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Cresc indemnizaţiile pentru persoanele persecutate etnic

Persoanele persecutate din motive
etnice de către regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie
1940, până la 6 martie 1945, vor beneficia de indemnizaţii majorate, în urma
adoptării de către Parlamentul României
a Legii pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 105/1999.
Legea este primul proiect legislativ
iniţiat de deputatul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Silviu Vexler,
grija faţă de supravieţuitorii Holocaustului
fiind nominalizată în timpul campaniei
sale electorale ca prioritatea absolută a
acestui mandat în Parlament.
Conform noului act normativ, începând
cu 1 iulie 2017, indemnizaţia lunară creşte
de la 250 de lei la 400 de lei pentru fiecare
an de deportare sau de detenţie, respectiv
de la 200 de lei la 400 de lei pentru supravieţuitorii Trenurilor Morţii.
Începând cu 1 ianuarie 2018, indemnizaţia lunară creşte de la 200 de lei la 250
de lei pentru fiecare an de strămutare,
de muncă forţată, evacuare din propria

locuinţă, iar în cazul în care beneficiarul
de drept al indemnizaţiilor menţionate a
decedat, soţul supravieţuitor poate primi
o indemnizaţie lunară de 200 de lei, dacă
nu s-a recăsătorit între timp.
Ulterior adoptării Proiectului de Lege,
deputatul F.C.E.R. şi-a exprimat recunoştinţa faţă de toate grupurile parlamentare
(PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE, PMP)
pentru votul favorabil acordat, subliniind
încurajarea fără rezerve primită din partea colegilor din Grupul Parlamentar al
Minorităţilor Naţionale şi poziţia publică
exprimată în cadrul dezbaterilor de către
preşedintele Grupului Parlamentar de
Prietenie România-Israel, Gabriel Vlase.
În desfăşurarea procedurii legislative,
sprijinul acordat de preşedintele Comisiei
pentru Muncă şi Protecţie Socială din
Camera Deputaţilor, Adrian Solomon, a
fost esenţial.
Silviu Vexler a menţionat în mod
special susţinerea continuă acordată de
preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu
Dragnea, pentru promovarea acestei legi

în Parlament. Remarcabil este că Proiectul de Lege a fost adoptat cu unanimitate
de voturi atât în Senat, cât şi în Camera
Deputaţilor, ceea ce l-a determinat pe Silviu Vexler să afirme în plen, imediat după
votarea documentului: „Această lege este
un act simbolic de recunoaştere a suferinţei înfiorătoare a unor oameni care au
îndurat greutăţi de nedescris. Chiar dacă
trecutul nu poate fi schimbat de nimic,
prin acest vot Parlamentul României
face un adevărat gest de umanitate şi
demnitate”. (R.E.)
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Interviul

lunii
mai
Preocupări,
evenimente şi proiecte
Cu dr. AUREL VAINER, preşedintele F.C.E.R.

Reporter: Care au fost cele mai
importante proiecte în agenda dumneavoastră, din ultima vreme?
Aurel Vainer: Nu de mult am avut
sărbătorile de primăvară, Pesahul, cu
manifestări de mare deschidere. Nu
uitaţi că noi desfăşurăm şi o importantă
activitate de cunoaştere şi recunoaştere reciprocă. Cu prilejul sărbătorilor am transmis
multe scrisori de felicitare, dar, la rândul nostru, am
primit multe mesaje, inclusiv din partea instituţiilor de
vârf ale statului român. Am avut un Seder de Pesah cu
peste 300 de invitaţi, şi din comunitate, dar şi din afara
ei, pentru ca oaspeţii să ne cunoască la noi acasă, cu
obiceiurile noastre. Aşadar, sărbătorile ne-au preocupat
foarte mult în ultima vreme.
Dar eu am avut şi alte proiecte foarte importante în
această perioadă, de exemplu, pregătirea Adunării Generale. Am avut de susţinut câteva materiale importante:
programul de acţiuni până la viitorul Congres, am vorbit
despre o serie de principii în administrarea şi gestionarea resurselor umane şi despre concepţia sistemului de
salarizare, în contextul naţional de revedere a sistemului
de salarizare. De asemenea, am discutat despre unele
proiecte noi, pe care le-am adoptat recent. Este vorba
despre crearea Forumului Român pentru Combaterea
Antisemitismului şi Promovarea Înţelegerii între Oameni.
Aşadar, o abordare în oglindă. Nu doar o activitate de
combatere a antisemitismului, ci şi una de promovare
a înţelegerii. Este un proiect amplu şi, în primul rând,
vreau să ne folosim de această imensă resursă care
este internetul. Forumul va avea un cont de facebook,
iar participarea nu va fi formală, ci directă. Oricine se
poate implica, în diferite forme, cu opinii, luări de poziţie
şi aşa mai departe.
Spre exemplu, de curând s-a produs vandalizarea
din Cimitirul Giurgiului. Să ştiţi că, într-un fel, am fost
bucuroşi să vedem reacţia promptă a autorităţilor, cu
mesaje ferme din partea Preşedinţiei, a conducerii
Parlamenului, a Guvernului. Sigur, sperăm ca adevărul
să iasă la iveală. Deocamdată se cercetează, dar am
avut această reacţie.
– Ce ne puteţi spune despre activitatea editorială?
– Am avut de curând lansarea unor cărţi în cadrul
matineelor noastre duminicale. A fost lansarea cărţii
„Bucuria de a nu fi perfectă”, de scriitoarea israeliană de
origine română Riri Manor. A fost prezentată publicului
şi o altă carte, de această dată una apărută la Editura
Hasefer, intitulată „După colţ”, scrisă de Carol Feldman.
Cel mai recent, la Templul Coral am lansat o carte a
profesorului Carol Iancu şi a fiului său, Michael Iancu,
despre relaţiile dintre Israel şi diaspora. O carte extrem
de interesantă, în limba franceză. Cred că Editura
Hasefer va face demersuri să
GEORGE GÎLEA
o traducă, în curând.
(Continuare în pag. 23)
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Interpelare adresată
ministrului Afacerilor Interne,
Carmen Daniela Dan
Din activitatea
deputatului F.C.E.R.
În urma vandalizării unui număr
de zece morminte în Cimitirul Evreiesc din Şoseaua Giurgiului, din
Bucureşti, deputatul F.C.E.R., Silviu
Vexler, a adresat ministrului Afacerilor Interne din Guvernul României
o interpelare la care a fost solicitat
răspuns scris.
În textul interpelării, deputatul Silviu Vexler a amintit că „în noaptea de
23-24 aprilie 2017, zece monumente
funerare au fost vandalizate în Cimitirul Evreiesc din Şos. Giurgiului,
Bucureşti. În aceeaşi zi, evreii din
întreaga lume au comemorat moartea celor şase milioane de evrei ucişi
în Holocaust (Iom HaŞoah).
Alături de numeroşi membri ai
comunităţii pe care o reprezint în
Parlamentul României, sunt convins
că ziua aleasă nu este o întâmplare.
Acest fapt reprezintă un act grav de
antisemitism, dar mai ales un atac şi
o jignire la adresa comunităţilor evreieşti din întreaga lume şi a evreilor
din România.
În acelaşi timp, am fost dezamăgit de soluţia prezentată într-un
timp foarte scurt de către Direcţia
Generală de Poliţie a Municipiului
Bucureşti: „în urma investigaţiilor
efectuate în zona adiacentă au fost
identificaţi trei minori, stabilindu-se
faptul că (…) aceştia ar fi escaladat
gardul împrejmuitor şi, fără o motivaţie anume, din teribilism, au tras
de pietrele funerare, lovindu-le cu
picioarele”.
În interpelarea sa, Silviu Vexler
şi-a exprimat „neîncrederea în soluţia prezentată, luând în considerare
că identificarea unor suspecţi minori
reprezintă motivarea standard oferită în cazul devastărilor cimitirelor
evreieşti din ţara noastră. O soluţie
dreaptă, în conformitate cu legile
în vigoare, reprezintă nu numai o
reparaţie morală pentru cele zece
familii şi pentru întreaga comunitate
evreiască, ci şi o modalitate firească
şi democratică a societăţii româneşti
de a descuraja astfel de acte de
vandalism şi antisemitism în viitor”.
Având în vedere cele de mai
sus, deputatul F.C.E.R. a solicitat,

în interpelarea sa, să fie informat
„care au fost mijloacele şi probele
care au fundamentat concluziile
exprimate în comunicatul public
(nr. 85/25.04.2017) al Direcţiei Generale de Poliţie a Muni-

cipiului Bucureşti
la care am făcut
referire anterior”,
„care sunt măsurile
exacte dispuse la
nivelul Ministerului
Afacerilor Interne
pentru identificarea
iniţiatorilor şi a autorilor reali din
spatele acestui act de antisemitism” şi dacă „există un plan de
acţiune pentru conştientizarea
personalului şi instituţiilor aflate în
subordinea Ministerului Afacerilor
Interne asupra gravităţii unor astfel
de evenimente”.
În măsura în care vom avea informaţii noi, vom reveni pe această temă.
(pentru detalii, v. p. 9) (M. Oberschi)

Preşedintele Donald Trump în Israel

„În numele Statelor Unite
ne angajăm să vă susţinem şi
să apărăm valorile noastre comune”

Începutul primei vizitei efectuate de preşedintele SUA în străinătate
s-a desfăşurat în Orientul Mijlociu, respectiv în Arabia Saudită, unde s-a
întâlnit şi cu lideri ai 55 de state musulmane, şi în Israel. În toate convorbirile pe care le-a avut cu lideri israelieni, saudiţi şi palestinieni, precum şi
cu membrii Consiliului de Cooperare al Golfului, două au fost aspectele
reluate de Donald Trump: lupta comună împotriva terorismului şi pericolul
reprezentat de Iran, care sprijină şi finanţează grupări teroriste. Trump a
reafirmat că va face tot posibilul ca Teheranul să nu poată să-şi producă
arma nucleară. La Riad, el a cerut statelor musulmane să-i alunge pe
terorişti şi din interiorul ţărilor lor şi să formeze un front comun împotriva
ameninţărilor reprezentate de forţele Statului Islamic.
În cele 28 de ore petrecute în
Israel, Donald Trump a vrut să
demonstreze că esenţa declaraţiilor sale din timpul campaniei
electorale – alianţa strategică
cu Israelul, rolul statului evreu
în Orientul Mijlociu şi simpatia
lui personală faţă de poporul
evreu – au rămas aceleaşi,
chiar dacă nu a putut, cel puţin
deocamdată, să respecte unele dintre promisiunile făcute,
cum ar fi mutarea Ambasadei
SUA la Ierusalim. Trump a fost
foarte precaut în cuvântările
sale din Israel şi a evitat orice
fel de referire la subiectele
sensibile, considerând probabil
că ele trebuie abordate întrun alt cadru. De aceea, chiar
dacă a vorbit despre reluarea negocierilor israeliano-palestiniene, nu a
avansat vreun termen; a menţionat doar că ambele părţi doresc acest
lucru şi că sunt create condiţiile pentru a încheia un acord de pace bun,
pentru care şi-a oferit sprijinul. El a adăugat şi că ţările arabe condiţionează apropierea de Israel, cu care împărtăşesc interese comune în lupta
împotriva terorismului, de reluarea negocierilor
Eva Galambos
israeliano-palestiniene. Ideea a fost prezentată în
(Continuare
în pag. 24)
convorbirile avute cu preşedintele Reuven Rivlin,

Premierul Sorin Grindeanu în vizită oficială la Ierusalim

Israelul, cel mai apropiat aliat şi partener al României din Orientul Apropiat

Prim-ministrul României, Sorin Grindeanu, a efectuat
o vizită oficială în Israel, la invitaţia omologului său israelian, Benjamin Netanyahu. Şeful Guvernului român a
fost primit de preşedintele Reuven Rivlin şi de premierul
Netanyahu.
Agerpres precizează că şefii celor două guverne au
participat la semnarea unei Declaraţii de intenţie privind reducerea tarifelor internaţionale de roaming între
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
din România şi Ministerul Comunicaţiilor din Israel şi a
unei Declaraţii de cooperare între Ministerul Economiei
din România şi Ministerul Economiei şi Industriei din
Israel. Cel de-al doilea document vizează cooperarea
în domenii precum transportul de energie electrică şi
gaze naturale, cercetare, dezvoltare şi inovare, tehnologii
înalte şi investiţii.
În întâlnirea cu Benjamin Netanyahu, premierul
Grindeanu a amintit că în 2017 România şi Israelul sărbătoresc 69 de ani de relaţii diplomatice neîntrerupte,
iar Statul Israel este „cel mai apropiat aliat şi partener”
al ţării noastre din această regiune.
Şeful Guvernului israelian a apreciat poziţiile ferme
transmise de premierul român împotriva antisemitismului
şi a profanării cimitirelor evreieşti, precum şi prietenia
sinceră şi constantă dintre cele două ţări, actuala vizită
fiind considerată o dovadă în acest sens.
Înaintea întâlnirii cu premierul Netanyahu, prim-mi-

Premierii Sorin Grindeanu
şi Benjamin Netanyahu

nistrul Grindeanu a fost primit de preşedintele Reuven
Rivlin. Acesta a apreciat faptul că una dintre primele
vizite externe ale premierului român este făcută în Israel.
La rândul său, oaspetele i-a transmis preşedintelui Rivlin
că îl aşteaptă în România, anul acesta.
Sorin Grindeanu s-a întâlnit şi cu israelieni de origine
română, afirmând cu acest prilej: „Comunitatea evreilor
din România a avut şi are în continuare un rol important
în societatea românească, înregistrându-se o foarte
bună cooperare atât în domeniul economic, cât şi în cel
educaţional şi cultural. În spiritul acestui dialog foarte
bun pe care România îl are cu Statul Israel, Parlamentul
României (...) a adoptat, anul trecut, un act normativ re-

feritor la restituirea proprietăţilor evreieşti, supravieţuitorii
Holocaustului având prioritate în soluţionarea cererilor”.
Totodată, şeful Executivului român a amintit că Teatrul
Evreiesc de Stat din România a fost restaurat cu fonduri
guvernamentale, iar înfiinţarea unui Muzeu al Holocaustului şi al Comunităţii Evreieşti este un proiect pe care
îl urmăreşte în mod special. „Este un lucru extrem de
important pentru statul român să avem un asemenea loc,
care să ne aducă aminte de evenimente care s-au petrecut în istoria poporului român”, a mai spus Grindeanu.
„Este esenţial să spunem tineretului secolului XXI
adevărul despre acea perioadă neagră din istoria omenirii, despre rădăcinile urii, discriminării şi intoleranţei care
au dus la tragedia Holocaustului, astfel încât tinerii să
nu-şi piardă curajul de a preveni şi de a combate astfel
de acte în viitor”, a afirmat premierul Grindeanu, la finalul
vizitei la Muzeul Yad Vashem.
„Preocuparea noastră pentru memoria Holocaustului
trebuie să se reflecte şi în modul în care îi respectăm pe
cei ce au suferit şi care mai sunt astăzi alături de noi,
în ţară sau în străinătate. (...) Parlamentul României a
adoptat anul trecut mai multe amendamente la Legea
de restituire a proprietăţilor confiscate abuziv de regimurile totalitare, stabilind că supravieţuitorii Holocaustului
au prioritate în soluţionarea cererilor”, a amintit Sorin
Grindeanu. (M.O.)
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Adunarea Generală a F.C.E.R.

Un program pe patru ani
va deschide mai larg uşa
spre viitor

În zilele de 2 şi 3 mai a.c., la Sinagoga Mare din Bucureşti s-au desfăşurat
lucrările Adunării Generale a F.C.E.R.C.M. Au participat membrii Consiliului
de Conducere, prim-rabinul Federaţiei,
preşedintele C.E.B., preşedinţii de comunităţi din provincie şi numeroşi invitaţi
– reprezentanţi ai Guvernului României,
respectiv secretarii de stat Victor Opaschi
(Departamentul Cultelor) şi Aledin Amet
(Departamentul pentru Realţii Interetnice
– DRI), ambasador Mihnea Constantinescu (MAE), reprezentanţi ai Cultelor
– P.S.Ieronim Sinaitul, vicar patriarhal,
lideri ai organizaţiilor evreieşti AERVH,
BB România, Asociaţia Sionistă, Asociaţia
Centrală de Colaborare România-Israel.

a precizat preşedintele F.C.E.R. Congresul a făcut bilanţul a şase ani de activitate
şi a jalonat obiectivele pentru următorii
patru ani, care asigură dezvoltarea în
continuare a Federaţiei, a vieţii comunităţilor evreieşti, care au peste 7000 de
membri, astfel că există condiţii pentru a
duce o activitate comunitară şi religioasă.
Proiectul schiţat pentru viitorul Federaţiei
de către preşedintele, vicepreşedintele şi
secretarul general ai F.C.E.R. s-a bazat
pe principiile continuităţii, înnoirii, întineririi şi progresului continuu. Preşedintele
F.C.E.R. a scos în evidenţă în mod special întinerirea cadrelor de conducere,
realizată nu numai la nivelul Consiliului
de Conducere ci şi în comunităţi şi în

a Holocaustului (Sinagoga Mare) şi una
religioasă (Templul Coral).
Membrii F.C.E.R. sunt şi membri activi
în organizaţiile evreieşti internaţionale. De
asemenea, noul deputat, un om tânăr şi
cu iniţiativă, desfăşoară o activitate parlamentară susţinută. Se realizează în continuare un program de înnoire a lăcaşurilor
de cult la Oradea, Bacău, Iaşi, Hârlău şi
Alba Iulia. Preşedintele Federaţiei le-a
mulţumit preşedinţilor de comunităţi şi
colegilor din Federaţie pentru activitatea
depusă. Din păcate, a amintit el, un punct
slab este cel legat de cimitire, unde ar fi
necesar un efort colectiv, care să îi includă
şi pe cei care au rude îngropate acolo.
Pentru viitor, a spus vorbitorul, trebuie
adoptate programe pe patru ani, precum
dezbaterea şi soluţionarea unor actualizări
ale Statutului. Foarte importantă este o reformă în structura resurselor umane, unde
unii paşi au fost deja făcuţi. În altă ordine de
idei, preşedintele F.C.E.R.-C.M. a subliniat
că Execuţia bugetară pe anul trecut a fost
echilibrată, s-a gospodărit bine ceea ce am
avut, iar acum urmează prezentarea noului
buget, realizat printr-o abordare constructivă, dorinţa noastră fiind o înnoire managerială. Adunarea Generală va adopta şi
proiectul de program pe patru ani.
Preşedintele F.C.E.R.-C.M. a mulţumit
Joint-ului pentru sprijinul permanent acordat, benefic comunităţilor din România,
deşi fondurile acordate nu mai sunt la
fel de generoase ca în trecut, anunţând
organizarea unui eveniment dedicat unui
secol de activitate a Joint-ului în România.
De asemenea, a mulţumit şi autorităţilor
române care ne sprijină, dovadă a convieţuirii în armonie cu poporul român.

Distincþii pentru
prietenii comunitãþii
Această primă Adunare Generală
de după alegerile din iulie 2016 a fost
cadrul în care participanţii au avut posibilitatea, pe de o parte, să ia cunoştinţă
de primele măsuri luate de noua conducere, pe de altă parte, prin Programul
prioritar de acţiune al F.C.E.R.-C.M.
pentru perioada 2016-2020, ale cărui
principale idei au fost prezentate cu prilejul reuniunii Consiliului de Conducere
din martie de la CIR Be’Yahad Cristian
(R.E. nr.492-493,1-30 aprilie 2017),
să-şi poată forma o imagine despre evoluţia viitoare a vieţii comunităţilor evreieşti
din România. De asemenea, lucru obligatoriu fără de care obiectivele nu pot fi
realizate, au fost prezentate şi votate atât
Execuţia bugetară pe anul trecut, cât şi
Proiectul de buget pentru 2017.
Un material însoţitor, primit de toţi
participanţii, a rezumat activitatea noii
conduceri în perioada august 2016 aprilie 2017. Au fost analizate rezultatele
Departamentului financiar-contabil, activitatea Biroului de muzeistică, respectiv
realizarea diferitelor acţiuni din cadrul
proiectului ”Artă, Educaţie, Memorie”
şi modul lor de finanţare, activitatea
Departamentului de Protocol şi Relaţii
Internaţionale, a Biroului Administrativ, a
Compartimentului de Arhivă şi a Oficiului
de Protecţie şi Pază.
O sinteză a rezultatelor celor nouă
luni de activitate şi noile direcţii pe termen mediu şi lung au fost prezentate de
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.

Un Raport sintetic, dar cuprinzãtor
Binecuvântarea prim-rabinului Rafael
Shaffer a relevat momentul bine ales
al desfăşurării acestei întâlniri – Iom
Haaţmaut, Ziua Israelului. Subliniind că
decizia pe care a luat-o David ben Gurion
de a declara independenţa Israelului a
fost foarte grea, dar bună, prim-rabinul a
urat Adunării să procedeze la fel şi să ia
decizii bune.
Congresul al III-lea al F.C.E.R. din iulie
2016 a fost organizat după prelungirea cu
doi ani a mandatului vechii conduceri, dar
a fost o decizie corectă, deoarece s-au
putut finaliza o serie de proiecte începute,

Parlament. Toate acestea conferă un plus
de energie activităţii comunitare. În acest
context s-au amintit realizările pe planul
Federaţiei şi al comunităţilor, organizarea şi participarea la acţiuni naţionale,
înnoirea CIR-urilor, asistenţei sociale şi
medicale prin acordarea asistenţei în
Bucureşti şi în provincie din fonduri ale
Claims Conference, îmbunătăţirea serviciilor şi condiţiilor la cele două cămine
de vârstnici, din Bucureşti şi Arad, iar la
Bucureşti continuă activitatea de modernizare a căminului.
Viaţa de cult a înregistrat, de asemenea, rezultate foarte bune, se oficiază
mai multe servicii religioase, a crescut
numărul rabinilor, la marile sărbători religioase numărul enoriaşilor este în creştere,
se organizează cu succes activităţi de
educaţie iudaică –Talmud Tora, Bereşit,
Keşet, cu mulţi participanţi. Activitatea de
educaţie iudaică este foarte variată şi la
aceasta se adaugă activitatea culturală –
matinee de duminică, lansări de carte, iar
”Festivalul Sebastian”, organizat anual la
Brăila, va deveni festival internaţional sub
patronajul ministrului Culturii. ”Podurile
Toleranţei”, eveniment iniţiat de B’nai
B’rith, sprijinit de F.C.E.R., se va îmbogăţi
cu noi participanţi, din partea altor etnii
minoritare din România.
Dr. Aurel Vainer a acordat o atenţie
specială acţiunilor de combatere a antisemitismului şi acţiunilor de comemorare
a Holocaustului şi le-a amintit pe cele
organizate în ultimele luni – comemorarea deportărilor din Bucovina de Nord şi
Dorohoi, cu o largă participare centrală
şi locală, comemorarea Pogromului de
la Bucureşti , inaugurarea Piaţetei Dr.
Alexandru Şafran şi a unui monument
dedicat victimelor Pogromului de la
Bucureşti. Ne implicăm şi în manifestări
internaţionale, precum cea de la Yad
Vaşem organizată de AMIR, a subliniat
vorbitorul, care a menţionat şi alte proiecte importante – organizarea Muzeului
Iudaismului la Roş Pina, a Muzeului de
Istorie a Evreilor şi Holocaustului din România, iniţiativă a Guvernului român, şi
Muzeul de Istorie a Evreilor din România
organizat de F.C.E.R., cu trei componente: de istorie (Templul din Mămulari),

În cadrul solemn al Adunării Generale,
conducerea F.C.E.R. a ţinut să-i recompenseze pe cei atât din afara cât şi din interiorul
Federaţiei, care şi-au manifestat prietenia şi
devotamentul faţă de comunitatea evreilor.
Astfel, a fost acordată Medalia de Onoare
”Prieten al Comunităţilor Evreieşti” (distincţie care onorează personalităţi neevreieşti şi
care până acum a fost acordată foştilor şefi
de stat ai României, unor înalţi reprezentanţi
ai cultelor, unor miniştri, academicieni etc.)
d-nei Margareta Teodorescu, fost judecător
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru
prietenia manifestată
faţă de comunitate şi
implicarea directă în
activitatea Federaţiei,
respectiv în buna desfăşurare a Congresului al III-lea al F.C.E.R.
Mulţumind, Margareta
Teodorescu a spus că
se simte deosebit de onorată de aprecieri şi
consideră că recunoaşterea sentimentului
de prietenie, care stă la baza legăturii dintre cele două comunităţi şi care ne uneşte,
va dăinui.
Aledin Amet, secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice, a primit
această distincţie pentru toate demersurile
făcute în favoarea
comunităţii evreieşti,
pentru prezenţa sa
permanentă la cele
mai importante manifestări ale comunităţii
evreilor în realizarea
cărora s-a implicat direct. În cuvântul său,
secretarul de stat a
apreciat că tot ce a
făcut el este dovada sprijinului acordat
de statul român minorităţilor. În cazul lui,
aspectul de excepţie este că un musulman
vine la sinagogă, are legături de prietenie
cu membrii comunităţii. El a ţinut să menţioneze apropierea de dr. Aurel Vainer în
perioada când ambii au fost deputaţi ai
minorităţilor naţionale.
Federaţia a ţinut să ofere această
distincţie şi P.S. Ieronim Sinaitul, pentru
sentimentele de prietenie manifestate
faţă de evrei, participarea la evenimentele
comemorative ale comunităţii, cum a fost
prezenţa sa neobosită la acţiunile desfă-
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şurate în Bucovina
de Nord şi la Dorohoi
cu prilejul comemorării deportării evreilor.
„Sunt emoţionat că
mi s-a făcut această
onoare şi ceea ce
simt nu este numai
prietenie ci şi înţelegere faţă de ideile,
învăţăturile pe care le
împărtăşim, bazate pe Cele Zece Porunci,
pe rădăcinile comune pe care le avem”, a
spus în cuvântul său P.S. Ieronim Sinaitul.
În continuare, au fost acordate unor
membri ai F.C.E.R. Medalii de Onoare în
activitatea comunitară. Aceste distincţii, a
arătat vicepreşedintele F.C.E.R., ec. Ovidiu Bănescu, se acordă pentru abnegaţie
în munca depusă pentru binele colectiv.
Au fost distinşi cu această medalie dr.
Mona Bejan, directorul DASM, Iancu Aizic, preşedintele Comunităţii din Tecuci,
Adrian Gueron, directorul JCC, şi Silvian
Horn, director economic, precum şi Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti. Ei
au mulţumit pentru distincţii şi au scos în
evidenţă că bunele rezultate în activitatea
lor nu le-ar fi putut obţine dacă nu ar fi avut
sprijinul colectivelor din care fac parte.

• Aizic Iancu
• Mona Bejan
• Adrian Gueron
• Silvian Horn
(de la stânga la drepta)
Au fost acordate patru Medalii de Merit
angajaţilor evrei din cadrul F.C.E.R. care
s-au remarcat prin „devotament în activitatea comunitară a evreilor din România,

• Jean Bercu
• Ionel Horn
• Sofia Nagy
• Clemansa Teohari
(de la stânga la drepta)
promovarea valorilor morale şi a identităţii
iudaice, combaterea antisemitismului şi
a negaţionismului”: Clemansa Teohari,
Sofia Nagy, Ionel Horn şi Jean Bercu.

Secretariatul de Stat pentru Culte
sprijinã programul de restaurare
a lãcaºurilor de cult
Victor Opaschi, secretar de stat la
Secretariatul de Stat pentru Culte, a vorbit
despre relaţiile sale personale şi oficiale
îndelungate cu comunitatea evreilor precum şi despre măsurile şi acţiunile iniţiate
de Instituţia pe care o conduce pentru
manifestarea plenară a diferitelor culte,
inclusiv a celui mozaic, sprijinul acordat
pentru salariile angajaţilor, organizarea
unor simpozioane, conferinţe pe teme
religioase, lansări de cărţi, dezbateri,
sărbători şi, mai ales, pentru refacerea
lăcaşurilor de cult. Ca secretar de stat
la Secretariatul de Stat pentru Culte din
2012, îşi dă seama de importanţa acestor
moduri de exprimare a libertăţii religioase şi a impactului lor asupra publicului.
Subliniind importanţa şi rolul sinagogilor în
CLAUDIA BOSOI
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS
ALEXANDRU MARINESCU
(Continuare în pag. 20)
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Războiul de

Era într-o marţi de la sfârşitul lunii
aprilie când am ajuns la Tel Aviv. Se
făceau deja pregătiri pentru Iom HaAţmaut, iar cerul era brăzdat de zeci
de avioane militare.
Cu două zile înainte, patru persoane
fuseseră rănite într-un atentat, în
zona turistică din apropierea unui hotel de pe faleza Tel Aviv-ului. Autor –
un palestinian de doar 18 ani, înarmat
cu un cuţit.
La începutul acestei veri se împlinesc
50 de ani de la Războiul de Şase Zile.

O horã la Zidul Plângerii
Suntem la intrarea în Ierusalimul
vechi, la Poarta Jaffa. În spatele meu, la
câteva zeci de metri în vale, a fost linia
frontului, exact acum o jumătate de secol.
Cobor pe aleea David şi mai departe
pe Hashal Shelet, spre zidul de vest.
În partea dreaptă se întinde mai întâi
Cartierul Armean, apoi cel Evreiesc. În
stânga este Cartierul Creştin, iar mai jos,
Cartierul Musulman.
La Zidul Plângerii sunt sute de oameni.
Mulţi dintre ei se roagă. Alţii fac poze.
Îmi atrage atenţia un grup de vreo 30 de
băieţi de liceu. S-au prins într-o horă şi
cântă Hatikva. Intru în vorbă cu ei şi aflu
că sunt din Argentina.

”Războiul de Şase Zile este foarte important, pentru că ne arată cum am reuşit
să supravieţuim în faţa unor oameni care
îşi doreau să ne distrugă. Prin această
victorie am arătat lumii, atunci, că Israelul
nu este o ţară slabă!”, îmi spune Emilio.
Nu are mai mult de 16 ani şi, chiar dacă
locuieşte la 13 mii de kilometri distanţă,
sentimentul lui de apartenenţă la Israel,
la cultura şi istoria poporului său este
profund.
Las în urmă Zidul Plângerii şi tinerii
care cântă Hatikva şi au toată viaţa înainte. E încă nevoie de speranţă pentru
pace. Fac drumul înapoi spre Poarta
Jaffa, unde mă aşteaptă profesorul Lucian-Zeev Herşcovici.

Scurta istorie a pãcii
Înainte de întâlnirea cu profesorul
meu de istorie, refac în minte momentele
esenţiale ale Israelului, de la Independenţă şi până în 1967, în încercarea de a
trasa premisele Războiului de Şase Zile.
Străbat Sectorul Evreiesc din Ierusalimul
Vechi şi încerc să-mi imaginez cum arăta
în 1948, după ce a fost distrus. Atacul a
venit din ţările arabe vecine, la doar câteva ore de la declararea Independenţei
Israelului de către David Ben Gurion, la
14 mai. După câţiva paşi, şirul gândurilor
se opreşte la Campania din Sinai. Israelul
decide să se retragă din teritoriul cucerit,
lăsând locul Căştilor Albastre ale ONU.
Acestea urmau să garanteze libertatea
navelor israeliene de a trece prin Strâmtoarea Tiran. Traseul era important. Din
Golful Aqaba, sau Eilat, se trecea în
Marea Roşie, apoi în Oceanul Indian. De
altfel, Căştile Albastre au fost înfiinţate
de către ONU chiar în 1948, pentru operaţiunile de menţinere a păcii, cu rolul de
a monitoriza respectarea acordului de
armistiţiu dintre Israel şi vecinii săi arabi.
Aflat la conducerea Egiptului, tânărul
ofiţer Gamal Abdel Nasser îşi doreşte
înlăturarea trupelor de menţinere a păcii
din Sinai şi obţine un acord din partea
ONU în acest sens, în mai 1967.
Tensiunile erau deja la un nivel maxim, iar războiul părea iminent, odată cu
alăturarea Iordaniei şi Siriei la planurile

Zile, după

lui Abdel Nasser de eradicare a
Israelului.

Istoria a vrut însã altfel
Termin de urcat aleea David, iar dincolo de Poarta Jaffa mă aşteaptă fostul
meu profesor, de la care am învăţat, între
altele, despre Mişcarea Haskala. LucianZeev Herşcovici este originar din Galaţi,
iar în timpul Războiului de Şase Zile era
student la Iaşi. A emigrat în Israel în 1972,
iar acum locuieşte în Ierusalim. „Aici, în
faţa noastră, a fost linia frontului. Apoi
luptele s-au dus pe străduţele înguste
din Oraşul Vechi, chiar în spatele nostru.
Pentru a nu fi distruse Monumentele şi
Locurile Sfinte, lupta a fost mult mai grea,
iar mulţi soldaţi israelieni au căzut aici”,
îmi spune interlocutorul meu.
Trei avioane militare brăzdează cerul.
Mai sunt şase zile până la celebrarea a
69 de ani de la Independenţă.
„Îmi amintesc că eram student şi stăteam la cămin, în acea perioadă. Căutam
mult ziarele străine, pentru a afla ce se mai
întâmplă. Citeam şi ziare româneşti, dar
nu găseam în ele toate informaţiile, pentru
că România încerca să păstreze o poziţie
de neutralitate. Citeam mult „Le Monde“
şi „L’Humanité“. Erau şi diverse ziare sovietice şi mai aflam şi din ele câte ceva,
chiar dacă prezentau lucrurile denaturat.
Vorbeam mult între noi şi ne era teamă
să nu înceapă un nou război mondial”, îşi
aminteşte Lucian Herşcovici.
”Desfăşurarea şi deznodământul
războiului au adus însă un entuziasm
general, poate chiar exagerat uneori. Ţin
minte că pe atunci circula o glumă şi în
România, în legătură cu Moshe Dayan
(n.r. - Moshe Dayan, general, aflat la
conducerea Armatei israeliene în timpul
Războiului de Şase Zile). Se făcea că Statele Unite ale Americii ar fi cerut Israelului
să li-l dea pe generalul Dayan, iar Israelul
ar fi răspuns: bine, dar daţi-ne şi voi doi
generali! Pe cine?, întreabă americanii.
Pe General Motors şi General Electric!
Entuziasmul victoriei a fost mare, aşadar. Ţin minte o carte poştală de atunci, pe
care erau trei imagini: Canalul de Suez,
Zidul Plângerii şi un punct din Ramat HaGolan. Entuziasmul acesta s-a pierdut la
Războiul de Yom Kipur, din 1973, atunci
când Israelul a fost din nou atacat prin
surprindere.
În orice caz, statul a evoluat mult în
aceşti 50 de ani. Iniţial, Israelul era un
stat mic şi sărac. Între timp s-a dezvoltat,
au venit mulţi imigranţi şi au contribuit la
dezvoltarea economică şi culturală a ţării”,
îmi spune în final Lucian Herşcovici.
Îmi iau rămas bun de la fostul meu
profesor şi mă îndrept spre Tel Aviv, unde
mă voi întâlni cu regizorul Judd Ne’eman.

Povestea unui erou
Pe Judd Ne’eman îl aştept pe o bancă
la Memorialul Itzhak Rabin. Unul dintre
cei mai importanţi lideri ai Israelului, fost
prim-ministru, Itzhak Rabin a fost comandantul Statului Major al Armatei israeliene
în timpul Războiului de Şase Zile. Pe 4
noiembrie 1995 a fost asasinat în această
piaţă care acum îi poartă numele.
Mă ridic de pe bancă, având această
istorie în minte, şi mă îndrept către cunoscutul regizor şi profesor emerit al Universităţii din Tel Aviv, Judd Ne’eman. Acest
om a fost în prima linie a frontului, în acele
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de ani

păcate, nu am ştiut că urmează să trecem
printr-un teren minat. Spre deosebire de
Egipt, unde am fost în focul luptei, aici,
zile de la începutul lui echipa medicală a fost poziţionată în mariunie 1967. A înfruntat gine. Am început deplasarea prin această
moartea de mai multe ori şi, medic fiind, zonă în timpul nopţii. Era întuneric, iar
a salvat mulţi soldaţi. A fost apoi decorat soldaţii au trecut peste minele explozive. Aşa că am avut foarte multe victime.
pentru fapte de curaj.
„Am luat parte la două bătălii. Prima Mulţi soldaţi au rămas fără picioare, alţii
a fost la graniţa cu Egiptul, iar a doua la au murit. A fost un dezastru. I-am cărat
graniţa cu Siria”, îşi aminteşte fostul medic pe tărgi, spre poalele dealului, unde era
poziţia noastră şi i-am tratat.
Soldaţii Zion Karasanti, Yitzak Yifat şi Haim Oshri la Zidul de
Între timp am cucerit cu totul
Vest la scurt timp după eliberarea lui, în 7 iunie 1967, şi în 2007.
acea poziţie, am dus toţi
răniţii pe vârful dealului şi
am continuat să-i tratăm. Am
reuşit să îi trimitem la spital,
iar acesta a fost pentru mine
sfârşitul războiului”, mi-a
spus Judd Ne’eman.

Rãzboiul vãzut
din România

militar acum regizor de film. „Batalionul
meu a fost amplasat lângă graniţa internaţională cu Egiptul. Întregul batalion a
traversat graniţa şi a trebuit să parcurgem
pe jos aproximativ 15 kilometri, prin dune
de nisip, cu tot echipamentul la noi. Misiunea era să atacăm o poziţie egipteană,
care dispunea de armament anti-tanc.
Eram deja epuizaţi când am ajuns în apropierea acelei poziţii egiptene. Misiunea a
fost însă un succes. A fost un atac rapid
şi am ocupat întregul deal. Apoi ne-am
desfăşurat trupele acolo, pentru a apăra
poziţia pe care tocmai o cucerisem. La un
moment dat am auzit zgomotul motoarelor unor maşini. Bănuiam că sunt vehicule
militare ale egiptenilor, care veneau pentru un contraatac, aşa că eram în alertă.
Am văzut un camion care a intrat în zona
ocupată de noi, iar comandantul nostru a
dat ordin de foc asupra vehiculului, pentru
a-l opri. Imediat, camionul a explodat. Au
fost mai multe explozii, pentru că, de fapt,
acel camion era încărcat cu muniţie. Era
într-o misiune de rutină şi venise să alimenteze poziţia egipteană. Aşadar, ei nici
măcar nu ştiau că noi deja cuceriserăm
acea poziţie.
În acelaşi timp, însă, mulţi soldaţi au
fost ucişi sau răniţi. Iar noi, echipa mea
medicală şi cu mine, am fost nevoiţi să
tratăm soldaţii răniţi grav, în apropierea
exploziilor, pentru că acea încărcătură
de muniţii continua să explodeze. Am
încercat să salvăm cât mai multe vieţi, dar
a durat mult, iar condiţiile au fost foarte
grele”, îşi aminteşte Judd Ne’eman.
Bătălia pentru poziţia de la Um-Katef
a rămas în istorie ca fiind un succes de
foarte mare importanţă şi se studiază,
încă, în manualele de istorie şi strategie
militară.
În dimineaţa de după această cucerire a urmat atacul fulgerător al aviaţiei
israeliene, care a distrus aviaţia Egiptului
la sol. Această imensă victorie avea să
ducă la câştigarea războiului de către
micul stat, înconjurat de inamici. Pentru
Judd Ne’eman a urmat însă întoarcerea
din Egipt. Un drum greu, pe timp de zi,
prin deşert, în care a trebuit să-şi care
colegii morţi şi în acelaşi timp să-i trateze
pe cei răniţi.
A urmat o altă luptă, la graniţa de nord,
cu Siria. „Aici trebuia să cucerim o nouă
poziţie, controlată de armata siriană. Din

Mult timp înaintea acestor
şase zile, dar şi după, paginile ziarelor din toată lumea
au relatat pe larg despre cel
mai fierbinte punct de pe
glob. Pentru evreii din toată lumea a fost
un parcurs dificil, de la îngrijorare şi tensiune extremă, la uşurare şi entuziasmul
victoriei.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai
ner, pe atunci tânăr cercetător ştiinţific la
Institutul de Cercetări Comerciale, îşi făcea griji pentru familia sa, aflată în Israel.
„Am trăit intens acele evenimente, pentru
că o mare parte a familiei mele se afla în
Israel. Nu aveai cum să nu-ţi faci griji…,
ce fac fratele, sora, nepoţii. Ce vreau însă
să subliniez este atitudinea României şi
a şef-rabinului Moses Rosen, pe atunci
conducător al Federaţiei. După 1967 a
ţinut discursuri înflăcărate pro-Israel.
Atitudinea României a fost bună, iar
eu am aflat multe informaţii de la radio.
Se transmitea detaliat ce se întâmplă, iar
pentru noi, evreii care mai eram aici, a
fost o adevărată sărbătoare distrugerea
la sol a aviaţiei egiptene, care era gata
să pornească la atac. România a fost
singura ţară din fostul lagăr sovietic care
nu a rupt relaţiile diplomatice cu Israelul,
ba mai mult, s-au intensificat relaţiile
economice, militare şi aşa mai departe.
Revenind la război, îmi amintesc că
emoţiile erau teribile. Ascultam ce se
întâmplă la radioul românesc, dar ascultam şi Europa liberă, ca să am informaţii
şi de alt gen.
Istoric vorbind, au fost perioade grele.
Spre exemplu, în 1958 a fost o plenară
a Partidului Muncitoresc Român care a
pus serios problema excluderii evreilor
din instituţii. Eu, personal, am avut de
suferit. După aceea însă, lucrurile s-au
ameliorat formidabil. Şi plecările, vizele
de ieşire spre Israel au fost mai uşoare.
Deci, în ceea ce mă priveşte, ca evreu
– şi în general, evreii din România – am
beneficiat mult de deznodământul acestui
Război de Şase Zile.
În plus, situaţia în Israel s-a îmbunătăţit fundamental după război. Dincolo de
evoluţiile economice şi sociale, efectele
acestui război încă se simt, mai ales în
armată, pe care o fac şi băieţii şi fetele
şi în care se investeşte mult. Apoi, este
colaborarea cu Statele Unite ale Americii
şi faptul că Israelul este văzut ca un pilon
important în regiune, sub aspect militar.
Şi, din nou foarte important, acest stat
Israel, confruntat cu pericolul armat tot
timpul, nu a slăbit niciodată democraţia”,
a mai spus Aurel Vainer.
Pe 5 iunie vor fi, aşadar, 50 de ani de
la Războiul de Şase Zile. Poate cel mai
important moment al existenţei Israelului, după declararea Independenţei. Un
conflict care îşi face încă simţite efectele
şi din care toate părţile implicate mai au
încă de învăţat.
Acest reportaj a
fost realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român.

GEORGE GÎLEA
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Provocările
interne şi externe
cu care se
confruntă Israelul
”Povara istoriei şi geopoliticii: guvernarea israeliană contemporană” a fost
tematica sesiunii de primăvară a Centrului de Studii Israeliene din cadrul SNSPA,
desfăşurată în zilele de 28 şi 29 aprilie
a.c. În paralel cu sesiunea de comunicări,
conducerea SNSPA a acordat titlul de
Doctor Honoris Causa profesorului Itamar Rabinovich, preşedintele „Institutului
Israel“ din Washington, fost ambasador
al Israelului în SUA şi fost negociator în
probleme siriene.
Sesiunea a fost deschisă de conducerea Şcolii, în prezenţa ambasadorului
Statului Israel, E.S. Tamar Samash, a
preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
a altor personalităţi politice şi din lumea
academică, studenţi. După cuvintele de
salut rostite de prof. Liviu Rotman, conducătorul Centrului de Studii Israeliene,
care a pus accentul pe continuitatea
activităţii, prof.univ. Remus Pricopie,
rectorul SNSPA, a trasat perspectivele
pe termen mediu ale Centrului, inclusiv
internaţionalizarea sa.
E.S. Tamar Samash a felicitat Centrul pentru activitatea desfăşurată şi a
prezentat ideile principale ale viitoarei ei
lucrări de doctorat despre legătura dintre
Tanah şi stabilirea Statului Israel. Prorector prof.univ. Liliana Popescu a scos în
evidenţă succesele Centrului în pofida
unor dificultăţi, subliniind importanţa lui
în cunoaşterea Israelului, a mecanismelor
sale democratice şi a rolului comunităţii
de israelieni de origine română. Prof.
Cristian Pîrvulescu, decanul Facultăţii
de Ştiinţe Politice, a subliniat necesitatea
de a studia problemele israeliene în contextul unei disoluţii a Orientului Mijlociu,
procesele globale, regionale şi interne cu
care se confruntă în efortul de a-şi păstra
particularităţile.

Tamar Samash: Tanahul ºi Statul Israel
După oroarea perioadei naziste şi după Holocaust, mii de evrei
au venit în nou-creatul stat Israel. Evreii au venit din Europa devastată, din ţări arabe ostile, au venit din URSS şi Maroc, din Siria
şi Franţa. Unii erau comunişti sau din Bund, unii – ultrareligioşi,
alţii – atei, unii au crescut în oraşe mari, alţii în sate îndepărtate.
Vorbeau diferite limbi – germana, polona, franceza, engleza,
spaniola sau greaca, idiş şi ladino...dar toţi aveau un numitor
comun: Biblia. Credincioşi sau agnostici, cunoşteau poveştile
din Biblie, despre Avraham şi regele David, Ierusalim şi valea
Kidronului, Templul lui Solomon, râul Iordan... A reveni în locurile
care reprezintă o parte a culturii noastre a fost o legătură. Ebraica
era o legătură şi Biblia era o legătură.
David ben Gurion era un susţinător aprig al Bibliei şi a adoptat
Biblia ca bază istorică, legală şi morală pentru revenirea poporului
evreu pe teritoriul său. Biblia era o parte din concepţia naţională,
respingând în acelaşi timp evreimea din Diaspora. El considera
poporul Israelului din perioada biblică un model de suveranitate
pentru poporul Israelului din propria ţară, în timp ce în exil părea
o expresie a pasivităţii unui popor ce depindea de forţe şi naţiuni
străine. Ben Gurion percepea Biblia drept cea mai mare creaţie a
confruntă cu alte provocări – pericolul
nuclear iranian, amânat dar nu eliminat,
sprijinul pe care Iranul îl oferă organizaţiilor teroriste, ceea ce pune Israelul în faţa
unui război asimetric, hibrid, organizaţiile
Hezbollah şi Hamas dispunând de sute
de mii de rachete, multe plasate în centre
populate, ca în Gaza. În ceea ce priveşte
problema palestiniană, în contextul căreia
nu se ştie dacă războiul din 1967 a fost o
binecuvântare sau un blestem, nici până
astăzi nu s-a găsit o soluţie convenabilă, o
formulă satisfăcătoare. În plus, se constată
în lumea arabă un declin faţă de problema
palestiniană. Ea vede Iranul şi jihadiştii
drept cel mai mare pericol şi, în această
confruntare, Israelul ar trebui să fie aliatul
firesc, dar nu este folosit din cauza nesoluţionării problemei palestiniene. Opinia prof.
Rabinovich este că găsirea unei soluţii
este foarte dificilă dar ar trebui reîncepute
negocierile cu partea palestiniană. Atunci,
statele arabe ar putea colabora cu Israelul.

Mediul internaþional
ºi politica internã israelianã
În prelegerea ”Influenţa mediului
internaţional asupra politicii interne a

Israelul ºi noul Orient Mijlociu
Înainte de a intra în subiectul prelegerii, profesorul israelian Itamar Rabinovich
a explicat că lipsa în multe ţări ale lumii a
unor instituţii specifice care să studieze
problemele Israelului l-a determinat să
creeze la Washington „Institutul Israel”.
Pentru a înţelege mai bine situaţia
Israelului, trebuie analizat din punct de vedere istoric destinul regional, internaţional
şi intern al ţării. Regional, a fost respins de
arabi, care nu au reuşit să-l învingă în războaie, de aceea au apelat la alte mijloaceboicot, delegitimizare, nerecunoaştere.
Până în 1967, Israelul nu a avut o monedă
de schimb cu care să negocieze cu vecinii
arabi, dar cuceririle teritoriale ale Războiului de Şase Zile i-au oferit acest lucru.
Teoretic, s-a creat perspectiva păcii, dar
s-a putut concretiza doar pacea dintre
Israel şi Egipt şi apoi în 1994 – cu Iordania. Datorită schimbărilor internaţionale,
prin prăbuşirea fostei URSS, s-au făcut
încercări de soluţionare a păcii în regiune
dar, cu excepţia Iordaniei şi Egiptului, cu
celelalte state arabe există astăzi relaţii
semioficiale. La ora actuală, a opinat profesorul Rabinovich, a rămas nesoluţionat
conflictul israeliano-palestinian. Vorbitorul
a punctat schimbările care au intervenit
pe eşichierul politic al Orientului Mijlociu,
apariţia unor noi centre de putere – Iranul şi Turcia, efectele ”primăverii arabe”
urmată de ”iarna arabă”, războiul civil din
Siria, apariţia ISIS, retragerea Statelor
Unite şi ocuparea vidului de putere de
către Rusia.
Pentru Israel, aceste schimbări au
însemnat că nu mai este ameninţat de
un război convenţional cu arabii, dar se
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I. Rabinovich a rãspuns
întrebãrilor puse de R.E.
– Cum se va tranşa problema Ierusalimului?
– Ierusalimul de astăzi nu mai este
cel care exista în 1967. Oraşul s-a extins mult şi se schimbă şi echilibrul demografic în favoarea populaţiei arabe.
Când se va ajunge la negocieri, nu se
va putea ignora acest aspect.
– De ce nu a vrut Yasser Arafat să
accepte propunerile de pace ale lui
Ehud Barak, care era dispus să cedeze şi cartiere din Ierusalimul de est
pentru a crea o capitală a viitorului stat
palestinian?
– Spre deosebire de condiţiile internaţionale existente când s-au semnat
acordurile de la Oslo, în 1993, când
palestinienii se bucurau de puţin sprijin, în 2000 Arafat se simţea mult mai
puternic şi nu a fost de acord cu o serie
de condiţii impuse de partea israeliană.
– După părerea dvs., care vor fi
rezultatele vizitei preşedintelui Donald
Trump în Israel?
– Donald Trump este foarte atent în
declaraţiile privind Israelul şi, după cum
vedem, unele făcute în campanie nu le-a
mai repetat. Eu cred că el va încerca să
convingă partea israeliană să ajungă la
un acord interimar cu palestinienii, cu
menţinerea ideii celor două state.

poporului evreu din punct de vedere naţional,
istoric, religios şi cultural, precum şi din punctul de vedere al moralităţii universale. Biblia
era foarte aproape de sufletul lui Ben Gurion,
inclusiv prin moralitatea profeţilor care au
inspirat sionismul. Războiul de Independenţă
se lega în mintea lui de descrierea biblică a
cuceririi ţării. Se considera un Ioşua modern.
Credea că Biblia a fost unul dintre factorii
care au format imaginea poporului nostru şi,
de aici, cerinţa lui de a asimila în educaţia generaţiei mai tinere
marile capodopere ale tuturor generaţiilor, în primul rând şi mai
ales Biblia. Astfel că, în primele decenii ale existenţei Israelului,
sistemul educaţional a pus accentul pe importanţa Bibliei în cadrul
unor adunări, conferinţe, competiţii, cercetări arheologice, tururi
organizate pe urmele eroilor biblici şi cântecelor populare.
Eu cred că pentru părintele fondator, revenirea la Biblie, la
textul ei fundamental, era o cale de a şterge 2000 de ani de exil,
brutalitatea pogromurilor şi expulzărilor şi, mai presus de orice,
ororile Şoah-ului.

Israelului”, dr. Dan Korn, de la Colegiul
Beit Berl, fost deputat al Partidului Muncii, a relevat cele trei aniversări sioniste
care se marchează în Israel în 2017:
Declaraţia Balfour (1917), votul la ONU
pentru recunoaşterea Statului Israel
(1947) şi Războiul de Şase Zile (1967).
În termeni economici, a afirmat Dan Korn,
Israelul este un mare succes, se află
între primele 25 de ţări cele mai bogate
din lume, însă există multe aspecte care
trebuie corectate. În politică, însă, Dan
Korn consideră că, ţinând cont de teritorii
şi de demografie, într-un ipotetic Israel
mare se poate pierde caracterul evreiesc
al statului, un motiv pentru a lua în considerare eventuale concesii teritoriale.
Dan Korn este de părere că Israelul a
făcut prea puţine gesturi pentru a atrage
Iordania de partea sa, în timp ce pe plan
intern oamenii devin mai religioşi, mai
puţin democratici, iar tratatele de pace
de la Oslo se prăbuşesc. Din păcate, a
mai afirmat Dan Korn răspunzând unei
întrebări a R.E., centrul-stânga nu mai are
lideri carismatici, nu mai are program şi
este divizat, iar condiţiile din regiune nu
sunt favorabile acceptării unor mesaje ale
formaţiunilor politice de centru-strânga.
În comunicarea ”Perspectivele actuale
ale conflictului israeliano-palestinian”,
Ana Maria Bolborici, de la Universitatea
din Braşov, a realizat un chestionar legat
de această temă, pe care l-a trimis unor
personalităţi cu preocupări în domeniul
menţionat. Nu a fost o analiză propriuzisă, nu au fost trase concluzii, a fost un
indicator al marii diversităţi în abordarea
acestei chestiuni. Totuşi, majoritatea respondenţilor au susţinut calea negocierilor
ca soluţie a conflictului.
O analiză care a stârnit un interes deosebit a fost prelegerea istoricului Rafael
Vago, de la Universitatea din Tel Aviv,
”Povara istoriei Holocaustului în societatea israeliană şi politica”. Interesul se
explică prin faptul că o perioadă destul de
îndelungată sabrii (cei născuţi în Israel)
au privit victimele şi pe supravieţuitorii
Holocaustului ca pe nişte persoane care
s-au lăsat mânate în camerele de gazare
şi nu au fost apreciaţi decât participanţii

la revolta Ghetoului din Varşovia. Rafael
Vago împarte în trei perioade percepţia
Holocaustului: prima etapă – până la procesul Eichman, când Holocaustul a fost
folosit ca justificare pentru ideea sionistă
şi s-a acordat mai puţină atenţie sorţii
individuale a victimelor; a doua etapă
– conştientizarea existenţei supravieţuitorilor; şi a treia – când supravieţuirea
este echivalată cu o victorie asupra nazismului. Cea de-a doua etapă a reprezentat o punte de legătură între victime
şi noua generaţie de israelieni. Israelul
şi-a asumat responsabilitatea de a nu
permite repetarea unui alt Holocaust. În
Israel au fost şi sunt dezbateri pe tema
Holocaustului, se pune întrebarea dacă
subiectul nu este prea politizat, dacă
tinerii înţeleg semnificaţia acestuia şi
cum trebuie transmisă tinerei generaţii
memoria Holocaustului, raportul dintre
caracterul unic al Holocaustului şi ce
s-a întâmplat pe plan internaţional.
Prof. Radu Muşatescu, de la ASE
Bucureşti, a abordat problema modelului
economic israelian. În prelegerea ”Cât
de specific este modelul economic israelian?”, după ce a enumerat caracteristicile
modelului şi diferitele aspecte ale miracolului economic israelian, conferenţiarul a
găsit elemente comune care apropie modelul economic israelian de cel românesc.

Itamar Rabinovich –
Doctor Honoris Causa al SNSPA
Într-o frumoasă ceremonie, profesorului
Itamar Rabinovich i s-a acordat distincţia
de Doctor Honoris Causa al SNSPA. Prof.
Remus Pricopie, rectorul Şcolii, a spus că
a acordat această distincţie unui profesor
excepţional şi unui expert excepţional, cele
două calităţi pentru care SNSPA acordă
titlul. În laudatio, Cristian Pîrvulescu a
enumerat atât opera profesorului, cât şi
implicarea lui ca diplomat în procesul de
pace din Orientul Mijlociu. E.S. Tamar
Samash şi prof. Liviu Rotman au apreciat calităţile de diplomat ale profesorului
EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 24)

Ronald S. Lauder şi Moshe Kantor —
realeşi la Congresul Mondial Evreiesc

La cea de-a 15-a Adunare plenară a Congresului Mondial Evreiesc, desfăşurată la 25 aprilie
a.c. la New York, ambasadorul Ronald S. Lauder
a fost reales, pentru a treia oară, în funcţia de
preşedinte al Congresului Mondial Evreiesc.
Vorbind în faţa a peste 600 de delegaţi din 91 de
ţări, el a atras atenţia asupra provocărilor cărora
trebuie să le facă faţă lumea evreiască – creşterea
antisemitismului în lume, cu forme noi cum ar fi
”delegitimizarea şi demonizarea Israelului. Poţi să
nu fii de acord cu politica israeliană, dar, când ceri eliminarea Israelului, înseamnă
că eşti antisemit”, a afirmat Ronald S. Lauder.
În cadrul plenarei, dr. Moshe Kantor, preşedintele Congresului European Evreiesc,
a fost reales în funcţia de preşedinte al Consiliului Politic al Congresului Mondial
Evreiesc. În cuvântul său, M. Kantor a atras atenţia asupra felului în care extrema
dreaptă şi extrema stângă folosesc arma antisemitismului, acesta devenind o parte
a mesajului lor politic. ”Azi, pentru ei antisemitismul a devenit ceva obişnuit şi normal,
evreii fiind acuzaţi că-l folosesc ca o armă. Este o formă nouă a vechiului antisemitism în care evreii sunt făptuitorii iar antisemiţii – victimele”, a spus vorbitorul. (M.O.)
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I U D A I C A
Sărbătoarea de Şavuot

Ce reprezintă sărbătoarea de Şavuot?
Ce caracter are? Ce poziţie deţine ea în
calendarul ebraic? Răspunsul la aceste
întrebări arată că este o sărbătoare menţionată în Tora, cu caracter unic, special
şi, totodată, complex. Acest lucru poate
fi înţeles din înseşi denumirile ei, opt la
număr, fiecare indicând un anumit sens,
conţinut şi aspect. Şavuot este una din
cele trei sărbători care includea obligaţia
pelerinajului evreiesc la Ierusalim, cunoscut pentru modul desfăşurării sale în
perioada celui de al doilea Templu. Spre
deosebire de celelalte două sărbători,
Pesah şi Sucot, ea durează o singură zi
în Ţara lui Israel şi două zile în afara acesteia. Data ei exactă nu este menţionată
în Tora, ci indicată prin calcul. Dispute
asupra datei, duratei şi aspectelor sărbătorii au avut loc atât în perioada celui de
al doilea Templu de la Ierusalim, cât şi în
perioada redactării şi înregistrării în scris
a Talmudului. Unele dispute au continuat
şi ulterior, în comunităţi evreieşti din Europa, până în secolul al XIX-lea. Un caz în
acest sens a fost polemica între scriitorii
ebraici Hirsch Mendel Pineles din Galaţi
şi Moses Waldberg din Iaşi în anii ’60-’70
ai secolului al XIX-lea.
Hag HaŞavuot (Sărbătoarea Săptămânilor) este prima denumire a acestei
sărbători, deoarece data ei este stabilită
prin calculul a ”şapte săptămâni întregi”
numărate zilnic, seară de seară, începând
din seara ajunului celei de a doua zile de
Pesah (numărătoarea Omerului). Faptul
este menţionat în Tora, în Cărţile Şemot
(Exodul) şi Devarim (Deuteronomul).
După încheierea numărătorii, deci în
a cincizecea zi, începe un ciclu nou al
rugăciunii. Din acest motiv, sărbătoarea
a fost numită şi Iom HaHamişim (Cea de
a cincizecea zi). Numele sărbătorii a fost
tradus în limba greacă Pentecost. Unii
rabini au considerat-o ca fiind paralelă cu
sărbătoarea de Şemini Aţeret, a opta zi,
care urmează celor şapte zile de Sucot,
sărbătoarea de Şavuot fiind încheierea
sărbătorii de Pesah. De aceea, ea a fost
numită şi Aţeret (Adunarea).
Această sărbătoare are şi alte denumiri: Hag HaKaţir (Sărbătoarea Secerişului) şi Iom HaBicurim (Ziua Primelor
Fructe). Prima denumire arată bucuria
agricultorilor la secerişul grânelor şi mul-

ţumirea exprimată de ei lui Dumnezeu
pentru obţinerea unei recolte bogate. Cea
de a doua denumire aminteşte de aducerea primelor roade ale pomilor de către
agricultori ca ofrandă la Templul de la
Ierusalim. Ofranda era sub forma a două
pâini. Aceasta este Minha Hadaşa, darul
adus de agricultori din recolta cea nouă.
Altă denumire dată acestei sărbători
este Hag Matan Tora (Sărbătoarea Predării Torei). În această zi a avut loc Revelaţia
Sinaitică: Tora a fost predată poporului
lui Israel în mâna lui Moşe Rabeinu. Nici
preoţii, nici poporul nu s-au putut urca
pe Muntele Sinai, pentru că ar fi murit.
Nimeni nu a putut avea contactul direct
cu Dumnezeu, ci doar Moşe. Dar poporul
a rămas la poalele muntelui şi ”a văzut
glasurile”, a văzut cum Muntele Sinai fumegă tot. Şi poporul ”a văzut” Decalogul
(Aseret HaDibrot, Cele Zece Porunci) ca
şi cum ar fi fost scrise şi a auzit Glasul lui
Dumnezeu, care le pronunţa. Este vorba
despre norme morale, pe care nu le poate
nega nimeni. Dumnezeu a predat Tora
poporului lui Israel, iar poporul lui Israel a
păstrat Tora de-a lungul întregii sale istorii.
Adunarea întregului popor, proaspăt ieşit
din robia egipteană, dar care acum primea
eliberarea spirituală, a făcut ca această
sărbătoare să fie denumită şi Iom HaKahal
(Ziua Întrunirii Poporului). Deşi momentul
Revelaţiei Sinaitice, al predării Decalogului, deci al Predării Torei, este descris în
Tora Scrisă, totuşi denumirea Hag Matan
Tora apare numai în Tora Orală (Talmud).
Sărbătoarea este celebrată printr-un
ceremonial special. Cele 18 Binecuvântări
(Şemone-Esre) sunt înlocuite cu Cele 7
Binecuvântări (Tefilat Şeva), urmate de
Binecuvântările Suplimentare (Musaf).
În seara de ajun a sărbătorii este tradiţia
studiului Torei până dimineaţa (Tikun Leil
Şavuot). Lectura Torei (în cadrul rugăciunii de dimineaţă din prima zi a sărbătorii
în Diaspora) include capitole din Cartea
Şemot (Exodul), incluzând şi Decalogul.
Există obiceiul ca toţi participanţii la rugăciune să se ridice în picioare în timpul citirii
Decalogului. Înaintea lecturii Torei este citită o introducere specială, Akdamot Milin,
poem sinagogal scris de rabinul Meir ben
Iţhak Nehorai, din secolul al XI-lea, tradiţie
existentă în rândul evreilor aşkenazi. Este
citită şi Cartea Rut, care arată genealogia

Sulul de Tora

Ultima poruncă din Tora este ca fiecare evreu să-şi scrie şi
să aibă în proprietate un sul de Tora. Cel care nu stăpâneşte
îndemânarea scrisului cu condeiul pe pergament poate să o
îndeplinească prin delegaţie. Dacă va cumpăra pergamentul şi
va plăti scribul, va fi considerat ca şi cum el însuşi a îndeplinit
porunca.
În ziua de azi, puţini reuşesc să îndeplinească această poruncă. Nu mulţi sunt cei care îşi pot permite să plătească munca
unui scrib timp de un an. Cei care au reuşit să îndeplinească
porunca trebuie să fie atenţi să nu-şi înstrăineze sulul de Tora.
Dacă l-au înstrăinat prin vânzare sau chiar prin donaţie, li se
consideră că nu au îndeplinit porunca. Cum procedează cei
care îşi doresc ca sulul de Tora pe care l-au scris să fie de folos
obştii? Ei doar îl dau în custodie sinagogii, dar sulul rămâne
proprietatea lor.
După cum mulţi ştiu, de câţiva ani conduc un grup de studiu
în spaţiul virtual. Scriu articole, de regulă despre pericopa săptămânii, iar cititorii au dreptul la replică. Replicile, de multe ori valoroase, sunt şi ele publicate. În urmă cu trei ani şi jumătate, am
scris despre obiceiul ca sulurile de Tora să nu fie donate, ci doar
date în custodie. Un drag prieten, dr. Lucian-Zeev Herşcovici,
mi-a replicat cu o poveste pe care o redau, cu permisiunea lui:
„Citind cele scrise de domnul rabin Rafael Shaffer despre
darea în custodie a unui sul de Tora sinagogii (şi nu donarea
lui), mi-am amintit de o întâmplare reală. La Bârlad, înaintea
celui de al doilea război mondial, trăia un evreu religios, pe
nume Mendel Marcus, poreclit Moş Mendel sau Mendala Burt,
din cauza bărbii lui lungi şi a vârstei lui înaintate. Dacă nu ar
fi avut norocul să-i aibă drept chiriaşi pe soţii Nathan şi Erna
Rubinstein şi pe băieţelul acestora, Shimon, care mi-a povestit
întâmplarea şi, în calitate de istoric, a scris un studiu asupra ei
în limbile ebraică, engleză şi română, Moş Mendel ar fi rămas
în anonimat, la fel ca multe dintre cele şase milioane de victime
ale Holocaustului. Dar istoria a vrut să fie altfel. Moş Mendel
donase (de fapt, mai precis: depusese în custodia sinagogii la

regelui David, care a murit de Şavuot,
carte care arată apropierea moabitei Rut
de Tora şi loialitatea ei pentru Tora. O
traducere specială a Cărţii Rut în limba
ladino a fost făcută la Bucureşti, în cadrul
comunităţii sefarde-spaniole, în anii ‘30 ai
secolului XX, pentru a fi utilizată în această
comunitate. În rândul evreilor aşkenazi
este recitată rugăciunea de pomenire a
decedaţilor: în statul Israel, în unica zi, iar
în Diaspora, în cea de-a doua zi. Există
obiceiul decorării sinagogii cu frunze verzi
(fiindcă se consideră că Muntele Sinai ar
fi fost acoperit de verdeaţă) şi cu crenguţe
de pomi (fiindcă se consideră că Şavuot
este şi ziua judecăţii roadelor pomilor).
Există tradiţia consumării de produse
lactate, fiindcă Tora este comparată cu
laptele. Altă explicaţie a acestei tradiţii
este că în ziua predării Torei, neamul lui
Israel încă nu cunoştea normele halahice
asupra separării între carne şi lapte şi
atunci Moşe le-a transmis să nu mănânce
carne, ci numai lapte.
Decalogul, respectiv Aseret HaDibrot
(Cele Zece Porunci) este considerat un
rezumat al întregii Tora. Este vorba de
zece porunci, primele legate de Unicitatea
lui Dumnezeu şi de Puterea Lui, iar ultimele şase de obligaţii morale şi sociale:
respect faţă de părinţi (care sunt asociaţi
ai lui Dumnezeu în crearea omului), cinste, corectitudine, omenie, perfecţiune
morală, respect faţă de semeni. În Tora,
Decalogul apare de două ori, atât în
Cartea Şemot (Exodul), cât şi în Cartea
Devarim (Deuteronomul), diferenţele fiind
stilistice, nesemnificative. Textul este
acelaşi, cu acelaşi sens religios, social şi
moral. Decalogul este scris într-o ebraică
frumoasă, literară, la modul imperativ. Prin
traducerile Bibliei Ebraice, el a devenit cunoscut tuturor: toţi cei care nu sunt evrei,
dar care acceptă şapte dintre comandamentele lui, care nu se referă la obligaţiile
iudaice, sunt consideraţi Bney Noach (Fiii
lui Noe, sau Noahişti), respectiv adepţii
credinţei în Dumnezeu, oameni care
respectă poruncile cu caracter universal.
In privinţa evreilor, ei au obligaţia respectării celor 613 comandamente ale Torei.
Decalogul a fost tradus în limba română
în mai multe rânduri, în cadrul traducerilor
Bibliei. Deşi scris într-o limbă literară, ca
şi întregul text biblic, el nu este scris în
versuri: versificaţia în textul biblic nu are
forma rimei, ci a intonaţiei şi aliteraţiei.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

(2)

care îşi făcea rugăciunea zilnică) un sul de Tora. Au trecut anii,
iar norii negri ai antisemitismului şi ai Holocaustului au acoperit
cerul până şi în liniştitul Bârlad. Înţelegând ce va urma pentru
evrei, Moş Mendel a decis să plece în Ereţ Israel împreună cu
familia lui. El a decis să ia sulul de Tora cu el. Moş Mendel a
cerut sulul de Tora înapoi, l-a primit (pentru că sulul de Tora nu
fusese donat, ci depus în custodie, el rămânând proprietarul real
al sulului) şi l-a luat cu el în drum spre Ereţ Israel. Moş Mendel şi
familia lui au plecat spre Ereţ Israel cu vasul Struma. Pentru că
bagajul era limitat la greutate, Moş Mendel a renunţat la unele
efecte personale. În perioada staţionării vasului Struma în rada
portului Istanbul, în zilele de Şabat era organizată rugăciunea
şi lectura pericopei săptămânii din sulul de Tora al lui Moş
Mendel. Ceea ce a urmat este cunoscut. Nu ştim cum a murit
Moş Mendel: poate că s-a înecat ţinând sulul de Tora în braţe,
precum «Evreul cu Tora» din tabloul lui Marc Chagall. Oricum,
acest sul de Tora a ajutat mult călătorilor de pe vapor, ridicându-le moralul şi întărindu-le speranţa şi credinţa în Dumnezeu.
Pe drum spre Ereţ Israel, dar pe un drum care nu s-a încheiat
aşa cum se spera, ci a fost întrerupt, pasagerii Strumei pierzându-şi vieţile în adâncul mării...”
Istorisirea e tristă, dar totuşi înălţătoare. Mai mult decât avem
de regretat pierderea, alături de atâtea vieţi, a sulului de Tora,
putem să ne bucurăm că el a adus mângâiere şi încurajare până
în ultima clipă celor care aveau atât de mare nevoie.
Sperăm cu toţii că astfel de zile tulburi nu vor reveni niciodată. În curând, Comunitatea Evreilor din Bucureşti urmează să
primească în custodie din partea unui devotat prieten un sul de
Tora de o rară frumuseţe. Ne rugăm cu toţii ca acest sul să-şi
îndeplinească menirea aici, la Bucureşti, în pace şi linişte, până
la venirea lui Mesia, când vom urca cu toţii fericiţi spre Ţion.
Data exactă a festivităţii de inaugurare a sulului de Tora
urmează să fie publicată. Vă aşteptăm să participaţi cu toţii!
Prim-rabin RAFAEL SHAFFER

David Moses Rosen s-a născut pe
23 iulie 1912, în oraşul Moineşti, judeţul
Bacău (fiu al gaon-ului Abraham Arie
Leib Rosen) şi a decedat pe 6 mai 1994,
la Bucureşti. A fost şef-rabinul Cultului
Mozaic din România (1948-1994) şi
preşedinte al Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România (1964-1994). În
1957 a devenit deputat în Marea Adunare Naţională şi în 1992 Membru de
Onoare al Academiei Române.

Dr. Moses Rosen
– un îndrumător
erudit
23 de ani de absenţă

În anul 1931 Rosen s-a înscris
ca student la Facultatea de Drept
din Bucureşti, de unde a plecat din
cauza atmosferei antisemite. S-a
înscris la Institutul de Studii Rabinice
din Viena (Austria), dar nu şi-a putut
termina studiile din lipsă de fonduri.
În 1935 termină studiile universitare la
Bucureşti, obţinând diploma de jurist
licenţiat (master). În 1937 revine la
Institutul de Studii Rabinice din Viena,
dar pleacă din Austria un an mai târziu,
în mai 1938, după anexarea ei de către
Germania.
În 1938, dr. Moses Rosen a fost
învestit ca rabin de către Marii Rabini
Haim Rabinovici, Baruch Glanţ şi
Moshe Berger, membri ai Consiliului
Rabinic din Bucureşti, şef-rabinul dr.
Iacob Itzhak Niemirower din Bucureşti
şi şef-rabinul dr. Abraham Jakob Mark
din Bucovina. În mai 1940 a fost ales ca
rabin în oraşul Suceava, dar în acelaşi
an, ca urmare a venirii la putere a guvernului naţional-legionar şi a acuzaţiei
de comunism, a fost deportat în lagărul
de la Caracal. Este eliberat după câteva
luni şi numit rabin la sinagogile Reşit
Daat şi Beit El din Bucureşti, profesor
de Talmud la o şcoală iudaică. În perioada războiului a trăit mai mult timp
ascuns, fiind căutat frecvent la domiciliu
de poliţie pentru a fi deportat în Transnistria. În decembrie 1947, şef-rabinul
dr. Alexandru Şafran s-a autoexilat din
România, deoarece era simpatizant al
sionismului şi a refuzat să colaboreze
cu Comitetul Democrat Evreiesc. La
data de 16 iunie 1948, adunarea rabinilor şi a reprezentanţilor comunităţilor
evreieşti din România l-au ales cu unanimitate de voturi pe Rosen în funcţia
de şef-rabin al Comunităţii Evreilor
din România. A încercat să atenueze
activitatea antisionistă a Comitetului
Democrat Evreiesc. A fost un apărător
al sioniştilor arestaţi în 1953. Din 1964
a cumulat şi funcţia de preşedinte al
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
RSR. A fondat în 1979 Muzeul de Istorie a Obştii Evreieşti din România şi a
inaugurat acolo un ciclu de conferinţe
teologice săptămânale.
Între anii 1948-1963, regimul comunist a permis, cu întreruperi – în
condiţii de represiune, exproprieri de
bunuri, concedieri şi privare de cetăţenia română – emigrarea a circa
BORIS MEHR
(Continuare în pag. 26)
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Pedro Arostegui, Rosa de Andres, Felicia Waldman şi Anca Tudorancea

Ediţia a IV-a
În perioada 24-27 aprilie 2017, la Institutul Cervantes din Bucureşti s-au desfăşurat „Zilele Culturii Sefarde”, manifestare
ajunsă la a IV-a ediţie. Evenimentul a fost
organizat de Centrul de Studii Israeliene
„Goldstein-Goren“ al Facultăţii de Ştiinţe
Politice, de Centrul de Studii Ebraice
al Facultăţii de Litere (Universitatea din
Bucureşti) şi de Institutul Cervantes,
în colaborare cu Ambasada Spaniei în
România, Ambasada Turciei în România
şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România.
Directorul Institutului Cervantes, Rosa
Maria Moro de Andrés, a arătat că organizarea anuală a acestui eveniment este
un omagiu consecvent adus moştenirii
evreieşti sefarde. Vorbitoarea a subliniat
că ediţia de anul acesta se distinge printr-un accent deosebit asupra culturii şi
istoriei evreilor din Turcia, iar evenimentul
central îl constituie vernisarea expoziţiei
„Bucureştiul sefard: 500 de ani de istorie
în imagini” – ai cărei curatori au fost conf.
univ. dr. Felicia Waldman şi dr. Anca Tudorancea –, care a fost deja inaugurată la
Muzeul „Shoah” din Buenos Aires.
E.S. Osman Koray Ertaş a afirmat
că ţara pe care o reprezintă, Turcia, se
mândreşte să fie parte a lumii sefarde,
primindu-i pe evreii expulzaţi din Spania.
Totodată, acţiunile diplomatice ale Turciei
în timpul Holocaustului au dus la salvarea
de vieţi evreieşti, după cum a ilustrat filmul
documentar „Paşaport turcesc” [r. Burak
Arliel, 2011, proiectat în prima seară a
evenimentului, n.r.]. În prezent, Turcia
este singura ţară cu populaţie majoritar
musulmană, membră a Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului
(IHRA), al cărei observator este din 2008.
Prezent la eveniment, preşedintele

F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, s-a declarat
impresionat de vizionarea filmului documentar, văzând în diplomaţii turci care
au salvat numeroase vieţi o expresie a
umanismului. Vorbitorul a punctat câteva
dintre contribuţiile fundamentale în economie şi cultură ale sefarzilor pe teritoriul
românesc (începuturile sistemului bancar,
editura Samitca din Craiova, cea mai
mare donaţie primită de Academia Română de la familia lui Menachem Elias).
În încheierea primei zile a manifestării, conf. univ. dr. Felicia Waldman a
adresat mulţumiri Institutului Cervantes
pentru găzduirea expoziţiei menţionate
de directorul acestuia, dar şi editurii Noi
Media Print, la care au fost publicate cele
două albume (co-autori Felicia Waldman
şi Anca Tudorancea), „Istorii şi imagini din
Bucureştiul evreiesc” (2011) şi „Personaje
şi poveşti din Bucureştiul sefard” (2016).
Fără ajutorul celor două instituţii, cercetarea ar fi rămas asemenea literaturii de
sertar, necunoscută publicului.
În a doua zi dedicată culturii sefarde
a fost vernisată expoziţia „Bucureştiul sefard: 500 de ani de istorie în imagini” care,
cu imagini ilustrative şi text explicativ, a
grupat tipologic: figuri remarcabile (Haïm
Bejarano, Sabetay Djaen, Alberto della
Pergola), medici (Nicolae Cajal, Otilia
Moscuna), bancheri (Eliezer Hillel Behor
Manoach, Solomon I. Halfon, Mauriciu
Blank, Jacques Elias), editori şi librari
(Leon Alcalay, Simon Benvenisti), gazetari şi muzicieni (Samuel Ascher Moisescu, Dan Mizrahi), meşteşugari (B. Aftalion,
Iosef M. Fermo, Leon Manoach), clădiri
comunitare (şcoala, policlinica, azilul de
bătrâni), sinagogi (Cahal Grande, Cahal
Cicu, detalii ale clădirii Templului Coral),
case de modă (Au bon goût, High Life),

Ceremonie de Ziua Victoriei

Ca în fiecare an, Ziua Victoriei a fost
marcată pe 9 mai la Bucureşti, la Monumentul Ostaşului Sovietic, de către
Ambasada Federaţiei Ruse în România,
alături de reprezentanţi ai Corpului diplomatic acreditaţi la Bucureşti, ai autorităţilor centrale ale României, ai mai
multor organizaţii neguvernamentale,
ai Corpului academic şi ai mediului de
afaceri, dar şi de membri ai comunităţii
ruse din ţara noastră.
Înaintea ceremoniei de depunere de
coroane de flori, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Federaţiei Ruse
în România, Excelenţa Sa Valeri Kuzmin
s-a adresat celor prezenţi la manifestare:
”Stimaţi veterani, ofiţeri, generali, stimaţi reprezentanţi ai autorităţilor României şi ai Corpului diplomatic, ai societăţii
civile şi ai mediului de afaceri, vă salut
pe toţi, la un eveniment care marchează
cea mai glorioasă sărbătoare din istoria
Rusiei moderne! (…) Aşa cum a spus
şi preşedintele Vladimir Putin, o privire
înapoi, în istorie, face ca victoria să se
vadă mai clar acum. Este o victorie a vieţii
şi a raţiunii, împotriva morţii şi distrugerii.
Suntem datori eroilor şi este în responsabilitatea noastră ca memoria celor care
şi-au dat viaţa pentru această victorie,
nu numai pentru noi, ci şi pentru întreaga
omenire, să fie cunoscută şi de copiii şi
nepoţii noştri! Nu trebuie să îngăduim
nicio încercare de revizuire a istoriei celui
de-al doilea război mondial, mai ales în
ceea ce îi priveşte pe colaboraţioniştii şi
complicii naziştilor”, a spus Valeri Kuzmin.

După discursul ambasadorului Federaţiei Ruse a urmat o ceremonie religioasă în memoria celor căzuţi pe câmpul de
luptă, pentru victoria împotriva naziştilor.
Apoi reprezentanţii instituţiilor prezente
au depus coroanele de flori.
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România a fost prezentă, ca în fiecare
an, la acest important eveniment. Preşedintele Comunităţii Evreilor din Bucureşti,
ing. Paul Schwartz, vicepreşedintele
F.C.E.R., Ovidiu Bănescu, preşedintele
Asociaţiei Evreilor din România Victime
ale Holocaustuui, Liviu Beris, şi Silvian
Horn, director în cadrul F.C.E.R., au
depus o coroană de flori din partea comunităţii evreieşti din România.
Alături de reprezentanţii F.C.E.R.
a participat la eveniment şi profesorul
George Mircea Botescu.
GEORGE GÎLEA

Foto Roza Zah

magazine de stofă (La Papagal, Samaritaine, Benvenisti, La Alfandari, Chic
Mondain) etc.
Dl Pedro Arostegui, consilier la Ambasada Spaniei, a arătat că expoziţia
evocă un Bucureşti care, deşi nu mai
arată astfel, nu s-a şters din memoria unei
comunităţi care a ştiut să-şi menţină intact
patrimoniul cultural. După expulzarea din
Spania şi Portugalia, o parte a sefarzilor
au ajuns în spaţiul românesc, unde au
găsit condiţiile pentru a rămâne şi a pune
bazele primei comunităţi evreieşti din
Bucureşti. Dragostea pe care sefarzii au
păstrat-o cu devotament faţă de Spania şi
tragedia Holocaustului, în care diplomaţi
din Spania au ajutat la salvarea a zeci
de familii sefarde din România, au întărit
relaţiile dintre cele două ţări.
Dr. Anca Tudorancea a subliniat
frumuseţea descoperirii unei lumi din
perspectiva specializării alese: imaginea,
arheologia vizuală. O impresie puternică
i-au produs-o relaţia specială a senatorului Angel Pulido Fernandez cu sefarzii
din România şi corespondenţa purtată
cu Haïm Bejarano – două elemente care
au constituit motorul prezentei expoziţii.
Conf. univ. dr. Felicia Waldman a adăugat
că aceasta a fost o iniţiativă a ICR Madrid
– textul original care însoţeşte fotografiile
este mult mai amplu, în limba spaniolă –,
care a dorit să aducă în conştiinţa publicului din Spania şi Argentina existenţa
sefarzilor din România.
Karen Gerson Sarhon, coordonator al
Centrului de Studii Sefarde Turco-Otomane de la Istanbul, editor al suplimentului
în ladino „El Amaneser“, a susţinut conferinţa „Istoria muzicii sefarde”. O prezenţă
feminină singulară în grupul muzical „Los
Pasharos Sefaradis”, aceasta a exemplificat reperele teoretice cântând diferite
melodii (Tres ermanikas eran, Para ke
kero yo mas vivir), pentru a face vizibilă
câştigarea în complexitate a muzicii sefarde sub influenţa orientală.
La masa rotundă reunită sub tema
„Istoria sefarzilor din Balcani şi Imperiul
Otoman ajunşi în România” au participat
Mark Weitzman, reprezentant al Centrului
„Simon Wiesenthal” din New York şi al

IHRA; prof. univ. dr. Carol Iancu (Universitatea din Montpellier), dr. Anca Tudo
rancea şi conf. univ. dr. Felicia Waldman.
Mark Weitzman a subliniat că fotografiile expoziţiei şi cântecele sefarde arată
că oamenii pe care îi evocăm au fost vii,
că trebuie să valorificăm ceea ce ne-au
lăsat şi să învăţăm de la ei, pentru a duce
mai departe experienţa evreiască.
Prof. univ. dr. Carol Iancu a schiţat
„istoria unei minorităţi într-o minoritate”,
amintind că, înainte de al doilea război
mondial, comunitatea evreiască din România era a treia din Europa şi a patra
din lume, cu peste 850.000 de evrei,
dintre care sefarzii nu au depăşit 10.000
de suflete.
Dr. Anca Tudorancea a arătat că
imaginea distrugerii Cahal Grande este
emblematică atât pentru Pogromul de
la Bucureşti, cât şi pentru disoluţia comunităţii sefarde a oraşului. Totodată,
vorbitoarea a prezentat o serie de imagini
inedite, printre care un Raport al Consiliului de Reprezentanţi (datat 1941; bătut la
maşină, în lipsa resurselor pentru tipărire),
care constituia un îndemn la solidaritate
din partea coreligionarilor mai bine situaţi
financiar, să doneze pentru evreii săraci.
Conf. univ. dr. Felicia Waldman a
reliefat urmele arhitectonice ale moştenirii sefarde din Bucureşti, prezentând
imagini ale clădirilor care au fost Banca
Marmorosch Blank (str. Doamnei), Palatul
Spayer (Batiştei), Casa Mauriciu Blank
(str. Tudor Arghezi, 7-9), Grand Hotel
Continental, Spitalul „Elias”, două case
care au aparţinut familiei Halfon (str.
Jean Louis Calderon şi bd. Kiseleff 55)
etc. Astfel, a delimitat scopul cercetărilor
asupra sefarzilor: suscitarea unui interes
pentru redescoperirea acestui patrimoniu,
actualizarea istoriei şi a memoriei, încurajarea cercetărilor viitoare.
„Zilele Culturii Sefarde” au fost încheiate, în a treia zi, prin prezentarea
expoziţiei individuale aparţinând Ancăi
Halfon Mircea şi a unui recital de muzică
klezmer şi ladino, interpretat de Bucharest
Klezmer Band şi Maia Morgenstern.

(Flegenheimer) a trăit acest eveniment şi
l-a evocat.
Născut la Geneva, în 1874, a studiat
şi a trăit în Franţa. A participat la congresele sioniste, a fost prieten cu scriitorul
evreo-englez Israel Zangwill. La Paris,
el a debutat ca dramaturg, critic teatral,
eseist, a tradus piesa lui Goethe „Iulius
Caesar”, fiind o perioadă detaşat de
temele evreieşti. A urmat o revigorare a
spiritului iudaic în conştiinţa sa, a scris
„Evreul Papei” despre relaţia dintre cabalistul mesianic Solomon Molho şi Papa
Clement al VII-lea. După primul război
mondial a  luptat în Legiunea Străină, fără
a uita de originea sa iudaică. A tradus din
Şalom Alehem, apoi Hagada de Pesah în
franceză, a alcătuit o Antologie Evreiască, a scris o carte memorabilă, „Ascultă,
Israel”, apoi „Palestina mea”, în 1927. A
semnat libretul tragediei lirice „Oedip“, de
George Enescu. Era sionist, dar totodată
iubea Franţa, pe care nu a părăsit-o nici
în timpul ocupaţiei germane în al doilea
război mondial, fiind ascuns în sudul ţării.

A avut un rol important în educaţia  generaţiei tinere de evrei francezi. A murit în
1963, în Franţa.
O bună parte din biografia sa este redată în volumul publicat la Hasefer. Fleg
este autorul unui Crez care merită citat (în
prescurtare), în care afirmă datoria sa de
a nu renunţa la evreitate: „Eu sunt evreu
pentru că, zămislit de Israel şi regăsindu-l,
vreau ca el să trăiască după mine mai viu
decât în mine însumi. Eu sunt evreu pentru
că credinţa în Israel cere sufletului meu
toată abnegaţia. Eu sunt evreu pentru că
oriunde plânge o suferinţă, şi evreul plânge. Eu sunt evreu pentru că oricând se
aude strigând o disperare, evreul încă speră. Eu sunt evreu pentru că făgăduinţa lui
Israel este făgăduinţa umanităţii. Eu sunt
evreu pentru că, pentru Israel, Omul nu e
desăvârşit, ci oamenii îl desăvârşesc. Eu
sunt evreu pentru că peste neamurile lumii
şi al său Israel aşază Omul şi Unitatea sa”.
El se adresează „nepotului său nenăscut”, cartea fiind un dialog cu tânăra
generaţie. 			
(B.M.M.)

CLAUDIA BOSOI

Edmond Fleg – un învăţat dedicat iudaismului

Recent a apărut
la Editura Hasefer
cunoscuta lucrare a
lui Edmond Fleg „De
ce sunt evreu”, în
traducerea lui Weiss
Mislim, redactor Andreea-Maria Olaru.
Întrebarea şi crezul lui Fleg nu sunt
neo bişn uite, de-a
lungul timpului mulţi evrei au fost puşi în situaţia de a-şi
afirma sau a se îndoi de propriul destin.
După secularele persecuţii şi masacre
în Occidentul dominat de Inchiziţie şi
în Estul Europei, pogromist în special
în Rusia, Ucraina, a fi evreu era parcă
un blestem. Secolul XX a debutat cu un
ruşinos proces de fals spionaj îndreptat
împotriva  evreului Alfred Dreyfus, căpitan
în armata franceză. Opinia publică din
Franţa s-a divizat în două tabere, antisemiţii constituind  masa de retrograzi  care
şi astăzi se mai face simţită. Edmond Fleg
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pesah îN COMUNITATI
Iaşi

S ă r bă t o a r e a azimelor

ZMAN Herutenu – timpul libertăţii
noastre – este o altă denumire a sărbătorii
de Pesah, care înseamnă mai mult decât
o celebrare a aniversării ieşirii strămoşilor
noştri din robie.
„În casele noastre miroase a curat
şi proaspăt şi a azimă...afară miroase
a pământ reavăn, iar pentru noi ambele
mirosuri se contopesc într-unul singur,
mirosul atât de cunoscut de Pesah”, scrie,
atât de sugestiv, Victor Rusu (z.l.) în volumul „Balada târgului evreiesc”.
Această sărbătoare este numită deseori şi „Regina Sărbătorilor“. Tora dedică
o serie de pericope acestui eveniment
istoric şi asociază Exodului multe porunci
(miţvot). Una dintre acestea sună astfel:
“Să îi spui fiului tău în ziua aceea: Este
pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru
mine când am ieşit liber din Egipt”.
Salutându-i cu bucurie pe cei 95 de
oaspeţi la Seder şi transmiţând tuturor
calde urări de bun-venit, preşedintele Comunităţii ieşene, ing. Abraham Ghiltman,
a menţionat semnificaţiile sărbătorii de
Pesah, subliniind caracterul ei religios şi
naţional, dar şi valoarea educativă pentru
toate generaţiile.
Mesaderul serii, juristul Albert Lozneanu, a citit şi a tradus pasaje din mereu
actuala Hagada şel Pesah, cartea ce a
devenit în timp un mijloc de transmitere,
din generaţie în generaţie, a valorilor
fundamentale ale poporului evreu. În
Hagada este scris: „În fiecare generaţie,
fiecare este dator să se vadă pe sine ca
şi când el însuşi ar fi fost eliberat din robie
şi să trăiască ieşirea din Egipt“. Apoi a

Bacău

prezentat simbolurile produselor culinare
de pe platoul de Pesah.
Hagada a fost citită şi pe înţelesul
copiilor iar cei prezenţi l-au ascultat cu
interes pe cel mai tânăr dintre comeseni,
Ayan Sacagiu, care a rostit vechile întrebări mereu noi.
Pesah este o sărbătoare ce se celebrează în familie. În urmă cu peste 40 de
ani, şef-rabinul dr. Moses Rosen (z.l.) a
avut iniţiativa organizării primelor Sedere colective în comunităţile evreieşti din
România. Aceste Sedere i-au adunat, şi
îi adună şi astăzi, pe membrii comunităţii
într-o mare familie şi-i reapropie de tradiţiile milenare ale poporului evreu.
O iniţiativă recentă a J.D.C. România
recomandă organizarea Sederelor în familie şi ne îndeamnă „să ne deschidem
inima şi casa pentru prieteni, familie şi
oaspeţi”. În această idee, 12 membri
ai „generaţiei de aur” din comunitatea
ieşeană au petrecut împreună a doua
seară de Seder, recompunând, în casa
activităţii de cult „YACHAD”, atmosfera
din sânul familiei evreieşti de altădată, cu
masa plină de bucate tradiţionale, gătite
de harnice gospodine. Mesader a fost tot
juristul Albert Lozneanu.
Despre semnificaţia mâncărurilor de
Pesah şi despre modul lor de preparare
am discutat şi la atelierul de gătit organizat, în prima zi de Hol Hamoed, în cadrul
activităţii de cult „YACHAD”. Participantele s-au întrecut în prepararea celor mai
gustoase „lotchis”, cu care şi-au delectat
oaspeţii.
Martha Eşanu

Tradiţie şi noutate

Anul acesta, din cauza spaţiului insuficient şi a lipsei unei bucătării adecvate
la sediu, C.E. Bacău a serbat Pesahul
într-un cadru inedit: la Hotelul Dumbrava
din localitate. Am beneficiat de răbdarea
şi înţelegerea personalului hotelului care
a acceptat să ne satisfacă toate cerinţele
pentru organizarea unui Seder de Pesah.
Cele 80 de persoane prezente au putut
beneficia de platourile specifice, conţinând maror, beita, zroa,karpas, hazeret
şi haroset şi au putut urmări Sederul,
condus de preşedintele Izu Butnaru şi
de oficiantul de cult Hainrich Brif. Cadrul
în care s-a desfăşurat Sederul a fost de
o frumuseţe şi o eleganţă deosebite,
asigurate prin bunăvoinţa şi pasiunea
personalului şi a conducerii hotelului, cu o
menţiune pentru familia Aizic, proprietarii
acestuia.
S-a servit un meniu tradiţional, cu
angheahts, supă şi friptură din carne
caşer de pasăre, cu azimă, garnitură de
cartofi şi salată de hrean şi cu o prăjitură

din făină de azimă. Oficiantul de cult a
urmat etapele obligatorii ale Sederului
şi le-a explicat mesenilor că masa de
Pesah se încheie întotdeauna gustând
din Afikoman. Un moment dintre cele
mai interesante a fost Ma Niştana, cele
patru întrebări, care au fost rostite de
Emy Leibu şi de fraţii David şi Alexandra
Gotesman, despre deosebirile esenţiale
dintre seara de Pesah şi toate celelalte
seri ale anului. Corul Shalom Alehem al
tinerilor din C.E. Bacău, dirijat de Mariana
Herman, a stârnit aplauzele asistenţei,
interpretând cântecele specifice de Pesah. Atmosfera a fost pigmentată şi de
frumoasele evoluţii solo şi la chitară ale
lui Hari Rubingher şi Puiu Mandler.
Seara târziu, ne-am despărţit, cu
urările de Hag Pesah Sameah Vecaşer! şi
să ne întâlnim cu toţii, şi la anul, sănătoşi
şi în bună dispoziţie, pentru a petrece
împreună Sederul.
HAINRICH BRIF

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi nãscuþi în luna iunie

n Preşedintele C.E. Ploieşti, ing.
ADELA HERDAN,
activează cu succes
de ani buni în comunitatea ploieşteană,
pe care o gospodăreşte cu pricepere şi
înţelepciune. Oricine
vizitează comunitatea
este plăcut surprins cât de bine sunt
întreţinute sinagoga, sediul comunitar,
cimitirul evreiesc din localitate. Pe cât
de înzestrată cu spirit organizatoric, pe
atât de sensibilă este Adela Herdan la
problemele membrilor comunităţii sale,
mai cu seamă ale asistaţilor. Gazdă
impecabilă, ea şi echipa ei ştiu să te
facă să te simţi bine în timpul petrecut
la Ploieşti.

n Preşedintele
C.E. Suceava, prof.
SORIN GOLDA, conduce comunitatea cu
devotament şi bucuria
de a face bine oamenilor. Sunt remarcabile
arta (sau ştiinţa) sa de
a-i implica pe membrii
comunităţii în felurite
activităţi destinate educaţiei iudaice, celebrării sărbătorilor evreieşti, evidenţierii
personalităţilor evreo-române originare
din această zonă. Împreună cu soţia sa,
Henriette Golda, responsabilă pentru
generaţia de mijloc, ştie să primească
musafirii cu ospitalitatea tradiţională
bucovineană. Cultivă interesul tinerilor
pentru iudaism. (I.D.)

300 de membri ai comunităţii
au celebrat evenimentul în două seri

Timişoara

Sederul colectiv este pentru comunitatea timişoreană cea mai importantă
reuniune de familie. De ce preferă cei
ce sărbătoresc să vină la comunitate
şi să nu celebreze acasă? Răspunsul
este simplu: în compania celor 300 de
participanţi – distribuiţi în două seri –
gustul mesei tradiţionale este unul mai
deosebit, iar atmosfera, mai festivă.
Yedidia şi Susan Fraiman, din Ierusalim,
şi-au făcut intrarea spectaculoasă în chip
de Faraon şi consoarta sa şi aşa a început
o oficiere plăcută şi adaptată spiritului
deschis al acestei comunităţi. „Sarea şi
piperul” celor două seri au fost copiii. Peste 30 de copii şi-au făcut auzite glasurile,
iar şase dintre ei au spus sau au cântat
Ma Niştana. Cele patru întrebări, pe care
cei mici le adresează în fiecare an, au
menirea să ne amintească faptul că Pe
sahul este, de fiecare dată, o sărbătoare a
generaţiei care creşte şi se dezvoltă. Aşa
cum generaţia liberă născută în deşert a
deschis o lume nouă, copiii sunt purtătorii
speranţei şi ai viitorului. Ei au găsit simbolic Afikomanul şi au avut dreptul să ceară
un premiu bine-meritat. Corul comunităţii,
condus de Alexandru Fischer, a cântat
melodii tradiţionale, repetate în cuprinsul
fiecărei duminici.
Bucatele gustoase, pregătite în restaurantul caşer, au făcut, desigur, deliciul
celor două seri din debutul sărbătorii de
Pesah. Sala „Rabin Ernest Neumann” a
fost şi în acest an neîncăpătoare, chiar
dacă un artificiu de design a făcut mai
respirabil aerul în mulţimea creată. Nu
a contat, însă! Nimeni nu s-a plâns de
aglomeraţie, căci atmosfera a fost cu
adevărat familială.

Întâlnire timiºoreanã cu o doamnã
care… nu se teme sã vadã bine!
Bookfest Timişoara, la care editura
Hasefer a fost o prezenţă primită cu multă

Sighetu Marmaţiei

deschidere, a reprezentat una dintre cele
mai mari manifestări culturale recente.
Lansarea timişoreană a volumului de
memorii al autoarei israeliene Riri Manor,
neurooftalmolog din Israel, cu origini în
România, a fost un moment tonic. După
o carieră profesională prestigioasă, reîncepe, la 40 de ani de la ultimele apariţii
editoriale, să scrie poezie şi proză în
limba română. Volumul său „Bucuria de a
nu fi perfectă”, carte lansată în mai multe
oraşe printr-un tur al editurii Humanitas,
care a publicat-o, este laureată a premiilor „Observatorului cultural” pentru
memorialistică. Sigur, alegerea juriului
este fundamentată pe caracterul special
al cărţii, care combină secvenţele de
amintire cu stilul unui roman plin de viaţă. Prospeţimea stilului, completată de
o candoare surprinzătoare la un medic,
fac deliciul lecturii acestei cărţi. Secretul
autoarei rezidă în felul în care poate să
re-trăiască sentimentele de odinioară, cu
curaj şi autoasumare.
Publicul timişorean a primit-o cu mare
drag, iar pentru membrii comunităţii a
fost un real regret să nu o poată avea în
mijlocul lor cu această ocazie, vizita în
oraşul de pe Bega fiind mult prea scurtă.
LUCIANA FRIEDMANN

Craiova

Seder 5777

În prezenţa a numeroşi participanţi –
evrei craioveni şi simpatizanţi ai comunităţii –, Seder şel Pesah la C.E. Craiova,
desfăşurat la Sinagoga din oraş, a fost
deschis de preşedintele comunităţii, prof.
univ. dr. Corneliu Sabetay, care a vorbit
despre importanţa naţională şi universală
a sărbătorii. Mesader a fost oficiantul de
cult Ştefan Ardelean. Acelaşi oficiant de
cult a făcut rugăciunile de Şahrit, Minha
şi Maariv în prima zi de Pesah.
Coresp. FRANCISC ABRAHAM
Vicepreşedinte al C.E. Craiova

O dublă semnificaţie

Pentru evreii din Sighetu Marmaţiei,
Pesah este încărcat de o semnificaţie
aparte: în anul 1944, armatele naziste
de ocupaţie au ales tocmai această
sărbătoare pentru a-i înghesui pe cei
peste zece mii de evrei în cele două
ghetouri de unde, o lună mai târziu, să
fie deportaţi în lagărul de exterminare
de la Auschwitz. „În 1944, Pesahul a fost
altfel: cum puteam oare sărbători în pace,
când camera mare era rechiziţionată de
un ofiţer german?”, povesteşte scriitoarea
Dora Apşan Sorell în romanul „Scrisori
către Miriam”. „Dimineaţa ni s-a ordonat
să ne strângem lucrurile şi să ne părăsim
căminul, să lăsăm în casa care rămânea
în urmă tot ce aveam. Am privit pentru ultima oară la ceea ce fusese casa copilăriei
noastre, care rămânea în urmă cu tot ce
avuseserăm mai drag, după care ne-am
alăturat altor sute de evrei, îngrămădiţi
cu boccele pe mijlocul străzii. Pesahul
din 1944 nu a fost o sărbătoare, a fost

o înmormântare, iar drumul nostru spre
ghetou, cortegiu funerar”.
Iată cum la Sighet, şi în general în
Maramureş, Pesah reprezintă două pribegii, una fericită, legată de ieşirea din
Egipt, şi o alta tragică, legată de drumul
spre eternitate.
* * *
La masa rituală au fost prezente peste
150 de persoane.
Pesah a debutat cu slujba oficiată
în sinagogă după care, la masa de
Seder, preşedintele comunităţii, David
Lieberman, a vorbit despre semnificaţia
sărbătorii. S-a dat citire mesajului biblic
referitor la ieşirea din Egipt şi au fost
rostite rugăciunile tradiţionale. În buna
tradiţie locală, masa rituală a fost onorată
şi de sigheteni de alte confesiuni, prieteni
ai comunităţii care, în semn de respect
pentru semenii lor, au urat Hag Sameah
şi un an verde şi bogat. (D.L.)
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„Viorile Speranţei”
l a Z i u a Na ţ i o n a l ă a Israelului

Cea de-a 69-a aniversare de la proclamarea Declaraţiei de Independenţă a Statului Israel, care este şi Ziua Naţională a
acestei ţări, a fost marcată în România la
25 aprilie, la Ateneul Român. Ambasada
Israelului şi-a surprins invitaţii – reprezentanţi ai Preşedinţiei, Guvernului, Corpului
diplomatic, cultelor, lumii artistice, conducerea F.C.E.R., C.E.B., BB România,
membri ai comunităţilor evreieşti, cetăţeni
israelieni şi români – cu un eveniment
special. Ea a invitat la Bucureşti formaţia
„Viorile Speranţei”, care a prezentat publicului un concert de muzică aparţinând
unor compozitori evrei de talie mondială
şi ai culturii şi religiei iudaice. Programul
concertului a cuprins celebrul Kol Nidrei,
op.47 pentru violoncel şi orchestră de
coarde, de Max Bruch, cântecul Avinu
Malkeinu pentru vioară, violoncel şi pian
şi Octetul pentru coarde în Mi bemol major
op.20 de Felix Mendelssohn. Concertul
s-a încheiat cu interpretarea melodiei
Yerushalaim shel Zahav (Ierusalimul de
aur), aranjament muzical de Cihat Askin.
Înainte de a începe manifestarea au
fost interpretate imnurile naţionale ale
Israelului şi României. Orchestra a fost alcătuită din violoniştii Gil Sharon, Evgenia
Epshtein, Sevil Ulucan-Weinstein şi Irena
Simon-Renes, violistele Miriam HartmanBeazley şi Aida-Carmen Soanea, Hillel
Zori şi Teresa Beldi la violoncel şi pianistul
Andrei Licareţ.
Caracterul excepţional al orchestrei
se datorează faptului că viorile la care
cântă artiştii au aparţinut unor victime ale
Holocaustului, dintre care mulţi au murit în
lagărele de exterminare unde-şi luaseră
cu ei instrumentele.
În cuvântarea rostită înaintea începerii concertului, E.S Tamar Samash,
ambasadorul Statului Israel, a arătat

că sărbătorim nu numai cea de a 69-a
aniversare a Israelului, ci şi 69 de ani
de relaţii neîntrerupte între România şi
Israel. România a avut întotdeauna o
atitudine politică de simpatie faţă de Israel iar colaborarea dintre cele două ţări
s-a dezvoltat în toate domeniile. În acest
context, ambasadorul a subliniat rolul
comunităţii evreilor de origine română din
Israel şi al comunităţii evreilor din România, din rândurile căreia s-au evidenţiat
scriitori, artişti, pictori renumiţi, printre
care Reuven Rubin, primul ambasador
al Israelului în România. Excelenţa Sa a
menţionat, de asemenea, performanţele
României în timpul preşedinţiei române
a IHRA, când a fost propusă definiţia de
lucru a antisemitismului. Tamar Samash
a arătat că această seară este deosebită
prin prezenţa formaţiei ”Viorile Speranţei”
”Concertul are o latură educaţională. Este
o cale de a aduce memoria trecutului prin
aceste viori magice în vieţile noastre, în
prezent”, a spus domnia sa.
Ambasadorul Statului Israel a vorbit
mai pe larg despre semnificaţia prezenţei
orchestrei în paginile caietului-program
al concertului. Esenţa mesajului ei a fost
victoria artei asupra întunericului, a disperării dar şi victoria supravieţuirii. Proiectul
”Viorile Speranţei” îşi are rădăcinile în
supravieţuire, perseverenţă şi repararea
unor piese distruse. „Viorile restaurate
minunat – odinioară aparţinând unor victime ale Holocaustului – poartă astăzi cu
ele poveştile proprietarilor lor... Este de
datoria noastră să ne amintim de istorie
şi să învăţăm din ea. Dar pentru israelieni este o miţva, adică o poruncă, să-i
onorăm pe cei care au suferit pentru ca
noi să trăim astăzi în libertate. De aceea,
am considerat că cel mai bun mijloc de
a aduce un omagiu acestei pagini a isto-

riei este de a invita Viorile Speranţei să
cânte la concertul dedicat Zilei Naţionale
a Israelului, mai ales în acest an când
România a încheiat preşedinţia IHRA”.
Ambasadorul Statului Israel a mulţumit
tuturor celor care au făcut posibilă realizarea proiectului, inclusiv Fundaţiei Lauder
şi Societăţii Muzicale precum şi celor care
au venit la acest eveniment cultural, un
simbol al puterii artei şi al speranţei.
A fost o iniţiativă inspirată folosirea
limbajului muzicii în locul unor discursuri
pentru aducere aminte – a apreciat ministrul de externe român Teodor Meleşcanu – şi aceasta deoarece „acolo unde
e loc pentru muzică nu e loc pentru ură”,
conform unui citat din Cervantes, amintit
de înaltul demnitar. Deşi vorbim limbi
diferite, limbajul muzicii este comun. Un
fapt mai deosebit – instrumentele pe care
le veţi asculta au aparţinut muzicienilor
evrei arestaţi, duşi în lagăre, mulţi dintre
ei pierzându-şi viaţa. De aceea, contextul
acestei seri este o îmbinare de durere
şi speranţă, durere faţă de ce a fost şi
speranţa într-un viitor în care astfel de
lucruri să nu se întâmple. Ministrul de
externe a subliniat că anul trecut România
a deţinut preşedinţia IHRA, însuşindu-şi
şi stimulând eforturile pentru democraţie
şi combaterea, eliminarea tuturor formelor
de intoleranţă – antisemitismul, xenofobia
şi rasismul. Vorbitorul a calificat drept

excelente relaţiile dintre România şi Israel, aceasta deoarece au cea mai solidă
bază umană – comunitatea evreilor de
origine română din Israel şi comunitatea
evreiască din România. Ele reprezintă
adevărata punte între cele două ţări.
„Prin acest concert omagiem capacitatea
noastră de a depăşi tragediile trecutului şi
de a manifesta speranţă într-un viitor mai
bun, în care astfel de lucruri să nu se mai
repete”, a subliniat Teodor Meleşcanu.
Povestea ”Viorilor Speranţei” a fost
spusă de lutierul Amnon Weinstein. De
origine poloneză, părinţii lui au emigrat în
Israel în 1938. Mai târziu, Amnon a aflat
că întreaga lor familie din Polonia a murit
în Holocaust. Meseria a moştenit-o de la
tatăl său. În memoria celor 400 de membri ai familiei, victime ale Holocaustului,
Amnon Weinstein, care ştia că în lagărele
morţii au fost violonişti şi orchestre, s-a
străduit timp de 20 de ani să descopere
şi să restaureze viorile muzicienilor evrei.
Ele sunt folosite astăzi de componenţii
orchestrei ”Viorile Speranţei”.
Publicul a ovaţionat minute în şir performanţele orchestrei, precum şi prezenţa
emoţionantă a unor elevi de la Liceul de
Muzică din Bucureşti. A fost cu adevărat
o aniversare de excepţie, de neuitat, încheiată, ca de obicei, cu un cocteil.
EVA GALAMBOS

M o n u m e n t e f unerare vandalizate la Cimitirul Evreiesc
În noaptea de 23-24 aprilie 2017, zece monumente
funerare au fost vandalizate la Cimitirul Evreiesc din Şos.
Giurgiului, Bucureşti.
Distrugerea, produsă prin răsturnarea şi spargerea
monumentelor, a fost constatată în dimineaţa zilei de
luni, 24 aprilie, de către salariaţii cimitirului, fiind imediat
anunţate organele în drept pentru a efectua ancheta.
Într-un comunicat dat imediat publicităţii, conducerea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
(F.C.E.R.) şi cea a Comunităţii Evreilor din Bucureşti
(C.E.B.) au calificat actul ca fiind „unul grav de vandalism
şi antisemitism, care a mâhnit, jignit şi revoltat întreaga
comunitate evreiască din România. Circumstanţa agravantă că distrugerea violentă a celor zece monumente funerare a survenit exact în ziua în care evreii din întreaga
lume comemorau moartea celor şase milioane de evrei
ucişi în Holocaust nu poate fi explicată printr-o simplă
coincidenţă”, au apreciat semnatarii. Aceeaşi poziţie a
avut-o şi deputatul F.C.E.R., Silviu Vexler, care a avut
şi o intervenţie pe această temă.

F.C.E.R. şi C.E.B. au solicitat organelor de anchetă
ca „vinovaţii să fie identificaţi şi aduşi cât mai rapid în
faţa justiţiei, o sentinţă dreaptă, în conformitate cu legile
în vigoare, fiind nu numai o reparaţie morală pentru cele
zece familii şi pentru întreaga comunitate evreiască,
ci şi o modalitate firească şi democratică a societăţii
româneşti de a descuraja astfel de acte de vandalism
şi antisemitism în viitor. Este necesar ca legile statului
român să fie aplicate cu exactitate şi celeritate, în spiritul
şi litera lor”, se arată în comunicatul semnat de preşedintele Federaţiei, dr. Aurel Vainer, şi de preşedintele
C.E.B., Paul Schwartz.

Actul antisemit a avut un
amplu ecou în societatea românească, stârnind revolta
politicienilor de toate culorile.
Premierul Sorin Grindeanu a
condamnat „cu toată fermitatea
actul de vandalism grav produs
în cel mai mare cimitir evreiesc
din Bucureşti”. Prim-ministrul a
subliniat şi el că „nu este o coincidenţă faptul că zece monumente funerare au fost distruse
exact în ziua când comunitatea
evreiască din lumea întreagă
comemora moartea celor şase milioane de evrei ucişi în
Holocaust” şi i-a cerut ministrului de Interne să identifice
şi să sancţioneze vinovaţii, afirmând că „aceste acte de
vandalism şi antisemitism sunt inacceptabile’’.
Sergiu Nistor, consilier prezidenţial, a apreciat că
„astfel de fapte sunt condamnate prin lege de către statul
român şi, mai ales, sunt condamnate de legea morală,
care guvernează o societate liberă şi democratică. Este
un incident grav, pe care-l repudiem şi ne întăreşte în
determinarea de a urmări, preveni şi sancţiona orice
formă de antisemitism şi xenofobie. În acest moment
suntem alături de conducerea F.C.E.R. şi de membrii
comunităţilor evreieşti, în deplină solidaritate şi respect
pentru contribuţia lor la o societate eliberată de ură şi
apărată de lege”.
Titus Corlăţean, preşedintele delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei (APCE), a declarat: „Este un act cu conotaţii
antisemite grave pe care îl condamn cu toată fermitatea,
care coincide în mod nefericit cu comemorarea în acest
an, în plan internaţional, a celor şase milioane de evrei
ucişi în timpul Holocaustului (Iom Haşoah).
Aceste fapte reprobabile reclamă o atitudine politică
foarte clară de condamnare a acestor acţiuni şi o sancţionare cât mai operativă din partea autorităţilor competente, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în
asemenea situaţii. Aducerea în faţa justiţiei a celor care
se fac vinovaţi de săvârşirea acestor acte reprezintă o
descurajare a unor asemenea fapte de natură antisemită
şi o reafirmare a angajamentelor asumate de România
în prevenirea şi combaterea antisemitismului, dar şi o
confirmare a contribuţiei substanţiale şi apreciate internaţional a ţării noastre cu ocazia deţinerii preşedinţiei
IHRA”.

Purtătorul de cuvânt
al PSD, Adrian-Marius
Dobre, a afirmat şi el, în
nume propriu şi al formaţiunii pe care o reprezintă,
că „vandalizarea monumentelor funerare este
un act scandalos care
nu reprezintă în niciun
fel valorile fundamentale
ale societăţii româneşti.
România va sancţiona
drastic orice fel de comportament sau atitudine
de intoleranţă sau antisemitism în interoriul graniţelor
sale. Holocaustul reprezintă una dintre cele mai negre
perioade din istoria umanităţii, iar poporul român a avut
mereu o atitudine civilizată şi pozitivă faţă de comunităţile
evreieşti din România. Am toată încrederea că instituţiile
abilitate ale statului român vor rezolva cu celeritate acest
caz şi îi vor prinde pe cei care au săvârşit acest atac
brutal la memoria Holocaustului”.

O poziţie similară a fost exprimată de Raluca Turcan,
preşedinta PNL, care a afirmat: „Este fundamental ca
atrocităţile Holocaustului să nu fie uitate, dar şi să fie
înţelese corect de toate generaţiile, pentru că nu avem
voie să se repete vreodată. Din acest punct de vedere
consider că nu pot fi tolerate astfel de manifestări, după
cum nu ar trebui tolerată nici proliferarea unui discurs
antisemit, pe care încă îl mai observăm, din păcate, la
anumite persoane publice”.
ALX. MARINESCU
(Continuare în pag. 26)
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Bacteria care
detectează mine

Cercetătorii israelieni au reuşit să
detecteze de la distanţă minele terestre
îngropate, folosind bacterii fluorescente
încapsulate în bile polimerice, iluminate
de un sistem de scanare pe bază de
laser. Invenţia urmează a fi dezvoltată şi
folosită de armatele celor mai puternice
state din lume.
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Deşertul... de pe fundul oceanului!

Răspândirea algelor marine în anumite zone mai puţin prielnice ale oceanelor
a constituit un subiect de studiu pentru
cercetătorii Institutului de Ştiinţă Weizmann, din Israel. Puţini ştiu că ele produc
aproape jumătate din oxigenul pe care îl
inspirăm şi absorb dioxidul de carbon din
atmosferă, formând astfel baza lanţului
alimentar al oceanului. Fitoplanctonul
format reprezintă un subiect relevant al
cercetării de profil, deoarece sănătatea lui
este esenţială pentru sănătatea planetei.
Cercetarea a vizat existenţa inflorescenţelor gigantice de fitoplancton – atât de
mari încât pot fi văzute din spaţiu – şi nu
în apele bogate în nutrienţi în care ele
sunt observate în mod normal, ci în aşanumitul „ocean desert”.
Prof. Ilan Koren, de la Departamentul
de Ştiinţe Planetare al Institutului, explică
faptul că cele mai importante condiţii care
produc flori de fitoplancton sunt lumina
soarelui, substanţele nutritive şi fluxul
corect de apă din ocean, iar inflorescenţele din regiunile sărace în nutrienţi au
fost considerate rezultatul evenimentelor
sporadice de „amestecare” în care substanţele nutritive din adâncul oceanelor
sunt injectate în aşa-numitul strat care
beneficiază de razele Soarelui. Pentru

a înţelege procesul, a fost elaborată o
metodă de transformare a informaţiilor
primite prin satelit, iar pe această bază
a fost dezvoltat un model teoretic care
ar putea încorpora atât curenţii oceanici,
cât şi fitoplanctonul deja prezent, precum
şi date privind dinamica fizicii apelor
oceanului. Aceste informaţii prelevate
de savanţii israelieni sunt extrem de utile
pentru posibile acţiuni de reînverzire a
unor zone oceanice afectate de poluare,
cu scopul de a reduce nivelul de dioxid
de carbon din atmosferă.

Calciul şi maladia Alzheimer –
o relaţie complexă

Aproximativ o jumătate de milion de
oameni din întreaga lume au supravieţuit
unor leziuni provocate de mine, iar în
fiecare an alte 15.000 – 20.000 de persoane sunt rănite sau ucise de aceste
dispozitive. Se estimează că peste 100
de milioane de mine de teren se află încă
îngropate în cel puţin 70 de ţări. În mod
surprinzător, metodele utilizate în prezent pentru detectarea minelor terestre
nu sunt mult diferite de cele utilizate în
al doilea război mondial şi necesită ca
personalul să-şi rişte viaţa prin intrarea
fizică în câmpurile de mine. Conform
Israel21c.com, care citează ediţia din
aprilie a revistei Nature Biotechnology,
cercetătorii de la Universitatea Ebraică
din Ierusalim arată că descoperirea lor
se bazează pe observaţia că toate minele
terestre produc scurgeri de cantităţi mici
de vapori explozivi, care se acumulează
în solul de deasupra lor. Dar până acum
nu a existat nicio modalitate de a „citi”
aceste indicii. Echipa condusă de prof.
Shimson Belkin, de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, a dezvoltat o bacterie
care emite un semnal fluorescent atunci
când intră în contact cu vaporii de pe
pământ. Acest semnal poate fi înregistrat
şi cuantificat de la distanţă.

Descoperirea genei MTCH2 în anul
2005, în urma cercetărilor de laborator
întreprinse de prof. Alan Gross, de la
Institutul Weizmann, deschide noi perspective pentru îmbunătăţirea tratării
maladiei Alzheimer. Mai precis, MTCH2
este o proteină localizată pe membrana
exterioară a organitelor celulare numite
mitocondrii – adesea cunoscute şi sub
denumirea de „centrale electrice” ale celulelor. Laboratorul lui Gross a constatat,
printre altele, că MTCH2 are legătură cu
evoluţia bolilor metabolice şi cu bolile
neurodegenerative. Constatările lor, care
au apărut recent în rapoarte ştiinţifice,
au arătat că au fost afectate capacitatea
mitocondriilor de a se deplasa în celulă,
precum şi echilibrul calciului din interiorul
neuronului.
Este binecunoscută importanţa calciului pentru semnalizarea între celulele
nervoase. În consecinţă, chiar şi variaţii

uşoare ale nivelurilor acestui element din
interiorul neuronilor ar putea întrerupe
activitatea lor normală. De asemenea,
studiile au demonstrat legătura dintre
echilibrarea nivelului de calciu şi memorie
şi că o nouă abordare asupra maladiei
Alzheimer ar trebui să se concentreze
pe nivelul calciului, mai degrabă decât
pe formarea plăcilor amiloide în creier.
„Miliarde de dolari sunt investiţi în găsirea unei modalităţi de a preveni aceste
plăci, dar nu este clar dacă plăcile sunt
o cauză, un efect sau pur şi simplu un
simptom paralel al îmbătrânirii”, afirmă
prof. Menahem Segal, membru al echipei
de cercetare. El afirmă că aceste recente
concluzii indică faptul că nivelul redus al
calciului din mitocondrii poate influenţa în
mod semnificativ apariţia maladiei. Acesta
este un punct de plecare pentru o nouă
strategie de prevenire şi tratare.

#Rounds – o combinaţie între WhatsApp şi Skype, Rounds oferă o platformă
de comunicare live în care până la 12 prieteni pot trimite simultan şi instantaneu mesaje text în grup, pot efectua videocalling,
viziona videoclipuri, juca jocuri, distribui
fotografii şi multe altele. Până în prezent,
Rounds a acumulat o finanţare de 22
milioane de dolari şi milioane de abonaţi
care folosesc dispozitive iOS şi Android.

#TL;DR — este un client de e-mail cu
o singură misiune: păstrarea unei corespondenţe electronice de mici dimensiun.
Conceptul de scriere a unui rezumat TL,
DR în partea de sus a e-mail-urilor se
foloseşte deja, dar cofondatorul aplicaţiei,
Ami Ben David, a transformat acest obicei într-o aplicaţie disponibilă pe iTunes.
Primele 30 de cuvinte ale fiecărui e-mail
de ieşire şi de intrare sunt transformate
automat în postări (afişând text, link-uri,
imagini, discuţii), astfel încât utilizatorii
să poată să treacă repede prin căsuţa
poştală.
#Pzartech — aplicaţia este un magazin de proiecte 3D şi o platformă de
tipărire destinată revoluţionării practicii
de tipărire 3D. Utilizatorii pot alege sau
crea propriul design, pot optimiza fişierul
de proiectare şi tot ce au de făcut este să
îl expedieze unui centru de imprimare de
acest gen, toate acestea fiind disponibile
la un preţ mai mult decât rezonabil.
#Tunity — transmite conţinutul audio
al unui canal TV spre căştile smartphone-urilor Android sau iOS astfel încât să
poată fi ascultat când sunetul este dezactivat — cum ar fi în sala de sport, la spital,
într-un bar, un aeroport sau un loc unde
utilizatorul nu doreşte să-i deranjeze pe
ceilalţi. Printre cele 50 de canale pe care
această aplicaţie le distribuie se numără
şi CNN.

Noi aplicaţii israeliene de succes

Te m p l u r o m a n r e s t a u r a t

Arheologii din Israel au început să lucreze la restaurarea unui templu roman antic,
aflat în vechiul oraş Cezareea. Ca parte a
unui proiect de 27 de milioane de dolari,
care are drept scop triplarea numărului de
turişti, zeci de muncitori au ridicat schele,
au curăţat şi au început săpăturile în jurul
ruinelor cu o vechime de peste 2000 de ani.
Cezareea a fost o metropolă romană
vibrantă, construită în cinstea împăratului
Augustus Caesar de către regele Irod, care
a condus Iudeea din anul 37 î.e.n. şi până
la moartea sa în anul 4 e.n. Istoricii arată
că templul se ridica deasupra străzii antice
şi era poate la fel de înalt ca Acropolele
din Atena; mai mult, ar fi putut fi văzut de
departe de navele care călătoreau în Ţara
Sfântă. Cezareea atrage deja în fiecare an aproximativ 1 milion de turişti, care pot
explora ruinele apeductelor. Susţinătorii proiectului vor să transforme oraşul într-un
important sit arheologic din Israel, al doilea după Ierusalim. Autoritatea Israeliană
pentru Antichităţi speră că restaurarea templului va tripla numărul de vizitatori. Săpăturile au scos la iveală şi câteva vestigii, inclusiv o gravură de mici dimensiuni, cu
o menoră, ceea ce atestă străvechea prezenţă a evreilor în zonă.

Pagină coordonată de DAN DRUŢĂ

Reuniune
de afaceri
la Camera
de Comerţ
România-Israel

Camera de Comerţ şi Industrie
România - Israel, în parteneriat cu
Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor
Europene, Ambasada Statului Israel
în România şi Ministerul Economiei
din Israel, au organizat la 5 aprilie o
reuniune cu reprezentanţi ai mediului
de afaceri. La eveniment au luat parte ministrul-delegat pentru Fonduri
Europene, Rovana Plumb, Camelia
Toader, director general în cadrul
ministerului, preşedintele Camerei de
Comerţ România-Israel, Călin Coşar,
ambasadorul Statului Israel în România, E.S. Tamar Samash, Şeful Misiunii
Economice, Matan Safran, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz
şi membri ai comunităţii de afaceri
româno-israeliene din Bucureşti.
În deschiderea reuniunii, Matan Safran a subliniat importanţa unor astfel
de acţiuni de promovare şi i-a asigurat
pe cei prezenţi de sprijinul Misiunii
Economice din cadrul Ambasadei Statului Israel.
Ministrul Rovana Plumb a afirmat
că Guvernul României îşi reafirmă
susţinerea pentru mediul de afaceri, iar
în perioada de 2014-2023 sunt disponibile pentru accesare 23 de miliarde de
euro, care pot contribui la dezvoltarea
volumului investiţiilor. De asemenea,
vorbitorul s-a referit la o evidentă corelaţie între cercetare, inovare şi piaţa
muncii, instrument prevăzut şi de politicile europene de profil.
În urma discuţiilor oficiale, membrii
comunităţii de afaceri prezenţi au avut
prilejul de a purta dialoguri pe teme de
interes comun. Camera de Industrie
şi Comerţ România-Israel a fost reînfiinţată în 1993, ea fiind continuatorul
Biroului de Comerţ „Ţara Israel şi România”, înfiinţat în 1933.
DAN DEMETRIAD

Cea de a
patra ediţie
a proiectului
”Podurile
Toleranţei”

La 14 iunie a.c. se va desfăşura
cea de-a patra ediţie a proiectului
”Podurile Toleranţei”, organizat de
Forumul B’nai B’rith România, în colaborare cu F.C.E.R. şi cu mai multe
organizaţii ale minorităţilor naţionale.
Programul cuprinde un workshop,
intitulat ”Minorităţile naţionale – un
secol de convieţuire”, care va avea
loc, începând de la ora 9:30, la
Biblioteca Academiei Române, cu
participarea unor personalităţi din
ţară şi din străinătate, reprezentanţi
ai Preşedinţiei, Guvernului, Academiei
Române, minorităţilor naţionale, ai
F.C.E.R., B’nai B’rith Europa şi BB
România. Manifestarea se desfăşoară
sub înaltul patronaj al preşedintelui
României. Seara, în Aula mare a
Ministerului Culturii, de la ora 19, va
avea loc un program artistic muzical,
cu participarea Bucharest Klezmer
Band şi a altor formaţii ale minorităţilor
naţionale. (E.G.)
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40 de ani de activitate

În mai 2017, Centrul pentru Studiul
Istoriei Evreilor din România (CSIER) împlineşte 40 de ani de activitate. Înfiinţat ca
structură de cercetare în cadrul Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România, a
fost rezultatul unei recomandări propuse
la Congresul Federaţiei, din aprilie 1976.
La 26 mai 1977, în cadrul primei şedinţe
de comunicări ştiinţifice, s-a validat munca grupului de cercetători care au pus bazele instituţiei, pornindu-se de la ideea că
este nevoie de un efort sistematic pentru
studierea trecutului evreilor din România.
Din iniţiativa profesorului Alexandru
Vianu, care a primit imediat girul şefrabinului Moses Rosen şi al conducerii
Federaţiei, a fost înfiinţat Centrul pentru
Studiul Istoriei Evreilor din România. Direcţiile de cercetare în cadrul CSIER au
fost fixate după consultări cu personalităţi
ale lumii culturale şi ştiinţifice, dintre care
îi amintim pe Alexandru Graur, Ovid S.
Crohmălniceanu, Henri Wald, Solomon
Marcus, Nicolae Cajal, Paul Cornea,
Virgil Cândea, Zigu Ornea, Ioan Massoff, Andrei Pippidi, Izo Schapira, Marius
Mircu, Mircea Ioanid, Haim Riemer, Tania
Lovinescu etc.

1977-1989
Laboratorul de Istorie a Evreilor din
România, cum s-a numit la început,
CSIER (vezi volumul Jaloane pentru o
viitoare istorie. Reuniunea ştiinţifică din
2-4 noiembrie 1997 consacrată împlinirii
a douăzeci de ani de la înfiinţarea Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din
România, Bucureşti, 1999) a funcţionat
în perioada comunistă în condiţiile vitrege
ale dictaturii şi controlului ideologic, fiind
îndeaproape supravegheat de Securitate
şi de istoricii de partid.
La CSIER, un grup de cercetători
coordonaţi de cercetătoarea Ecaterina
Cimponeriu, iar mai apoi de publicistul
Sergiu Stanciu, împreună cu zeci de
colaboratori, se ocupau de activitatea de
cercetare, mergând de la istoria socială şi
culturală a comunităţilor evreieşti până la
studierea antisemitismului şi Holocaustu-

lui. De asemenea, aceştia erau implicaţi
în operaţiunile de documentare, fişare,
indexare sau prelucrare a materialelor
de lucru, urmărindu-se adunarea datelor
din diverse ziare evreieşti şi româneşti
pentru a crea instrumente de lucru necesare prezentării vieţii evreieşti în volume
tematice.
Titlurile periodicelor evreieşti în limbile română, idiş, maghiară şi ebraică au
fost fişate cu ajutorul colaboratorilor şi,
ulterior, au fost împărţite pe categorii tematice ce urmăreau aspecte privind viaţa
comunitară evreiască, asistenţa socială,
învăţământul, cultura, personalităţile vieţii
culturale, ştiinţifice, politice, emigraţia,
legăturile cu organizaţiile internaţionale
evreieşti, participarea evreilor la Războiul de Independenţă şi în Primul Război
Mondial, manifestările antisemite şi reacţiile faţă de acestea, în secolele XIX-XX
etc. Peste 40.000 de fişe aflate în arhiva
CSIER au fost astăzi digitalizate.
Printre lucrările semnificative apărute
în perioada comunistă cu privire la istoria
evreilor din România amintim: volumele
din seria Izvoare şi mărturii referitoare la
evreii din România (IMER), care au fost
coordonate pe rând de Victor Eskenasy,
Lya Benjamin, Mihai Spielmann, Sergiu
Stanciu, Ladislau Gyémánt; Remember.
40 de ani de la masacrarea evreilor din
Ardealul de Nord sub ocupaţia horthystă,
ce evocă deportările din 1944.
În perioada 1977-1989, dintre angajaţii
şi colaboratorii Centrului îi amintim pe:
Sergiu Stanciu, Ecaterina Cimponeriu,
Iacob Adam, Iţic Kara, Victor Eskenasy,
Victor Neumann, Mihai Spielmann, Lya
Benjamin, Miriam-Marta Constantinescu,
M. Alcaz, P. Almuly, B. Belinstein, M.
Berariu, V. Bordeianu, David Brumfeld,
Marin Bucur, A. Cioară, Mandi Costin, S.
Cohn, S. Cristian, A. Daniel, L. Demény,
S. Diamandy, I. Ehrenkranz, Any Florea,
B. Florina, Evelina Fonea, E. Friedlander,
I. Fuchs, J. Gîtlan, Eugen Glück, Gideon
Goldstein, B. Gregore, S. Grossman,
Judith Grosz, B. Huttman, Savu Idel, L.
Isoceanu, Mihai Ispas, Lucian Kanner,
Marcel Klang, Arnold Levensohn (Löwen-
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sohn), Paula Litman, A. Lupaş, Paul
Lupaşcu, C. Marcovici, G. Marcusohn,
Al. Marian, Nora Zizi Munteanu, Marta
Neulicht, I. Pascalovici, A. Polingher, Liviu Rotman, A. Saim, Marian Sandu, Idel
Savu, A. Segal, I. Silberstein, I. M. Ştefan,
I. Steinberg, T. Truţă (Trutzer), M. Vilan,
R. Vişan, M. Vlaicu, G. Wasserman, Noel
Weintraub (Vaintraub), L. Zissu.

Din 1989 pânã astãzi
După 1989, odată cu înlesnirea accesului la Arhivele Naţionale ale României,
o prioritate a devenit strângerea datelor
cu privire la perioada Holocaustului şi
editarea de studii privind viaţa comunitară. Totodată, sub conducerea lui Sergiu
Stanciu, a fost creată editura Hasefer, la
început ca o anexă a Centrului de Istorie, iar ulterior devenind un departament
autonom. Încă din a doua jumătate a
anilor ‘80 s-a mărit numărul cercetătorilor
angajaţi permanent, fapt ce a contribuit la
o creştere a activităţii publicistice, şi s-a
definitivat organizarea arhivei ce a fost
mutată la adresa din str. Mămulari nr. 3,
unde a funcţionat într-o clădire ataşată
Templului Unirea Sfântă.
Creşterea activităţii publicistice a Centrului este rezultatul creşterii numărului
de cercetători angajaţi permanent. Dintre
angajaţii CSIER de după 1989 îi amintim
pe: Lya Benjamin, Cătălin Bontaş, Ioana
Constanţa Bontaş, Constantin Brădăţean, Emilia Brădăţean, David Brumfeld,
Camelia Mărioara Crăciun, Livia Diaconescu, Laurenţiu Dubău, Ada Felan, Any
Florea, Marius Gheller, Dorina Herivan,
Paula Litman, Ecaterina Margareta Holban, Gheorghe Iancu, Gabriela Ion, Hary
Kuller, Natalia Lazăr, Livia Liebermann,
Mariana Mitrea, Elena Nichifor, Teodora
Ormenisan, Dan Pintilie, Marius Popescu,
Paul Rosenfeld, Marian Sandu, Andreea
Toma, Anca Tudorancea (Ciuciu), Ana-

Gabriela Vasiliu, Miryam Vladcovschi,
Sanda Wolf, Tatiana Zadoina.
Printre coordonatorii Centrului pot fi
amintiţi: Sergiu Stanciu, activ în perioada 1989-1995 (a încurajat reînceperea
colecţiei Buletinului CSIER); urmat de
publicistul Eugen Preda, între anii 19952000, apoi de scriitorul şi istoricul Dumitru Hîncu, între 2000-2007 (în perioada
căruia au fost publicate patru ediţii ale
Buletinului, dar şi volume de documente),
de istoricul Liviu Rotman, între 2007-2015
(promotor al unei noi generaţii de cercetători tineri, în perioada căruia CSIER a fost
implicat în diverse proiecte internaţionale
şi s-a ocupat de organizarea primei şcoli
de vară adresată tinerilor cercetători).
CSIER organizează în acest an aniversar o serie de evenimente culturale,
care vor fi deschise de expoziţia American Jewish Joint Distribution Committee: un secol de activitate în România,
realizată de Natalia Lazăr, care se va
deschide la „Noaptea Sinagogilor”, în 20
mai 2017. Există din 2016 deja un album
care prezintă în imagini şi documente
activitatea organizaţiei American Jewish
Joint Distribution Committee în România,
la care se va adăuga în curând o culegere de documente pe aceeaşi temă,
editată de Natalia Lazăr şi Lya Benjamin.
În pregătire este un album cu noi surse
documentare despre Pogromul de la
Bucureşti, editat de Adrian Cioflâncă şi
Anca Tudorancea.
Şcoala de vară a CSIER (în luna
august 2017), ca şi numărul din 2017 al
Revistei de Istorie a Evreilor din România
stau sub semnul acestei aniversări de 40
de ani şi au ca tematică generală ”Locuri
ale memoriei”. Vor fi organizate dezbateri
privind noi surse documentare despre
istoria evreilor din România, noi expoziţii
sunt în pregătire şi în cadrul parteneriatului de colaborare între Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România şi Teatrul
Evreiesc de Stat, CSIER şi Muzeul de
Istorie al Evreilor din România ”Moses
Rosen” vor conlucra pentru ateliere şi
aplicaţii didactice menite să prezinte elevilor de liceu istoria evreilor din România.
ADRIAN CIOFLÂNCĂ
director CSIER

#NUME,
NU NUMERE

Mărturii fot
grafice
De la Stanislawow prin lume până la Bacău şi Iaşi

Povestea familiei Knoll - Diringer are asemănări cu
istoria multor familii de evrei aşkenazi din Europa, care
au trăit, au muncit, au format familii, au avut copii şi, din
păcate, au fost dezrădăcinaţi de Holocaust.
Cercetarea despre partea veche a ramurii Diringer
se datorează lui Carl Knoll (fiul lui David şi Mindel
Knoll, născută Diringer), care
a întocmit arborele genealogic
al familiei.
Istorisirea începe la mijlocul
secolului al XIX-lea, în oraşul
ucrainean Nadworna, care a
aparţinut pe rând Poloniei, apoi
Imperiului Austriac, din nou Poloniei şi, în final, Rusiei. Aici au
ajuns patru fraţi, al căror nume
era Knoll. Unul dintre aceşti
fraţi, Jechiel Knoll, a fost ultimul
cu acest nume în Nadworna.
Tinerii din generaţiile care au
urmat s-au căsătorit cu fete din oraşe învecinate, cum ar
fi Stanislawow, Kalush, Tysmenica, unde s-au şi stabilit.
Unii dintre Knoll-i au ajuns în Bucovina, iar unul dintre ei
în România, la Bacău.
Doi dintre fiii lui Jechiel Knoll s-au stabilit în Tysmenica, unde împreună au deschis o fabrică de pipe. Moses
Knoll, unul dintre cei doi fraţi, a avut trei băieţi şi o fată.
Unul dintre băieţii săi, David, s-a căsătorit la 25 de ani
cu o tânără frumoasă, de 19 ani, Mindel Diringer, ce
locuia în vecinătatea oraşului Stanislawow. David şi-a
dorit să fie un om de afaceri de succes, un comerciant
en-gros de cereale, dar nu a avut suficienţi bani pentru
a-şi dezvolta afacerea. Familia a plecat atunci la Viena,
unde talentul lui David a făcut ca, după o perioadă foarte
grea, afacerea să-şi revină, el devenind un vienez de
succes, iar afacerea a devenit o afacere de familie la
care au contribuit cei patru băieţi şi cele trei fete ale sale.
Fiul cel mare al lui David, Jacob, a participat la primul
război mondial şi a ajuns pe front într-un grup de infante-

rişti vorbitori de limbă germană. Au fost câteva momente
care l-au marcat. Acest grup a fost înconjurat de un grup
de militari ruşi, mult mai numeros şi mai puternic decât
ei. Faptul că Jakob vorbea şi limba polonă a contribuit
la salvarea vieţii sale şi a camarazilor.
Mult timp înainte ca numele de familie evreieşti să fie
oficial înregistrate, evreii erau identificaţi prin denumiri
rezultate din numele localităţilor din care proveneau
cum ar fi: Deutscher, Ungar, Pollak, Litvak. Numele de
Diringer provine din numele provinciei Thuringer, de
unde,cu câteva secole în urmă,a venit în Polonia unul
din strămoşii acestora.
Berl şi Frima Diringer au avut cinci fii şi trei fiice. Viaţa
i-a trimis la Viena, în America, în Argentina şi pe unii
dintre ei, cu familiile lor, înapoi în Stanislawow.
Israel Knoll (1879-1931) şi Iulia Knoll (născută Diringer, d. 1934) au trăit la Bacău şi sunt înmormântaţi
în cimitirul evreiesc din acest oraş. Au murit destul de
tineri, la 52 şi respectiv 47 de ani, lăsând în urmă cinci
copii (Solomon, Moisă, Bernard, Frieda-Erna şi Jenny).
La moartea mamei, cel mai mare copil avea 21 de ani,
iar cea mică avea 13 ani. Viaţa nu a fost uşoară nici
pentru ei, dar necazurile i-au unit şi au răzbit în viaţă.
Frieda-Erna Knoll, cea mai mare dintre fete, se căsătorise la sfârşitul anilor 1930 la Iaşi cu Arthur (Aron)
Berman. În iunie 1941, când a izbucnit pogromul de la
Iaşi, fratele său Moisă se găsea de o perioadă la ei în
vizită. Din povestirile familiei, în special ale surorii ei,
Jenny, am aflat că Frieda, Arthur şi Moisă au fost duşi
împreună la Chestură, unde, după chinuri şi umilinţe
groaznice, Frieda a fost eliberată.
Moisă Knoll şi Arthur Berman au fost împreună în
Trenul Morţii spre Podu Iloaiei.Când au ajuns la Podu
Iloaiei, Moisă încă respira şi a fost salvat de o localnică.
Când şi-a revenit, l-a căutat în zadar pe Arthur, care se
pare că este înmormântat într-una din gropile comune.
Unii dintre cei care au fost cu Arthur în vagon au povestit
că acestuia i s-a relatat că soţia sa murise în nebunia
de atunci, din Iaşi, şi el nu a mai luptat atunci să reziste.

După ce lucrurile s-au mai liniştit oarecum, văzând că
soţul ei nu apare, Frieda a plecat la fraţii ei la Bacău,
unde, după un drum anevoios şi din cauza condiţiilor
grele de trai, s-a îmbolnăvit grav. Afectată de pierderea
soţului, a refuzat să lupte cu boala şi a murit în 1943,
la vârsta de 26 de ani. Chiar dacă a mai trăit doi ani,
sufletul Friedei-Erna a murit în iunie 1941, aşa cum au
fost mii de cazuri de mame şi soţii în Iaşi.
Fraţii ei s-au căsătorit, există urmaşi, copii şi nepoţi,
care ştiu povestea dureroasă a ceea ce a însemnat
Holocaustul pentru familia lor. Singurul copil al surorii
Friedei (născut în 1947) poartă şi numele de Arthur, în
memoria lui Arthur Berman.
O parte dintre membrii familiilor Knoll şi Diringer din
Polonia şi Austria şi-au găsit sfârşitul în camerele de
gazare. Aceştia au fost:
• Iacob şi Bronia Knoll cu cei doi copii: Heinrich şi
Gertrud Joseph Knoll
• Erna Nash (născută Knoll), împreună cu copilul
său Joseph-Michael
• Mindel Knoll (născută Diringer)
• Joseph, Bronia şi Roza Diringer
• Hilda Diringer
• Isak Diringer
• Iacob şi Mirl Mintzer (născută Diringer), cu trei dintre
copiii lor, Berta, Joseph şi Jechiel
Nu-i vom uita.
EDITH ŞIMŞENSOHN
voluntar CSIER
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Periplu nocturn prin
sinagogile bucureştene

faptul că oglindeşte diversitatea formelor
de ajutorare în diferite etape istorice şi
relaţia continuă dintre comunităţi şi organizaţia de ajutorare.
La Sinagoga Mare a fost prezentată
expoziţia „Memorialul martirilor evrei”,
realizată în cadrul unei proiecţii video
coordonată de Manuela Marcovici şi vizitată de un număr mare de persoane de
toate vârstele.

La 20 mai, după orele 22.00, sinagogile bucureştene au devenit neîncăpătoare pentru publicul care a participat
la „Noaptea Sinagogilor”, un eveniment
organizat de F.C.E.R.- C.M., în parteneriat
cu JCC, ca parte a celei de-a XX-a ediţii a
manifestării „Noaptea Muzeelor”. Templul
Unirea Sfântă, Sinagoga Mare şi Templul
Coral au organizat diferite programe pentru toţi cei care au dorit să calce pragul
lăcaşurilor de cult evreieşti şi să afle mai
multe despre istoria acestora şi tradiţiile
evreieşti. Toţi vizitatorii au fost întâmpinaţi
cu humântaşen, maţa, vin şi coniac.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
a fost prezent la deschiderea „Nopţii Sinagogilor” la Templul Unirea Sfântă şi le-a
adresat participanţilor eternul salut ebraic
„şalom”, invitându-i să ia parte şi la viitoarele evenimente culturale, organizate de
F.C.E.R. Vorbitorul a evocat momente din
istoria străzilor din jurul Templului Unirea
Sfântă, care au suferit transformări odată
cu trecerea timpului, acestea constituind
inima vechiului Cartier Evreiesc al Capitalei. Dr. Aurel Vainer a mai precizat că
imobilul Sinagogii Unirea Sfântă este azi
sediul Muzeului de Istorie a Evreilor din
România, care va fi reinaugurat şi va cuprinde, printre altele, o bogată pinacotecă.
Preşedintele F.C.E.R. le-a mulţumit tuturor celor prezenţi, precum şi celor implicaţi
în organizarea evenimentului, asigurând
publicul vizitator că porţile sinagogilor
bucureştene le vor fi deschise şi pe viitor.

Expoziþii pe tema istoriei evreilor
din România ºi lãcaºurilor de cult
Templul Unirea Sfântă a găzduit
vernisajul unei expoziţii de fotografie,
organizată de Centrul pentru Studierea
Istoriei Evreilor din România (C.S.I.E.R.)
şi intitulată „Un secol de activitate Joint
în România”. Fotografiile, selectate de dr.
Natalia Lazăr şi dr. Lya Benjamin şi care
au fost incluse şi într-un album apărut la
editura Hasefer, provin din Arhiva JDC
New York, Arhiva C.S.I.E.R., Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii, Biblioteca Academiei Române,
Arhiva foto a Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România (F.C.E.R.) şi Arhiva
foto a Centrului Comunitar Evreiesc. Valoarea documentară a expoziţiei constă în

Cluj

Istoria sinagogilor bucureºtene,
povestitã publicului larg
Carmen Hannah Ioviţu, curator-şef al
Muzeului de Istorie a Evreilor din România, le-a vorbit oaspeţilor despre istoricul
sinagogii Unirea Sfântă precum şi despre
cele mai importante proiecte care urmează să se desfăşoare în acest cadru.
Într-un program asemănător, Gilbert
Şaim, gabaiul Templului Coral, a susţinut comunicarea „Templul Coral, ieri şi
astăzi”, care a pus în evidenţă cele mai
importante momente din istoria acestei
sinagogi.
Comunicarea intitulată „Sinagoga
Mare, ieri şi astăzi”, semnată de dr. Anca
Ciuciu, de la C.S.I.E.R., care a fost prezentată în lăcaşul din str. Adamache, a
surprins episoade relevante din existenţa
Sinagogii Mari.

Momente muzicale laice
ºi religioase
Momentele artistice au fost asigurate de Bucharest Klezmer Band – aflată
sub bagheta magică a dirijorului Bogdan
Lifşin, acompaniat de vocile solistelor
Geni Brenda, Arabela Neazi şi Carmen
Hannah Ioviţu, care au încântat publicul
cu binecunoscute melodii în idiş şi ladino
la Templul Unirea Sfântă, precum şi de
Corul Hazamir al C.E.B., care a susţinut
un mini-recital la Sinagoga Mare. Silvian
Horn, managerul artistic al celor două
grupuri, i-a invitat pe toţi cei prezenţi la următoarele concerte, mulţumindu-le pentru
prezenţă la o oră trecută de miezul nopţii.
Tot la Sinagoga Mare a urmat un program
artistic, susţinut de actorii Teatrului Evreiesc de Stat, care au montat un fragment
din spectacolul „Bucureşti 41 Tur-Retur”.
De asemenea, cei interesaţi au avut
ocazia de a participa la un concert cantorial, oferit de cantorul Emanuel Pusztai,
şi la o ceremonie religioasă de Havdala,
ambele desfăşurate la Templul Coral. Tot
în incinta acestui edificiu de cult a fost
amplasat şi un stand al editurii Hasefer,
un bun prilej pentru toţi cei interesaţi de
ultimele apariţii editoriale şi de revista
„Realitatea Evreiască”.
DAN DRUŢĂ

Centenar Farkas Paneth

De curând s-au împlinit
o sută de ani de la naşterea
lui Farkas Paneth, un nume
emblematic al tenisului de
masă şi al sportului românesc.
Vizitând mormintele celor dragi din Cimitirul
Evreiesc Ortodox, de pe
Calea Turzii din Cluj, am
aşezat o piatră la căpătâiul lui Nenea Vili, cum îi spuneau
apropiaţii, nevenindu-mi să cred că a
părăsit această lume de mai bine de
şapte ani.
Viaţa sa, dedicată sportului şi încununată de laurii internaţionali, a început pe
vechea Uliţă Regală din Cluj, la 17 martie
1917, în casa unui croitor nevoiaş. Tatăl
său dorea să-l vadă rabin, asemenea
rudelor din faimoasa dinastie Paneth, dar
tânărul rebel n-a rămas mult timp pe băncile şcolii evreieşti, urmându-şi pasiunea
pentru mingea de celuloid. După cum îmi
povestea într-un interviu, cele însuşite în
anul petrecut la ieşiva i-au fost de mare

folos în viaţă şi în activitatea
sportivă, înzestrându-l cu
multe cunoştinţe potrivite
chiar şi pentru cariera de
sportiv şi cea de antrenor.
A început să joace pingpong la clubul evreiesc
Haggibor, dar curând s-a
legitimat la Clubul Electrica
Cluj şi a fost selecţionat în
echipa naţională a României. În 1936, la Praga, cucerea titlul de
vicecampion mondial.
După intrarea în vigoare a legilor anti
evreieşti din România, Paneth nu a mai
fost primit la Clubul Electrica. Apoi, după
cedarea Ardealului de Nord către Ungaria, a urmat o prigoană şi mai cumplită.
Dintr-un performer sărbătorit, Paneth a
devenit un paria, un evreu persecutat
şi trimis pe front, într-un detaşament de
muncă. În primăvara lui 1944, părinţii,
soţia, socrii şi fraţii au fost adunaţi în ghetoul de la Cluj şi îmbarcaţi în trenul către
ANDREA GHIŢĂ
(Continuare în pag. 23)
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cu preşedintele C.E. Fălticeni, Robert steinmetz

„Doresc să păstrez ceea ce a fost,
să îmbunătăţesc ceea ce este”

„În 1772 trăiau în târgul Fălticeni trei fraţi evrei, întemeietorii comunităţii
evreieşti fălticenene”, îmi citează noul preşedinte al comunităţii, Robert
Steinmetz, o frază din monografia oraşului scrisă de istoricul şi folcloristul
Artur Gorovei. Reper nu numai al vechimii comunităţii, dar şi al rolului
esenţial jucat de evreii care, aşezându-se acolo, atraşi de facilităţile
create de domnitorul Constantin Moruzi, au transformat târgul în primul oraş din Moldova. Asta doar în răstimp de şapte ani. „Cea mai
veche piatră funerară dintr-unul din cimitirele evreieşti ale oraşului este datată 1780. Până în 1919, evreii reprezentau 63% din
populaţia Fălticenilor. Ascensiunea antisemitismului la scurt timp după
încheierea primului război mondial, pe de-o parte, efervescenţa mişcării
sioniste, pe de alta, au dus la plecarea semnificativă în Ereţ Israel a evreilor
fălticeneni încă înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Astfel
încât un recensământ, făcut în anii interbelici la ordinul viceprimarului evreu Adolf Baier,
indica un procentaj al populaţiei evreieşti redus la aproape jumătate (36%) faţă de cel
de la începutul secolului XX. În anii de maximă înflorire a comunităţii, funcţionau în
oraş 34 de sinagogi şi case de rugăciune, heder şi şcoală de Talmud Tora, un spital
evreiesc. Sinagoga Mare din Fălticeni, singura rămasă în picioare, a fost construită din
lemn în anul 1795 şi reclădită din piatră şi cărămidă, din cauza distrugerilor provocate
de-un incendiu, în 1852. În anii Holocaustului, toţi bărbaţii evrei din oraş, cu vârste
cuprinse între 16 şi 60 de ani, au fost trimişi în detaşamente de muncă obligatorie.
Deportarea generală ar fi fost pasul următor, dacă nu venea 23 august ‘44. Unii au
şi fost deportaţi: cazul bunicilor mei pe linie paternă. De
departe, personalitatea cea mai cunoscută pe care a dat-o
comunitatea noastră a fost cel care, timp de aproape 50 de
ani, a fost şef-rabinul României, Moses Rosen. Mai puţini
ştiu că vestitul explorator evreu Israel Iosif Beniamin s-a
născut la Fălticeni în 1818; că Reuven Rubin, unul din marii
pictori israelieni, primul reprezentant al Statului Israel în
România, şi-a petrecut copilăria la Fălticeni. Tot fălticeneni
sunt savantul psihiatru Eliot Sorel, profesor universitar în
Statele Unite, impus în lumea medicală internaţională prin
cercetările sale în probleme de sănătate comportamentală;
istoricul literar dr. Elena Ester Tacciu; fostul prim-redactor
la Revista Cultului Mozaic, prof. Haim Riemer; fratele lui,
doctor în matematică David Riemer, fost cercetător la
Institutul Weizmann. Lista ar putea continua”.
– Drumul spre comunitate?
– Mai curând decât drum, cred că
preocupările mele legate de viaţa comunitară sunt moştenire de familie. Bunicul,
Solomon Steinmetz, a fost consilier al Comunităţii Evreilor din Suceava. Tata, Beno
Steinmetz, a fost medicul comunităţii din
Fălticeni. Înainte de-a fi ales preşedinte,
în decembrie 2016, am fost eu însumi,
timp de opt ani, membru în conducerea
comunităţii.
– Obiective?
– Restaurarea sinagogii, de mare
valoare arhitecturală şi istorică, proiect
sprijinit încă din toamna trecută de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Eram
preşedinte interimar când ne-a vizitat.
Am discutat cu domnia sa, i-am trimis
o evaluare a bugetului necesar lucrării.
Sper ca-n acest an să demarăm lucrările
de reabilitare. Nu mai puţin importantă şi
dificilă este asigurarea bunei întreţineri a
celor două cimitire din oraş şi a cimitirelor
evreieşti din localităţi învecinate unde
nu mai trăiesc evrei, aflate în custodia
comunităţii. Deocamdată, am reuşit resuscitarea interesului pentru rădăcini al
evreilor originari din Fălticeni şi împrejurimi, comunicând cu ei pe facebook.
– Şi – rezultate concrete?
– E prematur să vorbesc, dar sper.
Am antrenament în a gândi pozitiv. Fără
asta, n-aş fi reuşit ca, având handicap

locomotor, să fiu integrat sută la sută în
societate: lucrez de 28 de ani ca operator
principal-dispecer în Serviciul de Ambulanţă, împreună cu soţia mea, Mihaela,
asistent medical principal la aceeaşi
instituţie.
– Înseamnă că-n probleme de asistenţă socială şi medicală sunteţi acasă.
– Experienţa îmi este într-adevăr de
ajutor, mai ales că majoritatea oamenilor
din comunitate sunt în vârstă, cu inerente
probleme de sănătate.
– Viaţă socială, viaţă religioasă?
– Aţi atins un punct nevralgic. N-avem
oficiant de cult şi suntem nevoiţi să apelăm la cel din comunitatea suceveană.
Mulţumesc preşedintelui ei, Sorin Gold,
că ne-a ajutat. Dacă socializarea este
indispensabilă coeziunii comunitare,
atunci sărbătorile evreieşti sunt un bun
prilej de-a o înlesni. Ne dorim propriul
oficiant de cult.
– Un punct de vedere asupra evreităţii
în contemporaneitate?
– Cu 5777 ani în spate, cu Dumnezeu
în faţă, evreitatea, în orice timp, înseamnă
continuitate.
– Mottoul dumneavoastră în mandatul
abia început de lider comunitar?
– Să păstrez ceea ce-a fost, să îmbunătăţesc ceea ce este, să transmit
viitorimii tot ce ţine de tradiţii.
IULIA DELEANU

CARNE CAŞER

Toţi membrii comunităţii interesaţi să
achiziţioneze carne caşer pot apela la următoarele Comunităţi:
- C.E. Timişoara, între orele 8-15, la nr.
de tel. 0256 221 210 sau 0742 068 152, persoana de contact dl Eduard Basch;
- C.E. Arad, între orele 8-14, la nr. de
tel. 0740 324 928, persoană de contact d-na
Anca Ahalani;
- C.E Iaşi, între orele 8-14, la nr. de tel.
0232 313 711, persoana de contact d-na
Reli Meer;
- C.E. Oradea, între orele 8-14, la nr. de

tel. 0259 434 843; 0756 152 742, persoana
de contact dl Rav Shraya Kav (pentru vorbitori
de limbă engleză sau ebraică) sau tel. 0744
626 972 dl preşedinte Felix Koppelmann;
- C.E. Braşov, între orele 11-16, la nr. de
tel. 0268 511 864 sau 0758 028 204, persoana de contact d-na Dorina Rudich;
- C.E. Cluj, între orele 8-14, la nr. de tel.
0264 591 631, persoana de contact d-na
Mariana Pod;
- D.A.S.M.- Bucureşti, între orele 8-14, la
nr. de tel. 0730 032 400, persoana de contact
d-na Elena Mudava.
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Comunitatea din Bucureşti în prima jumătate a secolului XX

La 12 mai a.c., la Templul Coral din Bucureşti a avut
loc lansarea volumului semnat de dr. Lya Benjamin, ”Comunitatea Evreilor din Bucureşti 1921-1948. Evocări”.
Locul a fost foarte bine ales, Templul Coral, personalităţile care au aparţinut templului, atât rabini, cât şi mireni,
jucând un rol important în istoria acestei comunităţi, lucru
scos în evidenţă în volum. La lansare au fost de faţă
conducerea şi membrii F.C.E.R., C.E.B., Aledin Amet,
secretar de stat la Departamentul de Relaţii Interetnice,
Silviu Vexler, deputatul F.C.E.R., alte personalităţi din
viaţa politică şi socială, reprezentanţi ai clerului. Evenimentul a fost onorat de dr. Andrew Popper, şeful Casei
Regale a României, invitat de preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, moderator al dezbaterilor. Preşedintele
C.E.B., ing. Paul Schwartz – unul dintre autorii morali ai
culegerii de articole apărute de-a lungul a aproape şapte
ani în ”Realitatea Evreiască” şi care a îndemnat-o pe
autoare să le strângă într-un volum, oferindu-i tot sprijinul
–, a subliniat în câteva cuvinte importanţa momentului,
recomandând citirea cărţii ”din scoarţă-n scoarţă”. El
a apreciat-o drept o mare contribuţie pentru memoria
istoriei evreilor din România.

„Cea mai profundã cunoscãtoare a istoriei
comunitãþii evreieºti din România”
Cu aceste cuvinte şi-a început discursul general
(r.) Mihail Ionescu, directorul Institutului de Strategie
şi Istorie Militară, preşedintele Asociaţiei de Prietenie
România-Israel, arătând că dr. Lya Benjamin cunoaşte
ca nimeni altcineva istoria românească şi evreiască.
Recenta carte despre comunitatea din Bucureşti este
extrem de importantă, făcând publice lucruri mai puţin
cunoscute, de pildă, lista membrilor comunităţii din anii
’20 ai secolului trecut. Acest volum a făcut posibilă şi
identificarea unor militari evrei, morţi în timpul primului
război mondial, pentru care comunitatea a ridicat pietre
de mormânt. Există noi dovezi despre vechimea prezenţei evreilor din Bucureşti. Documente, cum ar fi lista
donatorilor, lista şcolilor comunitare evreieşti, chiar şi în
timpul celui de-al doilea război mondial, demonstrează
felul în care comunitatea, prin donaţii făcute de membri,
a putut menţine prin forţe proprii un sistem şcolar şi de
spitale. Alte lucruri mai puţin cunoscute se referă la originea poloneză a unei mari părţi a evreilor bucureşteni
sau la evreii din armata română. Mai multe articole de
interes prezintă întemeierea comunităţii moderne după
primul război mondial, precum şi evoluţia comunităţii,
inclusiv perioada tragică din timpul celui de-al doilea
război mondial – Holocaustul şi Pogromul din Bucureşti.
După 23 august 1944, care a adus România, fie şi numai

pentru câţiva ani, în era democratică, s-a desfăşurat şi
reorganizarea comunităţii, a
arătat gen. (r) Mihail Ionescu.

Cartea pune în evidenþã
nivelul democratic
superior al comunitãþii
evreieºti
Pentru conf. univ. dr. Mircea Botescu, Lya Benjamin
este o adevărată instituţie iar
cartea – o abordare transdisciplinară, sociologică, cu
o viziune axiologică şi eticomorală. Ea relevă capacitatea comunităţii de adaptare
la nivelul societăţii ca o comunitate organică, precum
şi leadership-ul performant în toate împrejurările. De
asemenea, pune în evidenţă disonanţa între societatea
românească din perioada interbelică şi comunitatea
evreiască, între nivelul democraţiei româneşti şi nivelul
democratic superior al comunităţii evreieşti. Partea socială prezentată ilustrează generozitatea specific evreiască,
de pildă, faptul că spitalele evreieşti îngrijeau şi bolnavi
neevrei. Interesantă este scoaterea în evidenţă de către
autoare a specificului asistenţei sociale, atât caritabilă,
cât şi activă, care includea pregătirea personalului de
asistenţă socială, a şomerilor, preocupări pentru sănătatea tinerilor, pentru vindecarea tuberculozei. Acest volum
este un barometru al societăţii româneşti, o monografie
de autoreflecţie, scrisă cu obiectivitate şi profunzime, a
subliniat vorbitorul, adăugând că îl va recomanda studenţilor săi de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială.
Preot Radu Krikor Holca, vicarul Eparhiei Armene
din România, a vorbit despre asemănarea dintre comunitatea evreiască şi cea armeană. Ambele comunităţi
au fost încercate de soartă şi, până la urmă, au găsit
adăpost în Bucureşti. O lansare de carte este o bucurie
pentru comunităţi şi o contribuţie pentru buna cunoaştere
reciprocă, a subliniat vorbitorul.
În mesajul transmis, conf.univ. dr. Felicia Waldman
a apreciat volumul drept o lucrare importantă pentru
istoria comunităţii evreieşti, care reflectă viaţa cotidiană
a evreilor, nevoile şi aspiraţiile lor. Găsim detalii despre
construcţia comunităţii, despre sionismul românesc şi
problemele comunităţii în perioada comunistă. Este,
de asemenea, un omagiu adus personalităţilor care au
acţionat în perioade de restrişte, cartea fiind o necesară
recuperare a memoriei comunităţilor şi cel mai bun mod pentru a
onora această memorie.

Familia mea a înfiinþat
„Curierul Israelit”

Lya Benjamin şi Mircea Botescu

Andrew Popper, Radu Krikor Holca, Paul Schwartz

În cuvântul său, dr. Andrew
Popper, şeful Casei Majestăţii
Sale Regele, a scos în evidenţă
strânsele relaţii ale Familiei regale cu comunitatea evreiască,
gesturile făcute pentru salvarea
evreilor în perioada celui de-al
doilea război mondial, ReginaMamă Elena fiind prima persoană
din România care a primit titlul de
”Drept între Popoare”. Deschiderea Familiei regale faţă de evrei

este ilustrată şi prin numirea sa ca şef al Casei Majestăţii
Sale Regele. În ceea ce priveşte propria familie, Andrew
Popper a arătat că a descoperit cu bucurie la intrarea
în Templul Coral o placă memorială pe care figurează
numele străbunicului său, veteran al Războiului din 1877.
Ca o completare a volumului lansat, el a relatat că fratele
unuia dintre bunici şi un bunic al său au înfiinţat şi au
condus cotidianul „Curierul Israelit”, care a dăinuit până
la cel de-al doilea război mondial.

Au existat ºi confruntãri de idei
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a apreciat
că volumul nu este o istorie a comunităţii, ci reprezintă
nişte evocări ale atmosferei din comunitate în condiţiile
în care au existat numeroase confruntări de idei. În
pofida acestora, comunitatea a rămas în viaţă, trăieşte.
Se regăseşte în carte o privire asupra învăţământului,
a activităţii sociale; se arată închegarea unui nucleu de
rezistenţă în perioada celui de-al doilea război mondial.
Deşi evreii au fost discriminaţi, a trebuit să contribuie la
înzestrarea armatei. Evreii, a precizat vorbitorul, nu au
fost în armată, nu pentru că ar fi refuzat, ci pentru că
au fost eliminaţi. Preşedintele F.C.E.R. le-a recomandat
cercetătorilor să continue cu alte capitole această istorie,
de exemplu despre învăţământ, sănătate, activitatea
parlamentară a deputaţilor evrei, chiar şi despre perioada
activităţii Centralei evreieşti, după ce regimul Antonescu
a desfiinţat comunitatea.

Comunitatea evreiascã
nu s-a plasat în afara vieþii sociale
Dr. Lya Benjamin a mulţumit tuturor celor care au
făcut posibilă realizarea volumului, inclusiv lui Mihai
Pope, care i-a dat forma grafică. Intenţiile mele, a spus
autoarea, au fost să demonstrez importanţa vieţii comunitare în Diaspora, funcţiile comunităţii şi implicarea ei
în viaţa societăţii româneşti, faptul că ea nu s-a situat în
afara vieţii sociale. A căutat să identifice toţi preşedinţii
comunităţii evreieşti, dându-şi seama că nu sunt cunoscuţi de către actualii membri. De asemenea, a punctat
mişcările de idei, evenimentele pe plan internaţional care
au influenţat istoria comunităţii, precum şi eforturile de
modernizare a structurii acesteia.
Atât preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz, cât şi
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, au recomandat
citirea cărţii. Importanţa şi rolul comunităţii reies limpede dintr-o idee a lui Adolf Stern: „Comunitatea este un
adăpost în timpul furtunii”, a spus preşedintele F.C.E.R.,
care a amintit intenţia Federaţiei de a reînvia învăţământul evreiesc.
EVA GALAMBOS

Colaborare inter-religioasă pentru susţinerea Israelului

O importantă delegaţie parlamentară
israeliană şi internaţională, alcătuită din
membri ai Knesset-ului, ai World Jewish
Congress (WJC) şi ai Ambasadei Internaţionale Creştine din Ierusalim (ICEJ)
a vizitat România în zilele de 15-18 mai.
În seara zilei de 16 mai, oaspeţii s-au
întâlnit cu liderii F.C.E.R.- C.M. (dr. Aurel
Vainer, preşedinte, Ovidiu Bănescu, vicepreşedinte şi Eduard Kupferberg, secretar
general), al C.E.B. – Paul Schwartz, ai
organizaţiilor B’nai B’rith România – José
Iacobescu, AERVH – Liviu Beris, JOINT
România – Israel Sabag. Au răspuns invitaţiei şi deputatul F.C.E.R. Silviu Vexler,
dar şi deputatul USR Cristian Seidler,
orădean de origine evreiască. Au participat, de asemenea, Erwin Şimşensohn,
secretar de stat la Ministerul Culturii şi
regizor, gen. (r) Mihail Ionescu, Silvian
Horn, director F.C.E.R. Au fost de faţă
ambasadorul Israelului în România, E.S.
Tamar Samash, amb. Colette Avital, pre-

şedinta Fundaţiei „Caritatea”, şi Nachliel
Dison, membru în Consiliul de Conducere
al Fundaţiei.
Laurence Weinbaum, director general al W.J.C Israel, a fost cel care i-a
prezentat pe toţi membrii delegaţiei, iar
Eduard Kupferberg i-a condus pe oaspeţi
într-o vizită în Templul Coral.
Ideea principală a întrunirii a fost că a
sosit clipa pentru unirea şi coordonarea
eforturilor tuturor celor care susţin Israelul, indiferent de opţiunea lor religioasă
şi ţara în care trăiesc, motiv pentru care
în componenţa delegaţiei s-au regăsit
membri ai ICEJ şi WJC. „Iar pentru a reuni
eforturile oamenilor care au o credinţă,
este important să avem întâlniri directe,
precum cea din această seară”, a spus
reprezentantul ICEJ.
E.S. Tamar Samash a subliniat bunele relaţii ale Ambasadei Israelului cu
F.C.E.R., şi, în general, cu „comunitatea
evreiască din România, care este deo-

sebit de activă şi animată de sentimente
calde”, dar şi existenţa grupurilor parlamentare de prietenie cu Israelul atât la
Senat, cât şi la Camera Deputaţilor.
Amb. Colette Avital, născută în România, a amintit ritmul rapid în care a scăzut
comunitatea evreiască din ţară, care avea
800.000 de membri înainte de al doilea
război mondial, şi numai 200.000 în 1950,
ceea ce a făcut ca alya-ua românească
să fie una dintre cele mai numeroase din
Israel.
Vicepreşedintele Ovidiu Bănescu
a explicat că lucrurile par a fi bune şi
frumoase, dar pentru întreţinerea patrimoniului sacru al F.C.E.R. sunt necesare
nu numai fondurile de la „Caritatea”, ci şi
mai mult sprijin din Israel, de la familiile
celor îngropaţi în cimitirele evreieşti din
România. „Să nu uităm nici că JCC trebuie şi ele finanţate şi că peste 60% dintre
membrii comunităţii au peste 60 de ani,
aşa că există peste 2000 de asistaţi, iar

serviciile medicale şi sociale pentru aceştia necesită sume substanţiale”.
Yakov Margi, membru al Knesset-ului
şi fost ministru pentru probleme religioase
în Guvernul Netanyahu, a declarat că a
venit vremea ca Guvernul de la Ierusalim
să nu ceară numai ajutorul comunităţilor
din Diaspora, ci să şi sprijine comunităţile, în special pe cele mici, inclusiv prin
finanţarea unor proiecte în domeniul reparării sinagogilor şi întreţinerii cimitirelor
evreieşti.
În final, Aurel Vainer a spus că pentru
păstrarea identităţii iudaice ar fi necesar
ca mai mulţi evrei din România să cunoască ebraica. „Noi ne-am propus să înfiinţăm o nouă structură educaţională, dar ar
trebui ca profesorii de ebraică să vină din
Israel şi să găsim o modalitate pentru ca
acest proiect să fie sprijinit financiar din
Israel”, a spus preşedintele F.C.E.R.
ALX. MARINESCU
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Iom Haaþmaut –
despre þara din suflet

În acest an, Iom Haaţmaut a fost
sărbătorită în aceeaşi zi în Israel şi în
Bucureşti la JCC, la o săptămână după
recepţia oferită de Ambasada Israelului
în România.
Ca în fiecare an, sărbătoarea a adus la
evenimentul organizat de JCC Bucureşti
şi un număr foarte mare de israelieni. De
altfel, sediul JCC a fost neîncăpător, la
propriu, organizatorii fiind nevoiţi să limiteze accesul la un moment dat. Aşa se
face că, deşi nu era gândit astfel, oamenii
s-au adunat şi în sala de spectacole de la
etaj dar şi la parter.
Evenimentul a avut, de fapt, două

JCC
IAŞI

Trecut, prezent ºi viitor

ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti
părţi. Un open-house la parter, care a
adus ceva din atmosfera Israelului prin
muzică, grătare, suveniruri israeliene şi
activităţi pentru copii.
A doua parte a constat în spectacolul
propriu-zis, iar cei prezenţi, de la cei mai
mici la seniori, au făcut să se simtă spiritul
de familie, de comunitate, pe care îl impune o sărbătoare ca Ziua Independenţei.
Spectacolul a debutat cu scurte momente artistice de dans şi cântece, susţinute de trupa de la Lauder şi de corul
copiilor. Cei prezenţi au avut parte şi de
o demonstraţie de Krav Maga, susţinută
de Ciprian Arion.
„Ca în fiecare an, de Iom Haaţmaut ne
adunăm să celebrăm Ziua Independenţei,
chiar aici, în Bucureşti. Deşi nu locuim
în Ereţ Israel, această ţară ocupă un loc
important, nu doar în inimile noastre, ci şi
în viaţa noastră de zi cu zi“, a spus în deschidere directorul JCC, Adrian Gueron.
Momenul de sărbătoare a fost subliniat
prin discursuri de preşedintele F.C.E.R.,

dr. Aurel Vainer, de directorul JDC, Israel Sabag, şi de Tania Berg Rafaeli, şef
adjunct al Misiunii Diplomatice a Statului
Israel în România.
Spectacolul a fost complet odată cu
sosirea pe scenă a cunoscutei cântăreţe
israeliene Daphne Armony. Ei i s-au alăturat corul Hazamir şi corul de copii. În final
s-au cântat, desigur, imnurile României
şi Israelului.

# Festivalul „Hamsa” ajunge la cea de
a patra ediţie! Spaţiul de desfăşurare a
acestei ediţii va fi unul deosebit: Templul
Coral din Bucureşti. Vă aşteptăm, aşadar,
joi 8 iunie, de la ora 18:00.
Aşa cum v-am obişnuit din ediţiile trecute, Festivalul „Hamsa”, al cărui nume
provine de la cifra 5, îşi propune şi de
această dată să împletească cinci forme
de manifestare a artei.
# „Proiectul Teatru” va răsplăti în cu-

rând eforturile şi talentul copiilor care au
luat parte la această aventură. Premiera
spectacolului, la care cei mici au lucrat cu
perseverenţă, va avea loc duminică, 18
iunie, de la ora 11:00, pe scena „Teatrului
de Artă”, din Str. Sf. Ştefan, nr. 21.
Cei mici au deprins din tainele dicţiei,
actoriei, mişcării scenice şi au participat
la sesiuni foto, astfel încât au devenit
adevărate vedete, iar piesa pusă în scenă, „Regatul de gheaţă”, va merita cu
siguranţă aplauzele noastre!
ADRIAN GUERON

tisment şi cunoaştere a acestui frumos
oraş.
La petrecerea de Şabat, formaţia de
muzică klezmer „Nigun” a Comunităţii
Evreilor din Iaşi, condusă de prof. Romeo
Luchian, alături de soliştii Albert Lozneanu şi Uri Ferenbac, a susţinut un recital

de muzică tradiţională, care a încântat
publicul.
Un alt moment important a fost pe 30
aprilie, când Centrul Comunitar Evreiesc
din Iaşi a fost neîncăpător pentru zecile
de persoane dornice să participe la tradiţionalul picnic de Iom Haaţmaut - Ziua
Independenţei Israelului.
„Proclamarea Independenţei la 14
mai 1948, renaşterea naţiunii noastre, a
însemnat materializarea unui vis de milenii al poporului evreu. Din acel moment
Israelul a crescut, devenind o ţară modernă, care-şi conservă cu mândrie istoria, o
ţară care ocupă un loc fruntaş în materie
de descoperiri şi progrese tehnologice, o

ţară ce simbolizează o insulă de democraţie într-o regiune atât de zbuciumată
cum este Orientul Mijlociu”, a spus, în
deschiderea evenimentului, preşedintele
C.E. Iaşi, ing. Abraham Ghiltman.
În alocuţiunea sa, directorul JCC Iaşi,
jurist Albert Lozneanu, a amintit de Iom
Hazikaron – ziua în care îi amintim şi îi
comemorăm pe cei ce au plătit cu preţul
vieţii pentru ca noi, cei rămaşi, să ne putem trăi viaţa în demnitate şi libertate, care
este urmată imediat de Iom Haaţmaut,
ca o reamintire a faptului că viaţa merge
înainte şi că trebuie să fim recunoscători
şi să ne bucurăm de ceea ce suntem şi
de ce avem.		
SILVIAN SEGAL

activităţi culturale au participat persoane
de toate vârstele.
Copiii au învăţat în această perioadă
foarte multe lucruri despre Pesah: istorie, caracteristici, pregătirea Sederului
şi tradiţiile legate de această importantă
sărbătoare. De asemenea, alături de
profesoara lor, Paul Ildiko, au început deja
să-şi pregătească cunoştinţele despre
Lag BaOmer. Desigur, nu au neglijat nici
orele de ivrit, la care învaţă săptămânal
cuvinte noi şi exersează vocabularul.
Nici “generaţia de aur” nu a fost mai
prejos. Aceştia au participat la două
concursuri „Cine ştie câştigă“: Cum ne
pregătim pentru Pesah? şi Ce ştim despre
Lag BaOmer?, moderate de Iudita Gavor
şi Cornelia Rosenzveig.

Pe lângă activităţile săptămânale
obişnuite, tinerii au fost foarte încântaţi de
înfiinţarea cercului de pictură de la JCC,
născut din iniţiativa Doinei Bumbu, cu
sprijinul deplin al preşedintelui ing. Felix
Koppelmann şi al directorului JCC, Seidler
Andrei. Artistă recunoscută în Oradea,
Eugenia Drăgoi susţine în fiecare marţi
cursul de pictură, în care tinerilor li s-au
alăturat copiii şi persoane din “generaţia
de aur”. De asemenea, la întâlnirile “generaţiei de aur”, care au loc lunea şi joia,
a fost introdus conceptul de pictură pe
piatră, o tehnică foarte apreciată ca nouă
activitate pentru această grupă.
Întâlnirile “generaţiei de mijloc” au fost
şi ele pline de acţiune, deoarece participanţii au făcut un adevărat brainstorming,

venind cu idei pentru organizarea Sederului de Pesah şi pregătirea evenimentului de sărbătorire a Zilei Independenţei
Israelului. Desigur, sub coordonarea
subsemnatei, nu a lipsit prezentarea
revistei presei, cu cele mai importante
evenimente naţionale şi internaţionale.
ANA MIRUNA ZAHARIE

Incursiune în muzica evreiascã

Hedva, soţia sa. Prieten drag şi constant
al comunităţii timişorene, domnia sa a fost
pentru a doua oară prezent în oraşul de
pe Bega, după încheierea misiunii diplomatice. A fost o seară plăcută şi specială,
care a venit după întâlnirea din seara
precedentă dedicată unei documentate
analize a situaţiei actuale din Orientul
Mijlociu. Ambele evenimente au avut un
caracter convivial, sărbătoarea intermediară de Pesah fiind un moment foarte
potrivit pentru o asemenea manifestare.

23 de membri ai C.E. Iaşi au participat
la a 14-a ediţie a Universităţii Comunităţii
Evreieşti Europene – BERESHIT – care
s-a desfăşurat la Bacău, în perioada
30 martie - 2 aprilie. A fost un eveniment foarte bine organizat, bogat în
activităţi, în care timpul alocat studiului
a alternat cu clipe de socializare, diver-

JCC
ORADEA

Tradiþii pãstrate ºi programe noi
în comunitate

Aprilie a fost o lună importantă din
punct de vedere religios, dar şi pentru
activităţile JCC şi cele culturale. Luna a
început prin participarea într-un număr
mare la spectacolul de teatru „Scripcarul
pe acoperiş”, care a avut un succes uriaş,
urmat de vizionarea filmului „The Student”
la cinema şi de audiţia concertului simfonic „Muzica de balet”. La toate aceste

JCC
Timişoara

Hagada în istoria artei

În cea de-a treia zi a sărbătorii de
Pesah, prezenţa prof. Susan Fraiman
le-a dat membrilor comunităţii ocazia
să asculte o interesantă prezentare
despre reflectarea acestei sărbători în
artă. Specialistă în istoria artei, profesor
la Universitatea Ebraică, domnia sa a
venit cu exemple de Hagadot din cele
mai vechi timpuri până în zilele noastre.
Extrem de interesant este traseul istoric al acestor lucrări şi felul în care ele
reflectă schimbările de optică socială şi
religioasă.
JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro
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În cuprinsul sărbătorii de Pesah, Comunitatea Evreilor din Timişoara a găzduit
un recital de muzică evreiască şi internaţională, susţinut de fraţii Iulia şi Traian
Moldovan, la harpă şi pian. Iulia reprezintă
un fenomen muzical, fiind la doar 13 ani
studentă a Facultăţii de Muzică de la Viena. Oaspete de onoare al evenimentului a
fost ex-ambasadorul Israelului în România, E.S. Dan Ben-Eliezer, împreună cu
Jcc IaŞi
Str. Elena Doamna 15
Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/groups/
jcciasi

Din viitorul apropiat:

Hello, Africa!
Toate marile aventuri încep cu un vis,
cu o proiecţie care altora le poate părea
total nerealistă. Aşa a început şi călătoria
de trei săptămâni pe care Eduard Basch
şi Gheorghe Sebok au făcut-o în Africa de
Sud. După ce au fost în India, în compania
Anei Adrian, de această dată au pregătit
Jcc Oradea
Str. Mihai Viteazu 4
Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/JccOradeaEvenimente

luni de zile etapele acestei călătorii. Experienţa lor a fost rezumată în şase ore de
film, prezentate celor interesaţi din cadrul
JCC Timişoara, în două etape. Pasionaţi
de călătorii şi cunoscători în avans a ţărilor pe care le vizitează, cei doi au reuşit
să transmită o mare parte a atmosferei şi
experienţelor trăite acolo. Publicul a fost
extrem de interesat să descopere această
regiune, accesibilă multora doar prin cărţi
sau filme. Africa de Sud este o ţară care
mai poartă încă cicatricile rănilor lăsate
de apartheid, dar care a devenit un bastion al modernităţii şi dezvoltării rapide.
Dacă aromele şi gusturile nu au putut fi
prinse pe peliculă, restul experienţelor
de călătorie sunt reflectate excelent în
secvenţele filmate.
Următoarea mare aventură? Pare-se
că Islanda. Dar vom vedea...
LUCIANA FRIEDMANN
Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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Definiţia antisemitismului – un instrument de lucru necesar

La un an după ce preşedinţia română xenofobiei şi rasismului. Statul român
Ziaristul Mircea Toma, preşedintele
a IHRA a realizat o definiţie de lucru a a implementat un program având ca Agenţiei de Monitorizare a Presei, a
antisemitismului, MAE şi Institutul ”Elie obiectiv combaterea antisemitismului şi subliniat utilitatea adoptării definiţiei
Wiesel” au organizat, pe 26 aprilie a.c., educaţia despre Holocaust şi în acest antisemitismului, mai ales că, în urma
o dezbatere având ca temă combaterea domeniu există un consens politic la monitorizărilor efectuate de Agenţie, s-a
antisemitismului în România şi în Europa. nivel guvernamental şi parlamentar. constatat că deşi avem o legislaţie de
Cu o participare largă, fiind reprezentate România, a mai spus vorbitorul, vrea să condamnare a instigării la ură, din 136
organizaţii ale societăţii civile, Parchetul devină un centru regional de combatere a de sesizări abia 40 au fost preluate de
General cele două Camere ale Par- antisemitismului, xenofobiei, rasismului. procurori, dintre care 39 au primit NUP
lamentului României, alături de MAE, El a atras atenţia că este necesar să se şi un singur dosar a ajuns în instanţă. Şi
Institutul ”Elie Wiesel”, F.C.E.R. şi alte acorde o mai mare atenţie unor zone el a constatat că antisemitismul nu este
două organizaţii evreprezent în presă ci în mediul online. MirDefiniţia antisemitismului, formulată la Plenara din cea Toma consideră că soluţia nu este
ieşti din ţara noastră –
B’nai B’rith Romania Bucureşti a IHRA, 26 mai 2016:
sancţionarea ci educaţia în condiţiile în
”Antisemitismul reprezintă o anume percepţie referitoare care s-a constatat că profesorii nu sunt
şi Asociaţia de Prietenie România-Israel, la evrei, care poate fi exprimată ca fiind ură împotriva evrei- instruiţi în problemele discriminării şi incidezbaterea a abordat lor. Manifestările pot include vizarea Statului Israel, conceput tării la ură. Situaţia este dramatică, ţinând
modalitatea în care ca o colectivitate de evrei. În mod frecvent antisemitismul cont de faptul că în România numărul
definiţia dată la IHRA acuză evreii de conspiraţii pentru a face rău umanităţii, iar evreilor este foarte mic.
poate servi comba- evreii sunt învinuiţi pentru toate lucrurile care merg greşit.
Vicepreşedintele Senatului, Laura
terii antisemitismului. Această idee este prezentă în discursul public, în scris, în Iuliana Scîntei, a cerut introducerea
Invitatul de onoare al arte şi în formele de expresie vizuală”.
unor reglementări clare în legislaţie şi
dezbaterii a fost Mark Weitzman (SUA), cum sunt mediul online şi paginile de s-a pronunţat pentru preluarea definiţiei
director pentru afaceri guvernamentale socializare, unde se regăsesc frecvent antisemitismului.
la Centrul ”Simon Wiesenthal”.
Deputaţii Silviu Vexler (F.C.E.R.) şi
manifestări de antisemitism şi negare a
Ambasadorul Mihnea Constanti- Holocaustului. Pe această bază se poate Petre Manole (PSD) au cerut monitorinescu, preşedinte al IHRA anul trecut, afirma că există un antisemitism latent la zarea mai atentă a mediului online şi o
când României i-a revenit această func- tinerii din România.
legislaţie referitoare la acest aspect, proţie, şi prin strădania căruia s-a realizat
Tema antisemitismului online a fost blemă destul de dificilă având în vedere
definiţia antisemitismului, asumată până reluată de mai mulţi vorbitori. Astfel, că multe dintre site-uri au domeniile în
acum de 31 de state, a arătat că a orga- Alexandru Florian, directorul general al străinătate. Se încearcă reglementarea
nizat această dezbatere deoarece până Institutului ”Elie Wiesel”, a menţionat că celor din România.
acum problema a fost discutată într-un în România nu există un antisemitism
Prof. univ. general (r) Mihail Ionescu,
spaţiu închis. Este interesant de aflat făţiş, dar problema se regăseşte în fost vicepreşedinte al Comisiei ”Wieopinia participanţilor despre posibilitatea mediul online prin foarte multe mesaje sel”, a făcut un scurt istoric al drumului
utilizării definiţiei ca instrument de lucru, antisemite şi antirome. El a recunoscut României către preşedinţia IHRA, care
a spus el.
necesitatea adoptării definiţiei antisemi- a început cu acceptarea ei în 2004 în
Mark Weitzman a apreciat utilitatea tismului în condiţiile în care în domeniul Task Force, şi i-a enumerat pe cei ce
definiţiei, arătând că, după prezentarea legislaţiei din România există o zonă gri au sprijinit ţara noastră în acest efort
făcută de el în Congres, Statele Unite, şi dosare nesoluţionate. Cu cât există (Muzeul Holocaustului de la Washington,
inclusiv preşedintele Trump, au prelu- mai multe reguli cu atât cresc şansele
EVA GALAMBOS
at-o. Această definiţie s-a născut după democratizării societăţii româneşti, a
(Continuare în pag. 23)
solicitarea mai multor state care s-au conchis vorbitorul.
confruntat cu respingerea unor cereri de
sancţionare a negaţioniştilor, deoarece
nu a existat o definiţie clară a antisemitismului. Scopul IHRA, a arătat vorbitorul,
Mark Weitzman, director pentru
nu este acesta, ci educaţia despre Holoprobleme guvernamentale la Centrul
caust, dar s-a văzut că nu era suficient,
„Simon Wiesenthal” din New York, a
mai ales că oamenii aveau diferite viziuni
vizitat recent F.C.E.R. La întâlnire au
asupra antisemitismului şi trebuia un
luat parte membri ai conducerii Fedelimbaj comun. El a arătat, pe parcurs, în
raţiei şi ai unor importante organizaţii
urma unor observaţii (Delia Niţă, Centrul
evreieşti din România: preşedintele
de Resurse Juridice), că definiţia nu este
Aurel Vainer, vicepreşedintele Ovidiu
perfectă, poate fi îmbunătăţită, dar s-a
Bănescu, secretarul general Eduard
născut după o serie de compromisuri.
Kupferberg, preşedintele şi viceTotodată, şi-a exprimat speranţa că depreşedinta BBR, José Iacobescu,
finiţia va fi utilizată şi în România unde,
respectiv Anette Vainer, preşedintele
ca o manifestare a antisemitismului, nu
AERVH, Liviu Beris, directorul Joint
de mult au fost vandalizate mai multe România, Israel Sabag, directori din cadrul F.C.E.R.
monumente din Cimitirul Giurgiului.
Oaspetele a mulţumit pentru primirea călduroasă şi a apreciat că „preşedinţia
României la IHRA a fost cea care a înregistrat cel mai mare succes până în prezent”,
mulţumindu-i personal pentru aceasta amb. Mihnea Constantinescu. Mark Weitzman
Pericolul antisemitismului
a mai declarat că „această reuşită a fost posibilă şi graţie sprijinului constant şi eficient
în mediul online
acordat de F.C.E.R. şi de preşedintele Aurel Vainer”, iar succesul poate fi comensurat
Referindu-se la aceeaşi problemă, prin numărul mare de state (la care recent s-au adăugat Marea Britanie şi Austria)
consilierul prezidenţial Andrei Muraru a care au adoptat definiţia de lucru a antisemitismului, propusă de preşedinţia română.
arătat că preşedintele Iohannis a conOaspetele s-a interesat de viaţa de cult din România şi eforturile de susţinere a
damnat acest act. Muraru a subliniat că acesteia şi de promovare a identităţii iudaice, de modul în care problemele legate de
este necesară întărirea politicilor publi- antisemitism sunt prezentate în cărţile şi în revista F.C.E.R., fiind informat şi despre
ce în condamnarea antisemitismului, iniţiativa „Podurile Toleranţei”. (A.M.)

Mark Weitzman, în vizită la F.C.E.R.

Luna mai
în istoria României
şi a Europei

Pentru România, 9 mai 1877 este
ziua în care, acum 140 de ani, Mihail
Kogălniceanu, ministru al Afacerilor
Externe, declara în Parlament: „Suntem independenţi, suntem o naţiune de
sine stătătoare”. Reamintind momentul
la sesiunea solemnă dedicată evenimentului de Academia Română, acad.
Dan Berindei a vorbit despre eforturile
premergătoare, între 1871-1877, ale
conducătorilor români de obţinere a independenţei statale prin convenţii cu ţări
europene şi oportunităţi internaţionale.
După demersuri diplomatice fără rezultat,
România foloseşte conflictul ruso-turc,
aliindu-se cu Rusia pentru câştigarea
independenţei. Aportul armatei române
la cucerirea fortăreţelor-cheie otomane
este hotărâtor. În urma Congresului de
la Berlin (1878), independenţa de stat
a României este recunoscută. Demne
de menţionat pentru sprijinul evreilor
români faţă de cauză sunt: voluntariatul
lor pe câmpul de luptă, unde se distinge
Mauriciu Brociner, şi ambulanţa Sion. Dar
încetăţenirea nu e legiferată. Se acordă
doar individual.
O a doua mare sărbătoare de la începutul lunii mai este Ziua Victoriei forţelor
armate aliate asupra trupelor naziste,
care au capitulat necondiţionat pe 8 mai
1945. Istoria celui de-al doilea război
mondial e arhicunoscută, sunt cunoscute şi suferinţele evreilor şi ale altor etnii
în lagărele naziste, unde au murit şase
milioane de evrei.
Ziua Europei, aniversată pe 9 mai,
este cea de-a treia mare sărbătoare de
la începutul lunii mai. Această dată a fost
aleasă în amintirea Declaraţiei făcute
de ministrul francez de externe Robert
Schuman, care în 1950 făcea cunoscută
Declaraţia prin care propunea înfiinţarea
Comunităţii Europene a Cărbunelui şi
Oţelului, incluzând Franţa, Germania de
Vest, Italia, Belgia, Luxemburg şi Olanda.
În 1957 se semnează Tratatul Comunităţii Economice Europene, devenită
apoi U.E. În 1985 se adoptă drapelul.
La 9 mai, conform deciziei Parlamentului
European, se sărbătoreşte Ziua Uniunii
Europene, organizaţie având ca imn
Oda Bucuriei, din Simfonia a IX-a de
Beethoven.
În ziua următoare, pe 10 mai, românii
sărbătoresc Ziua Regalităţii, în cinstea
zilei de 10 mai 1866 când principele Carol
de Hohenzollern-Sigmaringen a intrat în
Bucureşti şi a depus jurământul ca domnitor. Tot pe 10 mai, dar în 1881, Carol a
devenit rege al Regatului României.
Şi să amintim rolul reginei-Mamă Elena în salvarea vieţii evreilor din România,
deportaţi în Transnistria de guvernul
Antonescu. (I.D.)

IOM HAŞOAH – ZIUA HOLOCAUSTULUI

Luni, 24 aprilie 2017, elevii şcolii Lauder-Reut şi
invitaţii acestora au comemorat, în sala de festivităţi
a Colegiului Naţional „Matei Basarab”, Iom HaŞoah –
Ziua Holocaustului, desfăşurată sub mottoul Speranţa
născută din spiritul muzicii.
Au fost alături de noi preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, preşedintele Comunităţii Evreilor din Bucureşti,
Paul Schwartz, ambasadorul Mihnea Constantinescu,
fost preşedinte al IHRA, Assaela Bielski-Weinstein, jurnalistă şi scriitoare din Israel, fiică a partizanului Assael
Bielski din Belarus, precum şi o delegaţie din Olanda,
reprezentanţi ai Ansamblului Amati, sosiţi în România
pentru a participa la concertul Violins of Hope, care a
avut loc cu ocazia celebrării a 69 de ani de la înfiinţarea
Statului Israel.
Au luat cuvântul dr. Aurel Vainer şi ambasadorul
Mihnea Constantinescu, care s-au pronunţat pentru
educaţie, cercetare şi memorie, pentru ca acţiuni similare
Holocaustului să nu se mai întâmple niciodată, apreciind
iniţiativele şi activismul Complexului Educaţional LauderReut pentru păstrarea vie, în atenţia publicului larg, a
comemorărilor.
După sunetul sirenei şi intonarea imnului naţional al

Statului Israel, elevii Complexului Lauder-Reut au pus în
scenă povestea unui băieţel evreu, talentat violonist, ce
a pierit în Holocaust, micul Motel, căruia îi plăcea foarte
mult să cânte la vioară. Era un copil genial, înţelegând
prin aceasta ca era un maestru al viorii. Nu vom putea
şti niciodată ce virtuoz interpret ar fi devenit, pentru că
Motel nu a supravieţuit războiului. El a fost ucis într-un
bombardament al forţelor aliate în Polonia, când avea
doar 12 ani.
Cu toate acestea, vioara lui Motel a supravieţuit şi
astfel a supravieţuit şi povestea lui. Astăzi vom spune
povestea lui Motel şi povestea viorii pe care el o îndrăgea
într-atât. Motel nu a supravieţuit războiului, dar muzica
sa, împreună cu speranţa, da!

Speranþa s-a nãscut din spiritul muzicii

„O bestie crudă mă urmăreşte şi nu ştiu de ce, o
bestie făcută din fier şi acoperită de plăci de oţel. Acum
este iarnă, zăpadă şi frig. Dintr-o dată le e tuturor frică
să meargă pe stradă. De obicei stau acasă. Nici la vioară
nu mai pot cânta, mama spune că nu este bine să se ştie
că suntem încă aici... L-au luat pe tata cu câteva zile în
urmă, nu ştim unde. Mi-e dor de el, mi-e dor să cânt la

vioară, şi este foarte greu fără ea. Ieri mama a spus că
s-ar putea să trebuiască să o vindem pentru a cumpăra
mâncare, dar, mamă, ce se întâmplă cu hrana sufletului?
Mama n-a răspuns, doar a plâns şi m-a strâns în braţe
tare, tare şi eu ţineam vioara în mână şi nu-i dădeam
drumul”, a scris micul Motel în jurnalul său.
La finalul comemorării, doamna Assaela Bielski
Weinstein, soţia meşterului Amnon Weinstein din Israel, restaurator al viorilor ce au răsunat în Holocaust şi
iniţiator al proiectului Violins of Hope, ne-a dezvăluit, cu
lacrimi în ochi, două alte asemenea poveşti ale perioadei.
Să nu uităm niciodată!
CRISTINA-ŞTEFANIA MARIN

16		

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 494-495 (1294-1295) - 1 – 31 Mai 2017

„După Şoah, centralitatea Israelului nu se mai pune în discuţie”

Lansarea la
Bucureşti a volumului de comunicări ştiinţifice, coordonat de Carol
Iancu şi Michael
Iancu, apărut în
limba franceză la
Editura Universităţii „Al. I. Cuza”
(UAIC) din Iaşi,
în 2016, „Relaţiile Israel-Diaspora
de-a lungul istoriei”, s-a transformat în
simpozion. Evenimentul de la Templul
Coral din Capitală, organizat de C.E.B.,
ACPCCI, UAIC, Fundaţia „Caritatea”,
a fost deschis de preşedintele C.E.B.,
ing. Paul Schwartz. În public – lideri ai
F.C.E.R., C.E.B., BBR, AERVH.
Privind-o drept ofrandă la aniversarea
a 69 de ani de la proclamarea independenţei statale a Israelului, moderatorul,
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a
spus: „În ebraică există, consideră Mo
she Idel, trei termeni pentru exil: stare de
spirit – Galut; dispersare în spaţiu – Tfuţa;
accepţie mistică – Ge’ula […]. Relaţiile
între Israel şi Diaspora nu privesc doar
cei 2000 de ani de exil de la distrugerea
celui de-al doilea Templu, ci şi exilurile
din Egipt şi Imperiul Babilonean”. Într-un
portret al lui Carol Iancu, dr. Aurel Vainer
i-a rezumat principalele direcţii ale operei:
evreii din România, antisemitismul, dr.
Alexandru Şafran; valenţele afective ale
monografiei „Evreii din Hârlău”, oraşul natal; implicarea în prezentul vieţii evreieşti
din România; onorurile din ţară: Doctor
Honoris Causa al câtorva universităţi,
Premiul Academiei Române, Membru de
Onoare al ei din 2016.
Cartea a fost definită de conf. univ.
dr. Felicia Waldman drept „călătorie în
timp şi spaţiu” din unghiul relaţiilor Israel
- Diaspora, care-i dau „coerenţă”. Au fost
evidenţiate, referitor la studiul lui Moshe
Idel, accepţiile exilului din unghi geografic
şi mistic, ambele considerate de evrei
„manifestări ale unei stări temporare,
care se va încheia într-o zi prin întoarcere «acasă». Istoria le-a dat, de altfel,

dreptate”. Un accent special: expulzarea
evreilor din Spania (1492), tot cu semnificaţii mistice: retragerea Divinităţii în ea
însăşi ca lumea să poată exista.
Sionismul religios promovat de mari
înţelepţi evrei „a întreţinut speranţa reîntoarcerii noastre în Ereţ Israel”, a observat
Ţicu Goldstein, „cu mult înaintea apariţiei
sionismului politic”. Câteva idei centrale
desprinse din studiul lui Alexandru Şafran,
„Israel şi rădăcinile sale”, şi cartea sa „Lumini spre viitor”: „Tora, patria noastră portabilă”; „singularitatea evreului”; „relaţiile
de reciprocitate dintre Israel şi Diaspora”;
„Ereţ Israel – centru spiritual”; „Galutul
– creuzet al spiritualităţii evreieşti”; „respectarea de miţvot” – condiţie a apropierii
exilaţilor de „întoarcerea în Israel”.
Prof. univ. dr. gral (r ) Mihai Ionescu a
evocat întâlnirile cu profesorul Carol Iancu
şi sprijinirea apariţiei unor volume despre
activitatea sionistă în România imediat
după război. Vorbitorul s-a referit şi la
prezenţa evreilor în Italia şi Spania după
distrugerea celui de-al doilea Templu,
la ataşamentul evreilor faţă de ţările de

adopţie, precum şi la „credinţa popoarelor
mediteraneene” că distrugerea templului
însemna abandonul căminului propriu,
iar revenirea – reconstrucţia lui. Gral(r)
Mihai Ionescu a explicat că Ierusalimul a
intrat în centralitatea conştiinţei iudaice
după 1967 datorită reîntregirii sale după
Războiul de Şase Zile şi proclamarea
la Ierusalim a capitalei Israelului, „astfel
încât să soluţioneze o fractură de esenţă
a identităţii evreieşti”. El a mai spus că
linia politică a afirmării Israelului ca stat
evreiesc în lumina Diasporei şi a sionismului poate fi „o revendicare a primatului
religios al Israelului în dauna Diasporei”
sau un gest facultativ al reîntoarcerii în
Sion, conform interpretării mistice a conceptului de exil. Asimilaţionismul este văzut ca o consecinţă a emancipării evreilor
europeni după Revoluţia franceză de la
1848. Înfiinţarea primelor aşezări agricole
în Ereţ Israel a însemnat o „reacţie la asimilaţionism şi la centralitatea Diasporei”.
Au fost punctate momente emergente în
istoria sionismului – Declaraţia Balfour,
Congresul de la Basel din 1897 –, şi de

stagnare: colonizarea în Ereţ Israel nu a
continuat susţinut în anii interbelici.
Ceea ce asigură unitatea evreilor, oriunde s-ar afla, sunt Tora, modul de viaţă,
legea morală, centralitatea Israelului şi a
Ierusalimului, a opinat prof. univ. dr. Vasile
Morar. Şi – citându-l pe dr. Alexandru Şafran: „Poporul lui Israel poartă Ierusalimul
în suflet, cu credinţă. Exilat, şi-a păstrat
identitatea graţie Ierusalimului”. Ciclul
epic „Cei o sută” de Gheorghe Schwartz
este o expresie romanescă a ideii.
Prof. univ. dr. Adrian Niculescu a accentuat faptul că „centralitatea Israelului şi
a Ierusalimului are la bază scrisul şi cititul,
cea mai puternică conştiinţă de sine din
istoria omenirii”, garanţie a supravieţuirii.
IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 24)

Carol Iancu, un autor extrem de prolific

Institutul Francez din Iaşi a organizat în după-amiaza zilei
de 27 aprilie 2017 o triplă lansare de carte. Este vorba despre
volumele „Alexandre Safran et les juifs de Roumanie durant
l`instauration du communisme. Documents inédits des archives diplomatiques americaines et britanniques (1944-1948)“,
autor prof. univ. dr. Carol Iancu; „Les relations Israel-Diaspora
à travers l`Histoire”, coordonatori prof. univ dr. Carol Iancu şi
conf. univ. dr. Michael Iancu; şi „L`Affaire Dreyfus et ses consequences”, coordonator prof. univ. dr. Carol Iancu.
Cărţile au apărut recent la Editura Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi în prestigioasa colecţie „Historica”, coordonată de prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon, şi au fost publicate
sub egida Centrului de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „Dr. Alexandru Şafran” din cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii ieşene.
Gazda, director Vincent Lorenzini, a apreciat valoarea deosebită a întregii opere ştiinţifice a profesorului Iancu.
Moderatorul întâlnirii, prof. univ. dr. Andrei Hoişie-Corbea,
directorul Editurii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, a menţionat că întreaga operă ştiinţifică a lui Carol Iancu este străbătută
de o riguroasă evaluare a trecutului istoric şi a datelor esenţiale
ale acestuia.
Acad. Alexandru Zub a reliefat activitatea prodigioasă a
profesorului Carol Iancu, ca “eminent specialist, cercetător

al istoriei evreilor din România şi al iudaismului milenar” şi
ca “adevărat exeget” al vieţii, operei şi ilustrei personalităţi a
Marelui Rabin Alexandru Şafran.
Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, directorul Institutului de
Istorie “A. D. Xenopol” din Iaşi, a apreciat că o parte însemnată
a cercetărilor şi cărţilor profesorului Iancu s-a concentrat pe
istoria evreilor din România în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea.
A scris istoria propriului său popor cu multă obiectivitate,
sine ira et studio, apreciază colaboratorul său, prof. univ. dr.
Alexandru-Florin Platon. Pentru istoricul Carol Iancu „istoria
evreilor nu a fost şi nu este doar un simplu domeniu de studiu
ci şi un crez, a cărui împlinire a fost urmărită, fără preget, pe
parcursul unei vieţi întregi”, afirmă cunoscutul profesor ieşean.
Profund emoţionat, prof. univ. dr. Carol Iancu a mulţumit
tuturor pentru participare şi a reafirmat ataşamentul său faţă
de locurile natale şi faţă de oamenii de aici. Recunoaşterea
supremă a contribuţiei sale remarcabile la cercetarea istoriei
evreilor din România este acordarea, la sfârşitul anului 2016,
a titlului de Membru de Onoare, din străinătate, al Academiei
Române, cel mai prestigios for ştiinţific din ţară.
MARTHA EŞANU

Pictura, proza şi teatrul, la un matineu duminical

Reîntâlnirea cu scriitorul israelian
originar din România, Carol Feldman, a
reunit, la Sinagoga Mare din Capitală,
numeroşi cititori ai săi, printre care lideri
ai F.C.E.R., C.E.B., BBR, personalităţi
culturale bucureştene, oaspeţi din Israel. La matineele duminicale, artele „îşi
răspund”. De data asta – ne atrăgea
atenţia, în deschidere, directorul Departamentului Cultură, Artă, Media al
Federaţiei, Robert Schorr – şi-au „dat
replica” proza şi teatrul. Fie teatrul, în
lectură din recenta sa carte de proză
scurtă „După colţ”, apărută la Editura
Hasefer, în interpretarea Roxanei Guttman şi a lui Rudy Rosenfeld; fie în dramatizarea unei schiţe de Efraim Kishon,
în versiunea autorului însuşi, care nu a
părăsit niciodată actoria. (De menţionat,
cuvintele Roxanei Guttman care, înainte
de a citi textul, a subliniat cât de dificil a
fost să aleagă un singur fragment, atât
de mult a impresionat-o cartea). Moderatorul matineului, preşedintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, accentua, într-o succintă
schiţă de portret, asupra versatilităţii artistice a lui Carol Feldman: actor, regizor,
scriitor, jurnalist, potenţial pictor.
Plecând de la aforismul lansat de
Ury Benador privind fiinţarea în aceeaşi
personalitate a dublei identităţi evreoromâne, unu+unu=unu, dr. Aurel Vainer
o extrapola asupra unei realităţi de care
cultura română trebuie să ia act: „evreu
român israelian fac o unitate”. Aserţiune
exemplificată prin „evreul, artistul, «omul
de la Dunăre», ca şi Mihail Sebastian,
bunul cunoscător al realităţilor evreieşti
şi umane, tulceanul Carol Feldman”.
Studiile liceale le-a absolvit în România, ca şi Studioul de Teatru TES, unde
a cunoscut-o pe Betty, care i-a devenit

soţie, parteneră de scenă, cel dintâi
critic, sincer şi iubitor, timp de 58 de ani,
al scrierilor sale. Carol Feldman a luptat
în războaiele de apărare a Israelului,
a fost rănit în Războiul de Iom Kipur
(1973), a reuşit să-şi învingă suferinţa şi
să revină pe scenă. A tradus din dramaturgia idiş în ebraică şi română, a jucat
teatru idiş în Israel, a apărut în câteva
filme. „S-a lansat în proză cu romanul
Domnişoara, reeditat acum câţiva ani
la Hasefer. Colaborează permanent la
Jurnalul Săptămânii, publicaţie israeliană
de limbă română, unde deţine rubrica
«Unu’ Moişe»”. Portrete de neuitat din
recenta carte i-au stârnit moderatorului
proprii amintiri din anii copilăriei la Ştefăneşti. „Aşa cum oameni de orice etnie,
confesiune din zonă veneau la baba
Sura, ghicitoarea, străbunica autorului, la
Ştefăneşter Rebe venea lume din toată
Moldova”. Bunicul prozatorului, cizmar,
i-a readus în memoria afectivă bunicul
din Rădăuţi, proprietar al unei mici fabrici
de încălţăminte.
Alexandru Marinescu, directorul editurii Hasefer, a explicat titlul lucrării prin
faptul că după orice colţ poate pândi primejdia şi, de multe ori, aceasta schimbă
cursul vieţii unui om, existenţa acestuia
nefiind o linie dreaptă, ci una frântă. Carol Feldman a folosit o tehnică grafică în
elaborarea povestirilor sale (portretul) şi
a ales sensibilitatea şi inteligenţa ca fiind
principalele calităţi descrise în portretele
care apar în această carte. Subiectele
portretelor sunt personaje apropiate de
el – mama, bunica, bunicul etc., care
devin simbolice, arhetipale. Alexandru
Marinescu a descoperit şi elemente
proustiene, mirosurile, care-i amintesc
scriitorului persoane şi locuri cunoscu-

te. Carol Feldman, a spus el,
pune realitatea
pe planul doi şi
sensibilitatea
pe planul întâi
şi acest aspect
este sesizat de
cititor. Un izvor al atracţiei
exercitate de
lucrarea semnată de Carol
Feldman este
redescoperirea filonului dragostei, al tandreţii.
Personajele sale sunt modele morale
pentru autor, transmise ca atare şi celor care parcurg volumul. Cartea este
foarte potrivită pentru momentul în care
ne găsim, secolul 21, când cu toţii ne
grăbim iar povestirile fiind foarte scurte,
pot fi citite oricând; în plus, îţi conferă
linişte sufletească. Această carte este
un câştig pentru editura Hasefer, a tras
concluzia vorbitorul, care a remarcat şi
coperta inspirată, concepută de Benno
Friedel, căruia i-a adresat mulţumiri şi
Carol Feldman.

Carol Feldman
nu m-a dezamãgit niciodatã
Doina Meiseles, directorul publicaţiei
”Jurnalul Săptămânii” din Israel, a scos
în evidenţă prietenia care o leagă de
scriitor şi care nu a dezamăgit-o niciodată.
Carol Feldman are talent, este inventiv şi
complex, de o verticalitate şi sensibilitate
umană deosebite. În plus, a fost şi un actor extraordinar. Vorbitoarea a menţionat
că ”După colţ” este prima carte pe care a

scris-o fără ca soţia lui Betty, cel mai serios critic al scrierilor lui, să fie alături de el.
„Am pus în această carte mai mult
suflet decât în oricare dintre cărţile mele”,
a mărturisit Carol Feldman. „Pentru că,
la pierderea celui mai drag om din viaţa
mea, am rămas cu sufletul sfărâmat pentru totdeauna. Vreau să vă citesc doar
dedicaţia cărţii: «În memoria luminii vieţii
mele, Betty»”. Mulţumind pentru „cuvintele bune” spuse în acest loc sacru, autorul
a mai făcut o confesiune: „Bucureştiul
este oraşul tinereţii noastre” (a lui şi a
soţiei sale), „pentru că aici, la Studioul
de Teatru, am făcut studenţia, ne-am
cunoscut, ne-am căsătorit, am rămas şi
continuăm să fim împreună, chiar şi după
dispariţia ei fizică”. Acestei prelungiri, prin
sacralitate, a comuniunii sufleteşti cu soţia
lui, îi este dedicată şi schiţa „Cărticica
noastră sfântă”, un Sidur în miniatură,
darul unei voluntare de la spitalul unde a
fost tratat în urma rănilor suferite în război, care le-a slujit drept talisman în toate
încercările vieţii şi care acum a plecat şi
el Dincolo, odată cu Betty.
Interesul celor care au participat la
matineu a generat intervenţii pe idei bine
conturate: valoarea educativă a cărţii
(Anette Vainer); puterea ei de a redeştepta proprii amintiri despre părinţi şi bunici,
de a fi ghid subiacent de sociologie privind
ocupaţiile evreimii interbelice (preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz); înzestrările
jurnalistice ale lui Carol Feldman (Iancu
Ţucărman). La rândul său, istoricul Carol
Iancu a apreciat că autorul nu este numai
actor şi scriitor, ci şi istoric, menţionând
că lui i s-a datorat alcătuirea listei celor
înmormântaţi la cimitirul din Tulcea.
E. SUHOR
EVA GALAMBOS
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Apariţii noi
la Hasefer

În ultimele câteva
luni au apărut noi
titluri în oferta Editurii
Hasefer:
• Ultimul curs de
istorie – Maud Haymovici;
• Cabala în Italia
– Moshe Idel;
• După colţ – Carol Feldman;
• De ce sunt evreu – Edmond Fleg;
• Mituri, rituri şi înţelepciuni iudaice –
Privire etnologică – Hary Kuller;
• Dinamica unei structuri de autoguvernare: Comunitatea evreiască din
România” – Liviu Rotman.
Volumele pot fi comandate prin
email, la adresa difuzare@hasefer.ro
Detalii pe site: www.hasefer.ro
Tel: 021/308.62.08.

Lectura lui Moise Maimonide: o interpretare creativă

Volumul Madeei Axinciuc, „Profetul şi
oglinda fermecată. Despre imaginaţie şi
profeţie în Călăuza rătăciţilor de Moise
Maimonide“ (ediţia a II-a, Polirom, Iaşi,
2017) constituie dezvoltarea tezei de
doctorat a autoarei, susţinută în 2004,
în coordonarea ştiinţifică a profesorilor
Moshe Idel şi Gheorghe Vlăduţescu.
Miza cărţii este de a oferi o lectură
pătrunzătoare a tratatului filozofic al lui
Maimonide, astfel încât acesta să poată
fi urmărit de cei care vor parcurge acelaşi
drum al cercetării. Abordarea academică
este însoţită de una didactică, explicativă,
menită să deschidă o uşă către înţelegerea nespecialiştilor interesaţi de noi
domenii de cunoaştere.
Cartea cuprinde trei capitole: primele
două („Introducere metodologică” şi „Între
Atena şi Ierusalim”) vor delimita contextul
şi metoda folosită, în timp ce al treilea
(„Imaginaţie şi profeţie în Călăuza rătăciţilor”), gândit a fi „nucleul tare” al lucrării,

oferă repere conceptuale, tematice, o sondare
adâncă a universului maimonidian. Anexele cuprind traducerea
proprie a unor
fragmente ale
tratatului Călăuza rătăciţilor, un
aport important
la cunoaşterea
filozofiei evreieşti
din Evul Mediu.
După cum observă prof. Moshe Idel,
contribuţia originală a autoarei constă
în numeroase aspecte: introducerea
unei viziuni bazate pe istoria culturală şi
aplicarea consecventă a unui demers de
interpretare; oferirea unei chei de lectură înnoitoare – deplasarea accentului,
dinspre superioritatea intelectului fiinţei

Simpozionul „Sinagoga din România
– patrimoniu naţional şi istoric”
Interviu cu Janina Ilie, manager de proiecte la F.C.E.R.
În perioada 25 aprilie – 1 mai 2017, o delegaţie a F.C.E.R.,
din care au făcut parte prim-rabin Rafael Shaffer, Alexandru Câlţia, Alexandru Poenaru şi Janina Ilie, a participat la simpozionul
internaţional „Sinagoga din România - patrimoniu naţional şi
istoric”. La întoarcerea în ţară, Janina Ilie a acordat un interviu
revistei „Realitatea Evreiască”.
– Cine au fost organizatorii acestui eveniment?
– Din partea română, F.C.E.R.- C.M. şi Fundaţia Filderman,
iar din cea israeliană, organizaţia israelienilor de origine română
AMIR, Centrul Cultural Israeliano-Român, Asociaţia Scriitorilor
Israelieni de Limbă Română din Israel (ASILR). Secretariatul
de Stat pentru Culte, condus de Victor Opaschi, a subvenţionat
volumele lansate în cadrul seminarului.
– Cum s-a desfăşurat simpozionul?
– Pe 27 aprilie, la Casa Scriitorilor din Tel Aviv, în prezenţa
unui public format din 80 - 100 persoane, s-a deschis simpozionul internaţional “Sinagoga din România – patrimoniu naţional
şi istoric”, în cadrul căruia au fost lansate lucrările autorului
Teşu Solomovici, intitulate „Cartea Sinagogilor din România” şi
„Istoria evreilor din România”.

Aspect din timpul simpozionului

– Puteţi să amintiţi numele câtorva participanţi?
– Alături de reprezentanţii F.C.E.R.-C.M., au fost prezenţi şi
au luat cuvântul E.S. Dan Ben-Eliezer, fost ambasador al Statului
Israel în România, care a transmis mesajul preşedintelui Micha
Harish, Victor Opaschi, secretar de stat la Secretariatul de Stat
pentru Culte, Amet Aledin, secretar de stat la Departamentul
pentru Relaţii Interetnice, Maricel Popa, preşedintele CJ Iaşi,
prof. dr. Mircea Botescu, Mircea Chitic, consul al României în
Israel, dr. Zvi Bercovici, consul onorific al României în Israel,
preot profesor Emilian Corniţescu, dr. Irina Airinei Vasile, rabinul
Iosef Wasserman, dr. Paul Leibovici, dr. Lucian-Zeev Herşcovici, Magdalena Brătescu şi Adrian Grauenfels, preşedintele
A.S.I.L.R. Vorbitorii au exprimat mulţumiri pentru iniţiativă şi
calitatea organizării, Victor Opaschi a subliniat sprijinul SSC
pentru salvarea unor obiective din patrimoniul imobiliar sacru
al F.C.E.R.- C.M., Amet Aledin a subliniat buna colaborare cu
F.C.E.R. şi a menţionat unele dintre proiectele Federaţiei finanţate de D.R.I., iar prim-rabinul Shaffer a menţionat participarea
unui număr tot mai mare de evrei din România la viaţa de cult.
– În afară de opiniile exprimate în cadrul lansării, ce a mai
fost inclus în programul simpozionului?
– Alături de colegii de la F.C.E.R.- C.M., am conferit diplome
şi medalii „Dr. Wilhelm Filderman”. De asemenea, Teşu Solomovici a acordat diplome din partea Centrului Cultural Israeliano
- Român. Întrucât ne aflam în apropierea zilei de Iom Hazikaron,
i-am asigurat pe cei prezenţi că F.C.E.R.- C.M. onorează amintirea soldaţilor israelieni căzuţi în apărarea teritoriului statului,
a populaţiei, că memoria lor va fi mereu binecuvântată de evreii
din România. De asemenea, am transmis un mesaj de pace,
prosperitate şi bine cu ocazia Zilei Independenţei Statului Israel
şi i-am încredinţat pe participanţi de preocuparea permanentă a
F.C.E.R.- C.M. pentru reabilitarea patrimoniului imobiliar sacru
şi promovarea culturii, tradiţiilor şi identităţii iudaice.
– Alte perspective?
– Am avut o discuţie interesantă şi prietenească cu reprezentanţii AMIR în legătură cu unele proiecte comune derulate
împreună cu F.C.E.R.
– Vă mulţumesc.
DAN DRUŢĂ

Casele de odihnă ale F.C.E.R. în noul sezon turistic
Interviu cu ing. Emil Rosner, directorul Oficiului CIR

– Suntem în faţa unui nou sezon turistic. Cu ce noutăţi ne aşteaptă casele de
odihnă ale F.C.E.R.?
– Ne pregătim de un nou sezon, care
sperăm să fie cel puţin la fel de bun ca precedentul, când am avut o creştere mare
şi toată lumea a fost mulţumită. Vrem să
aducem o serie de îmbunătăţiri pentru
sporirea confortului. Să le luăm pe rând.
La Borsec vrem să montăm televizoarele
primite ca donaţie de la DASM, să punem
veioze în toate camerele – veche dorinţă
a turiştilor, să renovăm sala de mese, mai
ales că la 15 iunie, pentru prima dată în
istoria F.C.E.R., aici va avea loc o reuniune a Comitetului Director. Suntem în plin
proces de a realiza o lucrare importantă,
dar dificilă: refacerea instalaţiei electrice
şi a prizei de împământare, atât în vila de
sus, cât şi la restaurantul ritual.
– Ce planuri aveţi pentru celelalte case
de odihnă?
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– Ştiţi că acum un an, la Eforie am
reuşit să achiziţionăm un teren alături de
vilă. În acest an, am obţinut autorizaţia de
construcţie şi vom face un gard. Autorizaţia se obţine foarte greu, dar am reuşit,
şi acum ne apucăm de lucru
– Ce veţi face acolo?
– Vom face un loc de recreere pentru
turişti şi pentru copilaşi. Acum, suntem
în căutarea proiectului şi a fondurilor
necesare. Urmează să prezint valoarea
fondurilor în şedinţa Comitetului Director
din 12 mai. Este un teren de 65 m.p. şi
se poate face ceva frumos. Pentru o mai
mare securitate – şi este şi o rugăminte
a Poliţiei – vom pune un grilaj şi nişte
obloane.
La Cristian lucrurile stau mai bine, dar
şi acolo avem de făcut lucrări de reparaţii:
acoperişul de la foişor, de la cele două
balansoare, gardul. Aş vrea să menţionez
că, la propunerea Comitetului Direc-

tor, în extrasezon
am redus preţurile,
ca să vină cât mai
mulţi membri ai comunităţilor, chiar şi
din afara lor. Am
devenit mai deschişi. În ceea ce priveşte
costurile, în sezon am păstrat aproximativ
aceleaşi contribuţii, cu mici majorări.
– Cum faceţi cunoscute aceste noutăţi
în comunităţi?
– Facem propagandă noi înşine,
prin site-ul Federaţiei, prin pagina de
Facebook a Oficiului CIR şi am trimis
scrisori şi la comunităţi pentru a releva
toate aceste aspecte. Cu prilejul acestui
interviu, apelez din nou la comunităţi să
ne sprijine şi să vină cât mai mulţi turişti
la casele noastre de odihnă.
– Vă mulţumim pentru aceste informaţii.
A consemnat EVA GALAMBOS

umane înspre capacitatea sa de imaginaţie; comparaţia lui Maimonide cu gânditori
evrei şi arabi din Evul Mediu (Philon din
Alexandria, Avicenna), dar şi cu renumitul
cabalist de la sfârşitul secolului al XIII-lea
Abraham Abulafia, traducerea fragmentară a tratatului maimonidian, deja amintită,
pentru un contact direct al cititorului cu
textul-sursă.
„Interpretarea creativă”, una dintre
definiţiile pe care autoarea le atribuie
comentariului pornind de la cele două
sensuri etimologice (lat. commentor, „a
medita”, „a inventa”), verificarea intuiţiei
prin studiu şi imaginaţie, ar putea circumscrie lucrarea supusă atenţiei publicului
cititor.
Claudia Bosoi

Iom Hazikaron
la Templul Coral
din Capitală

Duminică, 30 aprilie, Templul Coral
din Bucureşti a găzduit ceremonia de
comemorare a soldaţilor Statului Israel
căzuţi la datorie şi a victimelor terorismului. Iom Hazikaron, sau Ziua Amintirii, a fost instituită la iniţiativa prim-ministrului David Ben Gurion în ianuarie
1951, după terminarea Războiului de
Independenţă, ea fiind celebrată de
atunci atât în Israel, cât şi în Diaspora.
La eveniment au luat parte ambasadorul Statului Israel în România, E.S.
Tamar Samash, Consulul Statului Israel
la Bucureşti, Rina Dvir, reprezentantul
Poliţiei israeliene şi al Ministerului
pentru Securitate Internă în România
şi în Balcani, Yossi Doron, preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, preşedintele
Comunităţii Evreilor din Bucureşti, ing.
Paul Schwartz, secretarul general al
F.C.E.R., Eduard Kupferberg, rabinul
Naftali Deutsch, din partea Habad România, membri ai F.C.E.R. şi C.E.B. şi
ai comunităţii israeliene din Bucureşti,
reprezentanţi ai unor organizaţii evreieşti şi alţi invitaţi.
Ceremonialul a fost deschis cu un
moment de reculegere în memoria celor
23.544 soldaţi israelieni, căzuţi la datorie în războaiele pentru apărarea ţării.
Întru amintirea celor dispăruţi, rând pe
rând au fost rostite rugăciunile de Izkor,
El Male Rahamim şi Kadiş de către
Natan Safran, şeful Misiunii Economice
din cadrul Ambasadei Statului Israel în
România, cantorul Emanuel Pusztai şi
rabinul Dover Orgad. De asemenea,
rabinul Naftali Deutsch a rostit un fragment din Tehillim.
Din partea Ambasadei Statului Israel
în România au luat cuvântul ambasadorul Tamar Samash şi Consulul Statului
Israel la Bucureşti, Rina Dvir. Alături de
aceştia, ataşatul militar Yossi Doron a
transmis gândurile sale celor prezenţi
şi a dat citire Ordinului de zi al Şefului
Marelui Stat Major al Statului Israel.
Dr. Aurel Vainer a afirmat, în cuvântarea sa, că Israelul demonstrează prin
această comemorare că „nu uită jertfele
umane pe care le-a dat poporul lui Israel
an de an”. „Noi, evreii din România, nu
uităm jertfele care s-au adus, nu uităm
că oricând avem în Statul Israel un aliat,
un frate, un loc deschis tuturor evreilor.
Statul Israel este un stat viu, pentru că
poporul lui Israel este un popor viu”,
a spus vorbitorul. Eduard Kupferberg
a afirmat că evreii de pretutindeni din
Diaspora le sunt recunoscători eroilor
căzuţi la datorie, pentru contribuţia lor
la existenţa Statului Israel şi pentru că
datorită lor un Şoah nu ar mai putea
exista vreodată. „Ni-i reamintim, nu
numai astăzi ci şi în fiecare zi. Ni-i reamintim pentru a ne aduce aminte!”, a
declarat secretarul general al F.C.E.R.
Ceremonia de Iom Hazikaron s-a
încheiat cu intonarea imnului Statului
Israel, Hatikva.
DAN DEMETRIAD
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Talmudul – materie de studiu
în Coreea de Sud

Deşi începuturile restrânsei comunităţi evreieşti din Coreea de Sud încep abia
în a doua jumătate a secolului al XX-lea, Talmudul pare a fi devenit o adevărată
materie de studiu pentru elevii din peninsula din estul Asiei. Potrivit unui reportaj
semnat de Ross Arbes în ediţia electronică a revistei “The New Yorker”, la numai
câţiva kilometri de capitala Seul, la o şcoală aproape de poalele Munţilor Gwangju,
câţiva elevi participau la o prelegere despre iudaism, despre ritualul de rugăciune precum şi despre scrierile talmudice. Neavând nicio intenţie de a se converti,
cei implicaţi în acest proiect afirmă că nu şi-au propus decât să îşi însuşească o
educaţie evreiască complementară celei coreene. Practicarea religiei iudaice în
Seul se referă aproape în întregime la serviciile religioase de Şabat, organizate în
spatele unei capele creştine.
Cei mai mulți membri ai congregației sunt neevrei coreeni - funcționari publici,
medici și politicieni. Cei mai mulţi dintre ei vorbesc fluent limba ebraică. „Desigur că
este populară. Este o carte de înțelepciune”, a spus Geum Sun Kim, o profesoară
de 52 de ani, care nu de mult a fondat Școala de Educație Talmudică “Wisdom”,
un centru de îndrumare pentru Talmud, situat în cartierul bogat Gangnam din
Seul. “Sunt atât de mulți câștigători ai Premiului Nobel printre evrei, încât poporul
coreean îi admiră și încercăm să urmăm sistemul lor educațional”, a afirmat Jeon
Jeongso, specialist în ştiinţele educaţiei şi profesor la o şcoală din Seul. Majoritatea
comunității evreiești din Coreea de Sud se află în Seul. Ea este alcătuită în cea
mai mare parte din personalul militar venit din S.U.A. și familiile acestora, dar şi din
oameni de afaceri, jurnaliști, profesori de limbă engleză și turiști. (D.D.)

Conf. Dr. Gabriel Szekely: Pasiune
şi profesionalism în arhitectură
Vizitatorii Timişoarei, viitoare Capitală
Culturală a Europei 2021, sunt din ce
în ce mai mulţi. Între aceştia, nu puţini
la număr sunt cei cu origine evreiască,
oameni care vin să descopere un spaţiu
în care odinioară trăia o mare comunitate
sau să retraseze urmele pe care paşii
propriei familii le-au lăsat în regiune. De
câte ori sunt întrebată despre o persoană
care poate prezenta istoria arhitecturală
şi peisagistică a urbei, trimiterea imediată
este la conf. dr. Gabriel Szekely. Domniasa a avut şi are bunăvoinţa să conducă
la pas zeci de grupuri, în mod absolut
voluntar, şi să le dezvăluie în faţa ochilor
o poveste fascinantă, pe care doar de la
el o puteau afla, la un asemenea nivel al
atenţiei pentru detaliu şi adevăr istoric.
Cunoscător minuţios al fiecărei clădiri
şi al fiecărui arhitect, Gabriel posedă şi
calitatea rară de a plasa totul în contextul
istoric real. Nu întâmplător arhitectul este
considerat o enciclopedie a cunoştinţelor
din cele mai diferite domenii. Ascendenţa
sa, sigur, i-a conferit calităţi excepţionale.
Despre tatăl său îmi amintesc cum spunea profesorul său din anii liceului, primrabinul dr. Ernest Neumann z.l.: „Gyuri
Szekely era genial, era cel mai bun elev”.
Mama lui, Vera Ekstein, este o foarte
activă şi devotată membră a comunităţii
timişorene. Datorită studiului în compania
ei, s-au format generaţii de muzicieni care
reprezintă azi „crema” orchestrelor din
Timişoara şi din alte oraşe. Este fascinant
să vezi cum jumătate dintre cei de pe
scenă vin să o întrebe: „ce faceţi, doamnă
profesoară?”
Gabriel Szekely este absolvent al
Liceului de Arte Plastice din Timişoara şi
al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” din Bucureşti. Tot în această
instituţie a obţinut şi titlul de doctor în
arhitectură, în anul 2007. În prezent este
conferenţiar la Universitatea de Ştiinţe
Agricole din Timişoara, la secţia Peisagistică. Predă urbanism, istoria arhitecturii, peisagistică şi proiectare în acest
domeniu, design. A lucrat şi în calitate de
profesor asociat în cadrul Universităţii de
Arhitectură din Bucureşti şi la Facultatea
de Arhitectură din Timişoara. Cea mai
importantă carte a sa, dintre cele cinci
publicate până în prezent, este lucrarea
sa de doctorat. Aceasta are ca subiect istoria arhitecturală şi urbanistică a oraşelor
Timişoara şi Arad în perioada 1700-1945.
Această lucrare este de o deosebită importanţă în redescoperirea acestui spaţiu
arhitectural. Cele două oraşe, aflate de-a
lungul timpului la confluenţa câtorva
culturi şi imperii, au amprente cu totul
speciale în contextul european. Să ne
gândim doar că centrul Timişoarei este
delimitat de zidurile fostului Bastion turcesc, în timp ce în interior, una dintre cele

mai lungi străzi
pietonale poartă
numele prinţului
austriac Eugeniu de Savoya,
cel care în urmă
cu 301 ani intra
prin poarta Forforosa să cucerească oraşul
aflat sub dominaţie otomană.
Legătura lui Gabriel cu Aradul,
locul de baştină
al mamei sale,
este una evidentă.
Lucrarea sa „Contribuţia comunităţii
evreieşti la moştenirea arhitecturală a Timişoarei şi Aradului” este una de referinţă
pentru oricine cercetează dezvoltarea
acestei regiuni, ea descriind în detaliu
etapele istorice prin care a trecut această
comunitate şi felul în care ea s-a adaptat,
din punctul de vedere al construcţiilor, la
contextul general.
În momentul de faţă, Gabriel Szekely
este unul dintre cei mai activi şi implicaţi
arhitecţi ai Timişoarei. Are la activ aproape 200 de proiecte realizate, printre care
se numără clădiri de locuinţe, construcţii
pentru birouri, policlinici, ferme de animale, două clădiri de cult, parcuri şi grădini.
Privind la acest CV impresionant al
unui arhitect de 41 de ani, am putea crede
că Gabriel Szekely este una dintre acele
persoane orientate doar spre succes
profesional.
Cei care îl cunoaştem putem depune mărturie pentru ajutorul excepţional
acordat în mod voluntar comunităţii de-a
lungul anilor, ori de câte ori a fost nevoie,
şi pentru ataşamentul continuu şi absolut
faţă de valorile iudaismului.
Dincolo de aceasta, grija pentru semeni şi ajutorul acordat mereu fac din el
unul dintre cei mai importanţi oameni din
ceea ce ne mândrim să spunem că este
o reală comunitate, cea din Timişoara.
LUCIANA FRIEDMANN
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Rămas bun, Oliver Lustig!

La 19 aprilie a.c. s-a stins din viaţă Oliver Lustig, ziaristul şi scriitorul care a făcut
cunoscut publicului din România tragedia
evreilor asasinaţi în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau. Supravieţuitor
al Holocaustului, Oliver Lustig şi-a
dedicat întreaga viaţă dezvăluirii
adevărului despre soarta poporului evreu în timpul celui
de-al doilea război mondial
şi combaterii nazismului şi
fascismului. Cărţi ca Viaţa
în imperiul morţii, Atunci,
acolo... la Auschwitz , Dicţionar de lagăr, Limbajul
morţii, traduse în mai multe
limbi, au fost mărturii directe,
de primă mână, despre ceea
ce s-a întâmplat cu evreii sub
regimul nazist.
Oliver Lustig a făcut parte din mai
multe organizaţii internaţionale de luptă
împotriva fascismului iar în ţara noastră a
fost unul dintre cei care au creat Asociaţia
Evreilor Români Victime ale Holocaustului
(AERVH).

A plecat dintre noi
un om între oameni
”Opera lui Oliver Lustig a fost un instrument de a opri neomenia. El a făcut
eforturi pentru a face cunoscut lumii ce
poate să ajungă omul în condiţii inumane.
Sperăm că eforturile lui nu au fost în zadar, deşi, din păcate, acea dorinţă exprimată după război, Never Again, pare să
nu se fi îndeplinit”, a spus la ceremoniile
de incinerare dr. Liviu Beris, preşedintele
AERVH şi prieten apropiat al defunctului.
”Eram ca doi fraţi gemeni, mergând să
vorbim despre tragedia evreilor, el, despre Auschwitz, eu, despre Transnistria!”,
a arătat dr. Liviu Beris, care a adăugat:
”Familia trebuie să ştie că a plecat dintre

noi un om între oameni”. Preşedintele
AERVH a afirmat că a fost dorinţa lui
Oliver Lustig să fie incinerat, aşa cum
li s-a întâmplat părinţilor şi fraţilor lui la
Auschwitz.
„Vreau să aduc un omagiu pentru
acel mare om care a fost Oliver
Lustig”, a spus în cuvântul
său de adio preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.
„El a fost primul om care
a ridicat în România vălul
Auschwitzului, un martor
viu al nedreptăţilor făcute
evreilor. Paginile lui Oliver
Lustig nu pot fi uitate uşor.
El a scris cu detaşare, suferinţele lui personale n-au mai
contat, ci suferinţele semenilor,
pe care le-a descris, considerând
această mărturisire ca o datorie personală. De câte ori a fost comemorat Holocaustul, el a fost martor şi prezentator”.
Preşedintele F.C.E.R. a amintit că Oliver
Lustig a fost unul dintre iniţiatorii Muzeului
Deportaţilor din Transilvania de Nord de la
Şimleu Silvaniei şi fondator al AERVH. În
munca lui de cercetare, el a descoperit în
arhivele armatei numeroase documente
despre lagărele din România, a căror
existenţă era până atunci necunoscută.
Oliver Lustig va rămâne în memoria noastră ca un fiu demn al poporului evreu şi al
României, al luptei pentru democraţie şi
dezvăluirea adevărului.
Colonel (r.) Ioan Luca a vorbit despre
raporturile lui Oliver Lustig cu colegii lui
ziarişti, de la „Apărarea patriei”. El a ţinut
să-l omagieze, în câteva rânduri (reproduse mai jos), pe cel care ani de zile a fost
inspiratorul multor ziarişti de la publicaţia
militară. În calitatea lui de general (r.)
al armatei române, Oliver Lustig a fost
înmormântat cu onoruri militare.
EVA GALAMBOS

ÎN SEMN DE ULTIM ONOR!

La despărţirea de un general,
distins senior al presei militare

Trecerea la cele veşnice a domnului
general de brigadă (r) OLIVER LUSTIG
ne-a produs o durere în suflete, dublată
de un sincer regret tuturor celor care l-am
cunoscut îndeaproape, l-am apreciat şi
am avut privilegiul să lucrăm sub îndrumarea sa, să-i fim camarazi de drum,
de pasiune şi de abnegaţie, de crezuri,
idealuri şi de împliniri în profesarea pe
cât de trudnicei, pe atât de frumoasei
meserii de ziarist.
Lui îi suntem, în primul rând, recunoscători pentru atmosfera profund emulativă
înstăpânită în colectivul redacţional al
săptămânalului „Apărarea patriei”. Climatul instituit de el făcea din redacţie (cu
precădere, în anii ’70-’80) – cum inspirat
avea să constate un coleg de-al nostru
venit de la „trupe” – o insulă de umanitate
într-un ocean de ipocrizie. Graţie pregătirii
excelente, erudiţiei şi celorlalte înzestrări
spirituale, calităţilor de mentor şi, deopotrivă, aptitudinilor sale de publicist, am
avut de învăţat de la, pe atunci, colonelul
şi redactorul-şef Oliver Lustig şi meserie,
şi deontologie.
Aşa cum îi preţuiam noi preocupările
şi demersurile, tot aşa eram şi noi trataţi
şi apreciaţi, cu înţelegere, solicitudine
(faţă de trebuinţele ori dificultăţile pe care

Francisc Abraham, o personalitate
în lumea sportului craiovean

În ziarul craiovean „Cuvântul libertăţii”, din 12 aprilie a.c., a apărut un articol consacrat acvitităţii sportive a vicepreşedintelui C.E. Craiova, Francisc Abraham. Până
în 2002, Francisc Abraham a lucrat la „Constructorul” – Craiova şi a jucat în echipa
de fotbal, divizia B şi C, a întreprinderii. A lucrat cu antrenori ca Petre Petculescu,
Nelu Gârleşteanu, Clement Iordănescu, Constantin Oţet şi alţii. Autorul articolului,
Mircea Canţăr, evidenţiază meritele sportivului, ale omului şi, mai recent, ale liderului
comunitar: „Unul ca el, dar şi atâţia alţii, oameni demni de tot respectul, ne-au făcut
pe noi, ceilalţi, mai toleranţi, mai atenţi în exprimări veloce […] «Nelu» Abraham
merită salutat cu tot respectul […]. El este un om al cetăţii!”. (I.D.)

le aveam), cu rigurozitate şi nepărtinire.
Şi încă ceva, extrem de important,
care venea să ateste virtuţile morale şi
disponibilităţile sufleteşti cu totul speciale
ale generalului Oliver Lustig. În pofida
devastatoarelor traume fizice şi psihice,
care i-au marcat viaţa de foarte timpuriu,
supravieţuitorul lagărului nazist de exterminare Auschwitz nu şi-a pierdut încrederea în resursele omeniei, ale compasiunii,
sprijinului şi ajutorului prompt şi altruist ce
se cer acordate celor în suferinţă. Astfel,
nu puţine au fost cazurile când n-a pregetat să intervină pe lângă reputaţi medici şi
chirurgi (de la Spitalul Militar Central, dar
şi de la alte spitale şi clinici din Capitală
sau din provincie), pentru a-i ajuta pe cei
din redacţie ori pe membrii familiilor lor
să-şi rezolve problemele, uneori extrem
de serioase, de sănătate.
Este acesta încă un motiv temeinic
– din noianul celor ce pot fi invocate –
pentru a ne exprima întreaga, nedrămuita
gratitudine pe care i-o datorăm minunatului Om şi Condeier-ostaş, plecat de
curând dintre noi.
Şi spre a-i dedica, la ceas de sumbră
despărţire – în chip de ultim „Onor!” –
aceste modeste rânduri scrise, însă,
vorba poetului, cu colţul inimii.
Colonel (r) IOAN LUCA
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R e de s c o p e r i r e a Ierusalimului pământesc (VII)

“În vremea călătoriei lui Beniamin la
Ierusalim – relatează François-René de
Chateaubriand în notele sale de drum,
adunate sub titlul „Itinerariul de la Paris
la Ierusalim” (1811), referindu-se la însemnările învăţatului rabin Benjamin bar
Jonah de Tudela (1130-1173), cuprinse în
“Cartea călătoriilor”, redactată în ebraică
şi cunoscând o primă ediţie tipărită la
Constantinopol în 1543 –, adică în epoca
în care acesta se afla în stăpânirea regilor
de spiţă franceză, oraşul era înconjurat de
un triplu brâu de ziduri de apărare şi avea
patru porţi, pe care el le arată, numindu-le
porta Sumnus Abrahae, porta David,
porta Sion, porta Jehosaphat. În ceea
ce priveşte cele trei incinte de apărare,
relatarea nu se potriveşte deloc cu ceea
ce s-a descris în momentul când cetatea
a fost cucerită de Saladin”.
Între data la care rabinul Beniamin
poposea în Cetatea Sionului, pe la 11681170, şi 1187, când Ierusalimul este
cucerit de către sultanul Saladin, nu se
scurge decât un interval de un deceniu
şi jumătate. Acesta pare a fi motivul pentru care Chateaubriand nu acordă credit
izvorului tudelian, urmare mai precis a
confruntării cu mărturii istorice contemporane acestuia, aproape concomitente.
Totuşi, înregistrează ca probabile, abţinându-se de a le contesta, observaţiile
acestuia despre populaţia evreiască din
Ierusalim: “Beniamin află o seamă de
evrei stabiliţi în cartierul Turnul lui David:
se bucurau de privilegiul exclusiv al boirii

Expoziţie despre
„Iaşiul evreiesc”

Iaşiul a găzduit, la începutul lunii aprilie, o conferinţă intitulată „Identităţi fluide
în spaţiile României Mari”. Evenimentul
complex, din cadrul seriei de conferinţe
„Teoria României. Patru secole de autoscopie naţională”, a debutat printr-o expoziţie intitulată „Iaşiul evreiesc”, organizată
în Sala Voievozilor din Palatul Culturii. Au
fost prezentate documente şi imagini din
depozitele Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale ieşene, cele din fondul
Iţak-Schwartz-Kara fiind aduse pentru
prima oară în faţa publicului. Autoarea
expoziţiei este muzeograful Rodica Iftimi,
iar despre Iaşiul evreiesc au vorbit prof.
Sorin Antohi şi Florin Cântec, directorul
Arhivelor Naţionale Iaşi.
Prezent la vernisaj şi la colocviu, preşedintele C.E. Iaşi, Abraham Ghiltman,
a elogiat expoziţia, care cuprindea exponate referitoare la activitatea comunităţii
evreieşti din perioada 1800-1990. Vorbitorul s-a referit la cele 13 şcoli evreieşti
înfiinţate în Iaşi, la Pogromul din iunie
1941, la apariţia la Iaşi a primului teatru
în limba idiş, precum şi la publicaţiile
evreieşti apărute la Iaşi. (A.M.)

ţesăturilor [autorul foloseşte termenul de
cearşafuri] şi lânei, în schimbul unei sume
anuale plătită regilor”.
Astfel se explică de ce vicontele de
Chateubriand nu adânceşte semnificaţia
şi nu analizează versiunea tudeliană asupra momentului descoperirii necropolei
regale iudaice, ce s-ar fi aflat pe culmea
Muntelui Sionului, mulţumindu-se – după
cum s-a văzut – să o trateze sumar şi să-i
confere atributul ambiguu şi ficţional de
“curiosă povestire”, deşi mărturia lui Beniamin se referă la o întâmplare, recentă
în raport cu momentul relatării.
Extrasul care urmează, referitor la
descoperirea locului de veci al regelui David, este reprodus după ediţia franceză,
Amsterdam, 1734, a „Călătoriilor“, apărută sub titlul “Voyages de Rabbi Benjamin,
fils de Jona de Tudèle, en Europe, en Asie
et en Afrique, depuis l’Espagne jusqu’à
la Chine: où l’on trouve plusieurs choses
remarquables concernant l’histoire et
la géographie et particulièrement l’état
des Juifs au douzième siècle / trad. de
l’hébreu et enrichis de notes et de dissertations historiques et critiques... par J. P.
Baratier” (Călătoriile rabinului Beniamin,
fiul lui Iona din Tudela, în Europa, în Asia
şi în Africa, din Spania în China: în care
aflăm o seamă de fapte remarcabile
privind istoria şi geografia şi, în special,
starea evreilor din veacul al XII-lea/traduse din ebraică şi îmbogăţite de notele
şi disertaţiile istoriografice şi critice…
alcătuite de J.P. Baratier):
“Sunt cincisprezece ani de-atunci
[databil între anii 1153-1155], de când
unul din zidurile Templului, despre care
am arătat că se afla pe Muntele Sionului,
s-a prăbuşit. Văzând acest lucru, patriarhul [referire probabilă la patriarhul latin
Foucher d`Angoulême (1146-1157), fost
arhiepiscop de Tyr] a poruncit unui preot
să reaşeze pietrele de la temelia zidăriei
de pe vechiul brâu al Sionului. În acest
scop, acesta a tocmit douăzeci de meseriaşi, printre care se aflau şi doi zidari,
împrieteniţi între ei şi de bună-credinţă.
Într-una din zile, unul dintre aceştia l-a
invitat pe celălalt acasă să prânzească
împreună. Revenind la lucru după masa
luată în comun, supraveghetorul lucrării

îi chestionă asupra motivului pentru care
întârziaseră la lucru; la care ei răspunseră
că vor recupera ceasul pierdut.
În consecinţă, pe când restul oamenilor se aflau la masă, aceaştia doi s-au
apucat de munca promisă; [în cursul
lucrului] ridicară o piatră care astupa o
adâncitură în pământ, zicându-şi: hai să
vedem dacă nu dăm de vreo comoară
ascunsă. După ce se strecurară în golul
subteran şi pătrunseră mai adânc, dădură
de un palat sprijinit pe pilaştri de marmură
şi cu pereţii acoperiţi de foi de aur şi de
argint. În faţă stătea un altar pe care se
aflau un sceptru şi o coroană.
Era mormântul lui David, regele Israelului. Cel al lui Solomon, împodobit
aidoma, se ridica în stânga sa, ca şi
mormintele mai multor regi ai Iudeii din
stirpea lui David, ce fuseseră îngropaţi
în acest loc.
Pe când cei doi zidari dădeau să intre
în palat, se ridică un vârtej vântos ce intră
prin deschizătura adânciturii şi îi răsturnă
la pământ, lăsându-i în nesimţire, până în
faptul serii. Un alt suflu îi trezi, şi auziră un
glas, asemănător celui omenesc, care le
porunci: «Ridicaţi-vă şi părăsiţi acest loc».
Frica ce pusese stăpânire pe ei i-a făcut
să plece în grabă, relatând [apoi] patriarhului cele întâmplate şi reluând faptul şi
în prezenţa lui Avram de Constantinopol,
fariseul supranumit cel Pios, ce locuia la
Ierusalim. Fusese chemat să cântărească
semnele arătate, la care el a răspuns că
acela era locul de îngropăciune al Casei
lui David, hărăzit regilor Iudeii.
A doua zi, cei doi oameni zăceau,
cuprinşi încă de frică, refuzând cu orice
preţ să se întoarcă acolo, dând asigurări
că niciunui muritor nu-i este îngăduit să
pătrundă în lăcaşul a cărui intrare se află
în paza Domnului. Aşa că deschizătura a
fost astupată din porunca patriarhului, iar
vederea ei a fost ascunsă, râmânând aşa
până în zilele noastre”.
În încheierea extrem de coerentei sale
mărturii, în care miraculosul se insinuează
atât de firesc în ţesătura evenimentului
mundan, Beniamin adaugă că întâmplarea i-a fost povestită de fariseul Avram
cel Pios.
Traducere şi prezentare de V. PAPPU

O carieră de peste 50
de ani, zeci de filme ca
interpret şi regizor, actriţă
de teatru pe Broadway,
filantrop, o personalitate
cunoscută în SUA şi în întreaga lume.
S-a născut la New York,
în 24 aprilie 1942. Cântă cu
o voce de mezzosoprană
extraordinară, iubeşte jazzul, dar şi multe alte genuri
de muzică – aceasta este Barbra Streisand. A debutat pe Broadway în 1962, în
comedia muzicală „I Can Get It For You
Wholesale”. Cel mai recent film, din 2004,
este „Meet the Fockers”. În 1983 a jucat,
scris şi regizat filmul „Yentl”, pentru care
a primit în 1984 un Glob de Aur pentru
cea mai bună regie.
A vizitat Israelul de câteva ori, îşi respectă originea, este activă în domeniul
civic. Are un fiu, din a doua căsătorie,
Jason Gould. Este dintre starurile care au

fost onorate cu cele mai prestigioase distincţii: premiile
Oscar, Emmy, Grammy,
Ordinul Congresului American, Medalia de Arte, Legiunea de Onoare, precum şi
„Medalia Libertăţii”, cea mai
importantă decoraţie civilă
din Statele Unite.
S-a scris enorm despre
ea. Criticii o elogiază, are
talent; fără a fi o frumuseţe
tipică, ochii ei spun totul, se transpune în
orice rol, comic, dramatic. Sute de CD-uri,
albume muzicale, interviuri senzaţionale,
ce nu face Barbra? Spre deosebire de alţi
actori, ea nu s-a manifestat ca o vedetă
cu fumuri. A susţinut tinere talente, a jucat
alături de mari actori.
Ce putem să-i urăm? O viaţă lungă
şi noi succese! Este şi una dintre cele
mai puternice şi independente femei
din show-business. AD MEA VEESRIM!
(B.M.)

Barbra Streisand – un star la 75 de ani
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Un manuscris
inedit al lui
Fundoianu

Monique Jutrin, preşedinta Societăţii de Studii Europene „Benjamin
Fundoianu”, a oferit revistei „România literară” fotocopia unui manuscris
inedit: versiunea în limba română a
unei poezii de Émile Verhaeren (18551916), a cărei traducere din limba franceză este semnată de B. Fundoianu.
Este vorba de poemul „Paradisul”,
de o rară frumuseţe, care l-a atras
pe tânărul poet şi care a apărut în
numărul 20-21 al „României literare”,
la p. 35. Poemul ne vorbeşte despre
contradicţia dintre senzualitatea umană şi interdicţia divină privind relaţia
bărbat-femeie. Personajul-şarpe lipseşte, rolul de iniţiatoare a iubirii fiind
al Evei. Poemul merită a fi citit de orice
iubitor de poezie. (B.M.M.)

La mulţi ani, MAIA
MORGENSTERN!

„Arta nu e refugiu. Dimpotrivă.
Cauţi în tine şi dăruieşti, dacă ai ceva
de dăruit. Eliberare de sine? Nici pomeneală. N-ai de ce să te eliberezi de
ceea ce eşti tu, fiindcă asta le aduci
oamenilor pe scenă. Existenţă la
maximă tensiune – da. Cu asta sunt
de acord mie-n sută. E raţiunea mea
de a fi”. Sunt cuvintele Maiei Morgenstern dintr-un interviu acordat R.E.
după primele afirmări internaţionale;
crezul ei artistic. Nu numai atunci. De
la debutul în TES, teatru pe care azi
îl conduce cu acelaşi tumult şi cult al
muncii îndârjite, cu priviri întoarse-n
sine pentru mai binele fără de care
nimic nu se realizează. Şi, într-un
răstimp scurt, cu încercări pe măsura
puterilor, managerul din ea a reuşit,
cel puţin, două lucruri formidabile:
public mai numeros, teatru reînnoit. O
celebritate care contrazice imaginea
stereotipă: petrecere zgomotoasă, plină de lume „bună”, conversaţii cu gust
de glorie, flash-uri. Pe scenă, Maia
pune acelaşi suflet oriunde e invitată:
o comunitate mică de la celălalt capăt
al ţării, Hollywood, Căminul „Rosen”,
Londra, Haifa, reinaugurarea Sinagogii din Câmpina. Ca să nu mai vorbim
cum înnobilează Purimspielul. Trecutul e, pentru ea, o carte folositoare
prin concluzii. Trăieşte-n prezent, cu
gândul la viitor.
La mulţi ani! (I.D.)

Relaþii bilaterale ROMÂNIA - ISRAEL (1962)

17 martie-15 mai, Israel – vizita
dr-ului Moses Rosen în Israel, prima vizită
oficială în Israel a unui şef-rabin dintr-un
stat socialist. La 30 martie, oaspetele a
fost primit cu un deosebit interes de către
Itzhak Ben Zwi, preşedintele Statului. De
asemenea, şef-rabinul
a fost primit de Kadish
Luz, preşedintele Parlamentului, de Itzhak
Nissim, şef-rabinul Israelului ş. a.
29 mai, RPR – potrivit unei Note
privind relaţiile bilaterale dintre R.P.R.
şi Israel, întocmită de Direcţia V Relaţii

Continuăm trecerea în revistă a principalelor momente
din istoria relaţiilor diplomatice româno-israeliene.
din cadrul MAE, „începând cu anul 1961
relaţiile dintre R.P.R. şi Israel au cunoscut o ameliorare vizibilă faţă de trecut”,
subliniindu-se că „autorităţile israeliene
sunt satisfăcute de ritmul şi continuitatea acţiunii de reîntregire a familiilor”, în
1961 primind aprobarea plecării în Israel
un număr de 12.150 de persoane din
România.
1-5 iunie, Bucureşti – vizita lui Chaim
Yahil, director în MAE israelian. În cursul

unei audienţe la Eduard Mezincescu,
oaspetele a declarat că relaţiile dintre
RPR şi Israel se desfăşoară „normal”, exprimându-şi recunoştinţa pentru modul în
care se realizează „reîntregirea familiilor”,
remarcând însă că, în ultima perioadă,
„ritmul acestui proces a scăzut”.
20 septembrie, Geneva – prelungirea, prin schimb de scrisori, a acordurilor
Comercial şi de Plăţi, din 6 noiembrie
1958.

8 decembrie, Bucureşti – în cursul
unei audienţe solicitate la Ceremonialul
de Stat al RPR, de către ministrul Israelului, Katriel Salmon, acesta a remarcat
că „evreii, foşti cetăţeni români care au
emigrat din România
în timpul regimului trecut, păstrează o caldă
şi vie amintire despre
România”, explicând
acest lucru prin faptul
că „deşi au fost prigoniţi de fostul regim,
au simţit totuşi căldura şi ospitalitatea
poporului român”.
Dr. FLORIN C. STAN
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Adunarea Generală a F.C.E.R.- C.M.
(Urmare din pag. 3) viaţa de cult a evrei-

mii, Victor Opaschi a
apreciat în mod deosebit simpozioanele
dedicate editării volumului “Sinagogile
din România”, atât a celui din Bucureşti
cât şi a celui din Tel Aviv, şi a subliniat că
volumul a fost foarte bine receptat în Israel. Fiind organizat în preajma aniversării
Statului Israel, evenimentul a preluat ceva
din atmosfera sărbătorească din ţară, a
constatat vorbitorul.
Ambasadorul Mihnea Constantinescu
a mulţumit tuturor celor care au participat
din partea Federaţiei şi a organizaţiilor
evreieşti la simpozionul dedicat definiţiei
antisemitismului.
Ing. Tiberiu Roth, preşedintele Asociaţiei Sioniste din România, a apreciat că
invitarea lui la Adunarea Generală a fost
un gest simbolic şi prietenesc. În România, numărul membrilor Asociaţiei este
mic, dar numărul sioniştilor este mare,
a constatat el, atrăgând atenţia asupra
conţinutului simbolic al acestei zile în
care se desfăşoară Adunarea Generală –
Ziua Independenţei Israelului. De aceea
trebuie să-i felicităm pe toţi participanţii,
deoarece toţi suntem, sufleteşte, şi cetăţeni ai Israelului!
General (r) Mihai Ionescu, preşedintele Asociaţiei Centrale de Colaborare
România-Israel, şi-a exprimat satisfacţia
pentru faptul că Margareta Teodorescu,
care face parte din conducerea organizaţiei, a fost distinsă cu medalia ”Prieten al
Comunităţii Evreilor”. Asociaţia, a arătat
vorbitorul, este membră a Alianţei Europene pentru Israel, care militează pentru
susţinerea drepturilor Statului evreu, iar
în zilele de 20 şi 21 octombrie a.c. va
avea loc la Bucureşti Adunarea Generală
a Alianţei.
În cuvântul său, ing. José Iacobescu,
preşedintele B’nai B’rith România, a
subliniat legăturile puternice dintre BB
şi F.C.E.R., cu sprijinul căreia s-au putut
organiza toate ediţiile proiectului ”Podurile
Toleranţei”. La început, acest eveniment
a fost concentrat numai asupra evreilor,
dar acum include şi alte minorităţi, la 14
iunie a.c. urmând să aibă loc cea de-a
patra ediţie.
Dr. Liviu Beris, preşedintele Asociaţiei
Evreilor Români Victime ale Holocaustului, a subliniat eforturile făcute de Asociaţie şi de el personal pentru conştientizarea
trecutului, a suferinţelor îndurate de evrei
în timpul celui de-al doilea război mondial.
”Este nevoie de astfel de acţiuni pentru ca
asemenea suferinţe să fie evitate, pentru
ca tinerii să nu treacă prin experienţe
tragice similare, să aibă o viaţă normală
într-o societate civilizată”, a spus el.

Analiza situaþiei financiare
a F.C.E.R.- C.M.
În prima zi a Adunării Generale, subiectele legate de situaţia financiară a
F.C.E.R. au polarizat interesul participanţilor, ceea ce a determinat şi alocarea unui
timp generos acestor dezbateri.

Execuþia Bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe 2016
Vicepreşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul Mozaic
(F.C.E.R.), ec. Ovidiu Bănescu, le-a mulţumit colaboratorilor săi, alături de care
au fost obţinute rezultatele prezentate
în material. Deviza care a ghidat acest
colectiv a fost că „nu este important să ai
mulţi bani, ci să reuşeşti să chiverniseşti
suma pe care o ai”.
Rezultatele economico-financiare ale
Federaţiei pe anul 2016 au fost prezentate de Silvian Horn, director, Clemansa
Teohari, contabil şef, şi Valeriu Medeleţ,
şef Sector financiar. 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 echilibrul bugetar. Trei sferturi
din venituri au provenit din câteva surse
externe şi interne (Fundaţia „Caritatea“,
activităţi de administrare a imobilelor,
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Un program pe patru ani…

alocaţii bugetare şi de la Joint). Preşedintele Aurel Vainer a solicitat ca în 2017
să crească ponderea accesării fondurilor
europene şi din alte surse externe.
Şi în 2016, majoritatea cheltuielilor
(80,3%) au fost alocate pentru buna funcţionare a comunităţilor evreieşti locale, iar,
dintre acestea, peste 41% au fost alocate
pentru asistenţă socială şi medicală şi
aproape 13% au fost cheltuite pentru conducerea, administrarea şi funcţionarea
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.
Raportul auditorului extern a constatat că în activitatea financiar-contabilă a
F.C.E.R. din anul 2016 a fost respectată
legalitatea, patrimoniul F.C.E.R. nu s-a
modificat, evidenţele contabile au fost
ţinute la zi şi au fost întocmite toate documentele justificative cerute de lege pentru
cheltuielile efectuate.
Dr. Aurel Vainer a subliniat că, pe
parcursul anului, s-au făcut estimări ale
evoluţiei situaţiei financiare, ceea ce a
permis atingerea echilibrului la finele
anului. O altă contribuţie importantă a fost
înfiinţarea, cu trei ani în urmă, a Oficiului

deputatului Silviu Vexler vor fi încununate
de succes şi vor putea fi atrase fonduri
guvernamentale, acestea vor fi alocate
renovării sinagogilor din Focşani, Deva,
Oradea, Hârlău şi Timişoara.
Sursele financiare provenite de la Joint
şi Fundaţia „Caritatea” vor fi destinate
cheltuielilor pentru asistenţă socială şi
medicală, dezvoltarea Centrelor Comunitare Evreieşti din Bucureşti, Iaşi, Oradea,
Cluj, Timişoara şi Botoşani. Fondurile
pentru asistenţă socială şi medicală sunt
cu cca 12% mai mari decât în 2016, iar
sumele provenite de la „Caritatea” sunt
alocate celor patru capitole: Asistenţa socială şi medicală, Patrimoniu, Dezvoltare
comunitară şi Identitate iudaică. Activităţile de cult vor beneficia de o creştere
substanţială a fondurilor alocate, deoarece ele asigură păstrarea identităţii iudaice
prin: organizarea sărbătorilor, extinderea
numărului de comunităţi în care se desfăşoară serviciul religios – Timişoara şi Iaşi,
alături de Oradea şi Braşov –, efectuarea
de deplasări ale rabinului în celelalte comunităţi, organizarea cursurilor de Talmud
Tora, desfăşurarea programului Mazal
Tov. Tot la capitolul cheltuieli, Bugetul
F.C.E.R. mai prevede sumele necesare
atât asigurării salarizării conform noului
nivel al salariului minim pe economie, cât
şi noii grile de salarizare a F.C.E.R., adică
fonduri sporite cu aprox. 10%.

acestora, dacă nu există testamente sau
donaţii, proprietăţile lor intră în patrimoniul
statului, iar comunităţile ar trebui să facă
eforturi pentru reglementarea acestor
situaţii.
Preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz,
a amintit că Bucureştiul are o situaţie
bugetară dificilă, din cauza stării în care
se găsesc unele clădiri de cult, care necesită reparaţii, dar şi a numărului mare
de morminte fără monumente funerare.
În context, a fost amintită vandalizarea de
la cimitirul Giurgiului şi faptul că vorbitorul
se îndoieşte că făptaşii puteau fi trei adolescenţi, dată fiind gravitatea distrugerilor.
Preşedintele Felix Koppelmann a
subliniat că veniturile unei organizaţii de
cult, cum este F.C.E.R.- C.M., sunt volatile şi că se cuvin mulţumiri celor care
au asigurat echilibrul bugetar pe 2016 şi
colectivului care a elaborat bugetul pe
2017, pe baza căruia „se poate trece la
treabă”. Vorbitorul a mai subliniat că 2016
a fost „anul în care semnalarea apariţiei
unor probleme şi rezolvarea lor s-a făcut
în cea mai mare viteză”.
Înainte de a supune bugetul spre aprobarea Adunării Generale, preşedintele
Aurel Vainer a solicitat o angajare mai
mare a comunităţilor în realizarea obiectivelor bugetare, dar şi să fie prevăzută
posibilitatea de a se face o rectificare
bugetară în toamna acestui an, în funcţie
de schimbările care se vor produce.
Documentul a fost aprobat în unanimitate, cu o abţinere şi cu completarea cu
propunerile formulate.

Israel Sabag: JOINT, 100 de ani
de activitate în România

de Îndrumare şi Control, condus de Ionel
Horn. Activitatea acestui colectiv a permis
evitarea unor greşeli. „Poate că, fără ei,
nu am fi avut aceste rezultate”, a apreciat
preşedintele Federaţiei, care le-a adresat
mulţumiri din partea conducerii F.C.E.R.
Invitat să ia cuvântul, Ionel Horn a
amintit că în 2016 membrii colectivului de
control şi îndrumare au evidenţiat câteva
abateri financiare din perioadele anterioare la C.E. Focşani şi C.E. Constanţa
(în ultimul caz, abaterile au fost comise
în timpul mandatului fostului preşedinte).
Ca atare, vorbitorul a făcut apel la toţi
preşedinţii de comunităţi să urmărească
documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.
Adunarea Generală a aprobat în unanimitate Execuţia Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2016.

Proiectul de venituri
ºi cheltuieli pe 2017
Proiectul Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul în curs a fost salutat de
vorbitori şi pentru conţinut, dar şi pentru
faptul că, în ciuda contextului economic
complex din ţară, documentul a putut fi
elaborat mai devreme decât în anii precedenţi. Prezentatorii Bugetului (vicepreşedinte Ovidiu Bănescu, director Silvian
Horn, contabil-şef Clemansa Teohari şi
şef Sector Valeriu Medeleţ) au precizat că
au fost elaborate două variante de buget,
una prudenţială, conţinând numai încasări
certe, alta, mai optimistă, construită şi pe
baza încasărilor probabile.
Veniturile pe 2017 se compun din
fonduri provenite din surse proprii, alocaţii
de la autorităţi şi surse atrase. Cele din
urmă reprezintă între 56% şi 59% din total
şi vor fi alocate pentru asistenţa socială şi
medicală acordată evreilor din România,
păstrarea şi reabilitarea patrimoniului
sacru, dezvoltarea comunitară şi promovarea identităţii iudaice. Dacă eforturile

Principalii destinatari ai cheltuielilor
F.C.E.R. sunt comunităţile locale, beneficiare fie direct (80% din totalul cheltuielilor), prin fondurile alocate acestora
pentru susţinerea şi dezvoltarea vieţii
comunitare, fie indirect, prin activitatea
serviciilor F.C.E.R. care deservesc structura centrală şi comunităţile (14% din
totalul cheltuielilor), restul de 6% fiind constituit din cheltuielile pentru coordonare şi
reprezentare la nivel naţional.
Deschizând dezbaterile pe marginea
proiectului de Buget, preşedintele Aurel
Vainer a cerut, pentru a se asigura venituri
suplimentare, să fie comensurate efectele măririlor prevăzute şi să se continue
procesul de diminuare a cheltuielilor şi
de creştere a veniturilor. De asemenea,
a mulţumit colectivului care a elaborat
bugetul.
Vicepreşedintele Ovidiu Bănescu i-a
avertizat pe participanţi că există elemente de incertitudine, cum ar fi faptul că
acum cultele sunt scutite de impozit, dar
dacă apar modificări ale Codului Fiscal
şi se suspendă aceste facilităţi, efectele
asupra bugetului F.C.E.R. vor fi serioase.
De aceea, trebuie identificate noi surse de
venituri, cum ar fi deschiderea serviciilor
Căminului de vârstnici „Moses Rosen”
pentru beneficiari din afara comunităţii.
De asemenea, prevederile legii salarizării
unitare pot afecta negativ echilibrul bugetar al Federaţiei pe 2017. Ca atare, pe
măsură ce vor apărea astfel de influenţe,
preşedinţii şi membrii comunităţilor vor fi
înştiinţaţi.
Secretarul general al Federaţiei,
Eduard Kupferberg, a subliniat că, deşi
vânzările imobiliare pot constitui o sursă
bugetară, ele nu trebuie să diminueze
patrimoniul Federaţiei, care asigură resursele pentru viaţa comunitară. Concluzia
a fost că nivelul chiriilor trebuie să se
alinieze la nivelul pieţei. De asemenea,
sunt persoane din cadrul comunităţii care
nu mai au moştenitori legali şi, la decesul

JDC a fost înfiinţat în 1914, iar din
1916 a fost prezent şi în România, susţinând comunitatea evreiască de aici,
a spus Israel Sabag, directorul JOINT
pentru România, Serbia, Bosnia-Herţegovina şi Macedonia. Interzis de autorităţile
comuniste, JDC a reuşit să revină după
1967, România fiind prima ţară comunistă în care JOINT îşi relua activitatea.
„Desigur, centenarul va fi sărbătorit, dar
important e să sărbătorim în fiecare zi”, a
subliniat vorbitorul, prezent la Adunarea
Generală. El a arătat, în continuare, că, în
sensul afirmaţiei sale, „nu e nevoie de o
sărbătoare, datorită puternicei colaborări
cotidiene cu F.C.E.R.- C.M., din ultimii 10
ani, pentru care vreau să-i mulţumesc lui
Aurel Vainer şi întregii conduceri a Federaţiei. Organizaţiile noastre au un scop
comun, să aducă oamenii mai aproape
de comunitate”. Exemple pentru această
colaborare sunt „Noaptea Sinagogilor“,
Keşet, la care au fost ultima dată 1200
de participanţi, iar acum sunt aşteptaţi
1400, Bereşit Bacău şi ediţiile precedente
ale acestei manifestări, despre care a fost
prezentat şi un film.
Preşedintele Felix Koppelmann a subliniat că ţelul revenirii JDC în România, în
1967, a fost să ajute evreii de aici, chiar
şi în condiţiile în care autorităţile vremii
reţineau o mare parte din fonduri.

Orientãri privind politica
de personal ºi de salarizare
Secretarul general al Federaţiei,
Eduard Kupferberg, a supus atenţiei
participanţilor un material care atrăgea
atenţia asupra faptului că nivelul crescut
al salariului minim pe economie, concomitent cu îngheţarea salariilor din cadrul
F.C.E.R., au generat o serie de necorelări,
astfel că este necesar un nou sistem de
salarizare şi de gestionare a resurselor
umane.
Astfel, e nevoie ca denumirile ocupaţiilor din structurile Federaţiei să fie
armonizate cu cele din Clasificarea Ocupaţiilor din România. Până în septembrie
2017 vor trebui modificate, completate şi
armonizate fişele posturilor şi statul de
funcţii, conform specificului fiecărui departament. Tot în acest an vor trebui stabilite
(Continuare în pag. 21)
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Adunarea Generală a F.C.E.R.- C.M.
metodologia şi
procedura de evaluare a personalului şi va fi elaborată grila
de salarizare. De asemenea, va trebui
realizat Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare şi vor trebui luate alte măsuri
privind retribuirea personalului.
Andrea Ghiţă, de la C.E. Cluj, a subliniat că e nevoie de fidelizarea personalului,
pentru că asistentele sociale, de exemplu,
sunt formate la comunitate dar pleacă
apoi la posturi mai bine plătite.
Preşedintele Emanuel Nadler, de la
C.E. Piatra-Neamţ, s-a declarat de acord
„în principiu” cu revizuirea grilei de salarizare, dar externalizarea unor servicii nu
trebuie făcută în dauna confidenţialităţii.
De asemenea, referindu-se la necorelările
menţionate de secretarul general, a subliniat că persoane remunerate cu salariul
minim ajung să câştige cât un cadru de
conducere din comunitatea nemţeană.
Eduard Kupferberg a răspuns că tocmai
din acest motiv sunt necesare categoriile
diferite prevăzute în grilă.
Luciana Friedmann, preşedinta C.E.
Timişoara, a arătat că la această comunitate atât doctoriţa cât şi asistenta socială
urmează să plece, dar până acum nu
s-a prezentat nimeni la concursul pentru
angajarea altor persoane pe respectivele
posturi.
Liviu Lăcătuşu, de la C.E. Deva, a
venit cu un alt exemplu, şi anume acela
că, din raţiuni financiare, în comunitatea
pe care o conduce şi care numără 130
de membri, numai preşedintele şi contabila lucrează pentru a rezolva toate
problemele.
Felix Koppelmann, preşedintele C.E.
Oradea, a apreciat că problemele ridicate
de colegi sunt reale, că în prezent activităţile sunt mult mai diverse decât în trecut,
dar banii şi alte ajutoare sunt tot mai puţine. „Toţi ştim să facem treabă când sunt
bani, dar acum trebuie să îi producem tot
noi”, a fost concluzia sa.
(Urmare din pag. 20)

Semnale de alarmă au fost trase şi de
Nicolae Decsei („Mi-e frică de noua lege
a salarizării”), Haim Rabinovici („Fac treabă, dar legea nu îmi permite să semnez
documentele, pentru că sunt necesare
atestări), iar Eduard Kupferberg a precizat
că propunerile sale se referă la preluarea
principiilor din legea salarizării unitare, nu
şi a respectivelor niveluri de salarizare.
Preşedintele Aurel Vainer a amintit că
s-a pornit de la cerinţele Codului Muncii
şi le-a mulţumit lui Eduard Kupferberg şi
lui Albert Kupferberg, doamnelor Beatrice
Haler şi Mihaela Dinu pentru elaborarea
acestei propuneri de politici în domeniul
salarizării şi resurselor umane în scopul abordării necorelărilor generate de
prevederile legale privind salariul minim
şi introducerea sporurilor în salariu. Comunităţile locale abia “îşi trag sufletul”
cu doi-trei oameni, iar dacă salariile nu
sunt corelate cu celelalte domenii, vom
pierde personalul, a arătat preşedintele
Federaţiei, dar a subliniat că orice politică de resurse umane trebuie corelată cu
resursele financiare. Vorbitorul a arătat
că e necesară o analiză aprofundată.
„Nu poate fi acceptat un sistem perfect
teoretic, dar greu de aplicat în practică”.
Ca atare, a propus Adunării Generale să
aprobe de principiu materialul prezentat,
dar să fie împuternicit Consiliul de Conducere să analizeze toate implicaţiile şi să
dea un vot final pentru punerea în aplicare
a măsurilor, numai după parcurgerea unei
faze experimentale, pe un departament
şi câteva comunităţi, pentru a se vedea
cum se poate aplica acest concept în
practică. Propunerea a fost aprobată în
unanimitate.

Activitatea deputatului F.C.E.R.- C.M.:
în Parlament. Prime evaluãri
La o retrospectivă a celor patru luni
de mandat, deputatul Silviu Vexler a
menţionat faptul că a obţinut modificarea

HOTĂRÂRI
ale Adunării Generale a F.C.E.R.- C.M.

Adunarea Generală (A.G.)a F.C.E.R.-C.M. s-a desfăşurat în condiţii statutare,
în prezenţa a 38 de membri ai Adunării Generale din totalul de 52. Dintre membrii
care nu au fost prezenţi, patru şi-au exprimat votul în scris.
Nr.
Hotărârea
crt.
1. A.G. a F.C.E.R.-C.M. aprobă Bilanţul privind activitatea economico-financiară
a F.C.E.R.-C.M. în anul 2016 încheiat excedentar.
În activitatea F.C.E.R. se vor pune în aplicare recomandările cuprinse în
procesele verbale ale Oficiului de Îndrumare şi Control.
Votat în unanimitate
2. A.G. a F.C.E.R.-C.M. aprobă Raportul Auditorului Extern privind Rezultatele
economico-financiare ale F.C.E.R.-C.M. în anul 2016.
Votat în unanimitate
3. A.G. a F.C.E.R.-C.M. aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al F.C.E.R.-C.M.
pentru anul 2017 cu recomandarea ca, în funcţie de necesităţi şi de sursele
de finanţare, să se execute, în cursul anului, o rectificare bugetară.
Votat cu majoritate de voturi, 1 abţinere
4. A.G. a F.C.E.R.-C.M. adoptă, de principiu, Politica de resurse umane şi de
salarizare a F.C.E.R.-C.M. şi a comunităţilor evreieşti.
În prima fază, se va implementa un program-pilot într-un departament al
F.C.E.R. şi în câteva comunităţi locale.
Se împuterniceşte Consiliul de Conducere al F.C.E.R.-C.M. să adopte prin
vot final punerea în aplicare a măsurilor privind resursele umane şi salarizarea din F.C.E.R.-C.M. şi din comunităţile evreieşti, în acord cu legislaţia
specifică.
Votat în unanimitate
5. A.G. a F.C.E.R.-C.M. adoptă Programul Prioritar de Acţiune al F.C.E.R.-C.M.
pentru perioada 2016-2020.
Votat în unanimitate
6. A.G. a F.C.E.R.-C.M. aprobă înfiinţarea unui grup de lucru format din 12
membri, în vederea analizei definirii identităţii iudaice în rândul membrilor
comunităţilor evreieşti din România, în conformitate cu Programul Prioritar
de Acţiune al F.C.E.R.-C.M. pentru perioada 2016-2020.
Secretarul grupului de lucru va fi dl. Eduard Kupferberg.
Votat în unanimitate
7. În activitatea curentă a F.C.E.R.-C.M. se va ţine cont de recomandările şi
ideile exprimate în cadrul luărilor de cuvânt exprimate în timpul lucrărilor
Adunării Generale.
NOTĂ: Adunarea Generală a luat notă de demisia dlui Attila Gulyas din funcţiile
deţinute în Comitetul Director şi în Consiliul de Conducere al F.C.E.R.
Ca urmare, dl José Iacobescu devine membru cu drept de vot în Consiliul de
Conducere al F.C.E.R., iar dl Cristian Ezri, membru supleant.

legii prin care subvenţiile de stat pentru
servicii sociale se extind şi asupra cultelor,
precum şi extinderea de la 4-6 luni la un
an a duratei de completare a dosarelor
de retrocedări depuse în conformitare
cu Legea retrocedărilor de proprietăţi
aparţinând cultelor şi organizaţiilor de
minorităţi naţionale. Mărirea indemnizaţiei pentru supravieţuitorii Holocaustului
este un proiect pe care se străduieşte
să-l îndeplinească. Legea privind acordarea de indemnizaţii supravieţuitorilor
Holocaustului a fost extinsă şi asupra
originarilor din România care nu mai au
cetăţenie română, deoarece, atunci când
au plecat din ţară, au fost constrânşi să
renunţe la ea. Aflându-se acum la vârste
înaintate, le-a fost greu să facă demersuri s-o recapete. Deputatul F.C.E.R. a
avut numeroase intervenţii parlamentare
despre pericolul propagării pe internet a
mesajelor antisemite, dar şi despre arhivele referitoare la problematica evreilor
din România. A sesizat Ministerul de
Justiţie şi Ministerul Afacerilor Interne privind recenta vandalizare a unor morminte
din Cimitirul evreiesc din Şos. Giurgiului.
Răspunsurile primite vor fi centralizate
de Silviu Vexler, care le va direcţiona
către Comitetul Director al F.C.E.R. şi
comunităţile evreieşti din ţară. Deputatul
F.C.E.R. a fost ales vicepreşedinte al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială
şi vicepreşedinte al Grupului Parlamentar
de Prietenie România-Israel.
Referindu-se la vandalizarea unor
monumente de la Cimitirul evreiesc din
Şos. Giurgiului, directorul CAPI, ing. Rudy
Marcovici, a considerat inexactă afirmaţia
organelor de ordine care, ca şi în alte
dăţi, au declarat c-ar fi fapta unor minori.
Preşedintele F.C.E.R. l-a împuternicit pe
şeful Serviciului de Protecţie şi Pază, Ivan
Truţer, cu protecţia patrimoniului sacru şi
a propus un proiect de program pentru
securitatea şi protecţia cimitirelor evreieşti
din România. Totodată, şi-a exprimat speranţa în „susţinerea mult mai importantă
ca în trecut la nivelul autorităţilor statului”
pentru aflarea adevăraţilor vinovaţi, ţinând
seama de faptul că preşedintele Camerei
Deputaţilor, prim-ministrul, ministrul de
Interne au dezavuat public vandalizarea,
şi l-a rugat pe deputatul F.C.E.R. să facă
o nouă interpelare la temă.
Preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz,
a menţionat că asemenea fapte reprobabile au loc şi în alte cimitire evreieşti
din ţară. Preşedintele BBR, ing. José
Iacobescu, a apreciat rapiditatea cu care
deputatul s-a implicat, la nivelul Grupului
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, în
programarea şi organizarea ediţiei a IV-a
a „Podurilor Toleranţei”, eveniment organizat de BBR împreună cu F.C.E.R.- C.M.
Aprecieri pentru activitatea deputatului
F.C.E.R. au mai fost exprimate de preşedintele C.E. Sighet, David Lieberman,
directorul Departamentului de Management Economic, Administraţie, Logistică
şi Evenimente, Silvian Horn, preşedintele
C.E. Timişoara, Luciana Friedmann,
preşedintele C.E. Cluj, Robert Schwartz,
şeful Oficiului Îndrumare şi Control, Ionel
Horn, preşedintele AERVH, dr. Liviu Beris,
preşedintele C.E. Oradea, ing. Felix Koppelmann. Vicepreşedintele F.C.E.R, ec.
Ovidiu Bănescu, şi preşedintele C.E. Iaşi,
Abraham Ghiltman, au văzut în rezultatele
noului deputat „şcoala” predecesorului
deputat, dr. Aurel Vainer. Preşedintele
F.C.E.R. i-a remarcat devotamentul în
apărarea intereselor populaţiei evreieşti,
faptul că în probleme importante, la voturi
de cenzură, solicită aprobarea Comitetului Director, ajutorul în obţinerea de fonduri pentru lăcaşurile de cult. Deputatul a
mulţumit pentru sprijin în campania electorală dr-lui Aurel Vainer, preşedinţilor de
comunităţi, donatorilor particulari; pentru
susţinere actuală – preşedintelui Grupului
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale,
Varujan Pambuccian.

Programul prioritar de acþiune
al F.C.E.R.- C.M. pentru 2016-2020
În cadrul celui de-al III-lea Congres
al F.C.E.R.- C.M. (25-26 iulie 2016) a
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Hasefer la Bookfest

Continuând tradiţia, Hasefer a lansat
şi la această ediţie a Salonului Internaţional de Carte Bookfest, care a avut loc la
Bucureşti, trei cărţi apărute recent:
• „După colţ”, autor Carol Feldman, cu participa
rea prof. univ. dr. Răzvan
Voncu, de la Universitatea
din Bucureşti, şi a directorului Centrului Iudaic de
Editură şi Publicistică al
F.C.E.R.- C.M., Alexandru
Marinescu.
• „Dinamica unei structuri de autoguvernare:
comunitatea evreiască din
România”, sub semnătura
lui Liviu Rotman. Lansarea
s-a bucurat de prezenţa
secretarului general al
F.C.E.R.- C.M., Eduard
Kupferberg, a prof.univ.dr. Mihai Răzvan
Ungureanu, de la Universitatea din Bucureşti, şi a prof. univ. dr. Elena Siupiur, de
la Institutul de Studii Sud-Est Europene
al Academiei Române, care, alături de
autor, şi-au expus opiniile despre volum
în prezenţa unui public numeros.
• Maud Haymovici, autoarea volumului „Ultimul
curs de istorie”, a transmis
un mesaj publicului sosit la
lansare, care a avut prilejul
să asiste la comunicările
susţinute de prof. univ.dr.
Carol Iancu, istoric la Universitatea „Paul Valéry”,
Montpellier (Franţa), de conf. univ. dr.
Felicia Waldman şi de prof. univ. dr. Vasile
Morar, de la Universitatea din Bucureşti.
Vom reveni pe larg în numărul viitor.
fost adoptat Programul de Obiective ale
F.C.E.R.- C.M. pentru perioada 20162020. Totodată, Congresul a hotărât
ca acest document să fie completat cu
propunerile apărute în cadrul dezbaterilor
pe marginea acestui document. Odată
finalizată transcrierea stenogramelor
Congresului, un colectiv format din ec.
Ovidiu Bănescu, Eduard Kupferberg,
Mona Bejan, Mirela Aşman, Rudy Marcovici, Silvian Horn şi Silviu Vexler a
analizat şi a extras propunerile, completările şi comentariile legate de activitatea
F.C.E.R. şi a comunităţilor, rezultând în
acest fel Programul prioritar de acţiune
al F.C.E.R.- C.M. (2016-2020). Realizat
de dr. Aurel Vainer, ec. Ovidiu Bănescu
şi Eduard Kupferberg, a fost prezentat
Adunării Generale de secretarul general
E. Kupferberg.
Există şapte Obiective Majore, şi
anume: 1) Identitatea iudaică şi Cultul
mozaic; 2) Dezvoltarea conducerii democratice şi eficiente, la nivel naţional
şi local; 3) Derularea, dezvoltarea, diversificarea şi perfecţionarea calitativă a
activităţii de asistenţă socială şi medicală;
4) Prezervarea, dezvoltarea şi utilizarea
îmbunătăţită a patrimoniului imobiliar;
5) Eficientizarea sistemului economic
şi a bugetului de venituri şi cheltuieli; 6)
Promovarea imaginii evreilor, a tradiţiilor,
obiceiurilor, limbii şi culturii evreieşti şi
acţiuni de reprezentare a F.C.E.R. în
cadrul vieţii socio-culturale din România
şi pe plan extern; 7) Informatizare şi
tehnologizare.
Anexa Programului prioritar de acţiune cuprinde o detaliere atât a direcţiilor
de acţiune pentru fiecare obiectiv enunţat,
cât şi a metodelor şi mijloacelor de realizare a acestuia. De remarcat sunt, în
cadrul acestor direcţii, trei elemente cu
impact major pe termen lung: definirea
identităţii iudaice a evreilor din România;
elaborarea unor obiective strategice pe
termen lung (10 ani), reactualizarea şi
îmbunătăţirea Statutului. În acest scop
au fost desemnate două grupuri de lucru,
unul pentru definirea identităţii iudaice,
celălalt pentru actualizarea Statutului.
Următoarele etape proiectate sunt, pe de
o parte, realizarea unui plan de cercetare
(Continuare în pag. 24)

22		

Top

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 494-495 (1294-1295) - 1 – 31 Mai 2017

3 din 30

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

1

Politicienii ºi
înþelepciunea croitorului

Se spune că un croitor bun
măsoară de zece ori înainte să taie o
dată. Viaţa în România ar fi cu siguranţă
mai bună, dar poate şi mai plicticoasă,
dacă politicienii, înainte de a se ridica la
funcţii înalte, ar face un curs de specializare în amintitul meşteşug.
Scandalurile majore care ne-au ţinut
cu sufletul la gură în ultima vreme, şi care
pe unii chiar i-au scos în stradă, dispute
care au adâncit neîncrederea între o
parte tot mai mare a populaţiei şi unii
conducători, nu ar mai fi avut loc dacă
politicienii ar fi procedat precum croitorii
care îşi ştiu bine meseria.
De pildă, dezbaterile în Senat pe legea
graţierii au stârnit din nou patimi aprinse
şi au transformat Piaţa Victoriei şi centrul
Bucureştiului în scena unor proteste. Sătul
de pierderea de imagine suferită de PSD
din cauza acestui subiect, Liviu Dragnea a
declarat că trebuie analizat dacă legea mai
e sau nu oportună şi că Şerban Nicolae nu
avea mandat să depună amendamentele
referitoare la graţierea faptelor de corupţie. Presupunând că aşa stau lucrurile,
devine legitimă întrebarea: de ce nu a
fost întâi analizată oportunitatea formulării
amendamentelor, dat fiind că în calitate de
preşedinte al Comisiei Juridice, dar şi de
şef al grupului de senatori al PSD, Şerban
Nicolae ar fi avut obligaţia să se consulte
cu formaţiunea pe care o reprezenta?
Se pare însă că această practică, de a
tăia înainte de a măsura, e una frecventă
la social-democraţi, dacă ne gândim la
discuţiile provocate de propunerea (perfect legitimă şi întemeiată), avansată de
Olguţa Vasilescu, de a plafona alocaţiile
pentru creşterea copilului. Şi aici, acelaşi
viciu de procedură: întâi a fost făcută
publică iniţiativa, şi apoi a fost cerut de
premier un studiu de impact. Evident,
într-o ţară în care salariul mediu net e
de 2300 de lei, este disproporţionat să ai
indemnizaţii lunare de creştere a copilului
de 35.000 de euro! Şi asta, în condiţiile
în care, conform Eurostat, alocaţia medie în UE este de 651 euro, iar cele mai
mari sunt în Luxemburg (3090 euro) şi
Danemarca (1668 euro). Dar asta tot nu
înseamnă ca un ministru să comunice o
idee întâi în spaţiul public, şi abia apoi

Cronica BBR

să discute cu premierul şi să se facă un
studiu de impact!
Ca să nu ne legănăm în iluzia că astfel de gafe sunt doar apanajul PSD, să
amintim că, recent, liberalii au cerut să
fie legiferat concediul minim de odihnă la
25 de zile anual, ca să se evite ... lucrul
peste program şi în sărbătorile legale!
Ce nu au explicat iniţiatorii legii este ce
îi va împiedica pe angajatori să încalce o
lege mai generoasă, când ei nu respectă
nici actualele prevederi. După cum nu au
spus nici de ce să dai concedii mai lungi,
înainte să crească productivitatea muncii.
Şi aşa, politicienii noştri întâi taie şi pe
urmă se apucă de măsurat, iar noi suportăm efectele ciopârţelilor şi cârpăcelilor.

Cel mai mare succes
al Israelului, integrarea
evreilor veniþi din Diaspora

2

JPPI, un institut israelian independent
de studiere a politicilor promovate de Guvernul de la Ierusalim, a dat publicităţii un
Index al Pluralismului, care evidenţiază
că „sucesul cel mai mare al Statului Israel
este că a reuşit să integreze evreii veniţi
din peste 90 de ţări”. Azi, aceştia „doresc
să trăiască împreună, să formeze familii
împreună şi să îşi clădească un viitor împreună”, dar relaţia lor cu populaţia arabă
a Israelului rămâne extrem de complexă.
Astfel, 88% dintre evrei şi 74% dintre
arabii israelieni au declarat că se simt bine
şi foarte bine în calitate de locuitori ai Israelului, dar excesele religioase pot dezbina,
aşa că peste 70% dintre evreii seculari,
cât şi dintre arabii israelieni, ar dori să nu
locuiască împreună cu evreii ultrareligioşi.
Soldaţii sunt categoria socială care se
bucură de cea mai mare apreciere şi încredere, ponderea arabilor israelieni care
au această opinie fiind chiar mai mare
decât a evreilor israelieni. Libertatea de
expresie din Israel este apreciată în mai
mare măsura de evrei (50%), decât de
arabii israelieni (26%).
Având în vedere răspunsurile la întrebările din întregul sondaj, preşedintele
JPPI, Bar-Yosef, conchide că „pluralismul
din Statul Israel le permite israelienilor de
ambele genuri, din clase sociale diferite,
aparţinând unor ideologii, religii şi etnii
diferite, să îşi exprime în mod deschis
părerile diferite în spaţiul public”.

Studiul a fost realizat pe un eşantion
reprezentativ de 1300 de persoane, contactate telefonic şi prin internet, şi are o
marjă de eroare de 3,1%.

3

Antisemitismul în Europa
Centralã ºi de Est

Un studiu amplu, realizat de Institutul
american Pew în 18 state Central şi EstEuropene, printre care şi România, arată
că antisemitismul rămâne o realitate
îngrijorătoare, deşi adesea este mascat
sub credinţe religioase şi tradiţii sociale.
Evreii nu sunt însă minoritatea etnică
respinsă cu cea mai mare vehementă,
această atitudine fiind mai drastică în
cazul populaţiei rome şi al celei musulmane din regiune.
În medie, 80% dintre respondenţii din
regiune acceptă ca evreilor să le fie acordată cetăţenia, în timp ce numai 57% sunt
de acord cu acest statut în cazul romilor.
Mai puţin de jumătate ar accepta însă ca
un evreu să devină membru al familiei lor,
dar acest număr se reduce la 19% în cazul
romilor şi la 27% în cel al musulmanilor.
Studiul arată că europenii din zona amintită sunt mult mai deschişi atunci când au
un nivel superior de educaţie.
În România, 39% din populaţie ar fi
gata să accepte un evreu în familie, în timp
ce 53% resping această posibilitate (faţă
de 65% în Armenia şi 24% în Croaţia).
Ca vecini, evreii sunt acceptaţi, conform studiului citat, de 67% dintre români
(faţă de 62% dintre belaruşi şi 87% dintre
bulgari), iar 74% dintre români sunt de
acord ca evreii să aibă cetăţenie română,
faţă de 64% dintre locuitorii Armeniei şi
90% dintre bosniaci, bulgari şi sârbi. În
cazul musulmanilor, aceştia ar fi primiţi
ca membri de familie de numai 5% dintre
armeni, 28% dintre români şi 83% dintre
croaţi. Cât despre romi, în România aceştia sunt acceptaţi ca membri de familie
de 23% dintre respondenţi, ca vecini de
43%, iar 62% sunt de acord cu acordarea
cetăţeniei române romilor. Studiul a fost
realizat pe un eşantion de 1500-2500
de locuitori din fiecare ţară analizată şi
marja de eroare este de 3,5%, iar una
dintre concluzii este că antisemitismul
este mai puternic în rândul populaţiei din
ţările care au avut o comunitate evreiască
semnificativă înainte de al doilea război
mondial.
ALX. MARINESCU

I s t o r i e ş i prezent în viaţa evreiască

Actualitate - trecut - actualitate a fost structura recentei
întruniri BBR, de la Sinagoga Mare din Capitală. Preşedintele
organizaţiei, José Iacobescu, a sintetizat conferinţa „Combaterea antisemitismului în România şi în Europa”, organizată de
MAE şi INSHR - EW, la Centrul InfoEuropa – Biblioteca Centrală Universitară, cu prilejul vizitei în România a preşedintelui
AntiDefamation League, Mark Weitzman. Preşedintele BBR
a evidenţiat importanţa definiţiei antisemitismului, adoptată
de IHRA sub conducerea amb. Mihnea Constantinescu, în
spiritul Declaraţiei de la Stockholm. Antisemitismul este „o
anumită percepţie care se exprimă ca ură împotriva evreilor”,
incluzând şi antiisraelismul, când Statul Israel e perceput ca
„o comunitate de evrei”.
Un argument forte împotriva antisemitismului în România
este manifestarea „Podurile Toleranţei”, organizată de BBR la
Bucureşti şi ajunsă, anul acesta, la a patra ediţie. Vorbitorul
şi-a manifestat indignarea faţă de recenta vandalizare a unor
monumente funerare în Cimitirul Giurgiului din Capitală. „Va
trebui să mărim Grupul nostru de sprijin”, conştienţi că aliaţii
extremismului sunt „indiferenţa, ipocrizia, impunitatea”.
„Steaua lui David şi construcţia Templului din Ierusalim”,
prelegere susţinută de amb. Radu Homescu în preajma Zilei
Naţionale a Israelului, a fost dedicată de conferenţiar acestui
eveniment, cu reînnoirea dorinţei de implicare mai departe
pentru adâncirea relaţiilor bilaterale, pe multiple planuri, între
România şi Israel. A fost o incursiune în istoria antică a Ierusalimului. Ideea construirii Templului la Ierusalim, devenit capitala
Israelului antic în timpul regelui David, datează de la începutul
secolului X î.e.a. Locul unde urma să fie construit Templul,
care să adăpostească Chivotul Legii, era Muntele Moria, unde
Avraham fusese gata să-l jertfească pe Iţhak. Proiectul lui
David avea să fie realizat de fiul său Şlomo (Solomon). Aşezarea Templului s-a făcut conform datelor astronomice locale
privind traseul planetei Venus, care, după fiecare 40 de ani,
revine la punctul de pornire. În traiectoria ei, Venus descrie o

stea cu cinci colţuri, pentagrama. Ciclul de 40 de ani reprezintă o perioadă cu conotaţie divină: 40 de ani – peregrinările
în deşert; 80 de ani – vârsta lui Moşe la ieşirea evreilor din
Egipt; 120 de ani – vârsta la care moare Moşe. O putere mai
mare decât Venus este Şekhina, astru care apare la fiecare al
12-lea ciclu al planetei Venus, adică la 480 de ani, străluceşte
pe cer câţiva ani şi dispare iar. Şekhina înseamnă „prezenţa
divină în Templul din Ierusalim şi se dezvăluie lumii sub forma
unei lumini cereşti”. Ea este cea care „se arată în revelaţiile
profeţilor, ipostaza feminină a lui Dumnezeu, mediind între El şi
lume”. O astfel de apariţie urma să aibă loc în anul 967 î.e.a.,
simultan cu solstiţiul de iarnă. Era anul în care regele Solomon
a împlinit dorinţa tatălui său. Cei doi stâlpi din faţa Templului
marcau „poziţiile extreme ale Soarelui în timpul solstiţiilor”.
„Sigiliul sau Pecetea lui Solomon” – rezultat al unghiurilor de
umbră formate de răsăritul şi apusul Soarelui în momentul
celor două solstiţii – „era simbolul astronomic al Ierusalimului”.
Principale semnificaţii ale hexagramei formând Scutul (Steaua) lui Solomon: protecţie pentru rege, simbol al iudaismului,
emblemă a sionismului (Maghen David).
„Evreii au creat o ştiinţă a istoriei. Şi alte popoare antice
au avut legende, dar – fără continuitate. Avem 5777 de ani de
istorie recunoscută”, a comentat dr. Aurel Vainer. Revenind
la prezent, vorbitorul a amintit: constituirea Forumului pentru
combaterea antisemitismului şi promovarea bunei înţelegeri
între oameni; cuvântarea de protest a deputatului F.C.E.R.,
Silviu Vexler, în Parlamentul ţării, faţă de recentele vandalizări
ale unor pietre funerare. A fost menţionată şi decizia de înfiinţare a Centrului de Educaţie şi Învăţământ „Cultura Nouă”.
Amb. Radu Homescu a fost felicitat de Dan Laufer, membru
în conducerea BBR. Preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz,
a propus publicarea conferinţei într-o broşură. Dr. Hary Kuller
şi arh. Aristide Streja au adus completări legate de Steaua lui
David şi Templul din Ierusalim.
IULIA DELEANU

„Călăuza evreului
pământean“
După cinci ani de existenţă, la Congresul din 25-26 decembrie 1914, Uniunea
Evreilor Pământeni (UEP) a adoptat un
nou Statut, editat într-o broşură semnificativ
intitulată: ”Călăuza evreului pământean”.
Titlul nu este întâmplător; pe lângă prevederile statutare obişnuite, broşura conţine
numeroase idei după care trebuiau să se
conducă membrii Uniunii.
UEP nu era orice fel de organizaţie, ea
avea un scop politic bine definit: „lupta pe
toate căile legale, pentru a i se recunoaşte
calitatea de cetăţean român evreului pământean”, adică tuturor celor ”care sunt
născuţi în ţară şi nu sunt supuşi unei
protecţii străine”. Misiunea nu era uşoară.
Ea cerea conştiinţă de sine, demnitate,
hotărâre de a acţiona cu spirit de abnegaţie
pentru o cauză dreaptă.
Pornind de la aceste considerente conducerea UEP îşi
îndemna membrii: ”Să nu uite
că este evreu pământean,
adică un sclav al tuturor datoriilor cetăţeneşti, lipsit de toate drepturile
omeneşti”. „Să nu uite să plătească cotizaţia, contribuind astfel la întărirea organizaţiei care luptă pentru emanciparea noastră”.
„Nu există pentru om datorie mai imperioasă decât aceea de a-şi cuceri libertatea sa.
Nu există jertfă care în asemenea luptă să
fie prea mare”. ”Trebuie să facem sforţarea
de a pricepe viaţa şi de a ne pătrunde de
toate trebuinţele ei sufleteşti, pentru a ne
putea da seama de imensitatea adâncului
la care ne-au coborât”. ”Nu prin bogăţiile
aglomerate, ci prin idealurile pentru care
au luptat, neamurile au înscris pagini
glorioase în istoria omenirii”. „Ce valoare
morală poate avea viaţa, când trebuie să
stai cât mai plecat sub biciul apăsării şi cu
şira spinării cât mai încovoiată? De aşa
viaţă lipsită de orice valoare morală unii din
evreii pământeni au început să se sature.
Când se vor convinge toţi de micimea ei,
vor izbândi şi în lupta lor pentru libertate”.
”Dacă suntem ultimii sclavi din Europa,
ruşinea nu cade numai asupra celor cari
ne apasă, dar şi asupra noastră, care n-am
ştiut să luptăm pentru dezrobirea noastră”.
„Uniunea Evreilor Pământeni este expresia
conştiinţei evreieşti, trezită la dorul după o
viaţă omenească, viaţă pentru care libertatea şi drepturile omeneşti să nu mai fie un
ideal irealizabil”. ”Ca să poată fi la înălţimea
misiunii şi răspunderii sale, Uniunea trebuie
să fie o forţă reală, morală şi materială”.
„Dacă eşti evreu pământean şi nu contribui la crearea şi întărirea acestei forţe,
păcătuieşti contra celor mai înalte aspiraţii
omeneşti, aspiraţii de cari eşti legat prin
amintirile unui trecut de luptă şi jertfe, de
care nu multe neamuri pot vorbi”. ”Nu uita
că politica este arta tuturor posibilităţilor şi
nu cea a resemnării duce la izbândă”. ”Uniunea Evreilor Pământeni, pătrunzându-se
de necesitatea morală pentru evreii români
de a ajunge la emancipare, se străduieşte
să ajungă o putere reală printr-o solidă organizare. Organizarea noastră nu trebuie
însă înţeleasă ca o simplă formalitate de
aderare platonică. Trebuie să ne alipim
mişcării cu trup şi suflet, cu hotărârea nestrămutată de a ne face în orice împrejurare
întreaga datorie”. ”Trei datorii mari te leagă
de lupta noastră pentru emancipare: plata
cotizaţiei, contribuţia pentru Fondul general
de acţiune, solidarizarea necondiţionată
cu întreaga ei acţiune”. ”În lupta grea pe
care o ducem n-avem decât o singură
armă: cuvântul scris. Fondul de acţiune are
tocmai această menire de a ne da putinţa
să ne servim în măsura cea mai largă de
această armă”.
Şi, ca încheiere, Statutul conchide: „Nu
uita că Uniunea nu este o simplă societate
filantropică ci o mare organizaţie politică,
în care n-au ce căuta micimea sufletească
şi micile ambiţii şi în care trebuie să vie din
contra toate energiile ca să se pună în mod
solidar şi necondiţionat în serviciul luptei
noastre de emancipare”.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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Reuniunea Comitetului Director al F.C.E.R.

În ziua de 20 aprilie a avut loc o
reuniune a Comitetului Director (C.D.)
al F.C.E.R., în care au fost discutate
subiecte privind bugetul Federaţiei,
patrimoniul acesteia, comunicarea cu
comunităţile evreieşti din ţară şi diferite
aspecte culturale.
După ce au analizat Bugetul pe anul
2017 şi au ajuns la concluzia că acesta
este echilibrat, membrii C.D. au subliniat
că execuţia sa depinde de realizarea
veniturilor estimate, de modul în care vor
putea fi gestionate creşterile de cheltuieli neprevăzute, generate de intrarea
în vigoare a Legii salarizării unitare.
Din aceste motive, în toamnă ar putea
fi necesară o rectificare bugetară şi se
impune o monitorizare permanentă a
cheltuielilor, iar cifrele prevăzute în buget
trebuie să fie transmise tuturor comunităţilor, după aprobarea acestora de către
Adunarea Generală.
C.D. a solicitat colectivului condus de
preşedintele Felix Koppelmann o analiză
a rezultatelor vizitei rabinului Ginsberg
în România. De asemenea, a fost hotărâtă urgentarea procurării aparaturii
necesare transmiterii lucrărilor C.D. către
comunităţi, dar şi finalizarea unui sistem
informatic pentru urmărirea îndeplinirii
rezoluţiilor conducerii Federaţiei.
Din punct de vedere patrimonial, au
fost analizate stadiul lucrărilor privind

clădirea-anexă a Templului Unirea Sfântă şi realizarea unei expertize tehnice
a clădirii Sinagogii Mari, ajungându-se
la concluzia că aceasta nu generează
motive de îngrijorare.
Pe linie culturală, a fost prezentat un
calendar de activităţi pentru mutarea Muzeului de Istorie a Evreilor din România
în imobilul din str. Mămulari, program
care include şi inventarierea artefactelor
din gestiunea Muzeului. Deschiderea
oficială va avea loc la începutul anului
viitor.
C.D. a solicitat adoptarea măsurilor
pentru reactivarea formaţiei de dansuri
israeliene a Federaţiei şi crearea unei
formaţii de muzică de cameră, precum şi
continuarea demersurilor pentru obţinerea unui sprijin financiar pentru klezmerii
care se deplasează în străinătate.
În domeniul asistenţei medicale, C.D.
a stabilit că este necesară analizarea
modului în care funcţionează Centrul de
Ajutor Medical al F.C.E.R. şi a asigurării
medicilor necesari în cadrul serviciilor
de specialitate.
C.D. i-a solicitat deputatului F.C.E.R.,
Silviu Vexler, continuarea demersurilor
pentru obţinerea unui sprijin financiar
de la Centrul Cultural Român pentru
klezmerii care se deplasează în străinătate.
(A.M.)

Centenar Farkas Paneth
(Urmare din pag. 12) Auschwitz. Tânărul

Paneth, revenit de
pe front, s-a ascuns un timp în oraşul
ocupat de germani şi curăţat de evrei,
până când a fost prins de autorităţi,
arestat şi apoi îmbarcat într-un tren cu
destinaţia Auschwitz. Graţie condiţiei
fizice excelente, voinţei şi curajului, care
uneori friza nebunia, a înfruntat maşinăria morţii. A evadat şi a fost capturat în
mai multe rânduri. Norocul deosebit şi
întâlnirea cu oameni inimoşi l-au ajutat
să supravieţuiască, la Budapesta. A
revenit în oraşul natal în primăvara lui
1945, a zugrăvit şi a remobilat casa
devastată, aşteptând întoarcerea familiei. Curând avea să constate că nu
supravieţuise niciuna dintre rudele sale
apropiate.
În acele momente sportul a devenit singurul sprijin pentru sufletul său răvăşit de
durere. A iniţiat reorganizarea clubului de
tenis de masă, şi-a confecţionat o paletă
de lemn şi a reînceput antrenamentele. A
câştigat Cupa RPR în 1947 şi locurile I, II,
şi III la mai multe campionate naţionale. În
1950 era jucător, dar îşi începea şi cariera
de antrenor, care a durat patru decenii şi
i-a adus cele mai mari satisfacţii. Echipa
României, antrenată de Paneth, şi-a adjudecat 15 titluri mondiale şi 33 europene.
Elevii săi de la CSM Cluj au obţinut 56 de
titluri de campion naţional la individual şi
126 cu echipa, recordul de neegalat fiind
cucerirea Cupei Campionilor Europeni de
5 ori consecutiv!
Anii senectuţii i-au adus Medalia de
Merit a Federaţiei Internaţionale de Tenis
de Masă şi titlul de Cetăţean de Onoare al
Clujului natal, al cărui nume îl înscrisese pe
harta campionilor lumii. Farkas Paneth nu
şi-a irosit nici ultimii ani de viaţă; împreună
cu istoricul clujean Gheorghe I. Bodea a
scris cartea „Paleta şi Planeta“, a cărei
primă ediţie a apărut în 1997, iar a doua,
în 2001.
Farkas Paneth nu şi-a negat niciodată
originea şi nici nu şi-a schimbat numele (în
Panait, aşa cum i s-a sugerat), ceea ce i-ar
fi adus anumite avantaje. De sărbători sau
cu prilejul evenimentelor comemorative
era prezent la sinagoga de pe strada Horea, distingându-se din mulţime cu statura
înaltă şi claia de păr alb ca neaua…
S-a stins din viaţă în iunie 2009, însă
foştii elevi nu l-au dat uitării. În 2010 avea
loc prima ediţie a Cupei Memoriale Farkas
Paneth, care se organizează în fiecare
an, iar în 2011 se înfiinţa Asociaţia Paneth
Farkas având drept obiectiv promovarea

tenisului de masă în rândul populaţiei şi
cultivarea memoriei legendarului campion şi antrenor. În vara anului 2013, la
iniţiativa acestei asociaţii, s-a amplasat
o placă memorială pe casa unde a locuit
acesta.
La 100 de ani de la naşterea lui Farkas Paneth, consider că se cuvine să-l
evocăm şi noi, evreii din România, să ne
îngrijim de cultivarea memoriei sale şi a
întregii pleiade de campioni evrei care
au contribuit la faima tenisului de masă
românesc.
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Definiţia antisemitismului –
un instrument de lucru necesar

(Urmare din pag. 15) respectiv Radu Ioa-

nid, Paul Shapiro şi
Sarah Brumfeld, Muzeul Yad Vaşem din
Israel, F.C.E.R., ambasadoarea Israelului în România, Rodica Radian Gordon,
preşedinţii succesivi ai României, Aviva
Rat, de la MAE israelian). Succesele României s-au datorat punerii în aplicare a
recomandărilor Comisiei ”Wiesel” şi existenţei parteneriatului strategic cu Israelul.
Generalul Ionescu şi-a exprimat speranţa
în continuarea acestui sprijin, precum şi în
strădaniile în acest sens ale elementelor
tinere ale F.C.E.R., dintre care unii sunt
prezenţi la acest simpozion.
Procurorul Gheorghe Bocşan, de la
Parchetul General, s-a referit la necesitatea de a se organiza, aşa cum s-a mai
încercat, cursuri pentru procurori pentru a
cunoaşte problemele legate de antisemitism. El a afirmat că în cazul unor sesizări
în care s-a dat NUP există căi de atac. Pe
de altă parte, a menţionat existenţa dreptului european, a unor directive europene
care introduc limitări juridice în privinţa

reţelei de internet. Cartea Europeană
a Drepturilor Omului preferă dreptul la
libertatea de expresie şi nu interdicţiile,
a declarat Gheorghe Bocşan.
Eduard Kupferberg, secretar general
al F.C.E.R., a vorbit despre antisemitismul
provenind atât dinspre extrema dreaptă,
cât şi dinspre extrema stângă şi a atras
atenţia asupra lipsei de reacţie a societăţii civile. El a menţionat preocuparea
F.C.E.R. pentru combaterea antisemitismului, care se va concretiza în constituirea Forumului pentru Combaterea Anti
semitismului şi Promovarea înţelegerii
între Oameni, denumit pe scurt F.R.C.A.
Forumul se constituie ca o componentă
a societăţii civile din România, reunind
evrei şi neevrei.
În încheiere, dr. Liviu Beris, preşedintele AERVH, afirmând că Holocaustul
a fost o culme a degenerării relaţiilor
interumane, a avertizat că astfel de manifestări încep cu antisemitismul, dar nu
se termină cu antisemitismul, şi a subliniat
rolul esenţial al educaţiei.

Cunoscutul umorist israelian de limbă
română, Dorel Schor, a publicat o nouă
carte, intitulată „Chemaţi doctorul”. Apărut
la Tel Aviv, volumul include ilustraţii de
Ctin Ciosu, Costel Pătrăşcan, Eduard
Mattes şi Andi Ceauşu şi este îngrijit de
scriitorul australian George Roca.
Într-o recenzie a cărţii menţionate, Mircea Radu Iacoban arată că Dorel Schor
continuă tradiţia umorului botoşănean, din
care face parte şi Ion Pribeagu, şi pe drept
cuvânt este considerat de Aurel Baranga
şi Alexandru Mirodan ca meritând „un
epolet de glorie în literatura umoristică”.
Mircea Radu Iacoban subliniază realele virtuţi, într-ale umorului, ale lui Dorel
Schor, ajunse la vârsta şi experienţa
maturităţii creatoare împlinite, odată cu

noua carte „Chemaţi doctorul”. Dovadă
şi reacţia recenzorului la parcurgerea
textului: „Citesc şi râd”.
„E-o mare bucurie să citeşti o carte
scrisă în buna tradiţie a umorului evreiesc,
în care, după cum observa Schor într-un
interviu, se întâlnesc în paşnică şi fructuoasă rodire poante din idiş, proverbe
arabe, spiritul slav, bancurile româneşti,
anecdotele poloneze, ironia ungurească,
frivolitatea franceză, umorul sec britanic.
Creuzet şi alambic”, adaugă Mircea Radu
Iacoban în recenzia din care am citat câteva fragmente. El mai spune şi că Schor
este convins că „fără umor, evreul n-ar fi
putut să supravieţuiască” şi că „numai o
societate sănătoasă poate suporta atacurile
umoriştilor”.			
(M.O.)

Dorel Schor recidivează
şi… cheamă doctorul!

Interviul lunii mai cu preşedintele F.C.E.R.

Preocupări, evenimente şi proiecte

Activitatea editorială rămâne importantă pentru Federaţie şi sprijinim în
acest sens participarea Hasefer la Târgul
de Carte de la Ierusalim, care bate la uşă.
– Dar despre reprezentarea internaţională a F.C.E.R.?
– Am participat la două evenimente
internaţionale foarte importante. Am fost
invitat la o reuniune a Agenţiei Uniunii
Europene pentru Drepturi Fundamentale, care a avut loc la Viena, iar Agenţia
a prezentat rezultatele unei cercetări
efectuate în mai multe ţări pe tema
antisemitismului şi a Holocaustului. Ei
vor extinde cercetarea anul viitor şi vor
include şi România în acest proiect. Am
susţinut cu tărie acest demers, pentru a
avea şi noi o imagine mai clară despre
percepţia antisemitismului şi a memoriei
Holocaustului.
La sfârşitul lunii aprilie au fost câteva
evenimente, importante şi foarte bine
reflectate, la Ateneul român, la Templul
Coral şi la JCC Bucureşti, care au marcat Iom HaZikaron şi Iom HaAţmaut.
Întotdeauna aceste sărbători sunt bine
marcate la noi. Sunt, iată, 69 de ani de
la declararea Independenţei Statului
Israel.
În aceeaşi perioadă, eu am mai fost
şi la o întâlnire organizată la Bruxelles,
de Parlamentul European, Congresul
Mondial Evreiesc, Congresul European
Evreiesc şi Institutul de Restituire Legală
a Proprietăţilor Evreieşti, preluate în anii
totalitarismului. A fost o reuniune foarte
interesantă, cu reprezentanţi din aproape
toate ţările europene. Lucrările au debutat cu un discurs al noului preşedinte al
Parlamentului European, care s-a implicat direct, acordând sprijinul UE, pentru
(Urmare din pag. 2)

memoria Holocaustului. În acest cadru,
restituirea proprietăţilor este de o mare
importanţă. S-a prezentat un studiu al
proceselor de restituire în diferitele ţări.
România se află pe o poziţie bunicică.
Legislaţia în domeniu este relativ bună
dar, în fapt, lucrurile se mişcă destul de
greu. Exemplele pozitive în materie de
restituire sunt Austria şi Franţa, care
au rezolvat problemele din proprie iniţiativă. La noi, deocamdată, merge mai
greu. În fine, întâlnirea s-a încheiat cu o
declaraţie, care urmează să fie însuşită
de toate parlamentele statelor membre
ale Uniunii Europene, pentru a se da
un nou imbold acestui proces de restituire. Pe noi ne priveşte în mod direct,
pentru că avem de-a face cu restituirea
bunurilor comunitare, pe care o facem
prin Fundaţia „Caritatea” şi, în al doilea
rând, restituirea de proprietăţi personale,
care merge extrem de greu, cu dosare
de 20-30 de ani.
– Care sunt proiectele la care lucraţi
acum?
– În primul rând, lucrăm la lansarea
acestui proiect al Forumului Român
pentru Combaterea Antisemitismului şi
Promovarea Înţelegerii între Oameni.
De asemenea, ne pregătim pentru un alt
proiect extraordinar, care este crearea
Centrului de Educaţie şi Învăţământ al
F.C.E.R., „Cultura Nouă”. Noi am constatat că, din păcate, populaţia evreiască nu
a avut mare nevoie de învăţământ până
acum, cu actuala structură demografică.
Încet, încet, apar însă noi generaţii şi vrem
să facem o bază reală de învăţare, de la
grădiniţă până la ce nivel vom putea urca,
în viitor. În acest sens, intenţionăm să solicităm de la Fundaţia „Caritatea” clădirea
liberă, monument istoric, a fostei şcoli

primare din Complexul „Ciocanul”. Aşa se
numea. Această clădire ar corespunde cu
ce avem noi nevoie. Sigur, sunt necesare
investiţii, în afară de cele umane, pe care
vrem să le atragem spre noi de la actuala
Grădiniţă Gan Eden, care este privată.
Vrem ca aceasta să devină nucleul de la
care să pornim. Dar avem nevoie şi de
investiţii în lucrări, pe care trebuie să le
demarăm. În acest sens, avem promisiunea unui grant, din partea Organizaţiei
Joint România, de 50.000 de dolari. Avem
şi posibilitatea de a accesa un împrumut
fără dobândă, ceea ce e foarte important,
tot de la Joint, de 200.000 de dolari. Acum
urmează să evaluăm exact costurile şi tot
ce avem de făcut şi, dacă obţinem acordul
„Carităţii” pentru clădire, poate chiar din
toamnă vom avea această nouă unitate
de învăţământ.
La Congres, noi am adoptat, ca un
punct important al programului nostru de
patru ani, elaborarea strategiei Federaţiei
până la viitorul Congres. Este o lucrare
foarte complexă, pe care am hotărât să
o începem cu o etapă de bază, care este
determinarea profilului, a identităţii comunităţii iudaice din România de astăzi şi din
viitor. De pildă, ştim de la început că nu
avem o limbă proprie, or, identitate fără
limbă nu prea există. La noi este acest
caz, în care am avut idişul şi am trecut la
limba română în totalitate. Aşa că şi prin
acest Centru vrem să promovăm şi să
începem mai serios studiul limbii ebraice. Aceasta poate deveni componenta
lingvistică identitară. Deocamdată, însă,
e mult de muncă.
Proiecte sunt multe şi, cu ajutorul lui
Dumnezeu, vom merge mai departe.
– Vă mulţumesc.

24		

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 494-495 (1294-1295) - 1 – 31 Mai 2017

„În numele Statelor Unite, ne angajăm să vă susţinem…“
care a reafirmat dorinţa Israelului pentru pace şi şi-a exprimat speranţa pentru
noile posibilităţi care s-ar deschide în urma
vizitei lui Donald Trump în regiune.
La rândul său, premierul Benjamin
Netanyahu a subliniat necesitatea Israelului de a se autoapăra în condiţiile
numeroaselor ameninţări şi a afirmat că
Israelul, împreună cu Statele Unite, vor
putea lupta cu succes împotriva terorismului. El a mulţumit Statelor Unite pentru
angajamentul de a fi alături de Israel, de a
asigura securitatea statului, de care depinde viitorul evreilor. Referindu-se la faptul că
preşedintele Autorităţii Palestiniene a condamnat atentatul de la Manchester, premierul israelian şi-a exprimat speranţa că
aceasta înseamnă o schimbare binevenită
deoarece, „dacă atacatorul ar fi fost palestinian şi victimele – copii israelieni, familia

(Urmare din pag. 5)

atentatorului sinucigaş ar fi primit pensie
de la Autoritatea Palestiniană. Este legea
palestiniană şi această lege trebuie să fie
schimbată”.
În contextul vizitei, Trump a clarificat
anumite poziţii. În convorbirile avute
la Betlehem cu preşedintele Autorităţii
Palestiniene, Mahmud Abbas, Trump i-a
reproşat recompensele acordate teroriştilor palestinieni care au comis atentate
împotriva civililor evrei. În problema Ierusalimului, el a dat clar de înţeles că oraşul
este locul celor trei religii monoteiste,
unde Israelul a creat condiţiile pentru ca
toate cultele să-şi poată exercita în libertate şi pace credinţele lor. Deşi vizitele la
Zidul Plângerii şi la Biserica Sfântului Mormânt au avut caracter particular, simbolic
este faptul că a fost singurul preşedinte
american care a făcut acest gest în timpul
mandatului său.

Dreptul poporului evreu de a avea pe
acest teritoriu o ţară, după suferinţe milenare care au culminat cu Holocaustul,
a fost subliniat atât în cele câteva cuvinte
rostite la Yad Vaşem, cât şi, mai ales, în
cuvântarea rostită la Muzeul Israelului.
”Ierusalimul este un oraş sacru. Legăturile poporului evreu cu Ţara sa Sfântă
sunt străvechi şi eterne… Israelul este
un testament al spiritului de nezdruncinat
al poporului evreu… De-a lungul vremii,
poporul evreu a suferit persecuţii, oprimare şi s-a confruntat cu cei ce căutau
distrugerea sa totală. Dar a trecut prin
toate acestea şi a înflorit. Sunt plin de
admiraţie faţă de realizările poporului
evreu şi vă promit: administraţia mea va
susţine mereu Israelul”, a spus preşedintele american.
Trump a subliniat din nou necesitatea
ca statele arabe şi Israelul să lupte deo-

potrivă împotriva extremismului şi terorismului. ”Mesajul meu adresat reuniunii (de
la Riad) a fost acelaşi pe care vi-l adresez
şi dumneavoastră: trebuie să construim
o coaliţie de parteneri care împărtăşesc
obiectivul de a distruge extremismul şi violenţa şi de a oferi copiilor noştri un viitor
paşnic şi plin de speranţă. Dar un viitor
plin de speranţă pentru copiii din Orientul
Mijlociu impune lumii să recunoască pe
deplin rolul vital al Statului Israel. Şi în
numele Statelor Unite, ne angajăm să
fim alături de voi şi să apărăm valorile
noastre comune, astfel încât împreună
să putem învinge terorismul…”, a conchis
preşedintele SUA.
Au fost cuvinte dătătoare de speranţă, dar concretizarea lor va depinde în
mare măsură de ceea ce s-a discutat în
spatele uşilor închise. Atât la Riad, cât şi
la Betlehem, Tel Aviv sau Ierusalim. Să
fim optimişti!

Provocările
Dr. Herman Bercowitz – Cetăţean de Onoare al Bucureştiului interne şi externe
La 29 martie a.c., Consiliul General al Municipiului Bucureşti acestuia la dezvoltarea relaţiilor de prietenie dintre România
i-a acordat titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucu- şi Israel.
cu care
reşti” doctorului Herman Bercowitz, consulul onorific al României
La rândul său, ing. José Iacobescu a vorbit despre ajutorul
din Israel şi medic personal al premierului Netanyahu.
prompt oferit de dr. Bercowitz în cazul tragediei de la ”Colectiv”,
La ceremonia organizată pe 11 aprilie, în sala Teatrelli a Cen- fapt menţionat şi de fostul ministru al Sănătăţii, care a colaborat se confruntă Israelul
Rabinovich. Potrivit

trului Creart, în prezenţa a numeroase personalităţi, printre care
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, preşedintele C.E.B., ing.
Paul Schwartz, deputatul F.C.E.R., Silviu Vexler, preşedintele
BB România, ing.José Iacobescu, Andreea Păstârnac, ministru
pentru românii din Diaspora, fost ambasador al României la Tel
Aviv, numeroşi medici, inclusiv fostul ministru al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, fostul premier Petre Roman, prieteni de familie,
dr. Bercowitz a primit din partea primarului general al capitalei,
Gabriela Firea, diploma şi placheta ”Cetăţean de Onoare al
Municipiului Bucureşti”.
Andreea Păstârnac a scos în evidenţă excelenta colaborare
pe care a avut-o ca ambasadoare cu dr. Bercowitz şi contribuţia

atunci cu medicul israelian, căruia i-a mulţumit pentru sprijinul
acordat.
Primarul general Gabriela Firea a subliniat că, deşi a avut o
carieră de succes în Israel, dr. Bercowittz nu a uitat România,
locul de unde a plecat, şi oferă sprijin în permanenţă medicinei
din ţara noastră.
Mulţumind pentru distincţie, dr. Bercowitz a arătat că, în urmă
cu 15 ani, după ce cariera lui s-a consolidat, şi-a pus întrebarea
ce poate face pentru România. A ajutat unde a putut şi datorită
prieteniei cu premierul israelian, a putut să stimuleze dezvoltarea
relaţiilor dintre România şi Israel. (M.O.)

Un program pe patru ani
va deschide mai larg uşa spre viitor

Adunarea Generală a F.C.E.R.-C.M.
(Urmare din pag. 21) şi derularea analizei

demoscopice (pornind de la datele demografice, se va realiza o sondare a opiniei publice evreieşti,
pentru a defini identitatea iudaică), iar pe
de altă parte, identificarea, dezbaterea
şi adoptarea primului set de modificări
necesare în cadrul Statutului.
Dezbaterile – moderate de dr. Aurel
Vainer – au vizat: organizarea celor
două grupuri de lucru, propunându-i
ca membri şi pe Silviu Vexler, Silvian
Horn, Adrian Gueron şi Mona Bejan (ec.
Ovidiu Bănescu), includerea evreilor
din afara angajaţilor F.C.E.R. ca factori
decizionali, pentru a favoriza principiul
brainstorming-ului (Robert Roth), atenţia
acordată posibilităţilor diferite ale celor
39 de comunităţi evreieşti din ţară de a-şi
desfăşura viaţa religioasă, semnalarea
problemei resurselor şi a cheltuielilor
(Tiberiu Roth, Albert Kupferberg), necesitatea unei analize identitare profunde
şi pe caracterul durabil al acestui Program (Eduard Kupferberg), importanţa
adoptării Programului propus (ing. Paul
Schwartz), imperativul asigurării unei
ponderi a comunităţii, prin deschiderea
către neevrei şi integrarea lor ca membri
afiliaţi (ing. José Iacobescu), dezvoltarea
interacţiunilor dintre comunităţile evreieşti
din ţară (Vasile Dub), importanţa atragerii
israelienilor în viaţa religioasă a F.C.E.R.
(prim-rabinul Rafael Shaffer), păstrarea
idişului şi a ebraicii prin limbajul universal
al muzicii (Silvian Horn), utilitatea unei
cercetări sociologice ample şi regăsirea
evreilor într-o definiţie identitară generală,
aşezată sub semnul deschiderii în toate
direcţiile oportune (Andrea Ghiţă).
În urma dezbaterilor, a fost supus la
vot şi aprobat în unanimitate Programul
prioritar de acţiune a F.C.E.R.-C.M. şi, ca
prim pas, a fost stabilit grupul de lucru
menit să definească identitatea iudaică.
Acesta este format din: dr. Aurel Vainer,
prim-rabinul Rafael Shaffer, Izu Butnaru,
Emil Nadler, Tiberiu Roth, Andrea Ghiţă,
Ionel Schlesinger, Andrei Schwartz, Adrian Gueron, Silviu Vexler, Mirela Aşman şi

Eduard Kupferberg, în calitate de secretar
al grupului.

Participãri ale F.C.E.R.
la reuniuni internaþionale
Ca participant la Adunarea Generală a
Congresului Mondial Evreiesc (WJC) de
la New York, vicepreşedintele F.C.E.R.,
ec. Ovidiu Bănescu, a amintit punctul
central al agendei: alegerea noii conduceri a WJC (preşedinte reales, Ronald
Lauder). Au fost adoptate rezoluţii împotriva mistificării Holocaustului, a activităţii
partidelor şi grupărilor extremiste. A fost
reafirmată dorinţa de reluare a procesului de pace în Orientul Mijlociu, prin
discuţii bilaterale, unica soluţie realistă
fiind două state pentru două popoare,
israelian şi palestinian. A fost condamnată
ascensiunea antisemitismului, inclusiv
pe internet. Au fost apreciate: activitatea
organizaţiilor de studenţi evrei; definiţia
antisemitismului la Adunarea Generală
a IHRA din 2016 – Bucureşti; ajutorul
acordat de Israel victimelor războiului
civil din Siria. Au fost respinse încercările
de falsificare a istoriei Ierusalimului. A
fost reafirmat dreptul tuturor popoarelor,
inclusiv al evreilor, de a trăi în siguranţă
şi demnitate, de a-şi practica liber religia.
O altă informare a vizat participarea sa
la Seminarul LEATID (Centrul european
pentru lideri evrei). Lectori – profesori
universitari din Europa şi Israel, lideri ai
Joint-ului pentru Programul „Rezilienţă
comunitară” şi Programe Pan-Europene.
Numitor comun: transformarea rezilienţei – adaptarea la schimbările rapide din
societate – în plan de lucru.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
care a participat, împreună cu Silvian
Horn, la Conferinţa de la Viena, organizată
de Agenţia UE pentru Drepturi Fundamentale, a arătat că tema centrală a fost analiza rezultatelor celei de-a doua etape dintrun sondaj despre experienţe şi percepţii
antisemite din diverse ţări europene. S-a
preconizat ca o cercetare asemănătoare
să fie efectuată în 2018-2019, în care să fie

cuprinsă şi România. Ca vicepreşedinte al
Fundaţiei „Caritatea”, vorbitorul a luat parte, împreună cu directorul general executiv
al Fundaţiei „Caritatea”, Samuel Izsak, la
Reuniunea de la Bruxelles, la Parlamentul
European, privind restituirea proprietăţilor
evreieşti comunitare preluate abuziv de
regimuri totalitare. A menţionat discursul lui
Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului
European, situaţia restituirilor în diverse
ţări europene, adoptarea unei rezoluţii
prin care s-a cerut guvernelor europene să
sprijine acest proces. Urmează o reuniune
a board-ului Fundaţiei „Caritatea” la C.E.
Oradea, unde se va elabora un nou Memorandum şi se vor discuta probleme de
strategie prin prisma cerinţelor pe termen
mediu şi lung ale membrilor cofondatori
ai Fundaţiei (F.C.E.R. şi WJRO), în corelare cu potenţialul financiar generat de
procesul de recuperare a proprietăţilor
comunitare ale evreilor, preluate abuziv
de autorităţile totalitare din România anilor
1940-1989.

Propuneri, modernizãri,
perspective
Prim-rabinul Shaffer a rugat asistenţa
să se adreseze Cancelariei Rabinice
pentru scrieri în ebraică pe maţeivot.
Directorul CSIER, Adrian Cioflâncă, a
cerut să fie trimise documente din arhive
locale pentru bazele de date digitalizate.
Preşedintele C.E. Sighet, David Lieberman, a anunţat evenimentul comemorativ
„Elie Wiesel”. Modernizări la CIR-uri au
fost prezentate de şeful Oficiului, ing.
Emil Rosner. Despre situaţia dificilă din
cimitirele evreieşti de la Săpânţa, Sighet,
au vorbit ing. Paul Schwartz, David Lieberman. Secretarul general al F.C.E.R.,
Eduard Kupferberg, a propus extinderea
Tikun Leil Şavuot în comunităţi. „Adunarea Generală şi-a atins scopurile şi s-a
înscris în cerinţele statutare”, a conchis
dr. Aurel Vainer.
Mesele de prânz şi seară au fost
asigurate de Serviciul Administrativ al
F.C.E.R. (responsabil, Jean Bercu).

(Urmare din pag. 5)

prorectorului Liliana
Popescu, „profilul lui se potriveşte profilului
SNSPA, el va fi un bun valoros pentru viaţa
academică şi o sursă vie de cunoaştere”.
Dan Korn a adăugat că prof. Rabinovich,
pe lângă toate calităţile profesionale, este
şi un om amabil, ”o raritate în viaţa universitară”. Prof. I. Bărbulescu, preşedintele
Senatului universitar, i-a înmânat diploma.
În încheiere, prof. Rabinovich a prezentat
un istoric şi o amplă analiză a problemei
siriene. Un pahar de şampanie ciocnit cu
sărbătoritul a încheiat ceremoniile.

„După Şoah,
centralitatea
Israelului nu se mai
pune în discuţie”

„Rezultatele se
văd în performanţele ştiinţifice israeliene actuale”. Centralitatea Ierusalimului în conştiinţa evreiască
se vede în urarea făcută de sărbători:
„La anul, la Ierusalim!”. Mulţi evrei şi-au
găsit în Israel salvarea din Holocaust şi
din comunism.
Exilul a fost „creuzetul formării ca naţiune a evreilor”, a afirmat prof. univ. dr. Sergiu
Iosipescu. În Evul Mediu, Diaspora „era
totul”. Dar nostalgia după ţara strămoşilor
şi Ierusalim există în creaţii literare iudaice
ale vremii. Referindu-se la studiul lui Michael Iancu despre evreii din Languedoc,
vorbitorul a evidenţiat rolul mişcării sioniste
din regiune începând din secolul al XIX-lea,
activând clandestin în cel de-al doilea război
mondial, sprijinind în 1947 vasul „Exodus”
să ajungă în Palestina, pregătind Aliaua
evreilor nord-africani, menţinând legături
constante cu Israelul de azi.
„Cred că titlul cărţii este cel mai bine
rezumat prin coperta ei, aleasă de Michael: o pictură patrimonială a Kotel-ului”, a
arătat prof. univ. dr. Carol Iancu. „După
Şoah, centralitatea Israelului nici nu se mai
pune în discuţie”. Aserţiunea privind aportul evreilor din România la reconstrucţia
Israelului modern a fost argumentată prin
Congresul sionist de la Focşani, din 1882,
cu cinci ani înaintea celui de la Basel, şi, la
scurt timp, aliaua per pedes a evreilor din
Moineşti. Evreii români sunt cei care au
fondat oraşele israeliene Roş Pina, Zihron
Iaacov, Rişon LeZion. De altfel, la Roş
Pina se construieşte un muzeu al evreilor
originari din România, iar la Bucureşti – un
muzeu al iudaismului român. Mulţumind
conferenţiarilor şi publicului, istoricul a
anunţat două proiecte de carte: despre
Afacerea Dreyfus şi Alexandru Şafran,
perioada elveţiană.
(Urmare din pag. 16)
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JEWISH
General Assembly of FJCR-MC:

A four year program will open
a larger door to the future

On May 2-3, 2017, the General
Assembly of FJCR-MC took place at
the Great Synagogue in Bucharest, the
first reunion after the 3rd Congress,
when the new leadership was elected.
Members of the Leadership Council,
the Federation Prime Rabbi, JCB
president and presidents of the Jewish
communities from the country, many
guests – representatives of the Romanian
Government, of the religious cults,
leaders of the Jewish organizations –
AERVH, B’nai B’rith Romania, the Zionists
Association, the Central Association of
Collaboration Romania-Israel. Dr. Aurel
Vainer, FJCR president, presented
a synthesis of the results of the nine
months’ activity, as well as the new
directions and perspectives for the next
short and long-term activity. He stated
that the future outlined program of the
Federation is founded on the principles
of continuity, renewal, rejuvenation and
continuous progress.
FJCR president has in particular
highlighted the rejuvenation of
leading cadres, not only at the level
of the Leadership Council, but also in
communities, in the Parliament. In this
context, he reminded the achievements
of the Federation and of the communities,
the organization and participation in
national actions, the renewal of the
Education and Recreation Centers,
of social and medical assistance, the
improvement of achievements at the two
elderly homes in Bucharest and Arad
and the continuous modernization of the
nursing home in Bucharest.
The religious life has also reached
very good results, as well as the cultural
life. Dr. Aurel Vainer has paid special
attention to combating anti-Semitism
and to the Holocaust commemoration
actions, both in the country and abroad,
where we participate. For the future, the
speaker said, four-year programs should
be adopted, the statute issues have to
enter the debate and to get solved and a
reform in the human resources structure
is needed, where some steps have
already been taken.
In presenting the implementation of
the Revenue and Expenditure Budget in
2016, it was found that the budget was
balanced, with most of the funds heading
to the communities and to the social and
medical assistance. The 2017 Revenue
and Expenditure Project also provides a

balanced budget and presents the budget
sources and their destinations – in majority
the spending is for the local communities,
for the social and medical assistance, for
the development of the Jewish Community
Centers in Bucharest, Iaşi, Oradea, Cluj,
Timişoara and Botoşani.
The funds for the social and medical
assistance are about 12% higher than in
2016 and the sums from „Caritatea” are
allocated to the four chapters: MSAD,
Patrimony, Community Development
and Jewish Identity. The cult activities
will benefit from a substantial increase in
the allocated funds, as they ensure the
preservation of Jewish identity. After the
debates, both the 2016 budget execution
and the 2017 draft budget were voted by
the General Assembly.
Another point discussed by the General
Assembly was related to the personnel
and salary policy, where a number of
changes are required due to the economic
policy of the Romanian state, respectively
the increase of the minimum salary. The
task of the Federation, as shown in the
presentation as well as in the speeches,
is to try to correlate, as far as possible,the
salary system with the measure of raising
the minimum wage to eliminate a series
of discrepancies.
The General Assembly discussed and
adopted the FJCR-MC Priority Action
Program (2016-2020). Based on FJCRMC’s Objectives Program, adopted by
the FJCR’s 3rd Congress, it was enriched
with all the proposals made during the
congress. The new program includes
seven objectives that relate to Jewish
identity and worship life, the development
of democracy, improvement of the social
and medical assistance, economic
objectives and real estate heritage,
promotion of Jewish image and FJCR
representation at international level. All
these will contribute to the development
and improvement of the community life,
to the preservation of our ethnicity as it
has emerged from the discussions on
this project.
The General Assembly highlighted
the good collaboration with the Joint
Organization. The participants were
informed about the work of the new
deputy and about the participation
of FJCR in international events. The
Assembly awarded medals for the Jewish
community friends and for commitment
to work.
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YOM HA’ATZMAUT in Bucharest

In the capital the 69th anniversary
of the proclamation of Israel’s State
Independence was marked at the
Romanian Athenaeum and at the Jewish
Community Center (JCC). The orchestra
„Violins of Hope” concerted at the
Athenaeum, invited by the Embassy of
Israel. The violins belonged to Holocaust
victims, artists who have taken their
instruments in the camps. Amnon
Weinstein, whose family was killed in
the Holocaust, worked for 20 years to
restore them, this being „a way to bring
the memory of the past through these
magical violins into our present lives”.
Her Excellency Tamar Samash,
Israel’s ambassador to Romania, spoke
before the concert about the significance
of the project and the orchestra: „For
the Israelis, it is a mitzva to honor those
who have suffered for us to live today in
freedom”. Last year Romania, holding the
IHRA chairmanship, focused its efforts
on democracy and fighting, eliminating
all forms of intolerance – anti-Semitism,
xenophobia, racism –, Romanian Foreign

Minister Teodor Meleşcanu underlined.
„Through this concert, we pay tribute
to our ability to overcome the tragedies
of the past and to manifest hope for a
better future in which such things will not
happen again”.
At the JCC, the event brought
something from the atmosphere of
modern Israel through music, souvenirs,
culinary specialties, activities for children.
The show included artistic moments
presented by students of the Lauder
School. The recital of the well-known
Israeli singer Daphne Armony represented
a very special moment. „Israel occupies
an important place in our hearts”, was the
common denominator of the speeches
held by FJCR president Aurel Vainer,
Israel Sabag, Joint-Romania director,
Tania Berg Rafaeli, deputy head of Israel ’s
Diplomatic Mission to Romania, and the
host of the manifestation, Adrian Gueron,
the JCC director. Officials, cultural
personalities, community leaders were
in the public.

One year after the IHRA’s Romanian
presidency has developed a definition
of anti-Semitism, the Ministry of Foreign
Affairs and the Elie Wiesel Institute
organized on April 26, 2017 a debate
on combating anti-Semitism in Romania
and in Europe.
Enjoying a wide participation of
representatives of the civil society
organizations, of the General
Prosecutor’s Office, of the two Chambers
of the Romanian Parliament, alongside
with the Ministry of Foreign Affairs and
Elie Wiesel Institute, FJCR and two
other Jewish organizations in Romania
– B’nai B’rith and the Romania-Israel
Friendship Association, the meeting
approached the way in which the IHRA
definition can serve to combat antiSemitism. The honorary guest of the
debate was Mark Weitzman (USA),
director of government affairs at the
Simon Wiesenthal Center.
Ambassador Mihnea Constantinescu,
president of IHRA in the year in which
Romania took office and through whose
efforts the definition of anti-Semitism
has been assumed by 31 states so
far, has shown that he organized this
debate because until now the issue had
been discussed in a closed space. It is

interesting to find out the participants’
opinion about the possibility of using
the definition as a working tool, he said.
Mark Weitzman appreciated the
usefulness of the definition, showed
that the United States, after his
presentation in Congress, took it over.
The definition was born after the request
of several states that faced the rejection
of applications for sanctioning the
negationists, due to the lack of a clear
definition of anti-Semitism.
In their speeches the participants
emphasized the need for greater
involvement of the civil society in
combating and condemning antiSemitism, xenophobia and racism.
Several drew attention to the online
environment where most anti-Semitic
attacks occur and requested the
elaboration of measures to be taken to
stop the phenomenon. Justice was also
urged to act vigorously in condemning
manifestations of intolerance. At the
same time, it has been shown that
there are some European provisions
that make it more difficult to make
convictions. All participants have agreed
to take on the definition of anti-Semitism
in Romania too, as an effective tool to
combat the phenomenon.

Judd Ne’eman was on the front line of
those days in early June 1967. He faced
death several times and, as a physician,
he saved many soldiers. He was then
decorated for acts of courage.
„I took part in two battles. The first
was at the Egyptian border and the
second at the Syrian border”, recalls the
former war doctor, now a film director.
„My battalion was located near the
international border with Egypt. The
night before the war broke out, the
whole battalion crossed the border and
we had to walk about 15 kilometers by
foot through sand dunes, with all our
equipment. The mission was to attack
an Egyptian position that handled
anti-tank weapons. We were already
exhausted when we came near that
Egyptian position. But the mission was
a success. It was a quick attack and we
took the whole hill. Then we deployed
our troops there to defend the position
that we had just conquered. At the same
time however, many soldiers were killed
or injured”, recalls Judd Ne’eman.

FJCR President was worried about his
family in Israel. „I lived those events with
strong emotions because a large part of
my family was in Israel. You couldn’t not
worry about what your brother, your sister,
your grandchildren are doing. What I
want to emphasize however is Romania’s
attitude and Chief Rabbi’s Moses Rosen,
the leader of the Federation. After 1967 he
held heated speeches pro-Israel”, said Dr.
Aurel Vainer, who at the time was a young
scientific researcher at the Institute of
Commercial Research. „For me as a Jew,
and generally for the Romanian Jews, we
have benefited greatly from the outcome
of the Six-Days War”.
On June 5th, there will be 50 years
since the Six-Days War. This is perhaps
the most important moment in Israel’s
existence after the declaration of
Independence. A conflict that still makes
its effects felt and all the parties still have
to learn from.
This report was made with the support
of the Romanian Cultural Institute.

The definition of anti-Semitism –
a necessary working tool

The Six-Days War 50 years after

„The struggles went on the narrow
streets of the Old City (Jerusalem). In
order not to destroy monuments and holy

places, the struggle was much harder,
and many Israeli soldiers fell here”, said
Professor Lucian Herşcovici.
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Să-ţi fie amintirea
binecuvântată, ANIŞOARA FALIC!

„Nu a avut nici un
duşman, nu a urât pe
nimeni, nu s-a certat
niciodată cu nimeni,
nu am auzit-o vreodată
bârfind sau spunând
vorbe grele”, mi-a spus,
cu lacrimi în ochi, medicul Heinrich Falic, despre cea care i-a fost soţie şi acum nu îi mai e
decât motiv de singurătate şi suferinţă.
Deşi a avut un caracter minunat, Anişoarei
Falic nu i-au lipsit suferinţele, şi-a amintit soţul
ei. „Toate bolile care se puteau lipi de un om
i-au chinuit trupul din tinereţe, până s-a stins,
îşi amintea doctorul Falic, care m-a rugat să
scriu aceste rânduri în locul său, durerea pri-

cinuită de pierderea celei care i-a fost aproape timp de 57 de ani nelăsându-i nici măcar
puterea să aştearnă câteva cuvinte pe hârtie.
Talentată (picta, cânta la pian şi la alte
câteva instrumente), Anişoara Falic a cucerit
admiraţia publicului, aşa cum a făcut-o la concertul aniversar la Căminul „Max Băluş“, dar a
fost şi un apreciat proiectant.
„Toată viaţa mea am dăruit-o încercării de
a-i alina suferinţele. Iar acum, viaţa ei mi-a
scăpat printre degete”, mi-a mai spus Heinrich
Falic.
Nu putem decât să rostim şi noi cuvintele
care privesc spre viitor, nu spre trecut: „Să-i
fie amintirea binecuvântată”! (M.O.)

Ne-a părăsit de curând, plecând printre
stele, ANIŞOARA o fiinţă dragă, de o cuceritoare şi seducătoare sensibilitate, gingăşie
şi nobleţe sufletească, cea care până nu de
mult a trăit alături de noi, iar de acum va trăi
în amintirea noastră, a celor ce au cunoscut-o,
au îndrăgit-o, au apreciat-o, au admirat-o, au
iubit-o.
ANIŞOARA nu a avut întotdeuna un trai
liniştit. Împreună cu familia sa, şi-a trăit parte
din copilărie în umbra terorii Holocaustului,
perioadă în care populaţia evreiască a plătit un
monstruos şi dureros tribut şi a fost supusă la
imense suferinţe, umilinţe şi persecuţii, toate,
pentru singura lor vină de a se fi născut evrei.
A trăit apoi o perioadă de instabilitate, de
căutări şi de nelinişti sociale, dar a învăţat, şi-a
terminat studiile şi a lucrat apoi într-un colectiv
în care toţi au apreciat-o şi au simpatizat-o în
mod deosebit.

A avut şansa de a cunoaşte şi de a se căsători cu un soţ de o înaltă probitate şi valoare
profesională, alcătuind un cuplu cu adevărat
fericit, într-o căsnicie de 56 de ani. ANIŞOARA
a fost o fiică iubitoare, o soţie excepţională şi,
nu în ultimul rând, o prietenă desăvârşită. A
avut calităţi dintre cele mai remarcabile, diferite
talente fermecătoare şi ne-a înconjurat pe toţi
cu sentimente dintre cele mai frumoase.
Avem convingerea că sufletul ei cald şi drag
se află acum undeva, acolo sus, la dreapta
CELUI MARE, DREPT, BUN şi SFÂNT, că se
roagă pentru noi, pentru sănătatea noastră,
pentru liniştea noastră, pentru pacea noastră.
Sunt convins că noi toţi, ca şi cei mulţi care
am cunoscut-o, vom aşeza adesea câte o
floare, alături de o lacrimă de dor şi neuitare,
pe soclul spiritual al frumoasei sale amintiri.
UMEIN. 			
Felix

400.000 de evrei spre
Israel. Cu înţelepciune
şi diplomaţie, Rosen a încercat să amelioreze aceste condiţii de emigrare. În octombrie
1956 a înfiinţat „Revista Cultului Mozaic” (cu
o pagină în limba ebraică, fapt unic în lumea
comunistă). Menţionăm că, spre deosebire de
statele din fostul bloc sovietic, România nu a
rupt relaţiile diplomatice cu Israelul ca urmare
a Războiului de Şase Zile (1967) şi a permis
continuarea emigrării a multe mii de evrei spre
Israel (regimul a obţinut în schimbul lor sume
considerabile de bani). În martie 1977, rabinul
Rosen, adept al unei atitudini de înţelegere cu
alte confesiuni şi popoare, şi patriarhul Justinian al B.O.R., au jucat împreună un rol activ

în organizarea unui dialog în oraşul Lucerna,
din Elveţia, între biserica creştin-ortodoxă
şi evrei. În ultimii ani ai regimului ceauşist a
continuat să militeze împotriva manifestărilor
xenofobe, de ură interetnică, chiar şi atunci
când a trebuit să-şi ridice vocea contra unor
protejaţi ai regimului ca poetul Corneliu Vadim
Tudor şi scriitorul Eugen Barbu.
A primit distincţii în ţară şi peste hotare
(inclusiv israeliene), care i-au răsplătit activitatea. În prezent, o piaţă publică din Ierusalim
a primit numele rabinului Moses Rosen şi al
soţiei sale Amalia. Sub aceleaşi nume, funcţionează la Bucureşti un cămin pentru îngrijirea
persoanelor vârstnice.

Într-o scrisoare
adresată preşedintelui
F.C.E.R., chestorul de poliţie Mihai Marius
Voicu informează că au fost identificaţi autorii
distrugerilor din Cimitirul Evreiesc Giurgiului.
Aceştia sunt „trei minori, proveniţi din familii
dezorganizate”, care ar fi acţionat „doar din
teribilism, fără vreo conotaţie antisemită sau
xenofobă”.
Poliţia a sancţionat contravenţional şi so-

cietatea care păzeşte cimitirul şi care nu ar fi
asigurat „toate măsurile specifice”.
Este foarte bine că poliţia a reuşit să îi
identifice pe autori la numai o zi şi jumătate de
la constatarea faptei. Cât despre afirmaţia că
vandalii ar fi fost mânaţi numai de teribilism,
„fără vreo conotaţie antisemită sau xenofobă”,
eu, personal, o consider cel puţin hazardată.
Oare de ce nu au sărit „teribiliştii” gardul altui
cimitir din zonă şi au nimerit fix în cel evreiesc?

In memoriam

Dr. Moses Rosen…

(Urmare din pag. 6)

Monumente funerare vandalizate la Cimitirul Evreiesc

(Urmare din pag. 9)

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Ne-a părăsit de curând, plecând printre stele, o fiinţă dragă, de o cuceritoare
şi seducătoare sensibilitate, gingăşie şi
nobleţe sufletească ANIŞOARA FALIC.
Avem convingerea că sufletul ei cald şi
drag se află acum undeva, acolo sus, la
dreapta CELUI MARE, BUN, DREPT şi
SFÂNT, că se roagă pentru noi, pentru
sănătatea noastră, pentru liniştea noastră.
Suntem convinşi că noi toţi, ca şi cei mulţi
care am cunoscut-o, vom aşeza adesea
câte o floare, alături de o lacrimă de dor
şi neuitare, pe soclul spiritual al frumoasei
sale amintiri. Felix, Coca, Lorian, Cuta şi
toţi prietenii din Israel.

Cu aceeaşi adâncă durere, amintim celor care l-au
cunoscut şi apreciat că pe 3 iunie 2017 se împlinesc patru
ani de când ne-a părăsit pentru totdeauna dragul nostru
IOSIF SALATER. Îl vom purta veşnic în sufletele noastre.
Erica, soţie, Victor, fiu, Elena, noră.
Comemorăm cu aceeaşi durere în suflet trecerea în
nefiinţă a iubiţilor noştri prieteni: POCH LEOPOLD, ARON
GINA cu soţul, HERSCU EMIL cu ROZICA, ANUŢA şi
MICU KLEIN, MAX ŞMILOVICI cu soţia sa TINA, farmacist SIMION AUREL împreună cu soţia. Dumnezeu să îi
odihnească. Roca Dan.

Soţia Monica şi fiica Gabriela cu durere
anunţă împlinirea a doi ani de la stingerea
din viaţă la data de 12 iunie 2015 a lui
POPA IONEL, soţ şi tată devotat. Nu te
vom uita niciodată.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna aprilie 2017:
BALTER ROZICA (97 de ani, Cimitirul Giurgiului); SALER
JUSTIN (87 de ani, Cimitirul Giurgiului); WEINBERG
MEDEIA (85 de ani, Cimitirul Giurgiului); FALIC
ANIŞOARA (79 de ani, Cimitirul Giurgiului); RADVANY
ADRIANA (87 de ani, Cimitirul Giurgiului).

Comemorăm şi ne sunt mereu în amintire bunii şi
devotaţii noştri părinţi CLARA ŢUDIC şi doctor ARON
ŢUDIC (Bârlad). Nu vă vom uita niciodată.
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Evrei născuţi în luna iunie
Johnny (Janos) Weissmüller –
campion olimpic şi actor de film. Născut
la Freidorf, Timişoara, 2 iunie 1904,
emigrat cu familia în SUA, 1905. În 1932
realizează filmul ”Tarzan, omul maimuţă”. Decedat la Acapulco, Mexic, 1984.
Ruth Westheimer (Karola Ruth Siegel, ”Dr. Ruth”) – psihoterapeut. Născută
la Wiesenfeld, Germania, 4 iunie 1928,
emigrată în Palestina; stabilită la New
York, 1956. Printre cărţi: Dr. Ruth’s Encyclopedia of Sex.
Dennis Gabor (Gunszberg Dénes)
– fizician, inventatorul holografiei. Născut la Budapesta, 5 iunie 1900, refugiat
la Londra,1933. Premiul Nobel pentru
fizică, 1971. Decedat la Londra, 1979.
Saul Bellow (Solomon Bellows)
– scriitor. Născut la Lachine, Canada,
10 iunie 1915, stabilit în SUA. Printre
cărţi: Mr. Sammler’s Planet ; The Dean’s
December; To Jerusalem and Back.
Premiul Nobel pentru literatură, 1976.
Decedat la Brookline, Massachusets,
2005.
Victor Brauner – pictor şi sculptor.
Născut la Piatra Neamţ, 15 iunie 1903,
stabilit în Franţa,1938. Expoziţii în
Franţa, România, SUA, Italia. Decedat
la Paris, 1966
Iosef Solomon Delmedigo (Yashar
mi-Qandia) – medic, matematician, filozof. Născut la Kandia, Creta, 16 iunie
1591. A locuit la Istanbul, Veneţia, Amsterdam. Opera principală: Sefer Elim.
Decedat la Praga, 1655.
Erich (Wolf) Segal – scriitor. Născut
la New York, 16 iunie 1937. Printre romane: Love Story. Decedat la Londra,
2010.
Miklos Nyiszli – medic. Născut la
Şimleu Silvaniei, 17 iunie 1901. Deportat în 1944, folosit de Josef Mengele
ca autopsier la Auschwitz. Volum memorialistic: Am fost medic la Auschwitz.
Decedat la Oradea, 1956.
Samson Raphael Hirsch (RaShaR)
– rabin al comunităţii Israelitische Religions-Gesellschaft din Frankfurt am Main.

Născut la Hamburg, 20 iunie 1808. Teza
lui, studiul Torei împreună cu studiul
materiilor laice, stă la baza iudaismului
ortodox modern. Decedat la Frankfurt
am Main, 1888.
Jacques (Jakob) Offenbach –
compozitor. Născut la Köln, Germania,
20 iunie 1819, stabilit la Paris, 1835.
Autor a circa 100 operete şi al operei
Povestirile lui Hoffmann. Decedat la
Paris, 1880.
Aurel Baranga (Leibovici) – scriitor.
Născut la Bucureşti, 20 iunie 1913.
Poeme avangardiste: Poeme în abis.
Însemnări despre Holocaust: Ninge
peste Ucraina (1945). Comedii: Opinia
publică; Travesti; Sfântul Mitică Blajinul.
Decedat la Bucureşti, 1979.
Zelda (Schneersohn-Mishkovsky)
– poetă israeliană. Născută la Stupsk,
Polonia, 20 iunie 1914, emigrată în Palestina. Premiul Bialik pentru literatură,
1978. Decedată la Ierusalim, 1984.
Rehavam Ze’evi (”Gandhi”) – general, politician şi istoric israelian. Născut
la Ierusalim, 20 iunie 1924. Director al
muzeului ”Eretz Israel” din Tel Aviv. Asasinat de un terorist, când era ministru al
turismului, Ierusalim, 2001.
Ilan Ramon – pilot şi astronaut.
Născut la Ramat Gan, Israel, 20 iunie
1954. Primul cosmonaut israelian, decedat laolaltă cu toţi membrii echipajului
la prăbuşirea navetei Columbia, 2003.
Konrad Bercovici – scriitor. Născut la Brăila, 22 iunie 1882, crescut la
Galaţi, emigrat la vârsta de 11 ani şi
stabilit în SUA. Povestiri care prezintă
mediul româno-evreiesc: Ghitza and
Other Romances of Gypsy Blood; Iliana.
Decedat la New York, 1961.
Geza Vermes – cercetător al istoriei iudaismului şi creştinismului antic.
Născut la Budapesta, 22 iunie 1924,
stabilit la Oxford, convertit la catolicism
şi revenit la iudaism. Printre lucrări:
Jesus the Jew; The Dead Sea Scrolls.
Decedat la Oxford, 2013.

Evrei decedaţi în luna iunie
Franz Kafka – scriitor de limbă
germană. Născut la Praga,1883. Lumea
descrisă de el este bizară, lipsită de
logică, un coşmar în stilul său ”kafkian”.
Romane: Procesul; Castelul; America.
Decedat la Klosterneuburg, Austria, 3
iunie 1924.
Samuil Yakovlevici Marshak –
scriitor. Născut la Voronej, Rusia, 1887,
iniţial autor de poezii şi articole pe teme
iudaice. Întemeietorul literaturii rusosovietice pentru copii. Premii literare
sovietice; Ordinul Lenin, 1939. Decedat
la Moscova, 3 iunie 1964.
Gyorgy Lukacs (Bernat Gyorgy
Lowinger, baron Bernhard Lukacs von
Szegedin) – filozof. Născut la Budapesta,1885. Întemeietorul marxismului
occidental, oponent al dictaturii. Printre
lucrări: Istorie şi conştiinţă de clasă; Teoria romanului. Decedat la Budapesta,
3 iunie 1971.
Jules Pascin (Julius Mordecai
Paskin) – pictor. Născut la Vidin, Bulgaria,1885, mutat cu familia la Bucureşti,1892, stabilit la Paris,1905, poreclit
”Prinţul din Montparnasse”. S-a sinucis
la Paris, 5 iunie 1930.
Yoram Kaniuk – scriitor israelian.
Născut la Tel Aviv, 1930. Printre romane:
Adam renăscut; Himmo, regele Ierusalimului; Ultimul evreu. Decedat la Tel Aviv,
8 iunie 2013.
Robert Fogel – economist. Născut
la New York, 1922. Premiul Nobel pentru economie, 1993, pentru cercetări în
istoria economică prin aplicarea teoriei
economice, a metodelor cantitative şi a
schimbării instituţionale. Decedat la Oak
Lawn, Illinois, 11 iunie 2011.
Martin Buber – filozof. Născut la
Viena, 1878, emigrat în Palestina, 1938,
profesor la Universitatea Ebraică din
Ierusalim. Scrieri asupra hasidismului
şi misticii iudaice; lucrarea Ich und Du,
filozofie a dialogului. Decedat la Ierusalim, 13 iunie 1965.
Moise Safra – om de afaceri şi
filantrop. Născut la Aleppo, Siria, 1934,
stabilit la Sao Paulo, Brazilia, 1952.
Co-fondator al Banco Safra. Donator
pentru proiecte de sănătate, educaţie,
asistenţă socială în Israel. Decedat la

Sao Paulo, 15 iunie 2014.
Marc (Leopold Benjamin) Bloch –
istoric. Născut la Lyon, 1886. Specialist
în istoria medievală, cofondator al publicaţiei Annales d’histoire économique et
sociale. Lider în Rezistenţa Franceză,
asasinat de Gestapo în arest lângă
Lyon, la 16 iunie 1944.
Mordecai Ardon (Max Bronstein)
– pictor israelian. Născut la Tychow, Galiţia, 1896, emigrat în Palestina, 1933.
Printre lucrări: Viziunea lui Isaia despre
Pacea Eternă, vitralii, Biblioteca Naţională a Israelului. Decedat la Ierusalim,
18 iunie 1992.
Darius Milhaud – compozitor. Născut la Aix-en-Provence (1892). Compoziţii influenţate de jazz şi polifonie.
Printre lucrări: La création du monde.
Decedat la Geneva, 22 iunie 1974.
Ilya Mihailovici Frank – fizician
specialist în fizică atomică. Născut la
St. Petersburg, 1908. Premiul Nobel
pentru fizică, 1958, împreună cu Pavel
Cerenkov şi Igor Tamm pentru explicarea radiaţiilor. Decedat la Moscova, 22
iunie 1990.
Jonas Salk – medic virusolog.
Născut la New York, 1914. În 1952 a
experimentat şi pus în practică vaccinul
antipoliomelitic. Decedat la La Jolla,
California, la 23 iunie 1995.
Walther Rathenau – industriaş,
economist şi om politic. Născut la Berlin,
1867. Ministru de externe al Germaniei,
1922, a iniţiat Tratatul de la Rapallo
cu Rusia Sovietică. Asasinat la Berlin,
după două luni, la 24 iunie 1922, printre
motive fiind originea sa evreiască.
Noemi Shemer – cântăreaţă, compozitoare şi textieră, ”doamna cântecului israelian”. Născută la Kvutzat
Kinneret, 1930. Printre cântece: Yeru
shalayim shel Zahav (Ierusalimul de
aur). Decedată la Tel Aviv, 26 iunie 2004.
Yitzhak Shamir (Yezernitsky) – om
politic israelian. Născut la Rujany, Belarus, 1915, imigrat în Palestina,1935,
lider al organizaţiei Lohamey Herut
Israel. Prim-ministru al Israelului, 19831984, 1986-1992. Decedat la Tel Aviv,
30 iunie 2012.
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ה' אייר תשע"ז  -ו' סיוון תשע"ז

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

האסיפה הכללית של הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה:
תוכנית בת ארבע שנים תפתח דלת רחבה יותר לעתיד

בימים  3-2במאי השנה ,בבית
הכנסת הגדול שבעיר בוקרשט
התקיימה האסיפה הכללית של
הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה ושל קהילת יהודי בוקרשט,
ראשונה מאז הקונגרס השלישי
שלהפדרציה,שבו נבחרה הנהגתה
החדשה .בכנס השתתפו חברי מועצת
ההנהגה ,הרב הכולל של הפדרציה ,יו"ר
קהילת בוקרשט ,יושבי ראשי הקהילות
היהודיות שבערי השדה ,מוזמנים רבים
– נציגי ממשלת רומניה ,נציגי הדתות,
ראשי הארגונים היהודיים :אגודת
היהודים מרומניה קורבנות השואה ,בני
ברית רומניה ,אגודת הציונים ,האגודה
המרכזית לשיתוף בין רומניה לבין
ישראל.
ד"ר אאורל ויינר ,יו"ר הפדרציה,
הציג את מכלול התוצאות שהביאו
תשעה חודשי פעילות וכיווני הפעילות
החדשים לטווח זמן ממוצע וארוך .הוא
הראה שתוכנית ִמ ְתאר שסוקרה באשר
לעתידה של הפדרציה התבססה על
עקרונות הרציפות ,החידוש ,ההתנערות

והקידום המתמשך .יו"ר הפדרציה
הבליט במיוחד את התערות אנשי צוות
ההנהגה ,שנעשתה לא רק ברמת מועצת
ההנהגה ,אלא גם בקהילותובפרלמנט.
בהקשר זה נזכרו ההצלחות במסגרת
הפדרציה והקהילות ,ארגון והשתתפות
בפעילויות לאומיות ,חידוש המרכזים
לחינוך יהודי ויצירה יהודית ,של סעד
וסיוע רפואי ,שיפור ההישגים בשני
בתי האבות ,בבוקרשט ובאראד,
ובבוקרשט  -המשך פעולת שיקום
בית האבות .חיי הדת רשמו תוצאות
טובות מאוד וחיי התרבות אף הם .ד"ר
אאורל ויינר התייחס במיוחד למאבק
נגד האנטישמיות ולפעולות ההנצחה
של זכר השואה ,ברומניה ובחו"ל,
פעולות שבהן אנו משתתפים .בעתיד,
אמר הדובר ,צריכים לאמץ תוכניות
לארבע שנים ,יש לדון ולפתור את
בעיית התקנון ולעשות רפורמה במבנה
של כוח אדם ,בהם כבר נעשו צעדים
אחדים.
בהצגת התקציב ,הכולל רשימת
הכנסות והוצאות של שנת  ,2016התברר
שהתקציב היה מאוזן; מרבית הקרנות
הופנו אל הקהילות ולמען סעד וסיוע
רפואי .תוכנית ההכנסות וההוצאות
לשנת  2017גם כן מצפה לתקציב מאוזן
ומציגה את מקורות ההכנסה ויעדיהן –
רוב ההוצאות למען קהילות מקומיות,
לסעד וסיוע רפואי ,לפיתוח המרכזים
הקהילתיים היהודיים מבוקרשט ,יאסי,
אוראדיה ,קלוז' ,טימישוארה ,בוטושאני.
הקרנות לסעד ולסיוע רפואי גדולות
ב 12%-לעומת  ,2016והכספים שמגיעים
מקרן "קאריטאס" מוקצבים לארבעה
מדורים :המנהלת לסעד וסיוע רפואי,
מורשת ,פיתוח קהילתי ,זהות יהודית.
מוגשים לדיונים ,דו"ח בגין ההפעלה

התקציבית בשנת  2016וגם תוכנית
התקציב לשנת  ,2017התקבלו בהצבעה
באסיפה הכללית.
נקודה אחרת שנדונה באסיפה
הכללית קשורה במדיניות כוח אדם
ותשלום משכורות ,שבה נדרשים
תיקונים הנובעים ממדיניותה הכלכלית
של המדינה הרומנית ,פירושו של דבר
–העלאת שכר המינימום .תפקידה של
הפדרציה צוין בדו"ח ובדיונים ,והוא
לנסות להתאים במידת האפשר את
שיטת תשלום השכר בהתאם להעלאת
שכר המינימום על מנת למנוע אי-
התאמות אפשריות.
האסיפה הכללית דנה ואימצה
את תוכנית העדיפויות בפעילות של
הפדרציה ושל קהילת יהודי בוקרשט
לשנים  .2020-2016זו מתבססת על
תוכנית היעדים של הפדרציה והקהילה
שהתקבלה בקונגרס השלישי של
הפדרציה ,והושלמה עם כל ההצעות
שנעשו בימי הקונגרס .התוכנית החדשה
כוללת שבעה יעדים שמתייחסים לזהות
יהודית וחיי דת ,פיתוח הדמוקרטיה,
שיפור הסעד והסיוע הרפואי ,יעדים
כלכליים ולגבי נכסי דלא ניידי ,קידום
דמות היהודים וייצוג הפדרציה בזירה
הבינלאומית .כל אלה יתרמו לפיתוח
ושיפור החיים הקהילתיים ,לשימור
העדה שלנו ,כפי שיצא מן הדיונים
לגבי תוכנית זו.
במסגרת האסיפה הכללית הובלט
שיתוף הפעולה הטוב עם ארגון הג'וינט.
המשתתפים קיבלו ידיעות על אודות
פעילותו של חבר הפרלמנט החדש,
על השתתפות הפדרציה באירועים
בינלאומיים וכמו כן הוענקו אותות
לידידי הקהילה היהודית ועל מסירות
בעבודה.

יום העצמאות של ישראל בבוקרשט
בבוקרשט הבירה צוין יום העצמאות ה 69-של מדינת
בא ּ ֶת ֶנא הרומני ובמרכז הקהילתי היהודי .באתנא
ַ
ישראל
ניגנה התזמורת "כינורות התקווה" ,שהוזמנה על ידי שגרירות
ישראל .הכינורות היו שייכים בעבר לקורבנות השואה,
נגנים שלקחו את כלי הנגינה שלהם עמם למחנות .יצרן
כלי מיתרים אמנון ויינשטיין ,שבני משפחתו נספו בשואה,
עבד  20שנה כדי לשקם אותם ,היות שזו "דרך להביא את
זיכרון העבר באמצעותם של הכינורות הנסתרים הללו לחיינו,
להווה".
שגרירת ישראל ברומניה ,גב' תמר שמש ,דיברה לפני
הקונצרט על סמליות הפרויקט והתזמורת" :בשביל ישראלים
זו מצווה לכבד את אלה שסבלו על מנת שאנחנו נחיה
היום בחופש" .בשנה שעברה ,כאשר הייתה נשיאת האגודה
הבינלאומית לזכר השואה ,רומניה ריכזה את מאמציה למען
דמוקרטיה ולמען המאבק לחיסול כל הצורות של חוסר
סובלנות – אנטישמיות ,שנאת זרים ,גזענות – הדגיש שר

החוץ של רומניה ,תיאודור מלשכנו" .באמצעות קונצרט זה,
אנו מכבדים את כושרנו לעבור את הטרגדיות מן העבר
ולבטא תקווה לעתיד טוב יותר ,שבו לא יחזרו מעשים מאותו
סוג".
במרכז הקהילתי היהודי ,האירוע הביא דבר מה מן
האווירה של מדינת ישראל המודרנית ,באמצעות מוזיקה,
מזכרות ,מאכלים ,פעילות לילדים .המופע כלל רגעי אמנות
שבהם פעלו תלמידי בית הספר "לאודר" .רגע השיא היה
הופעתה של הזמרת הישראלית הידועה דפנה ארמוני.
"למדינת ישראל מקום חשוב בלבבות שלנו" ,היה המכנה
המשותף בנאומיהם של יו"ר הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה ,ד"ר אאורל ויינר; של מנהל הג'וינט
ברומניה ,ישראל סבג; של סגנית השגריר במסגרת השליחות
הדיפלומטית של ישראל ברומניה ,תניה ברג רפאלי; ושל
מארח האירוע ,מנהל המרכז הקהילתי היהודי אדריאן גירון.
בציבור נכחו נציגי הממשל ,אישי תרבות ,מנהיגים קהילתיים.

הגדרת האנטישמיות
– כלי עבודה נדרש

שנה לאחר שהנשיאות הרומנית
של האגודה הבינלאומית לזכר
השואה הצליחה לחבר הגדרת עבודה
של האנטישמיות ,משרד החוץ של
רומניה והמכון "אלי ויזל" ארגנו ב26-
באפריל שנה זו דיון בנושא המאבק
באנטישמיות ברומניה ובאירופה.
בהשתתפות רחבה בנוכחותם של
נציגי ארגונים של החברה האזרחית,
פרקליטות המדינה ,שני הבתים של
הפרלמנט הרומני ,יחד עם נציגי משרד
החוץ ,מכון "אלי ויזל" ,הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה ושל עוד
שני ארגונים יהודיים מרומניה – בני
ברית והאגודה לידידות רומניה-ישראל
–נדונה האפשרות שההגדרה שנקבעה
באגודה הבינלאומית לזכר השואה
יכולה לשרת את המאבק באנטישמיות.
מוזמן כבוד של הדיון היה מארק
וייצמן )מארצות-הברית( ,מנהל
לעניינים ממשלתיים של המרכז "סימון
ויזנטל".
השגריר מיכניא קונסטאנטינסקו,
יו"ר האגודה הבינלאומית לזכר השואה
בשנה שבה רומניה קיבלה את נשיאות
האגודה הנ"ל ושבמאמציו התממשה
הגדרת האנטישמיות ,שהתקבלה על
ידי  31מדינות ,אמר שארגן את הדיון
ההוא היות שעד עתה הבעיה נדונה
במסגרת סגורה .והוסיף ,שחשוב
ומעניין לשמוע את דעת המשתתפים
בנושע אפשרות השימוש בהגדרה ההיא
בתור כלי עבודה.
מארק וייצמן העריך את תועלת
ההגדרה ההיא והראה שארצות-הברית
קיבלה אותה אחרי שהוא הציג אותה
בקונגרס האמריקאי .הגדרה זו נולדה
לפי בקשתן של מדינות רבות שעמדו
בפני דחיית בקשות ענישה של מכחישי
שואה מחוסר הגדרה ברורה של
האנטישמיות.
בדבריהם ,המשתתפים הדגישו
את הצורך להתערבות רבה יותר
של החברה האזרחית במאבק נגד
האנטישמיות ,שנאת הזרים ,הגזענות
והרשעתם של אלה .לתשומת לבם של
המשתתפים הובא באשר למסגרת און-
ליין שבה מופיעות התקפות אנטישמיות
ונדרש להפסיק את התופעה .כמו
כן נדרש שמערכת המשפט תפעל
בנמרצות להביא להרשעת הנוהגים
בחוסר סובלנות .במקביל צוין
שקיימות קביעות אירופאיות אחדות
שמקשות על קבלתן של החלטות
הרשעה .כל המשתתפים תמכו ברעיון
לקבל גם ברומניה הגדרה אופרטיבית
לאנטישמיות ,שתהווה כלי של ממש
במאבק בתופעה זו.

מלחמת ששת הימים אחרי  50שנה
"קרבות התקיימו בסמטאות הצרות
שבעיר העתיקה של ירושלים .על מנת
לא להרוס את המבנים בעלי ערך
היסטורי ואת המקומות הקדושים ,הקרב
היה קשה יותר וחיילים ישראליים רבים
נפלו כאן" ,אמר ד"ר לוסיאן הרשקוביץ.
י' נאמן היה בקו החזית בימים
האלה שבתחילת יוני  .1967הוא עמד
מול המוות פעמים רבות ובהיותו רופא
הציל את חייהם של חיילים רבים .על
מעשי הגבורה שלוהוא קיבל צל"ש.
"השתתפתי בשני קרבות .הראשון
היה בגבול מצרים ,השני בגבול סוריה",
זוכר הרופא הצבאי לשעבר ,כעת במאי
קולנוע.
"הגדוד שלי הועבר ליד הגבול
הבינלאומי עם מצרים .לילה לפני פרוץ
המלחמה ,כל הגדוד חצה את הגבול
והצטרכנו ללכת ברגל  15קילומטר
בערך דרך גבעות חול עם כל הציוד

עלינו .המשימה הייתה לתקוף עמדה
מצרית שניהלה קרב נגד טנקים .היינו
כבר סחוטים כאשר הגענו לקרבת
העמדה המצרית ההיא,ובכל זאת
הצלחנו במשימה .הייתה מצדנו התקפה
מהירה וכבשנו את כל הגבעה .לאחר
מכן פיזרנו את כוחותינו שם בשטח
כדי להגן על העמדה שכבשנו זה עתה.
ואולם באותו זמן ,חיילים רבים נהרגו
או נפצעו" ,זוכר ומספר י' נאמן.
יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה דאג לבני משפחתו שהיו
בישראל" .חייתי חזק את האירועים
האלה מפני שחלק גדול של משפחתי
יכולת שלא
ָּ
היו במדינת ישראל .לא
לדאוג ולחשוב על שלום האח ,האחיות
והאחיינים .כמו כן ברצוני להדגיש
את עמדתם של רומניה ושל הרב
הראשי ,משה רוזן ,יו"ר הפדרציה .אחרי
 1967הוא נשא נאומים לוהטים פרו-

ישראלים" ,אמר ד"ר אאורל ויינר,
שבאותם ימים היה עובד מחקר צעיר
במכון לחקר הסחר.
"אכן ,אני עצמי בתור יהודי ,ויהודי
רומניה בכלל ,נהנינו מתוצאות מלחמת
ששת הימים" .ב 5-ביוני ימלאו  50שנים
מאז מלחמת ששת הימים .אולי הרגע

החשוב ביותר בקיומה של מדינת ישראל
אחרי הכרזת עצמאותה .סכסוך שעדיין
משאיר את השלכותיו וממנו צריכים
ללמוד כל הצדדים המעורבים.
כתבה זאת נכתבה בסיוע המכון
הרומני לתרבות.
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Drumul
spre teatru

David Esrig şi Commedia
dell’arte

Preluând titlul rubricii mele (care,
iată, a ajuns la cea de a 100-a apariţie),
drumul spre teatru trece (este facilitat
şi nuanţat) şi prin cultură, în sens mai larg. Mă refer,
desigur, la zestrea de informaţie (şi nu numai!) a spectatorilor, care poate influenţa receptarea, în prelungirea
trăirii de emoţie şi gând în priză directă. Mă refer şi la recursul făcut de
creatorii scenici la sugestii şi chiar „lecţii” ale istoriei teatrului, considerate
izvoare de inspiraţie şi expresivitate veşnic vii. Un fenomen actualizat
prin multe deschideri înnoitoare din ultima jumătate a secolului trecut,
când s-a manifestat pregnant tendinţa recuperării „rădăcinilor teatrului”,
a fascinaţiei pentru spiritul originar, ceremonial, magic-religios.
O atare tentaţie l-a urmărit întreaga viaţă şi pe marele regizor şi profesor care este David Esrig. O personalitate care s-a născuit la Haifa în
1935, dar care a revenit (la 3 ani) în ţara natală a părinţilor săi. O personalitate care s-a format în România şi a colaborat cu TES. Montările lui
Esrig cu „Troilus şi Cressida” (1965) şi, mai ales, „Nepotul lui Rameau”
de la „Bulandra”, cu Dinică şi Moraru, au rămas de neuitat.
Marea tentaţie pentru Esrig, de-alungul întregii sale creaţii, a fost
„Commedia dell’arte”. Stau mărturie „Trei gemeni veneţieni”, activitatea
experimentală inspirată de teatrul de iarmaroc (de la Paris). Apoi, după
stabilirea în Germania (1974), „Farsa Jupânului Pathlin” (Bremen) şi mai
ales frecventele reluări, începând de prin 1960, cu „Vicleniile lui Scapin”,
la Bucureşti, Bremen, München, Essen, Berna, etc.
Despre această pasiune, care s-a răsfrânt şi în metoda sa de modelare şi de lucru cu actorii, vorbeşte şi „Commedia dell’arte”. O carte-athanor,
coordonată de David Esrig (adevărată bijuterie bibliofilă, apărută în 1985
în Germania, iar acum, în tălmăcirea lui Victor Scoradeţ, reprodusă şi
dăruită nouă de Editura „Nemira”.
Volumul reface istoria „genului” născut din viaţă şi din observarea ei
atentă, dar şi din vocaţia satirică, din nevoia de răsturnare a convenţiilor
şi tabuurilor în favoarea râsului eliberator. Un tip de spectacol popular,
născut în pieţe şi bâlciuri şi în vremea Carnavalului, pe urmele unor
tradiţii (de farse, circ, claunerii) milenare, în Italia secolului al XVI-lea, la
Bergamo, Ferrara, Veneţia, Neapole.
O formă de artă care a înflorit în Parisul lui Ludovic al XIV-lea şi „a
prins” în Germania, Anglia, Elveţia, Rusia, fertilizând şi scena cultă.
Pe urmele lui M. Bachtin, Esrig dezvoltă specificul „spiritului carnavelesc”, insistă pe motivul „lumii pe dos” şi pe formele comice exuberante
spre grotesc. Suntem familiarizaţi cu istoria şi cu tipologia pe care le-a
propus (de la Arlecchino la Brighella, la Pantalone, Pulcinella, il Dottore
şi il Capitano), ori cu variantele lor germane (Hanswurst), franceze (Polichinelle), engleze (Jack Puding) şi spaniole (Don Cristobal). Cunoaştem
figuri ilustre de interpreţi. Reţinem, îndeosebi, specificul estetic, eliberarea
de tirania textului scris, „fix”; accentul pe vizualitate şi mişcare; rolul excepţional al improvizaţiei; specificul gesturilor, măştilor şi al costumelor
cu elemente codificate.
Deosebit de importante sunt trimiterile la urmaşii contemporani: în
teatru (Marcel Marceau, Mario Moretti – de la Piccolo Teatro); în film
(Buster Keaton, etc.).
Apărută sub semnul civilizaţiei imaginii, cartea fascinează prin materialul ilustrativ şi iconografic fără egal, propus de David Esrig.
NATALIA STANCU
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UNESCO e doar vârful aisbergului

Faptul că UNESCO a votat o nouă rezoluţie
antiisraeliană, prin care Ierusalimul este considerat
„teritoriu ocupat” de israelieni (!!!), nu poate constitui o surpriză pentru nimeni, lipsa de obiectivitate a
acestei organizaţii a ONU fiind deja notorie.
Am mai scris pe acest subiect şi anul trecut, în
octombrie, când a fost adoptată „Rezoluţia asupra
Palestinei ocupate”. Atunci, 23 de state au votat
pentru, şase împotrivă şi 27 s-au abţinut. Şi în
octombrie, şi acum, rezoluţia antiisraeliană a fost
înaintată de Algeria, Egipt, Liban, Maroc, Oman,
Qatar şi Sudan. Acum au susţinut-o 22 de ţări,
zece au fost împotrivă (Grecia, Italia, Lituania,
Marea Britanie, Olanda, Paraguay, St Cristofor, Togo, Ucraina şi SUA), iar 23 s-au abţinut,
neexistând un punct de vedere comun al membrilor
UE, unii dintre ei aprobând documentul (de pildă,
Suedia), alţii opunându-se, mulţi abţinându-se.
Desigur, subţierea rândurilor statelor care votează în favoarea unor astfel de rezoluţii (de la 33
în aprilie 2016, la 23 în octombrie şi 22 în aprilie
2017) este un punct câştigat de politica externă a
Ierusalimului, dar ea nu opreşte molima politizării
unor organisme internaţionale, care încearcă tot
mai des să impună decizii antiisraeliene.
Deşi, conform statutului UNESCO, organizaţia
ar trebui să se ocupe de „coordonarea cooperării
internaţionale în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii şi comunicaţiilor”, în rezoluţie citim despre modul
în care această organizaţie „deplânge confruntările
militare din şi din preajma Fâşiei Gaza şi victimele
umane”, precum şi „permanenta închidere a Fâşiei
Gaza” de către Israel, „puterea ocupantă”. Ceea
ce nu reiese din Rezoluţie este dacă amintitele
confruntări sunt probleme legate de educaţie, de
ştiinţă, de cultură sau de comunicaţii, pentru ca
ele să intre în sfera de preocupări a UNESCO... Şi
nici de ce sunt deplânse luptele, dar nu şi victimele
terorismului. Este unul dintre motivele pentru care
ministrul adjunct de externe al Israelului, Tzipi Hotovely, la unison cu liderul opoziţiei, Isaac Herzog,
acuză rezoluţia de „falsificarea istoriei”.
Aici însă, ajungem la punctul fierbinte pe care
îl evidenţiază adoptarea acestei rezoluţii, şi anume
faptul că politica se întinde ca o pecingine asupra
a tot mai multe foruri internaţionale şi a tot mai
multe evenimente care, în aparenţă, nu au nimic
de-a face cu politica, dar care devin redute pentru
propagarea unei atmosfere antiisraeliene.
După recentul vot al Comitetului Executiv al
UNESCO, Argentina, Brazilia şi SUA au subliniat
că „este deplasat conţinutul politic al rezoluţiei”
adoptate şi că „politizarea tot mai profundă erodează prestigiul” acestui for mondial. Dar ceea
ce se întâmplă acum ar putea fi o palidă imagine

Gândul
scris

faţă de ceea ce am putea
vedea din noiembrie încolo, dacă vor fi aleşi favoriţii actuali la preşedinţia Conferinţei Generale a
UNESCO (Arabia Saudită) şi la cea a Comitetului
Executiv (Iran)!
Desigur, s-ar putea argumenta că, în actuala
construcţie politică internaţională, UNESCO şi rezoluţiile sale au cam tot atâta importanţă şi putere
câtă aveau sindicatele din România pe vremea
lui Nicolae Ceauşescu şi că ele nu schimbă nimic
din situaţia concretă din Israel. Şi totuşi, un instrument muzical este doar un instrument, dar dacă îl
plasăm împreună cu altele, obţinem o orchestră a
cărei voce poate deveni greu de ignorat. În acest
sens, politizarea UNESCO, în special în momentul
în care se discută tot mai intens despre reluarea
negocierilor de pace israelo-palestiniene şi despre
soluţia „două state”, face din organizaţia culturală
a ONU numai vârful unui aisberg.
Din gheţarul de dimensiuni din ce în ce mai
ameninţătoare fac parte mişcări evidente şi declarate, cum sunt cea de boicotare şi sancţionare
a Israelului (vestita BDS), care câştigă teren în
unele universităţi din Europa, SUA, Africa de Sud,
în primării (steagul palestinian a fluturat deasupra
primăriei din Dublin pentru a marca „50 de ani de
la ocuparea Cisiordaniei de către Israel”), dar şi
în organisme precum ... FIFA! De pildă, al 67-lea
Congres al Federaţiei Internaţionale de Fotbal a
trebuit să dezbată o solicitare a Asociaţiei Palestiniene, prin care se cerea excluderea Israelului
pentru susţinerea acordată unor echipe evreieşti
din Cisiordania. Solicitarea a fost respinsă, dar ea
a suscitat din nou discuţii despre relaţiile dintre
Israel şi Cisiordania.
De asemenea, împlinirea a 100 de ani de la
Declaraţia Balfour a fost un moment utilizat de
„îngerul păcii” Mahmoud Abbas pentru a anunţa
că va da Marea Britanie în judecată dacă Guvernul
Majestăţii Sale nu îşi cere public scuze poporului
palestinian, iar o petiţie în acest sens a fost semnată de 13.500 de persoane. Răspunsul firesc al
Londrei a fost că autorităţile „sunt mândre de rolul
jucat în crearea Statului Israel”, dar iniţiativa a
produs agitaţii şi demonstraţii pe tema „ocupaţiei
israeliene”, ca să cităm UNESCO.
Exemplele ar putea continua, dar e limpede că
organizaţia culturală din cadrul ONU este numai
vârful unui aisberg, semnalând existenţa unui grup
care încearcă să creeze falsa impresie că atitudinile antiisraeliene pot fi justificate prin tentativele
de atragere în operaţiuni de denigrare a unor foruri
de importanţă mondială.
Un fel de cor interpretând aria calomniei!
ALX. MARINESCU

Un alt Carol Feldman

Realitatea
cărţii

Actor cunoscut şi
scriitor prolific, Carol Feldman este una
dintre personalităţile artistice cele mai
complexe ale Alialei
originare din România. Format ca actor la
şcoala TES, el a început să publice în presa
de limbă română din
Israel chiar din anul
sosirii (1965). În anii
‘90, pe fondul reluării legăturilor fireşti cu
ţara natală, s-a dedicat din ce în ce mai
mult literaturii de ficţiune, afirmându-se
în special ca prozator. Romanele sale
Domnişoara (2007) şi Romanul unui
evreu (2014), împreună cu culegeri de
proză scurtă ca De unde am venit (2005),
Povestiri de aici şi de acolo (2005) sau Articole... de larg consum (2012), au impus
un creator de universuri ficţionale realiste,
în care elementul autentic, de sorginte
autobiografică, e subsumat verosimilităţii
şi relevanţei întregului.

Cu volumul După colţ*, recent apărut
la Editura Hasefer, deschidem o altă
faţetă a personalităţii literare a lui Carol
Feldman. Cartea este o colecţie de 23
de proze scurte, precedate de un prolog
şi încheiate printr-o confesiune (În loc de
epilog. România alinărilor mele), care ne
livrează şi “cheia” în care trebuie citite
prozele anterioare. Prozatorul, rămânând
realist, se întoarce în lumea memoriei şi,
printr-o admirabilă anamneză scripturală,
ne livrează segmente semnificative din
ceea ce constituie “lichidul amniotic” al
creaţiei lui Carol Feldman.
Proze ca Grand’ Maman, Pâine cu
mămăligă, Tanti Motea, Profesoara de
română, Baba Sura sau Dugheana lui
Zeida – ca să le citez numai pe cele mai
pregnante sub aspectul realizării artistice
– oferă o altă perspectivă narativă asupra
mediului evreiesc românesc decât cea
din care a rezultat, să zicem, Romanul
unui evreu. Aceeaşi lume, dar un alt
mod de asumare a ei: o privire după colţ,
încărcată de o anumită taină şi surpriză,
care decurge din intimitatea prozatorului
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cu personajele
şi întâmplările
relatate. Cum
spune, foarte
inspirat, Alexandru Marinescu în cuvântul înainte,
După colţ este
o carte a surprizelor, deopotrivă pentru
cititor şi autor.
Pentru cititor,
prin decupajele pe care
Carol Feldman – originar din spaţiul tulcean – le operează asupra memoriei sale
afective personale, plină de personaje şi
contexte neobişnuite, azi; pentru autor,
prin noutatea unei formule narative care
pune pe primul plan autenticitatea, şi nu
rigoarea construcţiei arhitecturale.
Trebuie să mărturisesc că acest Carol
Feldman îmi place la fel de mult ca acela
din Domnişoara sau Romanul unui evreu.
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Nu numai pentru că principiul sentimental
are, în artă, la fel de multă relevanţă ca
principiul raţional (din care s-au alimentat
creaţiile epice anterioare ale scriitorului).
Ci şi pentru că, alimentându-se dintr-o
mare suferinţă personală – pierderea
soţiei Betty, căreia îi este dedicat volumul
–, prozele din După colţ ating, în alt mod
decât creaţiile anterioare ale lui Carol
Feldman, măsura artei adevărate.
Avem, în persoana acestui autor, un
scriitor de limbă română din Israel care
contează cu adevărat în literatura română
de azi, un artist capabil să se reinventeze
şi un tezaur afectiv al vieţii evreieşti din
vechea Românie. Tot atâtea motive să citim După colţ, volum de proză scurtă care
se parcurge pe nerăsuflate şi ne oferă o
incursiune în mentalul afectiv al acestui
creator complex care e Carol Feldman.
RĂZVAN VONCU
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