabilit că va fi un muzeu 
naţional public al statului român, ca şi 
alte muzee naţionale din România, iar 
Institutul ”Elie Wiesel” a fost desemnat 
să se ocupe de mobilizarea resurselor 
materiale şi umane necesare realizării 
proiectului. O Hotărâre de Guvern din 
31 august 2016, care s-a adăugat unei 
hotărâri anterioare pentru crearea mu-
zeului, a cuprins două elemente noi: 
atribuţiilor Institutului ”Elie Wiesel” li 
s-a adăugat cea a înfiinţării muzeului 
şi creării comitetului muzeal, care are 
o structură internaţională. În afara 
celor mai importante organizaţii evre-
ieşti, F.C.E.R. şi AERVH, din partea 
română vor face parte din comitet re-
prezentanţi ai Preşedinţiei, Guvernului, 
Ministerului Culturii, primarul general 
al Capitalei, ambasadorii SUA şi Is-
raelului. Din exterior au fost cooptaţi 
parteneri cu capacitate de susţinere  
logistică, publicitate şi promovare. 
Astfel, din Israel vor face parte un re-
prezentant al Institutului Yad Vashem, 
din partea Fundaţiei ”Caritatea” Colette 
Avital şi un reprezentant al organizaţiei 
victimelor naţional-socialismului, din 
Franţa – doi reprezentanţi ai Memo-
rialului Şoah şi două personalităţi de 
origine română implicate în istoria 
Holocaustului, Marin Karmitz şi Serge 
Klarsfeld. Din Statele Unite participă 
reprezentanţi ai Muzeului de Istorie a 
Holocaustului, rabinul Andrew Baker 
din partea AJC (Comitetul Evreiesc 
American) şi Dan Mariashin, vicepreşe-
dinte al B’nai B’rith International.

Muzeul îşi va desfăşura activitatea 
într-o clădire istorică din strada Lipscani 
(fostul sediu al Societăţii de Asigurări 
Dacia). Muzeul,cu un spaţiu generos, 
va fi compus dintr-o expoziţie perma-
nentă, un auditoriu, săli de expoziţii 
temporare, bibliotecă, depozite, cafe-
nea, birouri. Alexandru Florian a lansat 
un apel preşedinţilor de comunităţi să 
sprijine campania organizată de Institut 
pentru a căuta artefacte, documente 
şi alte obiecte care să îmbogăţească 
viitorul muzeu.

Dr. Aurel Vainer a subliniat că noul 
muzeu a fost de fapt o consecinţă 
firească a Raportului Comisiei Wiesel, 
în care s-a cerut crearea unui Muzeu 
al Istoriei Evreilor din România. Astfel 
de muzee, a spus el, există la Mosco-
va şi la Varşovia şi Guvernul român a 
luat exemplu de la ele. Preşedintele 
F.C.E.R. a mulţumit în mod deosebit 
ambasadorului Mihnea Constanti-
nescu, fost preşedinte al IHRA, pentru 
sprijinul acordat şi a cerut preşedinţilor 
de comunităţi să manifeste disponibili-
tate pentru demersurile vizând realiza-
rea muzeului.

Dr. Alexandru Elias, la 92 de ani
Invitat să par-

ticipe la lucrările 
Consiliului de Con-
ducere în calitate 
de şef al Comisiei 
F.C.E.R. de acor-
dare a medaliilor, 
dr. Alexandru Elias 
a avut surpriza de a 
fi sărbătorit de ziua 
lui de naştere, 21 
martie, la împlinirea venerabilei vârste 
de 92 de ani. În cuvintele rostite de pre-
şedintele F.C.E.R., dar şi de toţi cei ce 
l-au înconjurat, s-au putut simţi respectul 
şi dragostea faţă de sărbătorit, apreci-

erea calităţilor lui 
de excepţie, dintre 
care vom remarca 
două: sinceritatea 
şi înţelepciunea. 
Apoi, în frumosul 
parc ce înconjoară 
vila de la Cristian, 
toţi cei prezenţi au 
ciocnit o cupă de 
şampanie în onoa-

rea dr-ului Elias şi au gustat din tortul 
aniversar. Un soare strălucitor şi un aer 
de primăvară – parcă ar fi fost coman-
date – au contribuit la atmosfera veselă 
a acestui moment aniversar.

Foto: Laurenţiu Zilberman
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La 19 martie a.c., Sinagoga Mare 
din Bucureşti a găzduit simpozionul 
“Tradiţie şi Modernitate”, moderat de 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. 
La evenimentul organizat de Comuni-
tatea Evreilor Bucureşti, în parteneriat 
cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România, prin Departamentul Cultură, 
Artă şi Media, şi cu Institutul Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică 
şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”, au 
luat parte acad. Nicolae Victor Zamfir, dr. 
Ioan Ursu, drd. Dragoş Şeuleanu, prim-
rabinul Rafael Shaffer.  

În cuvântul său de deschidere, pre-
şedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a 
afirmat că simpozionul poate fi asociat 
principiului enunţat de savantul 
Albert Einstein, conform căruia 
nu există ştiinţă fără religie şi 
nici religie fără ştiinţă. Evocând 
personalitatea acad. Nicolae 
Cajal, fost lider al evreilor din 
România, el a relevat continu-
itatea apartenenţei comunităţii 
evreieşti din România la plu-
ralismul societăţii româneşti 
de astăzi. Deşi antisemitismul 
este la ordinea zilei, potrivit 
vorbitorului, în România nu este 
un fenomen îngrijorător, fiind 
propagat mai curând în spaţiul 

online.  În acest sens, a remarcat liderul 
F.C.E.R., se poate contura ideea înfiin-
ţării unui Forum Român pentru Com-
baterea Anti semitismului, o organizaţie 
deschisă atât evreilor cât şi neevreilor, 
proiect care ar putea fi pus în aplicare în 
urma unei viitoare dezbateri. 

Drd. Dragoş Şeuleanu, director exe-
cutiv al Măgurele High Tech Cluster, a 
rememorat momente petrecute alături de 
acad. Nicolae Cajal, care nu ezita nicio-
dată să se implice atunci când o situaţie 
nedreaptă se impunea a fi rezolvată 
sau vreo persoană îi solicita ajutorul.  

alte părţi. Ei sunt deja aici. O parte dintre 
ei manifestă interes faţă de religie. Dacă 
le oferi carne caşer, se vor apropia de 

comunitate. A avea alimentaţie caşer 
coagulează comunitatea.

O paginã de Facebook 
în ebraicã

– Ce părere aveţi despre 
tendinţele de modernizare a 
cultului?

– Cea mai mare provocare 
pentru un rabin este de a implica 

mai mulţi oameni în viaţa de cult. 
Există două rezervoare – evreii 

locali, care sunt sau nu înscrişi în 
comunitate. Îi putem atrage mai ales 

prin programele culturale. Pentru a 
ajunge la aceşti oameni am ieşit pe Fa-
cebook.  Un alt rezervor îl reprezintă cei 
veniţi de pe alte meleaguri, mai ales din 
Israel. Apropierea de ei este următoarea 
mea ţintă. După cursul de practică iuda-
ică, mă gândesc să ies cu o pagină de  
Facebook în ebraică. Unii au interes faţă 
de religie, alţii, mai puţin. Pentru aceşti 
evrei, religia iudaică este concepută 
sub forma ei ortodoxă.Şi, ca să folosim 
un paradox, sinagoga la care nu se duc 
este cea ortodoxă, iar dacă se duc la o 
sinagogă, măcar să fie ortodoxă. În acest 
context, posibilitatea de a trece la un alt 
fel de practică rituală ar rupe legătura 
cu aceşti evrei care, în contextul nostru 
demografic, vor avea un rol tot mai mare 
în România. În cadrul ortodoxiei,  trebuie 
să ţinem cont de condiţiile locale, să fim 
îngăduitori unde se poate, dar a trece la 
altceva ar însemna să ne rupem de toţi 
cei despre care am amintit, şi ei sunt în 
număr mare.

În perspectivă, am planuri foarte mari. 
În interviul de-acum cinci ani şi jumătate 
am spus că am planuri mari. Un plan bun 
trebuie să fie deschis. Viziunea pe care 
am avut-o a fost în permanenţă deschisă 
şi am urmărit tot timpul ceea ce avea 
nevoie comunitatea şi ce pot îndrăzni 
să fac. Timpul s-a schimbat şi obiectivul 
meu acum este de a strânge legăturile 
cu vorbitorii de limbă ebraică. Am rămas 
cu deschiderea de a adapta obiectivele 
la necesităţile reale, la cerinţele care 
se ivesc. Ceea ce încerc să arăt  este 
că iudaismul are o deosebită bogăţie 
de  abordări şi că fiecare subiect trebuie 
abordat în spiritul lui specific.

– Vă mulţumesc pentru interviu.
A consemnat EVA GALAMBOS

De curând, rabinul Rafael Shaffer a 
primit din partea Rabinatului Central 
al Israelului  smiha, confirmarea titlu-
lui de rabin. Preşedintele F.C.e.R., dr. 
Aurel Vai ner, a propus Consiliului de 
Conducere  numirea lui ca prim-rabin 
al F.C.e.R., propunere care a fost ac-
ceptată cu bucurie. I-am solicitat cu 
acest prilej un interviu, la cinci ani 
şi jumătate după primul său interviu 
pentru „Realitatea evreiască”.

Întrebare: Domnule prim-rabin, expli-
caţi-ne care este calea de urmat pentru ca 
cineva să ajungă rabin pentru Diaspora, 
cum se obţine acest titlu şi ce implică 
funcţia respectivă.

Răspuns: Pentru a deveni rabin 
pentru Diaspora acreditat de Rabinatul 
Central al Israelului trebuie să îndepli-
neşti trei condiţii: prima,  obligatorie, este 
învăţătura. În ceea ce mă priveşte, am 
studiat  mai mulţi ani la ieşiva, dar vreau 
să precizez, ieşiva nu te califică pentru 
această funcţie. La ieşiva se învaţă pen-
tru a învăţa. Nivelul este foarte ridicat, 
cerinţele sunt mari.  Caracteristică este 
posibilitatea şi chiar încurajarea studiu-
lui independent. Obiectivul central este 
studierea Talmudului, mai ales a legilor 
practice care reies din Talmud. Adesea, 
pasajele din Talmud se pretează  la mul-
tiple  interpretări care, de multe ori, se 
bat cap în cap şi nu este uşor să ajungi 
la o concluzie. Există un codex de legi, 
Şulhan Aruh, dar totuşi studiem  legea 
cu diferitele ei variante de la sursa ei 
din Talmud. Este nevoie de acest studiu 
aprofundat pentru a putea da soluţii 
problemelor extrem de diverse pe care 
le ridică viaţa. În plus, studiul Talmudului 
stimulează agilitatea minţii. Cea de-a 
doua este recomandarea conducerii 
ieşivei. Ea  se referă  la conduită şi  la 
modul de a gândi. În al treilea rând,  
experienţa practică în viaţa comunitară 
din  Diaspora. Fără implicarea în viaţa 
evreiască din Diaspora nu poţi obţine 
titlul. Trebuie să vă spun că, atunci când 
am intrat în ieşiva, nu mi-a trecut prin cap 
că vreodată voi deveni rabin. 

– Vă pare rău că aţi acceptat să deve-
niţi rabin în România?

– Deloc. Nu este o bucurie mai mare 
decât să-ţi pui în valoare cunoştinţele 
adunate cu trudă  de-a lungul anilor, să-ţi  
descoperi în momentele de încercare 
abilităţi nebănuite, dar mai ales să-ţi în-
deplineşti o misiune unică în tot decursul 
istoriei. 

Am vizitat o ieºiva ºi mi-am  
dat seama cã acolo-mi este locul

– În prima tinereţe aţi avut o orien-
tare ştiinţifică. De ce v-aţi decis să  vă 
schimbaţi complet viaţa, preocupările? 
A contribuit cumva şi plecarea în Israel?

– Am iubit matematica, dar mi-am dat 
seama că nu rezonez la ea. Am lucrat în 
informatică la sfârşitul anilor ’70, când 
aceasta  era considerată o ştiinţă ocultă, 
chiar şi  în Israel. Într-o zi, m-am dus 
să vizitez o ieşiva şi acolo am simţit că 
rezonez.

– V-a plăcut ceea ce se făcea la ieşiva, 
vă interesau problemele religioase?

– Eram interesat de mai toate, inclusiv 
de problemele religioase şi, ajungând la 
ieşiva, mi-am dat seama că aici îmi este 
locul. Terminasem armata, lucram la o 
firmă particulară în cadrul armatei, eram 
la Facultatea de matematică la seral. 
Am întrerupt studiul seral la matematică 
şi am început studiul seral la ieşiva, apoi 
mi-am luat un concediu neplătit de trei 
luni şi nu m-am mai întors. La început, a 

fost greu să stau fără salariu, dar mai ales 
fără acces la tastatura unui calculator. 
Am rămas la ieşiva, mi-am întemeiat o 
familie şi am evitat orice activitate publică. 
Studiile de la ieşiva mi-au făcut  o foarte 
mare plăcere. În afara lor, singura activi-
tate în care m-am angajat voluntar, dar 
pentru puţin timp, a fost traducerea din 
română în ebraică a unor probleme de 
cult pentru Organizaţia Rabinilor Originari 
din România, întemeiată şi condusă de 
rabinul Yoel Tobias, cu care mă consult 
şi astăzi. În rest, am vrut să stau în colţul 
meu,  să mă ascund  acolo cu cartea mea, 
cu creionul meu.

– Ţinând cont de toate cele spuse 
până acum despre reţinerea dv. de a 
vă implica în activitatea publică, ce v-a 
determinat, vorba dvs., să ”luaţi toiagul 
pribegiei” şi să veniţi în România?

– Un an-doi înainte de a lua această 
decizie, am simţit o anumită lipsă de 
prospeţime, că intru în rutină, o scădere 
a interesului faţă de studiu, care nu m-a 
mai captivat în aceeaşi măsură. A venit 
această ofertă, pe care am acceptat-o şi 
care a însemnat o schimbare radicală a 
întregii mele vieţi. Acum, îmi văd foarte 
rar familia, în condiţiile în care, până am 
plecat, doar o singură dată nu am petrecut 
Şabatul în familie.

Lipsa de rabini – cea mai mare 
problemã a vieþii religioase

– Care sunt cele mai mari probleme pe 
care le întâmpinaţi în activitatea rabinică?

– Este foarte mult de făcut, iar cea 
mai mare dificultate este lipsa de rabini. 
Oricât aş lucra, nu fac faţă problemelor 
administrative, iar pentru partea cea mai  
importantă a muncii mele, cea cu oamenii, 
nu-mi rămâne suficient timp. Din păcate, 
nu pot fi ajutat, deoarece pentru aspectele 
administrative este nevoie de calificare 
rabinică. Cei doi rabini din provincie îşi 
desfăşoară activitatea în comunităţile 
lor. Există oficianţii de cult pe care-i pre-
gătim şi ştiu deja  cum să ţină corect o  
slujbă.

– Au revenit oamenii la sinagogă, după  
perioada comunistă?

– Se constată o creştere a  numărului 
lor. Chiar dacă în comunităţi numărul 
membrilor s-a micşorat, numărul celor 
care vin la sinagogă proporţional a cres-
cut. La Bucureşti, în ultimii ani, au venit 
din ce în ce mai mulţi la minian. A crescut 
răspunderea oamenilor faţă de viaţa de 
cult, interesul faţă de sinagogă. Principala 
piedică în relaţia cu sinagoga este faptul 
că oamenii nu ştiu ce se face aici şi acest 
lucru îi ţine departe. Comuniştii au ştiut 
ce fac când nu au interzis activitatea de 
cult, ci pe cea educativă. Încercăm să 
depăşim această situaţie şi să-i învăţăm 
pe oameni. În cursurile pe care le ţin, 
ca tematică, până acum am abordat su-
biecte generale, care ţin de înţelepciune 
mai mult decât de practică. În sinagogă, 
în discursurile publice, în articolele din 
revistă, prin e-mail şi pe Facebook, am 
vorbit despre aceste lucruri. La acest gen 
de subiecte satisfacţia este imediată. Dar 
religia în sine este o practică, un subiect 
care la prima vedere pare arid. Numai prin 
repetarea practicilor până când vor deveni 
obişnuinţă vom ajunge să ne bucurăm de 
ele. Acum, după ce am simţit că oamenii 
mă cunosc, că au încredere în mine, am 
început să ţin zilnic, cam un sfert de oră, 
un curs de practică religioasă. Deocam-
dată, sunt la început, cu un număr mic de 
cursanţi, dar va creşte odată cu trecerea 
timpului. Are şi acest curs ritmul lui. Cei 
interesaţi îl vor urma. Materialele le public 
şi pe Facebook. Ştiu să mă folosesc de 

Prim-rabinul Rafael Shaffer: 

„Cea mai mare provocare  
pentru un rabin în România  

este de a implica mai mulţi oameni  
în viaţa iudaică“

Simpozionul „Tradiţie şi Modernitate”  
la Sinagoga Mare din Capitală

noile instrumente  ale tehnologiei. Cursul 
de practică religioasă este domeniul în 
care va trebui să depun munca cea mai 
serioasă în viitorul apropiat. Îmi trebuie 
cel puţin un an  pentru  a-l aduce la nivelul 
pe care mi-l doresc.

Caºrutul – un mijloc de a atrage 
membri în comunitãþi

Un alt aspect care, la prima vedere, 
nu ţine de activitatea comunitară este 
supravegherea respectării caşrutului. La 
restaurantele rituale din România  avem 
tradiţia caşerului, reintrodusă de şef-rabi-
nul dr. Moses Rosen, după o tristă pauză 
în primii ani ai comunismului. Am încercat 
să readuc caşrutul acasă, să-i învăţ pe 
oameni ce produse caşer pot cumpăra 
din magazine. Avem o listă pe care  o 
îmbunătăţim în permanenţă. S-a asigurat 
aprovizionarea cu carne caşer pentru 
cei ce doresc să  o achiziţioneze. Acest 
lucru are importanţă comunitară, deoa-
rece faptul că ai o cantină caşer te ţine 
împreună. Faptul că restaurantul ritual din 
Cluj are certificat  caşer a dus la o mai 
mare unitate a comunităţii, la creşterea 
numărului de persoane care vin acolo. 
Prin acordarea certificatelor de caşrut 
către producători industriali şi operatori 
turistici asigurăm economiei României, şi 
în special turismului românesc, o ieşire 
pe piaţă la costuri rezonabile. În plus, 
datorită faptului că România face parte 
din UE, din cauza situaţiei internaţionale, 
mai ales după Brexit, se aşază în ţara 
noastră mai mulţi evrei din Israel şi din 

(Continuare în pag. 7)

DAN DRUŢĂ
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Aproape de sfârşitul Torei (Dvarim/
Deuteronom 31:19) scrie: Iar acum scrie-
ţi-vă această cântare şi învăţaţi-o fiilor lui 
Israel, puneţi-o în gura lor pentru a îmi fi 
mărturie în veci în faţa fiilor lui Israel. Din 
acest verset au dedus înţelepţii Israelului 
că fiecare evreu are datoria să scrie un 
sul de Tora din care va învăţa toată viaţa. 
Aceasta este ultima din cele 613 porunci, 
un fel de încheiere menită să le asigure 
perenitatea.

În vechime, sulul de Tora avea un rol 
dublu. În zilele de Şabat, Roş Hodeş, 
sărbătoare şi post, precum şi în zilele de 
luni şi joi, se citea din el în sinagogă sau 
în orice loc în care  se aduna un Minyan. 
În lipsa altor cărţi, doritorii de învăţătură 
citeau şi ei din sulul de Tora. În Talmud, 
tratatul Ketubot fila 103b, s-a consemnat 
că Rabi Hiia a vânat cerbi, cu carnea lor 
a hrănit orfani, pe pieile lor a scris un sul 
de Tora, din care i-a învăţat pe acei orfani. 

În Evul Mediu, odată cu apariţia cărţi-
lor scrise de mână pe hârtie şi legate în 
volume, sulul de Tora şi-a pierdut rolul de 
carte de învăţătură în favoarea cărţii lega-
te. În aceste condiţii, s-a deschis discuţia 
privind intenţia Torei. Opinia majoritară a 
fost că ceea ce contează este ca fiecare 
dintre noi să scrie un sul sacru, chiar dacă 
acesta nu va fi folosit pentru învăţătură. 

Însă, Rabeinu Asher a susţinut că, în 
condiţiile nou create, porunca Torei este 
să scriem cărţi de învăţătură. 

Vrem nu vrem, respectarea legii ne im-
pune să despicăm firul, dacă nu în patru, 
atunci cel puţin în două. Datorită tiparului, 
preţul cărţilor a scăzut drastic. În toate ca-
sele evreilor practicanţi se găsesc astăzi 
cărţi de învăţătură din belşug. Suluri de Tora 
posedă astăzi ori evrei foarte evlavioşi, care 
nu cruţă niciun efort pentru a îndeplini o 
Miţva, ori cei care au dare de mână.

Apariţia tiparului a stârnit şi ea dispute. 
A fost propusă ideea de a tipări un sul 
de Tora pe pergament, pentru a fi citit în 
sinagogă. Ideea a fost respinsă din mai 
multe motive. Unul dintre ele a fost că 
nu avem certitudinea că tiparul poate fi 
considerat scris. Totuşi, din cauza acelei 
lipse de certitudine, cărţile tipărite sunt 
considerate şi ele obiecte sacre. Avem 
datoria să le cinstim şi după ce s-au uzat, 
nu avem voie să le aruncăm sau să le 
ardem, ci doar să le  îngropăm. 

În urmă cu câţiva ani a fost creat un 
ro bot capabil să facă munca de scrib. Cu 
această ocazie, s-a deschis discuţia dacă 
un sul de Tora scris de un robot poate fi 
considerat caşer. Ideea a fost res pinsă 
deoarece scribul, prin graiul şi cuge tul său, 
conferă sacralitate sulului de Tora, ceea ce 

depăşeşte capacitatea unui robot. 
În loc să ajute, această invenţie a 

creat doar probleme. Se găsesc astăzi pe 
piaţă, la preţuri foarte convenabile, suluri 
de Tora care nu  sunt caşer, dar nu pot 
fi identificate. De aceea, este esenţial ca 
un sul de Tora să fie cumpărat numai de 
la un furnizor de mare încredere. Mulţi 
dintre cei ce comandă suluri de Tora ţin 
să cunoască personal scribul şi să-i ur-
mărească munca.

Un sul de Tora în care lipseşte o sin-
gură literă, în care o singură literă este 
greşită, deformată sau parţial ştearsă, nu 
mai este caşer. Verificarea cere o atenţie 
care de multe ori depăşeşte capacitatea 
celor implicaţi. Nu o dată s-au găsit greşeli 
într-un sul de Tora, după ce s-a citit din 
el în fiecare săptămână, ani de-a rândul. 

Astăzi, calculatorul ne ajută în aceste 
verificări. Un program identifică literele şi 
le compară cu textul din baza de date. Li-
terele care nu corespund, precum şi cele 
deformate sunt semnalate. Omul este 
cel care are ultimul cuvânt. Calculatorul 
doar îl scapă de corvoada de a căuta un 
ac într-un car cu fân.

Istoria sulurilor de Tora din România 
a fost zbuciumată. După anul 1938 s-au 
scris foarte puţine şi după 1948 nu s-au 
mai scris mai deloc. După 1948, când 
evreii au făcut Alya, nu au putut lua sulu-
rile de Tora cu ei. O notabilă excepţie a 
fost sulul scris în anii comunismului sub 
patronajul rabinului Halpert, din Satu-
Mare, şi adus de acesta, printr-un şir de 
miracole, în Israel. 

Şef-rabinul  dr. Moses Rosen le-a 
purtat de grijă şi a reuşit să trimită în 
Israel aproape o mie de suluri. Acestea 
au fost donate cu precădere sinagogilor 
fondate de evrei originari din România şi 
sinagogilor militare.   

Între timp, sulurile rămase în România, 
care erau deja vechi, au început să se 
deterioreze. Unele s-au decolorat, iar la 
altele cerneala a început să se sfărâme şi 
să se dezlipească de pergament.   

Marele Rabin Menahem Hacohen a 
trimis, la rândul lui, 200 de suluri de Tora în 
Israel. Treisprezece dintre ele au fost resta-
urate şi trimise înapoi pentru a fi folosite în 
sinagogile din România. Ele au fost primite 
cu mari onoruri în toamna anului 2011, în 
cinstea Zilei Holocaustului în România. 

Situaţia din Israel s-a schimbat şi 
ea. În ultimii ani s-au scris atât de multe 
suluri de Tora, încât cei doritori să le 
doneze sau să le dea în custodie, cu 
condiţia să se citească din ele în fiecare 
săptămână, sunt refuzaţi datorită unor 
obligaţii anterioare. În România avem 
câteva sinagogi în care se citeşte din 
Tora în fiecare Şabat şi, dacă s-ar găsi 
un donator, ele şi-ar lua cu bucurie an-
gajamentul să citească din sulul nou în 
fiecare Şabat. 

Prim-rabin RAFAEL SHAFFER

I U D A I C A
Simpozionul 

“Tradiţie  
şi Modernitate”  

la Sinagoga Mare 
din Capitală

S u l u l  d e  T o r a

Pe marginea cărţii ”Esa eynay 
leYerushalayim”, de Baruch Tercatin

Cartea ”Esa eynay leYerushalayim” (varianta ebraică a cărţii 
”Privind spre Ierusalim”, apărută la Ed. Hasefer în 2016), volum 
memorialistic al scriitorului, inginerului şi activistului pe tărâm 
iudaic şi sionist Baruch Tercatin, este diferită de ediţia română, 
incluzând şi discursuri ale unor personalităţi contemporane care 
au participat la evenimente în cadrul cărora autorul a jucat un rol 
principal. Se păstrează însă tablourile pictoriţei Liana Saxone-
Horodi de pe prima şi ultima copertă. 

Fotografiile şi discursurile ţinute de autor şi de alţi participanţi 
la viaţa publică sunt ele însele documente istorice, care ar fi 
putut să fie uitate dacă n-ar fi fost introduse în acest volum. Dar, 
mai mult decât atât, volumul este prezentarea şi descrierea unei 
lumi trecute, evreimea ieşeană din secolul al XX-lea. Autorul o 
descrie într-un mod personal, din propriile-i amintiri, dar intro-
ducând o prezentare sociologică a tabloului acestei lumi apuse. 
Oamenii simt apropierea norilor negri ai antisemitismului, dar 
nu se gândesc la extremizarea lui. Totul se prăbuşeşte odată 
cu Pogromul de la Iaşi. 

Din punctul de vedere al construcţiei, cartea ne arată câteva 
faze ale vieţii autorului: copilăria, la Iaşi; maturizarea forţată 

şi rapidă, la Bucureşti; emigrarea în 
Israel, faza de luptă pentru integrare 
a unui tânăr în ţară; viaţa de israelian 
din clasa medie; viaţa de intelectual 
israelian scriitor de limbă română şi 
evreo-român. Volumul memorialistic 
respectă ordinea cronologică numai 
în parte: autorul preferă o reunire între 
construcţia cronologică şi construcţia tematică. Interesant este 
şi un element tehnic: în prezentarea unor obiceiuri şi aspecte 
din trecut, autorul introduce comparaţia cu aceste obiceiuri şi 
aspecte astăzi, de exemplu prezentarea obiceiurilor legate de 
ceremoniile de Bar-Miţva şi Bat-Miţva şi de căsătorie, în Iaşiul 
de odinioară şi în Israelul de astăzi.

Privirea spre Ierusalim, atât spre Ierusalimul Pământesc, 
cât şi spre Ierusalimul Ceresc, este a unui intelectual evreu 
din România, cetăţean israelian, sionist, care continuă lanţul 
tradiţiei reconstruirii Oraşului Sfânt. Idee pe care a moştenit-o 
de la părinţii şi bunicii lui şi pe care se străduieşte s-o transmită 
generaţiilor viitoare.  LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI 

Heder la Braşov în anii ’50
Impresii şi amintiri ale prof. AShEr-AKIVA ShAfrIr
P roblema educaţiei evreieşti şi a 

supravieţuirii acesteia în perioada comu-
nistă este azi un subiect de mare interes 
pentru evreii care mai trăiesc în România. 
Redăm mai jos câteva rânduri pe această 
temă, transmise redacţiei de prim-rabinul 
Rafael Shaffer. Ele conţin amintiri despre 
heder ale profesorului israelian Asher-
Akiva Shafrir, născut la Braşov în 1943 
şi care a făcut Alya în 1961.

Când am împlinit cam cinci ani, spre 
sfârşitul anilor ’40, bunicul meu m-a luat 
într-o zi şi mi-a spus că mergem la heder, 
adică la şcoala pentru copiii de câţiva 
anişori. M-a luat de mână şi ne-am dus pe 
jos, cum era pe vremea aceea. Heder-ul, 
la Braşov, se afla la sinagoga ortodoxă de 
pe strada Castelului 64. Poate era încă o 
astfel de şcoală la neologi, dar eu n-am 
auzit niciodată de asta. Heder-ul era în 
sala mică a sinagogii, la intrare. În sala 
asta aveau loc fie rugăciuni în zile când 
nu veneau mulţi oameni, fie se celebrau 
evenimente precum Bar Miţva, nunţi, Brit 
Mila. Aici, dimineaţa după Şaharit, erau 
clase de heder la diferite niveluri cu un 
melamed. Erau clase de începători care 
învăţau humaş, clase de copii mai avan-
saţi care învăţau şi textele lui Rashi şi 
clase cu cei care începuseră deja Mişna. 

Eu mai ţin minte cum am început să 

învăţăm alfabetul literă cu literă. Limba 
de predare era, bineînţeles, idiş. Aşa ţin 
minte cum ne învăţa ende ţadik, care 
este litera ţade finală şi este poate cea 
mai grea de scris şi de citit. Copiii învăţau 
de obicei până începeau şcoala sau încă 
puţin până la primele clase de şcoală. 
Ţin minte foarte bine pedeapsa cea mai 
obişnuită. Bătaia cu o riglă la palmă. Cu 
toate astea, melamed-ul era foarte iubit 
şi a reuşit să ne dea o bază formidabilă 
pentru a ne ruga în ebraică şi pentru a 
învăţa mai departe. După câţiva ani, când 
am ajuns în Israel, şi heder-ul ăsta m-a 
ajutat foarte mult.

Heder-ul şi melamed-ul au mai 
rămas mulţi ani, fiindcă acolo am fost 
pregătit pentru Bar Miţva. Am ajuns la 
vârsta asta în anul 1956 şi iar m-am 
întors la melamed ca să învăţ paraşaua 
şi haftaraua. Ziua mea este pe 8 Tişrei, 
două zile înainte de Yom Kippur. Am 
învăţat cam o jumătate de an ca să pot 
să le citesc cu semnele numite teamim. 
În afară de asta m-a învăţat melamed-ul 
şi un discurs de mulţumire în ebraică, 
adresat părinţilor şi tuturor celorlalţi. Din 
câte ţin minte, în 1961, când am plecat 
în Israel, heder-ul mai exista. Nu ţin 
minte ca vreodată, cât am fost acolo, 
să se fi închis.

De asemenea, el 
amintit că prof. Ca-

jal s-a implicat activ în promovarea 
ştiinţei şi a luat atitudine atunci când, 
la începutul anilor ’90, au existat voci 
care ar fi dorit remodelarea structurii 
Academiei Române pe baza unor prin-
cipii politicianiste. Dragoş Şeuleanu a 
subliniat importanţa proiectului lase-
rului de mare putere de la Măgurele şi 
profesionalismul celor implicaţi în acest 
ambiţios proiect. 

Acad. Nicolae Victor Zamfir, direc-
torul proiectului Extreme-Light Infra-
structure – Nuclear Physics (ELI-NP) 
de la Măgurele, a afirmat că încă de la 
început ştiinţa nu a avut graniţe, ea a 
fost deschisă şi a fost globalizată, încă 
dinainte de apariţia globalizării econo-
mice. Referindu-se la proiectul laserului 
de mare putere, vorbitorul a declarat 
că acesta captează 10% din întreaga 
putere a Soarelui, ceea ce îi conferă 
proprietăţi cu totul deosebite. Proiectul 
a fost lansat în 2013, se bazează pe o 
investiţie totală de 300 de milioane de 
euro, din fonduri mixte – de la bugetul 
de stat şi din fonduri europene –, are 
peste 140 de angajaţi din peste 20 de 
ţări şi  va fi operaţional abia în 2019. 
„ELI va excela prin instrumente noi şi ar 
trebui ca în primii ani rezultatele să fie 
de excepţie şi să fie preluate de către 
firme”, a afirmat vorbitorul, referindu-se 
la perspectivele aplicabilităţii şi corela-
rea acestuia cu agenţii economici şi cu 
piaţa muncii din România. 

Prof. dr. Ioan Ursu, directorul ştiinţific 
al Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie 
Nucleară ”Horia Hulubei”, a amintit 
legătura deosebită pe care atât el, cât 
şi tatăl său, acad. Ioan Ursu,  o aveau 
cu acad. Nicolae Cajal.  „Am fost în 
preajma tatălui meu şi astfel am ajuns 
să îl cunosc pe acad. Nicolae Cajal. 
Am imaginea celor doi stând unul lângă 
celălalt, iar aceasta e lumina care mă 
urmăreşte şi lumina în care cred”. Re-
ferindu-se la simbioza dintre ştiinţă şi 
religie, el le-a caracterizat drept „moduri 
complementare de a cunoaşte lumea”. 

Despre relaţia tradiţie-modernitate, 
prim-rabinul Rafael Shaffer a afirmat că 
ea este modelată de evoluţia tehnolo-
gică, unele persoane remarcând chiar 
o contradicţie între cele două. Religia, 
potrivit vorbitorului, poate fi conside-
rată un contract între Divinitate şi Om. 
Divinitatea a oferit umanităţii un set de 
reguli de conduită, precum şi o răspla-
tă pentru respectarea lor. Realizând o 
retro spectivă diacronică, rabinul a afir-
mat că religia avea în trecut un rol mult 
mai amplu, care, odată cu timpul, a fost 
completat de apariţia ştiinţelor şi artei. 
Cu toate acestea, cele două nu trebuie 
opuse, religia conţinând dogme, care nu 
pot fi interpretate în funcţie de viziunea 
fiecărei generaţii. “Nu există vreo con-
tradicţie între ceea ce ne învaţă religia 
şi ceea ce ne învaţă ştiinţa”, a conchis 
vorbitorul, subliniind nevoia de religie 
într-o perioadă plină de transformări şi 
probleme etice. 

În încheiere, preşedintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, a mulţumit iniţiatorului 
acestui simpozion, drd. Dragoş Şeulea-
nu, cât şi participanţilor, pledând pentru 
o simbioză între ştiinţă şi religie ca o 
posibilă cale de a face faţă provocărilor 
contemporane.

(Urmare din pag. 6)
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Evreii s-au stabilit în târguşorul moldav 
Hârlău în a doua jumătate a secolului  al 
XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, 
atunci când domnitorii moldoveni Grigore 
Ghica, în 1737 şi Constantin Mavrocordat, 
în 1742, au adresat o invitaţie negustorilor 
polonezi, armeni şi evrei din Lemberg să 
vină să se „aşeze” în Moldova pentru a 
organiza şi a dezvolta comerţul local. 
La 30 martie 1768, domnitorul Grigore 
Calimachi (1767-1769) a semnat o carte 
de scutire de dări evreului Heţel Marco-
vici pentru deschiderea la Hârlău a unei 
fabrici de sticlărie şi a uneia de hârtie.

Din decembrie 1785 datează cel mai 
vechi epigraf din vechiul cimitir evreiesc 
Bojica din această localitate. Sinagoga 
Mare din Hârlău, una dintre cele mai fru-
moase şi impunătoare din Moldova, a fost 
construită între anii 1814-1815, după cum 
o atestă inscripţia de pe clădirea lăcaşului 
de cult. Prima şcoală israelito-română din 
localitate s-a deschis în anul 1897.

În memoria colectivă au rămas mulţi 
dintre oamenii acestor locuri şi mi-am pro-
pus să prezint patru intelectuali evrei por-
niţi în lume din acest şteitl de odinioară. 

Folcloristul MIHAIL CANIANU (Moisă 
Cahană) s-a născut la Hârlău în anul 
1867. A studiat la Iaşi, a devenit profe-
sor. Având un “condei” bun, s-a afirmat 
în publicistică şi a colaborat la ziarele şi 
revistele vremii, dintre care menţionăm: 
“Adevărul”, “Românul”, “Drepturile po-
porului“, “Evenimentul literar“ dar şi la 
“Revista pentru istorie literară şi folclor”. 
A condus săptămânalul ”Ecoul” şi a fost 
redactorul literar al revistei “Perdaful”, 
editată de Vasile Negruzzi. Meritul său 
deosebit este explorarea folclorului ro-

mânesc, domeniu ştiinţific unde a făcut 
o adevărată avangardă, lăsând lucrări 
de referinţă valabile şi astăzi în totalitate. 
Prin culegerea sa de folclor intitulată “Po-
ezii populare, doine, culese şi publicate 
întocmai cum se zic”, apărută la Iaşi în 
1888, aduce o concepţie ştiinţifică asupra 
literaturii populare. A decedat în anul 1933 
la Bucureşti.

HORIA CARP (Joshua Carp), foarte 
cunoscutul şi talentatul lider al comunităţii 
evreieşti, s-a născut la Hârlău în anul 
1869. A urmat studii de medicină la Iaşi 
dar, ca şi mulţi colegi de profesie, a prefe-
rat publicistica şi viaţa social-comunitară. 
Activitatea sa plină de succes în dome-
niul comunitar l-a dus până în Senatul 
României unde şi-a reprezentat etnia. În 
anul 1901 a întemeiat publicaţia în limba 
română “Mevaseret  Sion” iar în 1911 pe 
cea intitulată “Cultura”. Începând din 1906 
a avut o lungă colaborare, decisivă chiar 
pentru cariera sa publicistică, la “Curierul 
israelit“, unul dintre cele mai răspândite 
săptămânale de problematică evreiască. 
Volumul “Suflete obosite“, publicat în 
1918, conţine pagini legate nemijlocit de 
oamenii de pe uliţa evreiască a oraşelor 
româneşti.

A fost  fondatorul “Bibliotecii evreieşti“ 
şi coproprietarul Tipografiei “Horia Carp 
şi Marinescu”. Arestat şi zvârlit în beci în 
zilele rebeliunii din ianuarie 1941, torturat 
de legionari, el reuşeşte să scape cu viaţă 
şi pleacă în Ereţ Israel în 1943. Moare 
curând după debarcarea în portul Haifa.

În anul 1908 s-a născut la Hârlău 
criticul literar, poetul şi prozatorul LUCI-
AN BOZ. A debutat la „Facla”, condusă 
în 1930 de Ion Vinea, şi a fost un timp 
secretar de redacţie la „Contimporanul”, 
condus de Ion Vinea şi Marcel Iancu.  A 
publicat versuri şi câteva nuvele din care 
răzbate atracţia sa pentru suprarealism. 
A fost redactor la „Dimineaţa“ şi “Adevă-
rul“ iar în 1932 a editat revista “Ulise“, 
din care au apărut doar patru numere. 
După suprimarea ziarelor „Dimineaţa” şi 
„Adevărul” de către guvernul Goga-Cuza 
în anul  1937, Lucian Boz pleacă la Paris 
pentru studii economice şi gazetărie. Aco-
lo colaborează la „Excelsior” şi „Dimanche 
Illustré”. În anul 1951 Lucian Boz s-a 

C o m u N i tat i

n Preşedintele C.E. 
Lugoj, IVAN BLOCH, 
de mulţi ani veghează 
cu devotament asupra 
destinelor comunităţii. 
Are înzestrări mana-
geriale şi umane, în-
totdeauna un cuvânt 
bun şi un zâmbet faţă de oricine vine 
cu o problemă la el, are bucuria de 
a face bine. Are grijă de bunăstarea 
patrimoniului sacru şi imobiliar, cum 
are grijă şi de oameni. Aşa înţelege 
să investească în prezent şi în viitor. 

n  Preşed in te le 
C.E. Baia Mare, ŞALIC 
NACHMAN, de ase-
menea, cu experienţă 
în calitate de păstor al 
comunităţii, îşi consa-
cră energia, priceperea, 
însuşirile organizatorice 
vieţii culturale, religioase, precum şi 
respectului faţă de memoria victimelor 
Holocaustului. Atât asistenţa socială 
cât şi conservarea lăcaşurilor de cult, 
a cimitirelor evreieşti de care răspunde 
sunt priorităţi nu doar în plan teoretic, 
ci şi în fapte. Un om integru, cu o fru-
moasă cultură iudaică.

n  Preşed in te le 
C.E. Botoşani, DAVID 
IOSEF, a dat un nou 
impuls vieţii comunita-
re prin capacitatea sa 
de a aduna oamenii în 
jurul lui, formându-şi o 
echipă remarcabilă de 
colaboratori. La Centrul Intercomuni-
tar, ridicat tot în perioada unuia dintre 
mandatele sale de preşedinte, a reuşit 
să organizeze o serie de evenimente 
socio-culturale cu participări ale oficia-
lităţilor locale, ale reprezentanţilor po-
pulaţiei majoritare şi ale organizaţiilor 
de minorităţi naţionale. Dedicarea sa 
pentru comunitate se vede în tot ce-o 
defineşte. (I.D.)

AD MEA 
VEESRIM!  
Preşedinţi de comunităţi 
nãscuþi în luna mai

La Iaşi se va 
înfiinţa un muzeu 
al Holocaustului 

Un Muzeu al Holocaustului, care 
va comemora Pogromul de la Iaşi, va 
fi înfiinţat pe locul fostei Chesturi, unde 
în 1941 şi-au pierdut viaţa mai multe mii 
de evrei.  Ambasadorul SUA, E.S. Hans 
Klemm, a vizitat Iaşiul şi s-a întâlnit 
cu preşedintele Consiliului Judeţean, 
Maricel Popa, cu prefectul Marian 
Şerbescu şi cu primarul Mihai Chirica. 
„Trebuie să comemorăm vieţile celor 
13.000 de evrei care şi-au pierdut viaţa 
la Chestură în timpul Pogromului de la 
Iaşi. Muzeul va avea trei camere, iar 
curtea va fi pavată cu granit şi piatră din 
perioada lui 1941. Va fi primul Muzeu 
al Holocaustului din România”, a de-
clarat, pentru Agerpres, Maricel Popa, 
preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

Proiectul va beneficia de sprijinul 
comunităţii evreieşti, precum şi al 
ambasadei SUA la Bucureşti. „L-am 
asigurat pe preşedintele Maricel Popa 
că, dacă există vreun mod în care 
ambasada, eu sau Guvernul SUA să 
sprijine deschiderea acestui muzeu, 
vom lua acest lucru în considerare”, a 
afirmat Hans Klemm. (M.O.)

Roadele unei vechi prieteniiBacău
Mai mulţi elevii israelieni din Petach 

Tikva au participat la o tabără în Bacău, în 
cadrul programului „Young Ambassadors 
- Twin Schools”. 

La iniţiativa profesorului Gabriel Stan, 
consilier local al Municipiului Bacău, a 
fost aprobată organizarea şi cofinan-
ţarea unei tabere internaţionale pentru 
tineri, în perioada 2-6 aprilie 2017, la 
Bacău. Acţiunea reprezintă continuarea 
programului “Young Ambassadors-Twin 
Schools” al Departamentului de Tineret al 
Municipalităţii Petach Tikva, ca urmare a 
succesului pe care acesta l-a avut în anii 
trecuţi. Scopul proiectului urmăreşte pro-
movarea diversităţii, cooperarea culturală 
şi întemeierea unor relaţii care presupun 
diferite activităţi în parteneriat, un dialog 
despre multiculturalitate, dar şi organiza-

rea unor evenimente în cele două oraşe. 
„Aşadar, sunt create premisele pentru 
cunoaşterea reciprocă a stilului de viaţă, 
a unei alte culturi, dar şi pentru contacte 
personale şi de grup. Succesul programu-
lui se datorează cooperării strânse dintre 
organizatori, pe de o parte şi liceeni, pe 
de altă parte. Astfel, o multitudine de idei 
şi planuri au apărut ca urmare a schim-
burilor de mesaje şi a interacţionării pe 
Skype, Messenger, Facebook, pe Twitter 
etc.“, a precizat consilierul Gabriel Stan. 

Programul „Young Ambassadors - 
Twin Schools” conectează comunităţile 
din întreaga lume cu ajutorul mijloacelor 
de comunicare prin Internet, fiind dedicat 
liceenilor care vor să lege prietenii cu 
tineri de alte naţionalităţi, ajungându-se 
astfel la diferite schimburi de experienţă.

„Oraşul nostru a dezvoltat de-a lungul 
anilor raporturi excelente de colaborare 
cu oraşul israelian. Astfel, au avut loc mai 
multe schimburi de experienţă, inclusiv 
în cadrul acestui program, elevi de acolo 
întâlnindu-se cu elevi de la noi. Aşadar, 
considerăm că acest proiect educaţional 
poate crea noi punţi de colaborare şi co-
municare între oraşele Bacău şi Petach 
Tikva, localităţi înfrăţite în anul 1999”, a 
mai spus profesorul G. Stan.

GEORGE GÎLEA

Stele şi steluţe pe malul BegăiTimişoara
Recent, în Comunitatea Evreilor din 

Timişoara am avut ocazia să fim martorii 
unor succese personale notabile, în dife-
rite domenii. Este esenţial să aducem în 
atenţia publicului performanţa unor tineri 
de care suntem într-adevăr mândri.

Iacob Gabriel Nanu, la cei 6 ani ai săi, 
a devenit, împreună cu partenera sa de 
dans, Andreea Denisa Nimu, Campion 

Naţional pentru Dansuri Standard la gru-
pa de vârstă 6-9 ani. Pe Iacob, membrii 
comunităţii au avut prilejul să-l vadă în 
diverse spectacole, inclusiv la Purim. 
Foarte talentat, ca şi sora sa mai mare, 
Michaela, Iacob este un băiat pentru care 
părinţii şi bunicii au făcut tot posibilul să 
ajungă la performanţă de la o vârstă fra-
gedă. Întotdeauna receptiv, a uimit, încă 
de când avea doar 4 ani, asistenţa prin 
frumuseţea posturii şi paşilor de dans, 
completate de un zâmbet irezistibil.

P e  S i -
mona Vida 
Cohen, care 
şi-a înche-
iat  studi i le 
la Londra şi 
locuieşte de 
ani buni aco-
lo, o puteam 
admira încă 
din anii lice-
ului pentru 
pasiunea pe 
care o dez-

voltase pentru gastronomia de înaltă cla-
să. Visul ei s-a împlinit şi şi-a urmat calea 
dorită în Anglia. De câţiva ani, este parte a 
echipei de dezvoltare a foarte cunoscutei 
reţele Waitrose. Simona a creat câteva 
salate, care respectă un nou concept de 
alimentaţie sănătoasă, foarte apreciat 
în Marea Britanie. Părinţii ei, membri ai 
Comunităţii Evreilor din Timişoara, pot fi 
cu adevărat mândri de performanţa fiicei 
lor mai mici, în timp ce “le creşte inima” şi 
pentru fiica mai mare, Sabina, care este 
o informaticiană apreciată la Bucureşti.

Iulia Moldovan are 13 ani şi este 
studentă în primul an a Conservatorului 
din Viena, la clasa de harpă. Desigur, 
continuă şi studiile liceale la Timişoara, la 
şcoala de muzică “Ion Vidu”. Performan-
ţa ei în domeniul muzicii este una fără 
precedent pentru Timişoara. Membrii co-
munităţii timişorene au putut-o asculta în 
numeroase recitaluri, inclusiv la recentul 

Purim. În curând, împreună cu fratele ei, 
Traian, vor avea un nou concert în cadrul 
comunităţii, cu piese clasice evreieşti dar 
şi piese moderne, adaptate pentru aceste 
instrumente. În perioada următoare pen-
tru Iulia se preconizează şi primul concert 
în care va debuta la Viena, în compania 
colegilor ei de acolo. Dincolo de calitatea 
de concertistă, Iulia este o persoană ex-
cepţională, responsabilă şi dedicată, în 
pofida vârstei extrem de fragede.

LUCIANA FRIEDMANN

I n t e l e c t u a l i i  e v r e i 
d i n  H â r l ă u l  d e  a l t ă d a t ă

(Continuare în pag. 21)

MARTHA EŞANU

Curtea fostei Chesturi de Poliţie din Iaşi (2009)
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Copiii de la şcoala Tichon Hadash au vizitat Bucureştiul
La trei săptămâni după vizita unui grup de elevi de 

la  şcoala Lauder-Reut la Herzliya, colegii lor israelieni 
într-ale diplomaţiei le-au întors vizita. Au fost primiţi la 
Bucureşti cu aceeaşi căldură de familiile elevilor din 
România iar copiii români au ţinut, la rândul lor, să le 
arate lucruri interesante,  atât în capitală cât şi în excur-
sii făcute prin ţară. În primele zile, aşa cum am scris în 
titlu, s-au plimbat prin cartierele bucureştene. Au fost în 
Centrul Vechi şi pe lângă Piaţa Romană, în Cişmigiu şi 
la şosea, prin mall-uri şi la Aqua Park dar şi la Templul 
Coral. Am petrecut cu ei o după-amiază, vizitând Muzeul 
Naţional Cotroceni care cuprinde nu numai muzeul de 
pictură, ci şi un tur al Palatului. Copiii israelieni au fost 
foarte impresionaţi deoarece pentru mulţi dintre ei un 
astfel de palat a fost o noutate. Nu pentru toţi; unii mi-au 
povestit că au fost în excursii în străinătate unde au mai 
vizitat astfel de edificii. Una dintre fete chiar mi-a spus 
că seamănă cu palatul reginei Angliei. În continuare, în 
cadrul programului generos întocmit de Şcoala Lauder, 
copiii au plecat la Sinaia, unde au făcut excursii şi au 
vizitat Castelul Peleş (probabil că aici şi-au dat seama 
de asemănarea stilului cu cel din Cotroceni). Au petrecut 
un timp şi la Râşnov, iar la C.I.R. Cristian au participat la 
un Oneg Şabat, au vizitat Braşovul, castelul Bran iar, în 

drum spre Bucureşti, s-au oprit şi la un mall din Băneasa. 
Dar, în afara părţii distractive, elevii israelieni care 

urmează cursuri de diplomaţie au avut prilejul să partici-
pe şi la un eveniment asemănător cu cel la care au luat 
parte în februarie, în Israel,  elevii Şcolii Lauder. Dacă ei 
au fost la MUN-ul de la Even Yehuda, despre care am 
amintit în reportajul din numărul trecut, elevii israelieni 
au participat, în Aula Facultăţii de Drept a Universităţii 
din Bucureşti, la deschiderea sesiunii BISMUN-România 
şi la unele dezbateri. Spre deosebire de cel din Israel, 
organizat pentru elevi, BISMUN – Bucharest Internatio-
nal Students Model United Nation – este  realizat mai 
ales de studenţi, dar sunt invitaţi şi elevi ai liceelor unde 
există interes pentru MUN. Actuala ediţie, cea de-a noua, 
a durat aproximativ o săptămână, cu peste 250 de parti-
cipanţi din diverse ţări. Fundaţia Lauder-Reut este unul 
dintre principalii sponsori ai BISMUN România. După 
ceremonia de deschidere, elevii israelieni, împreună 
cu colegii lor de la Lauder, au participat la prima zi a 
lucrărilor desfăşurate la SNSPA, alt partener al BISMUN.

Din păcate, nu am putut sta de vorbă cu copiii is-
raelieni la sfârşitul acestui periplu, ca să aflu impresii 
definitive. Dar chiar şi numai după trei zile de prezenţă 
în România, mi-am dat seama că prietenia începută în 

Israel între copiii români şi israelieni s-a consolidat în 
urma primirii călduroase şi a impresiilor minunate de 
care au avut parte elevii de la Tichon Hadash. Şi, fără 
doar şi poate, ea va avea şi continuare.

MAGDALENA PORUMBARU

Viaţa cotidiană a unui diplomat
Parlamentul, Biblioteca Centrală Uni-

versitară, Ministerul de Externe şi o serie 
de ambasade au fost locurile în care în 
acest an s-a desfăşurat, în zilele de 28, 29 
şi 30 martie a.c., cea de-a şasea sesiune 
a manifestării ”2DAY AMBASSADOR”. 
Este o iniţiativă a Complexului Educaţio-
nal Lauder-Reut, respectiv a secţiei sale 
de diplomaţie şi probleme internaţionale. 
În acest cadru, elevii au putut demonstra 
ceea ce au învăţat timp de un an, au avut 
posibilitatea să facă practică la câte o 
ambasadă şi să afle opiniile unor experţi 
în probleme de politică externă, miniştri, 
ambasadori, comentatori politici, cadre 
didactice universitare specializate asupra 
celor mai actuale evoluţii globale.

Primele două zile au fost dedicate 
practicii (internship) la 17 ambasade, 
MAE şi Institutul Diplomatic Român, unde 
elevii au fost introduşi în activitatea zilnică 
a misiunilor diplomatice. 

Workshop-uri pentru elevi
În ziua de 29 martie, la Biblioteca 

Centrală Universitară s-au desfăşurat 
workshop-uri pentru elevi. Deschizând 
lucrările workshop-ului, Tova Ben-Nun 
Cherbis, preşedinta Complexului Lauder-
Reut, şi-a exprimat speranţa ”ca viitorul 
să aducă cât mai multă diplomaţie în so-
cietate. Noi ne-am propus să fim parteneri 
ai generaţiilor viitoare. Şi voi sunteţi liderii 
viitorului; sunteţi foarte importanţi, pentru 
că ţara o să arate aşa cum o construim 
împreună”. Vorbitoarea a salutat prezenţa 
în sală a preşedintelui C.E.B., ing. Paul 
Schwartz, a preşedintelui B’nai B’rith, 
José Iacobescu, a prof. univ. dr. Liviu 
Rotman, directorul Centrului de Studii 
Israeliene de la SNSPA, a unor reprezen-
tanţi de la IDC Herzliya care colaborează 
cu Şcoala Lauder

Consilierul prezidenţial Sergiu Nistor a 
transmis mesajul preşedintelui Klaus Io-
hannis, inclusiv opiniile proprii. „Clădirea 
BCU devine un simbol. Pentru România, 
această clădire este chintesenţa filozofi-
ei, a primului rege modern al său, care 
vedea în cultură, în educaţie, în formare, 
în tineri şansa unei naţiuni de a fi demnă 
de viitorul ţării ei europene, într-un fel, o 
formă a diplomaţiei”. Acestei din urmă 
valori îi este atribuită următoarea definire: 
„Diplomaţia înseamnă a şti cum să creezi 
punţi între oameni, cum să faci să te ajute 
oamenii să creezi punţi între colectivităţi 
şi naţiuni”. Mesajul esenţial a fost acela 
că „tinerii României sunt cei în care ne 
punem speranţa că proiectul umanist 
european poate fi consolidat, iar 2Day 
Ambassador ne arată că România are cu 
ce să meargă înainte pe drumul Europei”.

Irina Cajal, subsecretar de stat la 
Ministerul Culturii, a dat citire mesajului 
ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale, 
Ionuţ Vulpescu, care a reliefat complexi-

tatea lumii actuale, provenită şi din natura 
(inter)acţiunilor noastre. El a pledat pentru 
prezenţa mai multor diplomaţi, în detrimen-
tul militarilor, şi a privilegiat conceptul de 
softpower: „Când cultura vorbeşte, sunt 
toate şansele ca armele să tacă”.

Despre rolul diplomaţiei în realitatea 
imediată a vorbit şi Ruxandra Ivan, profe-
sor de diplomaţie şi afaceri internaţionale 
în cadrul Universităţii din Bucureşti, care 
a arătat că, deşi ne aflăm la confluenţa 
unor evenimente istorice tulburi – înce-
putul demersurilor Marii Britanii pentru a 
ieşi din UE, bombardamentele din Siria şi 
existenţa altor zone de război –, potenţia-
lul producerii catastrofelor este redus prin 
„munca subtilă, discretă şi profesionistă 
a diplomaţilor”. “Contactul tinerilor cu 
posibilităţile înscrise în natura diplomaţiei 
este unul fundamental, iar Complexul 
Lauder-Reut face o muncă de pionierat 
în acest sens”.

Şerban Pitic, profesor şi instructor 
în arta dezbaterii, a discutat despre ca-
racterul excepţional pe care îl comportă 
aceasta: îi învaţă pe oameni cum să 
vorbească şi să comunice într-un mod 
activ, cum să construiască argumente 
şi raţionamente, cum să îşi modeleze 

gândirea critică, cum să armonizeze cu-
noaşterea diplomaţiei cu abilitatea de a 
livra un discurs persuasiv.

Punctul nodal al conferinţei a fost con-
stituit de prezentările elevilor Complexului 
Lauder-Reut în domeniul diplomaţiei, după 
ce au vizitat ambasadele şi instituţiile diplo-
matice. Ei au avut sarcina de a demonstra 
ce înseamnă să fii diplomat, adecvându-şi 
discursul la ipostaza de ambasador al insti-
tuţiei vizitate; temele vizate au fost: Brexit 
şi viitorul Uniunii Europene, extinderea 
pericolelor care ameninţă Europa şi restul 
lumii, încurajarea tinerelor generaţii de a 
se dedica studiilor de diplomaţie. Au fost 
premiate primele şapte poziţii, şi anume 

tinerii care au reprezentat Chile (Alexa 
Dobrin), Slovacia (Teodor Drăghici), SUA 
(Andrada Pantelimon), Japonia (Tudor Co-
brea), Institutul Diplomatic Român (Mihai 
Cioroianu), Israel (Alexandra Dumitraşc) 
şi Vatican (Andrei Niculae) Dezbaterea 
privind cazul Israelului a cuprins intervenţia 
a patru interlocutori. Gustav Meiseles, ara-
bist la Universitatea din Tel Aviv, a expus 
diferitele tipuri de conflicte (real, artificial, 
teritorial, naţional, religios, cultural), care 
aduc cu sine criza refugiaţilor şi a imigran-
ţilor. Ezra Friedman, student în anul III la 
IDC Herzlyia, a pledat pentru negocierile 
în direcţia soluţiei celor două state, nego-
cieri pe care le consideră esenţiale pentru 
îmbunătăţirea imaginii Israelului în lume. 
Jeremy Elijah Danzig, coleg de generaţie 
cu antevorbitorul său, a reliefat importanţa 
dezbaterii cazului Israelului în mediile ne-
evreieşti. Assaf Moghadam, profesor afiliat 
la Institutul Internaţional de Contraterorism 
(ICT), a prezentat succint grupările teroris-
te care încearcă să ameninţe securitatea 
Israelului.

Dezbaterea având ca temă Brexit-ul şi 
viitorul Uniunii Europene a fost susţinută 
de patru specialişti în discursul oral: Şer-
ban Pitic, Nae Şovăială, Laura Drăgoi şi 
Radu Ţigănaş, care au argumentat pro şi 
contra ideii că Europa unificată ar avea un 
viitor şi după Brexit. O viziune optimistă va 
insista asupra distincţiei dintre Europa şi 
UE, prima continuând să cuprindă Marea 

Britanie, care va căuta o integrare mai 
profundă mizând pe educaţie şi locuri de 
muncă competitive, prin urmare Europa 
va ieşi întărită din această încercare. O 
viziune complementară va pune accentul 
pe slăbirea Uniunii Europene, de care s-a 
delimitat Marea Britanie – şi nu Grecia, 
care părea să aibă mai multe premise –, 
şi pe triumful euroscepticismului.

Conferinþele sesiunii
Ultima zi a sesiunii, care s-a desfă-

şurat în Sala I.G. Duca a Parlamentului 
României, a fost dedicată aprecierii iniţi-
ativei de a se organiza, la nivel gimnazial 

şi liceal, cursuri pe teme ca: diplomaţie şi 
semnificaţia specială a faptului că acestea 
se desfăşoară la o şcoală evreiască, frec-
ventată atât de copii evrei, cât şi neevrei; 
transmiterea experienţei diplomatice;  
analiza celor mai acute probleme interna-
ţionale. Tot în această zi au fost premiaţi 
elevii care au ocupat primele trei locuri 
în competiţia de discursuri. În afară de 
elevii Şcolii Lauder şi a încă 41 de şcoli, 
au fost prezenţi foşti miniştri de externe, 
ambasadori, reprezentanţi ai Guvernu-
lui României, ai Camerei Deputaţilor, 
ai unor organizaţii neguvernamentale, 
ai F.C.E.R., ai Comisiei consultative a 
Fundaţiei Ronald S. Lauder, invitaţi din 
Israel. Moderatorul acestei zile a fost Ion 
M. Ioniţă, senior editor la „Adevărul” şi 
redactor-şef al revistei „Historia”.

Lucrările au fost deschise de Tova 
Ben-Nun Cherbis, în calitatea ei de 
preşedinte al conferinţei ”2DAY AM-
BASSADORS”. Vorbitoarea a salutat 
colaborarea de un deceniu dintre şcoală 
şi MAE, Institutul Român de Diplomaţie, 
Ministerul Educaţiei, Ministerul Culturii, 
Ambasada Israelului din România, Pri-
măria Generală a Capitalei, Primăria 
sectorului 4 şi instituţii din Israel, cu 
ajutorul cărora s-au putut realiza pro-
gramele şcolii. De asemenea, a mulţumit 
tuturor celor care au sprijinit organizarea 
conferinţei, în mod special celor 17 
ambasade care s-au implicat direct în 
programe. Conferinţa, a spus ea, oferă 
elevilor o posibilitate unică să dezbată 
şi să înveţe importante probleme inter-
naţionale, alături de diplomaţi, oameni 
politici şi experţi. În cursul celor şase ani 
au participat la acest eveniment peste 
1400 de elevi, la această ultimă sesiune 
fiind de faţă 270 de elevi din 41 de şcoli. 
Conferinţa, a specificat Tova Ben-Nun 
Cherbis, este dedicată elevilor, viitori 
lideri ai României şi ai lumii.

Este necesarã reconstrucþia  
unei noi ºcoli diplomatice

În mesajul preşedintelui Camerei De-
putaţilor, Liviu Dragnea, reprezentat de 
deputata Ioana Bran, secretară a Camerei 
Deputaţilor, a fost evidenţiat nivelul înalt 
al procesului educaţional al Şcolii Lauder-
Reut şi faptul că în curriculumul liceului 
sunt incluse şi studii de diplomaţie şi 
afaceri internaţionale, fiind singurul liceu 
din România care oferă studii de diploma-
ţie. ”România – se arată în mesaj – are 
nevoie de reconstrucţia unei noi şcoli 
diplomatice, care să readucă prestigiul 
din timpul lui Nicolae Titulescu. Atunci 
când vorbim despre destinul României, 
trebuie neapărat să ne uităm la viitoarea 
generaţie de diplomaţi care se formează 
acum şi de a căror inteligenţă şi pricepere 
va depinde viitorul ţării noastre”. 

(Continuare în pag. 11)

CLAUDIA BOSOI 
DAN DRUŢĂ

EVA GALAMBOS

 „2DAY AMBASSADOr” — a VI-a sesiune
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Ipoteza conform căreia oceanele, 
la începuturile existenţei lor, ar fi fost 
mai acide, a fost analizată de prof. dr. 
Itay Halevy, de la Institutul de Ştiinţă 
Weizmann, şi de prof. dr. Aviv Bachan, 
de la Universitatea Stanford. Studiul 
celor doi savanţi indică faptul că primele 
oceane, chiar în momentul formării lor, 
au fost oarecum acide şi că au devenit 
treptat alcaline. Aceste transformări sunt 
asociate nivelului de bioxid de carbon, 
iar această descoperire poate contribui 
la înţelegerea efectelor schimbărilor 
climatice. În prezent, având o valoare a 
pH-ului de 8.2, oceanele de astăzi sunt 
uşor alcaline, dar creşterea nivelului de 
bioxid de carbon resimţită la nivel global 
duce la creşterea acidităţii lor. Bioxidul 

de carbon şi apa produc acid carbonic, 
deci este evident că oceanele timpurii ar 
fi fost mai acide din cauza nivelului redus 
al razelor emise de Soare, ipoteză care de 
asemenea se află în stadiu de cercetare. 
Potrivit prof. Halevy, niveluri timpurii mai 
mari de bioxid de carbon ar fi condus la 
apa care formează norii de ploaie acidă şi 
acest lucru, la rândul său, ar fi putut duce 
la rate mai mari de degradare chimică a 
scoarţei Pământului. El afirmă că în urmă 
cu trei-patru miliarde de ani, pH-ul apei 
oceanului a fost undeva între 6,0 şi 7,5 
adică între cel de lapte şi cel de sânge 
uman. Acest lucru ne oferă indicii preţi-
oase despre condiţiile în care au apărut 
primele forme de viaţă acvatică. 

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Noi date privind evoluţia oceanelor

Te z a u r  n u m i s m a t i c

Inovaţii în domeniul siguranţei 
cibernetice

Water-Gen transformă aerul în apă

O cutie cu nouă monede de bronz 
datând de la sfârşitul perioadei bizantine 
(sec. VII e.n.) a fost descoperită în urma 
unor săpături realizate de Autoritatea 
Israeliană pentru Antichităţi, în apropiere 
de Parcul Naţional En Hemed. Monedele 
au fost descoperite îngropate sub ruinele 
unei clădiri dintr-un amplu complex, care 
aparent a servit pelerinilor creştini aflaţi 
în drum spre Ierusalim. Potrivit coordona-
torului proiectului de excavare, Annette 
Landes-Nagar, acest tezaur numismatic 
constituie o dovadă a invaziei persane a 
Sasanizilor, care a avut loc în 614 e.n. şi 
a pus capăt dominaţiei bizantine asupra 
Israelului. Tezaurul a fost găsit printre 
nişte pietre mari, prăbuşite lângă o clădire 
descoperită în iunie 2016.  

Se pare că monedele ar fi fost ascun-
se de proprietar, care le-a aşezat într-un 
săculeţ de pânză şi le-a ascuns într-o nişă 
din perete. Cel mai probabil, el spera  să 
se întoarcă şi să le recupereze. Mone-

dele au gravate  imaginile a trei împăraţi 
bizantini importanţi: Justinian (483-565), 
Mauriciu (539-602) şi Focas (547-610). 
Ele au fost bătute la trei monetării diferite 
din Constantinopol, Antiohia şi Nicomidia, 
oraşe situate astăzi în Turcia. Pe avers 
este gravată  imaginea fiecărui împărat, în 
timp ce reversul indică valoarea nominală 
a monedei şi este de obicei inscripţionat 
cu litera M. 

Specialiştii Universităţii Ben-Gurion 
din Negev anunţă descoperirea unei noi 
tehnici care protejează complet fişierele 
video şi imaginile de posibilele atacuri ale 
hackerilor. Problema siguranţei cibernetice 
reprezintă o provocare continuă în lumea 
digitală de astăzi. În acest sens, prof. Ofer 
Hadar, de la UBG, afirmă că descărcarea 
şi partajarea video-urilor şi imaginilor 
reprezintă o cauză din ce în ce mai frec-
ventă a virusării computerului. Pentru a 
contracara această ameninţare în curs de 
amplificare, el a creat o serie de algoritmi 
care pot să-i împiedice pe atacatori să 
se infiltreze şi să extragă informaţii prin 
intermediul clipurilor video sau al imaginilor 
descărcate. Această tehnologie reuşeşte 
să combată şi cele mai avansate sisteme 
de criptografie, inserate în fondul unei 
imagini, şi să le înlăture. 

Proiectul prof. Hadar, intitulat Coucou, 
abordează două posibile scenarii de atac. 
Ambele scenarii presupun că malware-ul 
de bază a fost introdus pe serverul victi-
mei prin intermediul unor operaţiuni de tip  
phishing. În primul scenariu, odată ce utili-
zatorul încarcă o imagine sau un videoclip 
la o reţea socială, malware-ul încorporea-
ză informaţiile clasificate în conţinutul în-
cărcat, făcându-l accesibil atacatorului. În 
al doilea scenariu, hackerul se bazează pe 
un conţinut media partajat prin intermediul 
unei reţele sociale, reuşind astfel să pă-
trundă datele din pc-ul victimei. Rezultatele 
experimentelor pornite de la aceste scena-
rii indică faptul că noua metodă are o rată 
de succes de aproape 100%, devenind 
astfel o soluţie viabilă pentru a fi preluată 
de viitoarele mari companii producătoare 
de soft-uri antivirus.

Compania israeliană Water-Gen de-
monstrează faptul că apa poate fi obţinută 
imediat, oriunde şi în orice moment, prin 
extragerea ei din cel mai frecvent element 

din natură – aerul.  Tehnologia utilizată 
extrage apa din umiditatea aerului ambi-
ant şi o transformă în apă potabilă. Iniţial, 
sistemul filtrează aerul, astfel încât apa 

să poată fi extrasă 
şi depozitată în con-
tainere. Apoi, lichidul 
este răcit şi purificat 
pentru a deveni  apă 
potabilă. 

CEO-ul compa-
niei, Arye Kohavi, 
a declarat pentru 
„Jerusalem Post” că 
„transportul de apă 
este unul dintre cele 
mai frecvente moti-
ve pentru plecarea 
convoaielor de pe 
întreg teritoriul Af-
ganistanului. Aceste 
convoaie sunt ataca-
te şi se soldează cu 
victime“. El a adău-

gat că o astfel de metodă reduce riscurile 
şi costurile logistice. 

Potrivit Water-Gen, dispozitivul, care 
poate  fi montat pe vehicule, produce 
între 40-80 litri de apă potabilă pură pe 
zi, chiar şi în condiţii extreme. Sistemul  
funcţionează cu energie solară sau elec-
trică şi este proiectat pentru a satisface 
nevoile şi standardele militare. Compania 
are un număr semnificativ de brevete de 
invenţii şi este implicată în elaborarea mai 
multor tehnologii inovative. Reprezentanţii 
companiei Water-Gen speră ca această 
tehnologie dezvoltată recent să poată fi 
pusă în aplicare nu numai în folosul ar-
matei, ci şi  în regiunile cu deficit de apă 
potabilă din întreaga lume. 

Statele Unite ale Americii, India, Marea 
Britanie, Spania şi Agenţia ONU pentru 
Refugiaţi (UNHCR) şi-au arătat deja 
interesul pentru produsele companiei 
israeliene.

Eliminarea 
amintirilor 
neplăcute,  

acum posibilă
Dacă scenele din filmul „Eternal 

Sunshine of the Spotless Mind“ (2004) 
păreau destul de ireale, ultimele cercetări 
dovedesc exact contrariul. Potrivit unui 
comunicat emis de Institutul de Ştiinţă 
Weizmann, cercetătorii israelieni conduşi 
de prof. Ofer Yizhar au reuşit să şteargă o 
parte din memoria unor cobai. Mai exact, 
ei au reuşit să dezactiveze un mecanism 
neuronal prin care amintirile asociate sen-
timentului de frică sunt formate în creierul 
şoarecelui. După o astfel de procedură, 
soarecii şi-au reluat comportamentul de 
dinainte ca teama să fi pus stăpânire 
pe ei. Extrapolând cercetarea, acest 
experiment se poate aplica în domeniul 
medicinei umane şi ar putea fi benefic 
pentru cei care au suferit experienţe trau-
matizante. În cadrul studiului efectuat a 
fost  examinată comunicarea între două 
regiuni ale creierului: amigdala cerebrală, 
parte a creierului emoţional, şi cortexul 
prefrontal. 

Amigdala joacă un rol central în con-
trolul emoţiilor, în timp ce cortexul pre-
frontal este în principal responsabil pentru 
funcţiile cognitive şi stocarea amintirilor 
pe termen lung. Studiile anterioare au 
sugerat că interacţiunile dintre aceste 
două regiuni ale creierului contribuie la 
formarea şi depozitarea amintirilor. Cer-
cetătorii au folosit pentru prima dată un 
virus modificat genetic pentru a marca 
acei neuroni din zona amigdalei care 
comunică cu cortexul prefrontal. Apoi, 
folosind un alt virus, au inserat o genă 
care codifică o proteină sensibilă la lu-
mină în aceşti neuroni. În cele din urmă, 
oamenii de stiinţă au dezvoltat o tehnică 
optogenetică inovatoare pentru slăbi-
rea legăturii dintre amigdală şi cortex, 
folosind o serie de impulsuri luminoase 
repetate. Într-adevăr, odată ce conexi-
unea a fost slăbită, şoarecii nu au mai 
afişat frică la auzul sunetului. Dr. Yizhar 
afirmă că în viitor aceste descoperiri vor 
putea contribui la atenuarea simptomelor 
în tulburările de anxietate şi frică.

Pagină coordonată de  DAN DRUŢĂ

Forumul Femeilor de Afaceri din 
România (FFAR) a invitat de 8 Martie 
un număr de 25 de femei de afaceri din 
Israel, lideri sau salariaţi ai unor com-
panii din domenii precum contabilitate, 
avocatură, dezvoltări imobiliare ş.a.

Deschiderea oficială a manifestării 
a avut loc la Hotelul Cişmigiu din Bucu-
reşti, iar preşedinta Forumului, Osnat 
Peled, a subliniat importanţa creării de 
punţi de prietenie şi colaborare între 
femeile de afaceri din diferite ţări.

Ambasadoarea Israelului la Bucu-
reşti, E.S. Tamar Samash, le-a urat co-
naţionalelor sale bun-venit în România 
şi reuşită în demersul de a construi noi 
relaţii de afaceri cu membrele FFAR, 
felicitând-o pe Osnat Peled pentru că 
şi-a realizat visul, după ani de muncă 
asiduă.

Preşedinta Osnat Peled a luat deci-
zia înfiinţării Forumului atunci când, în 
urmă cu 20 de ani, a sosit în România, 
a avut nevoie de ajutor şi i-a fost greu 
să îl găsească. Matan Safran, şeful 
Misiunii economice şi comerciale a 
Israelului în România, a subliniat că 
„România este un partener firesc de 
afaceri pentru Israel, acesta fiind cu-
noscut ca ţara firmelor start-up, unde 
se înfiinţează circa 1000 de companii 
anual. Israelul a dat viaţă deşertului, a 
schimbat metodele de a face agricul-
tură şi irigaţii, soluţii pe care România 
le poate adopta cu rezultate optime“, a 
mai spus tânărul diplomat, cu puternice 
rădăcini româneşti. El a recomandat 
oamenilor de afaceri israelieni să aibă 
răbdare şi să lase partenerilor români 
timpul necesar pentru a studia ofertele 
în detaliu.

Preşedinta Forumului Femeilor de 
Afaceri Israeliene, Orly Abrahami, a 
prezentat un film, intitulat „Să simţi 
pulsul”, menit să apropie cele două părţi 
şi să ofere un plus de informaţii despre 
Israel. Ea a adus în dar câte o Hagada 
de Pesah, pe care le-a înmânat E.S. 
Tamar Samash, lui Matan Safran şi 
preşedintei FFAR, Osnat Peled.

Femeile de afaceri israeliene au 
vizitat Bucureştiul, au mers la cumpără-
turi, au cunoscut numeroase directoare 
de ONG-uri şi au gustat din bucătăria 
românească.

Membrele FFAR au fost invitate să 
viziteze Israelul. Dar întâlnirea a avut 
şi aspecte pragmatice, multe dintre 
oaspete având întâlniri de afaceri pre-
stabilite cu parteneri români. S-au legat 
prietenii şi au apărut noi oportunităţi 
de afaceri.

PENINAH ZILBERMAN

Întâlnire a femeilor  
de afaceri  

din România şi Israel

Preşedintele 
României a decorat trei 
personalităţi israeliene

La propunerea ministrului român 
de Externe, Teodor Meleşcanu, Klaus 
Iohannis, preşedintele României, a 
decorat trei personalităţi israeliene – 
consulii onorifici dr.Herman Bercovici 
şi avocatul Benjamin Baratz, precum 
şi  Alexander Landesberg,  vicepre-
şedintele companiei Sano-Bruno, 
conferindu-le înalta distincţie  Ordinul 
Naţional „Pentru Merit” în grad de Ofi-
ţer  Ei au fost recompensaţi, se arată 
în decretul de decorare, ”în semn 
de înaltă apreciere pentru contribu-
ţia personală avută la susţinerea şi 
promovarea relaţiilor bilaterale dintre 
Statul Israel şi România, a dialogului 
la nivel înalt, precum şi a schimburilor 
culturale dintre cele două ţări”. (M.O.)
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Ministrul Educa-
ţiei Naţionale, Pavel 

Năstase, a considerat că tematica con-
ferinţei despre globalizare este incitantă, 
fiind o ocazie foarte bună pentru elevi 
de a dobândi competenţe pentru a des-
cifra complexitatea problemelor globale. 
Printre priorităţile Ministerului se află şi 
dezvoltarea educaţiei private, un fenomen 
pozitiv deoarece face concurenţă şcolilor 
de stat. În acest context, ministrul Educa-
ţiei a prezentat unele măsuri viitoare de 
modificări în sistemul educaţional, inclusiv 
în ceea ce priveşte manualele. 

E.S. Tamar Samash, ambasadorul 
Statului Israel, le-a urat succes elevilor 
în viitoarea lor carieră. Ana Birchall, mi-
nistru-delegat pentru Afaceri Europene, a 
salutat performanţele Şcolii Lauder-Reut 
în domeniul diplomaţiei şi parteneriatul cu 
MAE şi i-a invitat pe elevi să participe la 
dezbaterile de politică internaţională, de 
pildă la cele privind Uniunea Europeană, 
să fie alături de MAE, de mediile acade-
mice şi de societatea civilă în pregătirea 
preluării de către România a preşedinţiei 
UE în 2019. 

Deputatul Silviu Vexler a transmis 
mesajul preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, care a vorbit despre sentimente-
le comunităţii evreieşti la apariţia Şcolii 
evreieşti Lauder, prima după 1948. 

”Este o unitate de învăţământ care face 
cinste Bucureştiului, României şi, de ce 
nu, Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România. Este o şcoală care cultivă 
valori”. Ca preşedinte al F.C.E.R., el s-a 
declarat mulţumit şi fericit că aici copiii 
sunt fomaţi în ideea multilingvismului: se 
predă limba română, limba engleză şi ivrit. 
Vorbitorul s-a referit la pregătirea în diplo-
maţie, arătând că nu există domeniu de 
activitate în care să nu reuşeşti mai bine 
dacă vei recurge la limbajul şi uzanţele 
diplomatice. La rândul său, Silviu Vexler, 
transmiţând un gând personal, le-a spus 
elevilor că voinţa, curajul, încrederea în 
propria persoană reprezintă mijloace de 
a depăşi dificultăţile, cheia de a merge 
mai departe.

Ca sã fii diplomat  
trebuie sã cunoºti istoria

În sesiunea ”Viitori lideri şi diplomaţi”, 
elevii au putut asculta opiniile unor am-
basadori şi foşti miniştri de externe. E.S. 
Emil Hurezeanu, ambasadorul României 
la Berlin, a apreciat apariţia Şcolii Lauder-
Reut în peisajul învăţământului românesc, 
a vorbit despre rolul minorităţilor germană 
şi evreiască în modernizarea României 
şi a constatat că se vorbeşte prea puţin 
despre contribuţia acestora. Plecarea mi-

norităţilor evreiască şi germană ne-a lăsat 
mai singuri, a apreciat vorbitorul. Şcoala 
Lauder îi va pregăti pe tineri pentru di-
plomaţie, lucru necesar, deoarece lumea 
de azi este alta decât cea în care am trăit 
noi. Nu ştim ce se va întâmpla cu UE în 
condiţiile Brexitului şi a lipsei de interes a 
SUA faţă de Europa. Citându-l pe fostul 
secretar de stat al SUA, Dean Rusk, Emil 
Hurezeanu a spus că pentru pregătirea 
unui diplomat este necesar ca acesta să 
citească istoria deoarece istoria se repetă. 
România este o ţară proeuropeană şi este 
într-un fel obligată să fie, pentru păstrarea 
statalităţii. Azi, problema frontierelor este 
mai acută decât în timpul semnării, în anii 
’70, a Acordurilor de la Helsinki. Să nu 
uităm că există state membre ale UE care 
au de multe ori agende separate faţă de 
noi, a arătat ambasadorul.

România trãieºte poate  
cea mai bunã perioadã a istoriei

 Discursul public în lume este astăzi 
nemeritat de pesimist, a afirmat E.S. 
Adrian Cioroianu, fost ministru de exter-
ne, ambasadorul României la UNESCO. 
Există argumente care contrazic pesi-
mismul. Afirmaţia că trăim vremuri de 
criză nu se susţine, întotdeauna situaţia 
internaţională a fost complexă iar viitorul 
nu este mai complicat ca altădată. Trei 
factori determină istoria: frica, onoarea şi 
interesul şi aceste motoare acţionează şi 
astăzi. În ceea ce priveşte crizele, farme-
cul lumii occidentale este că s-a născut 
din criză. Criza va fi reală dacă nu vom 
mai crede în valorile noastre. Nu există o 
delimitare strictă a lumii occidentale, ea 
ţine până unde valorile occidentale sunt 
recunoscute. Nu este adevărat că Ro-
mânia este în criză. Poate trăim cea mai 
bună perioadă a istoriei noastre, facem 
parte din clubul celor mai reprezentative 
democraţii. UE are o strategie, dovadă 
faptul că de 60 de ani trăim în pace. Adri-
an Cioroianu a recomandat elevilor să ia 
în serios proiectul de a trăi în România; 
după ce studiază în străinătate, să se 
întoarcă în ţară.

Zece ani ca sã devii ambasador
Cristian Diaconescu, fost ministru 

de externe şi fost ministru de justiţie, a 
felicitat Şcoala Lauder pentru pregătirea 
elevilor în domeniul diplomaţiei şi a scos 
în evidenţă rolul esenţial al diplomaţiei 
fără de care azi nu ar fi existat şcoala şi 
elevii nu ar fi putut studia în străinătate. El 
a descris calea dificilă de a deveni diplo-
mat de carieră: ca să ajungi ambasador 
îţi trebuie zece ani de pregătire. Iar atunci, 
a arătat el, trebuie să-ţi însuşeşti umilinţa, 
să renunţi la aroganţă, căci aroganţa în 
diplomaţie costă ţara pe care o reprezinţi.

David Morărescu, absolvent al Şcolii 
Lauder, viitor diplomat, i-a îndemnat pe 
elevi să studieze diplomaţia care astăzi 
aduce la un numitor comun scopurile 
naţiunilor. Responsabilitatea diplomaţilor 
este să cunoască trecutul, informaţiile, 

cultura ţărilor în care funcţionează, arta 
negocierii şi să reprezinte ţara. 

Claudia Mihai, preşedinte al Consi-
liului Elevilor pe municipiul Bucureşti, a 
felicitat şcoala pentru acest eveniment 
şi şi-a exprimat speranţa că şi membrii 
Consiliului vor deveni adevăraţi lideri, 
diplomaţii viitorului.

A fi ambasador înseamnã  
ºi multe sacrificii

Sesiunea ”O zi din viaţa unui diplo-
mat” a adunat la masă şapte ambasadori 
care şi-au prezentat activitatea cotidiană, 
preocupările şi dificultăţile cu care se con-
fruntă în exercitarea meseriei. Astfel, E.S. 
Tamar Samash (Israel) a vorbit despre 
condiţionarea vieţii de familie de proble-
mele profesionale în defavoarea primeia 
şi despre statutul de femeie-ambasador.

E.S. Mihael Zupančič (Slovenia) a 
arătat că de multe ori trebuie să renunţi 
la propriile dorinţe. 

E.S. Dimitris Hatziargyrou (Republica 
Cipru) a subliniat importanţa integrităţii şi 
necesitatea de a fi extrovertit ca să ieşi în 
lume şi să-ţi faci prieteni de la care aduni 
informaţii. 

E.S. Davor Vidiš (Croaţia) a vorbit des-
pre capacitatea de a analiza informaţiile, 
evenimentele. În cariera de diplomat exis-
tă două pericole: să te îndrăgosteşti sau 
să urăşti ţara în care lucrezi, a observat el. 

E.S Ján Gabor (Slovacia) a calificat 
diplomaţia ca o meserie multidisciplina-
ră, care te obligă să înveţi tot timpul. Ca 
ambasador, a mai spus el, duci două vieţi: 
cea profesională şi cea de familie, ceea 
ce implică sacrificii. 

E.S Iwan Reutjens (însărcinat cu 
afaceri, Olanda) a menţionat multiplele 
sarcini ale unui diplomat. 

E.S Adrian Cioroianu (ambasador 
UNESCO, România) a prezentat speci-
ficul acestei funcţii, în care se practică 
diplomaţia multilaterală, nefiind scutită de 
conflicte diplomatice.

Schimbãri ºi provocãri  
în Europa – o privire  

din perspectiva Brexitului
Gabriela Creţu, preşedintele Comite-

tului pentru Afaceri Europene al Senatu-
lui României, s-a referit la semnificaţia 
Brexit-ului şi la implicaţiile acestei decizii 
pentru Piaţa Comună şi pentru Regatul 
Unit, cât şi pentru ideea de unitate euro-
peană în viitor. 

Referindu-se la acelaşi subiect, ana-
listul Iulian Chifu a vorbit despre provo-
cările legate de securitate, dar şi despre 
viitoarele relaţii între ţările care compun 
Regatul Unit, despre o posibilă iniţiativă 
a Scoţiei de a organiza un al doilea re-
ferendum pentru independenţă, dar şi 
despre raporturile dintre cele două state 
irlandeze. 

Ambasadorul Republicii Slovenia 
în România, E.S. Mihael Zupančič, s-a 
arătat optimist cu privire la viitorul Uniunii 
Europene. El a subliniat faptul că trebuie 
privit în mod diferit un discurs eurosceptic 
faţă de unul populist, acesta din urmă fiind 
din ce în ce mai frecvent pe prima scenă 
a politicii internaţionale. 

E.S. Davor Vidiš, ambasadorul Re-
publicii Croaţia în România, a încercat o 
dimensionare a fenomenului ieşirii Re-
gatului Unit din Uniunea Europeană şi a 
subliniat că, deşi ambele părţi vor avea de 
pierdut, Uniunea Europeană şi conceptul 
de Piaţă Comună au un viitor sigur. 

E.S. Dimitris Hatziargyrou, amba-
sadorul Republicii Cipru în România, a 
afirmat că în mod evident trebuie respec-
tată decizia Marii Britanii, care reflectă 
voinţa a peste 50% din populaţia ţării. 
Deşi efectele se vor face simţite asupra 
tuturor, acestea vor conduce probabil la o 
descurajare a altor state de a se îndrepta 
spre această poziţie, a afirmat diplomatul 
cipriot. 

Ambasadorul Republicii Slovacia la 
Bucureşti, E.S. Ján Gábor, a caracterizat 
aderarea Slovaciei la Uniunea Europeană 

(Urmare din pag. 9)

Viaţa cotidiană a unui diplomat

Cea de-a doua sesiune  
a Consiliului Consultativ  

al Fundaţiei Ronald.S. Lauder
La 28 martie a.c. a avut loc cea de-a 

doua sesiune a Consiliului Consultativ 
al Fundaţiei Ronald S. Lauder (Board 
of Trustees), sub preşedinţia Tovei Ben-
Nun Cherbis. Consiliul (despre a cărui 
componenţă am informat într-un număr 
precedent al revistei noastre) s-a întrunit 
la Biblioteca Templului Coral, gazdă fiind 
F.C.E.R.

În calitatea ei de preşedinte, Tova 
Ben-Nun Cherbis i-a salutat pe cei pre-
zenţi şi, deoarece Consiliul s-a îmbogăţit 
cu noi membri, i-a rugat pe aceştia să se 
prezinte iar pe membrii ”vechi”, să facă 
aprecieri legate de activitatea Fundaţiei 
şi a Complexului Educaţional Lauder-
Reut. Membrii Consiliului, între care se 
află mulţi părinţi ai elevilor şcolii dar şi 
ai foştilor elevi, au fost de părere că pro-
cesul de învăţământ care se desfăşoară 
în şcoală este de calitate, că marele 
avantaj al acestei şcoli este că nu numai 
îi învaţă pe copii ci îi şi educă, iar spiritul 
şcolii contribuie la apropierea copiilor, 
indiferent de religia lor, fiind cel mai bun 
mijloc de combatere a antisemitismului. 
S-au făcut referiri la calitatea corpului 
profesoral şi s-a subliniat că învăţămân-
tul de stat ar putea să preia multe dintre 
experienţele şcolii. Vorbitorii au amintit 
şi performanţele elevilor, atât la diferitele 
concursuri şcolare cât şi procentul de 
sută la sută absolvenţi la bacalaureat şi 
o rată înaltă de admitere în universităţi 
din străinătate. Ei şi-au exprimat de 
asemenea sprijinul faţă de obiectivele 
propuse de Fundaţie privind activitatea 
educativă care se desfăşoară la şcoală.

Chiar dacă nu era direct legat de 
ordinea de zi,  Cristian Diaconescu, fost 
ministru de externe şi de justiţie în mai 
multe guverne, fost senator, după ce a 
subliniat importanţa activităţii educative 
a şcolii, a mulţumit şi cu acest prilej 
preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
preşedintelui C.E.B., ing. Paul Schwartz, 
preşedintelui B’nai B’rith România, ing. 
José Iacobescu, şi E.S. Avi Millo, fost 
ambasador al Israelului în România, 
pentru sprijinul acordat ţării noastre în 
cancelariile internaţionale într-o perioa-
dă dificilă pentru România, netezindu-i 
drumul către organizaţiile occidentale. 
E.S. Avi Millo a arătat că, prin structura 
şi obiectivele sale, Şcoala Lauder pre-
găteşte viitorii lideri ai României, crescuţi 

din copilărie şi adolescenţă în spiritul 
prieteniei dintre evrei şi neevrei.

Pe ordinea de zi a figurat şi activi-
tatea Comitetului Juridic al Consiliului. 
Aici membrii Comitetului au făcut referiri 
la existenţa unor probleme de ordin 
juridico-birocratic în colaborarea dintre 
Fundaţie şi Federaţie, respectiv Fun-
daţia ”Caritatea”, şi au cerut F.C.E.R.  
sprijin pentru găsirea celor mai bune 
soluţii pentru rezolvarea lor. S-a clari-
ficat şi faptul că, deşi s-a mai înfiinţat 
o fundaţie, ”Magna cum Laude”, odată 
cu retragerea lui Ronald S. Lauder din 
activitatea Fundaţiei care-i poartă nume-
le, situaţia juridică a acesteia a rămas 
neschimbată, a precizat Tova Ben-Nun 
Cherbis. S-a scos în evidenţă şi faptul 
că Fundaţia oferă burse copiilor din 
comunitatea evreiască. 

Gazdă a evenimentului, preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a arătat că în 
calitatea pe care o are, este mândru să 
susţină, în măsura posibilului, Şcoala 
Lauder, căreia trebuie să i se confere o 
valoare cât mai mare. În ceea ce priveşte 
Consiliul Consultativ, dr. A. Vainer a pro-
pus ca acesta să se adune cât mai des în 
sala Bibliotecii Templului, un loc cu tradiţie 
istorică, pentru a dezbate teme impor-
tante pentru viitorul şcolii, al evreimii şi al 
României. În cadrul procesului educativ ar 
trebui să fie incluse teme la ordinea zilei, 
de pildă, să se organizeze mese-rotun-
de cu elevii privind cele mai importante 
teme de politică internă şi externă, între 
care cea a extremismului. Vorbitorul a 
propus ca acest Consiliu (Board) să se 
transforme într-un grup de reflecţie, care 
să abordeze probleme ale lumii reale 
de care trebuie să fim cât mai aproape. 
F.C.E.R. va lansa în curând Forumul ro-
mân de combatere a antisemitismului, la 
care ar fi binevenit şi Consiliul Consultativ. 
Referindu-se la Fundaţia „Caritatea”, dr. 
Aurel Vainer a explicat componenţa şi 
obiectivele ei şi a apreciat că a avut o 
bună colaborare cu Fundaţia Ronald S. 
Lauder. Orice problemă care ar exista 
între cele două părţi se poate soluţiona 
prin discuţii, a conchis vorbitorul.

În încheiere, prof. Dan Şandru, direc-
torul de studii al Complexului Educaţio-
nal Lauder-Reut, a prezentat activitatea 
şi succesele şcolii şi ale elevilor din 
ultimii ani. (E.G.) (Continuare în pag. 21)

Elevi premiaþi la competiþia  
„public speakers”

Între primele două sesiuni a avut loc 
ceremonia de premiere a elevilor de la 
Şcoala Lauder, participanţi la competi-
ţia în limba engleză ”public speakers”.
Premiul întâi i-a revenit elevei Alexa 
Dobrin, premiul doi lui Teodor Drăghici 
şi premiul trei Andradei Pantelimon. Toţi 
trei au prezentat discursurile care au 
fost premiate.
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Ducem tradiþia mai departe
Reprezentanţii a 30 de familii bucu-

reştene s-au strâns pentru a învăţa de la 
Cristian Ezri şi Emanuel Pusztai cum să 
organizeze acasă Sederul de Pesah. În 
premieră, cursul a fost transmis în direct 
pentru a permite şi membrilor comunităţi-
lor din afara Bucureştiului să înveţe.

La finalul unei seri pline de învăţămin-
te, dar şi de voie-bună, participanţii au 
primit toate cele necesare desfăşurării 

Sederului: maţa, farfurie de Seder, Ha-
gada, cupa lui Eliyahu Hanavi.

Programul naţional „Seder de Pesah la 
tine acasă” este realizat în parteneriat de 
Joint România şi Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România.

Sederul de Pesah a fost şi al copiilor. 
Cei mici s-au întâlnit la JCC pentru a 
învăţa despre semnificaţia sărbătorii de 
Pesah, în cadrul unei seri special create 
pentru ei. Pe lângă jocuri şi concursuri, 
aceştia au primit mult-aşteptata maţa cu 
ciocolată, sosită tocmai din Israel.

Din viitorul apropiat
#Ziua Independenţei Statului Israel - 2 

Mai, de la ora 17:00

Te invităm să sărbătorim împreună dar 
şi să învăţăm ce înseamnă Israel astăzi, 
care este importanţa acestuia în context 
global dar şi pentru noi, ca evrei. Veniţi să 
fim împreună în ziua ce constituie un prilej 
de bucurie pentru toţi evreii, oriunde s-ar 
afla: Ziua Independenţei Statului Israel.

Ţi-am pregătit o sărbătoare în stil au-
tentic israelian – grătar şi falafel, suveniruri 
israeliene şi un spectacol din care nu pot 
lipsi artişti sosiţi tocmai din Israel, pentru 
a aniversa alături de evreii bucureşteni.

Până la momentul întâlnirii noastre, 
vă lăsăm aici o parte din mesajul pe care 
l-am primit de la Imri, reprezentantul Isra-
elului la Eurovision:”Şalom tuturor mem-
brilor JCC Bucureşti şi tuturor evreilor 
din România! Sunt Imri şi voi reprezenta 

Israelul în Concursul Eurovision din acest 
an, ce se va desfăşura la Kiev. Si eu sunt 
parţial român şi vă dedic vouă cântecul 
meu. Sper să vă placă“.

Cântecul lui Imri, care va reprezenta 
Israelul la Eurovision, se numeşte I feel 
alive şi poate fi ascultat pe canalul său de 
YouTube.         ADRIAN GUERON

Pagină coordonată de 
GEORGE GÎLEA

JCC  
BuCureşti

rOMÂNiA

ªabaton de tineret
Fiind a cincea oară, putem spune că 

este deja o tradiţie ca studenţii din pro-
gramul Entwine al JDC să vină pentru trei 
zile de voluntariat şi schimb de experienţă 
la Timişoara. Luna martie a fost dedicată, 
în fiecare an, acestui frumos proiect, care 
reprezintă un aer de întinerire pentru 
întreaga comunitate. De această dată, 
din iniţiativa directorului JDC pentru 
România şi ţările fostei Iugoslavii, Israel 

Sabag, a avut loc un Şabaton în care 
celor 14 studenţi din Washington li s-au 
alăturat tineri din Serbia şi din România. 
Dincolo de implicarea comunităţii locale, 
programul Şabatonului a fost realizat de 
Rebeca Barnea, Ery Pârvulescu, Sofia 
Nagy şi Liviu Gordea. Momentul cel mai 
impresionant a fost, probabil, seara de 
Şabat din Sinagoga Cetate, ce va fi re-
novată, şi Oneg Şabatul care a urmat, 
cu peste 120 de participanţi. Acesta a 
fost un moment cu totul special, oficiat 
de rabinul Zvika Kfir. La fel şi Havdalah, 
la care au cântat Nikola Salacanin, din 
Serbia, Iulia Moldovan, din Timişoara, la 
harpă şi tineri din S.U.A: a fost un real 
succes. Tinerii americani au vizitat vârst-
nici supravieţuitori ai Holocaustului şi au 

stat în preajma participanţilor la progra-
mul pentru vârstnici, care se desfăşoară 
de trei ori pe săptămână. Turul oraşului, 
asigurat şi de această dată de arhitectul 
Gabriel Szekely, a fost un prilej de a 
cunoaşte traseele unei comunităţi care 
odinioară număra 13.000 de membri. Cu 
siguranţă, pentru evreii din România de 
azi asemenea programe sunt esenţiale, 
ele fiind şansa unei experienţe evreieşti 
mai ample, care arată diversitatea în care 
poate fi exprimat şi trăit iudaismul în zilele 
noastre.

Printre fotografii ºi amintiri
După atractive sesiuni despre cafea şi 

ciocolată, în luna martie, Andreea Dobra 

i-a invitat pe participanţii de vârstă medie 
să revadă fotografii din colecţia comuni-
tăţii. A fost o ocazie de a rememora mo-
mente-cheie din istoria mai veche şi mai 
nouă a comunităţii şi pentru participanţi 
posibilitatea de a privi, când cu nostalgie 
când cu zâmbete, la propria imagine din 
trecut.           L.F.

JCC  
tiMişOArA

Din nou împreunã
Urmând o tradiţie specifică sărbătorii 

de Purim, cea de a oferi dulciuri prietenilor 
şi cunoştinţelor, la începutul lunii martie 
25 de voluntari au participat la proiectul 
„Mişloah Manot”, organizat de J.D.C., 
F.C.E.R. şi Comunitatea Evreilor din Iaşi. 

Coordonaţi de directorul JCC Iaşi, 
Albert Lozneanu, şi de secretarul comu-

nităţii, Benjamina Lozneanu, voluntarii 
de toate vârstele, împărţiţi în echipe, 
au efectuat vizite pentru a împărtăşi po-
vestea Purimului şi pentru a face daruri 
unor membri vârstnici sau în nevoie ai 
comunităţii ieşene. A fost un prilej pentru 
a cunoaşte mai bine problemele reale cu 
care se confruntă aceştia, dar şi un oma-
giu adus celor ajunşi în această etapă a 
vieţii, când sufletul se hrăneşte mai mult 
cu amintiri. 

Zâmbetele şi bucuria de pe chipurile 
participanţilor la această acţiune au scos 
în evidenţă sentimentul solidarităţii şi 
apartenenţei la Comunitate, ca la o mare 
şi frumoasă familie. 

Purim 5777 a fost celebrat în sala 
„Eminescu” a Grand Hotel Traian. Au 
împărtăşit cu noi bucuria sărbătorii ofici-
alităţi locale, înalţi ierarhi, personalităţi ale 
vieţii culturale şi ştiinţifice. Formaţia de 
muzică klezmer „Nigun” a interpretat în 

faţa publicului cântece de Purim dar şi 
alte melodii tradiţionale, apreciate de cei 
prezenţi prin aplauze prelungite. 

La sfârşitul lunii martie, 40 de membri 
ai comunităţii ieşene au participat la un 
eveniment tradiţional, aşteptat cu nerăb-
dare: Kabalat şi Oneg Şabat. 

Atmosfera caldă, revederea priete-
nilor, cântecele tradiţionale şi mâncarea 
delicioasă au transformat, ca de fiecare 
dată, şederea împreună într-un eveni-
ment special, pe care cei ce cunosc felul 
în care se celebrează sărbătorile la JCC 
Iaşi nu doresc să îl rateze.

ALBERT LOZNEANU

Început de primãvarã cu bucurii
La începutul lunii martie, seniorii au 

preparat tradiţionalele humăntaşen, pre-
gătindu-se din timp pentru sărbătoarea 
de Purim. Rabinul Shraya Kav le-a vorbit 
vârstnicilor despre obiceiurile şi tradiţiile 
sărbătorii. Cu ocazia Zilei Internaţionale 
a Femeii, toate doamnele din generaţia 
“de aur” au fost invitate să participe la un 
prânz servit la restaurantul Capitolium.  
În ultima jumătate a lunii, generaţia “de 
aur” a avut activităţi practice şi culturale. 
Au participat la întâlnirea cu medicul 
Carmer Ritter, pentru a afla informaţii 
despre alimentaţie în diabetul zaharat, şi 
la concertul simfonic de la Filarmonica din 
Oradea, „Festivalul primăverii”. 

Şi pentru generaţia de mijloc, martie 
a fost o lună activă. Aceştia s-au pregătit 
împreună pentru Purim. Din întâlnirile 
lor nu au lipsit tradiţionalele discuţii pe 

marginea revistei presei, cu cele mai 
importante subiecte locale, naţionale şi 
internaţionale. O surpriză plăcută şi un 
eveniment dezbătut a fost iniţiativa familiei 
Pentek de a planta o magnolie minunată 
în curtea comunităţii. 

Tinerii au fost şi ei cuprinşi în varii 
activităţi. La începutul lunii martie a fost 
organizată o mică petrecere în cadrul 
JCC, pentru serbarea fetelor tinere. În 
următoarele săptămâni au fost organizate 
serate de poezie, karaoke şi dans şi a fost 
vizionat filmul “The Jazz Singer”, toate în 
cadrul JCC Oradea.

Copiii au avut şi ei multe responsabi-
lităţi. Au pregătit costumele pentru Purim 
şi au învăţat, alături de profesoara Paul 
Ildiko, despre tradiţiile şi obiceiurile de 
Purim dar şi cuvinte din limba ebraică ce 
au legătură cu această sărbătoare. De 
asemenea, la Mişloah Manot au participat 
peste 40 de voluntari de toate vârstele, 
care au ajutat la împărţirea pachetelor. 
Un oaspete special, rabinul Ytzak din 
Canada, a participat alături de membrii 
comunităţii la Oneg Şabat.

Luna s-a încheiat tot cu o festivitate, 
mai exact cu sărbătorirea persoanelor 

născute în luna martie şi cu plecarea 
participanţilor la Bereshit 14, la Băcau.

Purimul orãdean
Programul de Purim, care s-a bucurat 

de prezenţa a peste 200 de participanţi, a 
debutat cu citirea Cărţii Esterei în Sinago-
ga Mică din Oradea, urmat de tradiţionalul 
carnaval în sala de festivităţi din incinta 
comunităţii.

„Acum 2300 de ani, în vechea Persie 
a avut loc o tentativă de a distruge acest 
popor în totalitate şi, cu ajutorul Creatoru-
lui, poporul evreu a scăpat”, a amintit Felix 
Koppelmann, preşedintele Comunităţii 
Evreilor din Oradea. Conform tradiţiei, 
triumful asupra sorţii trebuie sărbătorit 
prin festivităţi cât mai colorate, cu multe 
cântece, dansuri şi un carnaval al măştilor 
şi costumelor. „S-a introdus ca o poruncă 
de a serba acest eveniment într-un mod 
cât se poate de vesel, pentru a demonstra 
că speranţă există pentru oricine”, a spus 
Felix Koppelmann.

Prezentarea evenimentului a aparţinut 
actorilor profesionişti Richard Balint, Alina 
Leonte şi Andrian Locovei, de la Teatrul 

Regina Maria din Oradea. Momentele 
artistice au fost susţinute de corul „Gyuri 
Vilan”, de Hakeshet Klezmer Band şi de 
formaţia de dansuri israeliene „Or Neu-
rim”. O apariţie deosebită a fost cea a 
lui Astrid Muthu, care a interpretat două 
melodii. De asemenea, au impresionat 
publicul Ana Cecilia Bucevschi, la pian, şi 
Ferencz Istvan, la vioară, elev în clasa a 
II-a la Liceul de Arte Oradea, pregătiţi de 
prof. Anita Lupşa. Ferencz Istvan a fost 
acompaniat la pian de prof. Mercedes 
Ferencz. Un moment de surpriză şi de 
amuzament a fost acela în care Alexan-
drina Chelu a invitat actorii şi spectatorii 
la dans, pe scenă, alături de dansatoarele 
trupei „Or Neurim”, spre bucuria şi încân-
tarea celor prezenţi. 

Programul s-a încheiat cu un concurs 
al costumelor, toţi cei îmbrăcaţi adecvat 
pentru carnaval luptându-se pentru titlul 
de Miss şi Mister Purim. Au fost, desigur, 
şi premii: bilete la film şi la teatru, dar şi 
la grădina zoologică pentru copii. Premiul 
cel mare a fost o invitaţie la restaurantul  
ritual.

ANA MIRUNA ZAHARIE 
DOINA BUMBU
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– Începutul?
– Mai, 2004. Căutam o slujbă. Au-

zisem de Căminul „Rosen”. M-am dus 
pentru interviu la directorul Centrului de 
Ajutor Medical (C.Aj.M) al Federaţiei, dr. 
Alexandru Elias. „Locurile sunt ocupate, 
mi-a spus, dar o să vorbesc cu domnul 
Aronovici, poate-ţi găsim un post de co-
ordonator medical pentru provincie”. Am 
mers împreună la DASM. Am intrat în 
biroul în care ne aflăm acum. O atmosferă 
atât de caldă…„Uite, îţi oferim postul”, 
m-a anunţat domnul Aronovici, după o 
scurtă deliberare. „O să trebuiască să 
mergi mult în comunităţile din ţară. Mai 
e ceva: te rog să-mi promiţi că, un an 
de zile, nu pleci de la noi”. Au trecut de 
atunci 13 ani.

– Întâlnire providenţială?
– Da. Dr. Elias mi-a schimbat traiecto-

ria existenţei: am venit să lucrez ca medic, 
am devenit coordonator medical. Cu el 
am făcut primii paşi. De la el am învăţat 
că nu poţi realiza nimic dacă n-ai echipă. 
Mi-a fost nu doar şef, ci şi sfătuitor, prie-
ten. Mi-a fost şi-mi este model. În 2006 
am preluat conducerea C.Aj.M. În 2013 – 
funcţia de director adjunct, din 2016 – pe 
cea de director al DASM; o răspundere 
mai mare, care-ţi cere să te adaptezi 

zilnic imprevizibilului şi să găseşti forţa 
de a identifica, în limita posibilului, soluţii 
pentru fiecare caz. 

– Obstacole?
– Mai curând, stimuli de învăţare per-

manentă. Spre exemplu, anul acesta, ca 
să primească serviciile oferite prin Claims 
Conference, asistaţii trebuie să facă do-
vada că au apelat mai întâi la serviciile 
publice de acelaşi tip cu al celor acordate 
de DASM.

– Stil de lucru?
– La Congresul al III-lea al F.C.E.R., 

preşedintele Federaţiei, dr. Aurel Vainer, 
vorbea de continuitate prin schimbare, 
concept pe care l-am aplicat în modul 
de funcţionare al DASM. Atât directorul 
adjunct, cât şi directorul administrativ 
de la Căminul „Rosen”, Andra Ticu şi 
Alexandru Pavel, vin din sistem. Le-am 
dat posibilitatea să-şi valorifice potenţialul 
organizatoric. Andra Ticu coordonează 
personalul medical, de îngrijire, activităţile 
de socializare. Alexandru Pavel supervi-
zează, cu bune rezultate, activitatea de 
marketing în afara comunităţii, pentru cei 
interesaţi de o internare în cămin, la etajul 
II. I-am încredinţat Irinei Mihai conducerea 
compartimentului de asistenţă socială şi 
medicală pentru provincie. Irina lucra, de 
asemenea, în respectivul compartiment. 
C.Aj.M. este condus acum de dr. Isabela 
Udrea, medic stomatolog, de mulţi ani la 
Centru. Promovări incitând ambiţia fiecă-
ruia, cum a procedat dr. Aurel Vainer când 
mi-a propus postul de director al DASM: 
„Veţi fi prima femeie la conducerea depar-
tamentului. Vă simţiţi în stare?”. E o mare 
răspundere. Sunt multe lucruri de învăţat. 
Te deprinzi, te perfecţionezi cu timpul. Din 

M e d i c i  i s r a e l i e n i  a u  o p e r a t  î n  R o m â n i a  
c o p i i  c u  b o l i  d e  i n i m ă  c o n g e n i t a l e

La sfârşitul lui martie, peste 20 de 
chirurgi israelieni, asistenţi, tehnicieni şi 
voluntari din organizaţia ”Save a Child’s 
Heart” au efectuat intervenţii chirurgicale 
pe cord la spitalul de copii ”Grigore Ale-
xandrescu”, în colaborare cu echipele de 
medici români, a informat Agerpres. Au 
fost operaţi cinci copii şi consultaţi alţi 30. 

„Save a Child’s Heart” este o organi-
zaţie internaţională, înfiinţată în 1999 la 
Toronto iar baza ei de activitate se află în 
Israel. Fundaţia este destinată să sprijine 
efectuarea de operaţii în ţările în curs de 
dezvoltare sau în ţări în care tehnicile me-
dicale pentru astfel de intervenţii nu sunt 
suficient de dezvoltate. În afara operaţiilor 
efective, se realizează şi programe de 
training şi specializare în domeniu. Până 
în prezent, „Save a Child’s Heart” a salvat 
peste 4.000 de copii cu vârste între 0 şi 18 
ani, care sufereau de afecţiuni congenita-
le ale inimii. Intervenţiile se realizează fie 
în Israel, la Centrul Medical Wolfson din 
Holon, fie în spitale din străinătate unde 
se deplasează o echipă.

„Medicii au venit la spitalul Grigore Ale-
xandrescu să opereze copiii cu probleme. 
Cred că toţi fac un lucru foarte bun şi ar 
trebui să continue aşa“, a declarat E.S. 
Tamar Samash, ambasadoarea Israelului 
în România.

Şeful echipei de medici israelieni este 
dr. Ilan Cohen, director adjunct al unităţii 
de urgenţă pediatrică din Centrul de la 
Holon. El participă la toate deplasările 
în străinătate ale echipei. A servit în ar-
mata israeliană ca militar combatant şi 
ca medic. Dr. Ilan Cohen este de origine 
română, familia tatălui fiind originară din 
Galaţi şi a mamei, din Dorohoi. În timpul 
celui de-al doilea război mondial, mama a 
fost deportată  în Transnistria. Au emigrat 

cu toţii în Israel în 1959, iar doctorul Ilan 
Cohen s-a născut acolo.

Împreună cu alţi membri ai echipei, 
dr. Ilan Cohen a participat la o slujbă de 
vineri seara la Templul Coral. ”Am fost 
foarte emoţionat când am văzut în sina-
gogă memoriale dedicate comunităţilor 
din Dorohoi şi Transnistriei, fiindcă ele 
se leagă strâns de istoria familiei mele”, 
a declarat dr. Cohen. (M.O.)

Interviu cu directorul DASM, dr. Mona Bejan

Oriunde s-au aşezat, în cei 2000 de ani de Galut, evreii au avut grijă să-şi con-
struiască o sinagogă, o şcoală, un cămin pentru cei în nevoie. Fără aceste instituţii, 
comunitatea era/ este de neconceput. Serviciile de asistenţă socială au căpătat o 
pondere specială după Holocaust, din cauza traumelor fizice şi psihice ale supra-
vieţuitorilor. În comunitatea noastră postbelică, din anii comunismului, mai ales, s-a 
adăugat penuria de hrană, căldură, lumină, ceea ce a făcut din Departamentul de 
Asistenţă Socială şi Medicală (DASM) un pivot al vieţii comunitare. Nici prezentul 
obştii nu-i scutit de probleme: să-ţi îngrijeşti sănătatea, să lupţi cu singurătatea, cu 
neputinţa. După economişti – David Bănescu z.l., Gulyas Attila, ingineri, Nilu Aro-
novici, care au condus în ultimul sfert de veac DASM, responsabilitatea revine azi 
unui medic: dr. Mona Bejan. 

nou, am avut noroc de sprijin.
– Din partea cui?
– A preşedintelui, a vicepreşedintelui 

şi a secretarului general ai F.C.E.R. Vi-
cepreşedintele Ovidiu Bănescu, care ne 
coordonează activitatea, are o receptivi-
tate specială pentru problemele noastre. 
Cum ştiţi, tatăl lui a fost director al DASM. 
Directorul Joint - România, Israel Sabag, 
este în continuare un foarte important 
sfătuitor şi prieten, DASM fiind una dintre 
verigile de legătură între Joint şi Federa-
ţie. Alocaţiile de la Claims Conference 
ne vin prin intermediul Joint-ului. Avem o 
bună colaborare cu conducerea AERVH, 
dr. Liviu Beris, Israel Tanner, Otto Fülop. 

– O comparaţie între asistenţa la do-
miciliu şi cea din cămin?

– Sunt modalităţi diferite de sprijin. 
Asistaţii la domiciliu, vârstnici, de cele 
mai multe ori singuri, au nevoie de ajutor 
gospodăresc, medical – decontări pen-
tru operaţii, tratamente, medicamente 
-, primesc tichete pentru hrană. Totul, în 
funcţie de categoriile în care se încadrea-
ză şi de fondurile DASM din alocaţii. Anul 
trecut a fost ultimul în care am primit de la 
Claims Conference donaţii din fondul SO 
(Successor Organization). Anul acesta va 

fi ultimul în care primim alocaţii din fondul 
SW (Swiss Bank/ Looted Assets) pentru 
supravieţuitorii Holocaustului. Au venit şi 
vor veni, însă, în continuare, din câte ştiu, 
alocaţii din fondul GG (German Govern-
ment). La cămin se pune un accent mai 
mare pe comportament faţă de rezidenţi, 
grad de comunicare. Căminul este şi gaz-
da multor evenimente socio-culturale. De 
pildă, în cadrul proiectului „Îmbătrânirea 
activă – realitate sau deziderat”, a fost 
organizat un simpozion cu participarea 
unor rezidenţi activi, medici, asistenţi so-
ciali şi medicali. Dr. Aurel Vainer a dezvelit 
placa memorială Medi Wechsler Dinu, a 
vorbit despre personalitatea artistei. Cei 
21 de invitaţi din sfera serviciilor sociale 
din afara comunităţii au vizitat atelierele 
de art-terapie, cluburile de ergoterapie şi 
bucate evreieşti, centrul de kinetoterapie, 
biblioteca, sala de computere. Un reporter 
TV de la Antena 1 l-a intervievat cel mai 
bătrân blogger din România, Pompiliu 
Sterian. Justin Şaler a vorbit despre 
emisiunea „Poveşti de viaţă”, realizată la 
Radio Şalom. 

– „Secretul” comunicării?
– Empatia. Să ai răbdare să-i asculţi 

pe oameni, să le explici regulile finanţato-
rilor: Claims Conference, Joint, F.C.E.R. 
prin Fundaţia „Caritatea”. 

– Training-uri în asistenţă socială?
– Sunt vitale. Recent, am organizat 

şi am participat la seminarul anual de 
informare şi instruire a personalului social 
şi medical al DASM la CIR „Be’ Yahad” 
– Cristian. Cursanţi – 45 de asistenţi so-
ciali/ responsabili cu asistenţa din 22 de 
comunităţi, patru asistenţi medicali, un 
medic, opt preşedinţi, un vicepreşedinte 
de comunitate, şefii compartimentelor 
de asistenţă socială din Bucureşti şi pro-
vincie. Ni s-au alăturat vicepreşedintele 
F.C.E.R., ec. Ovidiu Bănescu şi directorul 
Joint-România, Israel Sabag. 

– Voluntariat?
– Au devenit obişnuite vizitele vo-

luntarilor de la JCC şi BBR la Căminul 
„Rosen”. Un record – recenta acţiune în 
ţară, Mişloah Manot: 300 de voluntari, 
preşedinţi de comunităţi, directori de 
JCC-uri din 17 comunităţi au dăruit asis-
taţilor la domiciliu pachete cu alimente şi 
humântaşen. Programul a fost organizat 
de DASM, împreună cu Joint, JCC-uri din 
ţară, F.C.E.R., preşedinţi de comunităţi. 
Directorul Joint pentru România, Israel 
Sabag, a avut un rol important în iniţierea 
şi derularea lui. 

– Cheia succesului?
– Înţelegerea oamenilor, simţul umo-

rului, flexibilitatea.
IULIA DELEANU 

Interferenţe 
literatură-muzică 

la TES
La 17 martie 2017, scena Teatrului 

Evreiesc de Stat a găzduit concertul 
„Trandafirul Sionului”, cu Liat Farris Twain 
în calitate de solistă vocală, acompaniată 
la pian de Irina Barbu. Actriţele Mirela 
Nicolau şi Alina Tomi au oferit explicaţii 
preliminare fiecăreia dintre baladele de 
limbă idiş, ladino şi ebraică. Grupate 
tematic, piesele au ilustrat câteva dintre 
ipostazele posibile ale sentimentului 
iubirii: fiorul religios al începutului unei 
poveşti de dragoste; iubirea maritală, 
neclintită după mulţi ani; iubirea neîm-
plinită, dată de asimetria socială; iubirea 
părintească, ocrotitoare; iubirea faţă de 
patria pierdută (interiorizarea ataşamen-
tului faţă de Ierusalim). Dintre autorii ale 
căror poeme cantabile au fost aduse în 
atenţia publicului îi menţionăm pe Nathan 
Alterman, Haim Nahman Bialik, Nathan 
Zach şi Alexander Penn. (C.B.)

Mişloah Manot la Bucureşti, un mare succes

„Empatia – condiţie a comunicării”
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Poveste  
de dragoste

Dacă priveşti 
fotografia soţilor 
Edith şi Zigmund 
(Zigu) Tauberg, 
de pe coperta a 
IV-a a cărţii lui, 
înţelegi de ce Li-
ana, fiica lor, a 
adunat poeziile: 
e tot ceea ce tatăl 
ei şi ea au sim-
ţit nevoia să ne 
spună după ce 
Edith s-a sfârşit. 
Fotograful (Lia-
na, probabil) i-a prins într-una din verile 
trecute, cu Templul Coral reînnoit în 
fundal. Zigu o ţine ocrotitor de după 
umeri. Edith zâmbeşte abia perceptibil, 
simţindu-se apărată. Dacă s-ar face un 
concurs de fotografie despre imaginea 
dragostei, poate că fotografia asta s-ar 
clasa printre finaliste. „M-am simţit iubită 
şi ocrotită de minunaţii mei părinţi, pe 
care am avut norocul să-i am alături mai 
mult de-o jumătate de veac”, scrie Liana 
în prefaţă, alături de poezia proprie de-
dicată mamei, „Focul”. „Suflete curate” 
povestesc despre iubire, mereu altfel, 
mereu aceeaşi, bucurii mărunte, fără de 
care „Păsările de vis”, „Ursa Mare” n-ar 
fiinţa. Lumina continuă şi după… „De 
dragoste”, i-au zis. 

Mai potrivit nu se putea. (I.D.) 

„O vizită  
în Palestina”*

Recenta carte 
a lui G. Mosari 
îmbină memori-
alistica cu pro-
za de călătorie, 
specialitatea „cu 
sare şi piper” a 
autorului. Este 
o carte dedicată 
memoriei tatălui 
său, în care schi-
ţează eliptic – do-
minantă stilisti-
că – povestea a 
două generaţii de 
evrei români, sub dictatura antonesciană 
şi în totalitarism, trăitori azi în Israel, fără 
a-şi uita ţara de baştină, limba de-acasă 
apropiindu-i de români întâlniţi în atâtea 
călătorii. Prima povestire reface scene 
din viaţa unui sionist, tatăl autorului, 
care în ’40, când războiul bătea la uşă, 
vizitează Palestina sub mandat britanic, 
în perspectiva stabilirii în ţara strămoşilor. 
Tatăl se întoarce şi familia depune acte 
de plecare. Oprită atunci, fiindcă începu-
se războiul, ea avea să reuşească abia 
peste decenii. Nu şi pentru cel rămas 
să odihnească în cimitirul din Bacăul 
natal. Sensibilitatea, ironia, „nervul” re-
portericesc, constante ale scrierilor sale, 
se regăsesc şi-n „Vizită…”. Ceea ce dă 
savoare schiţelor de călătorie sunt ironia 
subţire, bunul-gust, buna-cuviinţă, ori-
unde „se petrece acţiunea”: în Madeira, 
Sicilia, Malta sau Creta. Povestirea care 
încheie cartea e tot memorialistică: „Bu-
cureştiul iubit”, văzut prima dată la 18 ani, 
când venise să-şi scoată tatăl din spital; 
în ’53, la Festivalul Mondial al Tineretului; 
în ’89,  puţin înainte de revoluţie; cu copiii 
şi nepoţii după ’90; acum 7-8 ani, când 
la Teatrul „Tănase” şi-a lansat cartea 
„Întâmplări cu mari actori români”. (I.D.)

* G. Mosari, „O vizită în Palestina”, Editura 
Familia, Israel, 2017

„ B u c u r i a  d e  a  n u  f i  p e r f e c t ă ”
– lansarea cărţii de Riri Sylvia Manor la Bucureşti –

„Lansăr i le  de 
carte, la noi, sunt 
un fel de dezbateri”, 
remarca preşedinte-
le F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, moderatorul 
matineului duminical 
dedicat memoriilor 

lui Riri Sylvia Manor, recent apărute 
la Humanitas. Au confirmat-o Bedros 
Horasangian, Felicia Waldman, Răz-
van Voncu. Au fost întrebări, mărturisiri 
stârnite de epocile comune de viaţă, 
solicitări de continuare a memoriilor, cu 
accent pe experienţele profesionale ale 
autoarei, prof. dr. în neuro-oftalmologie, 
fondatoarea primei facultăţi în domeniu 
din Israel. Plecată din ţară în 1959, Riri 
Manor a revenit în România după ‘90, 
ajutând la recăpătarea vederii multor 
pacienţi români. Om de ştiinţă şi literat, 
scriind în ebraică şi română, cucerind 
lauri pentru merite ştiinţifice şi literare, 
autoarea se bucură de atenţia criticii şi a 
cititorilor de limbă ebraică, română, mai 
recent, franceză (prin volumul „Bariolée”, 
tradus de regretata Irina Mavrodin). 

Evenimentul, organizat de F.C.E.R. 
şi C.E.B. la Sinagoga Mare din Capitală, 
a fost deschis de directorul adjunct al 
Departamentului Cultură, Artă, Media 
al F.C.E.R., Robert Schorr, în prezenţa 
liderilor F.C.E.R., C.E.B., BBR, AERVH 
şi a unor oaspeţi israelieni. 

Pornind de la pereni-
tatea salutului israelian 
Şalom, dr. Aurel Vainer a 
arătat importanţa locului 
în care vedem lumina 
zilei, unul dintre „perso-
najele centrale” ale cărţii, 
Craiova, oraşul înainta-
şilor, pe linie maternă, 

ai protagonistei, stâr nin du-i amintiri din 
Ştefăneştiul natal. A existat un declic 
legat de fostul ambasador al României 
în Israel, Iulian Bituleanu, prezent în 
carte. Au fost subliniate „impecabila lim-
bă română mânuită” de autoare, „jocul 
cu anii”. Cartea este un argument forte 
împotriva calomniei antisemite „evreii au 
adus comunismul”, nu doar din perspec-
tiva autoarei, descendentă a unei familii 
burgheze care nu avea cum să adere 
la tiparele comuniste, dar şi din reacţiile 

altor olimi. Tansanu, fost ilegalist, trimis 
de partid în Israel pentru a propovădui 
comunismul, declară: „prefer să lucrez la 
şosele, dar să nu mai aud de comunism”; 
poziţie generală a aşa-zişilor „simpati-
zanţi” din România, trimişi de CDE în 
acelaşi scop, cu aceleaşi rezultate.

O caracterizare de 
Felicia Waldman: „poe-
zie în proză”, tinereţea 
mirării, carte construită 
„cinematic”, „istorie trăită 
cu inima”, „puzzle în care 
nu există timp”, „poveste 
a maturizării unei fetiţe” 
în vârtejul unor „realităţi 
trau matice din două epoci de răscruce 
din istoria României”, cronică a Israelu-
lui, începând din anii ‘60, „când ţara era 
în construcţie”, şi a dificultăţilor dezră-
dăcinării. „Pentru Riri Manor, România 
rămâne un acasă […]. Atunci când s-a 
putut, Riri şi-a creat un nou acasă în 
noua Românie”. Evreitatea se face simţi-
tă prin abundenţa întrebărilor: „Nu există 
pagină fără întrebări, uneori retorice, 
alteori de-a dreptul filozofice, cele mai 
multe, însă, lăsate fără răspuns”. Cartea 
„invită la o regândire serioasă a unei 
lumi azi dispărute, dar care a lăsat urme  
adânci”. 

Scr i i toru l  Bedros 
Horasangian s-a referit la 
cartea scriitoarei Riri Sy-
lvia Manor, căreia îi con-
firmă “maturitatea litera-
ră”. “Este o frescă mai 
mult sau mai puţin plină 
de metafore.  A combinat 
amintiri din copilărie, de 
la maturitate, de pe parcursul unei vieţi 
fracturate de evenimentele propriei sale 
vieţi, transpuse într-o carte unitară. Este 
o carte tonică”. În opinia vorbitorului, cea 
mai importantă poveste din carte este 
episodul relaţiei cu cea pe care autoa-
rea o considera a doua mamă, Matilda 
Tansanu, dar şi fresca realistă a unei 
perioade complexe şi delicate din istoria 
comunităţii, cât şi a României, prin vocea 
„unui om care trăieşte pe cont propriu”. 
De asemenea, el a remarcat abilitatea de 
a îmbina istorii personale într-o manieră 
lucidă şi individuală. “Este un mesaj bun 
şi folositor. O carte ca asta este bineve-

nită şi cred că va fi un bestseller şi în 
România”.

Conf. univ. dr. Răzvan 
Voncu a afirmat că vo-
lumul lansat va rămâne 
fără îndoială “una dintre 
revelaţiile şi cele mai in-
teresante cărţi de proză 
ale anului 2016”. Volumul 
suscită interes, potrivit 
vorbitorului, deoarece 
poate fi înţeles într-o dublă ipostază – cea 
de volum de memorii, prin care autoarea 
îşi redescoperă şi povesteşte viaţa, şi cea 
de volum documentar, prin prisma căruia 
poţi desluşi siluete ale destinului comuni-
tăţii evreieşti din România. „Întoarcerea la 
literatură a însemnat întoarcerea acasă, 
la cele două case pe care le are, cea 
de aici şi cea din Israel. Riri a făcut un 
roman din memoriile ei, pentru că ea se 
analizează pe sine şi totodată analizează 
istoria prin care a trecut”. Volumul aduce 
în discuţie şi problematica Holocaustului, 
văzut prin ochii autoarei, peste care a 
trecut “cu un amestec evreiesc-românesc 
de umor, de inteligenţă şi de optimism”, 
a conchis criticul literar.

Mulţumind tuturor, Riri Manor a vor bit 
despre tăcerile faţă de copii ale supravie-
ţuitorilor genocidului armean, ale supra-
vieţuitorilor Holocaustului şi recuperări prin 
„Cartea şoaptelor”, de Varujan Vosganian, 
şi prin prezentul volum. I-a creionat gene-
za: fişări, apoi opinia lui Aharon Appelfeld 
– „nu trebuie să fişezi, trebuie să scrii ceea 
ce simţi” – nucleul memoriilor fiind nevoia 
de a-şi limpezi relaţiile cu mama sa. A 
punctat închiderea cercului, care înseam-
nă pentru ea Sinagoga Mare: lăcaşul de 
cult în care rabinul sionist David Şafran a 
dat hupa keduşa unor tineri care se pregă-
teau de Alia şi locul actualei lansări. Dintre 
pasajele citite, memorabil este fragmentul 
despre educaţia antisemită şi aberaţiile ei.

Duo de Blériot şi Capriciul nr. 2 
de Wieniawski, interpretate de elevii 
de la Colegiul Naţional „Dinu Lipatti” 
din Capitală, Ştefan Aprodu şi Dragoş 
Ruşanu, pregătiţi de prof. Magdalena 
Ursu, sponsorizaţi de Fundaţia „Sternin”, 
talente descoperite de Iancu Ţucărman, 
au prelungit cuvântul prin muzică.

IULIA DELEANU
DAN DRUŢĂ 

„Biblia, o carte  
cât lumea”:  

dialog cu 
Francisca 

Băltăceanu
La 22 martie 2017, librăria Humanitas 

Cişmigiu a găzduit prima ediţie a emisiunii 
„Cărţile care ne-au făcut oameni”, reali-
zată de criticul literar Dan C. Mihăilescu, 
avându-i ca invitaţi pe prof. univ. dr. 
Francisca Băltăceanu, specialist în filolo-
gie clasică şi ebraică în cadrul Facultăţii 
de Litere a Universităţii din Bucureşti, şi 
pe Bogdan Tătaru-Cazaban, istoric al 
religiilor şi fost ambasador extraordinar 
şi plenipotenţiar al României pe lângă 
Sfântul Scaun.

Introducerea în tema dialogului – „Bi-
blia, o carte cât lumea” – a fost făcută de 
Dan C. Mihăilescu, ideea în jurul căreia 
s-a concentrat discursul fiind aceea a 
rolului cultural pe care Biblia îl deţine în 
viaţa omului, de netăgăduit, indiferent de 
(in)existenţa sentimentului religios: „Este 
o carte fără de care, ateu perfect dacă 
eşti, nu poţi să mergi în lume, pentru că 
fără ea nu ştii istorie, nu ştii să te descurci 
într-o expoziţie; deci istoria picturii, a 
sculpturii, a arhitecturii, a tuturor artelor, 
a filosofiei, a ideilor, a mentalităţilor, a 
formelor sociale, a formelor politice – totul 

trece prin Biblie”.
În completarea acestei idei, Francisca 

Băltăceanu a amintit oratoriile Patimile 
(Passion) după Matei şi Ioan, compuse 
de J.S. Bach, arătând lacunele unui om 
în cunoaştere şi înţelegere, în absenţa 
lecturii Bibliei. Discutând despre primele 
contacte, datând din copilărie, cu această 
carte, vorbitoarea a delimitat componenta 
formală, rigidă – frecventarea liturghiei 
împreună cu mama, obligativitatea ru-
găciunilor de dimineaţă şi de seară – de 
pătrunderea cu sensibilitate în substanţa 
textului, prin lecturi solitare, care i-au dat 
sentimentul unui spaţiu în care merită să 
te întorci. Referindu-se la armonizarea ce-
lor două părţi, Vechiul şi Noul Testament, 
prof. Băltăceanu a identificat Tora cu o 
carte extrem de lucidă, care privilegiază 
relaţia interpersonală în care Dumnezeu 
intră cu omul; El îşi respectă interlocutorul 
şi, ca un pedagog răbdător, îl ia pe om 

din punctul în care se află şi îl duce un 
pas mai departe, pe o treaptă superioară 
a spiritului. Monoteismul este explicat în 
Tora în termenii monogamiei, iar dictonul 
veterotestamentar „Ochi pentru ochi, 
dinte pentru dinte” a fost interpretat de 
vorbitoare ca introducere a principiului 
de proporţionalitate a pedepsei, de re-
strângere a violenţelor arbitrare. Mesajul 
subliniat de prof. Băltăceanu a fost acela 
de a ne „împrieteni cu textul” biblic şi de 
a ne întoarce periodic la el, fără a vrea să 
înţelegem totul deodată.

Bogdan Tătaru-Cazaban a punctat 
câteva dintre posibilele metode de studiu 
al Bibliei (cultural-istorică, spiritual-exis-
tenţială), a detaliat segmentele novo-
testamentare de care se simte apropiat 
sufleteşte şi a încheiat prin comentarea 
unor fragmente din „Confesiunile” Sf. 
Augustin.

CLAUDIA BOSOI
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Cercetare  
de teren în 

Republica Moldova

Există un interes real şi chiar şi o 
piaţă a istoriei Bucureştiului vechi, în 
special pentru perioada interbelică, ca o 
privire a unui trecut idealizat ce se referă 
mai mult la imaginile centrale (în special 
Calea Victoriei) şi mai puţin la periferie. 

Ceea ce se remarcă, în general,  
referitor la cărţile legate de istoria Bu-
cureştiului este că foştii locuitori evrei 
lipsesc, cu foarte puţine excepţii, din 
memoria colectivă, lucru cauzat probabil 
de pierderea memoriei acestei „geografii 
umane“ în urma emigrărilor şi a demo-
lărilor. În ultima vreme micile istorii ale 
Bucureştiului revin la suprafaţă, fie că 
este vorba de Bucureştiul albanez (A. 
Majuru, 2002), evreiesc (F. Waldman 
şi A. Tudorancea Ciuciu, 2011, 2016), 
maghiar (H. Hencz, 2013), grecesc (G. 
Filitti, 2013), evocând familii celebre, 
străzi, poveşti uitate. Este o reîncercare 
de rememorare şi redesenare a unui 
Bucureşti cosmopolit. Ceea ce poate fi 
interesant pentru istorici şi pasionaţii de 
istoria oraşului este reconstrucţia virtuală 
a unei străzi, Lipscani în cazul de faţă, 
folosind precum un arheolog ca straturi 
temporale reclamele şi cărţile poştale 
datate pentru a demonstra dinamica 
comercială a locului. O bază de date 
formată din diferite imagini recompun 
virtual strada, vitrinele şi specificul ma-
gazinelor evreieşti (A. Ciuciu, Coduri 
vizuale, Hasefer, 2013) care se înca-
drează în specificul de comerţ de haine 
şi preponderent haine de damă (de la 
orientalul Hanul cu tei până la magazine 
moderne precum La papagal – Albert S. 
Farchy, La oraşul Lyon – Herman Weis-
mann, Paris Chic – Amalia Zucherman, 
Au monde élégant – Moritz Schnirer, 
Ville de Nice – Katz Grunberg, Trés 
parisien – Jacques Benaroyo sau casa 
de modă Au bon goût  – Al. Ascher etc.) 

O zonă de studiu greu de documentat 
este firma pictată, dar şi interiorul sau 
vitrina magazinului – foarte importantă 
pentru zonă şi perioada temporală. În 
mediul virtual, pe blogul www.deieri-
deazi.blogspot.ro regăsim imagini sur-
prinse în 1932 la un concurs de vitrine 
ale unor magazine din centrul Bucureş-
tiului, iniţiat şi documentat de Realitatea 

Ilustrată (în 3 numere consecutive), care 
ne arată o lume comercială vibrantă, 
modernă şi modernistă. 

Un alt lucru mai puţin evident pentru 
un privitor neavizat este că multe dintre 
aceste magazine glamour din centrul 
Bucureştiului aveau proprietari evrei. 
Găsim aici vitrina celebrului magazin La 
papagal (strada Lipscani) – care apare 
în anii 1940 şi în imaginile fotografului 
Willy Pragher, Izbânda (strada Bărăţiei), 
devastat în timpul rebeliunii legionare din 
ianuarie 1941, sau magazinul de jucării 
Lindenberg (strada Smârdan) – ilustrat 
la începutul anilor 1930 şi de imaginile 
fotografului Iosif Berman. 

Arta aranjării vitrinelor a fost din 
păcate puternic afectată de lipsa de 
consideraţie faţă de client în timpul 
comunismului, iar strada de astăzi se 
îndepărtează de tradiţia lipscăniei...

ANCA TUDORANCEA 

MăRTuRii FoT gRaFiCE

Arheologia vizuală a magazinelor 
evreieşti din strada Lipscani

Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

F i l m u l  „ Ţ a r a  m o a r t ă ” ,  s u b  l u p ă

La începutul lunii martie, Adrian Cio-
flâncă, directorul CSIER, a realizat o 
cercetare de teren în Republica Moldova, 
în vederea identificării unor martori ai 
masacrelor antisemite din vara anului 
1941 şi a unor gropi comune, marcate 
sau nemarcate. 

Pe parcursul cercetării în statul vecin, 
trimisul Federaţiei Comunităţilor Evre-
ieşti din România a contactat mai mulţi 
reprezentanţi ai organizaţiilor evreieşti 
din Republica Moldova şi a vizitat mo-
numente dedicate memoriei victimelor 
Holocaustului din Chişinău. Astfel, pe 
Calea Orheiului se găseşte Monumentul 
dedicat Victimelor Fascismului, care a 

fost restaurat recent (în mai 2015) cu 
finanţarea unor sponsori.

Pe strada Ierusalim se află Monu-
mentul dedicat Victimelor Ghetoului din 

Chişinău.
Împreună cu Eugenia Pogor, de la 

Europa Liberă Chişinău, şi alţi doi volun-
tari, Adrian Cioflâncă a vizitat mai multe 
zone în care, conform documentelor din 
arhivele româneşti, au avut loc masacre 
în 1941. 

Cu sprijinul lui Izidor Mundrean, res-
ponsabil al Cimitirului Evreiesc din Orhei, 
echipa a făcut fotografii în Cimitirul Evre-
iesc din Orhei, unde există mai multe 
gropi comune şi monumente dedicate 
victimelor evreieşti ale masacrelor din 
zona Orhei. Apoi, tot la indicaţiile lui Izi-
dor Mundrean, s-a deplasat la marginea 
oraşului, unde, într-o râpă aflată pe locul 

carierei de piatră din Slobozia Doamnei, 
se găseşte locul în care au fost ucişi, în 
vara anului 1941, câteva sute de evrei. 
Locul a fost marcat pe GPS.

Explorarea a continuat şi în comuna 
Pepeni, unde a avut loc unul dintre cele 
mai terifiante masacre din Basarabia. În 
jur de 300 de evrei din comună au fost 
adunaţi în clădirea Primăriei şi şcolii din 
localitate, după care au fost masacraţi de 
jandarmi români, conduşi de Ion Botez, 
şi de ţărani din Pepeni. Cu ajutorul lui Ilie 
Onceanu, cercetătorii au identificat în 
Pepeni un bătrân, Gheorghe Miron, care 
ştie foarte multe detalii despre masacru 
şi astfel au fost conduşi la locul unde s-a 
produs crima. Primăria şi şcoala au fost 
dărâmate, acum fiind teren viran. În zonă 
a fost ridicat un monument în  memoria 
victimelor. O direcţie de explorare este şi 
cariera de piatră de lângă satul Pepeni, 
unde au fost duşi cu căruţele morţii de 
la şcoală. 

Cu sprijinul Muzeului Memorial al Ho-
locaustului, echipa de cercetare are acces 
la informaţii privind procesele postbelice 
împotriva criminalilor de război. 

Pe 6 martie, Adrian Cioflâncă a avut o 
întrevedere, la Ambasada României din 
Chişinău, cu Excelenţa Sa dl. Ambasador 
Daniel Ioniţă, care şi-a exprimat interesul 
pentru acest proiect.

Documentarea a vizat şi raionul Tele-
neşti, unde au avut loc, tot în vara anului 
1941, mai multe masacre (la Iveşti, Budăi, 
Teleneşti etc). Noie Rotaru a scris o carte 
despre crimele în masă pe baza docu-
mentaţiei de la Yad Vashem. În legătură 
cu aceste masacre există dosare noi, 
necercetate, la CNSAS.

Pe 6 martie a avut loc o ultimă depla-
sare la Ghidighici, unde au fost ucişi peste 
300 de evrei în august 1941. Echipa a 
identificat şi fotografiat locaţia vechii gări 
şi, în discuţii cu primarul localităţii, a aflat 
locul în care s-a produs masacrul. Urmea-
ză ca acest loc să fie vizitat pentru a lua 
coordonatele GPS.     (ANDREA TOMA)

În cadrul festivalului de film 
One World Romania 2017 (13-19 
martie 2017) a avut loc o vizionare 
a documentarului regizat de Radu 
Jude „Ţara moartă”. Este vorba 
de un film experimental care pre-
zintă fotografii inedite din colec-
ţia fotografului Costică Acsinte. 
Fotografiile, care surprind scene 
din viaţa privată sau socială, au 
fost contrapuse unui fond sonor 
în care au fost inserate fragmente 
din Jurnalul lui Emil Dorian, privind 
ascensiunea antisemitismului în 

România şi atrocităţile din tim-
pul Holocaustului, înregistrări cu 
discursuri ale liderilor antisemiţi 
şi cu buletine de ştiri cu o notă 
propagandistică.

Proiecţia a avut loc la Cinema 
Muzeul Ţăranului Român. Pre-
zentarea filmului a fost urmată 
de dezbateri la care au participat 
Radu Jude, criticul de film Andrei 
Gorzo, istoricul Adrian Cioflâncă, iar 
discuţia a fost moderată de Mona 
Nicoară, din partea Festivalului One 
World Romania. (A.T.)

Monumentul Victimelor Fascismului 
de la Chişinău (Calea Orheiului)

Cariera de piatră din Slobozia Doamnei unde 
au fost ucişi în iulie 1941 evrei din Orhei

Mona Nicoară, Radu Jude, Andrei Gorzo,  
Adrian Cioflâncă la proiecţia ”Ţara moartă”  

la One World Romania 2017, foto: Valeriu Ciubotaru 

Monumentul Victimelor Ghetoului,  
de la Chişinău (str. Ierusalim)

Gropile comune din Cimitirul Evreiesc  
din Orhei

Fosta gară din Ghidighici
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În 2014, regizorul Nae Caranfil re-
alizează filmul ”Closer to the Moon”, al 
cărui subiect a fost inspirat din  aşa-nu-
mitul „mare jaf comunist” din România. 
În vara lui 1959, un grup de foşti ilegalişti 
evrei a jefuit o maşină care transporta 
bani ai Băncii Naţionale. Până la urmă 
sunt prinşi, condamnaţi şi, cu o singură 
excepţie – o femeie din grup – sunt exe-
cutaţi. Înainte de execuţie, condamnaţii 
au acceptat să apară într-un film făcut 
de Securitate, „Reconstituirea”, în care 
sunt prezentate jaful şi procesul. Marele 
semn de întrebare, la care răspunsul nu 
a apărut nici până în ziua de azi, este 
ce a motivat acel act, apreciat ca netipic 
pentru persoanele care au luat parte la 
el. Subiectul a servit ca temă pentru mai 
multe filme documentare, iar Nae Ca-
ranfil, care a cunoscut sinopsisul filmului 
documentar al lui Alexandru Solomon, a 
văzut în el o sursă excelentă pentru un 
film artistic. „Nu este o reconstituire a 
evenimentului, ci m-am inspirat din acest 
eveniment. Ceea ce am făcut este cum 
aş fi vrut să fie lucrurile, nu cum au fost”, 
a declarat regizorul. De fapt, este un film 
despre film, deoarece trama principală 
a peliculei lui Caranfil este filmul făcut 
de Securitate, bineînţeles, prin viziunea, 
imaginaţia regizorului care a căutat şi el 
un răspuns şi, după unele opinii, s-ar fi 
apropiat oarecum de realitate. 

Filmul a fost prezentat la 26 martie 
a.c. la Centrul Comunitar Evreiesc, în faţa 
unei săli pline, iar organizatoarea, Delia 
Marc, l-a invitat, alături de regizor, şi pe 
Mihai Demetriade, cercetător la CNSAS, 
care s-a ocupat de dosarele ”jafului”, să 
prezinte unele concluzii la care au ajuns 
cei ce au efectuat cercetări. De aseme-
nea, i-a invitat pe spectatori să pună 
întrebări şi să-şi spună opiniile. Chiar 
dacă Mihai Demetriade nu a avut timp 
suficient să vorbească despre conţinutul 
dosarelor, el a precizat câteva lucruri şi 

anume că documentele din dosare sunt 
reale, nu sunt  contrafăcute de Securitate, 
că jaful nu a fost o înscenare, ci a avut 
loc, că filmul făcut de Securitate a vrut, 
de fapt, să ascundă eşecul organelor de 
cercetare care nu au reuşit să-i desco-
pere prin forţe proprii pe făptaşi, aceştia 
fiind prinşi în urma unui denunţ. În ceea 
ce priveşte motivele acţiunii, grupul fiind 
foarte eterogen, fiecare a urmărit un alt 
scop, dar cel general au fost banii, pentru 
folosul făptaşilor, dar poate şi ca să ajute 
pe alţii, deoarece toţi depuseseră actele 
să plece în Israel, fuseseră daţi afară din 
servicii şi erau săraci. Nu a fost respinsă 
nici ideea spiritului de aventură, a unui 
gest prin care să-şi bată joc de regimul 
care îi epurase din funcţii. Făptaşii erau 
oameni foarte interesanţi, caractere pu-
ternice, care luptaseră în rezistenţă, cu o 
gândire liberă, erau curajoşi şi au avut şi 
mijloace să înfăptuiască acel act, dar unii 

dintre ei aveau şi ”pete”, erau caractere 
îndoielnice, a arătat cercetătorul. 

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, care a fost moderator al discuţiilor, 
a apreciat calitatea artistică a filmului 
şi, în acelaşi timp, şi-a adus aminte de 
condiţiile în care a văzut filmul Securită-
ţii, de sentimentele de frustrare pe care 
le-a încercat când evreii au fost învinuiţi. 
Ceilalţi vorbitori au încercat să lămureas-
că motivele care au dus la înfăptuirea 
acelui act şi consecinţele asupra popu-
laţiei evreieşti, unii considerând că filmul 
Securităţii a avut caracter antisemit şi a 
dorit compromiterea evreimii, ceea ce de-
acum se întâmpla şi în alte ţări comuniste 
est-europene. Spectatorii l-au felicitat pe 
regizor pentru calităţile artistice, imaginea 
peliculei şi jocul actorilor. Iniţiativa JCC 
de a proiecta  astfel de filme ar trebui 
repetată, a fost părerea unanimă.

EVA GALAMBOS

Un film zguduitor: 
„Cadou pentru 

Stalin”
În cadrul recentului Festival Inter-

naţional de Film „Aripi”de la Bucureşti, 
din 21-26 martie 2017, organizat de 
Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură la Bu-
cureşti, a fost prezentat filmul de lung 
metraj din Kazahstan „Cadou pentru 
Stalin”, în regia lui Rustem Abdraşev, 
cu actori cazahi şi ruşi.

 În anul 1949, „măreţul” şi sangvi-
narul dictator Stalin împlinea 70 de ani, 
iar în URSS fiecare cetăţean trebuia 
să-i ofere un cadou. Eroul principal, un 
băiat evreu de vârstă fragedă, Saşa, 
ai cărui părinţi dispăruseră în GULAG, 
călătoreşte ca deportat de la Moscova 
într-un sat din Kazahstan. Bunicul lui 
Saşa moare într-un vagon cu deportaţi, 
dar copilul, aproape mort de foame şi 
de oboseală, este salvat de un bătrân 
feroviar, un musulman care luptase 
în războiul antihitlerist. În acelaşi sat 
locuia o tânără, Vera, care îl înfiază 
practic pe băiat. Duce însă o viaţă 
îngrozitoare, fiind sistematic violată 
de miliţianul localnic, de maiorul de la 
NKVD, dar este iubită de un intelectual 
polonez, deportat şi el în acele locuri. 
Bătrânul feroviar îl ucide pe miliţianul 
samavolnic, kazah şi el, murind la rân-
dul său de boală. Moare şi polonezul, 
împuşcat de ofiţerul de miliţie. Copilul 
rămâne singur, având şansa să ajungă 
în Israel. El îi face cadou lui Stalin un 
miel. Dar adevăratul cadou făcut ma-
relui călău este explozia experimentală 
a primei bombe atomice, chiar în zona 
locuită de protagonişti, care mor cu to-
ţii, loviţi de unda de şoc. Revenit după 
mulţi ani, Saşa aduce un omagiu pios 
celor care l-au îndrăgit în anii siniştri ai 
stalinismului. 

Cred că este un film demn de premii 
internaţionale. Festivalul, care a ţinut 
şase zile, fiind prezentate filme artistice 
din Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, 
Bielorusia, Rusia şi România, a debutat 
cu filmul lui Sinişa  Dragin „Pădurea”, 
inspirat de o stranie întâmplare relatată 
cândva de criticul Radu Bogdan, despre 
un tablou semnat de Ion Andreescu 
şi dăruit de Gheorghiu-Dej lui Tito cu 
ocazia vizitei la Bucureşti în 1947. Când 
tabloul a fost coborât de pe peretele din 
biroul lui Tito pentru a fi filmat, în spatele 
lui a fost găsit un microfon în funcţiune.

B.M.M.

Serial epistolar Geo Bogza – F. Aderca
La începuturile “Biletelor de papagal”, 

Tudor Arghezi a avut un devotat colabo-
rator în persoana lui F. Aderca. Îl ajuta 
mai ales în trierea materialelor venite cu 
deosebire de la tineri, aspiranţi la gloria 
literară, atraşi de promovarea tendinţe-
lor înnoitoare, emancipate, degrevate 
de rutina conservatoare. Când în 1929, 
publicaţia argheziană (pe atunci tipărită 

în regim de cotidian) împlinea 400 de 
numere, Aderca întocmea un bilanţ al 
seriei de debutanţi, de perspectivă în 
viaţa literară, care se puteau lăuda că au 
fost încurajaţi de “Biletele de papagal”. 
Pe lista respectivă se găsea şi numele 
lui Geo Bogza, care avea să confirme 
pronosticurile lui F. Aderca. Între scriitorul 
consacrat şi cel ce bătea abia la poarta 

confirmării s-a cimentat o relaţie bazată 
pe afinităţi literare constructive. Scrisorile 
de mai jos reprezintă probe incontesta-
bile. Ca dialogul să fie receptat complet, 
trebuie citit articolul lui Aderca din 1933 
(vezi textul reeditat de Margareta Feraru 
în consistenta sa ediţie Aderca, Contribu-
ţii critice, vol II, Minerva, 1988).

Epistola întâi
Iubite domnule Aderca

De abia azi vă mulţumesc pentru carte. De vină sunt poate 
eu; îi scrisesem lui Voronca de această venire a mea în Bu-
cureşti şi el nu mi-o mai expediase aşteptând să mi-o predea 
personal. Am tot amânat însă şi pe urmă când am venit am avut 
surpriza să constat că d-l Ionel Lăcustă Termidor mă aşteptase 
o lună întreagă. În timpul acesta aţi avut dreptul să credeţi orice 
despre mine. Vreau însă ca această pagină să fie categorică în 
ceea ce priveşte mulţumirile pe care vi le aduc pentru atenţia 
arătată şi la fel în ceea ce priveşte dragostea mea definitivă 
pentru Ionel Lăcustă ca şi pentru autorul lui, ceea ce, mi se 
pare, e totuna. Îmi voi permite ca în una din viitoarele seri să 
ciocănesc la uşa d-voastră şi dacă mă veţi putea primi să vă 
spun toate cele de mai sus – şi altele – mai pe larg.

Omagiile mele doamnei Aderca, iar d-voastră cea mai francă 
strângere de mână.

Geo Bogza
23 mai 1932 

Epistola a II-a
Iubite domnule Aderca

Vă deranjez din nou, dar de data asta sper că va fi poate 
şi pentru plăcerea domniei voastre. Vreau să dau acest poem 
la „Cuvîntul liber”, dar ţin să am mai întâi părerea domniei 
voastre. V-aş ruga foarte mult să-l citiţi şi să faceţi pe margine 
însemnările necesare (îl voi transcrie încă o dată pentru tipar.) 
Mă grăbesc fiindcă vreau să-l dau din timp pentru nr. 4, în caz 
că ar vrea să-l publice. Îmi voi permite să revin la ora 9.

Cu foarte multe mulţumiri,
Geo Bogza

23 noiembr. 933 
Epistola a III-a

Iubite domnule Aderca
Cartea lui Cliford Moore e formidabilă. Sunt fericit că am 

putut să o citesc cu o lună mai devreme, să mă bucur de câtă 
viaţă puternică şi de câtă stranie poezie e înăuntru, şi ce roman, 
doamne! În fiecare frază, câteva grame de materie cenuşie. 
Dar e şi un roman palpitant, care te captează, emoţiile şi eveni-

mentele cresc gradat şi ce vii sunt oamenii, domnule Aderca, pe 
Marielle mi se pare că o văd svâcnind adevărată, vie, în fiecare 
pagină şi la fel pe sumbru(l) negru Martin, şi cât de stranie şi 
adevărată şi de suprem poetică e fantastica familie Boleyn. 
Domnule Aderca, întoarce-te repede să te sărut pentru cartea 
aceasta frumoasă şi care, încă o dată vreau să-ţi spun, are în 
fiecare frază câteva grame de materie cenuşie.

Îţi mulţumesc că te-ai gândit la mine şi mi-ai scris de la Paris. 
Am fost, după ce nu ne-am văzut, multă vreme bolnav. Am scris 
primul reportaj despre Văcăreşti şi cenzura l-a interzis catego-
ric. I-am luat lui Cocea un interviu despre reportaj. Voronca s-a 
întors de câteva zile, eu nu bănuiam nimic, aseară am telefonat 
ca să întreb de adresa lui de la Paris ca să ţi-o comunic şi am 
aflat că s-a întors, dar nu l-am văzut încă. Pe aici e primăvară 
definitivă. Vreau să te întorci cu un volum din cartea lui Cliford 
Moore în franţuzeşte. Te aştept şi îţi doresc fantastic succes. 
Dacă îl mai vezi pe Fundoianu, îl salut.

Sărutări de mâini d-nei Aderca. Încă o dată succes şi să 
trăieşti.

 Geo Bogza
19.3.1934 

Epistola a IV-a
Iubite domnule Aderca

Salutul pe care vi-l trimit porneşte din munţii Apuseni, din 
Ţara Moţilor. E un salut în care aş vrea să pun ceva din înălţi-
mile acoperite cu zăpadă de aici, din adâncurile întunecoase 
unde mii de oameni intră în fiecare dimineaţă cu un felinar 
şi cu o litră de dinamită. Ieri la o cârciumă un afiş de mână: 
Sâmbătă 2 februarie, de către seară, poftiţi la balul minerilor 
din Gura Roşiei.

Iubite domnule Aderca, o să regret toată viaţa că am ajuns 
aici luni şi n-am mai putut merge la balul minerilor de sâmbătă 
2 februarie de către seară.

Al d-tale, Geo ....(încă două cuvinte indescifrabile)
Profundul meu omagiu d-nei Aderca.
Data de pe ştampila poştei

 5 febr. 1935
 Selecţie de GEO ŞERBAN

Mozaic

Dan Grigore la Radio Shalom

„Closer to the Moon”. Când realitatea devine o dublă ficţiune „Eternitatea  
permanent  

în faţa noastră” 
Maia Morgen-

stern a fost apla-
udată la Târgul 
Internaţional de 
Carte de la Lon-
dra, ediţia a 46-
a, în „Janka”, pi-
cătură în oceanul 
de tragedii ale 
Holocaustu lu i 
(regia – Toma 
Enache), spec-
tacol din suita de 
evenimente dedicate memoriei lui Fun-
doianu: „Eternity Ceaselessly Before 
Us”, prezentat de ICR Londra. Partici-
parea României la târg, cu literaţi şi cărţi 
contemporane remarcabile s-a realizat 
cu susţinerea ICR, prin intermediul Cen-
trului Naţional al Cărţii şi ICR Londra, cu 
sprijinul Ambasadei României la Londra, 
al Librăriei Waterstones Piccadily, al 
Asociaţiei Editorilor din România, al 
Editurii „New York Review of Books”,  
al Teatrului Evreiesc de Stat, al TVR Iaşi 
şi al Muzeului Literaturii Române. (I.D.)

Emisiunea muzicală de la Radio Sha-
lom, realizată de cunoscutul meloman 
ing. Iancu Ţucărman, l-a avut ca invitat 
pe maestrul Dan Grigore. Sub impresia 
recentului concert susţinut de cunoscutul 
pianist sub bagheta unui prestigios dirijor 
evreo-ruso-francez, Misha Katz, în 17 
martie 2017, la Sala Radio, discuţia a avut 
ca temă principală relaţia dintre pianistul 
solist, dirijor şi orchestră.Celebrul „Con-
cert Imperial” al lui Beethoven este iubit 
cu pasiune de mulţi melomani, iar Dan 
Grigore, vorbind despre el, se transpune 
în alte sfere. 

Pianistul Dan Grigore nu este la prima 
vizită la Radio Shalom, iar colaborarea 
Dan Grigore-Misha Katz durează de mai 
mulţi ani. S-a discutat despre filozofia 
muzicii, a interpretării, despre David 
Oistrah şi Constantin Silvestri, care au 
concertat împreună la Bucureşti în 1959, 

despre Grieg, Gershwin, despre harul şi 
dăruirea dirijorului Misha Katz, care ştie 
să surprindă şi să recreeze nuanţe încă 
necunoscute, ş.a. 

Dan Grigore s-a născut la 6 august 
1943, la Bucureşti, şi a început studiul 
muzicii la vârsta de 3 ani. A debutat în 
concert la vârsta de 14 ani, apoi cu Or-
chestra Radio, în 1961. Este distins cu 
Ordinul Naţional „Steaua României”. A 
susţinut nenumărate concerte, în toate 
capitalele muzicale ale lumii, între care 
Tokio, Kyoto,  Osaka, Anvers, Berlin, Mün-
chen, Budapesta, Birmingham, Cardiff, 
Paris, Roma, Ierusalim, Tel Aviv , Madrid, 
Barcelona, Copenhaga şi, bineînţeles, 
la Bucureşti şi în multe alte oraşe ale 
României. Sergiu Celibidache i-a spus: 
„Excepţional! Tu nu eşti un al doilea Mi-
chelangeli. Tu eşti primul Dan Grigore!”. 

BORIS MARIAN
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aprecieri asupra:  
modului salutar în 

care România şi-a onorat preşedinţia 
IHRA; antisemitismului actual în ţări 
din vestul Europei şi cel, incomparabil 
mai redus, în România; autorului cărţii, 
supravieţuitor al Transnistriei, eminent 
cercetător zootehnist, preşedinte al AER-
VH. După ce a definit exodul drept „prima 
răscoală reuşită a sclavilor în istorie”, dr. 
Liviu Beris a reamintit geneza cărţii: o 
întâlnire cu studenţi ai Universităţii „Al. 
I. Cuza” din Iaşi despre Holocaustul din 
România şi selecţia întrebărilor lor, cu 
tentă negaţionistă, adresate în scris, 
fără semnătură. Pentru a le răspunde, 
autorul a recurs la documente: extrase 
din stenogramele Consiliului de Miniştri 
al Guvernului Antonescu, din rapoarte 
ale oficialilor în Transnistria: cei care au 
ordonat şi executat Holocaustul în Româ-
nia. Exerciţii muzicale, vizite la asistaţi au 
preludat Şabatul.

„Lacrimi de bucurie”
Un moment de mare emoţie: redes-

chiderea de Kabalat Şabat, după 35 de 
ani, a Templului Cerealiştilor. Preşedintele 
comunităţii băcăuane, ing. Izu Butnaru, 
a dat glas stării de spirit, mulţumind 
conducerii F.C.E.R., DASM, echipei JCC 
şi prospectând noi împliniri comunitare. 
„Au fost lacrimi de bucurie în ochii evre-
ilor băcăuani”, nota impresiile trimise la 
redacţie secretarul comunităţii, Hainrich 
Brif. Preşedintele C.E. Oradea, Felix 
Koppelmann, felicita comunitatea băcă-
uană pentru performanţă, asigurând-o de 
sprijin. Remarcând trend-ul ascendent al 
comunităţii băcăuane, dr. Aurel Vainer dă-
dea evenimentului dimensiuni simbolice. 
„Obştea noastră are viitor […], această 
sinagogă va fi readusă la viaţă”. „Fiecare 
Bereşit ne duce cu un pas înainte în a şti 
cine suntem ca popor”, a declarat directo-
rul Joint – România, Israel Sabag, trăind 
miracolul redeschiderii acestui lăcaş de 
cult, arhiplin, răsunând de cântece de 
Şabat – cantor Emanuel Pusztai. 

Tradiþie ºi modernitate 
Din consideraţiile lui Philon din Alexan-

dria asupra lui Iosif şi Moşe se desprind 
înzestrările păstorului, administratorului, 
puterea de reţinere, a remarcat dr. Gabriel 
Barzilai în prelegerea despre „Stilul de 
conducere al lui Moşe în ochii poporului 
său”. Există trei lucruri pe care regele nu 
trebuie să le facă, se arată în Biblie: să 
nu fie mai presus de lege, pentru că Dum-
nezeu face legea; să nu aibă multe soţii, 
pentru că majoritatea, provenind din ţări 
vecine – căsătoriile fiind modalităţi de con-
sfinţire de alianţe –, sunt idolatre; să nu 
posede mare avere, pentru a nu se crea 
o prăpastie între el şi popor. În această 
accepţie, regele nu era rege în sensul 
curent al cuvântului, ci doar învăţăcel al 
Torei, fiindcă Dumnezeu e rege peste 
Israel. Când poporul e atacat, Dumnezeu 
va găsi omul potrivit să-l salveze, scrie în 
Cartea lui Samuel. 

 Odată cu Tora scrisă, Moşe primeşte 
şi Tora orală. A fost tema expozeului făcut 
de dr. Felicia Waldman. În „Pirkei Avot” 
apar criteriile: 1. fiţi prudenţi în judecată; 
2. creşteţi mulţi discipoli; 3. faceţi zid în 
jurul Torei, punct de plecare pentru cre-

area Talmudului. Iudaismul a rezistat şi 
continuă prin „adaptabilitate, creativitate, 
actualizare”. Tablele Legii au fost păstrate 
în Chivotul Sfânt, cu puteri divine, despre 
care, de la un moment dat, nu se mai 
spune nimic. După unele interpretări, 
regina din Saba ar fi plecat cu Chivotul. 
După altele, ar fi fost ascuns de eventu-
ali atacatori în catacombele din Muntele 
Templului. Poporul evreu a fost ales de 
Dumnezeu pentru a-i transmite mesajul 
prin forţa cuvântului, nu a armelor, ceea 
ce este o mare şi frumoasă povară.

Limmud-uri: diversitate  
ºi atractivitate 

În cadrul limmud-urilor s-a vorbit 
despre ştiinţă şi filozofie – rabinul Zvika 
Kfir; egalitate de gen – Serena Adler; 
pagini din istoria evreilor băcăuani – 
Fani Kaltman; om al religiei, om al vieţii 
sociale – Emanuel Pusztai şi Cristi Ezri; 
Moise, strategia şi evreii – Tiberiu Roth. 
O pondere aparte a avut-o viaţa culturală 
a F.C.E.R. şi conservarea patrimoniului ei 
sacru, prezentate de dr. Aurel Vainer şi 
ing. Rudy Marcovici. Analizând activitatea 
CSIER, condus de dr. Adrian Cioflâncă, 
dr. Aurel Vainer a vorbit despre: înfiinţarea 
unei reviste de istorie a evreilor din Româ-
nia; apariţia unei culegeri de documente 
„Joint – 100”; continuarea publicării IMER-
urilor; publicarea de monografii despre 
comunităţi. Până în prezent au apărut 
monografii despre evreii din Timişoara, 
Dorohoi şi împrejurimi, Hârlău, o carte 
despre Ştefăneşti, unde există capitole 
consacrate evreilor din localitate. Referin-
du-se la activitatea muzeistică, s-a arătat 
că în cadrul C.E.B. funcţionează Muzeul 
de Istorie a Evreilor din România, care 
urmează să fie relocat în Templul „Unirea 
Sfântă”, reabilitat, şi Muzeul Holocaustului 
în România – la Sinagoga Mare, folosită 
şi pentru evenimente culturale, religioa-
se. Există o reţea de puncte muzeistice 
în sinagogile restaurate şi la cimitirul 
evreiesc din Ştefăneşti. Editura Hasefer 
publică circa 30 de titluri pe an. La Palatul 
Patriarhiei Române va fi deschisă expo-
ziţia „Biserici creştin-ortodoxe în Israel”, 
cu concursul Ambasadei Statului Israel. 
În replică, va fi organizată de F.C.E.R. 
o expoziţie a sinagogilor din România. 
Revista „Realitatea Evreiască“ este bine 
apreciată de cititori. Ing. Rudy Marcovici 
a menţionat câteva oraşe unde vor fi 
restaurate sinagogile: Alba Iulia, Buzău, 
Constanţa, Deva, Focşani, Vatra Dornei, 
Sinagoga Ortodoxă din Oradea, Sinagoga 
din Cetate de la Timişoara. Sinagoga din 
Hârlău este în stadiu de finalizare. Se 
preconizează construirea unei sinagogi 
la Zalău. Se lucrează la Aron Kodeş-ul 
Sinagogii Mari din Iaşi. 

Dezbaterea despre libertate, condusă 
de prim-rabinul Rafael Shaffer, a reamintit 
modalitatea prin care evreii, stabiliţi ca 
oameni liberi în ţinutul Goşen din Egipt, au 
devenit sclavi: un concurs de făcut cără-
mizi, organizat de faraon. Nu au participat 
la concurs cei din tribul lui Levi, care se 
îndeletniceau cu învăţătura, rămânând 
astfel liberi. S-a discutat despre mani-
pulare, valoarea pozitivă a concursurilor 
constând în stimularea intelectului, a în-
zestrărilor artistice, a libertăţii interioare, 
care presupun disciplină şi ordine. 

Când muzica ºi dansul  
îºi spun cuvântul 

Havdala din faţa Prefecturii Municipiu-
lui Bacău i-a dat ocazia directorului Joint 
– România să vorbească despre oraşe 
europene, unde teroriştii aduc întuneric; 
oraşe din România, în care manifestări 
ca Bereşit aduc lumină. Preşedintele 
F.C.E.R a evidenţiat libertăţile de care ne 
bucurăm azi, în statul de drept, alături de 
celelalte minorităţi naţionale. Cântec şi 
dans românesc – instrumentişti şi tinere 
balerine din Bacău, german – muzicieni şi 
dansatori de la FDGR, evreiesc – rabinii 
Şalom Levi (Israel), Rafael Shaffer, Schra-
ia Kav, Zvika Kfir, echipa JCC – formaţia 
de klezmeri „Nigun” a comunităţii ieşene, 
dirijor – Lucian Luchian, prezentator – 
Albert Lozneanu, au însufleţit Oneg şi 
Moţei Şabat.

„A fi împreunã  
ºi a trãi ca evrei”

Dr. Yoshi Fargeon a vorbit despre 
pedepsirea lui Moşe după episodul de la 
apele Meriba. Poporul însetat se revoltă. 
Moşe şi Aaron îl întreabă pe Dumnezeu 
ce să facă. „Vorbiţi stâncii şi ea vă va 
da apă”. Dar Moşe strigă către popor şi 
loveşte de două ori stânca. „Pentru că 
n-aţi crezut în Mine […], nu voi veţi duce 
adunarea aceasta în ţara pe care i-o 
dau”. Comentatorii pun mânia lui Moşe 
pe seama neconcordanţelor între un 
lider vechi şi o nouă generaţie. Alţii trec 
în revistă revoltele împotriva lui în răs-
timpul celor 40 de ani petrecuţi în deşert. 
Problema rămâne deschisă: Moşe nu 
înţelege mentalitatea tinerilor sau suferă 
de autoritarism?

Sesiunea de încheiere a constat în-
tr-un program liber de expuneri: dedicaţii 
fondatorului ebraicii moderne, Eliezer ben 
Yehuda, şi semnatarului Mişnei, rabinul 
Yehuda HaNassi – dr. Asher Shafrir; opinii 
despre integritatea, arta autodominării, 
răbdarea liderului – dr. Gabriel Barzilai; 
opera socială a filantropului Hilel Manoah 
– dr. Felicia Waldman. 

„Nu a fost un Bereşit teoretic. Fiecare 
vă puteţi pune întrebarea: ce pot face 
pentru comunitatea mea?”, a spus Israel 
Sabag. „Şi puteţi”. Domnia sa a mulţumit 
preşedintelui şi secretarului C.E. Bacău, 
Izu Butnaru şi Hainrich Brif, directorului 
DASM, dr. Mona Bejan, şi echipei de 
bucătari de la Complexul „Băluş” al 
Căminului „Rosen”, profesorilor, care 
au primit daruri de la Joint, voluntarilor 
la Limmud, preşedinţilor de comunităţi, 
tuturor participanţilor, directorului JCC 
– Bucureşti, Adrian Gueron, şi întregii 
sale echipe, managerului de la Hotel 
„Dumbrava”, Silviu Nedelcu, fotografului 
Marius Herşcu. Mulţumindu-i lui Israel 
Sabag şi colaboratorilor acestuia, direc-
torului CAPI, ing. Rudy Marcovici, dr. 
Aurel Vainer i-a asigurat pe tinerii de la 
JCC că vor primi Medalia „Devotament 
pentru activitate în serviciul comuni-
tăţilor evreieşti din România”, fiindcă 
munca lor pentru Bereşit răspunde 
„dorinţei noastre de a fi împreună şi a 
trăi ca evrei”.

„ O b ş t e a  n o a s t r ă  a r e  v i i t o r ”
(Urmare din pag. 4)

Pesah 5777 a făst săr-
bătorit la Tulcea în Templul 

Israelit. Au participat numeroşi membri 
ai comunităţii evreilor, reprezentanţi ai 
autorităţilor locale, ai etniilor italiană, 
armeană, tătară din Tulcea, prieteni ai 
comunităţii şi ingineri care au contribuit 
la reparaţia capitală a Templului.

Din partea Consiliului Judeţean 
Tulcea a luat cuvântul vicepreşedintele 
George Luchici, care a transmis un me-
saj din partea preşedintelui Consiliului 
Judeţean, Horia Teodorescu.

În cuvântul său primarul Constantin 
Hogea s-a referit la istoricul sărbăto-
rii de Pesah  şi la buna colaborare a 
autorităţilor şi populaţiei majoritare cu 
comunitatea noastră.

Preşedintele comunităţii a prezentat 
semnificaţia sărbătorii de Pesah iar Es-
tera Costescu a făcut o scurtă descriere 
a modului de organizare a Sederului şi a 
alimentelor simbolice.

S-au servit maţa şi vin caşer, ne-a 
scris preşedintele C.E. Tulcea, ing. 
Faimblat Solomon.

Dacă în zilele premer-
gătoare  Sederului, vremea 

era urâcioasă, era frig şi ploua, în ajunul 
Pesahului soarele a apărut pe un cer 
senin, căldura razelor sale creând din 
start o bună dispoziţie care s-a revărsat 
asupra tuturor participanţilor şi a permis 
astfel ca majoritatea vârstnicilor să se 
poată deplasa la sediul Comunităţii, 
unde a avut loc Sederul.

Participanţii, membri ai Comunită-
ţii, invitaţi şi  simpatizanţi, au audiat o 
interesantă prezentare a semnificaţiei 
Pesahului pentru  evrei, aspecte ale exo-
dului, semnificaţia platoului tradiţional şi 
numeroase pasaje din Hagada. Invitaţii 
au înţeles de ce avem obligaţia ca vârst-
nicii să-i înveţe pe cei tineri evenimentele 
petrecute cu peste 3 500 de ani în urmă, 
când prin voinţa divină s-a produs elibe-
rarea din robia egipteană, moment care 
a marcat naşterea naţiunii iudaice.

Masa de Seder, pregătită tradiţional 
prin strădania d-lor Baruh,Deutsch şi 
Petres, a adăugat ambianţei plăcute, 
deşi în aceste zile fiecare trebuie să se 
simtă ca şi cum ar fi  trăit în condiţii si-
milare cu cele ale strămoşilor. S-a creat 
bună dispoziţie şi veselie, s-au animat 
conversaţiile, evocându-se Sederurile 
de altădată, din familie. Azi, însă, familia 
este comunitatea şi cu toţii apreciem că 
numai astfel ne păstrăm tradiţiile. Ne-am 
despărţit cu urarea Hag Pesah Sameah 
precum şi cu dorinţa şi speranţa ca toţi 
cei prezenţi să ne regăsim în anul urmă-
tor, la Sederul 5778.

Ing. OTTO DEUTSCH
preşedintele C.E. Sibiu

Pesah 5777  
în Comunităţi

Tulcea

Sibiu

Reportaje de la Sederul în  
comunităţi, în numărul viitor.

Bucharest Klezmer Band  în concert la Craiova
Sărbătoarea de Purim, celebrată la 

Sinagoga din oraşul Băniei, la care au 
participat oficialităţi locale, reprezentanţi 
ai unor culte, numeroşi evrei şi prieteni 
ai lor din Craiova, dar şi din zonă, a fost 
deschisă de preşedintele Comunităţii, 
prof. univ. dr. Corneliu Sabetay, care 
a vorbit din perspectivă contemporană 
despre semnificaţiile multiple ale sărbă-
torii, amintind totodată tradiţia carnava-
lurilor de Purim din anii interbelici – prilej 
de baluri mascate pentru toate vârstele. 
Pentru serbările de Purim, cei mici se 

costumează în cele mai îndrăgite per-
sonaje de poveste, din desene animate, 
jocuri pe computer. Fireşte, nu sunt uitate 
personajele centrale ale sărbătorii, liderii 
evrei babilonieni, Ester şi Mordehai, care 
prin inteligenţă şi tact ne-au lăsat moşte-
nire lecţia perenă de autoapărare în faţa 
tuturor Hamanilor. 

   După ce-a fost citită Meghilat Es-
ter, a intrat în scenă invitata specială a 
Purimului 5777, binecunoscuta formaţie 
bucureşteană de klezmeri, Bucharest 
Klezmer Band, condusă de Bogdan 

Lifşin, sub manageriatul lui Silvian 
Horn. Solistei serii, aplaudată la scenă 
des chisă, craioveanca Hanna Carmen 
Ioviţu, ziarul local „Libertatea cuvântului” 
i-a consacrat un articol elogios. Cu acest 
prilej, preşedintelui C.E. Craiova, prof. 
univ. dr. Corneliu Sabetay, i-a fost de-
cernată Medalia F.C.E.R. „Devotament 
în activitatea comunitară a evreilor din 
România” în grad de Onoare. A urmat 
Seudat Purim, unde au fost servite tra-
diţionalele humântaşen. (M.O.)
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Ce-i lipseºte azi 
României?

În trei cuvinte, răspunsul este: un lider 
puternic. Se poate şi în două vorbe: un 
lider. Partidele politice româneşti sunt 
într-un moment de limpezire post-electo-
rală şi procesul nu este deloc unul simplu. 
Victor Ponta, o voce sonoră, dat fiind că 
a fost premier şi preşedinte al PSD, îşi 
acuză partidul, din care şi-a dat o demisie 
formală, că are „prea mulţi piloţi la manşa 
avionului”. Şi, fără a avea vreo simpatie 
pentru el, trebuie să îi dau dreptate, cel 
puţin parţial. Dacă ne gândim că legea 
salarizării unitare a fost întâi explicată de 
Liviu Dragnea pe Facebook, nicidecum 
de Olguţa Vasilescu pe site-ul Ministe-
rului Muncii sau de Sorin Grindeanu, pe 
cel al Guvernului, trebuie să recunoaştem 
că imaginea conducerii PSD nu este 
una foarte limpede, problemele juridice 
adăugând şi ele la înceţoşarea peisajului.

La rândul său, PNL stă prost la capito-
lul lideri, iar apropiatele alegeri interne nu 
par a avea de unde găsi unul capabil să 
coaguleze un partid dinamic şi unit care, 
vorba Ralucăi Turcanu, „să poată face 
diferenţa între PNL, cel mai mare partid 
mic, sau PNL, un partid puternic”. Între-
barea retorică a preşedintei interimare a 
partidului Brătienilor e suficientă pentru 
a ne scuti de comentarii: „Dacă eram la 
guvernare cu un PNL care arată aşa (...), 
am fi putut fi mai breji decât alţii? Sigur 
ne doare răspunsul”.

Să mai adăugăm că la ALDE urmează 
un congres a cărui legalitate este contes-
tată chiar de co-preşedintele formaţiunii, 
Daniel Constantin, că USR este sfâşiat 
de probleme interne privind-o pe Clo-
tilde Armand şi oportunitatea aderării lui 
Cioloş la această formaţiune, şi avem 
un tablou aproape complet al situaţiei 
principalelor partide româneşti. Spun 
aproape, pentru că mai lipsesc două 
elemente esenţiale. În timp ce partidele 
parlamentare par să considere că au 
timp de astfel de bâlbâieli, pe scena po-
litică se zbat să urce noi actori. Pe afiş 
s-a strecurat deja un necunoscut, care 
vine din familia tot mai ameninţătoare a 
naţionaliştilor. Partidul România Unită, 
PRM şi Partidul Noua Dreaptă s-au aliat 
şi au depus recent la tribunal cererea 
de înregistrare a Alianţei BINE. „Iată că 

astăzi cele trei partide reprezentative 
pentru naţionalismul din România şi-au 
dat mâna şi sunt hotărâte să facă bine 
României”, a declarat preşedintele PRU, 
Bogdan Diaconu. Cât bine pot ele să 
facă unei ţări ştim deja, dacă ne uităm 
la UKIP şi Brexit, la favorita primului tur 
al alegerilor din Franţa, Marine Le Pen, 
la Geert Wilders din Olanda, la Norbert 
Hofer în Austria şi aşa mai departe. 

În aceste condiţii, reţinerea lui Dacian 
Cioloş de a-şi face un partid de teamă 
de a nu dezbina şi fractura „forţele 
care încearcă să se regăsească” este 
păguboasă şi inoportună. Declarată 
de curând la Bucureşti şi Cluj, decizia 
sa de a se concentra pe identificarea 
unor „soluţii şi proiecte de viitor”, care 
să genereze „o implicare cât mai activă 
a unui număr cât mai mare de oameni 
care să fie stimulaţi emoţional nu numai 
de ieşirile în stradă”, oameni care „să se 
implice în mod democratic şi proactiv 
în soluţii care să fie generate şi apoi 
aplicate de instituţii democratic alese” 
ratează să ofere României exact lucrul 
de care are nevoie: posibilitatea unui 
nou lider democratic, dar cu o perso-
nalitate puternică, capabil să orienteze 
societatea către lucruri concrete, credi-
bile şi constructive.

S-a aprobat construirea 
unei conducte de gaz 
între Israel ºi Europa

Autorităţile israeliene şi cele ale Uni-
unii Europene au convenit construirea 
unei conducte de gaz în lungime de 
2000 de kilometri, care va uni coastele 
mediteraneene ale Israelului cu Ciprul 
şi Grecia. Realizarea conductei până în 
Grecia va costa şase miliarde de euro 
şi va trebui să fie gata până în 2025, 
informează Ynetnews. O prelungire a 
conductei până în Italia ar necesita alte 
şase miliarde de euro.

„Este un proiect ambiţios, pe care 
Comisia Europeană îl susţine şi care va 
avea o mare importanţă pentru procesul 
de diversificare a surselor de aprovizi-
onare cu gaze naturale a U.E.”, a spus 
comisarul pentru energie şi climă, Miguel 
Canete. După o întâlnire la Tel Aviv între 
oficialii israelieni, ciprioţi şi greci, comisa-
rul european a declarat că, după părerea 

sa, proiectul va satisface toate cerinţele 
pentru a putea fi finanţat.

Conducta va permite exploatarea unui 
zăcământ de gaze naturale estimat la 
900 de miliarde de metri cubi, descope-
rit pe platforma continentală israeliană. 
Conform unor studii de specialitate, este 
foarte probabil ca în aceeaşi zonă să 
mai existe încă un zăcământ de gaze 
naturale, evaluat la 2.200 de miliarde de 
metri cubi, şi care urmează să intre în ex-
ploatare. Israelul ar putea să livreze gaze 
naturale şi Egiptului, Turciei şi Iordaniei.

Ministrul energiei, Yuval Steinitz a 
declarat că autorităţile de la Ierusalim 
doresc să termine construcţia conductei 
înainte de 2025. Deocamdată, a fost 
realizat studiul de fezabilitate, iar decizia 
finală privind finanţarea va fi luată până 
în 2020. 

Cu trenul  
pe Drumul Mãtãsii

Un traseu feroviar de 12.000 km va fi 
utilizat pentru transportul mărfurilor între 
China şi Marea Britanie. O primă astfel de 
garnitură a parcurs, acum trei luni, drumul 
de la Beijing la Londra, iar perechea sa 
a plecat pe 17 aprilie din metropola de 
pe malul Tamisei până în oraşul Yiwu, 
din estul Chinei. Londra este al 15-lea 
oraş deservit de acest nou serviciu de 
transport feroviar propus de compania de 
stat China Railway Corporation.

Trenul plecat de la Londra va tra-
versa Eurotunelul şi va rula prin Franţa, 
Belgia, Germania, Polonia, Belarus, Ru-
sia şi Kazahstan. Călătoria va dura zece 
zile şi va fi mai ieftină decât transportul 
aerian şi de două ori mai rapidă decât 
cel naval.

Deschiderea acestui drum are loc în 
contextul în care Brexit-ul obligă Marea 
Britanie să îşi găsească noi parteneri de 
afaceri. „Această nouă legătură feroviară 
cu China, urmând vechea rută comercială 
a Drumului Mătăsii, reprezintă un impuls 
pentru Marea Britanie, pentru transportul 
produselor britanice în întreaga lume”, a 
declarat ministrul pentru comerţ al Marii 
Britanii, Greg Hands, citat de Agerpres.

Trenul transportă băuturi răcoritoare, 
vitamine, produse pentru nou-născuţi şi 
whisky scoţian. 

ALX. MARINESCU

Convinsă fiind că luminarea opiniei pu-
blice româneşti asupra problemei evreieşti 
este una dintre cele mai importante îndato-
riri, conducerea Uniunii Evreilor Pământeni 
(UEP) a hotărât înfiinţarea unei edituri care 
să publice broşuri lămuritoare pe acest su-
biect. Broşura nr. 1, intitulată „Cuza-Vodă şi 
Mihail Kogălniceanu în chestia evreiască”, 
a apărut în anul 1911, cu prilejul dezvelirii 
monumentelor lor la Iaşi. Ea avea menirea 
să demonstreze românilor că marile per-
sonalităţi ale vieţii politice româneşti erau 
pentru emanciparea evreilor şi împotriva 
oricăror discriminări pe considerente de 
apartenenţă la o religie sau alta. În con-
cepţia celor de la UEP lupta împotriva 
adversarilor trebuia dusă cu argumente, pe 
cât se poate cu argumente convingătoare. 
„În lupta împotriva adversarilor - se arăta 
în broşură - la insulte şi la tâlcuiri false de 
texte sau de fapte, armele obişnuite cu 
care se duce lupta în contra evreilor, noi 
vom opune adevărul, lăsându-l pe cititor să 
cumpănească, să compare 
şi să judece”. În acest scop 
sunt prezentate părerile lui 
M. Kogălniceanu, „care voia 
drepturi egale pentru toţi şi 
libertate pentru toţi. Egalitate 
de drepturi pentru toţi fiii ţării, indiferent de 
origine şi cult”. Dacă în programul Revolu-
ţiei din 1848 a cerut emanciparea graduală 
pentru israeliţii moldoveni, transformarea 
lor în cetăţeni folositori pentru stat, în 1857, 
în Divanul Ad-Hoc al Moldovei spunea: 
”Voim ca Europa să fie dreaptă pentru Ro-
mânia, iar România să fie dreaptă pentru 
toţi fiii săi fără osebire”. El a înţeles, scria 
în broşură, că este în interesul ţării ca, 
prin măsuri umaniste şi progresiste, să se 
aducă o apropiere între români şi evrei şi 
ca deosebirea să nu se manifeste decât 
în domeniul religiei. Semnificativă este şi 
declaraţia lui Kogălniceanu din 1864, cu 
ocazia discutării proiectului de lege comu-
nală, prin care se dădea evreilor dreptul de 
vot la comună. „ Nu dar guvernul actual se 
va opune la emanciparea evreilor”, declara 
prim-ministrul Mihail Kogălniceanu. Autorii 
broşurii evidenţiază consecvenţa lui în 
problema soluţionării chestiunii evreieşti, 
fapt ce nu venea în contradicţie cu patrio-
tismul lui, cu convingerile lui naţionaliste. 
Căci, după cum demonstrează cei de la 
UEP, naţionalismul lui nu era restrictiv; ”el 
nu reducea românismul la xenofobie, la 
problema înlăturării evreilor din societatea 
românească”.

Dar, pe lângă punerea în valoare a 
tezelor lui pozitive privind modul de solu-
ţionare a situaţiei evreilor, nu se trece sub 
tăcere nici atitudinea lui critică. Susţinând 
ideea emancipării, le cerea evreilor să se 
modernizeze, să-şi schimbe portul, să 
devină militari, să nu ocolească şcoala ro-
mânească. Vederile lui Kogălniceanu erau 
în deplină concordanţă cu cele ale lui Cuza. 
Cel dintâi domnitor al Ţărilor Române Unite 
a fost şi el pentru emanciparea evreilor, se 
conchide în broşură. Dar idealurile lor nu 
s-au putut transpune în practică. Pentru 
naţionaliştii de la începutul secolului al 
XX-lea ideile respective erau „păcate de 
moarte contra românismului”. Un interes 
deosebit prezintă documentele incluse 
în broşură: discursuri, circulare, referate, 
intervenţia lui Kogălniceanu din 1879 pe 
marginea schimbării art. 7 din Constituţia 
adoptată în 1866. ”Dacă art. 7 nu era, solu-
ţiunea chestiunii israelite era făcută într-un 
mod normal. Emanciparea începuse deja 
a se face de mult prin legile ţării”, spunea 
Kogălniceanu. Broşura dedicată lui Mihail 
Kogălniceanu şi lui  Al. I. Cuza are relevan-
ţă pentru cunoaşterea metodelor folosite 
de către conducerea UEP în lupta pentru 
obţinerea drepturilor politice pentru evreii 
pământeni. Probabil că din motive politice 
nu s-au referit şi la aspectele antisemite în 
politica lui Kogălniceanu.

LYA BENJAMIN

O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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următorii 10 ani. Propunerile lui Andrei 
Schwartz s-au referit la reglementarea 

relaţiilor cu Habad, atragerea şi primirea tinerilor din diferite ţări 
care se stabilesc în România, inclusiv cei din Israel, standardi-
zarea metodologiei de primire de noi membri, atragerea mem-
brilor din localităţile mici, reverificarea investiţiilor şi stabilirea 
urgenţelor. Toate aceste propuneri urmează să fie analizate şi 
cele considerate viabile să fie incluse în “Programul de acţiune” 
iar Comitetul Director urmează să-l reanalizeze în funcţie de 
noile propuneri. Eduard Kupferberg a subliniat necesitatea de 
a se forma două comisii, una pentru identitate iudaică şi una 
pentru statut. Capitolul “identitate iudaică” a provocat o serie de 
dezbateri legate de definiţia acesteia şi aplicarea ei în funcţie 
de particularităţile comunităţilor evreieşti din diferite ţări, de 
necesitatea unor programe regionale în România, în condiţiile 
în care există diferenţe în situaţia evreilor din diferitele comu-
nităţi, de problema înfiinţării unor şcoli evreieşti, a educaţiei 
evreieşti, de posibilitatea unei imigraţii evreieşti în România 
din ţările Orientului Mijlociu. Prin prezentare benevolă a fost 
formată Comisia pentru identitate iudaică.

Atenþie acordatã modificãrilor Statutului F.C.E.R.
Analizând problema Statutului, Eduard Kupferberg a 

prezentat paşii necesari, pe etape, vizând aducerea la zi a 
Statutului, care depinde de o serie de factori, având legătură 
cu eventuale schimbări legislative sau cu modificări în cadrul 
comunităţilor. Va fi o analiză serioasă şi îndelungată, care se 
va extinde până în vara lui 2018. Chiar dacă termenul pare 
lung, el este necesar pentru a se vedea cum vor fi abordate 
problemele statutare în condiţiile actuale. Modificările vor fi 
făcute cu multă atenţie dar, dacă este necesar, se va putea 
ajunge chiar la elaborarea unui nou statut, a declarat vorbitorul.

La încheierea dezbaterilor, preşedintele F.C.E.R. a supus 
la vot “Programul de acţiune”, care urmează să fie completat 

pe baza observaţiilor primite în termen de 10 zile de la membrii 
Consiliului de Conducere şi preşedinţii de comunităţi. Forma 
îmbunătăţită a Programului va fi supusă votului Consiliului de 
Conducere şi Adunării Generale. A fost supusă la vot propu-
nerea secretarului general al F.C.E.R. de a mandata Comitetul 
Director pentru a stabili organigrama F.C.E.R., respectiv func-
ţiile în cadrul acesteia.

La punctul al treilea al ordinii de zi, ”Diverse”, a fost analizată 
activitatea lui Robert Schorr, directorul adjunct al Departamentu-
lui Cultură, Artă şi Media. De asemenea, au prezentat rapoarte  
Adrian Gueron, directorul JCC, Mona Bejan, directorul DASM, şi 
E. Nadler, preşedintele C.E. Piatra-Neamţ. În toate aceste sec-
toare au fost înregistrate rezultate remarcabile. Departamentul 
de Cultură are în perspectivă o serie de simpozioane, lansări 
de carte şi participări la festivaluri, remarcându-se organizarea 
Festivalului ”Sebastian”. 

JCC continuă activităţile cultural-educative dedicate tuturor 
generaţiilor, iar multe acţiuni, cum ar fi Bereşit sau Keşet, sunt 
menite să întărească identitatea iudaică, a arătat directorul 
Centrului Comunitar Evreiesc. 

Pe lângă preocupările cu caracter social şi de sănătate, 
DASM a realizat, împreună cu JCC, o iniţiativă excepţională 
pentru ajutorarea vârstnicilor şi copiilor nevoiaşi. În cadrul 
acestei acţiuni, intitulată ”Mişloah Manot” (Daruri de Purim), 
300 de voluntari au vizitat 250 de asistaţi şi copii, aducându-le 
daruri specifice de Purim, în Bucureşti şi în alte comunităţi din 
provincie, a subliniat directorul DASM.

 Emil Nadler a vorbit despre viitoarele activităţi culturale din 
comunitatea de la Piatra-Neamţ, inclusiv comemorarea anuală 
a pictorului Victor Brauner. 

În încheierea reuniunii, preşedintele F.C.E.R. şi-a manifestat 
satisfacţia faţă de modul de desfăşurare a lucrărilor şi a subliniat 
că întinerirea conducerii F.C.E.R. s-a dovedit o măsură foarte 
bună pentru continuarea activităţii Federaţiei.

L I N I I  D I R E C T O A R E  O P T I M I S T E
(Urmare din pag. 5)
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Ultimele evoluţii din regiunea Orientu-
lui Mijlociu nu sunt de bun augur pentru 
securitatea Israelului. Ameninţările vin şi 
din Vest, şi din Est, şi nici Nordul nu este 
sigur, la graniţa cu Libanul, Hezbollah 
operând din plin. Graniţa cu Siria este o 
problemă de un timp, conducerea siriană 
nu a renunţat niciodată la Înălţimile Golan, 
iar în ultimele luni au existat declaraţii 
răspicate asupra necesităţii recuceririi lor. 
Israelul nu a vrut să renunţe la această 
zonă strategică nici când, în urmă cu 
nişte ani, în zonă era linişte şi relaţiile cu 
regimul Assad erau mai puţin tensionate. 
Dar astăzi graniţa s-a transformat într-o 
zonă de război, iar avioanele şi radarele 
israeliene, precum şi eficientele sisteme 
antirachetă, puse la punct în ultimul 
timp, urmăresc cu atenţie tot ce mişcă. 
Rezultatul acestor urmăriri atente a fost 
distrugerea unor transporturi de rachete 
sofisticate, pe teritoriul sirian, care se 
îndreptau spre Liban  să aprovizioneze 
gruparea Hezbollah, sprijinită de Iran.  

 În condiţiile haosului aerian din acest 
spaţiu, Israelul a ajuns la nişte acorduri 
şi cu americanii şi cu ruşii, vizând evita-

rea reciprocă a doborârii avioanelor. Dar 
după reacţia americană la recentul atac 
chimic al forţelor guvernamentale siriene 
împotriva populaţiei civile, nu se ştie în ce 
măsură acordurile cu Rusia vor fi respec-
tate. Dacă Rusia a denunţat acelaşi tip de 
acord cu SUA, poate să-l denunţe şi cu 
Israelul, numărul unor incidente aviatice 
ar putea creşte, transformându-se uşor în 
„casus belli”. Este clar că ameninţările din 
această parte, considerată zonă de cea 
mai mare importanţă strategică de către 
Israel, vor creşte.

Foarte sensibilă şi de asemenea ame-
ninţătoare este situaţia din Sinai. După 
cum se ştie, forţele militare egiptene şi 
de securitate, deşi s-au confruntat şi se 
confruntă cu grupările teroriste care s-au 
infiltrat acolo, nu au reuşit să cureţe zona. 
Astfel că, în duminica Floriilor, Daeş (Sta-
tul Islamic) a reuşit să organizeze două 
atentate teroriste împotriva creştinilor 
copţi care se aflau în biserică, un atentat 
într-o localitate din Delta Nilului, celălalt 
la Alexandria, soldate cu zeci de morţi şi 
sute de răniţi. Iar din peninsula Sinai, săp-
tămânile trecute au fost trase rachete în 

direcţia Israelului, autorii fiind tot membri 
Daeş.  Din fericire, au nimerit în deşertul 
Neghev şi au distrus un solariu cu roşii. 
În condiţiile în care Egiptul nu poate face 
faţă în Sinai teroriştilor şi refuză ajutorul 
israelian, deşi există o înţelegere cu pri-
vire la garantarea securităţii comune în 
zonă, autorităţile israeliene care se ocupă 
de contraterorism şi care au surse de 
informaţii, pe de o parte au cerut israelie-
nilor care-şi petreceau vacanţa de Pesah 
pe litoralul egiptean al Mării Roşii, să se 
întoarcă acasă  (cei mai mulţi nu au vrut), 
pe de altă parte, pentru prima dată în ulti-
mii 15 ani, au închis punctul de frontieră 
Taba şi nu au mai permis israelienilor să 
se ducă în vacanţă în Egipt, respectiv în 
staţiunile din Peninsula Sinai.

Cum lucrurile în regiune nu par să se 
îmbunătăţească, în condiţiile intensificării 
tensiunilor din relaţiile americano-ruse, 
Israelul trebuie să-şi menţină vigilenţa, 
să urmărească atent evoluţia situaţiei. 
Paradoxal, este posibil ca ameninţarea 
la adresa securităţii israeliene să nu fie 
eventuala bombă nucleară a Iranului, ci 
rachetele nenucleare, dar păcătoase, ţin-
tite dinspre Est şi Vest, menţinând Israelul 
sub un foc încrucişat.

E.G.

O serie de atacuri teroriste au avut loc în ultimele săptămâni 
în Europa, continuându-se tendinţele, care au început anul 
trecut, ale atacurilor ”lupilor singuratici”. Uneori, făptuitorii sunt 
luptători întorşi de pe fronturile siriene sau irakiene, recrutaţi de 
ISIS, alteori – un fapt şi mai grav – tineri musulmani din cea de 
a doua generaţie, născuţi pe teritoriul european dar care, sub 
influenţa propagandei islamice, s-au radicalizat, sau persoane 
provenind din  republicile asiatice ale fostei URSS, de credinţă 
musulmană.  Unul dintre cele mai sângeroase atentate recente 
a avut loc la metroul din Sankt Petersburg (Rusia), soldat cu 
14 morţi şi numeroşi răniţi. Un terorist sinucigaş, se pare că de 
origine kârgâză, a detonat o bombă între două staţii de metrou. 
În gara respectivă a fost găsită şi o a doua bombă dar, spre no-
rocul pasagerilor, nu a explodat. Metrourile sunt ţinte predilecte 
ale teroriştilor, din cauza uriaşului impact asupra populaţiei. 

Numeroase state şi organizaţii şi-au manifestat regretul şi 
revolta faţă de aceste acţiuni. În numele Congresului Euro-
pean Evreiesc (EJC), preşedintele dr. Moshe Kantor, el însuşi 
de origine rusă, transmiţând condoleanţe în numele evreimii 
europene, a declarat: „Terorismul nu cunoaşte ţară sau religie. 
Cu toţii suntem ţinte şi trebuie să împărţim responsabillitatea 
colectivă pentru a colabora din toate puterile spre a-l învinge”.

La rândul său, într-o scrisoare transmisă Ambasadei Rusiei 
din  Bucureşti, FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN 
ROMÂNIA – CULTUL MOZAIC şi-a manifestat solidaritatea faţă 
de familiile victimelor şi a precizat: „Poporul evreu, indiferent 
unde ar trăi, în Israel sau în Diaspora, resimte cu acuitate dure-
rile provocate de atacurile teroriste, săvârşite cu barbarie, din ce 
în ce mai des şi în tot mai multe ţări. Extinderea acestui flagel 
dincolo de orice graniţe şi continente, indiferent de religia sau 
opţiunile popoarelor afectate de astfel de crime impardonabile, 
arată că în momentul de faţă lupta împotriva terorismului trebuie 

să unească toa-
te naţiunile lumii, 
până la stârpirea 
oricăror grupări 
care ucid sub pre-
texte religioase 
sau politice”, se 
arată în scrisoa-
rea trimisă E.S. 
Valery Kuzmin 
de conducerea 
F.C .E .R. ,  sub 
semnătura pre-
şedintelui Aurel Vainer, a vicepreşedintelui Ovidiu Bănescu şi 
a secretarului general Eduard Kupferberg.

Un alt atentat terorist a avut loc recent în Suedia. Şoferul unui 
camion a intrat într-o  mulţime care se afla  pe trotuar şi, potrivit 
martorilor oculari, i-a vizat mai ales pe copii. Patru persoane 
şi-au pierdut viaţa şi există un mare număr de răniţi, inclusiv o 
româncă. Poliţia a reuşit să aresteze mai multe persoane. Potri-
vit  unei informări din partea EJC, printre ei s-a aflat atacatorul 
Rahmat  Akilov, un  tânăr de origine uzbecă, căruia i se refuzase 
cererea de azil. „ Vă rog să primiţi nu numai gândurile noastre 
de îmbărbătare şi compasiune, dar şi admiraţia noastră faţă 
de superbul gest al suedezilor, care s-au adunat după atentat 
la Stockholm pentru a demonstra că nu se lasă înfrânţi sau 
speriaţi de terorism”, a scris conducerea Comitetului Director al 
F.C.E.R. într-o scrisoare de condoleanţe adresată E.S. Anneli 
Lindahl Kenny, ambasadoarea Suediei la Bucureşti. 

Atacul din Stockholm a avut loc la scurt timp după cel din 
Marea Britanie, realizat de asemenea cu un camion, pe podul 
Westminster, în apropierea Parlamentului britanic, soldat cu 
cinci victime, una dintre ele fiind o tânără arhitectă româncă. 
De remarcat că metodele folosite în cele două ultime atentate 
sunt ”preluate” din arsenalul teroriştilor palestinieni, tot ”lupi 
singuratici”, care au acţionat timp de aproape un an în Israel,  
în 2015. Datorită măsurilor radicale aplicate de guvernul de la 
Ierusalim, astfel de atacuri s-au rărit.

MAGDALENA PORUMBARU

Un consilier al preşedintelui Trump,  
simpatizant al extremei drepte din Ungaria

Sebastian Gorka, numit de curând 
consilier al preşedintelui Trump în pro-
bleme de antiterorism, este simpatizant 
al extremei drepte ungare, au relatat 
publicaţii evreieşti americane şi din Israel. 
Născut la Londra, într-o familie de opo-
zanţi ai regimului comunist din Ungaria 
care au emigrat în Anglia după revoluţia 
din 1956, Gorka, după ce-şi termină stu-
diile politice în Marea Britanie, se întoarce 

după 1989 cu familia în Ungaria. Devine 
consilier al ministrului Apărării, Lajos Für, 
din primul guvern conservator din Ungaria 
al lui Jozsef Antall. Se apropie apoi de 
Fidesz, este prieten cu Viktor Orban, dar, 
după înfrângerea electorală din 2006, se 
orientează către extrema dreaptă, mani-
festându-şi simpatia faţă de formaţiunea 
Jobbik. Încearcă să formeze un partid – 
Noua Coaliţie Democratică – dar, din lipsă 
de sprijin, partidul se dizolvă. 

Gorka pleacă în Statele Unite, unde 
ajunge redactor la publicaţia “Breitbart” 
a grupului Trump şi apare de multe ori la 
postul de televiziune Fox News, împre-
ună cu susţinătorii actualului preşedinte 
american. A fost numit membru în echipa 
lui Steve Bannon, principalul consilier 
strategic al preşedintelui Trump.

Organizaţii evreieşti americane au 
dezvăluit simpatiile şi orientarea politică 
ale lui Gorka. În ultimul timp, el a ajuns 
sub focul criticilor deoarece la inaugura-
rea oficială a lui Donald Trump  a purtat 

pe mantaua sa (s-a îmbrăcat în costum 
naţional maghiar) însemnul ordinului 
”Vitézi Rend”, creat de fostul conducător 
al Ungariei, amiralul Miklos Horthy, aliat 
al lui Hitler în timpul celui de-al doilea 
război mondial.  Autorităţile americane 
au  inclus grupul care conferă acest or-
din în rândul  unor organizaţii aflate sub 
influenţă nazistă, iar cei ce fac parte din 
ea, la intrarea în Statele Unite, ar trebui 
să-şi declare apartenenţa, ceea ce Gorka 
nu a făcut. 

„Vitézi Rend” a fost interzis în Ungaria 
în timpul comunismului, dar s-a reconsti-
tuit după 1989. Există două organizaţii 
care se consideră moştenitoarele celei 
iniţiale, iar Gorka ar aparţine grupului 
„Vitézi Rend Istoric”. Săptămânalul evre-
iesc american ”Forward”, care a dezvăluit 
cazul Gorka, arată că, deşi gruparea nu 
susţine violenţa, şi-a însuşit toate prin-
cipiile rasiste şi naţionaliste ale grupului 
originar creat de Horthy.

EVA GALAMBOS

Reuniunea 
Comitetului 

Director al F.C.E.R.
pentru a participa  
la Bereşit. Joint are 

un departament speci al pentru valorifi-
carea experienţei unor proiecte reuşite, 
iar Bereşit va fi inclus într-o publicaţie 
de popularizare a acestor succese! Îi 
mulţumesc preşedintelui Vainer pentru 
că participă la toate aceste activităţi!”.

Directorul Oficiului de Cultură, Artă, 
Media, Robert Schorr, şi muzeograful 
- coordonator al Muzeului de Istorie a 
Evreilor din România, Carmen Ioviţu, 
au prezentat propunerea ca Muzeul de 
Istorie şi Cultură a Evreilor din România 
să aibă o structură trilaterală, incluzând 
Muzeul Culturii Evreieşti, situat la Templul 
Unirea Sfântă, Muzeul de Istorie a Evrei-
lor şi al Holocaustului (Sinagoga Mare) şi 
Muzeul Cultului Mozaic (Templul Coral). 
Cel din urmă va găzdui, pentru început, 
o expoziţie a sinagogilor din România. 
Cele trei obiective vor fi incluse într-un 
circuit de vizitare.

C.D. a aprobat şi participarea Editurii 
Hasefer la ediţia din acest an a Târgului 
Internaţional de Carte de la Ierusalim.

C.D. a validat rezultatele Adunării 
Generale Extraordinare a C.E. Piteşti, 
prin care s-a votat prelungirea cu 24 de 
luni a mandatelor organelor alese ale 
Comunităţii. Şi preşedintele C.E.B., Paul 
Schwartz, a prezentat un Raport privind 
prelungirea cu 24 de luni a mandatului 
organelor de conducere ale C.E.B., 
necesară pentru încheierea unor acţiuni 
privind recuperarea unor sume restante, 
clarificarea evidenţei membrilor şi conti-
nuarea operaţiunilor de îngrijire a cimitire-
lor, înainte de a se transfera conducerea 
unor persoane nou alese.

S-a discutat despre situaţia clădirii-
anexă a Templului Unirea Sfântă şi a 
expertizei tehnice la Sinagoga Mare din 
Bucureşti, cei prezenţi au luat notă de 
acordul de funcţionare al CIR Cristian 
pentru diverse tipuri de activităţi.

La rubrica „Diverse”, membrii C.D. au 
luat notă de participarea vicepreşedintelui 
O.Bănescu la cea de-a 25-a ediţie a se-
minarului „Leatid Top Leaders”, organizat 
de Leatid, JDC şi ECJC, cu participarea 
liderilor la vârf ai comunităţilor evreieşti 
europene. Au luat parte conducători din 
Bulgaria, Elveţia, Franţa, Germania, 
Italia, Marea Britanie, România, Serbia, 
Spania şi Ungaria. S-a discutat despre 
specificul activităţii de lider al unor comu-
nităţi evreieşti, despre profesionalismul 
necesar unor astfel de conducători, des-
pre relaţia identitate - cultură - iudaism.

Al. Elias a supus aprobării acordarea 
unor Medalii de Onoare şi a unor Medalii 
de Devotament şi Prieten al Comunităţii 
Evreieşti. S-a discutat despre organiza-
rea „Podurilor Toleranţei“ cu tema „Mino-
rităţile naţionale din România“.

(Urmare din pag. 2)

Purim 5777 
Vesela şi antrenanta 

sărbătoare evreiască a 
debutat în urbea noastră prin citirea 
“Meghilat Ester“. La masa festivă, cel ce 
a citit cu o seară înainte Povestea Esterei, 
ing. Gustav Finkel, a vorbit despre semni-
ficaţia sărbătorii, în noianul încercărilor la 
care a fost supus poporul evreu. 

Spiritul Purimului i-a cuprins pe enori-
aşii evrei cu prilejul activităţii organizate 
în 5 martie de Mariana Goldemberg 
(Mişloah Manot). Inimoasa şi harnica 
secretară a C.E. Botoşani a reuşit să 
mobilizeze voluntari, care au oferit celor 
vârstnici, singuri şi de multe ori încercaţi 
de viaţă, daruri care le-au înseninat ziua. 

Masa festivă din 12 martie, încărcată 
de bunătăţi, a răspândit clipe de bucurie.  

Delicioasele humântaşen au avut 
mare succes şi poate că fiecare dintre 
noi şi-a dorit să aibă un trai dulce, aidoma 
minunatelor prăjituri de Purim. 

Prof. BEATRISA FINKEL

I s r a e l u l  s u b  f o c  î n c r u c i ş a t

În ajunul Sărbătorilor Pascale

Şir de atacuri teroriste  
în Europa

Botoşani
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Fo r  f ou r  days 
Bacău, the Moldavian 
city with 27 synago-
g u e s  b e f o r e  t h e 
war – as the host of 
Bereshith 14th edition, 
eng. Izu Butnaru, pre-
sident of the Jewish 
community, said – 
became the center 
of Jewish spiritua-
l i t y  i n  R o m a n i a . 
There, presidents 
o f  c o m m u n i t i e s , 
rabbis, chanters, cult 
servants, Jews from all 
over the country were 
present. Together with 
the organizers’ team, Israel Sabag, Joint 
director for Romania, brought back in 
the memory of the 260 participants (digit 
reported as record at today’s Jewish 
population), Ben Gurion’s aphorism: who 
knows the history of the Jewish people 
and does not believe in miracles is not 
realistic. He formulated it on the eve of the 
feast of the Passover, when our ancestors 
and the ancient worldwide have witnessed 
the most tremendous miracles „in those 
days, during this time” perpetrated by the 
deity. Hence the subject of debate: Moses 
personality.

The opening session moderated by 
the director of the JCC Bucharest, Adrian 
Gueron, was an occasion for: • Cosmin 

Necula, the Mayor of Bacău, to express 
gratitude to the Bacău Jews’ contribution 
to the development of the city; • FJCR 
president, Dr. Aurel Vainer, to summarize 
a history of Bereshit and its success, to 
mention the cultural values of the area 
and to thank the organizers of the event; 
• Israel Sabag, director of Joint Romania, 
to reveal the facets of historical and 
perennial Moses’s work and to define the 
term „active Jew”; • Dr. Gabriel Barzilai, 
one of the Israeli teachers, to show that 
Moses was chosen by the Deity to be a 
leader because he acted in front of and 
brought the Torah from God to the Jews 
and to humanity. „As Moses has been 
seen in cinema in the last century”, „The 
first steps of Moses as prophet”, „The 
linguistic environment of Moses in Egypt”, 
„The leading style of Moses in his people’s 
eyes”, “Moses’s punishment after the 
waters of Meribah” were the lectures 
presented by Dr. Gabriel Barzilai, Dr. 
Felicia Waldman, Dr. Yoshi Fargeon, Dr. 
Asher Shafrir. The book „The Holocaust 
under the Antonescu Government” by Dr. 
Liviu Beris was presented by Dr. Aurel 
Vainer.

Memorable moments: Kabbalat 
Shabbat at the Granary Temple, reopened 
after 35 years; Havdalah in front of 
Bacău County Prefecture. The Limuds 
– were outlined by the  quality of the 
presentations on science and philosophy, 
on gender equality, by the pages from 
the history of the Bacău Jews, men of 
science, men of social life and cultural and 
cult activity of FJCR and the preservation 
of the Jewish sacred heritage, the concept 
of freedom. The lecturers – Zvika Kfir, 
Serena Adler, Fani Kaltman, Tiberiu 
Roth, Emilian Pusztay, Cristi Ezri, Dr. 
Aurel Vainer, eng. Rudy Marcovici, Prime 
Rabbi Rafael Shaffer. Jewish songs and 
dances enlivened the Oneg and Motzei 
Shabbat. The free lecturers program, the 
conclusions of Israel Sabag, who also 
granted an interview to our review, and 
thanked the organizers, the teachers and 
the participants, ended the edition. 

As in the last years, the Seder 
evening of Bucharest Community was 
organized in the Great Synagogue, filled 
to the brim with parishioners, members 
of the community, members of the FJCR, 
JCB, B’nai B’rith, AERVH leaders and 
numerous guests – representatives of 
the Romanian Presidency, Government, 
Parliament, the Diplomatic Corps, the 
religious cults. The traditional Seder meal 
followed the religious ceremonies which 
took place with the participation of Prime 
Rabbi Rafael Shaffer, prime cantor Iosif 
Adler and cantor Emilian Pusztay. 

E. Kupferberg, secretary general 
of FJCR and director of Rabbinical 
Chancellery, guided the Jewish partici-
pants through what is called the Pesach 
Seder, the Order of the Passover rituals. 
In few words, he explained the meaning of 
the Seder meal and made a brief history 
of the custom, the Seder meal making 
its appearance after the destruction 
of the First Temple. Haggadah, the 
book describing chapter by chapter the 
performance of the ritual, has its roots 
about 1000 years ago. The Passover, 
said E.Kupferberg, is a celebration of 
dignity and of spring, but what it doesn’t 
say explicitly refers to the fact that it is 
also a celebration of questions, of children 
who want to know what is it and why we 
behave differently.  

But we, adults, should also ask 
questions. Therefore, after the traditional 
question Ma Nishtana asked by a child, 
followed the questions asked by Ovidiu 
Bănescu, FJCR vice-president, eng. 
José Iacobescu, Chairman of B’nai B’rith 
Romania, eng. Paul Schwartz, president 
of the JCB and Dr. Alexandru Elias, one 
of the community seniors. E. Kupferberg 
has also urged that, in accordance with 
the commandment of remembering how 
we were persecuted and the obligation of 
taking care of those who reached similar 
circumstances, contemporary Jews who 
suffered only because they were Jews, 
must turn their thoughts of solidarity 
towards the victims of the attacks in 
Egypt who died only because they were 
Christians.

In his speech, Dr. Aurel Vainer, FJCR 
president, stressed the importance 
of the Passover feast, its meaning 
nowadays, the excellent relations 
the Jewish community has with the 
majority Romanian population, with other 
minorities and religious cults. On his 
turn, eng. Paul Schwarz, JCB president, 
welcomed the event and the participants.

On the occasion of the Passover feast, 

many Romanian political personalities 
congratulated the Jewish Community. 
Sergiu Nistor, presidential counselor 
from the Department of Culture, Cults 
and Centennial, presented the message 
of the President of Romania, Klaus 
Werner Iohannis. „On the occasion of the 
Passover feast” – it is said in the message 
– “I wish to express to all the members 
and leaders of the Federation of Jewish 
Communities from Romania my best 
thoughts together with warm wishes for 
happiness and good living together“. The 
President of Romania considered that 
„the Jewish feast of Passover provides an 
additional reason to cultivate the dialogue, 
the tolerance”. Victor Opaschi, secretary 
of state at the Department of Religious 
Affairs, praised the significance of the 
holiday on multiple levels. Liviu Dragnea, 
president of the Chamber of Deputies, 
has also sent congratulations to the 
participants at the Seder table. 

The Hazamir Choir and the Choir 
of the Coral Temple contributed to the 
creation of a true holiday atmosphere. 
Seder dinners were organized and hosted 
at the „Warm Houses”, as well as in all 
the Jewish communities from Romania.

J E W I S H  R E A L I T Y

Prime Rabbi Rafael Shaffer: 

The biggest challenge for a Rabbi in Romania  
is to involve more people in the Jewish life

Recently, Central Rabbinate of Israel granted Rabbi 
Rafael Shaffer his smiha, confirming  his title of Rabbi. 
Dr. Aurel Vainer, FJCR president, proposed to the 
Leadership Council to appoint Rafael Shaffer as Prime 
Rabbi of the FJCR, a suggestion gladly accepted. On 
this occasion, we requested His Eminence an interview 
after five and a half years since his first interview with 
the Jewish Reality.

He explained the first three conditions required to 
reach the Rabbi position into a community in Diaspora. 
First, binding is learning. He studied for several years 
at the yeshiva, but as he said, the yeshiva itself 
doesn’t qualify someone for this function. The second 
condition, also mandatory, is the recommendation from 
the yeshiva leadership that refer to the conduct and to 
the candidate’ s way of thinking. Thirdly, it is necessary 
to have a practical experience in the community life in 
the Diaspora. Without the involvement in the Jewish 

life in the Diaspora you can’t get the title. The position 
of Rabbi in Romania was an opportunity to capitalize 
the knowledge obtained by working hard over the 
years, to meet a unique mission throughout the course 
of history.

The inspiration to change his preoccupations, from 
studying science to religion, came when he visited 
a yeshiva and felt that he belonged there. Although 
he never wanted to get involved in public life, he has 
decided to accept the invitation to become a Rabbi 
in Romania, because he felt the need to make yet 
another change in his life.

Referring to the difficulties of the religious life 
in Romania, Rabbi Rafael Shaffer has highlighted 
primarily the lack of Rabbis, which prevents him from 
dealing more with people, since he is obliged to fulfill 
many administrative tasks that can only be solved by 
someone having the skills and the title of Rabbi.  

On the other hand, he sees an increase in the 
number of parishioners who attend synagogues, which 
means people feel both an increased responsibility 
towards religious life and an interest in the synagogue. 
In his opinion, the main obstacle in the relationship 
with the synagogue is the fact that people are not 
aware of  what is being done here and this is what is 
keeping them away. Therefore, he decided to organize 
a course in religious practice which, he hopes, will 
develop in the future.  Prime Rabbi also spoke about 
the importance of Kasheruth, which is a means to 
bring people together, to strengthen the unity of the 
community and to attract the Jews coming from Israel 
or from other countries. For the future, Rafael Shaffer 
also thinks of opening a Facebook page in Hebrew, 
dedicated to this very category, an important source 
for the development of the Jewish community in  
Romania.

There is a future for our communitySeder 5777 in the Jewish Community 
of Bucharest in an overcrowded 

synagogue

“The joy of not being perfect”
The release of the book with this title by Riri Sylvia 

Manor, at the great Synagogue in Bucharest
„The book releases among us are 

kind of debate,” remarked Dr. Aurel 
Vainer, FJCR president, the moderator of 
a Sunday morning reunion dedicated to 
the memoirs of Riri Sylvia Manor, recently 
published by Humanitas. 

Doctor Riri Manor have left our country 
in 1959 and returned to Romania after the 
1990s, helping many Romanian patients 
regain eyesight. The release of the book 
was organized by FJCR and JCB at the 
Great Synagogue in Bucharest.

Dr.  Aurel  Vainer stressed the 
„impeccable Romanian language” the 
author is using, „the game with the 
years”, the argument, represented by 
the book, against the anti-Semitic label 
„the Jews brought the communism”. A 
characterization of Felicia Waldman: 
„prose poetry”; „living history with heart”; 
„a puzzle in that there is no time”; „the 
story of a little girl’s maturity” in the 
vortex of the „traumatic realities of 
two crossroad eras of the history of 
Romania”, a chronicle of Israel beginning 

in the 1960s, „when the country was 
under construction”, and the difficulties of 
tearing up the roots. Confirmation of the 
„literary maturity”, the book is „a fresco full 
of metaphors,” said Bedros Horasangian, 
writer, „combining childhood memories 
at maturity, over a fractured lifetime 
reflected as a unit”. The volume can 
be seen and understood with double 
meaning, memory and document, noted 
Professor Răzvan Voncu. „Riri made a 
novel from her memories, because she 
examines herself and the history she has 
been through”. 

Thanking everyone, Riri Manor spoke 
about her book genesis and mentioned 
the closing circle: the Great Synagogue 
where she got married and the current 
book release. 

The chamber music recital offered 
by the students of the National College 
„Dinu Lipatti” from the capital, the talents 
discovered by Iancu Ţucărman, extended 
the words through music.
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La 7 octombrie 1806, după cum rela-
tează François-René de Chateaubriand 
în memorialul său de călătorie prin Ţara 
Sfântă, intitulat „Itinerariu de la Paris la 
Ierusalim” (1811), piosul pelerin, escortat 
de guvernatorul otoman al oraşului, iese 
pe Poarta Jaffei pentru a da ocol Cetăţii 
Sionului, prilej pentru a face o descriere 
a locurilor văzute cu ochii şi de adâncire 
a celor văzute cu mintea, fiindcă Chatea-
ubriand procedează, concomitent, la o 
incursiune în arheologia biblică, în istoria 
ecleziastică şi în etimologia toponimelor, 
etalând o solidă şi unică erudiţie.

„Ieşind pe poarta oraşului, ne-am 
înturnat spre stânga; merserăm către 
miazăzi şi trecurăm pe lângă fântâna din 
Beer-Şeva [menţionată în Gen. 21, 25-32, 
sub denumirea de Puţ al Jurământului], 
puţ larg şi adânc, dar secat: pe urmă am 
luat pieptiş Muntele Sionului, cu o coastă 
aflată în afara [zidurilor] Ierusalimului. 

Presupun că numele Sionului trezeşte 
în cugetul cititorilor o amintire scumpă, 
că aceştia sunt însetaţi să afle mai multe 
despre acest Munte, atât de tainic arătat 
în Scripturi, atât de celebru în cântările 
lui Solomon, despre acest Munte care a 
smuls binecuvântările şi lacrimile profeţi-
lor, şi căruia Racine i-a suspinat neferici-
rile [aluzie la piesa Athalia (1691) ]. 

Sionul este o colină cu înfăţişare 

gălbuie şi stearpă, deschisă spre latura 
Ierusalimului în formă de semilună, cam 
de înălţimea dealului Montmartre, dar mai 
rotunjit spre culme. Acest sfânt pisc este 
însemnat prin trei monumente sau, mai 
bine zis, prin trei ruine: casa lui Caiafa, 
locul Cinei celei de taină [în tradiţia creş-
tin-ortodoxă, Cina a avut loc în foişorul 
căminului Mariei, maica Sf. Ioan Evanghe-
listul, potrivit Evangheliilor sinoptice: Ma-
tei XXVI, 26-28; Marcu XIV, 22-24; Luca 
XXII, 19-20;] şi de mormântul sau palatul 
lui David. Din înaltul acestui Munte, înspre 
sud, se zăreşte Valea Ben-Hinnom-ului [în 
ebraică, Fiul lui Hinnom] iar, dincolo de ea, 
acea Vale numită a Câmpiei Sângelui [sau 
Câmpul Olarului, cu  denumirea ebraică 
de Akeldama, situată pe versantul meri-
dional al Văii Hinnom-ului], cumpărată din 
cei treizeci de arginţi ai lui Iuda, Muntele 
„Sfatului celui Rău” [la sud-vest de oraş, 
despărţit de Muntele Sionului prin trecă-
toarea ce se cheamă Valea Gheenei, din 
ebraicul gej hinnom, locul de depozitare a 
gunoaielor oraşului, iar anterior, în sec. al 
VIII-lea î.H., unde se ridicau altarele pen-
tru sacrificii umane, consacrate cultului 
zeităţii Moloh (1Regi. 11:5-7)], mormintele 
Judecătorilor şi tot deşertul către Hebron 
şi Betleem. Către miazănoapte se întind 
zidurile Ierusalimului care trec peste 
creştetul Sionului, împiedicând vederea 

oraşului; brâul cetăţii se înclină apoi, 
lăsându-se spre Valea Iosafat. 

Reşedinţa arhiereului Caiafa este, 
în zilele noastre [1806; vechea biserică 
este astăzi dispărută, dar pe acelaşi sit 
a fost construit un lăcaş catolic, în 1931, 
cu hramul Sancti Petri in Gallicantu (Sf. 
Petru la cântatul cocoşului); de fapt 
termenul de „casă”, în aramaică, Beth, 
poate să indice atât un „loc construit, un 
adăpost omenesc”, dar poate desemna 
şi ascendenţa cuiva, numele genealogic 
al strămoşului familiei, d.e. „Casa lui Ca-
iafa”, desemnând „persoană ce se trage 
din neamul lui Caiafa”], o biserică păsto-
rită de armeni; mormântul lui David este 
astăzi o mică sală boltită, unde se găsesc 
trei morminte cu pietre tombale înnegrite 
de vreme; pe locul unde s-a petrecut 
Cina cea de taină se află o moschee 
şi un lazaret  turcesc; acolo se înălţau 
pe vremuri o biserică şi o mănăstire a 
Ordinului Părinţilor Ţării Sfinte [Custodie 
a intereselor Bisericii catolice în Ţara 
Sfântă, încredinţată din sec. al XIII-lea 
ramurii minoriţilor din Ordinul franciscan]. 
Acest ultim sanctuar este la fel de pro-
slăvit în Vechiul, ca şi în Noul Testament: 
David şi-a ridicat pe acest loc palatul şi 
mormântul; tot aici şi-a găsit, timp de trei 
luni, adăpost Chivotul Legii; Isus Cristos 
şi-a petrecut aici ultimul Paşte [tradiţia 
creştin-ortodoxă ne spune că Cina a avut 
loc la data de 13 Nissan, iar Răstignirea 

şi Moartea la 14 Nissan, înainte de apu-
sul soarelui, când începea Sărbătoarea 
Azimilor] şi a rostuit Tainele euharistice; 
tot aici a apărut apostolilor Săi în ziua 
Învierii, iar Duhul Sfânt a pogorât asupra 
lor. Locul a devenit lăcaşul primul templu 
creştin, unde Apostolul Iacov al lui Alfeu a 
fost uns ca prim episcop al Ierusalimului, 
iar Sf. Petru a ţinut în acelaşi loc primul 
conciliu al Bisericii; pe urmă, în sfârşit, de 
aici au purces apostolii, săraci şi goi, să 
cucerească tronurile Pământului: Docete 
omnes gentes ! [fragment din Matei 28, 
19: „euntes ergo docete omnes gentes 
baptizantes eos in nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sancti” (Drept aceea, mergând, 
învăţaţi toate neamurile, botezându-le în 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh)].

Istoricul Josephus Flavius ne-a lăsat 
o magnifică descriere a palatului [citadela 
iebusienilor de pe Muntele Sionului a 
fost cucerită de regele David, la 1007 
î.H. şi, potrivit unei tradiţii neatestate 
arheologic, citadela a fost transformată 
în reşedinţă regală] şi a mormântului 
regelui David, iar Beniamin de Tudela 
[rabin al Saragossei, născut în Navarra 
la 1130, va face un periplu în jurul Me-
diteranei, început la 1165, în căutarea 
comunităţilor evreieşti răspândite de-a 
lungul ţărmurilor ei, lăsând, în versiune 
originală ebraică, însemnări de drum, 
cu titlul „Masa’ot Binyamin” (Călătoriile 
lui Beniamin)] a născocit, în legătură cu 
mormântul, o curioasă povestire”.  

Traducere şi prezentare V. PAPPU

Redescoperirea Ierusalimului pământesc (VI)

Viaţa cotidiană a unui diplomat

Şalom Alehem şi personajul 
Menahem Mendel (II)

drept cel mai bun lu-
cru care i s-a întâm-

plat în istorie. El a amintit de asemenea  
tragicele evenimente din primăvara anu-
lui 1968 şi a susţinut necesitatea unităţii 
construcţiei europene. 

Cyber ºi contraterorism –  
o dilemã a zilelor noastre 

Ana Birchall, ministru-delegat pentru 
Afaceri Europene, a afirmat că România 
participă în mod activ la eforturile depuse 
pentru combaterea terorismului şi a pro-
vocărilor din domeniului securităţii ciber-
netice. Ea a precizat că în urma adoptării 
unui amendament pe care l-a propus, 
programa şcolară va cuprinde studierea 
unor noţiuni elementare de cyber-securi-
ty, foarte utile generaţiei tinere, expusă 
provocărilor mediului online. 

Iulian Chifu s-a referit la evoluţia ce-
lulelor teroriste contemporane, precum 
ISIS, care dispun de o reţea economică 
şi militară extrem de avansată. Analizând 
termenul de Jihad, el a afirmat că, deşi 
potrivit scrierilor coranice el nu îndeamnă 

la război, acesta devine vulnerabil atunci 
când este interpretat în mod vicios de unii 
imami afiliaţi unor organizaţii teroriste. 

Assaf Moghadam, expert în contra-
terorism, afiliat Centrului Internaţional 
pentru Contraterorism, a caracterizat 
lupta împotriva terorismului drept un 
proces complex, având în vedere evoluţia 
tehnologică. 

El a afirmat că terorismul este o 
problemă cu multiple chei de rezolvare, 
care implică o cooperare susţinută, iar 
expunerea unor soluţii unice, simple ar 
reprezenta doar o iluzie. 

Gabriela Matei, consilier al directo-
rului adjunct al Serviciului Român de 
Informaţii, a declarat că instituţia pe care 
o reprezintă este implicată în ceea ce 
priveşte procesul de securitate ciberne-
tică. Ea le-a oferit celor prezenţi sfaturi 
practice despre ceea ce înseamnă pro-
tejarea securităţii conturilor de e-mail sau 
a informaţiilor publice afişate pe conturile 
de socializare. 

Conferinţa s-a încheiat cu premierea 
instituţiilor de învăţământ implicate în 
desfăşurarea manifestării „2Day Ambas-
sador”. 

La 31 martie 2017, la Teatrul Evreiesc de Stat 
a avut loc al doilea episod al spectacolului-lectură 
dedicat personajului creat de Şalom Alehem, 
Menahem Mendel, prototipul evreului obişnuit 
din Europa de Est. Proiectul „Cu cărţile deschi-
se” este unul dintre programele prin care Teatrul 
Evreiesc de Stat îşi îndeplineşte dubla misiune 
– de prezervare a patrimoniului cultural iudaic şi 
de găsire a unor modalităţi novatoare de expresie 
artistică. Noua formulă a proiectului (reluat din 
2015, cu prilejul centenarului I.L. Peretz) este 
coordonată de lect. univ. dr. Camelia Crăciun.

În distribuţia din care au facut parte actorii 
Maia Morgenstern, Cornel Ciupercescu, Alina 
Tomi, Nicolae Botezatu, Mirela Nicolau, Nicolae 
Călugăriţa, Cristina Cârcei şi Viorel Manole, 
spectacolul a adus în atenţia publicului ipostaza 
de peţitor a lui Menahem Mendel. Fragmentul 
dramatizat a arătat cum eroul romanului, vrând 
să unească doi miri fără a-i cunoaşte, iar părinţii 
supunându-se cutumei de a oferi punctual, pe 
hârtie – prin peţitori şi prin depeşele trimise –, 
reperele nurorilor şi ale ginerilor ideali, ajung să 
„facă vederea” pentru două fete.

CLAUDIA BOSOI

(Urmare din pag. 11)

Intelectualii evrei din Hârlăul de altădată
stabilit în Australia. 
A colaborat la ziare 

şi reviste australiene. Prima carte pe care 
a publicat-o acolo a fost o culegere a 
articolelor sale, în limba română, despre 
Mihai Eminescu.

Dramaturgul MIHAIL DAVIDOGLU 
s-a născut la Hârlău în anul 1910. A ab-
solvit Facultatea de Litere şi Filozofie din 
Bucureşti, a profesat în şcoli primare şi 
medii, predând limbi clasice. A debutat 
ca dramaturg în anul 1947.

Toţi aceşti patru intelectuali şi mulţi alţii 
au făcut parte dintre cei pe care regretatul 
Liviu Moscovici (z.l.) îi denumea, în arti-
colele sale,”marii evrei din micile oraşe 
româneşti“.

Din mici sau mari oraşe româneşti 
(Ştefăneşti, Moineşti, Bacău, Iaşi, Ro-
man, Frumuşica, Botoşani şi încă din 
multe altele...) au plecat în lume mulţi 
intelectuali evrei care s-au remarcat prin 
realizările lor în domeniul cultural, ştiinţific 
şi economic. 

(Urmare din pag. 8)

Foto: Oana Monica Nae

Cornel Ciupercescu şi Alina Tomi
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ערב סדר פסח של קהילת יהודי 
בוקרשט אורגן, כמו בשנים האחרונות, 

בבית הכנסת הגדול, מלא עד אפס 
מקום, על ידי המתפללים, חברי 

הקהילה, הנהגת הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה, קהילת יהודי 

בוקרשט, בני ברית, אגודת היהודים 
מרומניה קורבנות השואה, וגם על ידי 

מוזמנים רבים, נציגיה של נשיאות 
רומניה, של הממשלה, של הסגל 

הדיפלומטי, של הפרלמנט, של הדתות. 
הטקסים הדתיים נערכו בהשתתפותם 
של הרב הכולל רפאל שפר, של החזן 

הראשי יוסף אדלר ושל החזן אמיליאן 
פושטאי. לאחר מכן נערכה הסעודה 
המסורתית של סדר פסח. אדוארד 

קופפרברג, מזכ"ל הפדרציה וראש לשכת 
הרבנות, הדריך את אסיפת היהודים 

במה שנקרא סדר פסח. במילים אחדות, 
הוא הסביר את סמליות סעודת הסדר 

וסיפר על תולדות הפולחן המסורתי, של 
המנהג; שולחן הסדר הופיע אחרי חורבן 

בית המקדש הראשון. הגדה של פסח, 
הספר שבו מתארים את צעדי הפולחן 

בפרקים, היא בת אלף שנים. 
והוסיף אדוארד קופפרברג כי פסח 

הוא חג הכבוד והאביב, אמנם מה 
שלא אומרים מתייחס לכך שהוא חג 
השאלות, של הילדים שרוצים לדעת 
מהו ומדוע אנחנו מתנהגים בצורה 

אחרת. אמנם שאלות צריכים לשאול גם 
אנחנו, המבוגרים. לכן, אחרי השאלה 

"מה נשתנה" המסורתית, שנשאלה 
על ידי ילד, מגיעות שאלות שנשאלו 
על ידי הכלכלן, אובידיו בנסקו, סגן 
יו"ר הפדרציה; על ידי המהנדס ז'וסי 
יעקובסקו, יו"ר בני ברית רומניה; על 

ידי המהנדס פאול שווארץ, יו"ר קהילת 
יהודי בוקשרט; ועל ידי ד"ר אלכסנדרו 
אליאס, אחד מוותיקי הקהילה. אדוארד 

קופפרברג גם הבהיר שהציווי לזכור 
את הרדיפות שחווינו, מחייב אותנו, 
היהודים, לדאוג לאלה שנרדפים גם 

היום בשל יהדותם, ומחייב אותנו לא 
פחות לכוון את מחשבותינו אלה על 
קורבנות פיגועי טרור במצרים, שמתו 

רק מפני שהיו נוצרים.
בנאומו, ד"ר אאורל ויינר, יו"ר 
הפדרציה, הדגיש את חשיבות חג 

הפסח, את סמליותו היום, את היחסים 
המצוינים של הקהילה היהודית עם 

האוכלוסייה הרומנית – רוב אוכלוסיית 
המדינה – ועם בני מיעוטים אחרים 
ודתות אחרות. פאול שווארץ, יו"ר 

קהילת יהודי בוקרשט, בירך את האירוע 
ואת המשתתפים.

לרגל חג הפסח, אישים פוליטיים 
רבים של רומניה רצו לברך את 

הקהילה היהודית. לכן, היועץ הנשיאותי 
סרג'יו ניסטור, מהמחלקה לתרבות, 

דתות וחג המאה שנים, קרא את המסר 
של נשיא רומניה, קלאוס יוחאניס. 

במסר הנ"ל נאמר: "לרגל חג הפסח, 
אני רוצה לשלוח להנהגת הפדרציה 

של הקהילות היהודיות מרומניה ולכל 
חבריה את מחשבותיי הטובות ביותר 
יחד עם איחולים חמים לאושר וחיים 
משותפים טובים". נשיא רומניה חשב 

"שהחג היהודי של פסח מביא הזדמנות 
נוספת לפתח דו-שיח וסובלנות".

ויקטור אופאסקי, מזכיר המדינה 
במשרד הדתות, העריך את חשיבות 
החג, בהתאם להסברים שונים. יו"ר 

בית הנבחרים ליביו דראגנאה מסר גם 
הוא ברכות למשתתפים בליל הסדר. 

המקהלה "זמיר" ומקהלת ההיכל 
הכוראלי תרמו ליצירת אווירה אמיתית 

של חג. סעודת סדר פסח אורגנה גם 
על ידי המארחים של "הבתים החמים" 

ובכל הקהילות היהודיות מרומניה. 

zicedid ze`ivnd
 ה' ניסן תשע"ז - ד' אייר תשע"ז כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

סדר פסח תשע"ז בבוקרשט, בבית כנסת 
מלא עד אפס מקום

לפני זמן קצר, הרב רפאל שפר 
קיבל מהרבנות הראשית של מדינת 

ישראל סמיכה, אישור התואר של רב. 
יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות 

מרומניה, ד"ר אאורל ויינר, המליץ 
למועצת ההנהלה על מינויו בתור רב 

כולל של הפדרציה, המלצה שהתקבלה 
בשמחה. בהזדמנות זו ביקשנו מהרב 

להעניק ריאיון, אחרי חמש שנים וחצי 
מאז הריאיון הראשון שהעניק לעיתון 

"המציאות היהודית".
המרואיין הסביר לנו, קודם לכול, את 
שלושת התנאים הנדרשים כדי להיות רב 
בקהילה בגולה. הראשון הוא הלמדנות. 

לגביו, הוא למד שנים רבות בישיבה, אם 
כי לדבריו הישיבה לבדה אינה מכינה 

אותך לתפקיד זה. התנאי השני, אף הוא 
הכרחי – המלצת הנהגת הישיבה. היא 
מתייחסת להתנהגות ולדרך המחשבה. 
תנאי שלישי, נדרש ניסיון מעשי בחיי 

הקהילה בגולה. בלי התערבות בחיים 
היהודיים שבגולה, אינך יכול לקבל את 
התואר הנ"ל. המשרה של רב ברומניה – 
פירושה של דבר שהוא הצליח להשתמש 
בידע הרב שצבר במאמצים רבים לאורך 
השנים כדי למלא שליחות אחידה לאורך 

כל ההיסטוריה.
הרעיון להחליף את עיסוקיו ממדע 

ללימוד הדת, התקבל אצלו כאשר ביקר 
בישיבה והבין שמקומו שם. אף על פי 
שלא רצה להתערב בחיים הציבוריים, 

הוא החליט לקבל את ההזמנה להיות רב 
ברומניה, היות שהרגיש שצריך לעשות 

שינוי חדש בחייו.
כאשר התייחס לקשיים שבחיי הדת 

ברומניה, הרב הכולל רפאל שפר הדגיש 
מצד אחד את המחסור ברבנים, מצב 

שמונע ממנו לעסוק יותר באנשים, 
כיוון שהוא נאלץ לעמוד מול תפקידים 

מנהליים, שעבור פתרונם נדרשים 

ההשכלה הרבנית והתואר רב. מצד שני 
הוא שם לב לגידול במספר היהודים 

שבאים להתפלל בבתי כנסת, דבר 
שמצביע על עלייה בתחושת האחריות 

של האנשים כלפי חיי הדת, ועל עלייה 
בהתעניינותם בבית כנסת. לפי דעתו, 
המחסום המרכזי ביחס לבית הכנסת 

הוא שהאנשים אינם יודעים מה עושים 
כאן ודבר זה מרחיק אותם. לכן הוא 
החליט לארגן קורס של שיעורי דת 
מעשיים, שלתקוותו יתפתח בעתיד. 

הרב הכולל גם דיבר על חשיבותה של 
הכשרות, שהיא אמצעי לאחד, לחזק את 

אחדות הקהילה ולקרב את היהודים 
שהגיעו ממדינת ישראל ומארצות 

אחרות...
לעתיד, רפאל שפר חושב להקים 

עמוד בפייסבוק בעברית, שיפנה דווקא 
לסוג זה של אנשים שהם חשובים 
לפיתוח הקהילה היהודית ברומניה.

הרב הכולל רפאל שפר: ההתגרות הגדולה ביותר בשביל רב ברומניה 
היא לערב כמה שיותר אנשים בחיים היהודיים

"השמחה לא להיות מושלמת": 
השקת הספר עם אותה כותרת 

(בשפה הרומנית) של רירי 
סילביה מנור בבית הכנסת 

הגדול בבוקרשט
"אצלנו, השקות ספרים הם דיונים", 

ציין יו"ר הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה, ד"ר אאורל ויינר, 

שהיה יו"ר של ישיבת בוקר ביום 
ראשון, שהוקדשה לספר זיכרונותיה 

של רירי סילביה מנור, שראה אור לא 
מזמן בהוצאת הספרים "חומאניטאס" 

שבבוקרשט בשפה הרומנית. אחרי 
שעזבה את רומניה בשנת 1959, הרופאה 

רירי מנור חזרה בה אחרי 1990 
ועזרה לחולים רומניים רבים לקבל 
את מאור עיניהם מחדש. את השקת 
הספר אירגנה הפדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה בשיתוף קהילת יהודי 
בוקרשט, בבית הכנסת הגדול שבעיר 

הבירה. ד"ר אאורל ויינר התייחס 
בדבריו ל"שפה הרומנית היפה שבה 

שולטת המחברת", ל"משחק עם השנים", 
ולנימוק המוצג בספר זה נגד ההשמצה 

האנטישמית לפיה "היהודים הביאו 
את הקומוניזם". תיאור של פליצ'יה 
ולדמן: "שירה בפרוזה"; "היסטוריה 

שחיה אותה עם הלב"; "פאזל שבו אין 
זמן"; "סיפור התבגרותה של ילדה" 

במסגרת "המציאות הטראומתית" מתוך 
"שתי תקופות מפנה בהיסטוריה של 

רומניה, דברי ימי מדינת ישראל החל 
בשנות ה-60, 'כאשר המדינה הייתה 

בבנייתה' ושל קשיי קריעת השורשים". 
אישור על "התבגרות ספרותית", הספר 

הוא "ציור-קיר מלא מליצות", אמר 
הסופר בדרוס חוראסאנג'יאן, היות 

שהוא "מאחד זיכרונות מן הילדות, מן 
הבגרות, מאורך חיים מקוטעים, מוצגים 
ביחד". את הספר אפשר להבין בצורה 

כפולה, זיכרונות ותעודות, ציין ד"ר 
רזוואן ואונקו, מרצה באוניברסיטה. 

"רירי חיברה רומן מזיכרונותיה, מפני 
שהיא בוחנת את עצמה ובמקביל את 
ההיסטוריה שבה חייה ועברה". כאשר 
הודתה לכולם, רירי מנור תיארה את 
לידת הספר וציינה את סגירת המעגל: 
בית הכנסת הגדול שבו התחתנה, שבו 

גם הייתה השקת הספר הנ"ל. 
את התוכנית המוזיקאלית אירגנו 
תלמידי המכללה הלאומית על שם 

"דינו ליפאטי" מעיר הבירה, כישרונות 
שהתגלו על ידי ינקו צוקרמן. כך, 

הדברים המשיכו דרך ניגון.

"לקהילה שלנו יש 
עתיד"

במשך ארבעה ימים באקאו, העיר 
המולדבית, אשר בה 27 בתי כנסת 

מלפני מלחמת העולם השנייה – אמר 
מארח תוכנית "בראשית", מהדורה 14, 

יו"ר קהילת יהודי באקאו, המהנדס 
איזו בוטנרו – הייתה מרכז של 

רוחניות יהודית ברומניה. באירוע 
נכחו ראשי קהילות, רבנים, חזנים, 

משרתים בקודש, יהודים מכל הארץ. 
בשיתוף קבוצת המארגנים, החזיר 

מנהל הג'יונט בשביל רומניה, ישראל 
סבג, לזיכרונם של 260 המשתתפים 
(מספר שיא בהתייחס לאוכלוסייה 

היהודית של היום), את דברי דוד בן 
גוריון: מי שמכיר את תולדות עם 
ישראל ואינו מאמין בנסים, אינו 

מציאותי. דבריו אלה נאמרו לקראת 
חג הפסח, כאשר אבותינו וכל העולם 

העתיק היו עדים לנסים והנפלאות 
הנשגבים ביותר "בימים ההם, בזמן 

הזה", שנעשו על ידי הקב"ה. מכאן גם 
נושא הדיון: אישיותו של משה רבנו. 

ישיבת פתיחה, שהיו"ר שלה היה מנהל 
המרכז הקהילתי היהודי מבוקרשט, 
עדי גירון, הייתה הזדמנות לראש 

עיריית באקאו, קוסמין נקולא, לבטא 
את הערכתו והכרתו לתרומת יהודי 

באקאו בפיתוח העיר; ויו"ר הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה, ד"ר 
אאורל ויינר, לתאר היסטוריה קצרה 

של תוכנית "בראשית" והצלחתה, לציין 
ערכי תרבות של אותו אזור ולהודות 

למארגני האירוע; למנהל ג'וינט 
בשביל רומניה, ישראל סבג, להבליט 

את הדמות ההיסטורית והנצחית 
של יצירתו של משה רבנו ולהגדיר 

את המושג "יהודי נודע"; בשביל 
ד"ר גבריאל ברזילי, אחד המרצים 

הישראלים, להראות שמשה נבחר על 
ידי הקב"ה להנהיג ולפעול בפני חוסר 
צדק ולהביא לבני ישראל ולאנושות 

את התורה שקיבל מידי הקב"ה.
"איך נראה משה רבנו בקולנוע 
במאה שנים אחרונות"; "הצעדים 
הראשונים של משה בתור נביא"; 

"מסגרתה הלשונית של משה במצרים"; 
"סגנון המנהיגות של משה בעיני 

בני עמו"; "ענישתו של משה אחרי 
מי מריבה" – כל אלה היו הרצאות 
שניתנו על ידי ד"ר גבריאל ברזילי 

ועל ידי ד"ר פליצ'יה ולדמן, ד"ר יושי 
פארג'און וד"ר אשר שפריר. הספר 
"השואה תחת ממשלת אנטונסקו", 
מאת ד"ר ליביו בריש, הוצג על ידי 

ד"ר אאורל ויינר, יו"ר הפדרציה. 
רגעים מיוחדים שהיו: קבלת 
השבת בבית הכנסת של הסוחרי-

תבואה, שנפתח מחדש אחרי 35 שנה; 
הבדלה בפני בית הממונה על המחוז. 
הלימודים התבלטו באיכות ההרצאות 

על אודות: מדע וחוכמה; שוויון 
הז'אנר הספרותי ; קטעים מתולדות 
יהודי באקאו; איש מדע – איש חיי 
חברה, הפעילות הרוחנית והתרבותית 
של הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה ושמירת המורשת היהודית 
הקדושה; המושג של חופש. המרצים 
היו: צביקה כפיר, סרנה אדלר, פאני 

קלטמן, טיבריו רוט, עמנואל פושטאי, 
כריסטי עזרי, ד"ר אאורל ויינר, 

המהנדס רודי מרקוביץ והרב הכולל 
רפאל שפר. שירים וריקודים יהודיים 

ליבבו את הטקסים בעונג שבת 
ובמוצאי שבת. 

הרצאות פתוחות של המרצים, 
ודברי הסיכום של מנהל הג'וינט 
בשביל רומניה, ישראל סבג, שגם 
העניק ריאיון לעיתון "המציאות 

היהודית" והודה למארגנים, למרצים 
ולמשתתפים סגרו את המהדורה ה-14 

של "בראשית".
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FILE DE CALENDAR6 6
Evrei născuţi în luna mai

Ury Benador (Simon Schmidt) 
– scriitor. Născut la Milişăuţi, Buco-
vina, 1 mai 1895. Romane asupra 
mediului evreiesc din România inter-
belică. Decedat la Bucureşti, 1971.

Vladimir (Jean) Colin – scriitor. 
Născut la Bucureşti, 1 mai 1921. 
Basme, unele inspirate din folclorul 
evreiesc şi povestiri science-fiction. 
Decedat la Bucureşti, 1991.

Theodor (Benjamin Zeev) Herzl 
– scriitor şi om politic. Născut la 
Budapesta, 2 mai 1860. A propus 
întemeierea statului evreu şi a con-
vocat primul congres sionist, Basel, 
1897. Decedat la Viena, 1904.

Golda Meir (Mabovich-Meyer-
son) – om politic israelian. Născută 
la Kiev, 3 mai 1898, emigrată în 
SUA,1905 şi în Palestina, 1921. 
Prim-ministru al Israelului, 17 mai 
1969 – 3 iunie 1974. Decedată la 
Ierusalim, 1978. 

Yehuda Amichai – poet israeli-
an. Născut la Würzburg, Germania, 
3 mai 1924, emigrat în Palesti-
na,1935. Decedat în Israel, 2000.

Amos Oz (Klausner) – scriitor 
israelian. Născut la Ierusalim, 4 mai 
1939. Romane şi eseuri traduse în 
42 de limbi şi publicate în 43 de ţări, 
printre care în limba română.

Idel Ianchelevici – sculptor şi 
desenator. Născut la Leova, Basa-
rabia, 5 mai 1909, stabilit în Franţa. 
Lucrări remarcate prin expresivitate. 
Decedat la Maison-Laffite, Franţa, 
1994.

Sigmund (Sigismund Schlo-
mo) Freud – psihiatru, părintele 
psihanalizei. Născut la Pribor, Cehia, 
6 mai 1856, doctor în medicină de 

la Universitatea din Viena, 1881. 
Refugiat la Londra, unde a decedat 
în 1939.

Rose Auslander (Rose-Bea-
trice Scherzer) – poetă. Născută la 
Cernăuţi, 11 mai 1901. Primul volum 
de versuri, ”Die Regenbogen”, 1939. 
Decedată la Düsseldorf, 1988.

Moshe Dayan – general şi om 
politic israelian. Născut în kibuţul 
Degania Alef, 20 mai 1915. Ministru 
al Apărării şi ministru de externe al 
Israelului. Decedat la Tel Aviv, 1981. 

Abraham Geiger – rabin şi 
cercetător în studii iudaice. Născut 
la Frankfurt-am-Main, 24 mai 1870. 
Promotor al reformismului religios 
iudaic. Decedat la Berlin, 1874.

Joseph (Iosif Alexandrovici) 
Brodsky – poet. Născut la Lenin-
grad, 24 mai 1940, stabilit în SUA, 
1971. Premiul Nobel pentru litera-
tură, 1987. Decedat la New York, 
1996.

Bob Dylan (Robert Allen Zim-
merman) – cântăreţ şi poet. Născut 
la Duluth, Minnesota, 24 mai 1941. 
Interpret de muzică folk şi blues. Pre-
miul Nobel pentru literatură, 2016.

Max Brod – scriitor de limbă ger-
mană. Născut la Praga, 27 mai 1884. 
A publicat 83 de romane şi volume 
de povestiri. Emigrat în Palestina, 
1939, decedat la Tel Aviv,1968.

Henry (Heinz Alfred) Kissin-
ger – diplomat, analist şi om politic. 
Născut la Furth, Germania, 27 mai 
1923, emigrat în SUA, 1938. Secre-
tar de Stat pentru afaceri externe al 
SUA, 1969-1977, autor al politicii de 
destindere. Premiul Nobel pentru 
pace, 1973.

Evrei decedaţi în luna mai
Paul Celan (Antschel) – poet de 

limbă germană. Născut la Cernăuţi, 
1920, stabilit la Paris, 1947. Poeme 
pe tema suferinţei în Holocaust. S-a 
sinucis la Paris, 1 mai 1970. 

Giacomo Meyerbeer (Jacob Li-
ebmann Beer) – compozitor. Născut 
la Tasdorf, Berlin, 1791. Combină 
stilul de orchestră german cu muzica 
vocală italiană. Decedat la Paris, 2 
mai 1864.

Moses (David Moişe) Rosen 
– rabin şi lider comunitar. Născut la 
Moineşti, 1912. Şef-rabin al evreilor 
din România,1948-1994 şi preşedin-
te al F.C.E.R., 1964-1994. Decedat 
la Bucureşti, 6 mai 1994.

Mordechai Anielewicz – lider 
al grupului ”Zydowska Organizac-
ja Bojowa”, a condus răscoala 
ghetoului din Varşovia. Născut la 
Wyszkow, Polonia,1919. A fost 
ucis în timpul răscoalei la Varşovia,  
8 mai 1943.

Uri Zvi Grinberg – poet şi 
jurnalist idiş-ebraică. Născut la 
Bialikamin, Galiţia,1896, stabilit în 
Palestina, 1923. Premiul Israel pen-
tru poezie, 1957. Decedat în Israel, 
8 mai 1981. 

Nelly (Leonie) Sachs – poetă. 
Născută la Schöneberg, Berlin, 
1891, refugiată în Suedia, 1940. 
Poezii şi piese de teatru pe teme 
iudaice şi asupra Holocaustului. 
Premiul Nobel pentru literatură, 
1966. Decedată la Stockholm, 12 
mai 1970.

Saul (Saul-Erik) Steinberg – 
desenator. Născut la Râmnicu Sărat, 
1914, emigrat în SUA, 1941. Circa 
1200 desene, cartoane şi caricaturi, 
multe publicate în revista ”The New 
Yorker”. Decedat la New York, 12 
mai 1999.

Sholem Aleichem (Solomon 
Naumovich Rabinovich) – scriitor 
clasic idiş. Născut la Pereyaslav, 
1859, stabilit la New York, 1914. 
Romanele, povestirile şi piesele sale 
au fost traduse în numeroase limbi, 
printre care şi în română. Decedat la 
New York, 13 mai 1916.

Alexandru Sever (Solomon 
Silberman) – scriitor. Născut la 
Moineşti,1921. Povestiri, piese de 
teatru şi romane, unele referitoare la 
viaţa evreilor din România. Stabilit în 
Israel, 1990, decedat la Beer Sheva, 
13 mai 2010.

Gustav Mahler – compozitor. 
Născut la Kaliste, Cehia, 1860. 
Considerat o punte între tradiţia 
austro-germană din secolul al XIX-
lea şi modernismul de la începutul 
secolului al XX-lea. Decedat la Vie-
na, 18 mai 1911.

Jacob (Yakov) Fichman – poet 
ebraic. Născut la Bălţi, Basarabia, 
1881, emigrat în Palestina, 1919. 
Pre miul Israel pentru literatură, 1957. 
Decedat în Israel, 18 mai 1958. 

Baal Shem Tov (Rabi Yisroel 
ben Eliezer) – rabin, întemeieto-
rul hasidismului. Născut la Okopy 
Swietcy Trojcy, 1698, când fortăreaţa 
era anexată Moldovei. Decedat la 
Medzhybizh, Ucraina, 6 Sivan 5520 
(22 mai 1760, după calendarul gre-
gorian).

Mordecai Manuel Noah – lider 
evreu american. Născut la Philadel-
phia, 1760. A propus întemeierea 
unui stat evreu în Great Island, SUA. 
Decedat la New York, 22 mai 1851.

Sydney (Irwin) Pollack – actor, 
regizor, producător de filme. Născut 
la Lafayette, Indiana, SUA, 1934. A 
produs 44 de filme şi a regizat 21. 
Decedat la Pacific Palisades, Los 
Angeles, 26 mai 2008.

Joseph Roth – scriitor şi jurna-
list. Născut la Brody, Galiţia, 1894. 
Romane şi reportaje privitoare la 
problematica evreimii contempora-
ne. Decedat la Paris, 27 mai 1939.

Ilya Prigogine – om de ştiinţă. 
Născut la Moscova, 1917, stabilit în 
Belgia, 1929. Premiul Nobel pentru 
chimie, 1977, pentru cercetări în 
domeniul structurilor disipative, 
sistemelor complexe, ireversibilităţii. 
Decedat la Bruxelles, 28 mai 2003. 

Ephraim Katzir (Katchalski) – 
om de ştiinţă şi politician israelian. 
Născut la Kiev, 16 mai 1916, imigrat 
în Palestina, 1925. Specialist în 
ingineria enzimelor. Preşedinte al 
Israelului, 1973-1978. Decedat la 
Rehovot, 30 mai 2009.

Max Blecher – scriitor, principa-
lul reprezentant al literaturii auten-
ticităţii. Născut la Botoşani, 1909, 
bolnav de morbul lui Pott. Scrieri 
care prezintă atmosfera kafkiană a 
sanatoriului şi suferinţa bolnavului, 
traduse în zece limbi. Decedat la 
Roman, 31 mai 1938.

Biografii şi informaţii culese de 
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

Y  D E C E S E  Y  C O M E M O R Ă R I  Y

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna martie 2017: IOIL 
GHERMAN (83 de ani, Cimitirul Giurgiului); STOICA 
VERONICA (82 de ani, Cimitirul Giurgiului); STOLERU 
EVA (82 de ani, Cimitirul Sefard); BUTOIU CLARA (70 
de ani, Cimitirul Giurgiului); ABRAM EMANOIL (95 
de ani, Cimitirul Sefard); BARZOI CAMELIA (59 de 
ani, Cimitirul Giurgiului); BERARU CAROL (82 de ani, 
Cimitirul Giurgiului).

La data de 26 aprilie 2017 se împlinesc trei ani de la 
trecerea în nefiinţă a regretatului IACOB IOAN VICTOR 
CAROL zis JOHNNY, şeful Obştii Evreieşti din Orşo-
va. Fie-i amintirea binecuvântată. Rudele şi prietenii îl 
regretă profund.

Pe 27 mai 2017 (02 Sivan) se vor împlini 5 ani 
de când dragul nostru tată şi frate AVRAM HERS, 
din Piatra-Neamţ, a trecut în nefiinţă. A rămas în 
inimile celor ce l-au cunoscut ca un exemplu de 
modestie, credinţă şi bun-simţ. Fiul şi surorile nu 
te vor uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească 
în pace.

Vigder S. Meier, soţ, Grimberg Silvia, Sacagiu 
Florina, fiică, Vigder Eduard, Vigder Adriana, fiu 
şi noră, Roland, Carin Elad, nepot, anunţă înce-
tarea din viaţă a scumpei lor VIGDER ANIROZ. 
29 Adar 5777.

 Ne-a părăsit poetul Evghenii  Evtuşenko
Luni, 3 aprilie 2017, agenţiile de 

presă au anunţat încetarea din viaţă 
a poetului de talie mondială Evghenii 
Evtuşenko. Aflat la Tulsa, în Oklaho-
ma (SUA), unde a predat mai mulţi 
ani literatura rusă, el a fost unul dintre 
cei mai activi poeţi ruşi pe plan civic, 
fiind remarcat atât pentru atitudinea 
sa antistalinistă (poemul „Moştenitorii 
lui Stalin”), cât şi filosemită, scriind 
încă în 1957 (după mărturia prietenu-
lui său, Toma George Maiorescu) şi 
publicând în 1960 poemul „exploziv” 
„Babii Iar” (locul unde naziştii au ucis, 
în septembrie 1941, peste 50.000 evrei). Autori-
tăţile sovietice au negat o lungă perioadă acest 
masacru. Apoi, în 1970 au ridicat un monument, a 
cărui placă comemorativă – scrisă în rusă, ucrai-
neană şi idiş – menţionează „cetăţeni sovietici”. 
Poemul antologic al lui Evtuşenko conţine un 

protest vehement împotriva aceas-
tei poziţii negaţioniste, aminteşte de 
Dreyfus, de Anna Frank şi se în-
cheie cu vechiul slogan pogromist 
Bei jidov, spasai Rassiiu – Bate-i 
pe jidani, salvează Rusia. Poetul a 
revenit la tema evreiască în poemul 
„Hidrocentrala Bratsk”. 

S-a bucurat de simpatia evreilor 
din toată lumea. Congresul Mon-
dial Evreiesc a anunţat cu durere 
dispariţia sa. 

L-am văzut prin anii ’60, la Mos -
co va. Amintea, ca manieră de a 

recita, de Maiakovski, era la fel de adulat. Născut 
într-o familie de ucrainieni exilaţi în Siberia de 
Stalin, a fost unul dintre disidenţii  ruşi, părăsin-
du-şi patria prin anii ’80. 

Să-i fie amintirea binecuvântată.
BORIS MARIAN

U n  g e s t  d e  o n o a r e
La sfârşitul lunii martie a avut loc inaugurarea 

unui monument funerar în cimitirul de pe şoseaua 
Giurgiului. Un semn de recunoaştere, la iniţiativa 
preşedintelui Comunităţii Evreilor din Bucureşti, 
ing. Paul Schwartz, pentru memoria celui care a 
fost Horovitz Sahar, decedat în 1973, dar şi un 
gest cu o importantă încărcătură simbolică, pentru 
problema presantă a miilor de evrei înhumaţi în 
cimitirele din oraş, fără a avea un monument fune-
rar care să amintească de ei aşa cum se cuvine.

”La acea vreme, acest om a fost înmormântat 
pe banii comunităţii, dar nu i-a făcut nimeni un 
monument. Am considerat, mai ales că mormân-
tul este aici, la alee, că este necesar să facem 
acest monument. După cum se vede şi pe placă, 
donatorul pentru acest monument este familia lui 
Schwartz Filip, al cărui tată este înmormântat în 
imediata apropiere, la aleea principală. La iniţiati-
va mea, a fost contactat donatorul şi iată că acesta 
este primul monument care se realizează, din cei 
trei mii de morţi, din cele trei cimitire din Bucureşti, 
care nu au monumente. Aceasta este şi una din 

cauzele pentru care avem probleme în cimitire. 
Sunt zone în care cresc buruieni, copaci. S-au 
lăsat spaţii, nu s-a acoperit cu beton, iar acolo 
cresc copaci care răstoarnă monumentele. M-am 
ocupat în ultimii ani de această problemă a cimi-
tirelor, pentru că şi la noi, ca şi la celelalte culte, 
este o obligaţie esenţială”, a spus Paul Schwartz  
în discursul său, vorbind despre problemele cu 
care se confruntă cimitirele evreieşti din oraş.

”În cel mai scurt timp, la Cimitirul Filantropia 
vom inaugura un monument al unui colonel, erou 
din primul război mondial, mort în 1927, mormânt 
pe la care până acum nu a trecut nimeni. Împre-
ună cu generalul (r) Mihail Ionescu, am hotărât 
să facem tot ce este nevoie pentru a inaugura 
acest monument”, a mai anunţat Paul Schwartz.

”Problemele sunt multe… Spre exemplu, 
Capela de la Cimitirul Spaniol este în pericol de 
prăbuşire. De trei ani încerc să obţin fonduri. Sunt, 
aşadar, foarte multe probleme.

Eu fac apel, de câte ori pot, să vină oamenii 
să îngrijească mormintele celor din propriile 
familii, măcar ale părinţilor şi ale bunicilor. Toată 
lumea aşteaptă să o facă Federaţia. Federaţia 
şi comunitatea nu dispun de atât de mulţi bani. 
Trebuie să ne gândim la acest aspect şi e bine 
ca fiecare dintre noi să spunem mai departe ce 
trebuie făcut.

Eu am vrut să dau un exemplu şi puteţi ve-
dea ce am făcut cu mormintele părinţilor mei, 
pe care le-am transformat, aşa cum se vede, pe 
orizontală. În acest fel, nu mai pot fi distruse. Eu 
vă mulţumesc că am onorat un răposat, un om, 
un evreu, Horovitz Sahar!”

Ceremonia s-a încheiat cu o rugăciune rostită 
de cantorul Emanuel Pusztai, alături de membrii 
comunităţii care au participat la ceremonie.

GEORGE GÎLEA

Un lamed vavnic  al timpului 
nostru: Nelu Şaler z.L. 

Cei de la Federaţie, unde a fost şeful Servi-
ciului Tehnic, îl considerau pe Justin Şaler z.l., 
Nelu – pentru apropiaţi, un excelent profesionist. 
Echipa JCC, unde pilota, la Radio Şalom, emi-
siunea „Poveşti de viaţă”, îi aprecia înzestrările 
de producător şi moderator. Puţini ştiu cine a 
fost Nelu, cu adevărat: un lamed vavnic. Când 
am fost imobilizată-n spital luni de zile, din cauza 
unui accident, a venit zilnic la mine cu mâncare şi 
medicamente, refuzând să primească bani. Când 
soţia lui, Eliza, s-a îmbolnăvit, s-a retras la cămin, 
pentru ea; fără efuziuni. A plecat Dincolo unul din 
cei 36 de drepţi pe care se sprijină lumea. (I.D.)

Trei ani fără Andrei Călăraşu
Se împlinesc trei ani de când Andrei Călăraşu 

ne-a lăsat mai singuri, mai săraci. 
Bernard Gropper, devenit  marele regizor 

Andrei Călăraşu – în amintirea supravieţuirii sale 
miraculoase din Trenul Morţii care îl dusese de la 
Iaşi la Călăraşi – a lăsat în urma sa o moştenire 
nepieritoare. Acum, când el nu mai este, filmele 
sale ne pot încă face să zâmbim, chiar să râdem. 

Andrei Călăraşu a fost o personalitate impo-
sibil de uitat, de ignorat, de smuls din realitate. 
Plecat în Israel, a rămas prezent şi interesat de 
viaţa din România, pe care o comenta cu umor, 
de multe ori, însă, cu un zâmbet amar. Plecat 
dintre noi, rămâne un reper de tandreţe şi înţe-
legere umană în eternitate.

Să-i fie amintirea binecuvântată!



24  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 492-493 (1292-1293) - 1 – 30 Aprilie 2017

tea transmi-
terii tradiţiilor. 
De la ghetoul 
medieval la 
ştetl-ul pre-
modern din 
Europa de 
Est, şi apoi 
la comunită-
ţile moderne 
(construi te 
p e  m o d e l 
amer ican) , 
D a n - I o n u ţ 
Julean ana-
lizează orga-

nizarea spaţială şi edilitară a evreilor eu-
ropeni, în relaţia ei nemijlocită cu cultura 
iudaică (în special cu Halaha, Şulhan 
Aruh şi alte scrieri normative).

Dincolo de stăpânirea desăvârşită a 
istoriei arhitecturale evreieşti în Europa, 
mi se pare excepţională claritatea cu 
care cercetătorul relevă dinamica vieţii 
comunitare evreieşti, în transformările pe 
care le suferă habitatul acesteia. Cartea 

lui Dan-Ionuţ Julean surprinde una dintre 
calităţile eminente ale gândirii evreieşti 
dintotdeauna, care este raportul optim 
între tradiţie şi modernitate, între păstrarea 
neîntinată a identităţii şi adaptarea la me-
diu şi epocă. Fie că este un spaţiu închis, 
prin forţa discriminării (cum este ghetoul), 
fie că este spaţiul deschis de azi (în care 
cercetătorul surprinde existenţa unei co-
munităţi reale, mai mici, şi a uneia virtuale, 
creată de mijloacele de comunicare mo-
derne), habitatul iudaic exprimă această 
impresionantă capacitate de a răspunde, 
simultan, nevoilor comunităţii, ale fiecărui 
membru al ei, şi de a proiecta dimensiunea 
universală a spiritului evreiesc.

Asemenea cărţi ne atrag atenţia 
asupra valorii şi complexităţii spirituale a 
patrimoniului cultural evreiesc, de la noi 
şi din întreaga lume.

RĂZVAN VONCU
*DAN-IONUŢ JULEAN – Spaţiul iudaic, un spa-

ţiu al comunităţii, Editura Paideia, Bucureşti, 2016.

Mă abat, pentru 
un număr, de la re-
gula de a scrie numai 
despre cărţi ale au-
torilor evrei, pentru a 
face cunoscută citito-
rilor revistei noastre o 
cercetare eminentă, 
dedicată unui aspect 
mai puţin studiat al is-
toriei poporului evreu. 
Este vorba despre 
cartea Spaţiul iudaic, 

un spaţiu al comunităţii, aparţinându-i lui 
Dan-Ionuţ Julean.

Autorul, arhitect şi profesor de istoria 
arhitecturii la Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca, nu este la prima lucrare 
dedicată culturii evreieşti. Angrenat în 
programul de cercetare a Patrimoniului 
Cultural al Comunităţii Evreieşti din Ro-
mânia, JEWISH-ROM, Dan-Ionuţ Julean 
a mai publicat studii despre patrimoniul 
evreiesc din Oradea şi, respectiv, despre 
muzeele evreieşti din ţara noastră. 

Spaţiul iudaic, un spaţiu al comu-

nităţii aduce, însă, o nouă dimensiune 
cercetărilor vizând istoria şi patrimoniul 
evreiesc, nu numai din România, ci din 
întreaga Diasporă. Lucrarea este remar-
cabilă prin conexiunea între cultură şi 
viaţa comunitară evreiască, între habitat 
şi identitatea culturală. Pornind din Anti-
chitate – mai exact, din momentul în care 
iudaismul Templului este înlocuit de cel al 
Sinagogii –, Dan-Ionuţ Julean analizează 
reflectarea tradiţiei şi a gândirii iudaice în 
modul de organizare spaţială a comuni-
tăţilor care se stabilesc în Europa, după 
distrugerea celui de-Al Doilea Templu şi 
alungarea unei mari părţi din populaţia 
evreiască din Ereţ Israel de către romani. 

Astfel, după ce trecerea de la iudais-
mul Templului la cel rabinic, al Sinagogii, 
şi fixarea în scris a tradiţiei religioase fac 
posibilă supravieţuirea şi chiar înflorirea 
iudaismului, începând din secolul al II-lea  
al erei noastre, comunităţile evreieşti din 
Diaspora s-au organizat spaţial (în funcţie, 
desigur, şi de restricţiile care le erau impu-
se de majoritate), astfel încât să asigure 
prezervarea identităţii evreieşti şi purita-

O  c e r c e t a r e  d e s p r e  s p a ţ i u l  i u d a i c
Realitatea 

cărţii

Î n  p a t u l  l u i  P r o c u s t
Sărac, dar cinstit, e doar o vorbă făcută să 

amintească de vulpea pentru care strugurii erau 
prea acri, alăturarea celor două noţiuni fiind cel 
puţin forţată. Sărăcia e un flagel, nu o virtute, şi 
ea trebuie eliminată, nicidecum admirată sau res-
pectată. Dacă în 2007 România ar fi ratat intrarea 
în UE, am fi putut liniştiţi să ne bălăcim în sărăcia 
noastră ancestrală şi virtuoasă, fără să ne deran-
jeze cineva.  Dar, integraţi într-o structură a cărei 
cheie de boltă e convergenţa, suntem obligaţi să 
ne ridicăm la nivelul celorlalţi, şi asta cât putem 
de repede, deoarece în Tratatul de Aderare este 
specificată şi obligaţia de adopta, mai devreme sau 
mai târziu, moneda euro.

Aici, însă, încep bătăile şi durerile de cap. După 
secole de pauperitate endemică, adâncită şi de 
jumătate de veac de comunism, românii erau atât 
de departe de felul în care se trăia în Occident, 
încât odată intraţi în UE printr-o decizie pur politică 
şi ruptă de realitate, toate guvernele româneşti au 
avut un ţel comun: diminuarea sărăciei şi a distanţei 
dintre noi şi celelalte popoare membre ale Uniunii. 

Dar, în ciuda eforturilor şi a unor incontestabile 
succese, România a rămas tot pe penultimul loc din 
UE la nivel de trai, pentru că oricât am fi progresat, 
nici ceilalţi nu stăteau pe loc, să ne aştepte. Azi, 
România are peste o treime din populaţie expusă 
riscului de sărăcie, deşi din 2008 încoace noi am 
avansat cel mai rapid pe linia eliminării acestui 
flagel. Dovadă că azi un bucureştean are nevoie 
de 114 salarii medii (9,5 ani) ca să îşi cumpere un 
apartament de 50 mp, iar în 2008 îi trebuiau 395 
de salarii medii (33 de ani) ca să facă aceeaşi achi-
ziţie. Cu tot acest avans, anul trecut costul mediu 
al orei de muncă era la noi de 5,5 euro, în timp în 
Zona Euro un salariat câştiga 29,8 euro. Greu la 
deal cu boii mici!

În aceste condiţii, mai ales că România înregis-
trează de ceva vreme unele dintre cele mai dina-
mice ritmuri de creştere economică, o lege privind 
salarizarea unitară a bugetarilor era necesară, 
una făcută cu cap şi coadă, care să prevadă atât 
un nivel unitar de retribuire a aceleiaşi munci, cât 
şi o creştere substanţială a salariilor. O lege care, 
vorba lui Traian Băsescu, să te facă să rămâi în 
istorie. Deşi documentul se referă numai la buge-
tari, el afectează şi sectorul privat, care nu poate 
rămâne în urma celui public, fără să îşi piardă cei 
mai buni angajaţi, piaţa muncii funcţionând după 
principiul vaselor comunicante. De altfel, tocmai din 
pricina acestui principiu, care ne dezavantajează, 
ne-am tot văzut medicii, cercetătorii, profesorii şi 
alţi specialişti pleacând din România, după ce aici 
au mers gratuit la şcoală, ca găina care ciuguleşte 
într-o curte şi face ouăle în alta. O altă racilă pe care 

actuala lege îşi propune să 
o rezolve. 

Deşi era atât de aşteptată şi necesară, legea 
salarizării unitare a stârnit un uragan politic. De la 
sindicate până la Mugur Isărescu, de la Liviu Drag-
nea până la Traian Băsescu şi Sorin Grindeanu, 
toată lumea e de acord că nu mai putea fi amânată 
adoptarea unui sistem care să readucă echitatea 
pe piaţa muncii şi lefuri mai mari. Fără ele, nici nu 
putem visa la convergenţă, iar fără aceasta din 
urmă, nu putem adopta moneda euro. Pe de altă 
parte, cu salariile „dospite” peste măsură, tot nu 
putem face acest pas, din cauză că riscăm să ratăm 
nivelurile prevăzute de criteriile de la Maastricht, 
respectiv curs de schimb şi inflaţie stabile, deficit 
bugetar de 3%, datoria publică de maximum 60% 
din PIB, ca să nu mai vorbim de urcarea dobânzilor 
la care vom putea contracta împrumuturi externe.

Ca să ne apropiem de media bunăstării din 
Zona Euro, în care vrem să ne integrăm, am avea 
nevoie de 9-10 ani, dacă reuşim să păstrăm un ritm 
de creştere economică de 5% pe an. Şi aici încep 
suferinţele pe un adevărat pat al lui Procust. Toţi 
vor să câştige mai bine acum, dar nici mecanismele 
economice nu pot fi forţate să meargă mai repede, 
nici politicienii nu le pot spune alegătorilor că abia 
peste un deceniu o vor duce cam ca semenii lor 
occidentali. De unde şi neînţelegerile între putere 
şi opoziţie, între promotorii legii şi unii analişti. Toţi 
sunt de acord că legea e binevenită, dar nu şi cu 
amploarea măririlor. Pentru unii, patul lui Procust 
e prea mare. Pentru alţii, el e prea scurt.

Or, temutul pat nu poate fi destul de cuprinzător, 
atâta timp cât autorităţile nu reuşesc să alimenteze 
bugetul colectând eficient taxele şi impozitele (azi 
numai 30% din veniturile statului sunt asigurate pe 
această cale) şi atâta timp cât contribuţia industriei la 
apariţia unor noi locuri de muncă a scăzut de la 30% 
la 18%. Nici fondurile europene nu sunt suficiente 
ca să suplinească amorţirea investiţiilor publice, anul 
acesta nemaifiind resurse la buget pentru plata părţii 
noastre la proiectele europene, iar comisarul Corina 
Creţu semnala cu disperare că nivelul de fonduri 
atrase este, deocamdată, puţin peste zero.

Ca atare, dacă nu vrem să schingiuim nici po-
pulaţia, nici politica, nici economia, încercând să le 
culcăm pe un pat care nu li se potriveşte, creşterile 
salariale, fără de care nu ne putem integra în Zona 
Euro, nu pot fi nici mai ample, nici mai rapide decât 
o permite propria noastră productivitate. 

Iar nerealizarea obiectivelor de convergenţă nu 
numai că ne îndepărtează de integrarea în Zona 
Euro, dar poate eroda rapid o zestre politică iniţial 
surprinzător de solidă.

ALX. MARINESCU

Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abonamentele 
pentru cititorii din provincie se vor face la comunităţile evreieşti 
din localitatea respectivă. ABONAŢII SUNT RUGAŢI SĂ COM-
PLETEZE ADRESA EXPEDITORULUI PE CUPON! Pentru 
cei din Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din str. Sfânta Vineri nr. 
9 – 11, cod poştal 030202. Cod fiscal F.C.E.R.: 7426470. 
Abonamentele se mai pot achita şi prin mandate poştale fie pe 
adresa F.C.E.R. – la oficiile poştale din localitate, fie la BCR 
SECTOR 3, SUCURSALA UNIREA. Adresa băncii: BD-UL 
UNIRII NR. 43-45 BL. E2-E3, SECTOR 3, BUCUREŞTI. Contul 
IBAN: BCR RO51RNCB0074011952750001(LEI), RO40R-
NCB0074011952750005 (USD), RO94RNCB0074011952750003 
(EURO), swift: RNCBROBU, sau BANK LEUMI ROMÂNIA, 
SUCURSALA MOŞILOR, Adresa băncii: CALEA MOŞILOR 
NR. 280, SECTOR 2, BUCUREŞTI, Contul IBAN: RO89DAF-
B108000090989RO02, RO06DAFB108000090989US02, 
RO46DAFB108000090989EU02, swift: DAFB RO22. Pentru 
EUROPA, un abonament pe un an costă 45 de euro (cu toate 
taxele incluse). Pentru EXTRA EUROPA, un abonament costă 
95 de dolari USA (cu toate taxele incluse). Pentru Israel, un 
abonament pe un an costă 40 de dolari USA.
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Gândul 
scris

„Livada de vişini” 
 la Premiile UNITER
Prioritatea acordată de redacţie premierelor 

TES a dus la amânarea cronicii consacrate „Li-
vezii de vişini”; spectacol care, iată, rămâne în 

actualitate căci figurează la nominalizările pentru 
Premiile UNITER.

Cum am mai scris, am apreciat montarea TV 
a lui Alexandru Lustig drept o abordare matură, 
profundă, echilibrată şi totodată originală. 

Mereu atent la tulburătoarea ambiguitate a 
scriiturii lui Cehov, regizorul dezvoltă, nu o dată 
impresionant, tema Iluziei şi, mai ales, pe aceea 
a relaţiei cu Timpul (aici cantonarea obsesivă în Trecut a unor 
oameni ce resimt prezentul ca incert şi se tem de viitor!). Sistemul 
propus de el – de stări, de relaţii, confesiuni, aspiraţii, speranţe, 
tatonări, tropisme – nu falsifică reţeaua creată de genialul drama-
turg. Nu tratează simplificator şi nici brutal acuzator eroii (chiar 
dacă opuşi ca spirit practic, bună credinţă ori trezie a conştiinţei).

În plus, realismul situaţiilor – în genere satisfăcător transmis, 
modulat şi valorizat prin ritmuri şi decupaje – este aşezat consec-
vent în rama unor sugestii simbolice. (Spaţiul de joc cu interioare 
ce se deschid spre afară; timpul desfăşurării întâmplărilor ce 
debutează în semiobscuritatea nopţii târzii; succesiunea ano-
timpurilor ce marchează permanenţe şi treceri dar şi o renaştere 
specifică doar lumii vegetale; forţa suverană a Memoriei şi glisa-
rea din clipă în amintire şi din real în imaginar – un fantasmatic 
evocator sau premonitoriu; apa lacului în care s-a înecat, asemeni 
Pescăruşului, Grişa, şi în care tinerii se avântă inconştienţi, fără 
şanse de „purificare” etc.)

Este evidentă insistenţa pe nelinişti, frământări, frustrări, pe 
viaţa interioară trădată de gesturi; ori, dimpotrivă, pe absenţa (ge-
neratoare de comic grotesc) a interiorităţii şi plinătăţii construcţiei. 
Reuşită, atinsă prin actori bine armonizaţi din câteva generaţii. 
Depun mărturie compoziţiile lui Dan Aştilean (Lopahin), a Ancăi 
Sigartău, a lui Marian Râlea şi a regretatului Ion Besoiu (Firs); 
ori apariţiile Ioanei Anastasia Anton, a Andreei Bibiri, a lui Mihai 
Călin şi Gelu Niţu.

Cât priveşte pe Ranevskaia, creaţia Valeriei Seciu ţine de 
miracol: ca întâlnire nemaisperată cu un rol visat; ca revenire 
pe scenă după o lungă absenţă; ca renaştere la viaţa în artă, 
într-un spectacol în care o talentată cronicară a văzut şi o me-
taforă a ceea ce a fost teatrul românesc, ca „livadă”, în zilele lui 
de glorie; ca forţă şi relevanţă interpretativă extraordinară prin 
mijloace expresive neaşteptate. „Regală” în firesc, tăioasă în 
ironie, directă în luciditate, Valeria Seciu transmite „stări” asoci-
ate amintirii, trăirii în vis ori în coşmar într-un mod mai simplu ca 
oricând. Conştiinţa iminentă a sfârşitului (eroina fiind o „moartă 
de vie”) o face pe Ranevskaia indiferentă la aspecte materiale. 
Ranevskaia Valeriei Seciu şi a lui Lustig pare a se fi întors acasă 
într-un pelerinaj recuperator şi iniţiatic; într-o ultimă încercare 
de salvare a lumii ei interioare şi a valorilor sale spirituale. Căci 
pentru ea „Livada...” rămâne un spaţiu al sufletului, o valoare 
fundamentală pentru „marea trecere”.

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru
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