Shana Tova!
Întrucât numărul următor
al revistei va apărea la
sfârşitul lunii septembrie,
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Iaşiul a vorbit deschis despre pata neagră din trecutul său
Simpozionul „Comemorarea a 76 de ani de la Pogromul de la Iaşi”

Manifestările, organizate de Primăria
Municipiului, împreună cu Comunitatea
Evreilor din Iaşi, sub genericul „Marşul
Vieţii”, pentru a comemora tragicele evenimente petrecute în timpul Pogromului
de la Iaşi din iunie 1941, au debutat în
după-amiaza zilei de 27 iunie 2017, cu
simpozionul „Comemorarea a 76 de ani
de la Pogromul din Iaşi”.
Primarul Municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a deschis lucrările arătând că Iaşiul
are datoria de a nu da uitării ceea ce s-a
întâmplat aici în urmă cu 76 de ani, de a
cinsti memoria victimelor şi de a sărbători
supravieţuitorii şi pe cei care, în acele zile
ale neomeniei, au dat dovadă de înalt
umanism, salvându-i şi apărându-i, uneori
chiar cu preţul propriei vieţi, pe semenii
lor de origine evreiască. „Marşul Vieţii
vine să vorbească despre viaţă, despre
frumuseţea de a trăi şi despre necesitatea
de a promova viaţa oricând şi oriunde ne
aflăm pe acest pământ”. Edilul a adăugat
că Iaşiul este un oraş „care a avut forţa
să vorbească direct, deschis şi absolut în

măsura adevărului despre o pagină din
istoria sa şi a acestei ţări, care s-a petrecut, care nu poate fi dată uitării”. Vorbitorul
a evocat, de asemenea, momentele de
înaltă simţire sufletească trăite în momentul când a păşit pe pământul Ţării Sfinte
şi strânsele relaţii de prietenie cu Comunitatea Evreilor din Iaşi şi cu Asociaţia
Evreilor Israelieni Originari din România.
Prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon a arătat: „Pogromul antievreiesc din
iunie 1941 este parte a trecutului nostru
istoric, pe care cu greu ni l-am asumat,
după 1989, în calitate de comunitate locală şi naţională. Comunitatea evreiască
din Iaşi număra, la începutul celui de-al
doilea război mondial, 45.000 de suflete,
respectiv peste jumătate din populaţia
totală a oraşului.
Pogromul din Iaşi a fost premeditat,
după cum afirmă în lucrările sale, pe
bază de documente clare şi edificatoare,
regretatul istoric Jean Ancel (z.l.) şi a fost
declanşat la 29 iunie 1941 ca urmare a
ordinelor date de Ion Antonescu, condu-

cătorul guvernului român de la acea dată.
La violenţe au participat militari, poliţişti şi
jandarmi români, soldaţi germani, legionari şi o parte a populaţiei civile din Iaşi.
Mii de victime au căzut pe străzile Iaşiului,
la poarta şi în curtea Chesturii, împuşcate
sau lovite în cap cu arme sau cu bâte.
A doua zi, în zori, cei rămaşi în viaţă au
fost îmbarcaţi în două trenuri de vite,
cunoscute în istorie ca „Trenurile morţii”.
Conform datelor publicate în Raportul
final al Comisiei Wiesel, în Pogromul de la
Iaşi şi în „Trenurile morţii” au pierit 14.850
de evrei. Extrem de puţine au fost familiile
evreieşti care nu au pierdut măcar o rudă
în acel groaznic măcel.
Au existat şi OAMENI de mare omenie, precum farm. D. Beceanu, ing.
Gr. Profir, Viorica Agarici, preotul Gh.
Răsmeriţă, ing. P. Naum ş.a., care au
salvat concetăţeni evrei. Ei au fost fericite
excepţii de la nebunia colectivă a urii şi
MARTHA EŞANU

(Continuare în pag. 7)

Supravieţuitorii
Pogromului de la Iaşi
şi ai „Trenurilor morţii”
vor primi despăgubiri
Supravieţuitorii Pogromului de la Iaşi
din 1941 şi ai „Trenurilor morţii” vor primi
compensaţii din partea statului german,
a anunţat Julius Berman, preşedintele
Claims Conference, după negocieri cu
guvernul de la Berlin. Potrivit acordului,
supravieţuitorii vor primi o creştere a
ajutorului casnic şi a altor servicii, oferite prin intermediul programului global
al Claims Conference. O parte din fonduri va fi folosită pentru pensii acordate
supravieţuitorilor care nu dispun de nici
un fel de venituri. (E.G.)
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Interviul

lunii
iulie

cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer

Respect pentru trecut,
reconstrucţie pentru viitor
– Niciodată nu e lipsă de probleme.
Au apărut şi unele noi?
– Nu le-aş spune probleme noi, mai
degrabă le-aş numi cronice: găsirea de
fonduri pentru reabilitări de sinagogi,
pentru îngrijirea cimitirelor. În drum spre
Iaşi, la comemorarea pogromului din
urmă cu 76 de ani, am vizitat comunităţi
şi obşti cu astfel de probleme, împreună
cu secretarul general al F.C.E.R., Eduard
Kupferberg, prim-rabinul Rafael Shaffer,
directorul CAPI, Rudy Marcovici. La
Focşani, sinagoga se deteriorează pe
zi ce trece. Lucrările de consolidare şi
reabilitare sunt urgente şi e nevoie de
fonduri. Sediul obştii din Buzău a fost
renovat, dar şi sinagoga trebuie să
fie renovată. Expertiză tehnică avem,
fonduri – nu. Este important să facem
locuibilă clădirea administratorului la
cimitirul nou, ca să evităm vandalizările.
Am putea obţine fonduri din vânzarea
unui teren expertizat din apropiere.
Procesul de reabilitare a Sinagogii Cerealiştilor din Bacău e dificil. Deocamdată,
avem certificatul de urbanism, după ce
conducerea comunităţii a obţinut actele
de proprietate asupra sinagogii şi a terenului aferent. Am discutat cu conducerea
comunităţii, cu Mircea Cojocaru, expert
în construcţii, şi cu ec. Adrian Bălan,
specialist în proiecte pentru obţinerea
de fonduri europene. Proiectarea trebuie
făcută rapid, indiferent de sursa de finanţare – fonduri europene axa 5-1, fonduri
de la Primărie, Consiliu Judeţean – ca
să putem beneficia de legea nr. 350/
2005, prin care se pot aloca bani pentru
obiective de cult. Pentru expertizare,
s-au direcţionat fonduri de la Fundaţia
„Caritatea”, urmând ca-n 2018 să se
aloce suma pentru documentaţii.
– Stadiul lucrărilor la Sinagoga din
Hârlău?
– Şi acolo e nevoie de fonduri, de
această dată pentru restaurarea picturilor de pe plafon. Lucrările de reconstrucţie şi îmbunătăţiri funcţionale sunt gata.
Cred c-o vom reinaugura de Hanuca,
anul acesta.
– Şi la Aron Kodeş-ul Sinagogii Mari
din Iaşi?
– Lucrările de reabilitare sunt în curs.
S-a discutat cu arh. Pia Ştefania Stinghe,
restaurator de monumente istorice, care
le coordonează. Sperăm că vor fi terminate până la sfârşitul anului, după care
începe finisarea porţiunii de zid unde
va fi montat.
– Participări la evenimente externe?
– Împreună cu preşedintele comunităţii orădene, ing. Felix Koppelmann, am
luat parte la comemorarea Holocaustului
din România, organizată la Yad Vashem
– Israel. Evenimentul a fost unul de anvergură: circa 800 de participanţi, printre
care oficialităţi israeliene, E.S. Hans
Klemm, ambasadorul SUA la Bucureşti,
şi E.S. Tamar Samash, ambasadorul
Israelului în România, consilierul prezidenţial Andrei Muraru, care a transmis
mesajul preşedintelui României, Klaus
Iohannis. Fireşte – un grup numeros
de israelieni originari din România. Inclus în program cu o luare de cuvânt,
m-am referit, în discurs, la comemorări
ale Holocaustului pe care F.C.E.R. le
organizează anual, în colaborare cu
Institutul „Wiesel”. Am apreciat modul în
care statul român aplică recomandările
formulate în Raportul Comisiei „Wiesel”;
recenta iniţiativă de înfiinţare a unui
Muzeu al Evreilor şi al Holocaustului în
România şi faptul că Primăria Generală
a Capitalei a atribuit Institutului „Wiesel”
un spaţiu pentru muzeu în Centrul Vechi
al Capitalei; acţiunile, sub egida preşe-

dintelui României, Klaus Iohannis, de
combatere a antisemitismului şi de păstrare a memoriei Holocaustului, pentru
care Comitetul Evreiesc American i-a
acordat Trofeul anului 2017, cu prilejul
recentei vizite în SUA. Alt nucleu a fost
prezentarea programului de amploare
al F.C.E.R. de prezervare, renovare şi
reabilitare a lăcaşurilor de cult mozaic
din România, cu sprijinul Fundaţiei „Caritatea” şi al autorităţilor de stat, centrale
şi locale. Am oferit câteva exemple de
reabilitare de sinagogi, cu lucrări în curs
de finalizare: Sinagoga Mare din Iaşi, Sinagoga Ortodoxă din Oradea, Sinagoga
din Alba Iulia.
– Interes în media?
– Comemorarea a fost marcată de
Kol Israel şi de săptămânalul de limbă
română „Jurnalul Săptămânii”. Solicitat
pentru un interviu de corespondentul
Radio România Actualităţi în Israel, Dragoş Ciocârlan, am vorbit despre motivele
prezenţei mele în Israel; cu precădere,
despre participarea la evenimentul de
la Yad Vashem, dar menţionând şi pregătirile pentru „Marşul comemorativ Elie
Wiesel z.l.”, care va avea loc la Sighet.
– Cu siguranţă, au mai fost şi alte
întrevederi.
– Da, am mai avut întâlniri cu preşedintele şi directorul general ai AMIR,
Micha Harish şi Eyal Fabian. Am discutat probleme legate de alocaţiile de la
Fundaţia „Caritatea”, stadiul în care se
află construirea Muzeului Iudaismului
din România, la Roş Pina. Am elaborat
un Acord de colaborare între F.C.E.R. şi
AMIR, urmând să fie ratificat cu prilejul
vizitei la Bucureşti a preşedintelui AMIR,
invitat la Simpozionul „Filderman”. Am
avut o întrevedere cu reprezentanţi ai
organizaţiei „Keren Kayemet L’Israel”
pe tema unor donaţii de proprietăţi din
România către F.C.E.R. După primirea
de documente descriptive, voi supune
oferta unei analize din partea CAPI şi
Oficiului Juridic, după care va fi dezbătută în Comitetul Director. Directoarea
ziarului „Jurnalul Săptămânii”, Doina
Meiseles, a fost amfitrioana unei întâlniri
cu personalităţi din Aliaua română. Am
purtat discuţii cu preşedintele Comitetului Executiv şi cu directorul de Comunicare şi Relaţii Publice ai organizaţiei
„Limmud”, Chaim Chesler,respectiv, Natasha Chechik, co-organizatori, împreună cu F.C.E.R. şi Primăria din Sighet, ai
sus-amintitului eveniment internaţional
„Marşul Comemorativ Elie Wiesel z.l.”,
care va avea loc în prima decadă a lunii
septembrie a.c., fiind dedicat memoriei,
laureatului Premiului Nobel pentru pace,
originar din Sighet.
Am avut o convorbire cu directorul
Joint România, Israel Sabag, legată
de parteneriatul F.C.E.R. - Joint, cu
referiri la stadiul în care se află lucrările
la proiectul de înfiinţare a Centrului de
Educaţie şi Învăţământ „Cultura Nouă”,
în clădirea fostei şcoli primare din Complexul „Ciocanul”, unde, ca prim pas,
urmează să funcţioneze grădiniţa „Gan
Eden”. Am mai discutat despre stadiul
lucrărilor de modernizare la Căminul
„Rosen” şi despre unele probleme cu
care se confruntă DASM. Dintre preocupări nu lipsesc relaţiile F.C.E.R. cu
Fundaţia „Caritatea”.
– Proiecte pe termen scurt?
– Modificări funcţionale la Templul
Coral, pentru ca acesta să poată servi
ca sală de concert, inaugurată cu recitalul Formaţiei camerale „Trio Sterlin”;
IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 13)
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Silviu Vexler
l-a însoţit pe
Liviu Dragnea
la Ierusalim
Din activitatea
deputatului F.C.E.R.

Deputatul F.C.E.R.-C.M., Silviu Vexler,
a făcut parte din delegaţia care l-a însoţit
pe preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu
Dragnea, în vizita făcută la Ierusalim, în
zilele de 11-13 iulie, la invitaţia preşedintelui Knesset-ului, Yuli-Yoel Edelstein.
Misiunea Legislativului român a avut loc
cu prilejul primei sesiuni din cadrul iniţiativei „Parliament to Parliament”.
„M-am bucurat, în mod cu totul special,
să îl revăd şi să pot discuta cu domnul
Yuli Edelstein, preşedintele Knessetului”, a scris Silviu Vexler pe pagina sa
de Facebook. La întoarcere, el a subliniat caracterul pragmatic al convorbirilor
româno-israeliene, care au potenţialul
de a contribui la dezvoltarea relaţiilor
bilaterale, fiind apreciate de şefii ambelor
delegaţii. Au fost abordate subiecte legate
de consolidarea cooperării, utilizarea
diplomaţiei parlamentare pentru promovarea obiectivelor economice şi ştiinţifice
stabilite de cele două părţi, identificarea
unor instrumente concrete de lucru pentru
stimularea investiţiilor.
Programul misiunii române a cuprins
întrevederi la nivel guvernamental, cu pre-

mierul Benjamin Netanyahu, a precizat
Silviu Vexler. Prim-ministrul israelian l-a
felicitat pe Silviu Vexler „pentru adoptarea
legii prin care indemnizaţiile acordate supravieţuitorilor Holocaustului se majorează şi a mulţumit Parlamentului României
pentru susţinerea şi promovarea acestei
iniţiative”.
Referindu-se la schimbul de opinii cu
şeful Executivului de la Ierusalim, Liviu
Dragnea a scris pe pagina sa de Facebook că au fost discutate „oportunităţile
de a consolida cooperarea noastră prin
atragerea capitalului israelian în Fondul
Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, dar şi
în alte sectoare ale economiei româneşti.
Printre principalele teme discutate s-au
regăsit cooperarea în domeniul cercetării
tehnologice şi industriale”, precum şi realizarea proiectului imobiliar „Laser Valley”,
în sectorul 5 al Capitalei, în apropiere
de Complexul de la Măgurele. De altfel,
România şi Israelul au o colaborare excelentă în sectorul de apărare, al securităţii
cibernetice şi în educaţie.
A.M.

Aniversare ARAD – 300

• Între 12-14 septembrie, aniversarea a 300 de ani de la apariţia comunităţii
evreieşti arădene
Combinaţia din titlu are o semnificaţie
deosebită pentru comunitatea evreilor din
Arad. În anul 1717, în urmă cu 300 de ani,
a fost eliberat primul permis de stabilire
pentru două familii de evrei în oraşul
Arad. Baronul Stefan Kosa a redactat o
scrisoare de protecţie pentru aceştia şi de
atunci a început dezvoltarea comunităţii
evreieşti urbane, deoarece în localităţi
din afara oraşului trăiau de-acum evrei.
Pentru actualii membri ai comunităţii arădene, cea de a 300-a aniversare a acestui
eveniment a devenit prilej de sărbătoare,
de aceea au decis să-l marcheze festiv,
invitând atât din ţară, cât şi din străinătate ”fiii evrei ai Aradului”. Printre ei se va
afla şi Peter Fritz, descendentul evreului
Elias, unul dintre cei doi ”părinţi fondatori” ai comunităţii arădene. Invitaţii vor
putea participa la un şir de evenimente
ce se vor desfăşura la Arad între 12-14
septembrie a.c.
– Va fi şi un prilej de a-i aduna pe evreii
arădeni din toate colţurile lumii, ne povesteşte ing. Ionel Schlesinger, preşedintele
C.E. Arad. Îi vom revedea pe vechii prieteni, deoarece trebuie să vă spun că până
acum şi-au anunţat prezenţa peste 90 de
persoane din străinătate, nemaivorbind
de cei de-aici, din Arad şi din ţară. La
deschiderea festivă contăm pe 200 de
participanţi. Printre ei sperăm să fie de
faţă conducerea Consiliului Judeţean, a
Primăriei, a F.C.E.R., a JDC, şi, vreau să
subliniez, cu toţii ne-au sprijinit material în
organizarea evenimentului; reprezentanţi
ai unor comunităţi din Ungaria cu care
avem relaţii apropiate, ai unor comunităţi
din ţara noastră, personalităţi ale vieţii
culturale şi religioase arădene, tineri şi,
bineînţeles, membrii comunităţii noastre.
La ceremoniile religioase aşteptăm să
participe rabinul A.Ehrenfeld şi prim-rabinul Rafael Shaffer.
– Vorbiţi-ne puţin despre conţinutul
programului.
– Programul celor trei zile va fi deosebit de bogat. Acesta va avea trei dimensiuni. Prima – transmiterea unor informaţii
interesante în cadrul unor conferinţe şi

lansări de carte, legate de istoria evreimii arădene şi de marea personalitate a
rabinului reformator Aron Chorin.
A doua – cea culturală, cu un program
muzical variat. Astfel, la Sinagoga Neologă va avea loc concertul vechiului nostru
prieten, prim-cantorul Vienei, Shmuel
Barzilai, şi al corului de copii al Liceului de
artă ”Sabin Drăgoi”. La cererea expresă a
oaspeţilor noştri din Israel, am invitat de
la Bucureşti formaţia de klezmeri.
Cea de-a treia componentă este cea
turistică, care a ţinut cont, de asemenea,
de dorinţa oaspeţilor noştri din străinătate.
Ei vor să revadă locurile din copilăria şi
tinereţea lor din jurul Aradului, de aceea
am organizat un program numit „Drumul
vinului”, o plimbare prin podgoriile Aradului, din care nu poate lipsi o degustare de
vin cu un prânz savuros la Miniş. Se va
face şi un tur al oraşului Arad, cu posibilitatea vizitării atât a unor locuri vechi, cu
tradiţii istorice, cât şi a celor noi, deoarece
cu siguranţă cei plecaţi vor să vadă dacă
şi cum s-a schimbat oraşul copilăriei lor.
Aici aş vrea să menţionez că la unele
programe, de pildă în excursia la podgorii
sau la două din cele trei cine, din lipsă de
spaţiu, nu putem invita pe toată lumea,
dar sperăm că restul programului o să
dea satisfacţie participanţilor.
– Cum staţi cu pregătirile?
– În mare, lucrurile se cunosc, dar mai
sunt numeroase detalii de rezolvat, surprizele pot apărea şi în ultimul moment.
Cea mai mare problemă va fi măsura în
care oaspeţii care s-au anunţat şi pentru
care am făcut de-acum rezervări la hotel,
masă, autocar, îşi vor menţine dorinţa de
a fi prezenţi. Noi sperăm că nu vom avea
dificultăţi în acest sens şi că totul va ieşi
aşa cum dorim noi, pentru ca nu numai
oaspeţii, ci şi membrii comunităţii noastre,
care s-au implicat în organizare, să fie
mulţumiţi. Vrem ca acest eveniment să
rămână o amintire frumoasă pentru cei
ce vor participa.
– Vă dorim mult succes.
EVA GALAMBOS
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MESAJE DE ROŞ HAŞANA
(Extrase
Dr. Aurel Vainer,
preşedintele F.C.E.R.

Un An Nou cu pace,
sãnãtate, împliniri!

De Roş Haşana – Anul Nou iudaic,
Ziua Judecăţii – facem o evaluare a ceea
ce am făptuit în anul care se sfârşeşte,
cu dorinţă de mai bine pentru anul care
începe. Este şi prilej de bilanţ al anului
care a trecut asupra vieţii Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România
(F.C.E.R.) şi a Comunităţilor.
Atât Congresul al III-lea al F.C.E.R.
(24-25 iulie 2016), cât şi alegerile parlamentare din anul trecut au evidenţiat întinerirea cadrelor de conducere, realizată
la nivelul Consiliului de Conducere şi în
Parlament. La alegerile de conducere a
comunităţilor s-a constatat aceeaşi tendinţă. Faptul conferă un plus de energie
activităţii comunitare.
Prioritatea zero a F.C.E.R. este grija
pentru membrii comunităţilor ajunşi la
vârste înaintate. Prin Departamentul de
Asistenţă Socială şi Medicală (DASM)
au fost îmbunătăţite serviciile de îngrijire
la domiciliu şi condiţiile de viaţă la cele
două cămine pentru vârstnici din Arad şi
Bucureşti.
Respectarea preceptelor de cult
mozaic a înregistrat bune rezultate. În
prezent activează trei rabini la Bucureşti,
Timişoara, Braşov şi Oradea, deplasându-se şi în alte comunităţi. Avem doi cantori şi 50 de persoane capabile să oficieze
un serviciu religios. O parte activează ca
oficianţi de cult. Au fost continuate cursuri
de Talmud Tora. Minianul a fost asigurat
în numeroase comunităţi.
Diversitatea şi intensitatea vieţii
culturale comunitare este o realitate incontestabilă. La matineele de duminică
au avut loc lansări de carte, concerte,
conferinţe, simpozioane. Ziua Europeană
a Culturii Iudaice a fost marcată în comunitatea bucureşteană şi în comunităţi din
ţară. F.C.E.R. a participat la Festivalul
ProEtnica de la Sighişoara şi Festivalul
Filmului Interetnic de la Tulcea. Zilele
„Mihail Sebastian” la Brăila au devenit
Festivalul „Sebastian”, care se va transforma, în anul care începe, în festival
internaţional. Am sprijinit evenimentul
„Podurile Toleranţei”, organizat de B’nai
B’rith România (BBR). De mare succes
s-a bucurat „Noaptea sinagogilor deschise” la Bucureşti, în cadrul proiectului
„Noaptea muzeelor”.
Revista „Realitatea Evreiască” a continuat să reflecte evenimentele iudaice
majore, viaţa din comunităţi, să prezinte
reuniunile şi deciziile Comitetului Director,
reuniunile Consiliului de Conducere şi
Adunările Generale ale F.C.E.R. Editura
„Hasefer”, unde apar circa 20 de titluri pe
an, a participat la un mare număr de târguri de carte interne şi internaţionale. La
Biblioteca „Şafran”, cărţile achiziţionate
au fost înregistrate şi incluse în fişe alfabetice în baza de date, inclusiv donaţiile.

din textele public
Biblioteca are o nouă pagină de facebook.
A fost continuată relocarea Muzeului de
Istorie a Evreilor din România la Templul
„Unirea Sfântă”, restaurat anul trecut.
CSIER a continuat să organizeze
Şcoala de vară de la CIR „Be’Yahad” –
Cristian. A colaborat cu Institutul „Wiesel”
la expoziţia „75 de ani de la Pogromurile
din Bucureşti şi Iaşi” de la Varşovia, lansarea unei broşuri cu aceeaşi temă, expoziţia despre Pogromul din Iaşi, deschisă
în clădirea fostei Chesturi de Poliţie din
Iaşi. A demarat un program de digitalizare
a arhivei proprii.
S-a acordat o mare atenţie acţiunilor
de combatere a antisemitismului şi negaţionismului. Au avut loc manifestări de
comemorare a Holocaustului. Am comemorat 75 de ani de la deportările evreilor
din Bucovina, 75 de ani de la deportările
evreilor din Dorohoi şi împrejurimi, 75 de
ani de la Pogromul legionar din Bucureşti,
75 de ani de la Pogromul de la Iaşi. Au
fost inaugurate Piaţeta „Dr. Alexandru
Şafran” şi Monumentul dedicat victimelor
Pogromului de la Bucureşti.
Centrele Comunitare Evreieşti din Bucureşti, Oradea, Iaşi, Timişoara, cu sprijin
Joint - România, au realizat programe
educative pentru diferite grupe de vârstă.
Au continuat programele Bereşit, ediţiile
XIII şi XIV, la Tg. Mureş şi Bacău, Eşet Hail
la Satu Mare, Keşet, în Bucureşti şi în ţară.
Centrul de Administrare a Patrimoniului Imobiliar (CAPI) a continuat să
se preocupe de valorificarea eficientă
a patrimoniului imobiliar economic şi de
conservarea, consolidarea şi reabilitarea
unor importante lăcaşuri de cult mozaic.
A continuat acţiunea de împrejmuire a
cimitirelor, de reabilitare a capelelor, de
igienizare şi defrişare. Am înregistrat
îmbunătăţiri în activitatea Oficiului Centrelor de Instruire şi Recreere (CIR), care
funcţionează în cadrul CAPI.

ate integral în L
Activitatea financiară a F.C.E.R. s-a
încheiat cu un mic excedent, asigurându-se echilibrul bugetar. A continuat
aplicarea programelor de minimizare a
cheltuielilor şi maximizare a veniturilor la
nivelul departamentelor şi al comunităţilor.
Printre realizările Biroului Muzeistică,
Proiecte de finanţare, Sponsorizări şi
Fundraising s-a numărat proiectul „Artă,
Educaţie, Memorie”, finanţat de DRI,
proiect beneficiar şi al altor sponsorizări.
O activitate notabilă a fost desfăşurată
de Oficiul Protocol şi Relaţii Internaţionale
prin rezolvarea problemelor de logistică legate de participarea delegaţiilor
F.C.E.R. la evenimente interne şi internaţionale.
Modul în care Biroul Administrativ s-a
implicat în organizarea de evenimente
culturale, aniversare, comemorative, religioase a fost bine apreciat de participanţi.
La Compartimentul Arhivă s-a început
elaborarea unei sinteze pe baza registrelor de stare civilă şi religioasă, existente
în Arhiva F.C.E.R.
Oficiul de Protecţie şi Pază a instalat
sisteme antiefracţie, de supraveghere
video, depistare-semnalizare de incendiu
pentru 26 de obiective din 19 comunităţi
şi 5 obiective ale F.C.E.R.”
Consultanţă juridică privind interpretarea unor aspecte de drept care interesează Federaţia a fost oferită de Oficiul
Juridic.
În vederea creării unui nou sistem de
politici de gestionare a resurselor umane
şi a sistemului de salarizare, o contribuţie semnificativă a avut Oficiul Resurse
Umane.
Biroul Relaţii Intercomunitare a organizat şi îndrumat strângerea datelor
demografice din comunităţi, a realizat
un material despre evoluţia situaţiei demografice în ultimii zece ani. A sprijinit
organizarea de alegeri şi manifestări de

Rafael Shaffer, prim-rabinul F.C.E.R.

„Numai uniþi vom avea cu toþii ºansa
sã fim înscriºi în Cartea celor Vii!“
Roş Haşana este ziua în care suntem cu toţii judecaţi.
Nu există faptă, oricât ar fi ea de mică sau de lipsită de importanţă, care să fie trecută cu vederea. Influenţa pe care
am avut-o asupra celor din jur intră şi ea la socoteală. Dacă
i-am determinat sau i-am inspirat pe cei din jur să facă fapte
bune, răsplata lor se răsfrânge şi asupra noastră. În rugăciunile solemne, cutremurătoare, amintim cele trei Cărţi care
se deschid. O Carte a celor înscrişi pentru viaţă, o Carte a
celor care mai au şansa să se căiască până la Iom Kipur şi
una în care ne rugăm ca niciunul dintre noi să nu fie înscris.
Suflăm din Şofar pentru a zgudui până la temelie zidurile
cu care ne înconjurăm. După încheierea rugăciunii, rostim
urarea tradiţională: „Un an bun! Să fiţi înscrişi pentru o viaţă
bună şi pace”. Cu bună dispoziţie şi cu sufletul liniştit că am
fost înscrişi pentru viaţă, ne aşezăm la o masă îmbelşugată.
Mărul înmuiat în miere simbolizează mai mult decât orice
încrederea pe care o avem că urmează pentru noi un an
dulce. De unde această încredere?
În textul rugăciunii, ziua de Roş Haşana este privită,
asemenea tuturor zilelor de sărbătoare, ca un dar pentru
care mulţumim. Zilele de sărbătoare sunt într-adevăr un dar.
Ce fel de dar este însă ziua de judecată? Judecata este un
element esenţial al Creaţiei. Absenţa ei ar readuce lumea în
haos. Când ea nu este evidentă, ne simţim revoltaţi. Darul
nu este însăşi judecata, ci faptul că HAŞEM ne-a dezvăluit
data ei, pentru a ne înfăţişa pregătiţi. Nicio pregătire nu este
mai bună decât un atent examen de conştiinţă. În Pirkei Avot
citim: „Hilel spunea: Dacă eu nu voi fi pentru mine, cine va fi
pentru mine?” Într-o lume în care tot mai multe lucruri sunt
luate de-a gata, introspecţia rămâne unul dintre puţinele la
care nu putem conta pe nimeni. Fiecare trebuie să-şi facă
propriul său examen de conştiinţă.
La începutul lunii Elul începem să suflăm din Şofar, primul
semn că Ziua Judecăţii se apropie. Acesta este momentul
pentru a face o mică pauză în goana vieţii. În viaţa de zi cu
zi ne preocupă detaliile. În societatea contemporană ele
se înmulţesc exponenţial. De prea multe detalii, pierdem
din vedere ansamblul. De prea mulţi copaci, nu mai vedem
pădurea. Acum este momentul să ne punem cele mai grele
întrebări: Cine suntem? Ce ne dorim? Sunt oare faptele
noastre în armonie cu ceea ce ne dorim? Ce putem schimba? De unde luăm tăria pentru a schimba ceea ce dorim să
schimbăm? Hilel continuă: „...şi dacă sunt doar pentru mine,
ce sunt?” În zilele de restrişte, când nevoi de bază, precum

uah 5778)
sărbători în comunităţi. A realizat broşura
„Ruta culturală europeană a patrimoniului
evreiesc”.
În anul care a trecut, am constatat o
intensificare a eforturilor conducerilor de
comunităţi pentru întreţinerea cimitirelor
şi reabilitarea sinagogilor. Au avut loc
evenimente comemorative, aniversare.
Au fost celebrate sărbătorile evreieşti.
Au fost organizate manifestări culturale.
Printre deciziile importante dezbătute şi aprobate de Comitetul Director al
F.C.E.R. au fost proiectul de constituire
a Forumului Românesc pentru Combaterea Antisemitismului şi Promovarea
Înţelegerii între Oameni şi proiectul de
înfiinţare a Centrului educaţional şi de
învăţământ „Cultura Nouă”. La Adunarea Generală a F.C.E.R., din 2 şi 3 mai
2017, au fost aprobate prin vot: Bilanţul
privind activitatea economico-financiară
a F.C.E.R. în anul 2016; Raportul auditorului extern privind rezultatele economico-financiare în anul 2016; Bugetul de
venituri şi cheltuieli al F.C.E.R. pentru
anul 2017. A fost adoptat Programul
prioritar de acţiune al F.C.E.R. pentru
perioada 2016-2020. A fost aprobată înfiinţarea unui grup de lucru pentru definirea identităţii iudaice în rândul membrilor
comunităţii evreieşti din România. A fost
adoptată, de principiu, politica de resurse
umane şi de salarizare a F.C.E.R. şi a
Comunităţilor.
Această sinteză a vieţii noastre comunitare ne dă speranţa că şi în anul 5778
bunul Dumnezeu ne va înscrie în Cartea
Vieţii, spre a ne putea continua misiunea
încredinţată. Apropierea sărbătorii de
Roş Haşana 5778 îmi oferă prilejul ca, în
nume personal şi în calitate de preşedinte
al F.C.E.R., să vă doresc un An Nou cu
sănătate, pace, împliniri, cu tradiţionala
urare de Şana Tova!
Hag Sameah!

învăţământul, îngrijirea medicală şi chiar
hrana, erau asigurate prin comunitate,
apartenenţa era de
la sine înţeleasă.
Astăzi, când trăim
într-o lume deschisă
şi primitoare, adeziunea la comunitate
a devenit o acţiune
voluntară de afirmare a identităţii.
Trăim într-o comunitate care descreşte numeric.
Acesta este rezultatul mai puţin plăcut
al momentului istoric
pe care îl trăim: reîntoarcerea neamului
nostru din Diaspora
spre ţara strămoşilor. Cu cât suntem mai puţini, cu atât răspunderea fiecăruia
este mai mare. În pofida diminuării numerice, în ultimii ani
viaţa de cult şi comunitară este în continuă creştere. Meritul
este al organizatorilor, care caută tot timpul căi noi pentru
a-i aduna pe membrii comunităţii, dar mai ales al membrilor
de comunitate, care au înţeles provocarea momentului şi
dedică tot mai mult timp pentru a fi împreună. Comunităţile
evreieşti, mai ales cele din Diaspora, sunt supuse unor continue transformări. Evrei vin, se aşază, se împământenesc
şi apoi pleacă spre alte meleaguri. În urmă cu două veacuri,
Bucureştiul evreiesc era preponderent sefard. În urmă cu un
veac şi jumătate, a venit valul de evrei polonezi. După ei au
venit cei din Ucraina. Când erau suficienţi la număr, ei şi-au
înfiinţat sinagogi separate. Când s-au împuţinat, au ştiut să
treacă peste divergenţe şi să-şi unească forţele pentru a ţine
vie flacăra iudaismului. În anii de după Revoluţie s-au deschis
porţile României. Evrei din toate părţile Diasporei, dar mai
ales din Israel, unii născuţi în România, alţii care n-au trecut
niciodată pe-aici, s-au aşezat pe pământul românesc. Limba
şi cultura lor sunt diferite, dar suntem cu toţii fiii aceluiaşi
neam. Chiar dacă intonaţia este diferită, citim cu toţii din aceeaşi Tora şi rostim cu toţii aceeaşi rugăciune. De Roş Haşana,
deşi fiecare dintre noi este judecat în parte, suntem cu toţii
scrutaţi dintr-o singură privire. Dacă HAŞEM ne va vedea
uniţi, avem cu toţii şansa să fim înscrişi în Cartea celor Vii.
Şana Tova şi să fim cu toţii înscrişi în Cartea celor Vii!
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Adunarea Generală a Comunităţii Evreilor din Bucureşti

Mandat prelungit cu doi ani
pentru conducerea C.E.B.

În prima duminică a lunii iulie, la Templul Coral din Bucureşti a avut loc Adunarea Generală a Comunităţii Evreilor din capitală, care a avut ca scop prelungirea
cu doi ani, în conformitate cu prevederile Statutului F.C.E.R.-C.M., (art. 62, lit. M,
alin. 2 din Statutul F.C.E.R.-C.M. recunoscut prin H.G. nr. 999/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare) a mandatului conducerii comunităţii şi confirmarea
încredinţării interimare a atribuţiilor de vicepreşedinte şi secretar unor membri deja
aleşi la precedentele alegeri în Comitetul de Conducere (potrivit art. 77 lit. a din
Statut). Ca atare, atribuţiile de vicepreşedinte, post deţinut anterior de Attila Gulyas,
demisionat, urmează a fi temporar preluate de Silvian Horn, iar atribuţiile postului
de secretar al Comunităţii, devenit vacant din cauza situaţiei precare de sănătate
a lui Peri Blănaru, urmează a fi îndeplinite interimar de Mona Bejan, ambii făcând
parte din Comitetul ales anterior.
Pe ordinea de zi a Adunării Generale au fost incluse prezentarea Raportului de
activitate a Comitetului de Conducere (Paul Schwartz, preşedinte), prezentarea
Raportului de audit extern, descărcarea de sarcini pe ultimul exerciţiu financiar,
aprobarea prelungirii, până la 30 mai 2019, a mandatului organelor de conducere
alese ale C.E.B., aprobarea persoanelor care vor asigura, în aceeaşi perioadă, interimatul pentru funcţiile de vicepreşedinte şi secretar ai Comitetului de Conducere,
precum şi punctul care a durat cel mai mult, respectiv dezbateri.
Din prezidiul Adunării Generale au făcut parte dr. Aurel Vainer, preşedinte
F.C.E.R.-C.M., ing. Paul Schwartz, preşedinte C.E.B., Ovidiu Bănescu, vicepreşedinte F.C.E.R.-C.M., Margareta Teodorescu, magistrat, Alexandru Elias, membru
în Comitetul Director al F.C.E.R. şi preşedintele Comisiei de acordare a medaliilor,
Aurel Tanner şi Octavian Fulop, membri ai conducerii C.E.B.
Secretariatul Adunării Generale a fost format din Silvia Solomonovici, Irina Hârlăoanu şi Andreea Varodin. Comisia de validare a voturilor a fost alcătuită din Jean
Bercu (care, împreună cu echipa sa, a asigurat şi sprijinul logistic pentru organizarea
Adunării), Alin Boingiu şi Simona Feder, delegat din partea F.C.E.R. fiind Ivan Truţer.
Din Comisia de numărare a voturilor au făcut parte Alexandru Câlţia, Hermi Proch,
Delia Marc, Sanda Wolf, Mihai Pope, Bogdan Solomonovici şi Cristian Simon, iar de
urnele mobile s-au ocupat Emil Finchelstein, Ligia Dobriţă, Mihai Gălăţeanu, Mişu
Schechter, Mihaela Teodorescu, Sorin Wilderman şi Viorica Chiorpec.
În Templul Coral au fost prezenţi 169 de membri cu drept de vot ai C.E.B., iar
162 de persoane au solicitat şi primit urna mobilă.
La propunerea preşedintelui Paul Schwartz, înaintea deschiderii lucrărilor s-a
păstrat un moment de reculegere, în amintirea celor 338 de membri ai Comunităţii
bucureştene decedaţi în intervalul care a trecut de la precedenta Adunare Generală.
Pornind de la un citat din Cartea lui
Samuel, „vocea mulţimii este asemenea
vocii lui Dumnezeu”, prim-rabinul Rafael
Shaffer a arătat că „a vota este o acţiune
sacră” . Totodată, vorbitorul şi-a exprimat
respectul faţă de abnegaţia dovedită de
preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz,
în îndeplinirea mandatului încredinţat,
mulţumindu-i pentru tot ceea ce a realizat. „Fie ca dezbaterile Adunării să se
desfăşoare în deplină libertate şi deplin
respect”, a fost îndemnul său, urmat de
o binecuvântare.

„Reconstrucþie ºi îngemãnare
cu activitatea F.C.E.R.”
Reamintind cele trei funcţii ale sinagogii – loc de rugăciune, de adunare, de învăţătură –, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, a arătat că, în cazul de faţă, Templul Coral serveşte drept loc de adunare;
„Activitatea F.C.E.R. se îngemănează cu
cea a C.E.B., ca şi cu cea a tuturor comunităţilor, al căror număr a crescut prin
renaşterea comunităţii din Zalău, unde se
va ridica şi o nouă sinagogă. De ajutoarele primite se bucură întreaga Federaţie
prin intermediul comunităţilor”, a spus
vorbitorul, referindu-se la sponsorizările
venite de la Claims Conference, Joint şi
Fundaţia „Caritatea”, aceasta din urmă
fiind sponsorul cel mai important, prin
restituirea proprietăţilor comunitare evreieşti. Amintind intenţia comunităţii ieşene
de a oferi o dimensiune muzeistică cimitirului evreiesc din oraş, dr. Aurel Vainer a
recomandat Comitetului de Conducere al
C.E.B. preluarea iniţiativei. Templul Coral
restaurat a devenit una dintre cele mai
solicitate atracţii turistice din Capitală, a
arătat domnia sa, mulţumind ghidului Gil
Şaim şi solicitând Comitetului de Conducere al C.E.B. să acţioneze astfel încât
lăcaşul de cult mozaic să fie vizitat de
cât mai mulţi elevi şi studenţi bucureşteni,
ajungându-se „prin cunoştere reciprocă,
la recunoaştere reciprocă”. O altă direcţie
de preocupare propusă conducerii C.E.B.:
obţinerea unui sprijin cât mai intens din
partea Primăriei Generale a Capitalei
pentru buna întreţinere a cimitirelor evreieşti. El a propus o vizită a reprezentanţilor
F.C.E.R. şi C.E.B. la primarul general al

Capitalei. Dr. Aurel Vainer a precizat că
prelungirea mandatului cu încă doi ani
este statutară şi l-a rugat pe preşedintele
C.E.B. să detalieze paşii care trebuie făcuţi pentru prelungirea mandatului. Pe de
altă parte, dr. Aurel Vainer a anunţat că,
în perioada 7-9 septembrie, la Bucureşti
se va afla o delegaţie a American Jewish
Committee, condusă de directorul executiv David Harris.
Privitor la ajutorul primit din partea
municipalităţii pentru menţinerea în bună
stare a cimitirelor evreieşti bucureştene,
preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz,
a menţionat sprijinul venit până în prezent, din partea Primăriei Sectorului 1 al
Capitalei.

Prezentarea Raportului
de activitate al conducerii
Comunitãþii Evreilor din Bucureºti
Preocupările în domeniul vieţii religioase s-au axat în special pe organizarea
şi desfăşurarea constantă a rugăciunilor,
asigurarea minianului zilnic, desfăşurarea
cursurilor de Talmud Tora, organizarea
de dezbateri pe teme specifice, unele în
colaborare cu Centrul Comunitar Evreiesc
(JCC) din Bucureşti.
Între numeroasele evenimente organizate de C.E.B., în parteneriat cu F.C.E.R.
sau cu JCC, a fost amintită şi lansarea
cărţii „Evocări”, de Lya Benjamin, o monografie a Comunităţii Evreilor din Bucureşti
între anii 1921 şi 1948. Lucrarea a fost
întocmită şi editată ca urmare a iniţiativei
Comitetului de Conducere al Comunităţii,
cu implicarea directă a conducerii C.E.B.
Între realizările notabile ale conducerii
C.E.B. a fost amintită şi activitatea formaţiilor artistice. Atmosfera sărbătorilor şi a
evenimentelor a fost antrenată de Corul
„Hazamir”, proiect demarat şi susţinut
în comun de Comunitatea Evreilor din
Bucureşti şi JCC, precum şi de formaţia
„Bucharest Klezmer Band”, proiect iniţiat
de Comunitatea Evreilor din Bucureşti,
ambele sub mangementul lui Silvian Horn.
Grija pentru cimitirele aflate în administrarea C.E.B. a avut, de asemenea,
o pondere semnificativă. Comunitatea
a intensificat programul de curăţare a

cimitirelor. O prioritate au constituit-o
toaletarea şi tăierea copacilor uscaţi de
pe aleile principale ale cimitirelor, a celor
care prezentau un potenţial pericol. Între
altele, s-au realizat noi modele de monumente, cu rezistenţă mărită în timp. De
asemenea, au fost restaurate mai multe
monumente, în acord cu epoca în care au
fost construite, fiind lucrate după fotografii
păstrate de către aparţinători. Recent au
fost realizate două monumente: pentru
col. Iancu Sin Marcu – erou al Primului
Război Mondial, decedat în 1927 şi înhumat cu înalte onoruri militare, precum şi
pentru Horovitz Şahar – decedat în 1973.
Lucrările au fost realizate la iniţiativa conducerii C.E.B., cu sprijinul Asociaţiei de
Prietenie România-Israel şi prin donaţiile
acordate de diverse persoane.
Unul dintre cele mai importante domenii rămâne însă asistenţa socială. În cursul
anului 2015, în cadrul Compartimentului
de Asistenţă Socială Bucureşti (CASB),
numărul total de asistaţi a scăzut, faţă
de anul precedent, de la 548 la 498. Cu
toate acestea, numărul orelor de îngrijire
la domiciliu a crescut de la 170.968 ore,
în 2013, la 228.591 ore, în 2016. Media
orelor acordate pe an pentru un beneficiar
a crescut de la 393 de ore la 640 de ore.
De asemenea, în luna noiembrie 2016,
Centrul care acordă servicii de îngrijire
şi asistenţă la domiciliu „Yad be Yad” din
Bucureşti a înregistrat licenţa definitivă
de funcţionare, cu valabilitate până la
sfârşitul anului 2021.
În acelaşi timp, în perioada 2013-2016
în cadrul Căminului “Rosen” s-a desfăşurat o amplă activitate de modernizare şi
reabilitare a construcţiei existente, acţiune
care a condus la creşterea potenţialului
de cazare cu 51 de noi locuri, organizate
în 29 de camere, precum şi cinci noi spaţii
destinate recreerii şi socializării.
În anul 2016, prin testament, dr. Freifeld Mirela a acordat Comunităţii Evreilor
din Bucureşti o sumă de bani, cu sarcina
achiziţionării de aparatură medicală
pentru uzul Policlinicii Medicale. Noile
aparate şi echipamente achiziţionate
au contribuit la dotarea şi modernizarea
cabinetelor medicale, fiind astfel create
condiţii optime pentru tratamente pe diverse specialităţi.
În ceea ce priveşte priorităţile următorilor doi ani, în conducerea C.E.B.
atenţia va fi îndreptată, între altele, pe
direcţii precum: continuarea acţiunilor
de realizare a monumentelor din donaţii individuale sau colective, creşterea
gradului de preocupare faţă de cerinţele
religioase, implicarea în viaţa comunităţii
şi întreţinerea patrimoniului evreiesc al
evreilor originari din România şi al urmaşilor acestora; reluarea conceptului „Buton
de urgenţă” pentru ajutorarea membrilor
comunităţii aflaţi în cele mai dificile situaţii,
dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu alte
comunităţi evreieşti.
De asemenea, preşedintele C.E.B.,
ing. Paul Schwartz, a subliniat în prezentarea sa nevoia unei mai bune evidenţe
administrative a membrilor comunităţii,
pe viitor.

Vicepreşedintele F.C.E.R. Ovidiu
Bănescu a apreciat în discursul său continuitatea conducerii C.E.B. pentru următorii doi ani, dar şi înnoirea prin funcţiile de
vicepreşedinte şi secretar ale comunităţii.

Deplinã legalitate
în toate activitãþile C.E.B.
Prof. univ. dr. Gheorghe Popescu a
prezentat Raportul de audit extern al
C.E.B., analizând perioada de la preluarea mandatului până la la 31 decembrie
2016, realizat de specialişti din cadrul
Camerei Auditorilor Financiari, evidenţiind
că au fost verificate toate tranzacţiile şi
„nu au fost identificate nici venituri, nici
cheltuieli neînregistrate”, în condiţiile în
care toate datele solicitate au fost puse
la dispoziţia auditorilor.

Descãrcarea de sarcini
a Comitetului de Conducere
Pe baza datelor cuprinse în Raportul
de activitate al Comitetului de Conducere
al C.E.B., cât şi a concluziilor existente
în Raportul de audit extern, preşedintele
Comunităţii a cerut votul participanţilor
pentru descărcarea de sarcini a Comitetului. În unanimitate, cu 169 de voturi,
membrii C.E.B. prezenţi în sală au aprobat atât Raportul de audit extern, cât şi
descărcarea de sarcini a Comitetului.

De ce Silvian Horn ºi Mona Bejan
În faţa Adunării Generale, preşedintele
Paul Schwartz a arătat că alegerea, dintre
membrii Comitetului de Conducere, a lui
Silvian Horn pentru a îndeplini interimar
atribuţiile de vicepreşedinte, şi a Monei
Bejan, pentru a prelua temporar atribuţiile
de secretar, s-a bazat pe faptul că ambii
sunt binecunoscuţi în Comunitate şi au
demonstrat putere de muncă, spirit de
iniţiativă şi dorinţă de a-şi sacrifica timpul
şi de a nu îşi precupeţi eforturile în beneficiul C.E.B. Director în cadrul F.C.E.R.,
Silvian Horn este recomandat atât de
tinereţea sa, cât şi de modul în care a
reuşit să se achite de sarcinile numeroase
şi deloc uşoare din Federaţie, precum şi
de faptul că a izbutit să aducă pe linia de
plutire formaţia Bucharest Klezmer Band
şi Corul Hazamir, iar acum încearcă să
reînfiinţeze o formaţie de dansuri tradiţionale a C.E.B. „Cât despre Mona Bejan,
aflată acum în fruntea D.A.S.M. şi care
s-a ocupat anterior de asistenţa medicală,
cred că nu e evreu din Bucureşti care să
nu îi fi dat telefon, să nu fi avut nevoie de
asistenţă socială sau medicală”, a spus
şeful C.E.B., argumente susţinute şi de
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.
Şi Carmen Ioviţu, membră a Comitetului C.E.B. şi curator-şef al Muzeului de
Istorie a Evreilor, a subliniat că, până să
fie prezentate Adunării Generale, cele
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS
GEORGE GÎLEA
ALEXANDRU MARINESCU
(Continuare în pag. 5)
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Adunarea Generală a Comunităţii Evreilor din Bucureşti
Sandra Segal, membră a C.E.B., a doi oameni, a promis ajutorul membrilor după cutremurul din 1977.
Notă discordantă au făcut Anca
arătat că „nu există evreu care, măcar comunităţii în desfăşurarea activităţii şi a
Wexler, care a declarat că nu poate
o dată în viaţă, să nu fi avut nevoie de propus revigorarea voluntariatului.
M.Sternberg, membru al C.E.B., a lăuda decât asistenţa socială, şi Arnold
ajutorul comunităţii. E relaxant să ştii că
la preşedinţia C.E.B. este un om pe care subliniat:„Este greu pentru o comunitate Weissenberg, care a contestat atât condin ce în ce mai mică să ducă moştenirea ducerea C.E.B. cât şi reprezentativitatea
îl poţi găsi la orice oră”.
Ing. Corneliu Cherbis, membru al culturală a unei comunităţi care a fost Adunării Generale.
Erwin Şimşensohn, fost preşedinte al
C.E.B., a subliniat: „Am stat de vorbă cu mult mai numeroasă. Este motivul pentru
mai mulţi membri ai C.E.B. şi opinia gene- care resursele F.C.E.R. şi C.E.B. ar tre- C.E.B., a arătat: „Când a început şedinţa,
rală a fost că este păcat că nu îl alegem bui direcţionate prioritar către asistenţă eram invidios pe membrii Comitetului,
pe preşedinte pe încă patru ani, în loc socială şi medicală şi către susţinerea amintindu-mi de cum era acest organism
de doi. Silvian Horn a dovedit că este un vieţii religioase, pentru că asigurarea în trecut. Comunitatea este un grup de oabun organizator şi sper că atribuţiile de minianului este indispensabilă păstrării meni care au interese şi valori comune, o
vicepreşedinte nu se vor dovedi o povară identităţii iudaice. O notă bună pentru istorie comună. De aceea, scopul comun
pentru el. Iar Mona Bejan este o persoană asigurarea permanentă a minianului la este identificarea a ceea ce ne uneşte, nu
a ceea ce ne dezbină. Relaţiile mele cu
despre care nu am auzit decât cuvinte Templul Coral”.
Sara Wechsler, membră în Comitetul Paul Schwartz au fost tensionate, dar azi
bune”. Vorbitorul a făcut şi o propunere:
să nu se mai permită accesul în sinagogă de Conducere al C.E.B., a apreciat modul îl felicit. După numai un an de la preluarea
bărbaţilor fără chipă, pentru că şi evreii în care Paul Schwartz
se descalţă sau îşi descoperă capul când se ocupă de întreţinerea Preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz
cimitirelor şi are grijă să
intră într-o moschee sau într-o biserică.
Directorul CIEP, Alexandru Marinescu, îmbunătăţească servicia relevat că revista „Realitatea Evreiască” ile C.E.B. de asistenţă
îşi informează cititorii despre evenimen- socială, fiind încredinţată
tele organizate de C.E.B., şi a propus că „nu trebuie doar să-i
ca, asemenea altor comunităţi din ţară, ceri, trebuie să-i şi dai
comunităţii”.
C.E.B. să aibă un site propriu.
„La Templul Coral se
Unul dintre cei mai vechi membri
Membrii C.E.B. au cuvântul
ai C.E.B., Adolf Gutstein, a evidenţiat asigură minian zilnic de
Peste treizeci de membri ai Comu- ajutorul acordat de preşedintele C.E.B., Şahrit, Minha, Maariv,
nităţii bucureştene s-au înscris iniţial la ing. Paul Schwartz, celor care-l solicită iar la recensământ evreii
cuvânt, dar mai mulţi au renunţat. Din în probleme de sănătate, aşa cum face din Bucureşti nu şi-au
motive de spaţiu, prezentăm mai jos o şi Irina Cajal; exemple de omenie demne ascuns identitatea”, a
spus dr. Aurel Ioviţu,
sinteză a majorităţii acestor opinii. Un de urmat.
Osy Lazăr, fost preşedinte al C.E.B., membru în Comitetul de
subiect abordat de toţi vorbitorii: situaţia
conducerii de către el, Cimitirul Giurgiului
din cimitire şi nevoia ca urmaşii să îngri- a făcut un apel la unitate: „Trebuie să fim Conducere al C.E.B.
Beatrice Haler, juristă la F.C.E.R., era mult mai curat decât reuşiserăm noi
uniţi, să iertăm ceea ce nu s-a făcut bine
jească mormintele propriilor înaintaşi.
şi să ne unim forţele pentru a face faţă şi-a declarat nemulţumirea cu privire la să facem în patru ani”.
Ileana Ghenciulescu, secretar general
Preşedintele AERVH, dr. Liviu Beris, a acestei perioade grele.” El a mai propus faptul că Adunarea Generală nu a fost
susţinut propunerea înaintată de dr. Aurel înfiinţarea unui grup de voluntari care să convocată anual. De asemenea, a spus al Asociaţiei de Prietenie România-Israel,
Vainer privind „transformarea în muzee se îngrijească de problemele comunităţii. că, dincolo de înfrumuseţare, trebuie din Târgovişte, a apreciat că „este firesc
Tova Ben Nun-Cherbis, preşedintele rezolvate probleme juridice în ceea ce ca un evreu să îi ajute şi să îi susţină
a cimitirelor evreieşti, parte din istoria
pe ceilalţi evrei aflaţi în impas, să se
evreimii române”, şi a mulţumit celor Fundaţiei Lauder, a afirmat: „Este mare priveşte cimitirele.
M. Moscovici, membru al C.E.B., a îngrijească de cimitire. Dar Paul Schlucru să ajuţi, de aceea îi
Vicepreşedintele F.C.E.R., ec. Ovidiu Bănescu
susţin pe Paul Schwartz apreciat că „Paul Schwartz a preluat co- wartz, încă de când era vicepreşedinte
şi pe Mona Bejan, care munitatea în condiţii care nu erau tocmai al F.C.E.R., i-a ajutat permanent şi pe
fac o muncă extraordi- bune, dar are meritul de a fi reuşit să neevreii care i s-au adresat”.
Şeful Oficiului CIR-uri, din cadrul
nară, şi pe Silvian Horn, închege o echipă bună în jurul lui”.
Eva Galambos, redactor la „Realita- CAPI, ing. Emil Rosner, a prezentat îmde la care am aşteptări
foarte mari. Fac şi eu un tea Evreiască”, a apreciat că odată cu bunătăţirile făcute la toate CIR-urile – Borapel la unitate şi la faptul desemnarea unor persoane care să preia sec, Eforie-Nord, Cristian –, beneficiind
că problemele trebuie interimar atribuţiile de vicepreşedinte şi de ajutorul acordat de F.C.E.R. şi C.E.B.,
rezolvate în comunitate”. secretar, este necesar ca sarcinile să fie invitând cât mai mulţi membri ai C.E.B. să
E. Moldoveanu, mem- cât mai judicios împărţite între membrii petreacă sejururi la aceste Centre.
În final, Silvian Horn a mulţumit pentru
bră a C.E.B., a apreciat Comitetului, pentru ca preşedintele să
activitatea comunităţii nu mai fie în situaţia de a prelua şi sarci- încrederea acordată şi a spus că atuul
şi, fiind beneficiara unor nile altora, iar lista cu noua distribuţie a său îl constituie tinereţea şi entuziasmul
ajutoare, a mulţumit celor îndatoririlor conducerii Comitetului să fie pentru tot ceea ce face, dar că rezultatele
implicaţi, personal Vic- afişată. De asemenea, a cerut ca rudele nu pot fi obţinute decât în echipă.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vaicare asigură comunicarea între AERVH toriei Ionescu Demayo şi prim-rabinului celor decedaţi să plătească pentru întrener, a mulţumit comitetului de pregătire
Shaffer pentru frumoasele predici pe care ţinerea mormintelor.
şi Claims Conference.
„De câte ori am apelat la preşedintele a Adunării Generale a C.E.B. pentru
Exprimându-şi recunoştinţa pentru le rosteşte.
Andrei Asael, fost angajat la DASM, a F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, la preşedintele contribuţia la buna desfăşurare a evenisprijinul oferit de multe ori de preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz, Renée vorbit despre ajutorul material primit de la C.E.B., ing. Paul Schwartz, am fost aju- mentului, propunând ca, după un interval
Davidovici, supravieţuitoare a lagărului C.E.B., iar Janina Ilie, proiect manager la tat”, a recunoscut Dan Steinhardt, unul de timp, să se organizeze o întrunire de
Auschwitz-Birkenau, a susţinut hotărârea F.C.E.R., s-a referit la dificultăţile actua- dintre cascadorii români care a salvat prezentare privind aplicarea actualului
de prelungire mandatelor pe perioada lei conduceri a C.E.B., din care lipsesc mulţi oameni în situaţii-limită, inclusiv program.
2017-2019.
Rudy Marcovici, directorul CAPI, a
subliniat beneficiile reamenajării Sinagogii „Credinţa“ şi a propus ca C.E.B. să
În urmă cu un an, la 2 iulie 2016, a încetat din viaţă Elie Wie- ricană în aprilie 1944, ajunge la Paris, unde îşi termină studiile
organizeze acolo cât mai multe evenisel, scriitor, ziarist şi militant pentru drepturile omului. Întreaga la Sorbona. Devine ziarist la publicaţii israeliene, îşi regăseşte
mente. A evidenţiat importanţa continuării
viaţă a lui Wiesel a fost dedicată prezentării suferinţelor
cele două surori supravieţuitoare şi, după peregrinări în
întreţinerii cimitirelor.
evreilor
în
timpul
celui
de-al
doilea
război
mondial,
mai multe ţări, se stabileşte în Statele Unite.
Irina Cajal, subsecretar de stat la Miororilor lagărelor de exterminare de la AuschwitzÎn cărţile şi articolele lui, precum şi în toate
nisterul Culturii, a afirmat că regretă că
Birkenau
şi
ale
altor
lagăre,
în
care
evreii
erau
acţiunile
la care a participat, Elie Wiesel a îmnu se votează păstrarea aceleiaşi conduşi
şi
condamnaţi
să
moară.
brăţişat
cauza dreptăţii, a păcii, a combaterii
duceri pentru următorii patru ani, pentru
Elie Wiesel şi-a scris romanele, dintre
urii şi umilirii oamenilor, a ideologiei naziste
că, după părerea sa, conducerea C.E.B.
care cel mai faimos este „Noaptea”, pe
şi a rasismului. În 1986 a fost distins cu
şi-a făcut foarte bine treaba, în special
baza experienţei proprii. Născut la SiPremiul Nobel pentru Pace, Comitetul
ing. Paul Schwartz, care este un om
ghet, în 1928, şi crescut într-o familie
norvegian supranumindu-l „mesager
foarte dedicat. Ea le-a urat succes celor
în
care
s-a
acordat
atenţie
cunoaşterii
al păcii”.
din conducere pentru următorii doi ani.
limbii ebraice şi principiilor esenţiale
Elie Wiesel a fost de mai multe ori în
Dr. Lya Benjamin a apreciat activitatea
ale
religiei
iudaice,
în
1944,
după
ce
SiRomânia,
iar în 2001 a fost ales MemComitetului de Conducere al C.E.B. şi
ghetul
a
ajuns
sub
ocupaţie
vremelnică
bru
de
Onoare
al Academiei Române.
a mulţumit preşedintelui Paul Schwartz
horthystă, a fost deportat la Auschwitz,
A fost preşedintele Comisiei Internapentru sprijinul acordat editării lucrării
împreună cu întreaga familie – mama,
ţionale de Studiere a Holocaustului în
„Evocări” despre istoria Comunităţii din
tatăl şi trei surori. Mama şi cea mai mică
România, care îi poartă azi numele şi
Bucureşti. Ea a propus organizarea unei
soră au fost gazate. El şi tatăl său au fost
care a dovedit prin cercetări aprofundate
sesiuni ştiinţifice cu prilejul împlinirii a 150
duşi
mai
întâi
la
Buna,
iar
apoi
la
Buchenşi
prin documente existenţa unui Holocade ani de la inaugurarea Templului Coral.
wald, unde tatăl lui nu a mai rezistat fizic şi
ust românesc, negat până atunci de istoricii
Ing. José Iacobescu, preşedintele
a murit. Scena morţii tatălui şi mustrările de
români. Dar Wiesel a condamnat genocidul
BB România, a transmis salutul acestei
conştiinţă
ale
scriitorului
fiindcă
nu
a
stat
alături
manifestat
şi pe alte continente, constatând
organizaţii şi a apreciat că C.E.B. a făcut
de el în cele mai tragice momente, au fost descrise
cu tristeţe că tragedia evreilor nu a fost suficientă
treabă bună cu bani puţini. Există o comucu emoţie în autobiografia lui. A fost un moment pe care
pentru a eradica tendinţele ucigaşe din lume. Zihrono
nitate puternică şi o Federaţie puternică,
Elie Wiesel nu l-a putut uita niciodată. Eliberat de armata ame- Livraha! (E.G.)
a apreciat el.
două propuneri au
parcurs toate procedurile în cadrul Comitetului de Conducere, de la discuţii şi până la votarea celor
doi, dovadă fiind şi procesele verbale de
la aceste întruniri. Eduard Kupferberg, secretar general al F.C.E.R., a subliniat că
această Adunare Generală nu este una
de alegere dintre mai mulţi candidaţi, ci
numai de aprobare a preluării interimare
a unor sarcini de către membri deja aleşi
ai Comitetului de Conducere al C.E.B., în
conformitate cu Statutul F.C.E.R.
Că alegerea celor doi a fost judicioasă
s-a văzut din rezultatul votului. Astfel, cu
328 de voturi pentru şi trei împotrivă, a
fost aprobată prelungirea mandatului
Comitetului de Conducere al C.E.B. până
la 30 mai 2019, cu 327 de voturi pentru
şi patru împotrivă a fost aprobată preluarea de către Silvian Horn a interimatului
pentru funcţia de vicepreşedinte, iar cu
325 de voturi pentru şi cinci împotrivă a
fost aprobat ca Mona Bejan să asigure
interimatul pentru funcţia de secretar al
Comitetului de Conducere.

(Urmare din pag. 4)

Un an de la dispariţia lui Elie Wiesel

6		

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 498-499 (1298-1299) - 1 Iulie – 31 August 2017

I U D A I C A
Aşa începe evreul un An Nou

„Prin Tora,
suntem un neam”

Ceremonia de primire a unui
nou Sul de Tora
la Templul Coral din Bucureşti

După reinaugurarea de acum câţiva
ani, Templul Coral din Capitală a avut parte de încă o reînnoire: un Sul nou de Tora,
donaţia lui Moshe Turgeman, în memoria
tatălui său, rabinul David Turgeman z.l.,
plecat Dincolo acum un an. Ajutându-ne,
Dumnezeu ne ajută. Viaţa evreiască din
România se revigorează.
Mulţumindu-i, în prezenţa unor lideri
comunitari laici şi spirituali, înalţi ierarhi,
a unui numeros public, preşedintele
C.E.B., ing. Paul Schwartz, amintea
„aliaua” a peste 5 000 de Suluri de Tora
în timpul şi după dispariţia şef-rabinului
Rosen. „Acum trăim un eveniment unic:
primim un Sul nou de Tora”. Comentând,
din unghi contemporan, dăruirea Torei
– deschiderea unei „ere noi în civilizaţia
omenirii” – , ing. Paul Schwartz a evidenţiat imperativul aplicării Decalogului astfel
încât crizele prezentului să fie depăşite.
Investitor israelian, enoriaş al Templului
Coral, Moshe Turgeman a arătat că „Tora
a fost dăruită de Sus, o singură dată.
Primirea Torei a avut loc de multe ori, cu
multe nuanţe […]. Cu câteva zile înainte
de a muri, Moşe Rabeinu a rostit ultimele
miţvot: să aduni poporul ca să primească
Tora; să scrii şi să donezi un Sul nou de
Tora”. Doar „partea corporală” a omului
piere, „partea sufletească” – nu. „Dum-

În plan apropiat, Moshe Turgeman

nezeu ne arată cum să devenim parte
dintr-o învăţătură care se reînnoieşte, se
scrie şi se primeşte”. Despre renaştere
a vorbit şi secretarul general al F.C.E.R.,
Eduard Kupferberg: „În ultimii ani se aud
tot mai multe voci de copii în templu. Tora
va rămâne aceeaşi, copiii vor fi mereu
alţii. Şeheheianu…” – „Îţi mulţumesc,
Doamne, că am ajuns să trăiesc clipa…”.
„Prin Tora, suntem un neam”, a spus
prim-rabinul Rafael Shaffer. „Când omul
nu mai e printre cei vii, el trăieşte prin
faptele inspirate urmaşilor. Moshe Turgeman şi-a învăţat fiul să copieze Tora
în amintirea tatălui său. Fiul a deprins
profesiunea. Îi doresc să continue ceea
ce a primit de la tatăl şi bunicul lui”.
Enoriaşi înconjurând interiorul şi
exteriorul sinagogii cu Suluri de Tora,
cântece de sărbătoare, citirea din Tora,
rugăciunea de Minha, muzică sinagogală
interpretată de cantorul Emanuel Pusztai
şi Corul Templului Coral, dirijor Robert Levensohn, înconjurarea sinagogii cu Sulul
cel nou de Tora au constituit ceremonialul,
încheiat cu binecuvântarea, în faţa Aron
Kodeş-ului deschis, pentru România şi
comunitatea evreiască din ţară.
IULIA DELEANU

Preşedintele C.E. Oradea despre
preocupări legate de viaţa religioasă

Ing. Felix Koppelmann, preşedintele C.E. Oradea, ne-a declarat că, în curând, se
va putea stabili din punct de vedere religios situaţia unor terenuri libere din cimitirele
evreieşti. Aflat în Israel pentru a soluţiona această problemă, preşedintele Comunităţii
orădene a stat de vorbă cu autorităţile religioase cu care a clarificat „realitatea de pe
teren” legată de cimitirele evreieşti din România.
Preşedintele Koppelmann le-a explicat interlocutorilor că, iniţial, cimitirele evreieşti au fost proiectate pentru un număr mare de credincioşi. Războiul, Holocaustul
românesc şi cel din Ardealul de Nord, apoi, după război, emigraţia evreilor, mai ales
în Israel, au redus populaţia şi multe cimitire au suprafeţe nefolosite, care ar putea fi
valorificate. De aceea, s-a decis ca rabinul Gilbert din Israel, o autoritate în această
problemă, să vină în România şi, împreună cu directorul CAPI, ing. Rudi Marcovici,
în răspunderea căruia se află cimitirele, să treacă în revistă un număr de 20 de cimitire din toată ţara. Rabinul Gilbert, cu aparatura specifică, urmează să controleze
aceste terenuri pentru a constata dacă ele sunt libere, dacă nu cumva totuşi sunt
înmormântate persoane despre care nu există date.
Preşedintele C.E. Oradea a vorbit cu mândrie şi despre succesul procesului de
convertire. La ora actuală, 70 de persoane se află pe lista doritorilor să treacă la religia
mozaică. Există un tribunal rabinic (Beit Din) la Oradea şi convertirile se fac conform
prescripţiilor ortodoxe. „Până acum, la examenele de convertire au promovat 80 la
sută dintre candidaţii care au urmat cursurile de pregătire. Chiar şi în Israel, această
cifră este rar întâlnită. Reiese de aici că aceia care doresc să se convertească, privesc acţiunea cu cea mai mare seriozitate”, ne-a spus ing. Felix Koppelmann, care
răspunde de partea organizatorică a procesului, iar rabinul Shraya Kav, de partea
religioasă. Ambii apreciază seriozitatea participanţilor la procesul de convertire.(E.G.)

Ce reprezintă Anul Nou în tradiţia iudaică? În ce mod este celebrat un început de
an de către evreul păstrător de tradiţie?
Mi-am pus aceste întrebări adeseori, cu
atât mai mult în preajma Anului Nou. Pentru că gândurile de la început de an, din
ultima lună a anului care se încheie şi din
prima lună a anului care începe reprezintă
un element important din practica tradiţiei iudaice. Aceste gânduri includ atât
elemente de credinţă, cât şi elemente de
filozofie şi morală.
Anul Nou ebraic – aşa cum este celebrat astăzi – este în ziua de 1 Tişrei. Dar
luna Tişrei este cea de-a şaptea lună a
anului ebraic. Tora (Cărţile Vaicra/Leviticul
XXIII, 24-25 şi Bamidbar/Numerii XXIX,
1-6) menţionează că prima zi a lunii a
şaptea va fi o Zi Sfântă de încetare a
lucrului, amintire, judecată şi sunare din
trâmbiţă, iar jertfele aduse în Templul de
la Ierusalim vor fi diferite de cele zilnice.
Expresia ”Roş Haşana” (Capul Anului)
apare în Cartea proorocului Ezechiel
XL,1. Talmudul Babilonian consacră
Anului Nou un tratat întreg, numit ”Roş
Haşana”, în care sunt menţionate patru
zile de an nou: 1 Nisan (respectiv prima zi
a primei luni a calendarului ebraic, an nou
religios şi începutul primăverii); 1 Tişrei
(anul nou civil, al regilor, considerat ziua
încoronării regilor şi implicit a lui Dumnezeu, Regele Universului); 1 sau 15 Şvat
(anul nou al pomilor); 1 Elul (anul nou al
animalelor). Ziua de 1 Tişrei este şi cea
a lecturii publice a Torei de către Ezra
Scribul în faţa poporului lui Israel, fapt
povestit în Cartea biblică Nehemia VIII,
1-10. Înţelepţii din Talmud au considerat
ziua de Roş Haşana ca fiind ziua creaţiei
lumii de către Dumnezeu. De aceea ea
este considerată prima zi a anului care
începe. Această zi este celebrată până
în prezent, căpătând aspecte speciale
stabilite de normele halahice pe baza
prescripţiilor biblice şi explicaţiilor din
Talmud. În prezent, Roş Haşana este
celebrat două zile (1 şi 2 Tişrei), datorită
nesiguranţei începutului serii pe baza
lunaţiilor. Roş Haşana este sărbătoarea
în care sunt respectate norme halahice
legate de interzicerea lucrului, de mese
festive în seara de ajun şi la prânz, deşi
rugăciunea de Halel (Lăudarea lui Dumnezeu) nu este recitată.
Roş Haşana este şi o zi de amintire a
greşelilor individuale de către fiecare, de
cerere a fiecăruia de a primi iertare din
partea Bunului Dumnezeu, de pocăinţă.
Roş Haşana este prima dintre cele zece
zile de pocăinţă, de revenire la calea
cea dreaptă. Conform tradiţiei iudaice,
fiecare fiinţă, fiecare om este înscris în
Cartea Vieţii de Roş Haşana. În privinţa
oamenilor, există trei categorii: cei drepţi
cu adevărat, care sunt înscrişi în Cartea
Vieţii cu un an bun de Roş Haşana; cei

11 ani de la decesul Şef-Rabinului Alexandru Şafran

Tot ce a realizat Şef-Rabin dr. Alexandru Şafran z.l. (19102006) pentru ameliorarea suferinţelor evreieşti în timpul Holocaustului s-a datorat pregătirii, pragmatismului şi înzestrărilor
sale diplomatice.
A semnat, în 1941, apelul către populaţia evreiască, când
guvernul ceruse evreilor să subscrie la împrumutul de stat
pentru armată, primind asigurarea că statul „va oferi protecţie”
comunităţii. Aşa a fost posibilă înfiinţarea unei reţele de învăţământ evreiesc, după excluderea evreilor din învăţământul de
stat, permisiunea de emigrare în Palestina sub mandat britanic.
O întrevedere cu patriarhul Nicodim atenuează ritmul deportărilor. Întâlnirea cu mitropolitul Bălan duce la salvarea evreilor
din sudul Transilvaniei şi a unui convoi de evrei bucureşteni,
care urmau să fie deportaţi în Transnistria. Prin regina-mamă
Elena, nunţiul apostolic Cassulo, ambasadorii Elveţiei, Suediei,
Turciei, oficiali ai Crucii Roşii Internaţionale, trimite ajutoare
celor deportaţi dincolo de Nistru.
În 1947 face o vizită în SUA, reuşind să primească subsidii
pentru România lovită de secetă, prin intermediul unor mari
organizaţii evreieşti americane şi internaţionale. Participă
la Conferinţa internaţională de la Seelisberg a creştinilor şi
evreilor, pentru combaterea antisemitismului, şi semnează

Carta prin care se pun bazele ecumenismului actual. Pentru accelerarea Alialei,
se întâlneşte la Geneva cu preşedintele
Comitetului Special al Naţiunilor Unite
pentru Palestina, Emil Sandström. În
1947 este obligat să plece din ţară
pentru că refuzase să semneze un
document venit din partea autorităţilor
de la cartierul sovietic, în care Maniu era
declarat „fascist şi trădător”, cerându-se
pentru acesta pedeapsa cu moartea.
Va fi, până la sfârşitul vieţii, Mare Rabin
al Genevei, opera sa ecumenică şi filozofică
situându-l printre somităţile culturii europene contemporane.
În 1997 devine Membru de Onoare al Academiei Române.
Comunitatea noastră, alături de copiii lui, îi perpetuează
memoria prin Integrala Şafran, construită de profesorul Carol
Iancu, prin Premiile Şafran şi prin Piaţeta care îi poartă numele,
aflată în Bucureşti, lângă Sinagoga Mare. Anul trecut, în memoria şef-rabinului, au avut loc ample manifestări la Bucureşti
şi la Geneva, inclusiv la Academia Română.
E. SUHOR

medii, majoritatea oamenilor, care sunt
înscrişi în Cartea Vieţii de Roş Haşana,
dar a căror soartă se pecetluieşte de Yom
Kipur; cei păcătoşi, a căror soartă în anul
care începe este pecetluită definitiv în
ziua de Hoşana Raba. Observăm că nu
este vorba numai de evrei, ci de toţi oamenii. Rugăciunea are forma unei cereri
de luare în judecată de către Judecătorul
Suprem, Creatorul Lumii. Rugăciunea
este făcută la plural: este aspectul ei
colectiv, pentru tot poporul lui Israel şi
pentru toţi oamenii. Ideea amintirii greşelilor şi a pocăinţei apare încă din luna
care precedă ”Capul Anului”, respectiv
din luna Elul, considerată luna pocăinţei.
Evreii din comunităţile orientale şi sefarde
(sau de origine orientală şi sefardă) recită
rugăciunea de iertare (Slihot) zilnic începând de la 1 Elul, iar evreii aşkenazi în
ultima săptămână a lunii Elul. Dar a cere
iertare pentru greşelile comise nu este
suficient: cererea de iertare trebuie să fie
însoţită de actul corijării individuale, atât
morale cât şi faptice. În Anul Nou trebuie
evitate greşelile comise în anii precedenţi.
Evreul se roagă pentru un an bun, pentru
înscrierea cu un an bun în Cartea Vieţii.
Aceasta este esenţa celebrării Anului
Nou de către fiii lui Israel: nu petrecere
(deşi există bucuria că am ajuns la încă
un an al vieţii), ci amintirea greşelilor
alături de a faptelor bune, decizia corijării individuale şi ruga de înscriere cu un
An Nou bun.
Ideea înscrierii în Cartea Vieţii pentru
fiecare om şi pentru fiecare vieţuitoare
apare într-una dintre frumoasele rugăciuni speciale recitate de Roş Haşana şi
de Yom Kipur, „Şi se va da putere”. Acest
poem sinagogal a fost preluat şi în artă,
de exemplu într-un cântec de o puternică
profunzime filozofică, cântat de renumitul
Leonard Cohen.
De Roş Haşana, rugăciunea este
recitată după o carte specială, Mahzor
(Rugăciunea cu repetare). Rugăciunea
celor 18 binecuvântări are o formă diferită. Sunt şapte binecuvântări speciale,
care amintesc semnificaţia zilei. Este
citită şi o secţiune din Tora, referitoare la
încercarea la care Dumnezeu l-a supus
pe patriarhul Abraham, de a-l sacrifica
pe fiul său Iţhak, demonstrându-şi astfel
devotamentul şi credinţa faţă de El. Pe
baza acestora cerem mila lui Dumnezeu,
alături de judecata Sa dreaptă.
De Roş Haşana se sună din trâmbiţă,
în limba ebraică şofar, cuvânt tradus şi
sub forma corn, deoarece acest instrument muzical păstrat încă din perioada
Primului Templu de la Ierusalim este
făcut dintr-un corn de berbec (în amintirea faptului ca Iţhak nu a fost sacrificat,
ci în locul lui a fost jertfit un berbec)
sau dintr-un corn de antilopă (şofarul
nu poate fi făcut dintr-un corn de bou,
deoarece ar aminti de păcatul viţelului
de aur). Ascultarea sunetelor şofarului
este obligatorie pentru toţi. Este vorba
de 90 de sunete, mai lungi sau mai
scurte, înaintea rugăciunii suplimentare,
a celor şapte binecuvântări şi în timpul
repetării ei. ”Ascultaţi glasul şofarului”
este o chemare spre corijare individuală
şi pocăinţă. Există şi obiceiul mersului la
malul unei ape în după-amiaza primei
zile de Roş Haşana (dacă este sâmbătă
– Şabat – atunci în după-amiaza celei
de-a doua zile) şi a recitării unei binecuvântări şi a câtorva poeme sinagogale,
aruncând apoi păcatele în apă (respectiv
scuturând buzunarele); este renumitul
Taşlih.
Să ajute Bunul Dumnezeu tuturor fiilor
lui Israel, precum şi tuturor oamenilor,
indiferent de naţionalitate şi religie, să
fim inscrişi cu toţii in Cartea Vieţii cu un
an bun, cu sănătate, viaţă lungă, bucurie,
fericire, pace.
Şana Tova Tikatevu Vetihatemu,
Amen.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Iaşiul a vorbit deschis despre
pata neagră din trecutul său
Simpozionul „Comemorarea a 76 de ani
de la Pogromul din Iaşi”
antisemitismului, ce
a contaminat atmosfera patriarhală a Iaşiului acelui timp.
CINSTE MEMORIEI LOR!
Rabinul Iosef Waserman, preşedintele
Fundaţiei pentru Promovarea Iudaismului
Român, conducătorul delegaţiei israelienilor de origine română veniţi să participe
la comemorarea a 76 de ani de la Pogromul din Iaşi, a adus emoţionante mulţumiri
primarului Mihai Chirica şi autorităţilor
locale pentru organizarea comemorării
şi pentru deosebita prietenie manifestată
faţă de poporul evreu şi de Statul Israel.
Simpozionul a fost urmat de deschiderea expoziţiei „Iaşi – Cimitirul evreiesc,
un muzeu în aer liber” şi de lansarea albumului cu acelaşi titlu. Impresionant prin
imaginile prezentate, albumul editat de
către Primăria Municipiului Iaşi, sub egida
primarului Mihai Chirica, a fost conceput,
realizat fotografic, tehnoredactat şi pregătit pentru tipar de artistul-fotograf Ozolin
Duşa, iar textul a fost scris de Abraham
Ghiltman, preşedintele Comunităţii Evreilor din Iaşi.
(Urmare din pag. 1)

„Marºul Vieþii”–
omagiu memoriei victimelor
ºi speranþã de viitor
În fiecare an, la sfârşit de iunie, Cimitirul evreiesc din Păcurari se umple
de oameni de toate vârstele, veniţi să-şi
plângă morţii, ucişi mişeleşte în „Duminica
aceea”, în Duminica neagră a Pogromului
antievreiesc din 1941.
Sute de oameni din Iaşi, din alte
colţuri ale ţării şi din Israel, urmaşi ai
celor care au suferit ororile de nedescris
ale Pogromului şi „Trenurilor morţii“ au
comemorat împreună, în dimineaţa zilei
de 29 iunie 2017, victimele sângerosului
măcel din 29-30 iunie 1941, păstrând
vie amintirea acelor tragice evenimente
şi transmiţând-o mai departe, din generaţie în generaţie, pentru ca asemenea
crime să nu fie uitate şi să nu se repete
niciodată.
În drum spre cimitir, supravieţuitori ai
Pogromului de la Iaşi, copii şi nepoţi ai
acestora, membri ai comunităţii evreieşti
locale şi prieteni ai lor de alte religii, printre
care reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale (primarul Municipiului Iaşi,
Mihai Chirica, şi preşedintele Consiliului
Judeţean Iaşi, Maricel Popa), membri ai
Corpului Diplomatic (ambasadorul SUA,
Hans Klemm, ambasadorul Statului Israel, Tamar Samash), viceprimarul Ierusalimului, Yael Antebi, au participat la a doua
ediţie a „Marşului Vieţii”, iniţiat anul trecut
de rabinul Iosef Waserman. Braţ la braţ şi
umăr la umăr, „uniţi în cuget şi-n simţiri”,
cu toţii au adus un omagiu şi un gând de
mângâiere pentru sufletele victimelor.
În Cimitirul Păcurari, în faţa gropilor
comune în care îşi dorm somnul de veci
victimele pogromului, fanfara militară a
intonat imnurile de stat ale României şi
Statului Israel, în timp ce drapelele celor
două ţări fluturau împreună ca simbol
al unui prezent al înfrăţirii şi prieteniei
şi ca o speranţă a unui viitor nepătat de
intoleranţă. Au fost aprinse şase lumânări în memoria celor şase milioane de
evrei ucişi în Holocaust, iar prim-rabinul
Rafael Shaffer şi rabinul Iosef Waserman
au rostit rugăciuni. Apoi, o gardă militară
a dat onorul şi s-au depus coroane de
flori din partea Preşedinţiei şi Guvernului
României, Ambasadei SUA, Ambasadei
Statului Israel, F.C.E.R., Comunităţii Evreilor din Iaşi, Rabinului Iosef Waserman,
Primăriei Municipiului Iaşi, Consiliului
Judeţean Iaşi.
Au urmat luările de cuvânt ale oficialităţilor prezente la comemorare, din
care am spicuit: preşedintele Comunităţii

Evreilor din Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, a
arătat că în zilele pogromului, o treime din
populaţia de origine evreiască a oraşului
Iaşi a fost ucisă din ordinul lui Ion Antonescu, conducătorul guvernului român,
care dorea ca Iaşiul să fie curăţat de evrei.
Consilierul prezidenţial Andrei Muraru
a citit mesajul transmis de preşedintele
României, Klaus Werner Iohannis: „Simţim cu atât mai mult încărcătura dramatică
a evenimentelor de acum 76 de ani, cu cât
numărul martorilor descreşte de la un an
la altul. Uitarea tinde să corupă istoria, să
o deformeze. Dacă martorii dispar, atunci
unul dintre cei mai importanţi stâlpi ai
memoriei este valorificarea locurilor. Cunoscutul laureat al Premiului Nobel pentru
Pace, Elie Wiesel, spunea la un moment
dat: «când cineva nu e în stare să simtă
şi să-şi manifeste recunoştinţa, atunci
ceva lipseşte din umanitatea sa. Un om
aproape că poate fi definit prin atitudinea
sa faţă de recunoştinţă». Aceste cuvinte
sintetizează emblematic, prin simplitatea
lor, datoria morală şi respectul pe care
fiecare dintre noi trebuie să îl poarte
celor care au căzut victimă regimurilor
dictatoriale şi totalitare ale secolului XX.
În plus, cunoaşterea, asumarea şi transmiterea lecţiilor trecutului nu pot fi făcute
decât prin acţiuni care să ducă la rezultate
concrete, iar statul român a dovedit că a
înţeles pe deplin acest lucru”.
E.S. Tamar Samash, ambasadoarea
Statului Israel la Bucureşti, a subliniat: „Astăzi ne reamintim de cei care au
fost victimele urii şi brutalităţii din acele

Viceprimarul oraşului Ierusalim, Yael
Antebi, a menţionat: „Ne-am bucurat să
vedem că Marşul Vieţii de la Iaşi ne reaminteşte tuturor că niciodată nu o să se
repete istoria tragică care s-a întâmplat
aici în urmă cu 76 de ani. Ca antisemitismul să nu se întoarcă şi să nu ridice iar
capul şarpele negru, trebuie să avem grijă
ca fiecare persoană să se uite în jurul său
şi să vadă împrejur”.
Primarul municipiului Iaşi, Mihai
Chirica, a subliniat: „Omagiem memoria
victimelor, a miilor de oameni care acum
76 de ani au fost ucişi pe nedrept. Au fost
victimele unui moment dificil din istoria
noastră. Astăzi îi sărbătorim pe cei care
au supravieţuit, care au dus mai departe
memoria acelor vremuri. Mai sunt încă
tineri care nu cunosc ce s-a întâmplat
atunci. Sunt şi vârstnici care nu ştiu ce s-a
întâmplat atunci. Sunt şi în România şi în
Europa. În calitate de primar al oraşului
Iaşi, de reprezentant al unei comunităţi
care acum 76 de ani a fost răvăşită de
acele momente, nu îmi voi cere scuze.
Îmi voi cere iertare în numele reprezen-

deosebita atitudine de respect faţă de
memoria victimelor, manifestată de conducătorii de azi ai României şi ai Iaşiului,
oraş al pogromului, dar care va fi cunoscut
în viitor şi ca oraş al recunoaşterii crimei,
al omagierii suferinţei şi al prieteniei inter
etnice şi interconfesionale.
Rabinul Iosef Waserman, iniţiatorul
„Marşului Vieţii” de la Iaşi, a subliniat că
în fiecare generaţie, fiecare om trebuie
să se vadă pe sine ca supravieţuitor al
Holocaustului şi să nu uite Holocaustul,
pentru ca acesta să nu poată fi niciodată
repetat.
Primarul municipiului Iaşi a oferit „Diplome de recunoştinţă” oficialităţilor centrale şi locale prezente la comemorare,
oaspeţilor din străinătate, reprezentanţilor
cultelor.
Supravieţuitorului Iancu Ţucărman i-a
fost conferită o „Diplomă de recunoştinţă”
pentru puterea cu care a trecut peste acel
cumplit moment din viaţa sa şi pentru tăria
de caracter cu care a ştiut să analizeze
fără ură şi părtinire istoria acelor zile pline
de tragism, păstrând vie amintirea victimelor, dar şi dragostea faţă de pământul
natal.
Preşedintele Comunităţii ieşene, Abraham Ghiltman, a primit o „Diplomă de recunoştinţă” pentru promovarea toleranţei,
a păcii şi valorilor umanităţii.

La Iaºi a fost pusã piatra
de temelie a primului muzeu
din þarã dedicat Holocaustului

teribile zile ale lui iunie 1941 şi îi sărbătorim pe cei care au supravieţuit, pentru
că omorârea în masă a evreilor nu a fost
doar o încercare de a-i distruge fizic, ci şi
o încercare de a anihila sufletul culturii şi
civilizaţiei evreieşti. Istoria nu trebuie să
se repete şi trebuie arătat clar că există o
alternativă la ură, xenofobie şi rasism. În
respectul acestui fapt, românii au arătat
că s-au dedicat puternic luptei împotriva
antisemitismului şi a Holocaustului şi
pentru acest lucru ţin să le mulţumesc şi
să-mi exprim profunda apreciere faţă de
ei. România a reuşit să aibă realizări deosebite când a deţinut preşedinţia Alianţei
pentru Memoria Holocaustului şi sper că
aceste eforturi vor continua să fie îmbunătăţite şi în anii care vor urma. Această
ceremonie de comemorare nu trebuie să
fie o incursiune în trecutul recent ci, mai
ales, o călătorie în prezent şi în viitor, pe
care cu toţii dorim să îl securizăm şi să îl
protejăm. Ne angajăm astăzi ca memoria fraţilor şi surorilor noastre să rămână
totdeauna în inimile noastre”.
Ambasadorul SUA la Bucureşti, E.S.
Hans Klemm, a citit poemul „Tangoul
morţii” de Paul Celan, pe care l-a dedicat
amintirii celor pieriţi în Pogromul din 1941.

tanţilor autorităţilor de atunci. Să cinstim
memoria celor care au devenit Drepţi
între Popoare, a celor care au salvat evrei
atunci”.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
a amintit suferinţa cumplită a miilor de
oameni în „Trenurile morţii“ şi a arătat că
prin comemorările anuale îndeplinim a
cincea poruncă din Decalog, respectând
părinţii şi pe cei chinuiţi şi omorâţi atunci
şi totodată creăm istoria vie a supravieţuitorilor Holocaustului, pentru ca memoria
victimelor de acum 76 de ani să ne călăuzească spre un viitor mai bun, lipsit
de ură şi neomenie. Vorbitorul a adus
mulţumiri preşedintelui României, pentru
promovarea memoriei Holocaustului, şi
primarului Mihai Chirica, pentru exemplara organizare a comemorării din acest an.
Iancu Ţucărman, supravieţuitor al
„Trenului morţii“ Iaşi-Podu Iloaiei, cu
deosebită emoţie în glas, a reliefat faptul
că pentru el ziua de 30 iunie, zi în care în
urmă cu 76 de ani a rămas în viaţă după
groaznicele chinuri şi suferinţe din tren,
este o a doua zi de naştere, pe care o
serbează anual. În Holocaust, evreii au
fost victimele conducătorilor de atunci ai
statelor lumii, a spus vorbitorul, subliniind

În continuarea comemorării, la fostul
sediu al Chesturii de Poliţie a fost deschisă expoziţia „Iaşiul evreiesc”, organizată de Arhivele Statului din Iaşi, curator
Rodica Iftimi.
În cuvântarea rostită cu acest prilej,
Maricel Popa, preşedintele Consiliului
Judeţean Iaşi, a arătat: „Suntem datori
să ne aducem aminte şi să marcăm
memoria acestui trist eveniment, iar aici,
la fosta Chestură de Poliţie, punem azi
piatra de temelie a primului muzeu din
ţară dedicat Holocaustului. Acesta va
aminti mereu de jertfa acelor oameni
nevinovaţi”. În semn de aducere aminte a
celor şase milioane de evrei, victime ale
Holocaustului, oficialităţile prezente au
aprins şase lumânări şi au plantat şase
brazi, ca simbol al dăinuirii peste timp a
memoriei lor.
Apoi, în cimitirele evreieşti din Podu
Iloaiei, Târgu Frumos şi Roman, la monumentele şi gropile comune unde sunt
îngropate victime ale „Trenurilor morţii“, a
continuat amplul pelerinaj comemorativ.
S-au aprins lumânări, s-au rostit rugăciuni
şi cuvinte de aducere aminte şi s-au depus coroane de flori din partea Ambasadei
Statului Israel în România, a F.C.E.R. şi
a Comunităţii Evreilor din Iaşi, ca semn
de neuitare a victimelor Pogromului de
la Iaşi din 1941.
Zilele comemorative, organizate la
Iaşi sub genericul „Marşul Vieţii”, au
fost o lecţie de recunoaştere, respect şi
recunoştinţă, o lecţie de istorie adevărată
faţă de negaţionism, ură, bestialitate,
crimă şi, totodată, un „Marş al Speranţei” într-un viitor în care ororile din anul
1941 să nu se poată repeta nicicând şi
niciunde.
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Alexander Hausvater –
scriitorul şi prietenii lui

La 18 iunie 2017, la Sinagoga Mare
din Bucureşti, în organizarea comună
a F.C.E.R.-Centrul Comunitar Evreiesc
(JCC), a avut loc lansarea volumului „Ce
dacă”, al cunoscutului regizor românoisraeliano-canadian Alexander Hausvater.
În faţa unei săli pline, unde s-au regăsit,
în afara conducerii F.C.E.R., C.E.B. şi a
membrilor comunităţii, numeroşi admiratori, prieteni şi colaboratori ai regizorului,
Robert Schorr, directorul Departamentului
de Cultură, Artă şi Media şi Delia Marc,
unul dintre iniţiatorii evenimentului, responsabilă în cadrul JCC cu generaţia
de mijloc, l-au salutat pe autor şi pe cei
prezenţi.
Referindu-se la originea şi creaţia
artistică a regizorului, Delia Marc a vorbit
despre „Triunghiul Hausvater”, delimitat
geografic şi spiritual de coordonatele
România, Israel şi Canada. Omul şi regizorul Hausvater călătoreşte între cele
trei unghiuri şi îşi păstrează identitatea de
evreu, oferind lumii o viziune uimitoare,
originală şi profund intelectualizată asupra vieţii omului, a trăirilor şi idealurilor
sale, a arătat vorbitoarea.
La rândul său, Robert Schorr, după
o scurtă introducere a invitatului, a mulţumit tuturor celor care au făcut posibilă
apariţia cărţii.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, l-a prezentat pe Alexander Hausvater, scoţând în evidenţă calităţile lui
de profesionist excepţional, de „inovator
permanent în arta teatrală”, exemplificând
această idee cu realizarea piesei ”Jurnalul
Anei Frank” la TES. O altă calitate a lui
Alexander Hausvater este arta scrisului.
Omul are har multiplu, înţelepciune,
spirit dar, în primul rând, cunoaşte arta
teatrului, este unul dintre marii regizori
ai teatrului românesc, un mare talent şi
o forţă intelectuală, a subliniat vorbitorul.
Actriţa Arabela Neazi i-a invitat apoi în
scenă pe câţiva dintre actorii de la TES
cu care Alexander Hausvater a colaborat
şi, aşa cum a propus Maia Morgenstern,
fiecare dintre ei – Roxana Guttman, Rudi
Rosenfeld, Natalie Ester – a oferit mostre
de spectacol-lectură din cartea lansată şi
au depănat amintiri legate de colaborarea
cu regizorul.

O cãutare permanentã
pentru omul bun, frumos,
capabil de iubire
Alexander Hausvater şi-a exprimat
aprecierea pentru seara care i-a fost
dedicată şi faţă de oamenii care au lucrat
la reuşita ei. Ascultându-i, a rememorat
ce l-a motivat în acţiunile sale: pornirea
interioară de a căuta omul spiritual, robust
şi cu inimă simţitoare, o viziune profund
umanistă a omului bun, frumos, capabil
de emoţia şi iubirea care îl fac demn de
statutul de creatură supremă. „Pentru
mine – a spus el – teatrul a fost un drum
de cercetare pentru a găsi un caracter.
De aceea, în toate spectacolele mele este
prezent sentimentul iubirii şi al bucuriei
de a trăi. În acest sens, cartea a devenit

un exerciţiu de memorie, un aspect al
personalităţii mele; născut într-o societate
totalitară, aceasta a trebuit să supravieţuiască prin dualitate – în exterior repetând
minciuna îndoctrinării, dar în forul interior
căutând adevărul obiectiv care, odată
găsit, trebuia ascuns. Un artist nu se
desparte de copilăria lui; arta actorului
este şi capacitatea intrinsecă de a se
transporta acolo unde ar fi putut trăi (de
aici titlul «Ce dacă»). Sensul cărţii rezidă
în ceea ce avem în comun o generaţie cu
alta: începem viaţa nepătaţi, iubim şi suntem iubiţi
necondiţionat de părinţii
noştri, dar căutăm o altă
dragoste care să ne întregească”. Cartea, a spus
el, este un omagiu adus
părinţilor care există în
noi nu numai prin memorie
ori prin genetică, ci şi prin
faptul că, de fiecare dată
când găsim în interiorul
nostru resurse de bunătate, frumuseţe, profunzime,
ei, de oriunde s-ar afla, în
viaţă sau în eternitate, sunt martorii acelei
descoperiri.
Seara a continuat cu alte evocări.
Dirijorul Tiberiu Soare a amintit diferitele
lui colaborări cu regizorul, mai ales la
spectacolul „Trubadurul”. Natalie Ester a
povestit prima ei întâlnire cu Hausvater,
în urmă cu 20 de ani, când abia absolvise
facultatea. El a fost cel care i-a confirmat
credinţa în ceea ce trebuie să fie un regizor: un artist desăvârşit, un scriitor care
ştie să motiveze tăcerile fiecărui actor, să
le ofere un extratext, o poveste aparte.
Actorul Constantin Florescu a interpretat
o secvenţă din piesa „Păpuşarul” care,
alături de „Frau Hess şi grădinile ei”, se
regăsesc în repertoriul actual al TES.
Marius Bodochi a evocat cele trei întâlniri ale sale cu Alexander Hausvater: prima la TNB, unde regizorul îi propusese să
lucreze un text al lui Tennessee Williams;
a doua – la un workshop despre lumea lui
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Cehov, cu Maia Morgenstern şi studenţii
UNATC; a treia – la Teatrul Metropolis,
pregătind piesa „Pietonul şi furia”, de E.
Ionescu. Criticul Horia Gârbea a analizat
volumul „Ce dacă” şi a ajuns la concluzia
că regizorul s-a dovedit a fi un remarcabil
scriitor, iar volumul său de proză este
extraordinar. A menţionat că, de-a lungul
timpului, a colaborat cu Hausvater la multe texte, dintre care unele au şi ajuns pe
scenă. „Alex este un tip special şi care,
paradoxal, luptă întotdeauna cu rutina iar
colaborarea cu el este o provocare pentru
textier.E un om cu multă sensibilitate,
vulnerabilitate şi curaj, trăsături care se
regăsesc în carte”, a spus Horia Gârbea.
Gavril Pătru, actor al TNB, a vorbit
despre capacitatea regizorală a lui Haus
vater de a schimba caracterul oamenilor.
El îi poate face să fie conştienţi de posibilităţile înscrise în natura lor. Astfel, susţine
actorul, meritul principal al regizorului
Hausvater este acela că îi învaţă pe
oameni să se iubească, să facă lucrurile
cu plăcere, să creeze, să uite că au un
handicap şi să acţioneze în pofida lui,
să aibă încredere în ei înşişi. Muzicianul
Radu Captari, puternic atras de creaţia
şi personalitatea lui V. Vîsoţki, a afirmat
că ataşamentul lui faţă de Hausvater a
început când şi-a dat seama că regizorul
cunoştea creaţia bardului rus. Captari a
şi interpretat două melodii ale acestuia.
Costel Postolache, directorul editurii Integral, a descris colaborarea cu regizorul la
editarea volumului său. Datorită acestei
munci în comun a reuşit să facă o carte
excepţională. Monica Davidescu, actriţă a
TNB, l-a comparat pe Alexander Hausvater cu „trenul” care a propulsat-o în
teatrul unde era angajată,
învăţând-o să lupte pentru
ceea ce poate să facă. Datorită regizorului, a obţinut
primul său rol principal la
TNB. Muzicianul Mircea
Király a constatat de-a
lungul vremii că Hausvater
este un vizionar, care ştie
că ideile lui vor face şcoală
în teatrul românesc.
Alexander Hausvater a
mulţumit celor doi organizatori – Robert
Schorr şi Delia Marc – pentru eforturile
lor, precum şi tuturor celor care au venit
să-l asculte. El a atras atenţia asupra
condiţiei grele în care lucrează actorii în
teatrul românesc şi şi-a exprimat speranţa că lucrurile se vor schimba.

„Prieten al Comunitãþii Evreilor”
pentru Alexander Hausvater
În cadrul evenimentului organizat cu
prilejul lansării cărţii, lui Alexander Hausvater i s-a decernat de către conducerea
F.C.E.R. medalia „Prieten al Comunităţii
Evreilor”. Robert Schorr, care a citit textul
diplomei, a subliniat că i s-a oferit această
distincţie „pentru promovarea culturii
evreieşti”. Emoţionat, regizorul a mulţumit
pentru cinstea ce i s-a făcut.
CLAUDIA BOSOI
EVA GALAMBOS

Norman Manea
– 81 de ani

Născut la 19 iulie 1936, lângă Suceava, scriitor, profesor universitar, personalitate cunoscută şi apreciată, distins cu
numeroase premii şi titluri academice,
Norman Manea este o prezenţă activă în
cultura lumii. Din 1986 trăieşte în SUA,
fiind unul dintre cei mai traduşi autori de
limbă română. Copil fiind, a fost deportat în Transnistria de unde s-a întors în
România în 1945, cu membrii familiei
sale care au supravieţuit. A lucrat în România ca inginer hidrotehnician, pentru
ca din anul 1974 să renunţe la profesie,
dedicându-se în întregime scrisului. Până
la plecarea sa din ţară a publicat zece
volume.

A părăsit România în 1986, cu o bursă
de un an în Berlinul de Vest, stabilindu-se
apoi în Statele Unite ale Americii, unde a
devenit aşa-numit writer in residence la
mai multe universităţi americane, inclusiv
la Bard College din New York. În 2011 era
profesor universitar pentru Studii Europene şi Cultură la Bard College.
Operele sale au fost traduse în circa
douăzeci de limbi. Volumele de proză:
Fierul de călcat dragostea (1966, în Povestea vorbii, suplimentul revistei Ramuri
din Craiova); Noaptea pe latura lungă
(1969); Captivi (1970); Atrium (1974); Primele nopţi (1974); Cartea fiului (1976);
Zilele şi jocul (1977); Anii de ucenicie
ai lui August Prostul (1979); Octombrie,
ora opt (1981); Pe contur (1984); Plicul
negru (1986); Despre clovni. Dictatorul
şi Artistul (1997); Casa melcului (1999);
Întoarcerea huliganului (2003); Fericirea
obligatorie (2004); Vorbind pietrei (2008)
Laptele negru (2010) ş.a.
Dintre premiile şi distincţiile primite,
amintim: Premiul Naţional al Evreilor
Americani, în aprilie 1993, pentru romanul
său parabolic Despre clovni; Premiul Guggenheim, Premiului „Lux Mundi” (2006),
oferit de Radio România Cultural ,Premiul
Médicis Étranger, cel mai prestigios premiu francez pentru un roman scris în altă
limbă decât franceza, acordat pe anul
2006 romanului Întoarcerea huliganului.
Titlul de Comandant oferit de Ordre des
Arts et des Lettres din Franţa, Legiunea
de Onoare (2009), Nelly Sachs (2011).
Norman Manea este membru onorific
al Royal Society of Literature, Marea
Britanie.
Ad mea veesrim!.
BORIS MEHR

Moshe Idel – distins de Principele Radu la Castelul Peleş
La 23 iunie, la Castelul Peleş, A.S.R. Principele Radu i-a înmânat savantului israelian
Moshe Idel „Premiul Cantemir”, acesta fiind
al patrulea premiu acordat, începând din
2010, unor personalităţi în domeniul culturii,
din partea Institutului Cantemir din cadrul
Universităţii Oxford din Anglia. Institutul este
patronat de Casa Regală a României.
Născut în 1947, la Tg. Neamţ, filozof şi
istoric al religiilor, Moshe Idel a studiat la Universitatea din
Haifa. Este profesor la Universitatea Ebraică din Ierusalim şi
s-a specializat în studiul Cabalei şi misticii evreieşti, fiind un
continuator al unei tradiţii vechi de peste 2000 de ani. A lucrat
ca profesor invitat şi cercetător la universităţi şi instituţii precum Universitatea Yale, Universitatea Harvard, Universitatea
Princeton, Universitatea California din Los Angeles (UCLA), la
Universitatea Pennsylvania din Philadelphia, la Seminarul Teologic Iudaic (JTS) din New York şi la École des Hautes Études
en Sciences Sociales din Paris. În anul academic 2009/2010
Moshe Idel a predat la Tikvah Center for Law & Jewish Civilization al New York University. După ce s-a făcut cunoscut

în America, la începutul anilor ’80, Idel a devenit o somitate
internaţională. Cartea sa Cabala: noi perspective (Kabbalah:
New Perspectives) a fost publicată mai întâi în engleză (Yale
University Press, 1988) şi s-a bucurat de o recenzie elogioasă
în „The New York Times”. Este căsătorit cu pictoriţa Shoshana
Idel.
Cărţile şi articolele sale au fost editate şi traduse în numeroase limbi (ebraică, engleză, franceză, cehă, română,
italiană, polonă, spaniolă, portugheză, rusă şi catalană): „Experienţa mistică a lui Avraham Abulafia”; „Cabala: noi aspecte”;
capitole de „Cabala extatică”(inclusiv arabă); „Golem: tradiţii
magice şi mistice din iudaism despre crearea unui om artificial”;
„Hasidism: între extaz şi magie”; „Mistici mesianici”; „Cabala
şi Eros”; „Fiul lui Dumnezeu şi mistica evreiască” etc. A fost
distins cu numeroase premii naţionale şi internaţionale. Despre
el au scris: Sorin Antohi în dialog cu Moshe Idel (Polirom, Iaşi,
2006.); Petru Moldovan, „Moshe Idel: Dinamica misticii iudaice”,
Editura Provopress, Cluj-Napoca, 2005).
La Editura Hasefer au apărut volumele: „Golem”, „Hasidism
între extaz şi magie” (2001), „Lumi vechi, oglinzi noi” (2013) şi
„Cabala în Italia” (2016). (B.M.M.)
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Ziua „Victor Brauner” la Piatra-Neamţ

– Prima întrebare pe care am dori să
v-o adresăm ar fi să ne spuneţi ce semnificaţie are, din punctul dvs. de vedere,
Ziua ”Victor Brauner”?
– În acest moment, la Piatra-Neamţ,
unde s-a născut artistul, în data de 15
iunie 1903, ziua respectivă este asociată
cu personalitatea lui Victor Brauner şi cu
tot ce reprezintă el pentru arta mondială.
Este rezultatul unui proces început în
2003, când am aniversat Centenarul naşterii pictorului, urmat apoi de manifestări
anuale care îi sunt
dedicate (expoziţii,
simpozioane, lansări
de carte, proiecţii de
filme etc.) şi centrate
Interviu
/ concentrate în jucu
rul acestei date. Între
timp, şi Liceul de Arte
Emil
”Victor Brauner” (lânNicolae
gă al cărui Corp C
Nadler,
a fost instalat bustul
preşedintele
artistului, realizat de
sculptorul Lucian TuC.E.
dorache) a declarat
Piatra
ziua de 15 iunie ca
Neamţ
„Zi a Liceului” care-i
poartă numele. Astfel
că, începând din 2017, organizatorii
evenimentelor – adică C.E. Piatra-Neamţ
şi principalii săi colaboratori (Complexul
Muzeal Judeţean Neamţ, Filiala Neamţ
a Uniunii Artiştilor Plastici din România şi
Liceul de Arte) – au decis să adopte genericul Ziua ”Victor Brauner” pentru toate
activităţile dedicate pictorului în momentul
cu pricina.
– Ce a fost şi cum a fost Ziua ”Victor
Brauner” din acest an?
– După o experienţă de 14 ani, iată,
am ajuns la concluzia că programul zilei
trebuie concentrat pe două module: unul,
găzduit de Muzeul de Artă Piatra-Neamţ
(în cursul dimineţii) şi celălalt, găzduit
de Sinagoga Catedrală ”Baal Shem Tov”
(după-amiază), ambele fiind monumente
şi referinţe culturale importante în istoria
oraşului, amplasate în zona de maxim
interes turistic. Dar şi publicul local s-a
obişnuit cu aceast „tempo” al evenimentului. În plus, din punct de vedere simbolic,
se va înţelege de aici că Victor Brauner
este un artist al întregului oraş (postum,
primind şi titlul de Cetăţean de Onoare,
în 2003) şi, totodată, un membru al Comunităţii Evreilor. În consecinţă, Ziua
Actriţa Loredana Grigoriu
recitând versuri de Victor Brauner

”Victor Brauner” din acest an a debutat
– după un preambul eminescian cu ”Odă
în metru antic”, interpretată de actorul
Daniel Beşleagă (de la Teatrul Tineretului
din Piatra-Neamţ), 15 iunie fiind şi data
dispariţiei lui M. Eminescu – cu vernisajul
expoziţiei ”OM-ZID-ARHETIP”, a pictorului Grigore Agache, la Muzeul de Artă, o
adevărată surpriză pentru că valorosul
artist (membru al UAPR Neamţ) nu mai
ieşise cu o ”personală” pe simeze de mai
bine de un deceniu!
În continuare, după-amiază, la Sinagoga Catedrală ”Baal Shem Tov” a avut
loc o suită de evenimente care a făcut
neîncăpător spaţiul pentru numărul celor
care au dorit să participe. Întâi a fost recitalul poetic al actriţei Loredana Grigoriu
(de la Teatrul Tineretului), pe textele lui
Victor Brauner (traduse de subsemnatul
din limba franceză), ştiut fiind că artistul
era şi un împătimit al versului.
A urmat impresionantul recital de
canto al celebrei soprane Anda-Louise

Bogza (de la Opera Naţională din Praga),
originară şi ea din Piatra-Neamţ, acompaniată la pian de prof. dr. Mihaela Spiridon
(de la Academia de Muzică ”Gh. Dima”
din Cluj), în program având piese de
Ravel (”Kaddish” şi ”L’énigme éternelle”),
Brahms, Brediceanu ş.a. Apoi a intervenit
Dragoş Chitic, primarul municipiului, care
a marcat în cuvântul său importanţa Zilei
”Victor Brauner” în calendarul activităţilor
culturale desfăşurate la Piatra-Neamţ.
Programul a continuat cu vernisajul expoziţiei colective a Filialei Neamţ a UAPR,
în cadrul căruia au
fost acordate şi Premiile ”Victor Brauner” din 2017, care
au revenit pictorilor
Gheorghe Vadana
şi Ştefan Potop.
Apogeul evenimentului l-a constituit prezentarea
cărţii „mai drăguţ
decât dostoievski”
(Edit. Polirom,
2017), în prezenţa autoarelor Nora
Iuga şi Angela Baciu. Aici e de remarcat
contribuţia criticului Adrian G. Romila, dar
şi lectura deosebit de atractivă a celor
două doamne, cărora li s-a alăturat în
premieră Tiberiu Almosnino (fiul poetului
George Almosnino şi al Norei Iuga), el
apărând în această carte ludico-dadaistă
ca ”personaj” şi co-autor. Diversitatea
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De la stânga la dreapta: Emil Nicolae Nadler, Grigore Agache,
dr. Mihaela Verzea, Violeta Dinu, Daniel Beşleagă

programului conceput de noi răspunde
preocupărilor pictorului Victor Brauner,
care era interesat deopotrivă de literatură, de muzică, de filozofie. Căci nimic nu
şi-a dorit mai mult Victor Brauner decât
libertatea de a imagina şi de a crea fără
oprelişti. În acest sens, nu am impus
limite manifestării, nici convenţii, nici
teme sau tehnici de exprimare, fiecare
invitat optând să ofere ceea ce a crezut
de cuviinţă. Singurul criteriu de neocolit
a fost calitatea.
– Cum a reacţionat publicul?
– Faptul că un public numeros (mai
bine de o sută de persoane) a rămas
în sinagogă aproape trei ore (inclusiv
la sesiunea de autografe), cerându-ne
să repetăm asemenea manifestări –
entuziasmat, sensiblizat, în dialog cu
protagoniştii – ne oferă un suport moral

important pentru viitoarele proiecte. De
altfel, în ultimii ani, Sinagoga Catedrală
”Baal Shem Tov” s-a impus ca un spaţiu
cultural de prestigiu în Piatra-Neamţ,
în jurul lui coagulându-se un nucleu de
creatori (scriitori, artişti plastici, muzicieni, actori) care au reuşit să atragă un
public constant, iubitor de istorie, artă şi
ambient intelectual. Trebuie să menţionez
aici sprijinul constant pe care-l primim din
partea conducerii F.C.E.R. în realizarea
evenimentelor pe care le propunem, ele
având ca ţintă recuperarea bogatei moşteniri culturale a comunităţii evreilor nemţeni şi integrarea ei în cultura majorităţii.
Astfel am construit un ”pod al toleranţei”
culturale, ca să folosesc o sintagmă deja
consacrată...
– Vă mulţumim!
R.E.

„Suntem cea mai puternică organizaţie din sud-estul Europei”

– În urmă cu câteva săptămâni a avut loc cea de-a patra
ediţie a „Podurilor Toleranţei”, proiect al B’nai B’rith Europa,
iniţiat de regretata preşedintă a acestei organizaţii, Erika van
Gelder, şi organizat la noi de Forumul BB România „Dr.Moses
Rosen”. Cum apreciaţi această ediţie?
– Evenimentul a avut loc la Academia Română şi au participat F.C.E.R., BB România, BB Europa, în persoana preşedintelui formulului, Daniel Citone, importante personalităţi
politice, ştiinţifice şi culturale, membri ai comunităţii evreieşti şi
conducători ai acesteia etc. Programul s-a desfăşurat timp de
o singură zi, dar anul viitor, la aniversarea Marii Uniri, acesta
va fi mult mai bogat. De această dată
am avut două workshop-uri, dintre
care unul a fost organizat cu sprijinul
şi participarea Grupului Minorităţilor
Naţionale din Parlament. Acest lucru
Interviu
s-a concretizat prin prezenţa mai multor
minorităţi naţionale în program, în afara
cu
celei evreieşti.
ing.
– Consideraţi că ideea participării
José
mai multor minorităţi, nu numai a noasIacobescu,
tră, cum a fost la primele ediţii, susţine
preşedintele
viziunea iniţială a ”Podurilor Toleranţei”,
sau ar duce la diluarea mesajului? PierB’nai
de oare din valoare sau corespunde
B’rith
tocmai idealului iniţiatoarei proiectului,
România
Erika van Gelder?
– Putem vorbi despre două avantaje. Proiectul s-a îmbogăţit prin consistenţă, s-a dezvoltat.
Începând din 2016, numărul participanţilor a crescut. Dacă anul
trecut au participat romii şi tătarii, în acest an au fost reprezentate numeroase alte minorităţi. Este foarte bine, deoarece nu vrem
să vorbim noi pentru noi, ci despre celelalte minorităţi naţionale
şi despre colaborarea între noi şi celelalte minorităţi naţionale
şi, fireşte, cu populaţia majoritară, cu românii. Aceasta consolidează Grupul Minorităţilor Naţionale şi oamenii vor afla ce au
făcut minorităţile pentru România. De altfel, această contribuţie a
fost şi tema centrală a actualei ediţii. Din conţinutul dezbaterilor
s-a relevat faptul că şi celelalte minorităţi şi-au adus contribuţia
la dezvoltarea României, iar spectacolul desfăşurat seara, în
aula Ministerului Culturii – la care au participat, în afară de noi,
italieni, armeni, romi, greci – a fost un regal care i-a entuziasmat
pe cei 450 de participanţi.
– Privind în perspectivă, câte ediţii ale ”Podurilor Toleranţei”
sunt preconizate?
– Atunci când a conceput proiectul, regretata Erika van Gelder s-a gândit la cinci ani. Acum am ajuns la proiectul numărul
patru. Amploarea lui a crescut şi consider că a contribuit la
consolidarea relaţiilor dintre etnia iudaică şi celelalte minorităţi,
pe de o parte, şi dintre noi şi majoritate, pe de alta.
– Abia s-a terminat ediţia a patra, dar totuşi vă întreb: la ce
vă gândiţi în cazul celei de-a cincea ediţii, care se va desfăşura
într-un moment solemn, împlinirea a 100 de ani de la făurirea
României Mari?
– Proiectul se va desfăşura pe o durată mai mare, în funcţie şi
de fondurile de care vom dispune. Vor fi mai multe evenimente.

Nu am stabilit încă titlul, dar cu siguranţă va fi legat de Marea
Unire. Vom prezenta şi documente şi activităţi legate de acest
eveniment, pentru că am avut militari, colonei evrei, morţi şi
răniţi în război, oameni care s-au sacrificat, deşi, subliniez, nu
aveau cetăţenie română. Ei au sprijinit ideea unirii. Sperăm ca
această ediţie solemnă să se desfăşoare din nou, ca în 2016,
sub înaltul patronaj al preşedintelui României. Vom invita din
nou minorităţile să participe.
– Am vorbit până acum de momentul “Podurile Toleranţei”.
Vorbiţi-ne şi despre activitatea obişnuită a B’nai B’rith.
– De la reînfiinţarea lui după 1990, sub conducerea academicianului N. Cajal (z.l), fost preşedinte
al F.C.E.R., an de an B’nai B’rith s-a
întărit prin “Podurile Toleranţei”, dar
şi prin toate celelalte activităţi ale
Forumului – primăvara B’nai B’rith,
revelionul B’nai B’rith, vizita la Centrul
laserului de la Măgurele, conferinţele
interesante, cu invitaţi ca preşedintele
Academiei Române, personalităţi culturale, analişti politici, foşti ambasadori
ai României în Israel sau în alte ţări.
BBR a devenit o organizaţie puternică
şi, fără să ne lăudăm, adevărul este
că suntem cea mai puternică organizaţie din sud-estul Europei. Nu este
părerea noastră, ci a fost formulată la
diferitele întâlniri internaţionale la B’nai
B’rith Europa şi B’nai B’rith International, la lojile BB din Europa
cu care avem legături. Consider că modalităţile noastre de a
transforma organizaţia într-una vie, care analizează probleme
ale societăţii civile şi probleme de comportament, de cultură şi
organizează manifestări ca “Podurile Toleranţei”, dar şi altele, au
dus la consolidarea organizaţiei şi aprecierea ei pe plan naţional
şi internaţional. Vreau să vă spun că avem drum deschis la guvernul României, la organizaţii ale societăţii civile, la B’nai B’rith
Europa, la B’nai B’rith International, inclusiv la vicepreşedintele
acestuia, Dan Mariashin, un mare prieten al României. Nu pot să
nu menţionez foarte buna colaborare cu F.C.E.R. În tot ce facem
avem sprijinul Federaţiei şi vreau să mulţumesc preşedintelui
Aurel Vainer şi celorlalţi membri ai Consiliului de Conducere al
Federaţiei şi ai C.E.B. pentru sprijin şi colaborare. Prezenţa mea
în Consiliul de Conducere al Federaţiei, unde am fost ales anul
trecut, oferă prilejul de a cunoaşte proiectele F.C.E.R. şi de a
informa despre programele noastre, posibilitatea de a solicita
colaborarea lor atunci când este cazul. Vreau să menţionez
că atitudinea preşedintelui României faţă de etnia noastră este
una de respect, de colaborare iar acest înalt patronaj pentru
„Podurile Toleranţei” înseamnă foarte mult pentru noi. Mesajele
preşedintelui sunt în favoarea României şi în favoarea comunităţii evreieşti. Înalta distincţie acordată preşedintelui Iohannis
de către American Jewish Committee reprezintă o adevărată
apreciere a activităţii preşedintelui României şi a relaţiilor lui
cu comunitatea evreiască.
A consemnat
EVA GALAMBOS
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Medicul-jurnalist
Adolf (Avram) Steuerman-Rodion
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prin bogata sa activitate literară şi jurnalistică, prin colaborarea la diverse cotidiene:
„Seara”, „Opinia”, „Lumina”, „Adevărul
literar”, „Egalitatea”, „Evenimentul”, „Contemporanul”, „Jurnalul”, „Scena” ş.a.
Propagandist al ideilor grupării Hovevei Zion, Adolf Steuerman (Avram,
taneele amatorilor. Cu o seninătate
după încetăţenirea recunoscută la 5
biblică impermeabilă la zeflemeli,
aprilie 1913) a militat toată viaţa pentru
răspunzând curioşilor” („Renaşterea
emanciparea evreilor, asimilarea lor în
noastră”, 1946).
societatea românească, remarcându-se
În 1946, Moritz rămâne cu
prin poemele sale care atacau antisemiamintirile dureroase ale deportării
tismul acelei perioade.
şi morţii celor dragi şi cu câteva
Considerat de contemporanii săi ca
fotografii. Peticul de hârtie cu
fiind „unul dintre cei mai talentaţi gazetari,
reportajul de altădată, arătat cu
nu numai din Iaşi, ci şi din întreaga ţară”,
mândrie odinioară, devine punctul
publicistul „germanofil” Adolf Steuermandureros al imaginii. Povesteşte
Rodion a participat la marea conflagraţie
reporterului: „Familia cea mai nudin 1914-1918 ca doctor militar, dar şi ca
meroasă” a făcut parte din primul
fidel reporter de război. Mobilizat pe Valea
lot de deportaţi, în număr de 600
Caşinului în „clipa chemării naţionale” –
[au fost arestaţi, după cum atestă
15 august 1916 – medicul-jurnalist s-a
actele ataşate, pe 4 septembrie
remarcat printr-o atitudine exemplară,
1942]. Au fost înghesuiţi, cum se
Răsfoind ziarul postbelic ”Renaşterea
participând la întreaga campanie românoastră” din 1946, am găsit povestea lui ştie, în vagoane oblonite de vite şi cănească, până la retragerea armatei în
Moritz Leibovici, relatată de F. Brunea raţi claie peste grămadă la abatorul din
Moldova. După demobilizare, în iunie
-Fox, sub titlul tristului cântec în limba Transnistria. Chiar în drum, micul Mandi
1918, Rodion şi-a reluat colaborările la
idiş Tsen brider senen mir gewesn (în a murit sufocat. L-au azvârlit, din mers,
jurnalele germanofile „Opinia”, „Lumina”,
traducere, Am fost zece fraţi), care arată pe taluzul liniei. La Nistru, povesteşte
„Scena”, în special, publicând însemnări
cum cei zece fraţi au murit unul câte unul Moritz Leibovici, toţi 600 au fost scoşi
şi amintiri de campanie în rubricile „Scrişi un singur frate supravieţuieşte cu greu. din vagoane şi împuşcaţi de soldaţi
sori din Iaşi” şi „Oameni şi lucruri”, dar
Se potriveşte istoriei familiei lui Mo- nemţi şi români... A scăpat numai Mosemna şi rubricile „Struna zilei” şi „Mici
ritz, singurul supravieţuitor dintre cei 13 ritz. Întors singur acasă, a găsit-o fireşte
polemici”.
membri ai familiei sale şi dintre cei 11 devalizată de CNR [Comisia Naţională
Pe lângă prode Românizare] cu proces verbal în
copii ai familiei.
blema naturalizării Din activităţile de cercetare ale
Nu întâmplător, regulă semnat de I. Georgescu, preşeevreilor şi a antipovestea ne este re- dinte al Comisiei în baza delegaţiei no.
semitismului, Adolf
latată de Brunea-Fox 21983 din 1942, asistat de Radaciu,
Steuerman-Rodion
prin singura fotogra- delegatul CNR şi Andrei Georgescu,
s-a confruntat şi cu
fie care îi cuprinde comisar. După 23 august, din lucrurile
cea a medicilor evrei
pe toţi membrii fa- a 13 persoane i s-au restituit salvatului
în armată, care erau Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România miliei, ştearsă şi cu două saltele rupte, un pat stricat şi trei
inegal trataţi şi retriumbre de lumină, perne... În ce priveşte cele douăsprezebuiţi, dar şi cu cea a expulzării soldaţilor
ataşată la un reportaj al său publicat ce suflete prăpădite, cu toţii - şi poliţia
evrei din armată. O altă problemă pe care
în ziarul ”Dimineaţa” în anul 1936. Este şi CNR-ul şi alte autorităţi au dat vina
Adolf Steuerman a întâmpinat-o pe front
momentul de mândrie al tatălui, care pe... S.S.”(„Renaşterea noastră”, 1946).
a fost cenzura militară, aplicată scrisoriDin actele publicate în 1946 reiese
declara că va dărui ţării „11 cetăţeni
lor şi însemnărilor/notelor, jurnalelor de
credincioşi – opt ostaşi şi trei mame”, că în 1945 mai trăia şi fratele lui, Aşer
campanie – pentru că pe front soldaţii şi
când familia a fost premiată în ca- Leibovici. Nu se cunosc detalii despre
ofiţerii nu aveau voie să scrie
drul „Lunii Bucureştiului” ca fiind cea cum a murit acesta, dacă din cauza
jurnale sau însemnări/note,
mai numeroasă familie din Bucureşti. deportării. Din 1946 Moritz este singur.
cenzura militară având dreptul,
Acest premiu este pretextul pentru o
conform legii în vigoare asupra
Tsen brider senen mir gewesn / Hobn
atracţie de genul ciudăţeniilor de bâlci,
stării de asediu, promulgată la
imaginea familiilor numeroase (în spe- mir gehandlt in wayn / Senen ayns fun
10 decembrie 1864, să controcial de la sate) fiind folosită des în unds geshtorbn / Senen mir geblibn
leze orice corespondenţă şi să
epocă pentru a ilustra valorile familiei nayn....
sancţioneze/cenzureze orice
Shmerel mitn fidl ... / Ayn bruder bin
tradiţionale şi fericirea casnică. În fapt,
publicaţie/scriere. Trebuie să
familiile numeroase erau aproape lipsite ich mir geblibn / Handl ich mit licht /
amintesc faptul că manuscrisele
de ajutor, afectate de lipsa banilor şi a Shtarbn tor ich yedn tog / Wayl tsu esn
cu însemnările zilnice de război
altor mijloace, cu copii care aveau acces hob ich nisht.
ale medicului-jurnalist nu ni s-au
(Sursa aici http://lyricstranslate.com/
puţin sau deloc la educaţie sau asistenţă
păstrat, acestea fiind distruse/
en/tsen-brider-ten-brothers.html; cu mulmedicală.
arse de cenzura militară (după
Adresa lor din Calea Dudeşti, zona ţumiri pentru Carmen Ioviţu şi Bogdan
cum mărturisea însuşi Steuercelei mai sărace mahalale evreieşti din Ciurezu pentru găsirea textului).
man în articolul „Continuitate“,
Bucureşti, ne dă un alt indiciu despre
apărut în „Opinia“, la 23 iunie
Din păcate, despre familia lui nu au
starea lor materială. La fel, faptul că
1918, nu au văzut lumina tisingurul întreţinător al familiei era tatăl, rămas alte urme care să fie găsite în
parului, „ci au văzut lumina
cu o meserie puţin stabilă ca agent de cercetarea de arhivă. Sper că Moritz
focului”), lucru care a îngreunat
asigurare. Pentru ei, fotografia la ziar Leibovici a avut o familie şi copii cărora
cercetarea. Nici memoriile sale
şi numele familiei, imprimat şi difuzat să le povestească despre fraţii lui, desde război nu au fost găsite la
în toată mahalaua, a fost probabil mo- pre momentele frumoase şi dragostea
Arhivele Istorice Militare de la
mentul cel mai important ca prestigiu şi părinţilor lui. Poate că există cineva care
Piteşti. Pentru realizarea acessă îşi amintească de el şi familia sa din
apreciere în această lume mică.
tei cercetări, am reuşit să adun
Fox rememorează: ”Resimt la distan- Calea Dudeşti. Amintirile nu sunt mereu
din presa vremii articolele sale
ţă strângerea de inimă pe care o găsesc într-o fotografie.
publicate atât înainte, cât şi
ANCA TUDORANCEA
pitită şi în rândurile consacrate «celei
Mormântul medicului-jurnalist Adolf/Avram Steuerman, după întoarcerea de pe front,
mai
numeroase
famort la 21 septembrie 1918, din parcela eroilor evrei,
unde făcea referire la campania
milii», crisparea de
participanţi la Primul Război Mondial,
militară din 1916-1918 la care
atunci. Cârdul aceîn Cimitirul Israelit din Iaşi (ACSIER)
a participat, dar şi la diversele
la de pui în straie
În noiembrie 1898, Adolf Steuerman chestiuni social-politice şi etnice cu care
sărbătoreşti, bulua fost numit medic de plasă cu contract s-au confruntat el şi co-naţionalii săi.
ciţi în jurul cloştii
Din păcate, pe fondul unei depresii
pe un an de zile la Bistriţa de Sus, jud.
- o mamă pătrată şi
Bacău, dar în martie anul următor a fost psihice, puternic afectat de experienţele
mândră de ultimul
destituit din această funcţie, deoarece trăite pe front, dar şi de nedreptăţile etnice
prunc, adăpostit înmenţionase în prefaţa tezei de doctorat cu care s-a confruntat, Adolf Steuermantre sânii impozanţi,
părerea sa despre Epitropia Spitalelor „Sf. Rodion s-a sinucis în ziua de 21 septemacoperind silueta
Spiridon” din Iaşi. Devenit medic specia- brie 1918, cu o supradoză de morfină.
mărunţică şi amuPublicist multilateral, remarcabil, prolist în boli de ochi şi boli interne în Iaşi,
zant bondoacă a
la începutul secolului XX-lea, Steuerman fund cunoscător al literaturii şi al probletatălui... umblând
colabora cu ziarul „Egalitatea”, unde a melor sociale, maiorul Adolf Steuermande colo-colo, înşipublicat o serie de articole intitulate „Două Rodion a rămas autorul unor „splendide
rându-se pe vârstă
Neamuri”, în care dezbătea diverse pro- sclipiri de spirit” din istoria presei şi a
De la stânga la dreapta: Fani Leibovici (mama), în braţe cu micul
şi calibru, descresbleme cu care se confruntau conaţionalii culturii româneşti.
cut, ca tuburile unui Mandi, alături de Adolf Leibovici (tatăl), în braţe cu Reghina, apoi,
săi. Rodion (pseudonimul frecvent folosit
nai – pentru instan- în ordine, Nicu, Biţa, George, Pascal, Ety, Isak, Carol, Aşer, Moritz.
IRINA SPIRESCU
de Steuerman ca publicist) s-a remarcat
Cercetarea subsemnatei, intitulată
„Medicul-jurnalist Adolf Steuerman-Rodion. Experienţa dramatică a frontului”, care
va apărea în volumul „Metamorfoze III.
Jurnalişti şi scriitori în tranşeele Marelui
Război”, publicată anul acesta la editura
Tritonic, a fost prezentată recent la conferinţa internaţională „Cultura şi presa în
spaţiul european. Gazetari şi scriitori în
tranşeele Marelui Război”, organizată de
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi,
Facultatea de Litere, Departamentul de
Literatură, Lingvistică şi Jurnalism, în
26-27 mai 2017.
Cercetarea subiectului amintit mai sus
continuă şi în prezent pentru realizarea
unei cărţi dedicate lui Adolf SteuermanRodion, o analiză a tipologiei intelectualului evreu de la sfârşitul secolului al XIX-lea
şi primele decenii ale secolului XX, lucrare
ce va fi propusă pentru publicare în 2018,
an ce marchează atât Centenarul Marii
Uniri şi al Primului Război Mondial, cât şi
cel al morţii publicistului.
Născut într-o familie de negustori evrei
din Iaşi, la 30 noiembrie 1872, Adolf Steuerman a urmat cursurile şcolii Junimea
din Iaşi, ale gimnaziului Ştefan cel Mare,
apoi ale Facultăţii de Medicină (18921896), finalizându-şi studiile la Paris, în
1896-1898. În octombrie 1898 a susţinut
la Facultatea de Medicină din Iaşi teza
de doctorat cu titlul „Reflecţii asupra unui
nou tratament al cancerului epitelial”. În
paralel s-a preocupat de studiul literaturii, reuşind să publice în 1893, la editura
Librăriei „Fraţii Şaraga” din Iaşi, lucrarea
„Autori Români. I Antologie. Bucăţi alese
din scriitorii veacului XVIII şi XIX. Schiţe
biografice şi critice”, urmat de volumul
al II-lea „Crestomaţie. Bucăţi alese din
scriitorii veacului XVIII şi XIX. Schiţe biografice şi critice”. În paralel, Steuerman
s-a ocupat şi de traducerea unor lucrări,
bucurându-se de o atenţie deosebită din
partea Reginei Elisabeta (s-a ocupat de
traducerea operelor sale din germană în
română).

Din Bucureşti în Transnistria:
”Tsen brider senen mir gewesn”
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Mi-aş permite să compar zilele de 9,
10 si 11 iunie cu un curcubeu întins de pe
apele Iordanului până în vadul Oltului, iar
intensitatea şi nuanţele culorilor cu un vis
aievea, deosebit de strălucitor.
Tematica, modul de abordare, participanţii ca şi împrejurările care s-au în
trepătruns în mod atât de fericit l-au făcut
cu totul excepţional.
Cea de a doua mare sărbătorire a lunii
Iyar – Ierusalimul, care în anul 5777, în
a 28-a zi a lunii a împlinit 50 de ani de
la reîntregire, a prilejuit un neîntrerupt
motiv de evocări. De la ieşirea din Egipt
şi până în luminoasele momente ale
prezentului, au fost reluate, în etape,

nesfârşitele evenimente care au brăzdat
mii de ani de istorie iudaică. Nu au lipsit
rugăciunile specifice Şabatului, nu au
lipsit momentele artistice, şi nu puţine,
cu cântece a capella şi, dincolo de Şabat, cele asociate cu acompaniament
instrumental. Mese rotunde, la care au
participat cei mai diverşi doritori de a lua
cuvântul şi de a exprima păreri sau fapte
legate de momentele discuţiilor, care nu
au contenit până târziu, spre noaptea
care anunţa duminica şi când, pe unul
din dealurile pe care am urcat cu o parte
dintre invitaţii noştri au răsunat, din melodiile cântate, crâmpeie de rugăciuni şi
scurte ode.

La 25 mai 2017, la Cimitirul Evreiesc
din Târgovişte s-a desfăşurat ceremonialul militar şi religios – însoţit de depuneri
de coroane – la mormântul lui Herman
Kornhauser, erou al Primului Război
Mondial, care a fost decorat post-mortem
de regele Ferdinand cu Ordinul „Virtutea
Militară” clasa a II-a.
Semnatara acestor rânduri a rememorat povestea tânărului evreu de 36 de ani
care şi-a riscat şi sacrificat viaţa, venind
în ajutorul prizonierilor de război români.
În prezenţa unei numeroase asistenţe au fost depuse coroane din partea

Ambasadei Statului Israel la Bucureşti,
a F.C.E.R. şi C.E.B., a Forumului B’nai
B’rith România, Camerei de Comerţ
şi Industrie România-Israel, Instituţiei
Prefectului jud. Dâmboviţa, Consiliului
Judeţean Dâmboviţa, Primăriei municipiului Târgovişte, Asociaţiei Centrale de
Prietenie şi Colaborare Culturală cu Israelul, Garnizoanei Militare – reprezentată
de maior Aurel Drăgan, comandor Marian Pavel, col.(r) Niculae Georgescu –,
Asociaţiei Cultul Eroilor.
Prof. ILEANA GHENCIULESCU

Ziua Eroilor, comemorată la Târgovişte

(Continuare în pag. 18)

Excursie la Sinagoga din Câmpina

Din faţa JCC Bucureşti a pornit,
într-o dimineaţă de iunie, autocarul
care ne-a dus, membri şi prieteni ai
comunităţii evreieşti, într-o excursie la
Câmpina, organizată de Delia Marc. În
drumul nostru am vizitat Palatul Brâncovenesc de la Potlogi, judeţul Dâmboviţa, Sinagoga din Câmpina, ruinele
Palatului Cantacuzino (Micul Trianon)
de la Floreşti, judeţul Prahova, al căror
istoric ni l-a prezentat Delia Marc. Din
conducerea F.C.E.R. a participat preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz,
care, pe parcursul deplasării, a punctat
elemente de cultură comunitară şi le-a
integrat în istoria României.
Un posibil obiectiv pentru o viitoare
excursie la Târgovişte ar putea fi, pe de
o parte, o şcoală generală ultramodernă, construită de o familie de evrei în
urmă cu 100 de ani, într-un cartier sărac
de la marginea oraşului, pentru copii
români, bulgari şi romi; pe de altă parte,
a fost menţionată povestea civilului Herman Kornhauser din Târgovişte, care a
procurat, în 1917, alimente şi haine prizonierilor români din lagărele germane.
A fost prins şi executat cu câteva luni
înainte de naşterea copilului său.
Ajunşi la Sinagoga din Câmpina,
ing. Paul Schwartz a arătat că interiorul
lăcaşului de cult a fost refăcut, ca punct
muzeal şi de cultură, prin eforturile pre-

Evocări ale
unor personalităţi

Moineşti

În cadrul proiectului „File din istoria
evreilor din Moineşti”, Fundaţia „Leolam” a
organizat, în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Tristan Tzara” din oraş, un simpozion
dedicat fostului şef-rabin dr. Moses Rosen
z.l. şi scriitorului israelian de limbă română
Alexandru Sever z.l., personalităţi evreoromâne originare din Moineşti.
Evenimentul, sprijinit de directorul
şcolii, Ioan Purcaru, a fost coordonat de
prof. Adina Răileanu, prof. Ioana Cercel,
bibliotecara Adina Mirăuţă. Opera socială
şi opera literară a celor evocaţi au fost
evidenţiate de elevii Delia Sebeştin, Denisa Petrică-Faraon, Ioana Comănescu,
Denisa Burlacu, Daria Pilat, Ioana Enea,
Georgiana Mihalachi, Andrei Rus, Darius
Mirăuţă, Leonard Văsîi. (I.D.)

şedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer şi
ale lui Alfred Berger, ultimul preşedinte
al comunităţii locale. Sinagoga a fost
construită în anul 1904 din donaţiile celor
aproximativ o sută de familii evreieşti
care locuiau atunci în Câmpina, având o
arhitectură neoclasică şi încadrându-se
armonios în urbanistica localităţii. Vorbitorul a descris modul în care este legat
afectiv de această sinagogă, prin familia
mamei lui, care, alături de surorile ei, lua
parte la serviciul religios; totodată, bunicul lui a locuit în apropiere de Câmpina,
în satul Buştenari.
Mariana Berger, soţia fostului preşedinte Alfred Berger, a continuat activitatea de recuperare a istoriei evreilor din
Câmpina la nivelul arhivei de documente.
Cunoaşte istoria comunitară nemijlocit,
din 1985, când soţul ei a preluat sinagoga şi cimitirul. Anterior, din anii de şcoală
la Câmpina îşi aminteşte că oraşul avea
un număr însemnat de familii evreieşti,
centrul fiind dominat de magazine alimentare, librării, mercerii, ateliere de
croitorie aparţinând evreilor, case în care
locuiau avocaţi evrei. De la micii comercianţi la reputaţii medici şi cercetători
de origine iudaică, toţi erau recunoscuţi
prin profesionalism şi dăruire de sine.
În urmă cu 11 ani rămăseseră numai
patru evrei la Câmpina, ceea ce a dus la
imposibilitatea de a se mai întruni minianul, de unde şi necesitatea de a celebra
sărbătorile la Ploieşti. Eforturile pentru
renovarea interioară a sinagogii au fost
susţinute de dr. Aurel Vainer şi iniţiate
de Nicolae Cajal, iar de împrejmuirea
cimitirului s-a ocupat ing. Paul Schwartz.
Cercetările de arhivă au dus la descoperirea actului original de cumpărare a
terenului destinat sinagogii şi cimitirului,
acţiunile în direcţia Primăriei locale, a
notarilor publici, a Arhivelor Naţionale
fiind soluţionate prin eliberarea unui
exemplar din înregistrarea cimitirului în
cartea funciară la Oficiul de Cadastru
din Câmpina – document depus recent
la F.C.E.R., pentru intrarea în proprietate
cu acte în regulă. Două proiecte pentru
dezvoltarea punctului muzeal al sinagogii constau în renovarea exteriorului şi în
realizarea unei documentaţii referitoare
la primii evrei din zona Prahovei, cu informaţii asupra meseriilor acestora şi a
raporturilor cu celelalte populaţii.
CLAUDIA BOSOI

Desigur, frazele sunt prea scurte pentru a sublinia tot ceea ce ar fi de spus.
Între participanţi am numărat, cu o
deosebită plăcere, musafiri de la Comunitatea Evreilor din Cluj, participanţi
neobosiţi la toate episoadele parcurse
din după-amiaza zilei de vineri şi până
la momentul încheierii acestei activităţi,
în după-amiaza zilei de duminică. Alţi
participanţi permanenţi au fost membrii
comunităţii braşovene. La aceştia, în numeroase episoade, s-au adăugat membri
ai altor confesiuni religioase, o delegaţie
a Joint-ului şi a DASM-ului Bucureşti,
care au inclus în program vizite la unele
dintre persoanele asistate în programele
Yad-be-Yad Braşov, politicieni din lumea
evreiască şi neevreiască, participanţi la
Războiul de Şase Zile, fiecare aducând
o contribuţie la desfăşurarea unor discuţii
interesante legate de milenara existenţă

a evreilor, încununate de evenimentele
din 5 Iyar 5708 şi, respectiv, 28 Iyar 5727.
Nu este de neglijat prezenţa câtorva
dintre membrii Asociaţiei Sioniste din
România, care au avut un aport cel putin interesant la intensificarea culorilor
curcubeului.
Probabil că fiecare dintre momentele
enumerate ar fi putut lăsa loc pentru pagini întregi de evocări. De subliniat este
faptul că manifestarea a avut o mare amplitudine, participarea fiind de peste 230
de persoane care, în majoritate, au activat
direct şi efectiv, fie vorbind, fie cântând.
Consider că evenimentele principale,
respectiv sărbătorirea Zilei Ierusalimului şi
Keshet X, şi-au atins scopul cu prisosinţă
şi au demonstrat, în felul in care au fost organizate, că soluţia adoptată – sărbătorire
cu o tematica mai largă şi, mai ales, tenta
intercomunitară – poate da loc la momente
deosebite şi de dorit în toate ocaziile.
		
Ing. VALER PLUGARU
preşedinte C.E. Braşov

n Preşedintele C.E. Deva, LIVIU
LĂCĂTUŞU, se remarcă prin tenacitate, prezenţă de spirit,
bucurie de a face
bine. Are grijă de tot
ce ţine de conservarea patrimoniului iudaic din comunitatea
lui, păstrează vie memoria victimelor Holocaustului, marcând
fiecare zi comemorativă şi organizând
întâlniri cu elevii pe această temă. Are
grijă de supravieţuitori, de toţi membrii
comunităţii aflaţi în situaţii dificile de
viaţă, care-i solicită ajutor. Sărbătorile
mozaice sunt prăznuite cum se cuvine.
n Preşedintele C.E. Zalău, DAN
HAS, a reuşit, într-o vreme în care
multe comunităţi se
diminuează numeric,
să facă posibilă renaşterea uneia care
a fost distrusă de
Holocaust. A reuşit
prin energie, voinţă,
ştiinţa de a se apropia de oameni şi a-i
reuni pentru realizarea unei idei nobile.
Educaţia iudaică se face cu prilejul
manifestărilor comemorative, organizate în colaborare cu Muzeul Victimelor
Holocaustului din Transilvania de Nord
şi prin participări la programe ale JCC.
n Preşedintele C.E. Tg. Mureş,
VASILE DUB reuneşte înzestrările
omului de acţiune şi
ale cărturarului. De
formaţie inginer, cu
preocupări literare
şi de artă plastică,
îmbină pragmatismul
cu sensibilitatea. Comunitatea a avut mult de suferit, când
evreii din Transilvania de Nord au fost
deportaţi la Auschwitz, dar, prin eforturile celor puţini care s-au întors în oraşul
lor şi ale celor, la fel de puţini, care s-au
stabilit în alte ţări, a fost una dintre primele care şi-au restaurat Templul.
n Preşedintele C.E. Rădăuţi, IGO
KOFLER, se dovedeşte, deopotrivă,
bun gospodar şi orga
nizator de evenimente: de prăznuire a sărbătorilor evreieşti, comemorative, culturale.
Templul din Rădăuţi
găzduieşte Muzeul de Istorie a Evreilor
din Moldova de Sus. Comunitatea are
în custodie Cimitirul evreiesc din Siret,
inclus printre monumentele istorice, unul
din obiectivele turistice ale Bucovinei,
prezent în filmul documentar „File de
istorie – Cimitire evreieşti din Bucovina”.

n Preşedintele C.E. Fălticeni,
ROBERT STEINMETZ, este un exemplu de perseverenţă,
curaj, gândire pozitivă. Receptivitatea
la suferinţă este o
însuşire care-l ajută
să ofere un ajutor
eficient celor care au
nevoie de asistenţă
socială şi medicală.
Un deziderat puternic, de când a preluat
conducerea comunităţii, este restaurarea sinagogii, una dintre cele mai
frumoase din nordul Moldovei, pentru
care încearcă să atragă, inclusiv pe
internet, susţinerea evreilor originari din
oraş.
n Preşedintele C.E. Cluj, ROBERT
SCHWARTZ, conduce o comunitate remarcabilă prin tradiţii,
viaţă culturală, viaţă
socială. O face cu
ştiinţa de a construi
o echipă bine sudată,
de a întreţine bune
relaţii cu autorităţile
locale, cu reprezentanţi ai diferitelor
culte, realizând dialogul interreligios de
care prezentul are atâta nevoie. Prin
complexa sa activitate continuă opera
înaintaşilor de la conducerea acestei comunităţi: profesorii universitari Nicolae
Kallos şi Vasile Goldner z.l.
n Preşedintele C.E. Bârlad, HAIM
RABINOVICI, are
grijă de o comunitate
mică, de o apreciabilă vechime, după
cum atestă şi monumentele din cele trei
cimitire evreieşti din
oraş, dintre care unul
– monument istoric –
are pietre tombale datând din secolul
XVIII. Are grijă de cimitirele arondate,
din Puieşti şi Murgeni. Sinagoga, reprezentativă prin picturile murale de
valoare, aşteaptă avizul de începere a
lucrărilor de reabilitare.
n Preşedintele C.E. Braşov,
VALER PLUGARU,
poartă răspunderea
unei comunităţi aflate
într-un oraş de mare
atracţie turistică. Şi,
prin tot ce face, este
la înălţimea acestei
răspunderi: templul
bine întreţinut, cimitirul bine îngrijit, restaurantul ritual – la
parametri contemporani. Viaţa religioasă poate fi un exemplu. La evenimentele
comemorative participă elevi şi studenţi,
însoţiţi de profesori, autorităţi locale,
reprezentanţi ai cultelor.

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi nãscuþi în lunile august-septembrie
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ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti

JCC
Bucureşti

cipă la Tabăra Evreiască Internaţională
de la Szarvas.
• Viitor
• Picnicul dragostei – duminică, 6
august, familiile bucureştene cu copii

Trecut, prezent ºi viitor

• Trecut
Ajunsă la ediţia cu numărul 11, Mahane Mishpahot – Tabăra pentru familii
cu copii de la Cristian i-a adunat pentru
o săptămână pe cei mai mici membri ai
comunităţilor, alături de părinţii lor, astfel
încât 125 de participanţi au învăţat despre
tradiţiile evreieşti, au legat prietenii şi s-au
relaxat. Desfăşurarea acesteia, precum şi
a celorlalte tabere pentru familii cu copii
ce se organizează în zona Timişoarei şi a

JCC
IAŞI

Keshet ieºean
Duminică 11 iunie, la Sinagoga Merarilor a avut loc cea de a X-a ediţie a
evenimentului naţional Keshet – Ziua
Culturii Iudaice. Având temă principală
„Tora, ţară, popor”, seminarul a oferit celor
84 de participanţi subiecte interesante şi
invitaţi speciali. În mesajul de deschidere
a manifestării, preşedintele C.E. Iaşi,

JCC
ORADEA

ªalom de la Oradea!

• Şavuot, numită şi sărbătoarea recoltei, are o semnificaţie importantă în
istoria evreilor, reprezentând momentul
dăruirii Torei. Talmudul spune că evreii
au primit Cele Zece Porunci pe 6 Sivan,
adică de Şavuot. După serviciul religios
din Sinagogă, unde rabinul Shraya Kav a
citit din Cartea lui Ruth, enoriaşii au avut
parte de o masă festivă bogată în produse
şi preparate lactate de toate felurile.
• În 2 iunie a avut loc o ceremonie religioasă ce a reprezentat Bat
Miţva pentru Iulia Beiuşanu, o frumoasă
adolescentă în vârstă de 12 ani, membră

JCC
Timişoara

Expuneri valoroase la Keshet X
Scriitorul şi jurnalistul Lucian Ionică
a susţinut prima conferinţă a sesiunii a
zecea a programului Keshet la Timişoara.
Un popas la Tel Aviv l-a făcut să reţină pe
retina camerei imagini ale Israelului (ultra)
modern. Dacă Israelul este adesea prezentat prin intermediul construcţiilor din
piatră ce îi atestă istoria, de această dată,
în prim-plan au fost marile construcţii ale
ultimului deceniu, din sticlă, fier şi beton.
Sensibilitatea autorului s-a văzut în detalii.
Lucian Ionică a surprins unduirea discretă
a formelor, reflectarea umbrelor în marile
panouri vitrate, florile discrete ce îmbracă
clădirile, decoraţiuni care atestă mâini
de maestru. Cei prezenţi au avut şansa
JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro

Iaşiului, a fost posibilă datorită sprijinului
şi susţinerii Polinger Family Foundation
şi prin intermediul parteneriatului dintre
Joint şi F.C.E.R.
• Prezent
Chiar în aceste zile, un număr record
de tineri evrei din România – peste 80, cel
mai numeros grup din ultimii ani – parti-

marchează Tu beAv – ziua dragostei
în calendarul evreiesc, printr-un picnic
în curtea Centrului Rezidenţial Rosen,

ing. Abraham Ghiltman, şi directorul JCC
Albert Lozneanu au evidenţiat importanţa
acestui eveniment, prilej de cunoaştere şi de îmbogăţire spirituală, dedicat
membrilor şi simpatizanţilor, indiferent de
vârstă.
În deschiderea seminarului, Lăcrămioara Stratulat, managerul Complexului
Muzeal „Moldova”, a vorbit despre vizita
oficială efectuată în Israel împreună cu
primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica.
A doua sesiune a seminarului a fost
susţinută de prof. univ. dr. Odette Blumenfeld, de la Facultatea de Litere a
Universităţii „Al. I. Cuza”, care a făcut o
recenzie a cărţii „Spaţiul iudaic – un spaţiu

al comunităţii”, autor arh. Dan I. Julean.
Cea de-a treia sesiune a fost susţinută
de Avishay Leidner, absolvent al Universităţii Bar-Ilan, specializarea „Literatură
ebraică şi filozofie biblică”, care a vorbit
despre tema „Iudaismul, între tradiţional şi
modern”. Vorbitorul a arătat că de-a lungul

a comunităţii noastre, care a primit statutul de adult în toată puterea cuvântului.
Ne-am adunat în număr de aproximativ
70 de persoane să celebrăm intrarea ei în
maturitate. Alături i-au fost familia şi prietenii. Rabinul Shraya Kav şi preşedintele
Koppelmann au ţinut în mod deosebit să-i
ureze sănătate şi bucurii, încurajând-o
să-şi preia rolul de adult cu bucurie şi să
se străduiască să adauge mereu spiritualitate vieţii ei.
• Ziua de 11 iunie a fost dedicată
comemorării evreilor orădeni dispăruţi în

Holocaust, dar şi celei de-a zecea ediţii
Keshet. La cele două evenimente l-am
avut ca invitat special pe rabinul dr. Asher
Ehrenfeld, orădean de origine. În prezent
activează ca prim-rabin al comunităţii
evreilor din Debreţin şi ca profesor universitar la Universitatea din Ierusalim.
Datorită numărului mare de participanţi,
programul Keshet X s-a desfăşurat în
Sinagoga Ortodoxă de pe strada Mihai
Viteazul, unde cei trei lectori, rabinul A.
Ehrenfeld, Felix Koppelmann şi Adam
Freundlich, au ţinut câte o prelegere,
subiectele principale fiind Tora, Ereţ şi
Ha’Am. Din program nu a lipsit recitalul
corului „Gyuri Vilan”, urmat de un moment
emoţionant în care cinci supravieţuitori ai
Holocaustului, alături de o fetiţă, au aprins
lumânări, simbolizând că evreii privesc
cu optimism spre viitor, indiferent de evenimentele tragice ale trecutului. Înainte
de servirea mesei, toţi cei prezenţi s-au

să vadă Israelul prin ochii unui artist al
camerei de luat vederi.
Următorul vorbitor al sesiunii Keshet
a fost, în premieră, Antrenorul Emerit şi
Maestrul Internaţional al Şahului, Sergiu
Grünberg. Expunerea s-a referit la viaţa
unui evreu în România. O sală de obicei
fremătătoare, în care trebuie să menţii
volumul destul de sus pentru a te face
auzit, a stat nemişcată (şi mai ales tăcută...) mai bine de o oră, în faţa acestei
fascinante poveşti de viaţă de familie.
Poate pentru că foarte mulţi s-au regăsit
în aceste confesiuni sau, poate, doar
datorită unei elocinţe şi spontaneităţi rar
întâlnite, cei peste o sută de participanţi
au mărturisit că timpul s-a scurs parcă
mai repede. Organizatorii îşi propun să
îl invite pe Sergiu Grünberg şi la o ediţie
următoare, căci o asemenea relatare îşi
cere natural continuarea.
Programul s-a încheiat cu prezentarea
conf. univ. dr. Florin Lobonţ, de la Universitatea de Vest din Timişoara, traducător

al volumului recent apărut „Istorii ale
Holocaustului”, de Dan Stone. Domniasa a prezentat această carte şi viziunea
comprehensivă a autorului. Cei prezenţi
i-au pus întrebări şi au primit răspunsuri
de la un cunoscător în detaliu al fenomenului, prieten şi colaborator al istoricului
londonez.
Secţiunea pentru copii, realizată de
Rebeca Barnea, a fost din nou una practică. Micuţii au realizat frumoase simboluri
evreieşti şi, totodată, au putut afla mai
multe despre semnificaţia lor.

Jcc IaŞi
Str. Elena Doamna 15
Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/groups/
jcciasi

alături de rezidenţi. Cei mici, părinţii şi
rezidenţii vor fi întâmpinaţi cu ateliere de
creativitate pe tema dragostei, nelipsind
nici activităţile în aer liber, toboganul gonflabil şi grătarul.
Vă invităm să vă alăturaţi acestui eveniment, potrivit unei veri călduroase! Info
şi înscrieri: 0213202608 (Recepţia JCC).
• Tabăra de Aventură pentru Tineri –
Jewish Adventure Camp – combinând
aventura, sportul, activitatea fizică cu
jocurile de echipă, tabăra este special
creată pentru tinerii între 17 şi 40 de ani.
Anul acesta vă invităm la Păltiniş, în
zona Arka Adventure Park, în perioada
31 august-4 septembrie.
Înscrieţi-vă neapărat din timp pe www.
jcc.ro sau la 0724117777 (Miriam).
ADRIAN GUERON
secolelor au apărut o serie de curente
care au încercat să armonizeze tradiţia
iudaismului clasic cu concepţiile ştiinţifice
şi cu ideile progresiste, credinţa în revelaţia divină şi în acceptarea versiunilor
Torei scrise şi orale, care rămâne esenţa
fundamentală a iudaismului.
Ultima sesiune a prilejuit publicului o incursiune în
fascinanta lume spirituală a
Cabalei, prin intermediul temei „Tora - credinţa deasupra
raţiunii”, susţinută de invitatul
Gheorghe Ştirbu.
SILVIAN SEGAL

Concert de excepþie pentru
timiºoreni
Concertul de la Timişoara al celui mai
vechi cor evreiesc din lume, „Baruch Brothers”, a făcut ca publicul să inunde realmente Sinagoga din Cetate. În deschidere
a cântat Alexandru Fischer, dirijor al corului Shalom din Timişoara şi un excelent
solist. Dirijorul corului, Stefan Zekic, acum
Jcc Oradea
Str. Mihai Viteazu 4
Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/JccOradeaEvenimente

adunat în faţa monumentului victimelor
Holocaustului pentru rostirea rugăciunilor.
• Pe 20 iunie am avut onoarea să
găzduim, în premieră, delegaţia de
motociclişti „RIDE4SOLIDARITY”. Cei 16
motociclişti din Ungaria, România, SUA,
Germania şi Israel au fost preluaţi din
Vama Borş de un convoi şi conduşi la sediul JCC Oradea. Aici au fost întâmpinaţi
de primarul Oradei, Ilie Bolojan, şi de
preşedintele C.E., Felix Koppelmann.
Cu toţii au luat cina în sala festivă, unde
au primit câte un suvenir cu dedicaţie
din partea preşedintelui comunităţii, mai
exact, o carte frumos ilustrată cu descrieri
despre „Evreii din România”.
• Scopul Macabiadei este să facă un
tur de propagandă prin Europa, pentru a
anunţa deschiderea Jocurilor Olimpice
din Israel, care au loc la fiecare patru ani.
Momentan, Macabiada se află la cea de-a
XX-a ediţie.
DOINA BUMBU

în vârstă de 34 de ani, a fost considerat
un copil minune al muzicii din Serbia, la
vârsta de 12 ani având deja concerte cu
ansamblul Filarmonicii. Compoziţia muzicală pe care o realizează împreună cu
colegii săi este deosebit de armonioasă,
fiind apreciată şi premiată la numeroase
festivaluri de pe întreg globul. Participarea
membrilor acestui cor la seara de Kabalat
şi Oneg Şabat a comunităţii a reprezentat
o onoare, devenită posibilă cu ajutorul
JDC România.
LUCIANA FRIEDMANN
Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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Medi Dinu – un an
de la plecare,
după peste
un secol de viaţă

Margareta Wechsler “Medi” Dinu
(22 decembrie 1908, Brezoi ,Vâlcea
–18 iulie 2016, Bucureşti), a fost – cum
s-a exprimat preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer –, „ambasadoarea artei
evreieşti în eternitate”. A ajuns aproape la vârsta patriarhilor biblici, având

o minte sclipitoare până în ultimele
clipe. La 8 martie 2016 a participat la
vernisajul expoziţiei „Vârstele tinereţii”.
A studiat artele, iar primii ei maeştri au
fost Alexandru Steriadi şi Ipolit Strâmbu. A urmat şi cursurile facultăţilor de
matematică, unde l-a avut profesor pe
Dan Barbilian (Ion Barbu), şi de filozofie, unde a studiat cu Dimitrie Gusti. În
1934 a participat la un atelier de pictură
la Balcic, în compania maeştrilor Iser,
Dărăscu, Lucian Grigorescu ş.a.
Soţul ei a fost cunoscutul avangardist Stephan Roll (Gh. Dinu). Criticul de
artă Luiza Barcan, cu care era prietenă
de familie, i-a adus elogii cu diverse
ocazii.
Familia artistei a fost exterminată în
mare parte în Holocaust, ea salvându-se
datorită calităţii de veteran a tatălui.
Mama ei, Amalia Hirschfeld, a fost o
dăruită violonistă. Printre prietenii ei
s-au numărat Maxy, Brauner, Perahim,
Maria Tănase, preşedintele de onoare
al BBR, Adrian Barbu, colecţionar de
artă ş.a.
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„Puneţi capăt ocupaţiei” înseamnă o ameninţare cu moartea
(Extrase din articolul „Understanding End The Occupation”, de Moshe Dann,
apărut pe 21 iunie în cotidianul Jerusalem Post)
În ultimele câteva decenii, maşina
palestiniană de propagandă, ajutată de
elemente antiisraeliene din cadrul comunităţii internaţionale a creat una dintre
cele mai puternice arme emoţionale şi
psihologice împotriva Israelului: „Puneţi
capăt ocupaţiei”. Deşi a devenit o formulă populară magică, puţini înţeleg ce
semnificaţie are. Ea poate să se refere
la teritoriile cucerite de Israel în timpul
Războiului de Şase Zile, din 1967, sau
la ceea ce a dobândit Israelul în timpul
Războiului de Independenţă (1948-49),
sau la orice „de la râu la mare”.
La început, propaganda palestiniană
s-a concentrat asupra prezenţei Israelului
în Iudeea şi Samaria (Cisiordania), pe
care a considerat-o „încălcare a dreptului internaţional”, referindu-se concret la
cea de a Patra Convenţie de la Geneva,
aşa cum a interpretat-o Comitetul Crucii
Roşii…primul ONG care a acuzat Israelul că „a ocupat teritoriul palestinian”,
oferind în acest fel, în mod arbitrar, un
teritoriu disputat unei singure părţi. Deoarece Comitetul Internaţional al Crucii
Roşii este, de asemenea – caz unic – o
agenţie oficială a ONU, deciziile lui sunt
considerate autorizate.
După ce Israelul a semnat acordurile
de la Oslo cu Yasser Arafat şi s-a retras
din zonele A şi B şi, împreună cu comunitatea internaţională, a ajutat Autoritatea
Palestiniană să-şi dezvolte structurile instituţionale, atenţia s-a concentrat asupra
pretenţiilor legale şi istorice ale Israelului
asupra zonei C, acolo unde sunt plasate
toate „aşezările”. Dezbaterile care au
urmat nu au reuşit să convingă niciuna
dintre părţi. Dar după ce Israelul s-a mai
retras din două teritorii – din Libanul de
sud în 2000 (care a adus la putere Hezbollah-ul) şi din Gaza, în 2005 (care a
adus la putere Hamas-ul) –, Israelul nu
a mai vrut să cedeze alte teritorii. Formula magică „teritorii pentru pace” nu i-a
mai convins decât pe ideologii duri. Nici
măcar israelienii care au sprijinit „soluţia
două state” nu au mai dorit să se facă
alte concesii.
Aproximativ în ultimul deceniu a devenit proeminent un argument nou, popular
şi în rândul unor evrei nord-americani
favorabili Israelului: ”ocupaţia nu se
referă numai la teritoriu ci şi la poporul
palestinian”. Această schimbare înspre
argumentul umanitar este convingătoare,
deoarece are aerul că prezintă o problemă morală: aceea că Israelul nu are
dreptul să controleze un alt popor sau o
altă naţiune – palestinienii. În acest fel
israelienii (respectiv evreii) par a deveni

persecutori, iar palestinienii – victimele
lor. În consecinţă, chiar dacă problema
legalităţii aşezărilor ar fi, să zicem, acceptată, aşa-zisa încălcare a drepturilor
omului – problema morală – ar rămâne.
De exemplu, potrivit criticilor, a impune
arabilor palestinieni unde pot locui, amestecul în viaţa lor zilnică şi invadarea oraşelor şi satelor lor, încălcarea drepturilor
lor civile şi umane reprezintă „ocupaţie”.
Dar a pune capăt acestei ocupaţii este
complicat deoarece (1) teroriştii palestinieni reprezintă o permanentă ameninţare,
(2) sunt implicaţi islamişti radicali, (3)
retragerea din zona C şi crearea unui stat
palestinian vor promova terorismul.
Cu alte cuvinte, „puneţi capăt ocupaţiei” ca o problemă umanitară şi morală nu
poate fi realizată fără concesii teritoriale
şi eliminarea controlului de securitate
israelian…Eşecul de a înţelege relaţia
dinamică dintre argumentul umanitar şi
cerinţele palestiniene pentru teritorii şi
crearea unui stat au paralizat încercările
Israelului de a-şi justifica pretenţiile şi
aşezările din Iudeea şi Samaria. „Puneţi
capăt ocupaţiei” sugerează o deosebire
directă şi imediată dintre bine şi rău – şi
în această direcţie este cea mai eficientă. Odată ce premisa că ocupaţia este
un lucru rău este acceptată, concluzia
este inevitabilă. „Puneţi capăt ocupaţiei”
înseamnă că Israelul este rău, iar palestinienii sunt victimele… Repetarea unor
„incantaţii magice”, cum ar fi „aşezările
obstrucţionează pacea” şi „Israelul este
un stat colonial care impune apartheidul”, îi face pe unii să simtă empatie şi
un sentiment al nedreptăţii; nu contează
dacă cele spuse sunt adevărate sau nu.
În sfârşit, „Puneţi capăt ocupaţiei” cere
ca Israelul să cedeze o serie de bunuri
(respectiv teritorii) pentru nişte acorduri
(cum ar fi recunoaşterea diplomatică)
foarte uşor de revocat.
Singura cale de a lupta împotriva
spălării creierului şi dependenţelor este
de a manifesta autoconştiinţă, o gândire critică şi o evaluare reală a situaţiei.
Cea mai importantă constatare este că
prioritatea unui stat este de a-şi proteja
populaţia, a-şi menţine societatea şi a-şi
apăra graniţele. De aceea toate statele
au armate, poliţie şi închisori.
Deoarece palestinienii şi arabii vor
să distrugă Israelul, Israelul este obligat,
moral şi pragmatic, să se apere. Capitularea şi cedarea în faţa terorismului nu
reprezintă opţiuni. În al doilea rând, un
stat palestinian la vest de Iordan nu ar
deveni un regim paşnic şi democratic şi
nu ar soluţiona problema milioanelor de

„palestinieni care trăiesc în Liban, Siria,
Iordania şi alte ţări, inclusiv în Israel.
Pericolul că ar fi un stat falimentar, condus de bande şi miliţii, ca Somalia, este
real. În sfârşit, arabii palestinieni nu sunt
prizonieri. Cei mai mulţi au paşapoarte
iordaniene. Ei au libertate de mişcare şi,
dacă au pământ sau alte proprietăţi, le pot
vinde. Mulţi au făcut-o şi au avut succes”.
Cât timp va exista terorism, vor fi şi,
trupe în Cisiordania, puncte de control,
intervenţii ale poliţiei şi cozi lungi la aeroporturi. „Puneţi capăt ocupaţiei” începe
prin a pune capăt incitărilor şi urii, a pune
capăt terorismului. „Puneţi capăt ocupaţiei” nu se referă numai la Israel, ci şi la
a se pune capăt dictaturii în Iran, care
ameninţă întreaga lume. A pune capăt
ocupaţiei se referă la dominaţia Hamas în
Gaza, a Hezbollah în Liban, a lui Assad în
Siria şi a talibanilor în Afganistan.
„Puneţi capăt ocupaţiei” nu este un
apel pentru a proteja drepturile palestinienilor, ci de a pune capăt existenţei Israelului. Nu este o pledoarie pentru umanitate,
ci un îndemn la violenţă şi genocid.
„Puneţi capăt ocupaţiei” ar trebui înţeles în sensul său adevărat: o ameninţare
cu moartea.
Traducere şi prelucrare
EVA GALAMBOS

Respect
pentru trecut,
reconstrucţie
pentru viitor

prezentarea de filme despre Rozina
Cambos z.l. şi tragedia evreilor deportaţi
în Transnistria; modificarea concepţiei
pentru calendarul de perete pentru anul
5778; relocarea Muzeului de Istorie a
Evreilor din România şi al Holocaustului
la Templul „Unirea Sfântă” şi Sinagoga
Mare; pregătirea Festivalului Internaţional „Mihail Sebastian”, sub patronajul
ministrului Culturii, Lucian Romaşcanu;
schimb de opinii cu preşedintele Institutului Naţional de Statistică, prof. univ. dr.
Tudorel Andrei, pentru o lucrare jubiliară
la Centenarul Marii Uniri. Tot despre Centenar, redactorul-şef de la Q – Magazin,
Floriana Jucan, mi-a solicitat un gând
pentru un grupaj de declaraţii ale unor
personalităţi de marcă în România de
azi.

(Urmare din pag. 2)

Alexandru Mirodan, un om de neuitat

În ultimii ani de viaţă a locuit la Căminul „Amalia şi Şef-rabin dr. Moses
Rosen”, unde s-a bucurat de simpatia
şi atenţia asistaţilor şi a personalului.
Era sociabilă, la multe sărbători iudaice
venea la Sinagoga Mare, participa la
Oneg Şabat. Pompiliu Sterian, care i-a
fost companion la cămin, a vorbit cu
emoţie despre personalitatea pictoriţei.
Cu ocazia împlinirii unui secol de viaţă,
jurnalistul Avram Croitoru a înregistrat
un interviu extrem de interesant, apărut
în antologia „Pe firul amintirilor” editată
de Hasefer. Sunt mărturii preţioase din
anii interbelici despre familie, prieteni,
precum Brunea-Fox, Geo Bogza, Gellu
Naum, Saşa Pană ş.a.
Lucrările ei au fost expuse în galerii
din România, Bulgaria, Franţa etc.
Elogiată, laureată cu diverse distincţii,
Medi Dinu a lăsat o moştenire de valoare. O vom pomeni cu drag.
BORIS MARIAN

Alexandru Mirodan a făcut o carieră literară în România,
dar o recunoaştere mai largă i-a adus-o revista „Minimum”, în
Israel, unde s-a stabilit în 1977. Prin 1989 i-am făcut o vizită la
redacţia din str. Zamenhof, în Tel Aviv. Conducea şi o editură.
M-a primit cu simpatie, aveam chiar de gând să public un volum
de versuri la editura sa dar, din diverse pricini, proiectul a fost
amânat sine die, iar scriitorul s-a stins din viaţă (după o suferinţă
îndelungată) în 10 martie 2010.
A fost unul dintre dramaturgii apreciaţi în România comunistă, prin talentul cu care a reuşit să
creeze personaje neconvenţionale, în special în
piesa „Ziariştii” (cu Radu Beligan în rolul principal), piesă pe care a venit să o vizioneze şi Ion
Gheorghe Maurer, prim-ministru la vremea aceea.
Alexandru Zissu Saltman, cum se numea în
acte, s-a născut la 5 iunie 1927, în comuna Budeasa, judeţul Argeş. A urmat liceul la Bucureşti,
apoi a absolvit Facultatea de Litere şi Filozofie a
Universităţii din Bucureşti. În România a lucrat ca
ziarist, fiind redactor la publicaţii precum „Tinereţea”, „Tânărul muncitor”, „Scânteia tineretului”. A
publicat şi în „Gazeta Literară”, „România liberă“,
„Scânteia”, „Contemporanul”, „Teatrul”, „Sportul
popular“, „Informaţia Bucureştiului“, „Flacăra” şi
altele. A fost secretar de redacţie la „Gazeta Literară”, redactor
la revista „Teatrul”.
Teatrul de Comedie din Bucureşti a fost inaugurat la 5 ianuarie 1961 cu piesa lui „Celebrul 702” (Mirodan era şi secretar
literar al teatrului), avându-l în rolul principal tot pe Radu Beligan.

În Israel a lucrat o perioadă la Muzeul Diasporei. A înfiinţat
revista în limba română „Minimum”, pe care a editat-o singur
şi care s-a bucurat de succes, fiind citită de numeroşi evrei în
Israel şi în Diaspora.
Opera sa de referinţă este Dicţionarul neconvenţional al
scriitorilor evrei de limbă română; volumul 1, cu literele A-B-C
a apărut în 1986, vol. 2, cu literele D-E-F, în 1997, iar vol. 3, cu
literele G-H-I, în 2008, la Editura Minimum din Tel Aviv. A tradus
cărţi, în special romane poliţiste din seria Hercule
Poirot, de Agatha Christie, „Cazul Louise Laboine” de Georges Simenon. Piesa de teatru „Şeful
sectorului suflete” (Bucureşti, 1963, 1966), este
o comedie jucată cu succes în România. O altă
piesă, „Tovarăşul feudal şi fratele său” (1975) a
fost însă scoasă de pe afiş, relaţiile lui cu regimul
comunist deteriorându-se inevitabil. A colaborat cu
realizatori de filme şi în teatru cu Moni Ghelerter
ş.a. „Contract special de închiriat oameni” (Tel
Aviv, Ed. Minimum, 1983), piesă în care tratează
tema antisemitismului, a fost scrisă în România,
unde i-a fost interzisă publicarea. A apărut apoi la
Ed. Cartea Românească, în 1993. Este tradusă
în ebraică (Tel Aviv, Ed. Zirokover, 1981). A fost
laureat al Premiului Caragiale al Academiei Române (1962), al Premiului Agenţiei Evreieşti, al Premiului Iacob
Groper, al Premiului Sion etc. A fost elogiat de Tudor Muşatescu,
de Graham Green (pentru „Celebrul 702”). Despre creaţia sa s-a
scris în presa franceză, germană, română şi, evident, israeliană.
Un talent plurivalent, ce merită neuitarea noastră. (B.M.M.)
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O nouă carte de Ştefan Cazimir: „Sabia şi imperiul“*

Identificând ceea ce este istoric cu
ceea ce este uman, Ştefan Cazimir investighează structura liderului de formaţie militară şi modul în care se afirmă în
istoria veacului al XX-lea, privită ca operă
literară nonfictivă. Din „numitorul comun”
declarat al acestor protagonişti, punct de
coeziune al cărţii, fac parte înzestrările
de „militari destoinici”, crizele politice care-i propulsează în posturi de comandă
a statului, „vocaţia imperială”. Piłsudski,
Atatürk, de Gaulle acced la putere prin
flerul oportunităţilor, luarea de decizii
fără ordin, în contradicţie cu simţul pronunţat al ierarhiei, dictat de sacrosancta
„uniformă”. Reflecţiile despre Hindenburg şi Pétain pun în ecuaţie modernă
„grandoarea şi decăderea”, sita timpului.
Cele despre Mannerheim – diplomaţia
servită de francheţe. Istoricul literar se
remarcă prin selecţia infailibilă a citatului,
ştiinţa nuanţării, atenţia la sugestivitatea
scenelor. Scriitorul se devoalează prin
construcţie epică, introspecţie, detectarea
simbolului. Alt numitor comun, subiacent,
e compoziţia. Pentru uvertură, se face
apel fie la dramaturgie – tensiune a dialogului –, fie la arte plastice – expresivitate

imagistică; secvenţe extrase din memorii,
monografii.
Actul întâi: anii de formare a „personajului” – familie, studii, lecturi, cercuri
sociale. Al doilea şi al treilea act: momente-cheie din carieră, întâlniri providenţiale,
concepţii, proiecte aplicate în funcţie de
conjuncturi. Încheierea îmbină observaţia
sagace, sobrietatea închizând încărcătura
emoţională, enunţul lapidar. Un exemplu
– finalul lui de Gaulle: „Priveşte acum
zăpada care cade: «Se va ridica o mare
Cruce a Lorenei pe colina care le domină pe celelalte. Toată lumea o va putea

David Urs
şi memoria oraşului Cibinium

Una dintre apariţiile editoriale de dată
recentă ale Editurii
Hasefer o constituie
volumul lui David Urs
„Povestiri din Cibinium”, al cărui redactor
este Ileana Buculei.
Miza acestuia este
de a aduce un omagiu oraşului în care
autorul a copilărit şi
a petrecut o parte
a tinereţii – Sibiul (lat. Cibinium, germ.
Hermannstadt, magh. Nagyszeben). Deşi
cartea este una de memorialistică, accentul cade asupra oamenilor şi a locurilor
şi mai puţin asupra naratorului-personaj.
Prin memoria afectivă, povestirile se
constituie într-o modalitate de a reface
un traseu al copilăriei petrecute în plină
perioadă comunistă. Frumuseţea vârstei,
dar şi demnitatea umană a celor maturi
au fost salvate prin păstrarea caracterului multicultural al oraşului, care şi în
rândurile celor săraci oferea resursele
manifestării spiritului tolerant, deschis şi
plurilingv: coexistenţa şi cunoaşterea limbilor română, maghiară, ebraică biblică,
germană literară, a dialectului săsesc. Nu

numai oamenii cunoşteau aceste limbi
(„Bătrânii bolnavi aveau o încredere oarbă
în diagnozele sale şi, mai mult, i se puteau
plânge în absolut toate limbile vorbite în
oraş”. – „Doctorul Neuman”), ci şi caii
(„Limbile le-a deprins cu uşurinţă, căci
fiecare muncitor care îl mâna i se adresa
în limba lui.” – „Puiu”).
Unele povestiri, precum „Kurt şi doctorii” ori „Iani şi Aurel” aduc un elogiu
prieteniei, modului în care blândeţea şi
generozitatea pot grăbi recuperarea fizică
ori salvarea morală a unui om. Altele, ca
„O nuntă de pomină” sau „Îmblânzitoarea
tăuraşului”, privilegiază sentimentul iubirii,
care poate depăşi prejudecăţile etnice sau
descifra bunătatea unui suflet dincolo de
armura agresivităţii şi a sociabilităţii inconsistente. Registrul stilistic al autorului
evoluează de la umor bonom („Conflicte
de interese”, „Spargere în stil cibinian”) la
portretistică în tuşe fine („Oile negre ale
comunităţii”, „Domnul Hermann”, „Ioji”) şi
nostalgia trecutului („Clădirile povestesc”,
„Strada noastră”). Toate reflectă multiplele
faţete ale unui oraş iubit, evocat cu participarea afectivă a celui care şi-a trăit în
el una dintre cele mai frumoase perioade
ale vieţii.
CLAUDIA BOSOI

vedea. Cum nu există nimeni, nimeni n-o
s-o vadă». […] Conform dispoziţiilor testamentare ale defunctului, nu s-au organizat
funeralii naţionale, nu s-au rostit discursuri
şi nu s-au conferit distincţii postume. Spre
locul de veci din cimitirul comunal, sicriul a
fost purtat de o maşină blindată. La Paris,
în acest timp, o imensă mulţime tăcută
depunea flori la Arcul de Triumf. Întrebat cu
cine din istorie l-ar compara pe de Gaulle,
Paul Reynaud a răspuns: „Cu el însuşi”.
O expresie-laitmotiv pentru drumul
spre Putere: „fără a pierde timpul”. Mareşalul Piłsudski, „militar insurecţional” antiţarist, „restaurator al armatei poloneze”,
acţionează astfel atunci când, după dizolvarea Consiliului de
Regenţă în noiembrie 1918, reuşeşte,
după 123 de ani, să
realcătuiască statul
polonez, recunoscut
prin Tratatul de la
Versailles (28 iulie
1919). Sublinieri de
actualitate: Piłsudski
lansează conceptul intermarium şi
regimul „Sanaţiei”
– lupta anti-corupţie.
După ieşirea Turciei din primul război
mondial, Mustafa Kemal, guvernator
general şi inspector al armatei în Anatolia, înţelege că redresarea ţării se poate
face numai prin înlăturarea de la putere
a sultanului şi a camarilei sale, aservite
englezilor. Cu aceeaşi repeziciune, demisionează din funcţii şi se pune în fruntea
unei mişcări de independenţă naţională.
Victoria ei pune capăt, după 700 de ani,
dinastiei otomane. Avea să fie supranumit
Atatürk – părintele Turciei – pentru opera
lui de fondator al Turciei moderne prin
reformele care-o sincronizau cu Europa,
înfăptuite prin măsuri, adesea, radicale.
El „combate sistemul otoman cu metode
«otomane»”, recurge la calambur Ştefan
Cazimir. La fel de prompt reacţionează de
Gaulle: imediat după capitularea Franţei,
pleacă la Londra împreună cu reprezentantul oficial al lui Churchill la Paris, Sir
Edward Spears, devenind conducătorul
Rezistenţei franceze.
Hindenburg, eroul de la Tannenberg,
la începutul primului război mondial
gustă o scurtă glorie, greu suportată de
coechipierul Ludendorff. „Dar legenda nu
exaltă simultan două personaje”, notează fin-caustic autorul. După înfrângere,
se retrage din viaţa publică. În 1925 şi
1932 candidează la şefia statului şi câştigă alegerile. A doua oară, însă, devine
prizonierul lui Hitler, ajuns cancelar. Ca
să preia toată puterea, Hitler regizează

Sinagoga, văzută dintr-un alt unghi

În ultimul deceniu au apărut mai multe cărţi despre sinagogile din România, considerate ca făcând parte din patrimoniul
cultural al ţării noastre. Au fost prezentate cele mai importante
lăcaşuri de cult evreieşti care mai funcţionează, dintre sutele
care au existat înainte de cel de-al doilea război mondial, când
mai erau şi credincioşi să le umple! Se ţineau slujbe în sinagogi
sefarde şi aşkenaze, ortodoxe, neologe sau status quo, precum
şi în miile de case de rugăciuni. Astăzi, numărul lor s-a redus
drastic şi multe dintre ele reprezintă doar monumente de aducere aminte despre o clocotitoare viaţă evreiască.
O interesantă abordare a acestei probleme se regăseşte
în volumul ”Sinagoga – arhitectură a monoteismului”, de prof.
univ. Mircea Moldovan, fost decan al Facultăţii de Arhitectură şi
Urbanism din Cluj şi prieten cu rabinul clujean Moshe Carmilly
Weinberger, pe care-l citează frecvent. Lucrarea face parte
din colecţia ”Spaţii imaginate” a editurii Paideia. Volumul nu
este editat recent, dar merită menţionat deoarece, cu toate că
această colecţie este dedicată arhitecturii, ea este departe de
a se referi în exclusivitate la acest domeniu. Prezentarea leagă
în mod direct sinagoga de cult şi tratează în mare parte istoria
sinagogii, apariţia şi evoluţia ei ca reflectare a conceptelor iudaice, a ritualurilor evreieşti şi a originii acestora. Sunt explicate
cititorului Tanahul, părţile care-l compun, Talmudul, Midraşul şi
alte lucrări fără de care, apreciază autorul, nu se poate vorbi
despre sinagogă şi nu se poate înţelege rolul ei. Se analizează
deosebirea dintre sinagogă şi templu, dispariţia, odată cu cea
a Templului din Ierusalim, a ritualurilor de sacrificiu, ele fiind
înlocuite cu rugăciunea. Partea arhitecturală propriu-zisă nu
se limitează la stil, ci sunt descrise evoluţia structurală a clădirii, apariţia diferitelor spaţii de-a lungul timpului, a locului unor

elemente componente ale sinagogii, de pildă
bima, care se schimbă în perioada Haskalei,
în funcţie de curentele din iudaism. De
asemenea, autorul prezintă meşteşugarii,
artizanii evrei care se ocupau de decorarea
lăcaşului, fără de care nu s-ar fi putut realiza
sinagogile, în care sunt interzise reprezentările de figuri umane. Dar şi aici, menţionează
el, există excepţii, Sinagoga Dura Europos
având o frescă din Vechiul Testament în care se regăsesc oameni. Există, se constată în lucrare, o evoluţie a lăcaşurilor de
cult, cu împrumuturi de la templele antice la sinagogi, biserici
creştine şi moschei, deci religiile monoteiste nu sunt legate
numai prin ideea unui singur Dumnezeu, ci şi prin influenţa
reciprocă a stilurilor clădirilor. În Europa, această tendinţă iese
în evidenţă mai clar după secolul al XVIII-lea, când evreii ies
din ghetou şi li se permite să construiască sinagogi mai înalte,
de-a dreptul maiestuoase, cu interioare bogat împodobite. Abia
după cel de-al doilea război mondial, decoraţiile interioare se
simplifică. Secolul al XIX-lea, dar mai ales secolul XX, reprezintă
perioada apariţiei arhitecţilor evrei, mulţi implicaţi în construirea de sinagogi, stilurile arhitecturale europene şi americane
regăsindu-se şi la edificiile evreieşti. Tendinţele amintite sunt
exemplificate cu sinagogi din marile oraşe europene.
Ultimul capitol al volumului se ocupă de sinagogile din România, realizându-se şi un fel de tabel al sinagogilor existente
în localităţi cu şi fără populaţie evreiască şi al stării lor. Cum
lucrarea a fost scrisă înainte de iniţierea de către F.C.E.R. a
refacerii sinagogilor, tabelul şi-a pierdut din actualitate.
EVA GALAMBOS

incendierea Reichstag-ului. „Bătrânul
Hindenburg priveşte fără a înţelege…”.
Identificat cu victoria de la Verdun, în
primul război mondial, mareşalul Pétain
e numit premier de Lebrun, fiindcă e de
acord să înceteze lupta cu armata lui
Hitler. Abrogă preşedinţia republicii şi se
autoproclamă şef al statului. Şi „fotografia”
lui Pétain, condamnat în ′45 la închisoare
pe viaţă: „În fiecare dimineaţă, garda militară înălţa drapelul [...]. În ciuda vârstei
foarte înaintate, [Pétain] nu pregeta să
rămână în picioare pentru a cinsti culorile
Franţei”.
Cum îi argumentează Mannerheim
lui Hitler ruperea relaţiilor cu Reich-ul,
după ce e ales preşedinte al Finlandei,
în august ’44: „Dacă acest popor de patru
milioane de suflete ar fi înfrânt militar,
nu există nici o îndoială că va fi deportat
sau stârpit. Nu-mi pot expune poporul la
această eventualitate”.
O carte simptomatică pentru starea de
spirit a omului contemporan preferând povestirile adevărate, fiindcă trăieşte într-o
lume în care realul surclasează din ce în
ce mai rapid imaginarul.
IULIA DELEANU

*Ştefan Cazimir, „Sabia şi imperiul”, Editura
Humanitas, 2017

„Confidenţe”*

Noua carte scrisă
de Sergiu Brandea,
bazată pe rubrica
semnată de el în publicaţia israeliană de
limbă română „Jurnalul Săptămânii”,
trebuie citită în cheia
israelianului originar
din România: comentarii politice, memorialistică, conexiuni cu
viaţa evreiască din ţara de baştină. Autorul face parte din generaţia anilor ‘30. Şi-a
trăit copilăria în anii Holocaustului, a făcut
şcoala primară evreiască din Bârlad.
După război, a terminat Colegiul Naţional
„Gh. Roşca Codreanu”, apoi – Politehnica
din Iaşi. Din ‘74, trăieşte în Israel. După
debutul publicistic la „Bârladul literar”, în
2005, a continuat să scrie la „Minimum”.
Prima carte, „Strâmba”, apărută la
editura ieşeană PIM, e lansată în oraşul
natal şi premiată, în Israel, de ASILR şi
Fundaţia „Groper”. I-a urmat „Destine”.
„Bine scrise, alerte”, textele de atitudine
faţă de atacurile teroriste antiisraeliene,
care fac obiectul multor articole din actuala culegere, „ne privesc pe toţi”, observa,
pe bună dreptate, Ioan Holban în prefaţa
ei. Adevăr confirmat de amploarea internaţională, în ultimii ani, a fenomenului
terorist. Sunt, deopotrivă, amendate
negaţionismul, propaganda antiisraeliană
în Europa de Vest, parti pris-ul propalestinian din rezoluţiile ONU. Scriitori impuşi
în cultura română, Lucian Raicu, Virgil
Duda, Izu Schechter, concetăţeni, colegi
de generaţie, prieteni, sunt „prinşi” din
perspectiva vieţii evreieşti din orăşelul
care-i uneşte; interbelic şi imediat postbelic. Întrebări sensibile stăruie laitmotivic în
carte. De ce restaurarea Templului Mare
din Bârlad, promisă de ani de zile de conducerea F.C.E.R., a rămas la stadiul de
promisiune? De ce e lăsată să urce igrasia
pe pereţii interiori, cu simbolurile celor
12 triburi ale lui Iaacov, operă de mare
valoare artistică? De ce nu-s rezultate
nici după întâlnirea din 2015 a israelienilor
originari din Bârlad, patronată de AMIR?
Întrebări fără răspuns. Notabile – paginile
de atmosferă: „marele bâlci bârlădean”, în
fiecare sfârşit de vară.
E. SUHOR
* Sergiu Brandea, „Confidenţe”, Editura 24
Ore, Iaşi, 2016
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„Nu căutaţi că nu ne găsiţi”
Profanarea instituţiilor evreieşti în perioada comunistă

În toamna anului 1963, în lumea
evreiască s-a răspândit rapid vestea că
Templul Coral a fost devastat şi profanat.
Într-adevăr, pe 20 septembrie, în plină zi,
persoane necunoscute au intrat în Templu şi au ars suluri de Tora, au rupt cărţi
religioase, au spart candelabre, au tăiat
perdele, au devastat biroul şef-rabinului
Moses Rosen, au furat diferite obiecte,
printre care un lanţ de aur de 150 de
grame cu insigna cultului şi şi-au făcut
nevoile în altar peste obiecte sfinte. Pe
jos era scris cu cretă: „Nu căutaţi că nu
ne găsiţi. Mihai şi Belu”.
Îngrijorarea şi indignarea s-au răspândit repede între evreii din Bucureşti.
Incidentul a fost discutat şi întors pe toate
feţele. Unii au afirmat că reînvie vremurile
de altădată, când devastările, profanările
şi violenţele erau la ordinea zilei. Că antisemitismul nu a dispărut din România, în
ciuda discursului oficial triumfalist şi că,
mai mult, autorităţile comuniste devin din
ce în ce mai naţionaliste şi închid ochii la
fărădelegile împotriva evreilor. Alţii, care
ştiau că în ultimii zece ani fuseseră mai
multe valuri de arestări împotriva „sioniştilor”, au răspândit ideea că devastarea
ar fi fost un act de diversiune sionist,
menit a-i convinge pe evrei să emigreze.
Comunitatea evreiască din România se
diminuase dramatic, ca urmare a emigrărilor masive, dar în Bucureşti tot mai
frecventau diferite instituţii comunitare
50-60.000 de evrei.
Din gură în gură s-a aflat că incidentul
de la Templul Coral nu a fost unul izolat, ci
doar cel mai grav din ultima vreme. Lucrurile se precipitau cu precădere în a doua
parte a anului, în timpul sărbătorilor de
toamnă evreieşti. Cele mai multe incidente
s-au înregistrat în Bucureşti şi în localităţi
din Transilvania. În Moldova a fost şi un
caz de violenţă fizică, la Piatra Neamţ, împotriva membrilor familiei rabinului Samuil
Tobias, cărora doi indivizi le-au strigat:
„Voi, jidanilor, duceţi-vă în ţara voastră!”.
Atmosfera s-a schimbat cu precădere

Copiii au fost de multe ori găsiţi ţapi ispăşitori
pentru profanarea cimitirelor evreieşti

după 1960, odată cu creşterea numărului
actelor de devastare şi profanare la sinagogi, cimitire şi instituţii comunitare din
toată ţara. Până spre 1960, autorităţile comuniste au epurat şi românizat instituţiile
statului şi partidului, ponderea evreilor din
sectorul public scăzând dramatic. Încă din
a doua parte a anilor ’50, devenise clar că
statul comunist îşi schimbase în rău atitudinea faţă de evrei, iar frecvenţa sporită
a incidentelor din anii ’60 a întărit ideea
că antisemiţii profitau de atitudinea mai
îngăduitoare a autorităţilor. Oficial, regimul
pretindea că antisemitismul fusese eradicat, iar incidentele erau puse pe seama
„elementelor declasate, descompuse”, a
minorilor, a animalelor sau a naturii. Dacă
vinovaţii proveneau din familii muncitoreşti, procedurile legale erau suspendate
în favoarea unor avertismente pe linie de
partid sau sindicat.
În cazul profanării din 20 septembrie
1963, autorităţile au găsit vinovate două
fetiţe, una de 10 ani, cealaltă de 12. Securitatea a pus în scenă un întreg spectacol,
reconstituind incidentul la Templul Coral
şi făcând o mulţime de fotografii cu fetele
pe post de figurante. Cu toate acestea,
mai nimeni nu a crezut versiunea oficială
şi acest lucru se vede din interceptările
făcute de Securitate aflate în arhiva
CNSAS. Moses Rosen a reacţionat cu
nervozitate faţă de rezultatele anchetei,

iar Leon Stern, preşedintele Comunităţii
din Bucureşti, a fost interceptat spunând
cu sarcasm că vinovaţii „dacă sunt majori,
sunt beţivi, iar dacă nu sunt majori, sunt
copii”, care nu pot fi traşi la răspundere.
Nu avem prea multe date despre devastările din anii ’70. Nu este clar dacă a
scăzut numărul incidentelor sau dacă muşamalizările oficiale au fost mai eficiente.
Din anii ’80, însă, Federaţia Comunităţilor
Evreieşti a început să ţină o situaţie clară
a cazurilor de distrugere de proprietate şi
profanare. Aceste dosare se află astăzi
în Arhiva F.C.E.R.. Am prelucrat 220 de
dosare, numărând tot atâtea cazuri, dintre
care o treime sunt din Bucureşti. Cele mai
multe incidente din Bucureşti s-au produs
la Cimitirul Evreiesc din şoseaua Giurgiului – 30 la număr. În 25 aprilie 1983, indivizi neidentificaţi au pătruns în Cimitirul
sefard şi au profanat cavoul familiei Elias,
împrăştiind osemintele. Este de semnalat
că în 1988-1989 s-a înregistrat un număr
mai mare de incidente, iar câteva au avut
loc în preajma Paştelui creştin-ortodox.
Se ştie că, pe vremuri, în estul ortodox
acţiunile pogromiste izbucneau cu precădere în preajma sărbătorilor pascale.
De exemplu, în noaptea de 12 aprilie
1988 (a treia zi de Paşte) au fost distruse
şase monumente funerare din Cimitirul
Giurgiului; în noaptea următoare au fost
devastate alte 10 monumente, iar pe 29
aprilie au fost distruse încă 36 de monumente. Luna aprilie a anului următor a
adus un nou val de devastări. Pe 4 aprilie
1989 au fost distruse nu mai puţin de 53
de pietre de mormânt. Miliţia a indicat ca
responsabili patru copii de 12-13 ani, dar

nu a explicat cum au putut aceşti copii să
răvăşească cimitirul.
Am contabilizat 12 incidente produse
în anii ’80 în Cimitirul Filantropia. Cele mai
grave s-au produs în 3 decembrie 1982,
când au fost profanate 35 de morminte,
şi în 7 septembrie 1986, când au fost
înregistrate 78 de pietre funerare distruse.
Atacuri vicioase au fost comise şi asupra sinagogilor din Bucureşti. Cele mai
afectate au fost Sinagoga Mare şi Sinagoga Malbim. Ceremoniile religioase au
fost deseori perturbate de diferiţi indivizi,
care au adresat invective evreilor şi au
profanat locul cu materii fecale.
Cele mai multe anchete nu s-au
soldat cu rezultate concludente. Uneori,
au fost indicate persoane responsabile,
dar, în marea majoritate a situaţiilor, era
vorba de minori care nu puteau fi traşi
la răspundere. Cazurile în care s-au
aplicat sancţiuni au fost tratate drept
cazuri de huliganism. Oricum, ca urmare
a Decretului 290 din 1984, infracţiunea

de profanare a fost amnistiată. Miliţia
scria întotdeauna în acte că acţiunea nu
a avut caracter antisemit şi organizat.
Dacă Securitatea afla prin informatori sau
interceptări că responsabilii comunităţilor
evreieşti puneau incidentele pe seama
antisemitismului sau se plângeau de
muşamalizarea cazurilor, aceştia erau
convocaţi la Securitate sau la Miliţie, li se
punea în vedere că ancheta oficială nu a
evidenţiat date în acest sens şi erau somaţi să nu denigreze autorităţile de partid
şi de stat. Moses Rosen a trimis mai multe
adrese conducerii PCR în care reclama că
responsabilii pentru profanări nu au fost
traşi la răspundere penal şi că anchetele
s-au soldat prea des cu indicarea unor
minori ca responsabili. Astfel de scrisori
de protest au fost trimise şi după 1989,
semn că practica autorităţilor a continuat
şi după revoluţie.

La 13 iunie 2017, în Sala Gafencu a
Ministerului Afacerilor Externe a avut loc
ceremonia de absolvire a cursurilor de
Diplomaţie şi Afaceri Internaţionale de
către elevii Liceului bilingv Lauder-Reut.
Şcoala are un parteneriat educaţional cu
Ministerul Afacerilor Externe, respectiv
cu Institutul Diplomatic Român. La ceremonie au participat înalte personalităţi
de la MAE, diplomaţi, ambasadori, printre
care ambasadorul Statului Israel, E.S.
Tamar Samash, preşedintele C.E.B., ing.
Paul Schwartz, şi preşedintele Fundaţiei
Ronald S. Lauder România, Tova Ben
Nun-Cherbis.
Reprezentanţi ai MAE au apreciat
buna pregătire a elevilor pentru cariera
de diplomat. Ambasadorul Statului Israel,
E.S.Tamar Samash, i-a felicitat pe elevi şi
le-a vorbit despre importanţa diplomaţiei
ca modalitate de soluţionare paşnică a
conflictelor, subliniind faptul că un diplomat bun este acela care îşi înţelege ţara
pe toate planurile, dar este în acelaşi timp
un om pentru care grija faţă de umanitate
este crucială. Împărtăşind din experienţa
personală, Excelenţa Sa a subliniat
importanţa studiilor diplomatice dublate
de curiozitate, idealism, loialitate faţă de
ţară – ingrediente care, spre deosebire
de istoria, geografia, economia unui stat,
nu se învaţă.

Tova Ben Nun-Cherbis a mulţumit
tuturor celor care sprijină cursurile de
diplomaţie ale şcolii şi a arătat că elevii
de la Lauder nu se mulţumesc numai
cu pregătirea teoretică ci au avut şi un
an diplomatic plin de activităţi practice,
precum vizita la Parlamentul European
de la Strasbourg, internship la ambasade, Ministerul Afacerilor Externe şi
Institutul Diplomatic Român, în cadrul
Conferinţei Lauder de Diplomaţie şi Afaceri Internaţionale pentru învăţământul
liceal – „2Day Ambassador” (28-30 martie
2017), conferinţele Model United Nations
desfăşurate în România şi în străinătate la
Bratislava, Herzlya, Varşovia, precum şi
cea de a 5-a ediţie a Conferinţei LauderMUN (9 – 12 iunie 2017).
Ştefan Irimia Popescu, secretar de
stat la MAE, însărcinat cu pregătirea
Preşedinţiei României la Consiliul U.E.,
i-a încurajat pe elevi să fie diplomaţi
în tot ceea ce fac şi la locul în care se
găsesc. Ing. Paul Schwartz, preşedintele
Comunităţii Evreilor din Bucureşti, i-a
îndemnat pe elevi la o cât mai mare implicare în activitatea diplomatică, deoarece
acţiunile constructive, nu indiferenţa, duc
societatea înainte.
Ceremonia a fost condusă de Mirela
Grecu, director al Direcţiei Diplomaţie
Publică, Culturală şi Ştiinţifică din cadrul

Ministerului Afacerilor Externe. Ea şi-a
exprimat satisfacţia că a fost gazdă şi
organizator de proiect şi că a putut discuta
cu elevii, cărora le-a dat cuvântul pentru
a-şi prezenta, la rândul lor, discursurile de
mulţumire şi apreciere.
O adevărată şi emoţionantă probă de
protocol diplomatic a reprezentat-o momentul înmânării certificatelor de absolvire, pe care elevii le-au primit din mâna
Anei Birchall, fost ministru al Afacerilor
Europene, cu susţinerea ambasadorului
Israelului, E.S. Tamar Samash, şi a Tovei
Ben Nun-Cherbis.

Devastarea cimitirului Filantropia

MARIA MĂDĂLINA IRIMIA
ADRIAN CIOFLÂNCĂ

La Ministerul de Externe au fost sărbătoriţi
viitorii diplomaţi de la Liceul Lauder-Reut

Bacalaureat 2017 –
promovare sutã la sutã
Cu acest prilej, Complexul Educaţional
Lauder-Reut a oferit o ediţie aniversară a
revistei ”The Lauder-Reut Times”, în limbile română şi engleză. Este vorba de 20
de ani de activitate ”magna cum laude”,
deci o activitate excelentă. Revista relatează pe larg iniţiativele şcolii în domeniul
pregătirii viitorilor diplomaţi, vizitele făcute
de elevi la centrele de putere ale Uniunii
Europene sau participarea elevilor la
diferite iniţiative, cursuri, simpozioane
care-i iniţiau în activitatea diplomatică.
Revista publică de asemenea succesele elevilor la olimpiadele organizate pe
diferite tematici, precum şi rezultatele de
la bacalaureat care, în ultimii opt ani, au
fost de sută la sută.
La aceasta se adaugă şi cele din 2017,
conform unui comunicat primit recent la
redacţie de la Complexul Educaţional
Lauder-Reut. Nu numai că, din nou,
promovabilitatea a fost de sută la sută,
dar notele la bacalaureat şi la evaluarea
naţională au fost foarte bune, mediile fiind
de 9,27, respectiv 9,33 pe instituţie, ceea
ce menţine şcoala în topul şcolilor pentru
educaţie de excelenţă
Chiar dacă nu toţi cei ce au urmat
cursurile de diplomaţie vor ajunge diplomaţi, această pregătire îi va ajuta să
relaţioneze cu colegii lor, cu oamenii, în
toate domeniile vieţii.
EVA GALAMBOS
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„Iubiţi Israelul!

Dr. Ţvika Herman Bercovici

Dacă Israelul nu ar exista,
evreii n-ar primi consideraţia
de care se bucură în toată lumea”

Sunt cuvintele pe care consulul onorific al României în Israel, dr. Ţvika Herman
Bercovici, le-a adresat comunităţii evreilor
din România, din care consideră că face
parte, în cadrul unei ceremonii de la sfârşitul lunii iunie, când, la Bucureşti, a primit
din partea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni, o
Diplomă de Onoare şi o Plachetă. Distincţiile i-au fost acordate pentru acţiunea de
păstrare şi promovare a limbii române în
interiorul comunităţii evreilor din România
stabiliţi în Israel şi de valorificare a culturii
române în Israel.
Nicolae Brînzea, director general adjunct al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi”,
a subliniat: „…originarii din România care
trăiesc în Israel poartă în sufletul lor două
mari iubiri: cea pentru ţara în care s-au
născut, au crescut şi au fost educaţi, şi
cea pentru Israel. Familia Bercovici este
un model de implicare şi susţinere a României, atât pentru activitatea desfăşurată
în promovarea şi susţinerea ţării noastre,
cât mai ales pentru conştientizarea faptului că trebuie să ofere României ceea
ce ţara i-a oferit”. „Familia Bercovici ne
demonstrează constant ce înseamnă să
ai rădăcini în două patrii, ce înseamnă
lungul drum al asumării identităţii“, a afirmat Andreea Păstârnac, ministrul pentru
Românii de Pretutindeni. „Onorându-l pe
doctorul Bercovici (…), trebuie să vorbim
despre oraşul Cernăuţi, care a fost un
simbol de învăţătură şi de flacără românească, aflat la graniţa dintre civilizaţii.
Apoi vorbim despre Bucureşti, care a
devenit, la un anume moment istoric, locul
de unde răsare soarele românismului, şi
ne ducem în Israel, la Ierusalim, acolo

unde există una dintre marile comunităţi
venite din România. Acest triunghi ne
aduce în atenţie cât de important este
să nu uităm prima noastră misiune, cea
a menţinerii identităţii naţionale. Ca de
obicei, familia Bercovici, domnul doctor
şi soţia sa, nepoţii, copiii ne povestesc
tăcând, aşa cum se spune despre comunitatea israelienilor de origine română.
Cei care tăcând şi-au asumat integrarea,
urcând pe toate treptele împlinirii profesionale şi au contribuit la crearea noului
stat şi a relaţiilor Israelului cu România.
Această familie vorbeşte despre rădăcini,
despre ceea ce înseamnă acest drum al
identităţii”.
Trei identităţi, formate dintr-o singură
cifră. Este cifra despre care a vorbit dr.
Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România: cifra
1. Pentru evreul din România, 1 = 1+1.
Pentru dr. Herman Bercovici, cifra 1 =
1+1+1. Adică evreu român israelian. „Bine
faceţi că nu uitaţi ţara natală, doctore
Bercovici. Sunteţi un exemplu de dăruire
pe cele trei fronturi şi mă bucur că factori
importanţi din România vă recunosc
valoarea umană. De altfel, este a doua
ceremonie din acest an la care particip şi
unde aţi fost onorat cu distincţii”, a mai
adăugat preşedintele F.C.E.R.
Printre personalităţile prezente
care au luat cuvântul s-au numărat Paul
Schwartz, preşedintele Comunităţii Evreilor din Bucureşti, José Iacobescu, preşedintele B’nai B’rith România, şi acad. dr.
Irinel Popescu, şeful Clinicii de Chirurgie
şi Transplant Hepatic de la Institutul Clinic Fundeni. Ei au menţionat distincţiile
cu care a fost onorat Ţvika Bercovici: în

„Viitorul memoriei” este o platformă
transnaţională şi interdisciplinară dedicată memoriei Holocaustului, incluzând
evenimente culturale şi expoziţii organizate în oraşe unde au avut loc pogromuri
sau deportări. Astfel conceput, proiectul
„Viitorul memoriei” devine un mijloc de
luptă împotriva uitării, un depozit public
de amintiri şi o bază de date foarte utilă
în studierea trecutului.
Pentru comemorarea victimelor Pogromului de la Iaşi din iunie 1941, scriitoarea Olga Ştefan, în parteneriat cu Institutul
Francez din Iaşi şi cu Asociaţia Quantic,
a prezentat proiectul „Viitorul memoriei”.
Născută la Bucureşti, crescută la
Chicago, iar din anul 2009 locuitoare a
oraşului elveţian Zürich, scriitoarea a
iniţiat acest proiect „pentru a face cunoscut trecutul ţărilor şi oraşelor implicate
în Holocaust, reactivând memoria prin
intermediul artei contemporane şi media,
legând trecutul de prezent, documentând
mărturiile ultimilor supravieţuitori”.
În cadrul proiectului a fost vernisată
expoziţia „Iaşi, Zile Negre” ce conţine o
serie de zece desene create de pictorul
şi graficianul Samy Briss (născut în anul
1930, în România, de mulţi ani cetăţean
francez). Începând anii ‘50, seria a fost
continuată cu lucrări despre Pogromul de
la Iaşi, realizate pe baza istoriilor personale ale membrilor familiei sale sau a celor
văzute în diverse fotografii din epocă.
Vernisajul a fost precedat de un recital al pianistei Ioana Laura Turtă, care a
interpretat Sonata nr. 2 de Anatol Vieru,
compozitor român de origine evreiască,
supravieţuitor al Pogromului de la Iaşi,
pedagog şi teoretician al muzicii clasice
româneşti din secolul XX.
„Iluziile mele”, filmul conceput de Olga
Ştefan, în colaborare cu Vârsta4 şi cu
Ileana Gabriela Szasz, pe baza interviurilor realizate de David Schwartz şi Olga
Ştefan, ne-a purtat pe firul poveştilor per-

sonale ale rezidenţilor căminului „Amalia
şi Şef-rabin dr. Moses Rosen”, prin spaţii
din cartierul evreiesc al Bucureştiului, prin
locuri unde au avut loc episoadele violente de antisemitism în timpul Pogromului
de la Bucureşti din 1941.
Filmul „Fragmente dintr-o viaţă” combină materiale video, fotografii şi imagini
din trecut cu discuţii familiale dintre
producătoarea Olga Ştefan şi bunica sa,
Sorana Ursu, al cărei tată, împreună cu
alţi membri din familie, au fost ucişi în
Pogromul de la Iaşi din 1941.

2014 a primit ”Cheia oraşului Bucureşti”
şi în 2017 a devenit Cetăţean de Onoare
al Bucureştiului. Au vorbit despre activitatea sa intensă din cadrul comunităţii
evreilor originari din România stabiliţi în
Israel, fiind distins de trei ori cu titlul de
Omul Anului acordat de Centrul Cultural
Româno-Israelian şi de faptul că, odată
cu al doilea mandat de prim-ministru al
Israelului pentru Benjamin Netanyahu,
a fost desemnat medicul personal al
premierului, neuitând nici faptul că a fost
desemnat Consul Onorific al României
în Israel.
José Iacobescu, preşedinele BB Romnia, a dorit să scoată în evidenţă calitatea
extraordinară a omului Ţvika Bercovici,
vorbind despre colaborarea şi implicarea
sa imediată în rezolvarea medicală a unor
cazuri de răniţi în incendiul de la Clubul
Colectiv, din octombrie 2015.
„Tot ceea ce am făcut pentru România a fost cu dăruire. Am o mare bucurie
că relaţiile dintre România şi Israel sunt
puternice astăzi şi sper ca şi în continuare
să pot contribui la acest lucru. România
este ţara în care m-am născut, în care am
primit educaţie şi sunt mândru de acest
lucru. Iubesc România, iubesc Israelul, şi
dorinţa mea este de a contribui în continuare la întărirea relaţiilor dintre cele două
ţări“, a declarat Ţvika Herman Bercovici.

„Viitorul memoriei” – un depozit public de amintiri

În filmul „Valea Plângerii”, realizat
de Mihai Andrei Leaha, Andrei Crişan şi
Iulia Hossu, puţini dintre cei 25.000 de
romi deportaţi de regimul Antonescu în
Transnistria şi care au supravieţuit, fiind
copii atunci, îşi reamintesc şi povestesc
cu emoţie evenimentele teribile prin care
au trecut şi care i-au marcat pe viaţă prin
tragism, cruzime şi brutalitate.
În seara zilei de 29 iunie 2017, la
Palatul Culturii, Primăria Municipiului şi
Comunitatea Evreilor Iaşi au organizat o
seară de muzică tradiţională evreiască şi
românească, la care şi-au dat concursul
formaţia de muzică klezmer „Nigun” a
comunităţii ieşene şi solişti ai Ansamblului
de muzică populară „Flori de primăvară”
al Şcolii Populare de Arte „Titel Popovici”
din Iaşi sub conducerea muzicală a cunoscutului şi inimosului profesor Romeo

Luchian. Vocile deosebite ale soliştilor
„Nigun”, Uri Fernbac şi Albert Lozneanu,
dar şi ale „florilor de primăvară” Ana Maria
Sescu şi Constantin Mocanu şi binecunoscutele melodii interpretate de ei au
cules ovaţii şi aplauze la scenă deschisă.
Rabinul Iosef Waserman a fost invitat
să se alăture soliştilor şi, împreună cu Uri
Fernbac, au cântat nemuritoare melodii
evreieşti şi israeliene.
Vocile alăturate întru frăţietate şi prietenie ale lui Constantin Mocanu şi Uri
Fernbac au „dat glas” melodiei „Iaşiule,
Iaşiule, mândră cetate”şi „Tumbalalaica”,
făcând să vibreze întreaga asistenţă.
Tânărul solist David Luchian a încheiat
autenticul regal muzical, fermecându-ne
cu minunatul său fluier, cu talentul şi cu
deosebita sa drăgălăşenie.
Filarmonica Moldova a dedicat concertul vocal-simfonic extraordinar, din 30
iunie 2017, concert de închidere a stagiunii 2016-2017, comemorării victimelor
Pogromului de la Iaşi din 1941. Lucrări
muzicale de W.A. Mozart, Jean Sibelius,
John Williams şi Felix Mendelssohn Bartholdy au fost interpretate de orchestra
simfonică condusă de Adrian Morar, solist
– reputatul violonist Remus Azoiţei, şi de
corul academic dirijat de Doru Morariu.
În pauza concertului, Bujor Prelipcean, directorul Filarmonicii, Maricel
Popa, preşedintele Consiliului Judeţean
Iaşi, şi Iancu Ţucărman, supravieţuitor al
Trenului Morţii Iaşi-Podu Iloaiei, au adus
un omagiu victimelor pogromului şi şi-au
exprimat speranţa într-un viitor în care
bestialitatea şi neomenia să nu mai poată
fi repetate.
Comemorarea pogromului şi prin artă
este o expresie a dorinţei ca prin cultură, prin cunoaştere reciprocă să poată
fi înlăturate orice fel de manifestări de
intoleranţă, xenofobie şi rasism.
MARTHA EŞANU

La ceremonie a participat şi soţia
sa, Elisabeth Bercovici, director al Departamentului Proiecte Speciale din
cadrul Academiei de Muzică şi Dans din
Ierusalim, cu care IEH a colaborat la organizarea a două evenimente deosebite
la Ierusalim.
Şi vom încheia tot prin cuvintele doctorului: „Prietenii noştri vorbesc româneşte
când ne întâlnim, eu citesc despre tot ce
se întâmplă aici şi vreau să ajut cât pot.
A venit timpul să spun: eu ce fac pentru
România, nu numai pentru mine? Legătura mea cu ţara este foarte strânsă. Ne
plac opera şi teatrul, suntem fascinaţi de
actorii şi teatrul românesc. Nu voi uita
niciodată ţara în care m-am născut şi în
care am primit educaţie. Imi iubesc ţara
în care am rădăcinile, la fel cum iubesc
şi ţara în care trăiesc, Israelul.”
IOANA NIŢESCU

Concert
la Templul Coral
din Capitală

Templul Coral din Bucureşti a
găzduit în seara zilei de 26 iunie un
eveniment muzical deosebit – Concertul cameral Marii compozitori evrei
Offenbach şi Mendelssohn Bartholdy, în interpretarea Cameratei Elite,
condusă de dirijorul Vincent Grüger.
Acest regal muzical a fost organizat
de F.C.E.R.-C.M., C.E.B., Fundaţia
„Caritatea” şi cu sprijinul financiar al
Ministerului Culturii.

În deschiderea evenimentului, Robert Schorr, directorul Departamentului
Cultură, Artă, Media al F.C.E.R.-C.M.,
a urat bun-venit tuturor participanţilor şi
a mulţumit Ministerului Culturii pentru
sprijinul acordat.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a vorbit despre rolul multiplu al unei
sinagogi şi a afirmat că acest spaţiu se
va transforma pe moment într-un loc
de „învăţătură a sufletului”. Vorbitorul a
oferit repere importante din viaţa celor
doi compozitori evrei, Felix Mendelssohn Bartholdy, nepotul marelui filozof
şi promotor al mişcării Haskala, Moses
Mendelssohn, şi Jacques Offenbach,
cunoscut şi ca „părintele operetei”.
Iancu Ţucărman a introdus publicul spectator în universul lor muzical,
referindu-se la parcursul devenirii artistice a celor doi importanţi compozitori.
Melomanii prezenţi la acest deosebit
eveniment cultural au avut ocazia să
asculte, în programul concertului, printre altele, uverturile: “La belle Hélène”,
“Les bavards”, “Barbe-bleue”, “Orfeu în
infern” de Jacques Offenbach, precum
şi Simfoniile nr. 4 în do minor şi nr.
10 în si minor de Felix Mendelssohn
Bartholdy. 		
DAN DRUŢĂ
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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De la þopãialã,
la aventurã fiscalã

„În numele românilor vă rog să terminaţi cu această ţopăială fiscal-bugetară”
au fost primele cuvinte auzite de membrii
guvernului Tudose din partea preşedintelui Iohannis, la numai câteva clipe după
depunerea jurământului.
Recent, şeful statului a mai avut o
intervenţie, în acelaşi registru: propunerea lui Eugen Teodorovici de impozitare
a veniturilor bisericii (şi a celorlalte culte,
odată cu BOR) a fost catalogată drept
„aventură fiscală”.
Schimbarea de registru a intervenţiilor lui Klaus Iohannis, până acum acuzat
de a fi monosilabic, are un motiv bine
întemeiat: acum, România se găseşte
într-un moment de avânt economic, pe
care simpla anunţare a unor măsuri luate
în grabă şi fără o pregătire temeinică îl
poate risipi. „Nu am văzut absolut niciodată, în 27 de ani, o situaţie macroeconomică mai bună, dar tot la fel de adevărat
este că nu am văzut riscuri mai mari.
Când ajungi aşa, mai sus, riscul unei
căderi este mai mare şi efectele sunt mai
mari”, avertiza recent Mugur Isărescu.
Ca să vedem cât de bine ne merge,
să ne amintim că Eurostat spune că,
în mai 2017, în Zona Euro producţia
industrială a fost cu 4% mai mare decât
anul trecut, dar tot atunci, în România
ea a fost cu 14,6% mai mare! Bazat pe
producţie şi pe consum, PIB-ul României
a fost şi el campion european, crescând
cu 5,7% în primul trimestru al acestui an,
faţă de 2016.
Dintre riscuri, în afara gravei pripeli a
guvernanţilor, să menţionăm că exporturile nu pot ţine pasul cu importurile, iar
balanţa curentă de plăţi a înregistrat un
deficit de 1,9 miliarde de euro în primele
cinci luni ale anului. În acelaşi interval,
investiţiile străine au scăzut cu aproape
13% faţă de anul trecut. Oamenii de
afaceri spun că se tem cel mai mult
de inflaţie, iar evoluţia acesteia confirmă temerile: în iunie, ea a depăşit cu
0,3% previziunile BNR şi ajuns la 0,9%.
Conform unui studiu făcut de KeysFin,
patronii se mai plâng şi că pe piaţa muncii este tot mai greu să găseşti oameni
calificaţi. În aceste condiţii, un anunţ
guvernamental că se va introduce o taxă

suplimentară pe salariile mari (peste
14.500 lei), adică exact pe lefurile celor
mai buni specialişti, nu face decât să
înrăutăţească situaţia, pentru că oamenii
cer şi mai mulţi bani. Degeaba mai vine
apoi premierul şi spune că s-a renunţat
la introducerea impozitului pe profit şi că
desfiinţarea Pilonului II de pensii a fost o
neînţelegere: teama şi ideea că guvernul
caută cu disperare noi surse de venit s-a
instaurat în mediul de afaceri. Iar teama
este aproape la fel de rea ca însăşi situaţia de care te temi, pentru că nimeni
nu investeşte în astfel de conjuncturi.
Dacă ai anunţat că reduci TVA şi creşti
salariul minim, iar apoi nu o mai faci, toţi
se vor întreba ce merge aşa de rău, încât
a trebuit să renunţi.
Guvernul uită că graba strică treaba,
dar şi că drumul spre iad e pavat cu
intenţii bune.
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Un Sillicon Valley
israeliano-indian

Vizita premierului indian Narendra
Modi în Israel pare să fi deschis perspective excepţionale colaborării ştiinţifice
şi tehnologice bilaterale. Pornind de la
dorinţa de a valorifica poziţiile de lider pe
care ambele state le ocupă pe plan mondial în domeniile tehnologiei de vârf şi
informaticii, liderii de la Ierusalim şi New
Delhi au decis să fie înfiinţat un „Fond
indiano-israelian de iniţiativă în inovaţii”,
care să fie susţinut cu patru milioane
de dolari anual de fiecare dintre părţi şi
care să funcţioneze iniţial pe o perioadă
de cinci ani. Aşadar, Fondul va dispune
de un total de 40 de milioane de dolari
şi va constitui o unealtă eficientă pentru
sprijinirea reciprocă a programelor şi iniţiativelor bazate pe inovaţie tehnologică.
„Nu există nici o diferenţă între tehnologia de nivel înalt sau mai puţin înalt.
Totul va deveni atât de tehnologizat,
încât ţările care vor excela în inovaţie
vor conduce lumea”, a explicat Benjamin Netanyahu, susţinând oportunitatea
acestei măsuri. „Împreună, avem un
potenţial imens. Deja avem rezultate în
sectorul agriculturii, al epurării apei sau
în energie”, a mai subliniat şeful Executivului israelian.
Tot pentru stimularea dezvoltării
tehnologice, şefii celor două guverne au
hotărât să sprijine renumitele companii

start-up (firme mici, înfiinţate recent, cu
un potenţial inovaţional de excepţie, dar
lipsite de finanţare), care au generat miracolul economic israelian şi care au un
rol major şi în economia Indiei. Pentru ca
acestea să poată avea succes în afaceri,
a fost creată o platformă denumită „Puntea inovării indiano-israeliene”. Un grup
de specialişti va evalua întreprinzătorii
din cele două ţări, iar firmele selecţionate
vor fi puse în contact cu potenţiali utilizatori ai produselor lor, cu investitori, cu
firme şi alţi parteneri din India şi Israel,
impulsionând astfel dezvoltarea afacerilor respectivelor companii start-up.
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Automobilul cu motor
clasic, la capãt de drum

Preocuparea pentru reducerea poluării se pare că a semnat şi condamnarea
autoturismului cu motor cu combustie
internă, fie el diesel sau pe benzină. Ministrul francez al mediului, Nicolas Hulot,
a anunţat că, în cel mult 20 de ani, Franţa va interzice livrarea autoturismelor
care folosesc benzina şi motorina drept
combustibil. Oficialul, citat de Agerpres,
a recunoscut că obiectivul nu este uşor
de atins, dar că „producătorii auto au
mijloacele necesare pentru a susţine şi
concretiza această promisiune”. Hulot a
mai precizat că „proprietarii de vehicule
vor primi stimulente pentru a înlocui maşinile cu motoare diesel fabricate înainte
de 1997 şi pe cele pe benzină, fabricate
înainte de 2021”.
Mari producători de autoturisme din
lume răspund deja aceloraşi orientări. În
viitor, toate maşinile Volvo vor fi electrice
sau hibride, a afirmat Hakan Samuelsson, directorul general al Volvo, care a
promis că vor fi retrase treptat vehiculele
echipate exclusiv cu motoare cu combustie internă.
În SUA, concernul Tesla a început
producţia autoturismului „Model 3”,
destinat să devină un automobil electric
accesibil publicului larg. Compania americană a declarat că a primit deja 373.000
de precomenzi pentru noul sedan, care
va avea o autonomie de 346 de kilometri
şi un preţ de pornire de 35.000 de dolari.
Toate astea, în timp ce România devine un cimitir de rable venite din toată
Europa!
ALX. MARINESCU

„Cu medalia de aur de la Bucureşti pot concura
la Campionatul Mondial de Judo”,

a declarat Daniel Ben-David (Israel), câştigător la categoria 60 kg
2017, aurul la Openul European de de Judo din 2018 va fi găzduit, în premiJudo de la Katowice, după ce câştigase eră, de Israel. Preşedintele Asociaţiei de
medalii la juniori şi cadeţi.
Judo din Israel, Moshe Ponte, afirmase
– În primul rând felicitări!
pe site-ul oficial al Uniunii Europene de
– Vă mulţumesc foarte mult.
Judo, după aflarea acestei veşti: „Aş
– Avem onoarea să vorbim câteva putea enumera mai multe motive pentru
clipe cu domnul…
care este important pentru noi să găzduim
– Daniel Ben-David.
Campionatele Europene anul viitor. Mai
– De unde?
întâi de toate, va fi pentru prima dată când
– Din Israel.
vom gazdui un Campionat European de
– Ce ne puteţi spune despre această seniori. Anul trecut am găzduit un mare
medalie de aur? Ce reprezintă ea pentru Campionat European U23, care a plăcut
dumneavoastră?
tuturor; toţi oamenii şi toate ţările au de– În primul rând, datorită acestei clarat că a fost un mare campionat. Apoi,
medalii pot să concurez la Campionatul pentru că Israel îşi va sărbători aniversaMondial de Judo şi este o mare onoare rea a 70 de ani ca ţară. În plus, judo este
să câştigi locul I în oricare competiţie.
primul sport din Israel; în fiecare casă
– Este prima oară când veniţi în există unul sau doi copii care participă la
Era o zi cu mult soare şi atunci când
judo şi toate familiile vor veni să vadă judo,
am ajuns la Polivalenta din Bucureşti, la România?
– În România? Nu. Am fost aici de iubesc judo şi cu siguranţă vor fi parteneri
Openul European de Judo din 3-4 iunie,
2017, la care participau în jur de 400 de câteva ori. Am fost la Campionatul Eu- în timpul evenimentului.
A fost pentru prima dată când am
judoka din 29 de ţări. Când l-am întâlnit ropean de Juniori, acum doi sau trei ani,
pe câştigătorul categoriei de 60 kg, am terminat atunci pe locul V. Şi am mai participat la un asemenea eveniment
sportiv, a fost pentru prima dată când
Daniel Ben-David (Israel), mi s-a părut fost şi la alte competiţii.
– Vă urez succes şi vă mulţumesc intervievam un sportiv din Israel şi mă
firesc să nu ratez şansa de a realiza un
bucur că acesta a fost Daniel Ben-David,
interviu cu unul dintre medaliaţii cu aur pentru acest interviu.
– Vă mulţumesc foarte mult.
un mare campion în devenire.
ai primei zile.
Nu aş putea să închei această relatare
La revedere, Ben Daniel-David, mult
Faptul că sportivul din Israel a câştigat medalia de aur la Openul European fără să menţionez o ştire foarte importantă succes în drumul tău spre cele mai înalte
de Judo de la Bucureşti nu este întâm- pentru judo şi pentru campionii israelieni culmi ale acestui sport nobil numit judo!
IOAN IACOB
plător. Anterior el mai câştigase, tot în ai acestui sport: Campionatul European
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Anul 1915.
Intervenţiile
continuă
Rezumând activitatea Uniunii Evreilor
Pământeni pe anul 1915, raportul Comitetului Central constata: „Cu toate că, din
cauza izbucnirii războiului mondial, intenţia
a fost să se întrerupă orice demers politic
şi forţele să fie concentrate numai asupra
muncii organizatorice, totuşi, având în
vedere adoptarea de noi legi vexatorii, nu
s-a putut renunţa la politica de intervenţii”.
La 15 ianuarie 1915, pe biroul Camerei a
fost depus proiectul de lege pentru controlul străinilor. Prevederile erau drastice
şi nu precizau la ce categorii de străini se
refereau; dacă se aveau în vedere străinii
recent intraţi în ţară, străinii supuşi consulatelor străine sau străinii, în general,
categorie în care, conform
situaţiei de atunci în vigoare,
intrau şi evreii. Astfel, conform
art. 7, Ministerul de Interne,
în virtutea unui jurnal al Consiliului de Miniştri, putea să-l
oblige pe străin să părăsească localitatea
în care se afla sau să locuiască într-o
localitate anume determinată, ceea ce
echivala cu domiciliu obligatoriu. Articolul
9 stipula: „În termen de cincisprezece zile
de la promulgarea acestei legi, toţi străinii
stabiliţi în ţară sunt îndatoraţi a se prezenta
autorităţii respective pentru a obţine un
bilet de liberă petrecere.“
În faţa acestei situaţii, conducerea UEP
a trimis la 17 ianuarie o petiţie prim-ministrului şi ministrului de Interne, rugând ca
în articolele care prevăd astfel de restricţii
să se specifice că ele se referă la supuşii
străini şi nu la categoria de străini cum
sunt consideraţi evreii pământeni. Conform
consemnării de jurnal a lui Adolf Stern, din
23 ianuarie 1915, se pare că reclamaţia
a fost luată în considerare. În şedinţa de
dezbatere a proiectului, prim-ministrul Ion
I.C. Brătianu a cerut schimbarea proiectului
în sensul celor cerute de UEP. Motivul: „nu
putem asimila evreii pământeni cu străinii,
tocmai acum când îi vom chema la arme.
Apoi trebuie ţinut seama de străinătate şi
de masa verde”. Reproducând declaraţia
lui Brătianu, Adolf Stern conchidea: „Am
abătut această urgie de pe capul bieţilor
evrei, dar biruinţa o datorăm nu dreptului
nostru, ci situaţiei politice. Intervenţia noastră a fost,însă, binevenită, căci argumentul
final al lui Brătianu a fost: «Ce vreţi, ca UEP
să facă iar vâlvă în jurul nostru?». Aşadar,
după lungi dezbateri, la art. 9 s-a introdus
următorul alineat: „Această obligaţie nu
priveşte pe acei cari, fiind născuţi şi crescuţi
în România din părinţi stabiliţi în ţară, nu
s-au bucurat, nici unii, nici alţii, vreodată
de protecţie străină”. Comentând semnificaţia introducerii acestui alineat în articolul
9 al legii aici discutate, ziarul „Înfrăţirea”,
organul de presă al UEP, scria în numărul
din 22 februarie 1915: „Prin modificarea articolului 9 se recunoaşte evreilor pământeni
calitatea de străini stabiliţi în ţară, cari nici
ei, nici părinţii lor nu s-au bucurat de vreo
protecţie străină, dar nu se mai întrebuinţează formula: consideraţi de autorităţile
militare şi civile supuşi români. Prin eliminarea acestei fraze i s-a făcut o concesie
lui A.C.Cuza. Prin formula adoptată în
articolul 9, evreii sunt asimilaţi mai mult cu
românii decât cu străinii. Legea, împreună
cu regulamentul de aplicare a legii, au fost
publicate în Monitorul Oficial din 20 martie
1915. Regulamentul, însă, prin prevederile
art. 23, a complicat situaţia, căci a prevăzut
un număr de acte pe care evreii trebuiau să
le prezinte pentru a fi scutiţi de obţinerea
biletului de liberă petrecere. Procurarea
actelor respective era evident imposibilă.
Au trebuit să urmeze noi intervenţii. Drept
răspuns, s-a obţinut circulara ministrului de
Interne cu precizarea: „Aceia dintre străini
cari cred că întrunesc condiţiunile citatelor
articole cari prevăd dispensa de bilete de
liberă petrecere nu sunt obligaţi să se prezinte înaintea autorităţilor”.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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„Nu eu am ales industria textilă, ea m-a ales pe mine”
Interviu cu preşedintele Clusterului Romanian Textile Concept, Sara Wechsler

Oameni ca Sara Wechsler fac parte dintre cei care au azi un cuvânt de spus
în industria textilă a României. Clusterul (grup, asociaţie-n.red.) Romanian Textile
Concept (RTC), fondat şi condus de ea din 2011, numără 32 de membri care fac
afaceri de 78 de milioane de euro anual, conform unui recent număr al revistei
„Dialog Textil”, fiind „cel mai activ cluster din domeniul textilelor româneşti, pornit
dinspre industrie spre mediul de învăţământ şi cercetare, din nevoia de a uni sub
aceeaşi umbrelă interesele producătorilor din industria uşoară românească”. „Umbrelă” reunind fie designeri, producători şi cumpărători internaţionali, cum a fost
evenimentul de modă Romanian Fashion Philosophy, de astă-primăvară, organizat
de Sara Wechsler; fie oameni de afaceri din diverse branşe ale industriei uşoare,
participanţi la workshop-uri, cum a fost cel de-acum o lună, de la sediul Institutului
Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Textile-Pielărie, pe tema „textilelor interactive,
reciclării deşeurilor şi structurilor neconvenţionale în domeniul tricotajelor”. La seminarul amintit au participat invitaţi din ţară şi din Republica Moldova. „Lucrăm mult
cu oameni de afaceri din Republica Moldova, spune Sara, fiindcă, la ei, mâna de
lucru e mai ieftină”. O recunoaştere internaţională: eticheta de argint – Silver Label
of the European Cluster Excellence Initiative –, primită de RTC.
– Începuturi?
– Le-aş numi „mâna” destinului. Nu eu
am ales industria textilă, ea m-a ales pe
mine. Tata, croitor vasluian, ar fi dorit să
am un alt fel de viaţă decât el. „Nu vreau
să te văd lângă ac”, îmi zicea. „Mi-ar plăcea, de pildă, să fii profesoară”.
– Şi aţi fost?
– Doar un an, după ce-am terminat
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
a Universităţii din Bucureşti, specialitatea
engleză-germană. Pe urmă am intrat ca
traducătoare la Centrala de Confecţii din
Capitală. A fost o a doua specializare,
fiindcă asta însemna să-mi însuşesc un
vocabular tehnic şi să mă iniţiez în menţinerea de legături cu clienţii străini. Era un
moment de deschidere a României faţă
de Occident. Engleza nu cunoştea răspândirea de azi. Oameni care s-o stăpânească şi să aibă şi o anumită pregătire în
confecţii nu se prea găseau. Aşa s-a făcut
c-am ajuns la CONFEX, întreprindere de
comerţ exterior, pe post de referent specialist pentru SUA şi Canada. Nu pentru
mult timp, însă, pentru că „dosarul” meu
începea să nu mai fie „corespunzător”
normelor din ce în ce mai restrictive ale
CONFEX-ului, astfel că, în ’86, am fost
retrimisă la Centrală. Cum un pas înapoi
înseamnă, de multe ori, doi înainte, cu
experienţa acumulată, pe lângă calitatea
de referent, puteam să mă ocup acum
nu numai de traduceri, ci şi de târguri,
expoziţii, prezentări de modă. Se vede
c-am avut succes. Cei din conducerea
Institutului Român de Modă mi-au propus
să vin la ei, pe acelaşi post, ceea ce am şi
făcut. Aici m-a prins momentul ’89.

– V-a prins sau l-aţi prins?
– N-am ezitat o clipă să-mi iau viaţa în
propriile mâini. Folosindu-mi relaţiile, miam făcut o firmă de import-export pentru
intermedieri în comerţul cu produse textile. Pe urmă, împreună cu doi asociaţi
suedezi, am luat în antrepriză o fabrică
la Buzău. I-am dat numele DATSA Textil,
compus din iniţialele prenumelor noastre.
N-am schimbat numele nici azi, când, din
2014, partenerii mei s-au hotărât să vândă
acţiunile lor majoritare. Le-am cumpărat
şi-am devenit singura proprietară. Un
nume care mi-a purtat noroc.
– Reticenţe?
– În croitorie se spune că trebuie să
te gândeşti de mai multe ori înainte de-a
tăia o dată. Dar în afaceri, dacă n-ai curaj,
nu mai „tai”.
– Şi curajul are o bază.
– Ştiam că-n fabrică totul e organizat ca-ntr-o familie, în care părinţii sunt
respectaţi şi ascultaţi, copiii – îndemnaţi
să înveţe. Aşa se face că mulţi dintre cei
formaţi din primii ani în care-am condus
fabrica au terminat, între timp, facultăţi
de textile, şi-au dat masterate, sunt acum
şefi de secţie, directori. Nu numai ei s-au
străduit. În acest timp am absolvit cursuri
pentru concepere, alcătuire, coordonare
de proiecte, cursuri de management, în
Austria şi Franţa, pentru cluster şi dezvoltare strategică. Am căpătat experienţă
în configurare şi aplicare de proiecte cu
fonduri guvernamentale şi europene.
Învăţ mereu, adaptându-mă la cerinţele
pieţei. Un exemplu: olandezii cereau
îmbrăcăminte pentru copii. Nu mai făcusem asta, dar am zis da şi-ntr-un an şi

Anul 5777 şi se dovedeşte un an
norocos pentru Căminul „Rosen” pentru
că sinagoga căminului nostru a primit
recent un Sefer Torah de la Templul Coral
Oaspeţi de seamă au venit alături de
noi la sărbătoare: prim-rabinul Rafael
Shaffer, Paul Schwartz, preşedintele
C.E.B., dr. Mona Bejan, directoarea
D.A.S.M., Risha Deutch, Victoria Demayo, Katia Pascariu şi mulţi alţii. Primi-

rea Torei a avut loc în Parcul Căminului,
iar ceremonialul hakafot (înconjurul) s-a
desfăşurat în jurul foişorului din parc. A
fost o veselie generală. Cei ce au purtat
Tora au cântat şi au dansat tinereşte,
lucru care pentru unii dintre noi a reprezentat o adevărată performanţă.
A urmat slujba religioasă la sinagogă,
după ritual. A răsunat puternic vocea
cantorului Emanuel Pusztai. La club au
avut loc dezbateri extrem de interesante
legate de însemnătatea Torei – cod de
învăţătură şi lumină pentru întreaga
omenire – la care au participat în primul
rând prim-rabinul, preşedintele C.E.B. şi
oficiantul nostru de cult Lipa Segal.
Pentru rezidenţii căminului a fost un
eveniment absolut impresionant, a fost
o zi de neuitat, cum a spus Dorotea
Weissbuch.
POMPILIU STERIAN

Sărbătoare la Căminul „Rosen”

Ziua Eroilor, comemorată la Târgovişte

Un grup de elevi
ai Şcolii „Smaranda
Gheorghiu” din Târgovişte, instituţie înfiinţată prin donaţia familiei evreieşti Elisa
şi Iosef Samuel, au depus flori în nume
propriu, însoţiţi de directori. Prof. Edith
Konigsberg, care în prezent se numără
printre cei cinci evrei din Târgovişte, a
precizat că în acest oraş nu a simţit atitudini antisemite.
Ceremonialul a fost încheiat prin

(Urmare din pag. 11)

interpretarea la trompetă a cântecului
„Linişte”.
Mulţumiri speciale pentru reuşita manifestării au fost adresate preşedintelui şi
vicepreşedintelui C.E.B., Paul Schwartz şi
Silvian Horn. La Târgovişte s-au deplasat,
pentru acest eveniment, Menahem Boaz,
oficiant de cult, şi Margareta Teodorescu,
judecător, care a reprezentat Asociaţia
Centrală de Prietenie şi Colaborare Culturală cu Israelul.

jumătate am dublat cifra de afaceri. „De
ce nu faceţi jucării din deşeuri?”, mi-au
sugerat. Acum reciclez deşeurile, cu încă
o fabrică din Buzău.

Comunitatea – a doua familie
Pe Sara Wechsler am cunoscut-o
acum mai bine de 15 ani, la prima întâlnire a Clubului pentru Femei Evreice
„Bibi Cajal”, de la Biblioteca Templului
Coral. Clubul n-a avut viaţă lungă. „Aş
vrea să-l reactivez. Merită”, îmi zice.
Nu-s cuvinte de circumstanţă. Evreitatea e de la sine înţeleasă pentru ea: s-a
căsătorit religios într-o vreme în care „nu
se purta” asta, şi şi-a crescut băiatul în
comunitate. E mândră că soţul ei, Silviu,
e „a 21-a generaţie de intelectuali pe linie
paternă”. Povesteşte că în casa familiei
Wechsler, din Botoşanii anilor ’50-‘60, de
Erev Şobăs se făcea muzică de cameră,
„fiecare cânta la un instrument”. Au avut
de suferit, ca toţi evreii, c-aveau „rude în
străinătate”, că-i chema Wechsler. Nu le-a
venit uşor când băiatul a plecat, ca majoritatea tinerilor evrei din generaţia lui, în
Israel. Wechsler jr. a terminat Tehnion-ul
la Haifa, s-a însurat cu o sabră. Mi-arată
fotografia celor două nepoate. Acum sunt
toţi aici şi băiatul e managerul unei firme
importante din Bucureşti. Nepoatele învaţă să vorbească româna şi bunica lor,
ebraica, pentru a se putea înţelege cu ele.
Progrese mari, de ambele părţi.
Sara şi Silviu Wechsler sunt foarte
vizibili în comunitate. Sara face parte din

Comitetul de Conducere al C.E.B., Silviu
– din cel al B’nai B’rith România. La una
dintre ediţiile „Podurilor Toleranţei”, Silviu,
absolvent al Politehnicii din Capitală, aflat
în conducerea unei companii multinaţionale, a susţinut o documentată comunicare despre profesorul său, Martin Bercovici
z.l., la simpozionul „Contribuţiile evreilor
români la dezvoltarea României moderne”. Sara merge aproape săptămânal să
viziteze rezidenţi ai Căminului „Rosen”
şi nu se duce cu mâna goală. Crede,
şi-i dau dreptate, că a reuşi o apropiere
sufletească e mai important decât să le
dăruiască „dulciuri şi reviste”. „Comunităţii nu trebuie doar să-i ceri, trebuie să-i
şi dai”. Departe de a fi slogan, cuvintele
au acoperire în fapte. Donaţiile făcute
comunităţii de soţii Wechsler se ridică la
o cifră cu multe zerouri.
– Codul Sarei?
– Gândeşte-te la alţii mai mult decât
la tine; fii mentor pentru tineri; preţuieşte
clipa; fii tu însuţi/însăţi; „unirea face puterea”.
IULIA DELEANU

Ce s-ar fi întâmplat dacă Hitler
ar fi fost asasinat în 1939?

La prima vedere, întrebarea pare
retorică, publicul
cunoaşte numai
conspiraţia şi încercarea eşuată de
atentat a generalilor
germani din vara lui
1944. Dar, aşa cum
arată un recent film
german, intitulat
”Elser. El ar fi putut
schimba lumea”,
au existat încercări individuale de rezistenţă antihitleristă în Germania şi chiar
de asasinat, cum a fost cea din 1939, a
tâmplarului Georg Elser. Ca şi în cazul
generalilor, unde a intervenit întâmplarea, servieta în care era ascunsă bomba
fiind împinsă pe o bancă, mai departe
de Hitler şi puterea exploziei a fost atenuată de placa groasă de lemn a mesei,
în cazul lui Elser s-a întâmplat ca Hitler
să-şi scurteze cu 13 minute discursul pe
care-l ţinea în fiecare an la o berărie din
München, acolo unde în 1923 a avut loc
primul puci hitlerist eşuat.
Georg Elser era un meseriaş dintr-o
comună din Würtemberg, tâmplar, dar cu
abilităţi şi în alte domenii. Era simpatizant
comunist, a făcut parte din organizaţiiumbrelă ale partidului, din sindicat, dar
nu era membru de partid. El a urmărit
cu groază crescândă cum nazismul
cuprindea toată Germania, cum erau
umiliţi oamenii care nu acceptau această
ideolgie şi ce se întâmpla cu evreii, fiind
martor la Kristallnacht. Şi-a dat seama că
promisiunile de îmbunătăţire a nivelului
de trai al germanilor erau propagandă,
că războiul, care tocmai începuse, se va
termina cu un dezastru şi că nimeni nu-l
va putea opri pe Hitler. De aceea a decis
să-l asasineze.
Pentru a cunoaşte mai bine terenul şi
a face rost de piese pentru confecţionarea
bombei s-a angajat într-o fabrică de armament la München. A vizitat de mai multe
ori berăria noaptea, a măsurat distanţa
dintre coloane şi podiumul unde urma
să vorbească Hitler şi a aşezat bomba la
baza unei coloane. Bomba a fost legată
de două ceasuri, fixate să declanşeze

explozia în timpul discursului ţinut de
Hitler. Se întâmpla în noiembrie 1939. În
noaptea respectivă, Elser s-a urcat întrun tren, care l-a dus la graniţa cu Elveţia.
Acolo voia să aştepte vestea. Numai că,
în mod neaşteptat, fiind chemat la Berlin,
unde urma să primească informaţii despre mersul războiului care începuse la 1
septembrie, Hitler şi-a scurtat discursul şi
a părăsit berăria. Bomba a explodat după
13 minute, aşa cum fusese programată,
numai că, în locul lui Hitler, a ucis alte
şapte persoane şi a rănit peste 60.
Elser nu a reuşit să treacă în Elveţia.
Grănicerilor li s-a părut suspect, l-au arestat, au găsit în buzunarul lui schiţa bombei
şi două detonatoare şi l-au predat Gestapoului din München. Hitler a fost convins
că Elser nu a acţionat singur şi că făcea
parte dintr-un complot vast, organizat de
Winston Churchill. De aceea a cerut ca
Elser să fie torturat, ca să mărturisească
cine era adevăratul organizator al atentatului. La început, el nu şi-a declarat
nici măcar numele şi data naşterii, până
când Gestapoul, care a reuşit totuşi să-l
identifice, a arestat-o pe iubita lui, care
era însărcinată. Atunci şi-a recunoscut
fapta, afirmând că a acţionat singur. Nu
a fost crezut şi, în speranţa că până la
urmă va spune ceva, nu l-au executat
imediat. A fost dus în mai multe lagăre
de concentrare, până la urmă ajungând
la Dachau. În aprilie 1945, cu două săptămâni înainte ca armata americană să
elibereze lagărul, Hitler şi-a adus aminte
de Elser şi a ordonat să fie împuşcat.
Până la apariţia filmului, numele lui
Elser – ca şi ale altor persoane care au
încercat să se opună individual lui Hitler
– a fost dat uitării, istoricii nu s-au ocupat
de el. Acum este considerat erou.
Este greu să răspunzi la întrebarea ce
s-ar fi întâmplat dacă acţiunea lui Elser
ar fi avut succes, iar regizorul Oliver Hirschbiegel, care a mai realizat filme legate
de istoria celui de-al treilea Reich, nici
nu a încercat să o facă. Important este
de a arăta că au existat oameni curajoşi
în Germania, care au vrut să facă ceva
ca să oprească dictatura nazistă, care a
durat 12 ani. (M.O.)
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Yad Vashem: Întrunirea Centrală
Anuală de Comemorare
a Holocaustului evreilor din România

Pe 9 iulie, A.M.I.R. – Organizaţia
Unitară a Evreilor Originari din România
– a făcut posibilă pentru a doua oară
consecutiv Întrunirea Centrală Anuală de
Comemorare a Holocaustului Evreilor din
România, la Yad Vashem.
Reuniunea din acest an a avut loc
sub deviza „să spui atunci fiului tău”, cu
participarea reprezentanţilor celor de-a
treia şi a patra generaţie de israelieni de
origine română şi a intenţionat să marcheze împlinirea unui an de la decesul
lui Elie Wiesel, precum şi vasta activitate
a istoricului dr. Jean Ancel, z.l.
În apropierea Monumentului Partizanilor de la Yad Vashem s-au întrunit
peste 800 de persoane de pe tot cuprinsul

Preşedinţii Aurel Vainer şi Micha Harish

ţării – de la copii şi adolescenţi până la
vârstnici – din dorinţa de a cinsti memoria
victimelor din comunitatea evreiască din
România pierite în timpul tragediei din cel
de-al doilea război mondial. Atunci a fost
nimicită aproape o jumătate din această
mare comunitate, care număra înainte
de război peste 850.000 de persoane şi
era, în acea perioadă, a treia comunitate
evreiască din Europa.
Au fost de faţă membri ai conducerii
F.C.E.R., conducători ai diverselor comunităţi evreieşti din România în Israel,
cercetători, istorici, reprezentanţi ai fundaţiei „Caritatea”, un consul al Ambasadei
României, supravieţuitori ai Holocaustului, însoţiţi de un număr impresionant de
copii şi nepoţi, reprezentanţi ai Institutului
Yad Vashem, rabini şi alte personalităţi.
După emoţionantele cuvinte de deschidere ale lui Benny Hendel, fost prezentator
al staţiei de radio Kol Israel, el însuşi
fiul unor supravieţuitori ai Holocaustului
din România, a urcat pe podium Iafim
Rosenberg, ai cărui părinţi au pierit în
Holocaust, şi care a spus Kadiş. A urmat
rabinul Elhanan Guttman, care a impre-

Mozaic

sionat publicul cu rugăciunea „El Male
Rahamim”.
Unul dintre momentele cele mai
emoţionante ale ceremoniei a fost cel
în care şase adolescenţi şi adolescente,
urmaşi ai supravieţuitorilor Holocaustului,
au urcat şi au depus coroane de flori în
numele comunităţilor şi zonelor pe care
le reprezintă familiile lor (Iaşi, Bucovina,
Basarabia, Bucureşti, Dorohoi, Nordul
Transilvaniei).
Shaya Ben Yehuda, director al Departamentului de Relaţii Externe din cadrul
Institutului Yad Vashem, a vorbit despre
importanţa acordată de aceasta întrunirii
organizate din iniţiativa A.M.I.R. şi despre
modul în care Holocaustul a afectat comunitatea evreiască din România, precum
şi propria lui familie. Domnia sa a citat
cuvintele deja celebre ale lui Elie Wiesel:
„A-i uita pe morţi e ca şi cum ar fi ucişi a
doua oară”. Şi a adăugat: „Dar asta nu
vom lăsa să se întâmple”.
Preşedintele Micha Harish a explicat
complexitatea activităţii Comisiei pentru
Yad Vashem înfiinţată în cadrul A.M.I.R.,
în dublul scop de a organiza cât mai rapid
această întrunire comemorativă, precum
şi de a evidenţia cât mai profund şi cât mai
amplu Holocaustul evreilor din România,
în colaborare cu Yad Vashem.
S-a vorbit, de asemenea, despre legătura puternică dintre această întrunire
şi celelalte activităţi ale organizaţiei în
decursul întregului an.
Preşedintele Aurel Vainer, care a venit în Israel special pentru a participa la
această întrunire, a povestit celor prezenţi
ce activităţi au fost realizate în România
de către F.C.E.R. pentru păstrarea memoriei Holocaustului şi cum se păstrează
legătura cu A.M.I.R., relaţie care este
în continuă dezvoltare, spre satisfacţia
ambelor părţi.
Violonistul Sanya Kroitor a oferit un
intermezzo muzical, interpretând melodii
evreieşti, iar cântăreaţa Roni Delumi a
creat câteva momente frumoase spre
finalul comemorării.
În continuare s-a adresat publicului
dr.Gali Mir-Tibon, istoric specializat în
cercetarea Holocaustului, din a doua generaţie a supravieţuitorilor Transnistriei,
autoare a cărţii „Lista mamelor”, care a
împărtăşit celor prezenţi povestea mamei
sale şi datele pe care le-a prezentat pen-

C â n d M i h a il Sebastian
f ă c e a c onfesiuni

Cunoscut ca om de redacţie cu multe
colaborări simultan, părea firesc oricărui
coleg de la alt ziar să-l solicite de câte
ori iniţia unele dintre acele sondaje la
care cine catadicsea să răspundă ştia că
e supus chestionării spre a i se smulge
mărturii din zona acoperită a culiselor
biografice. Insidioase sau nu, întrebările
se repetau săptămâni la rând până ce
deveneau stereotipe. Sebastian a acceptat asemenea provocări, deşi uneori le
discredita ca fiind doar dovezi de orgoliu
nestrunit. Editorilor întregii publicistici
(şase volume compacte) li s-a părut că
răspunsurile lui M.S. la întrebări ocazionale fac parte din categoria mărunţişurilor şi
au decis pripit să le abandoneze, prizărite
prin colţuri de gazetă. O fi fost n-o fi fost
sâcâit de nivelul lejer al „anchetelor”,
Sebastian abia aştepta să se confeseze
şi nu vorbea în dodii despre sine. Să-l
urmărim ieşind la rampă, cumpănit,
fără ifose de înaltă autoritate morală,
uşor melancolic despre lucrurile mai de
emult.
În săptămânalul „Reporter” din 6 iunie
1934:
„Primele mele trei cărţi au fost în
ordine: Viaţa albinelor de Maeterlinck,
Aventurile lui Ţăndărică de Colodi (dacă

nu mă înşel) şi Cuore. Asta era prin 1914.
Aveam 7 ani.
Pe urmă, nu-mi mai aduc aminte cu
aceeaşi precizie. La 9 ani, în clasa a treia
primară, citeam fără alegere Dostoievski, Daudet, Maupassant, Sienkiewicz,
aproape tot ce apărea în Biblioteca pentru
Toţi. În plus, toată colecţia aventurilor lui
Sherlock Holmes, toată fără excepţie.
Cum eram şi monitorul clasei (singura
mea funcţie oficială, pe care o voi fi ocupat
vreodată în viaţă), îmi ţineam camarazii
liniştiţi în bănci, povestindu-le în fiecare
zi altă aventură. Sherlock Holmes este de
altfel unul din cei mai vii eroi de roman din
câţi cunosc. Aş fi fericit să pot crea unul
de egală vitalitate.
Vitalitatea romanului de aventuri?
Da. E o lectură în care faci cunoştinţa
unor bandiţi sociali sinceri, cu simţul
onoarei, cu simţul demnităţii, nesfârşit mai
simpatici decât bandiţii morali, mediocri şi
stupizi din viaţă.
Fără îndoială. Această societate are
toate motivele să se teamă de o literatură
în care canaliile sunt strivite sub povara
dreptăţii triumfătoare. Numai în cărţile
de aventură se mai face dreptate. Cu
pistolul, cu pumnalul, dar se face”.
GEO ŞERBAN

tru prima oară istoricul Jean Ancel, care
a îndemnat-o să cerceteze în profunzime
subiectul Holocaustului din România şi al
femeilor în special. A vorbit apoi istoricul
dr. Rafi Vago, de la Universitatea Tel
Aviv, care este şi consilierul academic al
organizaţiei A.M.I.R., specializat în istoria
Europei de Est. El a făcut parte din Comisia Wiesel de cercetare a Holocaustului
din România şi a uimit publicul atunci
când a făcut o comparaţie erudită între
activitatea laureatului premiului Nobel,
Elie Wiesel, şi cea a apreciatului istoric
dr. Jean Ancel z.l.
Ing. Felix Koppelmann, preşedintele
C.E. Oradea, care a luat parte la manifestare, a spus, la întoarcere, că „preşedintele Vainer a rostit un discurs extraordinar.
Într-o intervenţie sintetică, dar densă,
preşedintele F.C.E.R. a vorbit despre

păstrarea memoriei Holocaustului şi prin
intermediul comemorărilor Progromurilor
de la Dorohoi, Iaşi şi Bucureşti, al deportărilor în Transnistria şi la Auschwitz,
marcate în fiecare an, a amintit iniţiativele
valoroase ale Federaţiei, ca programul de
renovare a sinagogilor, şi preocuparea
faţă de supravieţuitorii Holocaustului. A
menţionat şi vizita preşedintelui Klaus
Iohannis în SUA şi momentul solemn al
decorării acestuia de către AJC. A fost,
după părerea mea, un discurs interesant,
profund, dar şi optimist, cu credinţa în
menţinerea comunităţilor şi a vieţii evreieşti din România”, a subliniat preşedintele C.E. Oradea. De altfel, domnia-sa a fost
impresionat de întreaga ceremonie de la
Yad Vaşem şi de numărul participanţilor,
cu mult peste cel aşteptat de organizatori.
B.T.

Cât timp existăm, mai rămâne
ceva de făcut

Documentarul TVR cu şi despre Jana Gertler,
„Imagini din spatele frunţii”
Departe de „zgomotul şi furia”
societăţii de consum, unde totul
e showbiz, entertainment, rating,
iar bunul gust e înlocuit, prea
adesea, cu aroganţă vulgară,
există oameni care „meşteresc”
fără ostentaţie. „Meşteresc” e
cuvântul preferat de Jana Gertler,
eroina documentarului-interviu
cu criticul de artă Adrian Buga,
„Imagini din spatele frunţii”, difuzat de TVR, în cadrul emisiunii
„Cultura minorităţilor. Identităţi”.
De mai bine de jumătate de veac,
sculpturile, tapiseriile, desenele,
lucrările ei de artă decorativă sunt
copilărie, cu râvna de-a zbura, părinţii
prezente în expoziţii personale, de grup, vorbind idiş, ocrotirea şi îngrijorările
înăuntrul şi dincolo de hotarele ţării. mamei. Copilul priveşte ţintă spre vârful
Lucrări ale sale de artă monumentală pomului rotat. Cum se cheamă pomul?
înfrumuseţează Buzăul, Amara, Giurgi- Istorie, suferinţă, amintire? „Menestreul. A primit laurii unor însemnate premii lul” – regele David copil cântând la lăunaţionale şi internaţionale.
tă. „S-a născut după ce-a murit tata, se
Documentarul are o istorie: la cei destăinuia Jana. În timp ce meşteresc,
88 de ani ai ei, după o dublă fractură vorbesc în gând cu părinţii, cu sora
de şold, Jana s-a întors la normalitate mea. Îi înţeleg mai bine acum”. „Matercu ajutorul artei, desenând, în atelierul nitate”: „O singură formă, două suflări”,
ei din str. Pache Protopopescu, pentru comenta Adrian Buga. O atrag persocele 12 ferestre din foaierul TES. Pro- nalităţile accentuate: Nina Cassian,
iectul, iniţiat de criticul şi istoricul de Eugen Schileru, Constantin Brăiloiu, în
artă Adrian Buga, director al Argo Art portrete. Dimineaţa, în atelier începe cu
Consulting, împreună cu TES, în par- analiza a ceea ce i-a ieşit sau nu în ziua
teneriat cu Fundaţia Henry Mălineanu, precedentă. „În timp ce lucrez, ascult
a devenit expoziţia „Vitralii din spatele Bach, Haydn, Schubert, jazz”. Poate
frunţii”. Cum lucrează artista? Poate că că „Trompetistul” s-a ivit din „Rhapsody
totul porneşte, observa Adrian Buga, in Blue”. A lucra înseamnă pentru ea a
din „momentul modelării lutului”. „La rămâne singură cu Dumnezeu, „faţă în
fiecare apăsare sau atingere, materia faţă”, cum scria Dostoievski. Desenele
opune o rezistenţă, pe care nu o simte Janei Gertler sunt un fel de Bildungsdrept ceva pasiv. O percepe ca pe un roman. Un desen făcut într-un cimitir
impuls de care poate şi trebuie să ţină evreiesc: cineva – în faţa unor pietre
cont; în care e şi ea modelată; lutul funerare aplecate de vreme. O siluetă
lucrează şi el în Jana Gertler; tocmai feminină – ascunsă trei sferturi de un
din această «cunoaştere» reciprocă ia zid. O alcătuire fără chip îşi desface arinaştere palpabilul”. Trăieşte-n desene pile. Pare a spune: chiar şi când totul e
copilul care visează să devină pasăre, singurătate şi tăcere, cât timp existăm,
ca-n poemul lui Iţic Manger. Iubeşte mai rămâne ceva de făcut.
poemul, fiindcă-n el îşi revede propria
IULIA DELEANU
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Mandate prolonged for two years for JCB leadership

On July 2, the General Assembly of
the Jewish Community of Bucharest was
held at the Coral Temple in Bucharest,
with the purpose to extend the mandate
of the community leadership for two
years in accordance with the provisions
of the FJCR-CM Statute and to confirm
the provisional assignment of duties of
vice-president and secretary to members
already elected to the previous elections
in the Leadership Committee. As such,
the post of vice-president, previously
detained by A. Gulyas, who resigned, is
to be temporarily taken over by Silvian
Horn, and the duties of the community
secretary, vacant due to Peri Blanaru’s
precarious health condition, are to be
interim fulfilled by Mona Bejan, both of
which are members of the previously
elected Committee.
The General Assembly’s agenda
included the submission of the Leadership
Committee’s Activity Report (Eng. Paul
Schwartz, President), the submission of
the external audit report, the discharge

of the last financial year, the approval of
the extension until 30 May 2019 of the
mandate of the elected leadership of the
JCB, the approval of the persons who will
ensure during the same period the interim
for the positions of vice-president and
secretary of the Leadership Committee,
as well as the most important point,
respectively the debates.
In the Coral Temple there were 169
members with the right to vote of the JCB,
and 162 people requested and received
the mobile ballot box.
At the proposal of President Paul
Schwartz, before the opening of the
proceedings, a moment of silence was
maintained in remembrance of the 338
members of the Bucharest community
deceased in the interval that had passed
since the previous General Assembly.
In his opening speech, Aurel Vainer,
FJCR President, highlighted the
achievements of JCB which worked
in collaboration with FJCR and listed
several accomplished goals, such as the

76 years since the anti-Jewish
Pogrom in Iaşi

The commemorative events organized
by Iaşi Municipality and the Iaşi Jewish
Community (IJC), started with the
symposium “The 76th Commemoration
of the Iaşi Pogrom”. Assuming the
past was the essence of the speech
held by Mayor Mihai Chirica. Professor
Alexandru-Florin Platon summarized the
film of the events. According to the final
report of the “Wiesel” Commission, 14 850

Jews were exterminated in the pogrom.
Rabbi Iosef Waserman, president of
the Foundation for the Promotion of
Romanian Judaism and the head of the
Israeli delegation, thanked the organizers
of the commemoration. The exhibition
“Iaşi Jewish Cemetery, an open-air
museum” was opened and the release of
the album with the same title edited by the
Municipality of Iaşi, text by eng. Abraham
Ghiltman, photos and editing by Ozolin
Dusa, took place.
After the “March for Life”, there were
military and religious ceremonies at the
Cemetery of Păcurari. Flower wreaths
have been deposited by the Presidency
and the Government of Romania, the
US Embassy, the Embassy of the State
of Israel, FJCR, Iaşi Jewish Community,
Rabbi Iosef Waserman, Iaşi City Hall, Iaşi
County Council.
The main themes of speeches and

messages were:* One third of the Jewish
population of Iaşi was killed in the
pogrom – President of IJC, eng. Abraham
Ghiltman; * The Romanian state assumes
its past through concrete actions –
President of Romania, Klaus Iohannis;
* Combating anti-Semitism, keeping the
memory of the Holocaust from the year
when Romania held IHRA’s presidency,
should be continued – Her Excellency
Tamar Samash, Ambassador of Israel to
Romania; *The educational value of the
event – Deputy Mayor of Jerusalem, Yael
Antebi; * The commemorations meet the
5th commandment from the Decalogue:
respect for parents, for the memory of
Holocaust victims, eulogy for survivors –
Dr. Aurel Vainer, FJCR President; * The
leaders of nowadays’ Romania helped
turning the town of the Pogrom into a
guilt assuming one – Iancu Ţucărman,
survivor; * In every generation, every man
must consider himself a survivor of the
Holocaust – Rabbi Iosef Waserman. US
Ambassador to Bucharest, His Excellency
Hans Klemm, read the poem “The Tango
of Death” by Paul Celan.
Iaşi Mayor, Mihai Chirica, offered
diplomas of gratitude to central and local
officials, foreign guests, representatives
of the cults, survivor Iancu Ţucărman,
Mr. Abraham Ghiltman, president of IJC.
At the former headquarters of the Police
Station, the exhibition “Jewish Iaşi” was
opened and the foundation stone of the
first museum in the country dedicated to
the Holocaust was laid. Six candles were
lit and six trees planted in memory of the
victims of the Holocaust. At the Jewish
cemeteries in Podu Iloaiei, Târgu Frumos
and Roman candles were lit, prayers
uttered, wreaths of flowers deposited
by the Embassy of the State of Israel
in Romania, FJCR and the Iaşi Jewish
Community.

restoration of the Coral Temple, which is
now visited by many tourists and young
people.
He also spoke about the sponsorships
offered by Claims Conference, Joint,
the Caritatea Foundation and state
institutions. The sponsorship contributes
to the improving and expanding the social
and medical assistance, said the speaker.
Paul Schwartz, JCB President,
presented the community leadership
activity report for the past two years,
which referred to the religious life, the
cultural events and the artistic formations,
to the social and medical assistance and
to the care for the Jewish cemeteries.
The Report on External Audit was
presented and, finally, the General
Assembly voted to discharge the
Leadership Committee of its tasks.
It followed the vote on the proposal
to extend the mandate of the current
leadership and to appoint Silvian Horn
and Mona Bejan in the vacancies of,
respectively, vice-president and secretary.
Proposals were accepted by a majority
vote.
More than thirty members of the
Bucharest Community initially asked to
speak out of whom 26 finally spoke. The
subject approached by all the speakers
was the situation in the cemeteries and
the need for the descendants to care for
the graves of their ancestors. Among
the proposals mentioned were the
transformation of Jewish cemeteries into
museums, the necessity of restoration
and the use of the “Credința” Synagogue,
the appreciation of JCB Leadership, the
gratitude for the home assistance and
the extension of the household help, the
appeal to unity of community members,
the good collaboration with FJCR, the
intensification of religious activity. Some
critical observations have also been made
to improve JCB’s work and for a greater
transparency.
In conclusion, Dr. Aurel Vainer, FJCR
President, thanked the General Assembly
Preparatory Committee and proposed
that after a period of time a presentation
meeting on the application of the current
program should be held.

On September 12-14, the Jewish
Community of Arad will mark the 300th
anniversary of the settlement of the
first two Jewish families in the city.
Since then, the development of the
Jewish community has begun, because
in other towns outside the city Jews
already lived.
For this anniversary date, almost
100 former sons of the city living abroad
have announced their presence, not
to mention those in Romania. The
guests will be able to participate in a
series of festive events. The president
of the Jewish community, Mr. Ionel
Schlesinger, mentioned that on the
first day of the opening of the festivities
at Arad City Hall 200 participants are
expected. Important personalities from
Arad, representatives of local and
central authorities, FJCR leadership,
community members and friends of the
Arad Jews will be present.
The three-day program, particularly
rich, will include conferences and book
releases related to the history of Arad
Jewry and to the great personality of the
reformer Rabbi Aron Chorin, cultural
programs, including a concert offered
by the Viennese prime-cantor Shlomo
Barzilai and the Children’s Choir of the
„Sabin Drăgoi” Art High School. The
Klezmer Band from Bucharest was
also invited.
There will be also a touristic
component that has taken into account
the desire of the foreign guests to
see the places around Arad where
they spent their childhood and youth.
That is why the program called „The
Wine Road” was organized, a walk
in the vineyards of Arad. A tour of the
city of Arad will also take place, with
the possibility of visiting both old and
historic places, as well as the new
ones, because those who left Arad
want to see if and how the city of their
childhood changed. Ionel Schlesinger
showed that the celebrations could not
have been organized without sponsors,
including FJCR, Joint and the Arad
Municipality.

“Do not look, you cannot find us”
The profanation of Jewish institutions during
the communist era

In the autumn of 1963, the Jewish
world quickly spread the news that
the Coral Temple was devastated and
profaned. Indeed, on September 20 in
the daylight unknown people entered the
Temple and burned Torah scrolls, tore
religious books, broke chandeliers, cut
curtains, devastated Chief Rabbi Moses
Rosen’s office, stole different objects,
including a 150-gram gold chain with the
cult badge, and relieved themselves in
the altar upon holy objects. On the floor
was written with chalk: “Do not look, you
cannot find us. Mihai and Belu“.
From mouth to mouth it was found
out that the Coral Temple incident was
not an isolated one, but only the worst of

Ţvika Bercovici: “I want to further contribute
to strengthening Romania-Israel relations”

The Eudoxiu Hurmuzachi Institute for Nationals Abroad
awarded Dr. Ţvika Herman Bercovici, Honorary Consul of
Romania to Israel, personal physician of Israeli Prime Minister
Benjamin Netanyahu, a Honorary Diploma and a Plate for the
promotion of Romanian language in the community of Israelis
originating in Romania and for the valorization of the Romanian
culture in Israel. Nicolae Brânzea, Deputy General Director
of the Institute, and Minister Andreea Păstarnac, spoke about
the feeling of double spiritual dedication of the Romanian
Jews from Israel, a community to which the laureate belongs.
Jewish, Romanian, Israeli, they are part of one and the same

ARAD – 300

personality in the case of Dr. Ţvika Herman Bercovici, said Aurel
Vainer, FJCR President. Paul Schwartz, President of the Jewish
Community of Bucharest, academician dr. Irinel Popescu, head
of the Clinic of Surgery and Liver Transplantation în Fundeni
Clinic Institute, recalled other prizes confered to of Dr. Ţvika
Bercovici. José Iacobescu, BBR President, highlighted his
involvement in the medical assistance to victims from the
Collective Club in 2015. “I love Romania, I love Israel and my
desire is to further contribute to the strengthening of the relations
between the two countries,” dr. Ţvika Herman Berkovici said.

late. Things were precipitating especially
during the second part of the year
during the Jewish autumn holidays. Most
incidents were recorded in Bucharest and
in Transylvanian cities.
In the case of the defamation of
September 20, 1963, the authorities found
guilty two girls, one 10 years old and the
other, 12. The Securitate staged an entire
show, reconstructing the incident at the
Coral Temple and making a lot of pictures
with the girls as figurants. However, no
one believed the official version, and
this can be seen in the interceptions
made by the Securitate in the CNSAS
archive. Most investigations have not
brought in conclusive results. Sometimes
responsible persons were indicated, most
of them minors.
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Supărările d-lui
Ioan Rotundu

Un gazetar botoşănean s-a revoltat,
recent, pentru că primarul Cătălin Fluture
s-a declarat onorat de vizita unui grup de
israelieni la Botoşani. „Las-o mai moale,
primarule, cu onorurile la adresa evreilor!”,
îl sfătuieşte Ioan Rotundu pe edil, chiar din
titlul articolului său. Este treaba ziaristului
respectiv dacă îi place sau nu pe evrei.
Dar când scrie, domnia sa păcătuieşte
prin acuzarea evreilor, în general, de unele
fapte comise de o persoană sau un grup
de persoane de origine evreiască. Este
exact unul dintre punctele menţionate în
definiţia antisemitismului, adoptată anul
trecut la Bucureşti, sub preşedinţia română a IHRA, şi însuşită de numeroase ţări
europene şi de Parlamentul European:
„Acuzarea evreilor, ca popor, de a fi responsabili pentru fapte reprobabile comise
de o persoană sau de un grup de persoane de origine evreiască sau chiar pentru
fapte comise de neevrei.”
Chiar de la început, aflăm că autorităţile
„au retrocedat toate bunurile solicitate (de
evrei) fără a se mai verifica şi dacă le-a
(sic!) aparţinut vreodată”. După cum se
ştie, procedurile de retrocedare sunt reglementate la fel pentru români, evrei, unguri
sau orice alte naţionalităţi. Nu se poate
afirma că retrocedările s-au făcut fără verificarea veridicităţii pretenţiilor exprimate,
iar dacă un funcţionar al statului a făcut
aşa ceva, e o vină individuală, care trebuie
stabilită de organele de anchetă, iar culpa
e a funcţionarului, nu a evreilor, atâta timp
cât solicitantul nu a falsificat documente.
Despre preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, aflăm că „s-a impus ca loial
regimului alături de ceilalţi evrei (iarăşi,
culpabilizare colectivă – nota red.) aflaţi
în conducerea ţării, (…) a fost, pe rând,
comerciant, statistician măsluitor al raportărilor”. În timpul comunismului, Aurel
Vainer nu a fost niciodată „în conducerea
ţării” dar, ca mulţi alţi conaţionali, a fost
dat afară din serviciu pentru că era evreu.
Adăugăm însă că pentru activitatea de
„statistician măsluitor”, cum îl numeşte,
cu supărare, Ioan Rotundu, preşedintele
F.C.E.R. a primit, în iulie 2017, o diplomă de „recunoştinţă şi apreciere pentru
contribuţia pe care a adus-o statisticii
naţionale, pe care a servit-o în anii tinereţii
şi întotdeauna când a fost nevoie”. Diplomă înmânată personal de preşedintele
Institutului Naţional de Statistică, Tudorel
Andrei. Mai aflăm că „evreul botoşănean
Aurel Vainer, originar din Ştefăneşti, a
cerut şi primit de la Primăria Ştefăneşti
tot ce-a dorit“, dar nu a făcut nimic pentru
clădirea sinagogii. Evident că aceasta nu
a aparţinut niciodată familiei Vainer, deci
nu putea fi reparată de acesta. În schimb,
F.C.E.R. a deschis la Botoşani un Centru
Cultural Interetnic, iar din fondurile oferite
de Federaţie, de Fundaţia „Caritatea“ şi de
autorităţi centrale şi locale au fost reparate
sinagogi în numeroase localităţi din ţară.
Să nu uităm nici că Aurel Vainer, ca deputat în Parlamentul României, a sprijinit
şi s-a implicat direct atât în impulsionarea
lucrărilor de reparaţii la Biserica multiseculară „Cuvioasa Paraschiva”, din Ştefăneşti,
cât şi a altor lucrări edilitare din urbea sa
natală. Dar, după cum se observă, pe
Ioan Rotundu nu-l îngrijorează starea unui
mare număr de biserici ortodoxe şi catolice
din mai toate regiunile României.
În sfârşit, iată ultimul clişeu vânturat
de autorul articolului la care ne referim:
evreii sunt vinovaţi de abuzurile Securităţii.
Nu e nevoie de alte argumente decât că
evreii au fost cei urmăriţi, discriminaţi şi
eliminaţi din viaţa politică în comunism. Iar
azi, societatea românească e zguduită de
scandalurile despre atrocităţile comise de
Vişinescu şi Ficior, care nu sunt evrei. Cum
nu sunt nici zecile de politicieni neaoşi,
descoperiţi cu dosare de turnători de către
cercetătorii CNSAS.
Oricum, de toate relele vor fi mereu
vinovaţi evreii şi… bicicliştii, vorba scriitoarei Katherine Anne Porter, autoarea
romanului „Corabia nebunilor”.
ALX. MARINESCU
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Asociaţia „Tikvah” învaţă generaţiile foarte tinere
despre Holocaust şi despre drepturile omului

Cea mai îndreptăţită persoană care să
vorbească despre Asociaţia „Tikvah” este
cea care a şi creat-o: Emilia Teszler. „Am
înfiinţat Asociaţia în 2010, în memoria
mamei mele şi a celor două surori ale
sale, a celor doi fraţi ai săi şi a bunicii
mele, care au fost cu toţii deportaţi la
Auschwitz, de unde nu s-au mai întors
decât mama şi una dintre surorile sale.
Membrii fondatori ai Asociaţiei suntem
a doua şi a treia generaţie a unei supravieţuitoare a Holocaustului, mama mea.
Printre membrii onorifici o amintesc pe
distinsa doamnă Tereza Mozes, ale cărei
cărţi sunt o sursă importantă de documentare pentru fiecare cercetător sau istoric.
Am dorit ca, pe lângă alte organizaţii şi
fundaţii (suntem membri ai Association
of Holocaust Organizations), să facem
cunoscută tragedia Holocaustului şi să
contribuim la documentarea acelei perioade. Să punem întrebări: cum a fost
posibil, cine au fost opresorii şi torţionarii,
dar şi cine au fost salvatorii, ce înseamnă
să fii un spectator indiferent etc”, a relatat
interlocutoarea mea. Asociaţia a adunat
informaţii despre ce s-a întâmplat la Oradea din documente, cărţi, reviste, arhive
din ţară şi din străinătate, din discuţii cu
supravieţuitori.

Ne-a însufleþit ideea
de Tikun Olam
Pentru Emilia Teszler, istoria Holocaustului este o parte a istoriei oraşului Oradea, unde a crescut, precum şi a evreimii
orădene, interesul faţă de acest subiect
fiindu-i trezit de sora ei. Se cunoaşte rolul
determinant, definitoriu al evreilor din Oradea în dezvoltarea economică şi culturală
a oraşului. „Am simţit că prin ceea ce ne
propunem să facem, ascultăm şi de îndemnul biblic Tikun Olam – să îndreptăm
lumea. Eu cred că acesta există în fiecare
evreu, este întipărit în sufletul său, fiind
rezultatul educaţiei în acest spirit a zeci
de generaţii”, spune d-na Emilia Teszler.
Cuvântul “Tikvah” înseamnă speranţă
în ebraică, speranţa ca, prin cunoaşterea
trecutului, să se creeze o societate mai
bună, democratică, în care să se recunoască şi să se respecte diversitatea,
care face de fapt lumea atât de interesantă şi atractivă. Asociaţia şi-a propus
ca prin acţiunile ei cu caracter educativ să
combată ura, discriminarea, prejudecăţile.
„Am ales ca ţintă publicul tânăr, elevii,
deoarece la vârsta lor ei sunt vulnerabili şi
expuşi la tot felul de informaţii şi, neavând
încă suficient discernământ, pot cădea
pradă manipulărilor. De aceea, noi le dăm

informaţii reale, dar nu le oferim răspunPe lângă mai multe expoziţii itinerante,
suri gata formulate ci, cu ajutorul acelor Asociaţia a prezentat în România expoziinformaţii, vor putea gândi cu capul lor”, ţia ”Anne Frank. O istorie pentru prezent”,
ne-a spus preşedintele „Tikvah”.
care a marcat evenimentul dedicat Zilei
Şi rezultatele au arătat că străduinţele Internaţionale de Comemorare a Holo
Asociaţiei au avut succes, deşi,
recunoaşte Emilia Teszler, la
început nu au fost prea optimişti. „Am constatat însă, spre
surpriza noastră, marele număr
al copiilor sensibili, care, interesaţi de subiectele, deloc uşoare,
după vizitarea unor expoziţii şi
prezentarea lor, au pus întrebări
prin care dădeau dovadă de
maturitate şi de interes”.
Concret, printre obiectivele
Asociaţiei figurează: demonstrarea, pe baza documentelor
adunate şi cercetate, a prezenţei şi contribuţiei etniei evreieşti
la dezvoltarea oraşului Oradea;
documentarea deportării evreilor din vara anului 1944, care a
dus la reducerea, dar nu la dispariţia populaţiei evreieşti orăStatuia Evei Heyman din Oradea (Asociaţia „Tikvah“)
dene; să sprijine, prin activitatea
de documentare şi cercetare, profesori, caustului. Pentru unele proiecte, Asociaţia
istorici, cercetători în domeniul Holocaus- a beneficiat de sprijinul IHRA şi al Claims
tului, dar şi tematica legată de drepturile Conference.
omului; să încurajeze autorităţile pentru a
Din domeniul promovării drepturilor
introduce studierea subiectului Holoca- omului şi cunoaşterii reciproce semnalăm
ustului în şcoli. Rezultatele eforturilor de expoziţia itinerantă „Shalom. Despre iucercetare şi documentare au fost şi sunt daism şi viaţa evreiască” iar în acest an
prezentate tinerilor, dar şi comunităţii mai a demarat un proiect despre problemele
largi. Un alt obiectiv este de a-i sprijini pe persoanelor cu dizabilităţi retrospectivă
urmaşii familiilor evreieşti din Oradea în istorică şi necesitatea creşterii nivelului
găsirea unor dovezi sau informaţii legate de conştientizare a existenţei persoanelor
de viaţa antecesorilor lor.
cu dizabilităţi şi combaterea discriminării
Printre proiectele de succes realiza- împotriva acestora. Proiectul ”Despre
te de Asociaţie menţionăm cazul Evei identitate, diversitate şi egalitate – două
Heyman. Jurnalul acestei fetiţe de 13 minorităţi, două istorii” abordează proani reflectă, într-o viziune matură, discri- blemele cu care s-au confruntat evreii şi
minările şi prigoana instituită împotriva romii, două minorităţi discriminate de-a
evreilor până în momentul deportării. De lungul istoriei.
fapt, întâmplările descrise în acest Jurnal
Într-un fel, Asociaţia „Tikvah” complenu constituie un caz particular, ele pot tează acţiunile organizate de preşedintele
fi extrapolate la toţi copiii evrei care au AERVH, dr. Liviu Beris, şi de alţi câţiva
trăit la Oradea (şi nu numai) în perioada supravieţuitori ai Holocaustului, care se
respectivă. De aceea, Asociaţia „Tikvah” adresează de obicei studenţilor, masşi-a propus şi, după demersuri care au teranzilor şi doctoranzilor. Cu atât mai
durat mai mulţi ani, a reuşit să realizeze benefic este obiectivul Asociaţiei „Tikvah”
o statuie a Evei, aşezată în parcul de cu cât însuşirea cunoştinţelor despre treunde au plecat trenurile deportaţilor la cutul istoric al evreimii se face la o vârstă
Auschwitz. Statuia formează Memorialul fragedă. Ar trebui ca această iniţiativă să
Eva Heyman, în amintirea copiilor evrei nu se limiteze numai la Transilvania, ci să
deportaţi din Oradea. Atât munca mem- se extindă şi dincolo de Carpaţi.
brilor Asociaţiei „Tikvah”, cât şi munca de
Informaţii suplimentare despre activicreaţie a sculptoriţei Flor Kent, din Anglia, tatea Asociaţiei „Tikvah” există pe www.
şi a arhitectului Emödi Tamás, au fost tikvah.ro şi pe www.facebook.com/tikvarealizate pro bono. Cheltuielile materiale horadea sau www.tikvahedu.ro.
au fost acoperite prin donaţii.
EVA GALAMBOS

Izu Butnaru z.l. – „Să exişti prin forţa proiectelor tale”

Vestea că Izu Butnaru, preşedintele comunităţii băcăuane, a
trecut la cele veşnice a venit ca o lovitură de trăznet atât pentru
familie, pentru evreii băcăuani, cât şi pentru F.C.E.R. şi pentru
întreaga comunitate evreiască din România, a spus, între altele, preşedintele
Aurel Vainer în mesajul de tristeţe şi
compasiune transmis prin ing. Rudy
Marcovici, la înmormântarea celui
care a condus comunitatea băcăuană
în ultimii ani. Izu Butnaru punea suflet
în tot ce făcea şi asta se simţea în
evoluţia comunităţii, observase recent
preşedintele Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România.
Aceleaşi gânduri şi în mesajul directorului JDC România, Israel Sabag:
„Astăzi, ne luăm rămas bun de la o
persoană care şi-a pus toată puterea,
devotamentul şi priceperea în slujba
comunităţii. Izu Butnaru z.l. a fost unul
dintre oamenii în al căror vocabular nu
exista expresia nu se poate”.
Şi preşedintele C.E.B., Paul Schwartz, a vorbit cu regret despre cel
cu care a colaborat încă din perioada
„formării generaţiei de mijloc”.
Izu Butnaru s-a stins când încă
avea multe proiecte, toate, pentru comunitatea pe care o conducea. Primul,
reabilitarea Templului Cerealiştilor,

singurul rămas „în picioare“ dintre cele 26 de lăcaşuri de cult
câte existau în oraş înainte de demolările din epoca Ceauşescu. Mai dorea să modernizeze Muzeul de Istorie Dr. Alexandru
Şafran, să organizeze un Şabation,
pe lângă Programele Keşet, să actualizeze monografia comunităţii, prin
includerea personalităţilor evreo-române de pretutindeni, originare din
Bacău.
Ediţia a XIV-a Bereşit, găzduită la
Bacău, a fost un succes cu care se
mândrea. Faptul că înainte de a fi fost
ales preşedinte fusese responsabil cu
asistenţa socială şi secretar îl ajuta să
se apropie de oamenii de comunitate,
cum reieşea şi din corespondenţele
primite la revistă aproape lună de lună,
redactate împreună cu secretarul şi
oficiantul de cult Hainrich Brif. Tot el
avea grijă să-i asigure statornicului
promotor al contraofensivei antisemite,
prof. Gabriel Stan, actualmente consilier municipal, materiale pentru cursurile
de specializare ale profesorilor care
predau istoria Holocaustului.
Fără îndoială, comunitatea va şti
să-i continue proiectele şi să le ducă
la bun sfârşit.
Să-i fie amintirea binecuvântată!
I.D.
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כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

אראד300 -

ב 14-12-בספטמבר השנה,
קהילת יהודי אראד תציין  300שנים
להתיישבות שתי המשפחות היהודיות
הראשונות בעיר .מאותו הרגע ,התחילה
התפתחות הקהילה היהודית בעיר
עצמה ,היות שקודם כבר היו יהודים
רק ביישובים שמחוץ לעיר.
ליובל זה ,כמעט מאה איש ,בנים
לשעבר של העיר שחיים בחו"ל ,נוסף
על אלה שגרים ברומניה ,הודיעו על
השתתפותם .המוזמנים יוכלו להשתתף
בסדרת אירועים חגיגיים .יו"ר הקהילה,
המהנדס יונל שלזינגר ,אמר שביום
הראשון של פתיחת החגיגות בעיר
אראד ,מצפים למאתיים משתתפים.
בפתיחה ינכחו אישים חשובים מהעיר
אראד ,נציגים של הרשויות המקומיות
והמרכזיות ,חברי הנהגת הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה ,חברי
הקהילה וידידים של יהודי אראד.
תוכנית שלושת הימים תכלול
הרצאות והשקות ספרים העוסקים
בתולדות יהודי אראד ובאישיות

צביקה ברקוביץ:
"אני רוצה להמשיך
לתרום לחיזוק
היחסים בין רומניה
לישראל"

המכון ע"ש "אודוכסיו חורמוזאקי"
בשביל התפוצה הרומנית העניק
לקונסול לשם כבוד של רומניה
בישראל ,רופאו האישי של ראש
ממשלת ישראל בנימין נתניהו ,ד"ר
צביקה ברקוביץ ,תעודת כבוד ואות
הצטיינות בעבור קידום השפה הרומנית
בקהילת הישראלים יוצאי רומניה
ובעבור הפצת התרבות הרומנית
בישראל.
על השייכות הרוחנית הכפולה של
הישראלים יוצאי רומניה ,ביניהם גם
חתן הפרס ,דיברו סמנכ"ל המכון,
ניקולאי בראנזיא ,והשרה לענייני
התפוצה הרומנית ,אנדריאה פסטרנק.
יהודי ,רומני ,ישראלי הם סיפרה
אחת משותפת בשביל ד"ר הרמן
ברקוביץ ,אמר יו"ר הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה ,ד"ר
אאורל ויינר .פאול שוורץ ,יו"ר קהילת
יהודי בוקרשט ופרופ' אירינל פופסקו,
חברה באקדמיה הרומנית ,מנהלת
המרפאה לכירורגיה והשתלת כבד
שבמכון הרפואי "פונדני" ,השכירו
גם אותות כבוד אחרים שקיבל ד"ר
צביקה ברקוביץ .ז'וסי יעקובסקו ,יו"ר
בני-ברית רומניה ,ציין את השתתפותו
בפתרון הרפואי של המקרים שבמועדון
"קולקטיב" בשנת .2015
"אני אוהב את רומניה ,אוהב את
ישראל ,ורצוני הוא לתרום גם בהמשך
לחיזוק הקשרים בין שתי המדינות",
אמר צביקה-הרמן ברקוביץ.

 76שנים מן הפרעות האנטי-יהודיות ביאשי

הדגולה של הרב הרפורמי אהרון חורין,
תוכניות תרבות בהן הקונצרט של החזן
הראשי של העיר וינה ,שלמה ברזילי,
ושל מקהלת הילדים תלמידי התיכון
לאמנות ע"ש "סאבין דראגוי" .בעקבות
בקשתם המיוחדת של האורחים
מישראל ,הוזמנה גם להקת הכליזמרים
מבוקרשט .כמו כן יהיה גם צד תיירותי,
בעקבות בקשת האורחים מחו"ל
שרוצים לראות שוב את המקומות
שבאזור העיר אראד ,שבהם בילו את
שנות ילדותם ונעוריהם .אכן ,התוכנית
הזאת נקראה "דרך היין" ,שכן היא
כוללת טיול בכרמים של אראד .כמו
כן יאורגן טיול בתוך העיר אראד ,עם
אפשרות לבקר במקומות בעלי מסורת
היסטורית ,וגם ביקור במקומות חדשים
כדי להתרשם אם וכיצד השתנתה עיר
ילדותם .המהנדס יונל שלזינגר אמר
שהחגיגות לא היו יכולות להתארגן
ללא תומכים כספיים ,ובהם הפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה,
הג'וינט ועיריית אראד.

אירועי האזכרה ,שאירגנו עיריית
יאשי וקהילת יהודי יאשי ,התחילו
בכנס "אזכרת  76שנים מפרעות יאשי".
קבלת האחריות על העבר הייתה מהות
נאומו של ראש העיר מיכאי קיריקא.
פרופ' אלכסנדרו פלורין פלאטון סיכם
את האירועים .בהתאם לדו"ח הסופי
של ועידת "ויזל" ,בפרעות נספו 14,850
יהודים תושבי יאשי .הרב יוסף וסרמן,
יו"ר הקרן לקידום יהדות רומניה ,ראש
המשלחת הישראלית ,הודה למארגני
האזכרה .כמו כן נפתחה התערוכה
"יאשי – בית העלמין היהודי ,מוזיאון
פתוח ,תחת כיפת שמים" ,והושק אלבום
בעל אותה כותרת ,שהוצא לאור על ידי
עיריית יאשי ,טקסט :המהנדס אברהם
גילטמן ,צילומים ועריכה טכנית :אוזולין
דושא.
אחרי "מצעד החיים" ,בבית העלמין
שברחוב פאקורארי נערכו טקסים
צבאיים ודתיים .זרי פרחים הוענקו
מטעם נשיאות רומניה וממשלת רומניה,
שגרירות ארצות-הברית של אמריקה,
שגרירות ישראל ,הפדרציה של הקהילות

ב 2-ביולי  ,2017התקיימה ב"היכל
הכוראלי" שבבוקרשט האסיפה הכללית
של קהילת יהודי עיר הבירה שיעדה היה
הארכה בשנתיים של כהונת הנהגתה
בהתאם לתקנון הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה ושל קהילת יהודי
בוקרשט .יעד נוסף היה אישור העברה
זמנית של המשרות סגן יו"ר ומזכיר
לחברים אחרים בוועד המנהל .לכן
הסמכויות של סגן יו"ר ,שקודם לכן
היו של א' גוליאש ,שהתפטר מתפקידו,
הועברו זמנית לסילביאן חורן ,וסמכויות
מזכיר הקהילה ,משרה שהתפנתה
בעקבות המצב הבריאותי הקשה של פרי
בלאנארו ,הועברו זמנית למונה בז'אן.
שניהם היו חברים בוועד המנהל הקודם.
על סדר היום של האסיפה הכללית
היו :הגשת דו"ח הפעילות של הוועד
המנהל )המהנדס פאול שוורץ – יו"ר(,
הגשת הדו"ח של הסברת חוץ ; פריקת
עול המשימות מן התקופה הכספית
האחרונה ; אישור הארכת כהונתם של
חברי ההנהלה הנבחרים של קהילת
יהודי בוקרשט עד  30במאי ; 2019
אישור האנשים שמילאו אותה תקופה
את התפקידים של סגן יו"ר ומזכיר
הוועד המנהל ; דיונים – שנמשכו זמן
רב ביותר.
בהיכל הכוראלי נכחו  169חברים של
הקהילה בעלי זכות הצבעה ;  162איש
ביקשו וקיבלו את הקלפי הנייד.
בהצעתו של היו"ר פאול שוורץ,
קודם תחילת הדיונים נשמרה דקת
דומייה לזכר  338חברי הקהילה היהודית
הבוקרשטית שהלכו לעולמם בפרק הזמן
שעבר מהאסיפה הכללית הקודמת.
בנאום הפתיחה ,יו"ר הפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה ,ד"ר
אאורל ויינר ,ציין את הצלחותיה של
קהילת יהודי בוקרשט ,שעבדה בשיתוף
עם הפדרציה ,וגם הזכיר יעדים אחדים
שהתמלאו ,כמו שיקום ההיכל הכוראלי,
שבו מבקרים תיירים וצעירים רבים.
עוד דיבר היו"ר על התמיכות הכספיות
שנתנו ועדות התביעות ,הג'וינט ,קרן
"קאריטאס" ,מוסדות ממשלתיים.
התמיכות הכספיות תורמות לשיפורו
ולהרחבתו של הסיוע החברתי והרפואי,
אמר הנואם.
יו"ר הקהילה ,המהנדס פאול שוורץ,
הגיש את דו"ח הפעילות של הנהגת
הקהילה בשנתיים האחרונות ,שבו
התייחס לחיי הדת ,לאירועי תרבות
ולפעילות הלהקות האמנותיות ,לסעד
החברתי והרפואי ולעסקה בטיפול בבתי-
עלמין.

הוגש הדו"ח על הסברת החוץ ,ובסוף
הצביעה האסיפה הכללית ופטרה את
הוועד המנהל מחובותיו .לאחר מכן
נערכה הצבעה על ההצעה להאריך את
כהונתה של ההנהגה הנוכחית למינויים
של סילביאן חורן ושל מונה בז'אן
למשרות הפנויות של סגן יו"ר ושל
מזכיר .הצעות אלה התקבלו ברוב קולות.
יותר משלושים חברים בקהילה
נרשמו לומר את דבריהם ;  26מהם
נאמו .נושא שנדון על ידי כל הדוברים
היה המצב בבתי העלמין והצורך
שהיורשים יטפלו בקבריהם של
קדמוניהם .בין ההצעות הנ"ל היו :הפיכת
בתי העלמין היהודיים למוזיאונים;
הצורך לשקם ולהשתמש בבית הכנסת
"אמונה" )"קרדינצא"(; הערכות לגבי
פעילות ההנהגה של קהילת יהודי
בוקרשט; דברי תודה על סעד בבתים
והרחבת הסיוע בבתים; פנייה לאחדות
בין חברי הקהילה; שיתוף הפעולה הטוב
עם הפדרציה; חיזוק הפעילות בתחום
הדתי .היו גם הערות ביקורתיות מיודעות
לשיפור הפעילות שלה ,של שקיפות
גדולה יותר.
בסיום ,יו"ר הפדרציה ,ד"ר אאורל
ויינר ,הודה לוועד ההכנה של האסיפה
הכללית והציע שאחרי פרק זמן תאורגן
אסיפת הצגה לגבי ההוצאה לפועל של
התוכנית הנוכחית.

הארכה בשנתיים של כהונת ההנהגה של
קהילת יהודי בוקרשט

היהודיות מרומניה ,קהילת יהודי יאשי,
הרב יוסף וסרמן ,עיריית יאשי ,המועצה
המחוזית יאשי.
הנושאים העיקריים של הנאומים
והמסרים היו :בפרעות נספו שליש
מיהודי יאשי )יו"ר קהילת יהודי יאשי,
המהנדס אברהם גילטמן( ; רומניה
קיבלה אחריות על עברה ,באמצעות
מעשים בשטח )נשיא רומניה ,קלאוס
יוחאניס( ; המאבק באנטישמיות,
שמירת זכר השואה מן השנה שבה
רומניה החזיקה בנשיאות האגודה
הבינלאומית לזכר השואה ,צריכים
להמשיך )שגרירת ישראל ,תמר שמש( ;
הערך החינוכי של האירוע הנ"ל )סגנית
ראש העיר ירושלים ,יעל ענתבי( ; טקסי
האזכרה ממלאים את המצווה החמישית
מבין עשרת הדיברות :כבד את אביך
ואת אמך ,כלפי קורבנות השואה ,דברי
שבח לניצולים )יו"ר הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה ,ד"ר אאורל
ויינר( ; מנהיגי רומניה של היום עושים
את עיר הפרעות – עיר קבלת האחריות
על האשמה )הניצול ינקו צוקרמן( ; בכל
דור ודור ,כל אדם צריך לראות את
עצמו ניצול שואה )הרב יוסף וסרמן(.
שגריר ארצות-הברית ברומניה חאנס
קלם ,קרא את השיר "טנגו המוות"
מאת פאול צ'לאן.
ראש עיריית יאשי ,מיכאי קיריקא,
העניק תעודות הוקרה לרשויות
המרכזיות והמקומיות ,לאורחים מחו"ל,
לנציגי הדתות ,לניצול ינקו צוקרמן,
וליו"ר קהילת יהודי יאשי ,המהנדס
אברהם גילטמן.
במשכן לשעבר של מפקדת המשטרה
נפתחה התערוכה "יאשי היהודית"
והונחה אבן הפינה של מוזיאון השואה
הראשון ברומניה .במקום הודלקו שישה
נרות והושתלו שישה ברושים לזכר
קורבנות השואה.
בבתי העלמין היהודיים שבערים
פודו-אילואיי .טארגו-פרומוס ורומן,
הודלקו נרות ,נאמרו תפילות ,הוענקו
זרי פרחים מטעם שגרירות ישראל
ברומניה ,הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה וקהילת יהודי יאשי.

"אל תחפשו אותנו כי לא תמצאו אותנו":
חילול המוסדות היהודיים בתקופה
הקומוניסטית.
בסתיו  ,1963בעולם היהודי נפוצה
מהר השמועה שההיכל הכוראלי
מבוקרשט נחרב וחולל .ואכן ,ב20-
בספטמבר ,באור היום ,אנשים לא
מזוהים נכנסו להיכל הכוראלי ,שרפו
ספרי תורה ,קרעו ספרי תפילה ,שברו
מנורות ,חתכו וילונות ,חירבו את לשכת
הרב הראשי ד"ר משה רוזן ,גנבו חפצים
שונים ,ביניהם שרשרת זהב ששקלה
 150גרם עם הסמל של דת משה ,ואף
עשו את צרכיהם בעמוד התפילה על
דברי הקודש .על הרצפה היה כתוב" :אל
תחפשו אותנו ,כי לא תמצאו אותנו.
מיכאי גם בלו".
מפה לאוזן נשמע שהתקרית מן
ההיכל הכוראלי לא הייתה יחידה
ובודדה אלא החמורה ביותר בימים
ההם .מעשים מסוג זה אירעו במיוחד

במחצית השנייה של השנה ההיא,
בתקופת חגי חודש תשרי .התקריות
הרבות ביותר נרשמו בעיר בוקרשט
ובערים שבטרנסילבניה.
לגבי מעשה החילול שב20-
בספטמבר  ,1963הרשויות מצאו
אשמות שתי ילדות – בנות  10ו.12-
"הסקוריטאטה" ביימו הצגה שלמה ,תוך
כדי שיחזור התקרית שבהיכל הכוראלי
ותוך כדי צילום תמונות עם הבנות הנ"ל
בתור בעלות תפקיד אילם .אף על פי
כן כמעט אף אחד לא האמין לגירסה
הרשמית ,דבר שרואים מן הדברים
שרשמו חוקרי "הסקוריטאטה" ,שישנם
בארכיון שלה .מרבית החקירות הסתיימו
ללא תוצאות משמעותיות .מדי פעם
צוינו אחראים ,ברובם קטינים.
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Simone Veil a trecut la cele veşnice
„Aliat al celor fără apărare, inamic al extremei drepte” (Emmanuel Macron)

În 1974, preşedintele Franţei, Valéry
Giscard d’Estaing, venea acasă la familia
Veil să-i propună lui Antoine Veil, nume
greu în industria aeronautică, să facă parte din guvern. La plecare, decizia era luată: alegerea potrivită era soţia lui, Simone.
Se distinsese în cazul Djamila Bouhired,
tânără torturată într-o închisoare algeriană, pe care ea, prima femeie-magistrat
secretar general al Consiliului Suprem
al Magistraturii, o adusese în siguranţă
în Franţa. I se încredinţează portofoliul
Sănătăţii, unde acţionează împotriva
birocraţiei în spitale. Între 1974-1979, ca
ministru al Sănătăţii, a luptat pentru dreptul femeilor la mijloace de contracepţie şi
a promovat legea avortului, care a fost
legalizat în Franţa în 1975.
A fost prima femeie aleasă preşedinte
al Parlamentului European (1979-1982),
cu rol important în continuare. Susţinătoare de neclintit a proiectului european,
era încredinţată că „dimensiunea istorică
a integrării europene” nu poate fi ignorată.
Chiar după mulţi ani în care, revenită în
Franţa ca ministru de stat, ministru al
Sănătăţii, Afacerilor Sociale şi Oraşului
în guvernul prim-ministrului Edouard
Balladur, numită, apoi, preşedinte al Consiliului Constituţional al Franţei, părăsea
conducerea Consiliului pentru campania
în favoarea Tratatului de stabilire a unei
Constituţii a Europei. A fost membră în
Board-ul Directorilor Curţii Internaţionale
pentru Criminalistică – Trust Fund for
Victims; membră în delegaţia care, în anii
′90, a investigat crimele în lagărele din
timpul războiului civil din fosta Iugoslavie.
A primit titlul de Doctor Honoris Causa al
unor universităţi din SUA, Israel, Italia,
Scoţia, Marea Britanie, Belgia; lauri,
printre care – Marea Cruce a Legiunii de
Onoare franceze, cea mai înaltă distincţie
a Ordinului.
Generaţia ei şi a părinţilor a trăit
Holocaustul. Tatăl, André Steinmetz,
luptător în primul război mondial, unul
dintre arhitecţii care au făcut renumele
Coastei de Azur, împreună cu fiul lui,
Jean, au fost deportaţi la Reval (Estonia),
cu oprire la Kovno (Lituania). La sfârşitul
războiului, a figurat pe lista dispăruţilor.
Pentru mamă, Yvonne, şi fiice, Simone şi
Malou, destinaţia a fost Auschwitz, apoi
Bergen Belsen, unde şi-au pierdut mama.
Cea de-a treia dintre surori, Denise, a

activat în Rezistenţa franceză. Arestată
în urma unui denunţ, a fost trimisă la
Ravensbrück. „După 60 de ani – spunea
Simone Veil, la Auschwitz de Ziua Internaţională a Holocaustului – mă urmăresc
încă imagini, mirosuri, ţipete, umilinţe şi
cerul plin de fum al crematoriilor”. Când
a fost primită în Academia Franceză,
şi-a gravat pe spadă numărul de deţinut la
Auschwitz; mottoul Republicii Franceze,
libertate, egalitate, fraternitate; mottoul
Uniunii Europene, unitate în diversitate. A
fost primul preşedinte al Fundaţiei pentru
Memoria Shoah-ului.
În primăvara lui 2005 a vizitat România, întâlnindu-se cu conducerea F.C.E.R.
Autoritară, chiar dură, mi s-a părut la
întrevedere. De fapt, doar puternică. Am
aflat asta abia acum, când a plecat Dincolo: „Mă întreb adesea – declara într-un
film documentar – ce mi-a dat tăria, voinţa
să continui lupta. Cred profund că era
mama mea. N-a încetat vreodată să fie
prezentă pentru mine”.
Simone Veil a fost înmormântată la
Panthéon, alături de soţul ei, Antoine
Veil, la ceremonie fiind prezenţi foşti şi
actuali şefi de stat, miniştri şi ambasadori.
România a fost reprezentată de ministrul
sănătăţii, Florian Bodog.
Simone Veil, care provenea dintr-o
familie evreiască atee şi ai cărei părinţi
fuseseră ucişi în Holocaust, afirmase
că „de la tatăl său a învăţat că a fi evreu
se referă la cunoaşterea şi la ştiinţa
acumulate de evrei”, iar de la mama sa
că evreitatea este „ataşamentul faţă de
valorile pentru care evreii nu au încetat
să lupte: toleranţa, respectul drepturilor
tuturor, solidaritatea”. Ca atare, a conchis
Simone Veil, „până la moarte, evreitatea
mea este imprescriptibilă. La mormântul
meu se va spune Kadiş”.
IULIA DELEANU

14 august 2017 – doi ani de când
vestea dispariţiei lui Leonie, veste cu totul
neaşteptată, la care niciodată nu m-am
gândit astfel încât să mă deprind cu ea,
să nu mă mai ia prin surprindere, a căzut
ca o ghilotină, anulând tot ce ţinea de
viitorul apropiat: să-i spun, s-o întreb, să-i
cer o părere, s-o contrazic, să ne certăm,
cu certitudinea că ne împăcăm mâine.
Acest mâine n-a mai existat şi mă întreb

câţi dintre cei care au cunoscut-o resimt
încă asta... Probabil că piesele în care
juca, fiindcă a jucat până în ultima clipă,
n-au fost eliminate din repertoriu; s-a
găsit imediat o actriţă, cu siguranţă mai
tânără, care s-o înlocuiască. În fond, se
spune adesea că nimeni nu e de neînlocuit – adevăr valabil pe plan profesional,
poate, dar pe plan afectiv, niciodată! În
acel nefericit an 2015 m-am confruntat
cu o grea cumpănă privind sănătatea, iar
pierderea lui Leonie mi s-a părut un tribut
plătit pentru propria-mi supravieţuire. Un
tribut mare, nedrept de mare!
Discul apărut în anii ‘80, intitulat
„Cântaţi cu mine un cântec”, era unic, în
felul său, oferind un florilegiu de cântece
populare evreieşti. Desigur, îl găsim pe
internet, deşi, o reeditare ar fi binevenită.
Reascultându-l, îndemnul de a ne alătura
cântecului ei va rămâne ca o prelungire
a existenţei lui Leonie, dincolo de timp...
CARMEN FOCŞA

Doi ani de absenţă a celei
care a fost Leonie Waldman-Eliad

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Data de 5 august (15 Av) 1996 ne va
rămâne pe veci ca tristă amintire când ne-a
părăsit pentru totdeauna ADA ULUBEANU,
fiică, soţie şi mamă devotată. Fie-i amintirea binecuvântată. Dr. Mirjam Bercovici,
Simeon şi Emanuel Ulubeanu şi toţi care au
cunoscut-o.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna iunie 2017: FRIEDMAN HARRY (83 de ani,
Cimitirul Giurgiului); TOMA INESSA (83 de
ani, Cimitirul Giurgiului); ABRAMOVICI NATAN-SILVIU (64 de ani, Cimitirul Giurgiului);
STOICA MISU (80 de ani, Cimitirul Giurgiului); DIKMAN SORIN (86 de ani, Cimitirul
Giurgiului).
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Evrei născuţi în lunile august-septembrie
Shimon Peres (Szymon Perski) – om
Ephraim Kishon (Ferenc Hoffmann Kispolitic israelian. Născut la Vishnyeva, Belarus, hont) – scriitor israelian. Născut la Budapesta,
2 august 1923, emigrat în Palestina cu familia, 23 august 1924, imigrat în Israel, 1949. Scrieri
1932. Preşedinte al Israelului, 2007-2014, an- satirice în ebraică, maghiară, germană. Premiul
terior prim-ministru. Premiul Nobel pentru pace, Israel, 2002. Decedat la Appenzell, Elveţia,
1994. Decedat la Ramat Gan, 28 septembrie 2005, înmormântat la Tel Aviv.
2016, înmormântat la Ierusalim.
Zigu Ornea (Orenstein) – editor şi istoric
Leon Marcus Uris – scriitor. Născut la literar. Născut la Frumuşica, 27 august 1930,
Baltimore, 3 august 1924. Autor de romane pe director al editurilor Minerva şi Hasefer. Printre
teme iudaice devenite bestsellers, printre care lucrări: Anii 30: extrema dreaptă românească.
Exodus; Mila 18. Decedat la Long Island, 2003. Decedat la Bucureşti, 2001.
Saşa Pană (Alexandru Binder) – poet
Moses Mendelssohn (Moshe ben Meşi scriitor avangardist. Născut la Bucureşti, 8 nachem / RaMBaMaN) – filozof. Născut la
august 1902. Printre scrieri: Născut în ‘02: Dessau; 6 septembrie 1729, considerat întemememorii, file de jurnal, evocări. Decedat la ietor al Haskalei, iluminismul evreiesc. Printre
Bucureşti, 22 august 1981.
scrieri: Ierusalim; traducerea Bibliei Ebraice în
Heimann Hariton Tiktin – filolog. Născut germană. Decedat la Berlin, 1786.
la Breslau, 9 august 1850, stabilit la Iaşi, 1868,
Julian Tuwim – poet. Născut la Lodz, Poconvertit la ortodoxie. Membru de Onoare lonia, 13 septembrie 1894. Poeme în argou şi
al Academiei Române, 1919. Printre lucrări: stil ironic, precum şi poezii pentru copii. Premiul
Rumanisch-Deutsches Wörterbuch. Decedat Laurii de Aur al Academiei Polone de literatură,
la Berlin, 1936.
1935. Refugiat în SUA, revine în Polonia, 1946
Gabriel Jonas Ferdinand Lippmann – şi moare la Zakopane, 1953.
fizician. Născut la Bonnevoie, Luxembourg,
Aaron Jean-Marie Lustiger – filozof. Năs16 august 1845. Premiul Nobel pentru fizică, cut la Paris, 17 septembrie 1926, convertit la
1908, pentru descoperirea metodei de reprodu- catolicism. Arhiepiscop al Parisului, 1981-2005.
cere fotografică în culori, bazată pe fenomenul Luptător împotriva antisemitismului şi pentru
interferenţei. Decedat pe vasul France, 1921.
eternizarea memoriei victimelor Holocaustului.
Albert Abraham Cohen – scriitor. Născut în Decedat la Paris, 5 august 2007.
insula Corfu, 16 august 1895, stabilit la Geneva.
Leonard Norman Cohen – cântăreţ, muRoman premiat de Academia Franceză, 1968: zician, poet. Născut la Westmound, Quebec,
Belle du Seigneur. Decedat la Geneva, 1981.
21 septembrie 1934. Muzică lirică, incluzând
Menachem Beghin (Mieczyslaw Biegun şi melodii evreieşti. Primul album, Songs of
/ Menakhem Volfovici Begin) – om politic Leonard Cohen, 1967; al 13-lea, Popular
israelian. Născut la Brest-Litovsk, 16 august problems, 2014. Decedat pe 7 noiembrie
1913, imigrat în Palestina, 1942. Prim-ministru 2016.
al Israelului, 1977-1983. Premiul Nobel pentru
Uri Zvi Grinberg – poet israelian. Născut
pace, 1978. Decedat la Tel Aviv, înmormântat la Bilyi Kamen, Galiţia, 22 septembrie 1896,
la Ierusalim, 1992.
imigrat în Palestina, 1923. Opere complete:
Mihail Moiseevici Botvinnik – şahist şi Kol Kitvey Uri Zvi Grinberg, 1991. Decedat la
inginer de computere. Născut la Kuokkala, 17 Ramat Gan, 1981.
august 1911. Campion mondial de şah, 1948Ovadia Yosef (Abdullah Youssef) – rabin
1963. Decedat la Moscova, 1995.
şi om politic israelian. Născut la Baghdad, 24
Reuven Feuerstein – psiholog clinic şi septembrie 1920, imigrat în Palestina cu familia,
educativ. Născut la Botoşani, 21 august 1921, 1924. Şef-rabin sefard al Israelului, 1973-1983,
stabilit în Palestina, 1945, a întemeiat Centrul lider al partidului Shas, 1984-2013, a redat deminternaţional pentru îmbunătăţirea potenţialului nitatea evreilor de origine orientală. Decedat la
de învăţătură (ICELP) la Ierusalim. Premiul Ierusalim, 2013.
Israel pentru ştiinţe sociale, 1992. Decedat la
Elie (Eliezer) Wiesel – scriitor şi filozof.
Ierusalim, 2014.
Născut la Sighetu Marmaţiei, 30 septembrie
Samuel David Luzzatto (ShaDaL) – poet, 1928, stabilit în SUA, autor a 57 de cărţi asucomentator şi analist al Bibliei Ebraice şi Talmu- pra Holocaustului. Premiul Nobel pentru Pace,
dului. Născut la Trieste, 22 august 1800. Printre 1986. Preşedinte al Comisiei Wiesel pentru
scrieri: Perushey ShaDaL (comentarii la Biblia Cercetarea Holocaustului în România. Decedat
Ebraică); Grammatica della lingua ebraica. la New York, 2016.
Decedat la Padua, 1865.
Evrei decedaţi în lunile august-septembrie
Franz Viktor Werfel – scriitor. Născut
Isaac Levitan – pictor. Născut la Wirballen,
Lituania, 30 august 1860. Promotor al picturii la Praga, 10 septembrie 1890, în exil, 1938peisagiste. Decedat la Moscova (4 august 1945. Printre romane: Cele patruzeci de zile
de pe Musa Dagh. Decedat la Los Angeles, 26
1900).
Vladimir Zeev Jabotinsky (Altalena) – august 1945.
Melvin Schwartz – fizician. Născut la New
lider sionist, scriitor, orator. Născut la Odessa,
1880. Fondator al Legiunii Evreieşti, al Alianţei York,1932. Specialist în fizica particulelor. PreSioniştilor Revizionişti şi al organizaţiei de tine- miul Nobel pentru fizică, 1988. Printre lucrări:
ret Betar, 1923. În 1930 i se interzice intrarea în Principles of electrodynamics. Decedat la Twin
Palestina. Decedat la New York, 4 august 1940, Falls, Idaho, 28 august 2006.
Ilya Grigorievici Ehrenburg – scriitor.
reînmomântat la Ierusalim, 1964.
Edith Stein (Teresa Benedicta) – filozof. Născut la Kiev, 1891. Printre scrieri: Viaţa
Născută la Breslau, 1891, convertită la catoli- zbuciumată a lui Lasik Rojtschwantz; Dezghecism, călugăriţă carmelită. Scrieri filozofice şi ţul (roman care a dat numele noii perioade,
teologice. Deportată şi ucisă la Auschwitz, 9 au- după moartea lui Stalin); Cartea neagră (prigust 1942, canonizată şi declarată sfântă, 1988. ma lucrare documentară despre Holocaust,
David Bergelson – scriitor şi publicist idiş. împreună cu Vassily Grossman); Oameni,
Născut la Okhrianovka, Ucraina, 12 august ani, viaţă (memorii). Decedat la Moscova, 31
1884. Arestat, 1949, împuşcat în închisoarea august 1967.
Viktor Frankl – psihiatru. Născut la LeoLubyanka din Moscova în noaptea 12-13 august
1952. Reabilitat, operele lui complete publicate poldstadt, Austria, 1905, supravieţuitor al Holocaustului. Întemeietorul logoterapiei. Printre
în 1961.
Selman Waksman – biochimist şi microbi- scrieri: Trotzdem Ja zum Leben sagen: ein
olog. Născut la Nova Pryluka, Ucraina, 1888, Psychologie erlebt das Konzentrationslager.
imigrat în SUA, 1910. Descoperitor al strepto- Decedat la Viena, 2 septembrie 1997.
Edward (Ede) Teller – fizician. Născut
micinei şi a altor 20 de antibiotice. Premiul Nobel
pentru medicină, 1952. Decedat la Woods Hole, la Budapesta, 1908, emigrat în SUA, 1935.
Părintele bombei cu hidrogen, apoi activ
Massachusets, 16 august 1973.
Iosif Sava (Segal) – muzicolog. Născut la pentru folosirea energiei atomice în scopuri
Iaşi, 1933. Premiul Academiei Române. Printre paşnice. Printre scrieri: The structure of
scrieri: Harpiştii regelui David; Variaţiuni pe matter; The legacy of Hiroshima; Memoirs:
o temă de Chagall. Decedat la Bucureşti, 18 a Twentieth-Century journey in science and
politics. Decedat la Stanford, California,
august 1998.
Yom-Tov Lipmann ben Nathan Ha-Levy 9 septembrie 2003.
Silviu Brucan (Saul Bruckner) – politician
Heller – rabin, talmudist, cabalist. Născut la
Wallerstein, Bavaria, 1579. Mare Rabin al şi analist politic. Născut la Bucureşti, 1916.
Pragăi, 1627-1629, şi unul dintre cei doi Mari Ambasador al României în SUA şi la ONU,
Rabini ai Cracoviei, 1643-1657. Printre scrieri: 1955-1962, unul dintre autorii Scrisorii celor
Tosafot Yom-Tov, comentariu la Mişna. Decedat şase. Printre scrieri: Pluralism şi conflict social;
la Cracovia, 19 august 1654.
O biografie între două revoluţii: de la capitalism
Joel Teitelbaum (Ioiliş Teitelboim) – rabin la socialism şi retur. Decedat la Bucureşti, 14
hasidic. Născut la Sighetu Marmaţiei, 1887, sta- septembrie 2006.
bilit la New-York, 1946. Fondator al hasidismului
Simon Wiesenthal – supravieţuitor al Hode Satmar (Satu-Mare), oponent sionismului. locaustului, cunoscut ca „vânătorul” de nazişti.
Printre scrieri: Divrey Yoel, consultaţii cazuistice Născut la Buczacz, Galiţia, 1908. Printre scrieri:
halahice. Decedat la New York, 19 august 1979. Asasinii printre noi. Decedat la Viena, 20 sepLeon Trotsky (Lev Davidovici Bronste- tembrie 2005, înmormântat la Herzliya, Israel.
in) – om politic sovietic. Născut la Yanovka,
Alberto Moravia (Pincherle) – scriitor.
Ucraina, 1879. Oponent al lui Stalin, pleacă în Născut la Roma, 1908. Romanele lui prezintă
exil, 1929, stabilindu-se în Mexic. Printre scrieri: problemele existenţei. Printre ele: Indiferenţii;
Istoria revoluţiei ruse; Revoluţia permanentă; Ciocciara; Conformistul. Decedat la Roma, 26
Viaţa mea. Asasinat la Coyoacan, Mexic, 21 septembrie 1990.
august 1940.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Drumul
spre teatru

Speranţa – o utopie?

Marilia Samper, recomandată
de tânărul şi foarte activul regizor
Vlad Cristache, este o scriitoare
născută în Brazilia, care a trăit
prin Irak, Mexic, Guatemala şi
s-a stabilit în Spania.
S-ar putea spune că la originea dramei sale
„Umbre”, pusă în scenă la Naţional, se află două
fapte diverse. Cel mai important: dispariţia unei
fete pe drumul revenirii spre casă. O dispariţie misterioasă, şi
multă vreme fără urme, în ciuda repetatelor căutări în pădurea din
proximitate. Victimă a unui viol, ea fusese (pentru ştergerea dovezilor) zdrobită cu roţile maşinii, stropită cu benzină şi incendiată.
Întâmplarea creează şi alimentează, la rându-i, printre părinţii
victimei şi cei din vecinătatea lor multe întrebări, nelinişti, duce la
deteriorarea relaţiilor, la înstrăinări definitive. Şi încă generează
(alt aspect important) un climat de pândă şi suspiciune maladivă,
gata să ducă la sacrificarea ca „ţap ispăşitor” a unui nevinovat
(un străin, emigrant fără acte, fără adăpost, fără memorie şi în
parte afazic).
Marilia Samper imaginează şi contrapune trei fire epicodramatice, fără legătură între ele. Insistă, mai întâi, pe relaţiile
părinţilor fetei, ce formau până atunci un cuplu solid, în ideală
simbioză cu copilul lor, vesel şi echilibrat. Mută apoi atenţia pe
lipsa de comunicare şi pe tensiunile mai vechi şi mai noi dintre un
tată, devenit (prin plecarea, absenţa soţiei) excesiv de bănuitor,
autoritar, chiar tiranic, şi fiul său.
Frământările lor sunt contrapunctate de dialogurile dintr-o a
treia familie – un cuplu de bătrâni, împreună de o viaţă. Cei doi,
ajunşi în scaunul cu rotile, sunt obsedaţi fiecare de „supravieţuirea” celuilalt. Opun însă temerilor, fricii, angoasei existenţiale
(iminenţa morţii) o splendidă seninătate, tandreţe, grijă faţă de
celălalt, voinţă de a trăi cu seninătate fiecare clipă.
„Violenţa” lumii fiind lăsată în fundal, tema din „Umbre” devine:
cum facem faţă unei situaţii de suferinţă extremă, cum depăşim
absenţa, cum depăşim experienţa dispariţiei unei fiinţe iubite.
Piesa nu e fără cusur (construcţie, relevanţă a dialogurilor,
evitare a verbalizărilor repetitive şi monotone). Îi recunosc însă
autoarei voinţa de a sonda ce se întâmplă în lăuntrul oamenilor,
mai ales în situaţii-limită. Şi îi preţuiesc mesajul: pledoaria pentru
estomparea „umbrelor” şi căutarea luminii speranţei.
Spectacolul lui Vlad Cristache (regie, scenografie, ilustraţie
muzicală, lighting design) propune o teatralitate modernă, esenţializată ce dezvoltă sugestive metafore ale singurătăţii şi alternează
drama cu un „comentariu” distanţat şi voit relaxat.
Punctul forte al montării rămân interpreţii. În fruntea distribuţiei:
Mariana Mihuţ şi Victor Rebengiuc, în al căror dialog tulburător
regăsim (ca în magice oglinzi paralele) atât istoria Bătrânului şi
a Bătrânei cât şi emoţionanta poveste de viaţă şi creaţie a celor
doi mari artişti. Minunaţi sunt şi Ana Ciontea, Mircea Rusu şi
Gheorghe Visu şi surprinzătorul, aici, Gheorghe Pătru (Străinul).
Descoperim în „Umbre” şi talente ale unei a treia generaţii: tinerii
Alexandra Sălceanu şi Emilian Mârnea.
NATALIA STANCU

UN E S C O ş i … P a x A r a b i c a

Dacă ar fi să ne luăm după propriul său site,
UNESCO ar trebui să acţioneze pentru „a clădi
temelia păcii în minţile oamenilor”. Pace de care
azi ar fi fost mare nevoie, dar Pax UNESCO este,
de fapt, o Pax Arabica şi are tot atât de mult în
comun cu liniştea popoarelor, pe cât avea şi Pax
Romana. Ca să ne lămurim cât de „paşnică” a fost
cea din urmă, pe care istoricii o aşază între 27 î.e.n.
şi 180 e.n., să ne amintim că intrarea romanilor în
Ierusalim şi distrugerea celui de-al doilea Templu
au avut loc în vara anului 70, comemorată şi azi
de Tişa be Av! Aşa că, să ne ferească Dumnezeu
de asemenea pace!
Cât de ruşinos de mult s-a îndepărtat UNESCO
de noţiunile de pace şi echitate ne-au arătat
deciziile acestei organizaţii, în care Israelul este
considerat „putere ocupantă” până şi în Ierusalim,
iar locurile sfinte, precum Zidul Plângerii, sunt desemnate numai prin apelativul lor arăbesc. Probabil
că pentru UNESCO, ca şi pentru Hamas, cei trei
terorişti care au venit dinspre complexul Esplanadei Moscheilor şi au încercat să se refugieze tot
acolo, după ce au ucis doi poliţişti israelieni, erau
trei martiri luptând împotriva „puterii ocupante”!
O altă mostră a obiectivităţii şi dragostei de
pace a dat-o, pe 7 iulie, Comitetul UNESCO pentru
Patrimoniul Mondial, reunit la Cracovia (Polonia),
care a hotărât că Mormântul Patriarhilor din Hebron
(Peştera Macpela), un loc sfânt pentru toate religiile
avrahamitice, unde odihnesc Avraham şi Sara, Isac
şi Rebeca, Iacov şi Leah, este exclusiv un „patrimoniu palestinian”, şi chiar unul aflat „în pericol”.
Că amintitul Comitet al UNESCO a luat o decizie în total dezacord cu bunul simţ, cu realitatea
şi cu istoria nu e nici măcar surprinzător. Dar este
de-a dreptul ridicol ca o organizaţie pretins culturală
şi devenită exclusiv politică să ignore referirile unanime ale Torei, Bibliei şi Coranului la mormintele
sfinte din Peştera Macpela. Toate cele trei cărţi
sfinte arată că patriarhul Avraham (Ibrahim, pentru
musulmani) a cumpărat peştera cu 400 de sicli de
argint, pentru a deveni loc de îngropare pentru el
şi soţia lui, Sara, pentru fiii săi Isac şi Iacov, cu
soţiile lor, Rebeca şi Leah! Dar asta nu înseamnă
nimic pentru Comitetul pentru Patrimoniul Mondial!
Decizia de la Cracovia nu ar trebui să surprindă
pe nimeni, atât pentru că UNESCO a demonstrat
de mult că nu se teme de ridicol, cât şi pentru că
o privire asupra componenţei celebrului Comitet
(Angola, Azerbaidjan, Burkina Faso, Coreea de
Sud, Croaţia, Cuba, Filipine, Finlanda, Indonezia,
Jamaica, Kazahstan, Kuweit, Liban, Peru, Polonia,
Portugalia, Tunisia, Turcia, Tanzania, Vietnam şi
Zimbabwe) ne arată că nici nu ar putea emite alt

Gândul
scris

fel de reglementări. Statele
musulmane deţin majoritatea, motiv pentru care
organizaţia a şi decăzut la statutul de goarnă a
intereselor palestiniene! Ca atare, nici o mirare că
12 ţări au votat pentru înscrierea oraşului vechi
din Hebron, inclusiv a Peşterii Macpela, ca patrimoniu palestinian, şase s-au abţinut şi trei au votat
împotrivă. Şi asta, în condiţiile în care inspecţia la
complexul care acoperă azi Peştera Patriarhilor
nu a avut loc, iar „ancheta nu a putut stabili dacă
situaţia de pe teren îndeplineşte criteriile pentru
clasificarea ca loc aflat în pericol şi nici dacă incidente recente au sporit nivelul de ameninţare al
sitului istoric”, după cum se arată chiar în textul
deciziei. Dar astea sunt fleacuri pentru susţinătorii
cauzei palestiniene.
O întrebare firească ar fi de ce Peştera Macpela
şi moscheea de deasupra sunt în pericol. Răspunsul UNESCO este simplu: pentru că se află sub
protecţia forţelor israeliene, considerate ca fiind
ale unei „puteri ocupante”!
Un aspect se cere neapărat lămurit: deşi documentele adoptate de UNESCO nu au nici un efect
politic concret, aceste decizii nu sunt deloc lipsite
de importanţă, pentru că ele constituie tot atâtea
atentate la istoria Israelului şi tot atâtea tentative
de a demonstra că acesta nu are nici un drept de
suveranitate asupra unor locuri ca Ierusalimul sau
Hebronul. Este un perfid joc de biliard, în care o
bilă este lovită în zona istoriei, pentru a produce
efecte în cea a geografiei, pentru a demonstra
că un eventual stat palestinian ar fi singurul care
ar putea pretinde suveranitatea unor regiuni din
Israelul istoric!
Un alt efect concret al unor astfel de decizii „nevinovate” din domeniul cultural şi istoric este că ele
agită spiritele şi diminuează şansele procesului de
pace. De exemplu, imediat după vot, comunitatea
evreiască din Hebron a solicitat guvernului de la
Ierusalim să ia măsuri pentru a creşte prezenţa
israeliană în oraş şi pentru a aproba construirea
de noi locuinţe pentru evrei!
Iar premierul Netanyahu a decis retragerea a
încă un milion de dolari din cotizaţia Israelului la
ONU, sumă care va fi folosită pentru înfiinţarea unui
muzeu al prezenţei evreieşti în Hebron.
Să mai adăugăm că Autoritatea Palestiniană a
aplaudat decizia UNESCO, comentând că „lumea
a recunoscut dreptul nostru de a înscrie Hebronul
sub suveranitate palestiniană”!
Ferească Dumnezeu de Pax Arabica, bazată
pe un simulacru de voturi democratice!
ALX. MARINESCU

Un capitol din istoria privată a teatrului românesc postbelic

Cine nu şi-l mai
aminteşte pe Alexandru Andy, are acum
ocazia să-şi împrospăteze memoria, cu
ajutorul unui savuros
volum de amintiri, intitulat (mai modest
decât ar trebui) Sus
cortina! Mini-amintiri
din lumea teatrului*
şi ajuns – o premieră
pentru literatura română din Israel – la a doua ediţie.
Reputat autor de teatru, de cuplete şi
scheciuri dramatice şi de televiziune, Andy
a străbătut toată istoria scenei româneşti
postbelice, de la ucenicia desfăşurată în
Baraşeum-ul lui Otto Marcovici şi până la
afirmarea plenară din anii ’60-’70, când
devenise unul dintre cei mai importanţi
autori de texte de revistă, atât pentru
teatrele bucureştene, cât şi pentru radio şi
televiziune. Colaborator al unor mari actori,
ca Mircea Crişan, Radu Beligan, Grigore
Vasiliu-Birlic, Toma Caragiu, Florin Piersic,
Horaţiu Mălăele, Maia Morgenstern, al
Realitatea
cărţii
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unor reputaţi regizori şi oameni de cinema
şi televiziune, ca Octavian Sava, Sică Alexandrescu sau Ion Popescu-Gopo, al unor
muzicieni ca Harry Reininger, Alexandru
Andy a reuşit performanţa de a-şi continua
activitatea la un nivel la fel de înalt şi după
ce a făcut Alia. În Israel, a lucrat atât pe
scenele în limba ebraică, unde a cunoscut
un succes notabil, cât şi pe cele româneşti,
pe care s-a străduit să le „alimenteze” mereu cu spectacole şi actori de calibru, veniţi
din ţară (chiar şi în anii dificili, de dinainte de
căderea comunismului). A ajuns, de altfel,
purtat de talentul său, şi la Hollywood, unde
i-a cunoscut pe Burt Lancaster şi pe Woody
Allen, semn că, într-un climat politic mai
favorabil, şcoala românească de teatru şi
film ar fi putut pătrunde pe piaţa mondială...
Memoriile lui Alexandru Andy sunt,
trebuie spus, la înălţimea acestei cariere
de excepţie. Sunt extraordinar scrise,
cu acel simţ al echilibrului şi conciziei
specific umoriştilor de clasă, conţin momente semnificative din istoria teatrului
românesc postbelic şi, mai ales, reînvie
o lume a valorilor, de care astăzi avem
atâta nevoie. Anecdoticul, care este şi
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el din belşug, nu reprezintă, totuşi, miza
principală a acestor nepreţuite amintiri,
ci e doar vehiculul care îl conectează pe
cititor la lumea evocată aici, în care memorialistul a trăit şi pe care textul său o
face să învie. Sunt bucăţi de proză de cea
mai bună calitate, încărcate de o înaltă
etică a artei şi a relaţiilor umane.
Mă încearcă, însă, după lectura cărţii,
şi un sentiment de tristeţe. Pe de-o parte,
deoarece redescopăr (ca de fiecare dată
când citesc memoriile unui scriitor român
din Israel) câţi oameni de valoare a pierdut România, din cauza comunismului,
a Holocaustului şi a antisemitismului. Pe
de alta, pentru că Alexandru Andy ne readuce în faţa ochilor, pe „scena” memoriei
noastre culturale, scene întregi de viaţă
teatrală, cinematografică şi de televiziune: un întreg segment de cultură română, care, în acei ani (’50-’70), în pofida
cenzurii şi a dictatului ideologic, avea un
nivel foarte înalt. Chiar şi glumele, chiar
şi divertismentul. Prin comparaţie, ceea
ce avem astăzi, în aceste domenii, nu
prea se poate compara cu ce a fost... Nu
e nostalgie, e o observaţie neutră, făcută
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cu probele pe masă: chiar în volumul de
faţă, Alexandru Andy ne oferă, pe lângă
momente luminoase din istoria scenei
noastre (din România şi din Israel), şi
texte ale sale, care au constituit, la momentul respectiv, mari succese. Nivelul
lor artistic le situează în altă galaxie, faţă
de vulgaritatea şi superficialitatea divertismentului contemporan...
Pe scurt, o carte minunată, scrisă de
un umorist serios (nu e niciun joc de cuvinte, marii umorişti sunt oameni serioşi!),
cu talent de povestitor, dar şi cu conştiinţă
de custode al unei părţi din istoria teatrului
românesc şi israelian. Sus cortina! Miniamintiri din lumea teatrului ar merita să
fie mai bine popularizată şi în România.
Iar Alexandru Andy ar merita măcar
o emisiune omagială la Televiziunea
Română.
RĂZVAN VONCU

*ALEXANDRU ANDY – Sus cortina!
Mini-amintiri din lumea teatrului, ediţia a II-a,
Editura Familia, Rishon LeZion, 2017.
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