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Începutul Holocaustului

În noaptea de 9 noiembrie 1938, numită de istorici
„Noaptea de cristal“ sau „Noaptea sticlei sparte“, s-au
luat primele măsuri fizice împotriva evreilor de pe teritoriul
Germaniei. Pretextul folosit pentru declanșarea violențelor
l-a constituit uciderea secretarului Legației germane de la
Paris, Ernst von Rath, la 7 noiembrie, de un tânăr evreu
originar din Polonia, Herschel Grynszpan, ai cărui părinți
fuseseră expulzați din Germania. Antisemitismul latent a
luat amploare odată cu anunțarea atentatului la radiodifuziunea germană, prezentat drept un act ostil pus la cale de
„evreimea mondială“; Hitler a aprobat verbal pogromul, iar
ministrul Propagandei Publice, Joseph Goebbels, a ordonat
distrugerea magazinelor evreiești și incendierea sinagogilor. Șeful Oficiului Suprem al Securității Reichului, Reinhard
Heydrich, a interzis poliției și pompierilor să intervină.
Conform statisticilor, aproximativ 400 de evrei au fost
uciși în Germania, peste 30.000 au fost arestați și internați
în lagărele de la Dachau, Buchenwald și Sachsenhausen,
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mai mult de 1000 de sinagogi au fost arse, iar peste 7500 de
magazine și proprietăți evreiești au fost devastate și jefuite. Atrocitățile au fost comise în intervalul 9-13 noiembrie,
deși oficial acestea încetaseră la 10 noiembrie. Trupele SA
(Sturmabteilung) și SS (Schutzstaffel), alături de civili germani, au distrus cu barosul lăcașuri de cult mozaic și magazine evreiești, cioburile căzute pe străzi stând la originea
denumirii „Noaptea de cristal“. Acest eveniment marchează
începutul prigonirii evreilor și al tragediei Holocaustului,
culminată cu execuția a 6.000.000 de evrei în lagărele de
exterminare naziste.
Claudia BOSOI
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„Să ne ținem în pas cu vremea”
Convorbire cu președintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer

Mottoul președintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, „să ne ținem în pas cu
vremea” – îndemn extras din urarea făcută de Ziua Radioului la împlinirea a
89 de ani, transmisă de Radio România Actualități, posturile regionale, Radio
România Cultural și Radio România Internațional – este pus în practică în fiecare
zi. Faptul reiese și de astă dată din implicarea în evenimente de anvergură –
Festivalul Internațional „Mihail Sebastian”, de la Brăila; vernisajul expoziției
dedicate sinagogilor din România, organizată la Palatul Patriarhiei, concomitent
cu un simpozion pe aceeași temă –, din intensa, variata sa activitate comunitară.
Prezența la Festivalul cumulând noi valențe de la o ediție la alta, apreciat ca
benefic pentru urbea brăileană în declarații pentru Radio România Actualități,
a fost un prilej să „ia pulsul” comunității brăilene și al celor învecinate.
– Evaluări privind viața comunităților
evreiești de la Dunăre?
– La întâlnirea cu conducerea
comunității brăilene am făcut o scurtă
analiză a situației patrimoniului comunitar. În unele cazuri, se impun măsuri
urgente de valorificare. Pentru fosta sală
„Macabi”   și fosta mikva, am solicitat
măsuri de promovare spre vânzare sau
proiecte de parteneriat. În altele – de
reparare și modernizare, cum este cazul
sediului comunitar. Revizitând Templul
Meseriașilor din Galați și Templul Israelit
din Tulcea, de curând reabilitate, am trăit
momente de satisfacție constatând că
sunt bine întreținute, că se fac eforturi
umane și financiare de către conducerea
acestor două comunități, în mod special,
de președinții lor, ing. Sorin Blumer și prof.
Solomon Faimblat. Restaurările de temple
și sinagogi devin, chiar în condițiile unui
număr scăzut al membrilor de comunități,
importante modalități de cunoaștere și
recunoaștere reciprocă pentru vizitatori
din țară și străinătate.  Ei se întorc acasă
nu numai cu impresii despre valoarea
celor văzute, ci și cu informații despre
viața de altădată a acestor comunități.  La
Tulcea, imagini ale urbei interbelice pot fi
accesate pe net. Tot pe net pot fi găsite
programe de vizitare a muzeelor evreiești
din țară și din străinătate. Am identificat
posibilități de valorificare, prin activități
culturale și artistice, a celor două temple.
– Solicitări, inițiative?
– Președintele C.E. Galați, ing. Sorin Blumer, mi-a solicitat sprijin pentru
obținerea în cât mai scurt timp a unei
autorizații ISU pentru funcționarea în deplină legalitate a Templului Meseriașilor.
Firește, am acționat cât mai operativ. La
întâlnirea cu primarul Municipiului Tulcea, Constantin Hogea, la care a asistat
și omul de afaceri tulcean Victor Iancu,
proprietar al Hotelului „Europolis” și al
fostului Navrom Tulcea, am propus un
proiect special, gen „Podurile Toleranței”,
care să fie organizat tot de BBR, întrucât
la Tulcea există o bună conviețuire între
cele 18 minorități etnice trăitoare acolo.
– Situația cimitirelor evreiești din
comunitățile amintite?
– Problema întreținerii lor, ca și a
cimitirelor evreiești din toată țara, este
pe cât de necesară, pe atât de dificilă.
De altfel, la o recentă reuniune a Comitetului Director al Federației s-a decis
organizarea unei reuniuni naționale la
CIR „Be Yahad” – Cristian, dedicată
analizării situației cimitirelor evreiești
din România, cu participarea factorilor
implicați din București și din țară.
– Impresii de la expoziția „Temple
și sinagogi din România...” la Palatul
Patriarhiei?
– Vernisajul, urmat de un simpozion
pe aceeași temă, despre care R.E.
relatează pe larg în acest număr, a însemnat o ieșire cu totul specială în lumea
românească, evidențiind valoarea patrimoniului noastru sacru, vechi de circa
200 de ani, creat prin resurse financiare
proprii. A fost un prilej de deschidere și
apropiere între oameni de religii diferite,
care au aceeași rădăcină monoteistă.
A fost un eveniment cu impact major în

viața Capitalei, a țării, cu ecouri peste
hotare. Expoziția itinerantă va poposi
la Mitropolia Banatului, la ICR – Israel
și la alte reprezentanțe ale ICR-ului din
capitalele europene.
– Teme de dezbatere la recenta reuniune a Comitetului Director?
– Elaborarea unui program concret
de acțiuni și măsuri în vederea mai
bunei valorificări și administrări a patrimoniului imobiliar; organizarea unei
ample consfătuiri intercomunitare pe
tema întreținerii cimitirelor și a valorificării
terenurilor libere de morminte; aprofundarea unor propuneri privind grila de
salarizare în cadrul F.C.E.R., urmând ca
la viitoarea întrunire să se stabilească
măsuri în acord cu actualul cod fiscal
și cu noul sistem de taxe și impozite;
estimări privind impactul acestor măsuri
asupra sistemului economic-financiar al
F.C.E.R.
– Elaborarea Memorandumului cu
Fundația „Caritatea”, perioada 20182020?
– A fost punctul central al lucrărilor la
recenta reuniune a board-ului Fundației
„Caritatea”. Reprezentanții F.C.E.R. au
prezentat o primă analiză referitoare
la modul de utilizare a alocațiilor între
anii 2015-2017 și au propus un plan de
perspectivă. Proiectul Memorandumului
va fi supus dezbaterilor și aprobării la
viitoarea reuniune a Comitetului Director
și la cea a Consiliului de Conducere a
F.C.E.R.
– Principale puncte pe agenda Consiliului de Conducere?
– Probleme de strategie în viitor
privind Fundația „Caritatea” și analiza
tuturor solicitărilor de alocații venite de la
potențialii beneficiari din țară și din străinătate pentru perioada 2018-2020. O
mențiune specială: Fundația „Caritatea”
și-a îndeplinit obligațiile asumate față
de F.C.E.R., conform Memorandumului
pentru perioada 2015-2017.
– Relații ale F.C.E.R. cu organizații
evreiești internaționale?
– Prin participarea vicepreședintelui
și secretarului general ai F.C.E.R., ec.
Ovidiu Bănescu și Eduard Kupferberg,
a directorului CAPI, ing. Rudy Marcovici, la reuniuni de interes comunitar
internațional de la Bruxelles, Budva
(Muntenegru), Cape Town, Berlin și
Viena s-au realizat importante schimburi
de experiență, o mai bună cunoaștere a
activităților Diasporei evreiești.
– Perspective?
– Viitoare reuniuni ale Comitetului
Director, Consiliului de Conducere al
F.C.E.R., board-ului Fundației „Caritatea”; lansarea volumului II al Memoriilor
lui Filderman la Salonul Iudaica de la
Târgul de Carte Gaudeamus, a impresionantei lucrări „Eva, fata mea“, de
Agnes Zsolt, precum și a cunoscutului
roman epistolar „Marienbad”, de Șalom
Alehem, toate apărute la Editura Hasefer; implicarea în Programul Bereshit
15; reinaugurarea Sinagogii din Alba
Iulia; Hanuchiada 5778; comemorarea
Zilei Internaționale a Holocaustului în
renăscuta comunitate din Zalău.
Iulia Deleanu

Vizita ministrului român de externe,
Teodor Meleșcanu, în Israel

În zilele de 23 și 24 octombrie a.c., ministrul român de externe Teodor Meleșcanu
a efectuat o vizită în Israel. Cu câteva zile
în urmă, în cadrul reuniunii de la București
a Alianței Europene pentru Israel, el a scos
în evidență longevitatea și importanța
relațiilor dintre cele două țări, pe care le-a
calificat excepționale.
În Israel, Teodor Meleșcanu a fost
primit de președintele Reuven Rivlin,
de premierul Benjamin Netanyahu, care
îndeplinește și funcția de ministru de externe, s-a  întâlnit și cu Gilad Erdan, ministrul
afacerilor strategice, securității publice și
informațiilor, cu Tzipi Hotovely, ministrul
adjunct al afacerilor externe, cu Yoseph
Yonah, președintele Grupului de prietenie
Israel-România din Knesset, cu ambasadorul Colette Avital, secretarul general
al Organizației Mondiale Evreiești pentru
Restituirea Proprietăților, cu Avi Gabbay,
liderul Partidului Muncii. Programul a cuprins și o vizită la Memorialul Martirilor și
Eroilor Holocaustului
Yad Vashem, unde
ministrul a depus o
coroană de flori în
„Sala Aducerii Aminte”, precum și o întâlnire cu Arhimandrit
Teofil Anăstăsoaie,
reprezentantul Patriarhiei Române la
Locurile Sfinte.
În cadrul convorbirilor cu președintele
Israelului, au fost
evocate legăturile tradiționale de prietenie dintre cele
două țări și nivelul excelent al cooperării dintre România și Statul Israel,
consolidate pe parcursul a 69 de ani
de relații diplomatice neîntrerupte.
S-a subliniat necesitatea diversificării
cooperării economice și sectoriale, în
perspectiva reluării celei de-a treia sesiuni a consultărilor interguvernamentale
româno-israeliene. O atenție specială   a
fost acordată combaterii antisemitismului
și promovării educației în această direcție,
se arată într-un comunicat al MAE român.
S-au abordat și aspecte ale cooperării în
cadrul instituțiilor multilaterale, precum și
un schimb de opinii cu privire la problemele internaționale de interes major și la
evoluțiile regionale, mai ales perspectivele
procesului de pace în Orientul Mijlociu –
criza din Siria, Irak și regiunea Golfului,
precum și perspectivele acordului nuclear
cu Iranul. Preşedintele Reuven Rivlin a
mulțumit pentru sprijinul acordat de România în cadrul instituțiilor europene în a explica problemele Israelului și și-a manifestat
preocuparea față de poziția Iranului de

susţinere a organizațiilor teroriste din zonă.
Teodor Meleșcanu a vorbit despre
importanța combaterii antisemitismului.
„Am venit aici după ce am vizitat Yad
Vashem și, după părerea mea, oricine
are vreo problemă cu istoria ar trebui să
viziteze măcar o dată Yad Vashem”, a
spus ministrul român. El a menționat rolul
jucat de România în formularea și adoptarea definiției de lucru a antisemitismului
în perioada în care Bucureștiul a deținut
președinția IHRA. După părerea ministrului
român de externe, „acest lucru  a avut un
mare impact asupra societății”.
Primindu-l pe ministrul român de externe, premierul Benjamin Netanyahu a
relevat că această vizită este semnul unei
prietenii îndelungate și productive între
Israel și România. Teodor Meleșcanu a
adăugat că există un parteneriat firesc între cele două țări. Interlocutorii au discutat
despre extinderea cooperării bilaterale în
domeniile ciberneticii, agriculturii, tehnologiei și despre alte
inițiative.
La sfârșitul vizitei,
ministrul român de
externe a avut o întâlnire festivă cu repre
zentanți ai comunității
israelienilor de origine română, în cadrul căreia a înmânat
decorațiile conferite
de președintele Klaus
Iohannis consulilor
onorifici ai României
în Statul Israel, Benjamin Baratz, dr.Herman Bercovici și Alexander Landesberg.
Făcând un bilanț al rezultatelor vizitei
într-un interviu acordat lui Dragoș Ciocârlan, corespondentul postului Radio
România Actualități, Teodor Meleșcanu a
menționat obiectivul intensificării colaborării bilaterale pe multiple planuri, susținut
printr-un viitor protocol ce se va semna la
următoarea întâlnire guvernamentală dintre România și Israel, și scrisoarea trimisă
de premierul   Mihai Tudose omologului
său israelian, în care își exprimă dorința
de a intensifica cooperarea în domeniile
energiei, cybersecurității, securității în
infrastructură, managementului apei și
dezvoltării unei agriculturi sustenabile în
România. Israelul, a declarat ministrul de
externe, este o țară stabilă și predictibilă
și există speranțe ca în aceste condiții să
se reia mai multe inițiative în Orientul Mijlociu, inclusiv negocieri de pace cu partea
palestiniană, unde România susține ideea
existenței a două state și dialogul direct
dintre părți.
Eva Galambos

Politica externă româno-israeliană
analizată de parlamentari

În ziua de 19 octombrie 2017 a avut 1948, nu a rupt relațiile diplomatice cu
loc o întrevedere a membrilor Comisiilor acest stat ca urmare a Războiului de Şase
pentru politică externă ale Senatului și Zile din 1968; avem un parteneriat între
Camerei Deputaților, concele două Parlamente; și,
duse de senator Cristian
poate cel mai important,
Sorin Dumitrescu și deputat
comunitatea israeliană de
Biro Rozalia-Ibolya, cu o
origine română numără
delegație a Comisiei pentru
aproximativ 400 000 de
politică externă și apărare
oameni, care constituie un
din Knesset, condusă de
important liant între cele
Avi Dichter, președintele
două popoare.
Comisiei.
Avi Dichter a subliniat,
Au fost abordate aspecla rândul său, că Româte privind relația bilaterală
nia s-a dovedit a fi, de-a
în plan politic, economic și
lungul timpului, un prieten
al cooperării internaționale.
adevărat al Israelului, care
Cristian S. Dumitrescu a
înțelege problemele reale
subliniat că relația deosebit
cu care se confruntă acesde bună pe care România
ta. În acest sens, domnia
o are cu Statul Israel se
sa a făcut apel la partea
bazează pe un parteneriat
Avi Dichter, membru Knesset română de a continua spristrategic și pe patru coordojinul, cu precădere în canate importante: țara noastră a recunoscut drul forurilor și organismelor internaționale.
Israelul de la formarea acestuia, în anul
(M.O.)
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E v eniment e x cepți o na l l a P atriar h ie
Expoziția „Temple şi sinagogi din România. Patrimoniu evreiesc, național și universal“
Vernisajul-eveniment al expoziției „Temple și sinagogi din România”, deschis de
directorul Departamentului Cultură, Artă şi Media al F.C.E.R.-C.M. (DCAM), Robert
Schorr, urmat de simpozionul „Sinagoga - loc de rugăciune, învățătură, adunare”, de
la Palatul Patriarhiei, moderat de președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, s-au înscris
în conceptul promovat de domnia sa, „prin cunoaștere reciprocă la recunoaștere
reciprocă”. Expoziția – prezentând 25 de roll-up-uri cu imagini de temple și sinagogi
de pe teritoriul României, cu texte informative asupra atestării lor istorice, stilurilor
arhitecturale, incluzând lăcașuri existente, precum și unele dintre cele distruse în
timpul Holocaustului sau demolate sub regimul Ceaușescu, ca și sinagogile restaurate în număr mare în ultimul deceniu, obiecte de cult mozaic de remarcabilă valoare
artistică – a constituit o importantă contribuție la dialogul dintre cultele religioase
din România, fapt de interes major pentru societatea românească. Anvergura evenimentului a fost dată de tematica expoziției și de locul său de desfășurare, dar și
de prezența liderilor F.C.E.R., CEB, BBR, Fundației „Lauder”, a unor personalități
din viața religioasă – printre care Muftiul Iusuf Murat, Arhimandritul Bisericii Armene, I.P.S. Datev Hagopian, înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române –, din sfera
politică, culturală, a unor reprezentanți ai Corpului Diplomatic acreditați în România.
Expoziția și simpozionul de la Patriarhia Română, vorbind despre reușita F.C.E.R.
de a conserva moștenirea iudaică, a fost și un nou prilej de a combate antisemitismul, xenofobia, rasismul. A fost numitorul comun al alocuțiunilor rostite de P.F.P.
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R.); președintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer; consilierul prezidențial, arh. Sergiu Nistor; secretarul de stat pentru
Culte, Victor Opaschi; prim-rabinul Rafael Shaffer. Simpozionul a fost întregit de comunicări despre: istoricul sinagogilor din România – arh. Aristide Streja; distrugerile
din anii Holocaustului – secretar științific al CSIER, dr. Anca Tudorancea; acțiunea
concertată, în prezent, de restaurare a sinagogilor – director adjunct al CAPI, arh.
Lucia Apostol. Acestea din urmă – însoțite de imagini vizionate la retroproiector.
Prezentatorul expoziției și moderatorul simpozionului au adus mulțumiri fotografului
George Dumitriu, de la Institutul de Monumente Istorice, tuturor celor implicați în
organizarea evenimentului. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit la Palatul
Patriarhiei o agapă în onoarea oaspeților.
O mențiune specială pentru colectivul care a organizat expoziția și simpozionul,
condus de Robert Schorr și alcătuit din Anca Tudorancea (CSIER), Carmen Iovițu
(Muzeul de Istorie a Evreilor din România), Lucia Apostol (CAPI), deputatul Silviu
Vexler, Eduard Kupferberg (secretar general al F.C.E.R.), Silvian Horn (director
F.C.E.R.), Adrian Cioflâncă (CSIER), Irina Spirescu (CSIER), Silvia Solomonovici
(Departament Cultură), Irina Cajal (subsecretar de stat, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale).
Fotografiile au fost realizate de George Dumitriu, iar grafica de Sorin Vinţeanu.

Dr. Aurel Vainer:
„Act de curaj civic”

„Emoția specială” trăită de președintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, la acest eveniment s-a datorat „performanței de a fi
ajuns la Palatul Patriarhiei o expoziție
despre temple și sinagogi din România,
rezultat al înțelegerii dintre conducerea
B.O.R. și F.C.E.R. Ce e mai frumos decât
spațiul în care ne adunăm spre a ne ruga
și a studia?”. Lăcașurile de cult mozaic
din România, reabilitate astăzi cu ajutorul
autorităților de stat centrale și locale, au
fost construite din fonduri proprii. Au existat peste 1400, dintre care s-au păstrat
86; funcționale – 53; monumente istorice
– 35. Din acest punct de vedere,  în raport
cu celelalte țări ex-comuniste, România
se află pe locul întâi. „Avem datoria să
menținem în viață patrimoniul iudaic
sacru, deopotrivă evreiesc, românesc și
universal”. Între 2005-2017 peste 20 de
sinagogi au fost reabilitate din fonduri
ale F.C.E.R., ale Fundației „Caritatea”,
cu sprijinul autorităților centrale și locale.
Expoziția va   deveni itinerantă, datorită
interesului de a o găzdui, exprimat de
mitropolii din țară.
Ideea expoziției și a simpozionului
dedicate sinagogilor din România a pornit
de la faptul că sinagoga este instituția
centrală a vieții comunitare evreiești: Bet
Tfila, Bet Haknesset, Bet Hamidraș. În
anii Holocaustului, sinagoga a însemnat
o sursă de speranță. Mulțumind gazdei,
P.F.P. Patriarh Daniel, vorbitorul a amintit
de recenta sărbătorire a 10 ani de la întronizare, prilej cu care i s-au recunoscut trei
însușiri primordiale ale unui lider spiritual:
credința în Dumnezeu, cultura, curajul.
„Această expoziție dedicată sinagogilor
din România la Palatul Patriarhiei este un
act de curaj civic în spiritul bunei înțelegeri
între oameni”. Este un comportament de
care Preafericirea Sa a dat dovadă în
multe rânduri. Nu demult, la una dintre
reuniunile Consiliului Consultativ al Cultelor, a susținut propunerea ca toate cultele
să beneficieze de ajutorul statului român,
propunere adoptată în Parlament, de care
a beneficiat și Cultul Mozaic. În urmă cu
doi ani, P.F.P. Patriarh Daniel a fost printre susținătorii ideii de organizare a unui

simpozion despre Decalog la Templul
Coral reinaugurat, manifestare la care a
și participat, împreună cu   președintele
României, cu alte înalte oficialități ale statului și cu lideri ai celorlalte culte. „Avem
datoria – a mai subliniat   președintele
F.C.E.R. – să păstrăm aceste sinagogi,
peceți ale vieții evreiești în România”,
fiindcă „a ne ruga înseamnă a trăi”.

P.F.P. Daniel, patriarhul B.O.R.
a apreciat relațiile cu F.C.E.R.
B.O.R. apreciază prezenţa şi contri
buția evreilor din România în diverse
domenii de activitate spirituală, culturală,
artistică şi socială, a spus întâi-stătătorul
acesteia.
La vernisajul expoziției, Preafericitul
Părinte Daniel a vorbit despre o tradiție
de cooperare între Patriarhie și F.C.E.R. și
a afirmat că ideea expoziției i-a aparținut
președintelui Vainer.
P.F.P. Daniel a menţionat templele din
Ierusalim, semnificația sinagogilor, mai
ales în exilul babilonian, subliniind că
Isus și ucenicii lui au predicat în sinagogi.
Comunitățile creștine desprinse de sinagogi au preluat spațiul sacru al templului
iar bisericile creștine, împărțirea   acestuia. Alte moșteniri ale creștinismului de
la iudaism sunt Ierusalimul, orașul sfânt
pentru ambele religii, Cartea Psalmilor și
bogăția spirituală a Vechiului Testament.
Patriarhul B.O.R. a amintit că arhitectura

unor sinagogi din România cuprinde motive tradiționale românești, dar și unele
biserici au elemente din tradiția biblică
iudaică. „Este foarte important de reținut
că, după cum biserica este lăcașul de
cult al comunităților creștine, tot așa sinagoga este un simbol al vieții și activității,
spiritualității și culturii comunităților
evreiești.”
În cadrul alocuţiunii la simpozionul care
a urmat vernisajului, Patriarhul Daniel a
salutat cele două inițiative ale F.C.E.R.C.M. de a organiza, în perioada 14-24
noiembrie 2017, în colaborare cu Secretariatul de Stat pentru Culte, Expoziția „Temple și sinagogi din România. Patrimoniu
evreiesc, național și universal“, precum şi
Simpozionul „Sinagoga – loc de rugăciune, învățătură şi adunare”.
În cadrul expoziției şi simpozionului
organizate la Palatul Patriarhiei Române,
F.C.E.R.-C.M. dorește să prezinte în imagini şi cuvinte o parte din patrimoniul său
sacru, de o deosebită valoare istorică și
religioasă, dar și de o deosebită valoare
arhitecturală și artistică, punând accentul
pe conservarea acestuia și pe promovarea lui ca valoare națională și universală.
Biserica Ortodoxă Română, a subliniat  P.F.P. Daniel, are o tradiție bogată de
conviețuire, bună înțelegere şi cooperare
cu minoritățile etnice şi religioase aflate
pe teritoriul României. În mod deosebit,
ea apreciază prezenţa şi contribuția
evreilor din România în diverse domenii
de activitate spirituală, culturală, artistică
şi socială.
Tema simpozionului, a spus vorbitorul,
respectiv „Sinagoga – loc de rugăciune,
învățătură şi adunare” ne oferă posibilitatea de a medita mai atent asupra istoriei şi
semnificației spațiului sacru în viaţa unei
comunităţi religioase şi etnice.
Templul de la Ierusalim era locul sfânt
unde preoţii poporului evreu aduceau jertfe comunitare zilnice, unde evreii se rugau
împreună, dar şi locul unde se aduceau
jertfe suplimentare de Şabat şi alte sărbători (cf. Numeri cap. 28-29); de asemenea,
se aduceau jertfe în nume personal ca
mulţumire adusă lui Dumnezeu, precum
şi pentru ispășirea unor păcate personale.
Templul era compus din trei spaţii
distincte: Sfânta Sfintelor – spaţiul interior

rezervat pentru rugăciunea Marelui Preot,
care intra aici o dată pe an, Sfânta (sau
Curtea înaltă) – spaţiul interior rezervat
pentru rugăciunea preoţilor; şi Curtea
mare, exterioară, în care intrau evreii şi
alte etnii (neamurile), iar în mijlocul ei se
afla o curte mai mică în care intrau numai
evreii.
Apariția sinagogii ca lăcaș de închinare este legată în general de exilul babilonian, după dărâmarea Primului Templu
al poporului evreu, în anii 587-586 î.Hr.,
precum şi după dărâmarea celui de-al
Doilea Templu, în anul 70 d.Hr., în timpul
împăratului roman Titus, evenimente
istorice triste care au determinat exilul
şi începutul reuniunilor religioase în alte
locuri decât la Templul din Ierusalim.
Sinagoga este termenul general folosit pentru o adunare a iudeilor, a celor
de religie mozaică, iar prin extensie,
termenul reprezintă şi clădirea în care
se realizează o astfel de întâlnire pentru
desfășurarea cultului. În perioada lui Isus
din Nazaret exista Templul din Ierusalim,
dar şi sinagogile erau deja o realitate în
toate comunităţile de evrei cunoscute, a
precizat Preafericitul Părinte Daniel.
Comunităţile creştine, deşi la un moment dat s-au despărțit de sinagogile
evreieşti, au preluat totuși din tradiţia
iudaică delimitarea unui spațiu sfânt, consacrat lui Dumnezeu, în lăcașul de cult.
Totodată, asemenea termenului sinagogă, şi termenul biserică se aplică mai întâi
comunității credincioșilor şi apoi clădirii
sau edificiului în care se adună comunitatea pentru rugăciune şi învățătură sfântă.
În spiritualitatea creştină ortodoxă,
lăcașul de cult nou construit devine prin
consacrare „casa lui Dumnezeu” şi „poartă a cerului” (Facere 28, 17), așa cum
auzim în rugăciunile de sfințire a noii biserici. Edificiul noului lăcaș de cult creștin
ortodox se sfințește mai întâi în exterior
pentru a delimita spaţiul sacru, ca fiind
„casa lui Dumnezeu”.
Relațiile de respect şi de înţelegere
reciprocă, de prietenie şi de cooperare
dintre creştini şi evrei se bazează în primul rând pe o bogăţie spirituală comună
izvorâtă din Descoperirea sau Revelația
dumnezeiască cuprinsă în Legea dată
lui Moise, în Psalmi şi în Profeţi, bogăţie
pe care Biserica Ortodoxă o păstrează şi
o cultivă permanent în viaţa sa liturgică,
alături de tradiţia apostolică a Noului Testament şi de tradiţia patristică a Bisericii.
Într-o lume din ce în ce mai secularizată, istoria şi semnificațiile teologice şi
duhovniceşti ale spaţiului sacru, precum
şi întreaga bogăţie a spiritualităţii iudeocreştine ne cheamă azi să redescoperim
adevărul că omul este chemat la sfinţire
în relaţie cu Dumnezeu Cel Sfânt şi la
iubire smerită şi darnică faţă de oameni,
iar pierderea dimensiunii sacre sau sfinte
a vieții duce la o criză de umanitate.
CLAUDIA BOSOI
IULIA DELEANU
DAN DRUȚĂ
EVA GALAMBOS
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Festivalul Internațional „Mihail Sebastian” sub semnul multiculturalității

Ionel Cândea, Nadia Ustinescu, Aurel Vainer, Lucian Romaşcanu (de la stg. la dr.)

Avanpremiera Festivalului
În perioada 2-4 noiembrie a.c., la
Brăila a avut loc cea de-a V-a ediție a
Festivalului Internațional „Mihail Sebastian”, desfășurat sub patronajul Ministerului
Culturii și Identității Naționale și organizat
de F.C.E.R împreună cu autoritățile locale
brăilene.
Noutățile au constat în primul rând
în punerea festivalului sub semnul
multiculturalității specifice Brăilei, apoi în
sporirea caracterului internațional al manifestării, datorat prezenței unor participanți
din Argentina, Canada, Franța, Germania,
Israel, Republica Moldova, România, precum și ridicării gradului de complexitate
a Festivalului.
Deschiderea oficială a avut loc în foaierul „Mihail Sebastian” al Teatrului „Maria
Filotti” din localitate, moderator fiind Robert Schorr, directorul Departamentului
Cultură, Artă, Media al F.C.E.R. Au participat Lucian Romașcanu, ministru al Culturii
și Identității Naționale, dr. Aurel Vainer,
președinte F.C.E.R.-C.M., Alexandru
Jantea-Crican, viceprimar al Municipiului
Brăila, Francisk Iulian Chiriac, președinte
al Consiliului Județean Brăila, prof. univ.
dr. Ionel Cândea, director al Muzeului Brăilei „Carol I”, Nadia Ustinescu, președinte
al Comunităţii Evreilor din Brăila.

Urloib” („Jocul de-a vacanța în… idiș”),
cu actorii Geni Brenda (TES) și Carol
Feldman (Israel). A urmat „Un drum de vis
de la Nopți fără lună și Potopul la Steaua
fără nume”, o dramatizare și prelucrare
de Mihail Sebastian după John Steinbeck
și S. Berger, interpretată de actorii de la
Teatrul „Karov”, Tel Aviv (Israel), condus
de Nico Nitay şi de Carol Feldman.
Corul „Macabi” al C.E. din Brăila,
dirijor Bogdan Lifșin, Monica Wardimon
(Yiddishpiel – The Yiddish Theater) din
Israel, și Maia Morgenstern (TES), împreună cu Bucharest Klezmer Band, dirijor
Bogdan Lifșin, au cântat piese de muzică
tradițională evreiască.
Un recital extraordinar, intitulat „Lirismul în culori de toamnă”, a fost susținut
de soprana Irina Iordăchescu (Opera
Națională din București) și tenorul Mario
Vasiliu, acompaniați la pian de Ieronim
Buga.
A cincea ediție a Festivalului „Sebastian” a fost realizată în parteneriat cu
Ministerul Culturii și Identității Naționale,
JDC, Fundația Caritatea, Comunitatea
Evreilor din Brăila, Teatrul „Maria Filotti”,
Muzeul Brăilei „Carol I”, Instituția Prefectului, Consiliul Județean și Primăria
Municipiului Brăila, Biblioteca Județeană
„Panait Istrati”, sponsor fiind Romaqua
Group Borsec.
Eforturi deosebite pentru reușita Festivalului au fost făcute de Robert Schorr
și Silvia Solomonovici.

Lucian Romașcanu:
Sebastian este îndreptățit
să aibă un festival

Maia Morgenstern

A urmat o serie de manifestări artistice,
începând cu proiecția filmului documentar
„Mihail Sebastian”, de Mihai Vișinescu,
urmată de recitalul extraordinar „Amistad”, susținut de Berti Barbera (România)
și Mariano Castro (Argentina), precum și
de spectacolul teatral „Neranțula”, de Panait Istrati, în interpretarea trupei teatrului
„Maria Filotti”, care au fost bine primite
de public și au ilustrat, de la bun început,
multiculturalitatea la care ne-am referit.
În după-amiaza celei de-a doua zile, în
afara conferințelor prezentate pe larg mai
jos, au continuat manifestările artistice,
mult mai numeroase la această ediție
decât la precedentele. George Custură
(Teatrul „Sică Alexandrescu” Brașov) și
Claudia Motea (Uniunea Artiștilor Plastici)
au jucat în „Singurătatea unui om singur”
la Sala Mare a Teatrului „Maria Filotti”,
unde a avut loc și spectacolul după nuvela
lui Mihail Sebastian, intitulată „Deschiderea stagiunii”, susținut de Andrei Sochircă
de la Teatrul Național „Eugène Ionesco”
din Chișinău (Republica Moldova).
La Templul Coral din Brăila a fost
întâmpinată Regina Șabat, urmată de
tradiționalul Oneg Șabat.
Ultima zi a Festivalului a adus o nouă
suită de spectacole la Teatrul „Maria
Filotti“, incluzând „Dus Șpil Als Ferien –

Ministerul Culturii dorește să fie cât mai
multe astfel de manifestări, iar Mihail Sebastian este îndreptățit să i se organizeze
festivaluri, a declarat ministrul Culturii și
Identității Naționale, Lucian Romașcanu.
Mihail Sebastian a trăit o etapă tumultuoasă din istoria României dar a demonstrat prin exemplul lui că prin prietenie
și înțelegere reciprocă se pot depăși
diferențele. În cadrul Festivalului „Sebastian“ încercăm să rememorăm viața
și opera lui și să descoperim noi valențe.
Prin ceea ce a făcut, Mihail Sebastian a
unit comunitatea evreiască cu românii.
De la Sebastian trebuie să învățăm cum
trebuie să se desfășoare prietenia dintre
evrei și români, a spus Lucian Romașcanu
şi a urat succes Festivalului.

Dr. Aurel Vainer:
să se instaureze spiritul păcii
După ce i-a mulțumit ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, pentru că a
acceptat patronajul Festivalului și a oferit
și o sponsorizare, președintele F.C.E.R. a
subliniat cele două înțelesuri ale cuvântului pace: cel concret și cel de instaurare a

Corul „Macabeii“ Brăila

spiritului păcii, inclusiv în lumea politică,
unde, conform lui Iuliu Maniu, nu trebuie
să existe dușmani, ci doar adversari.
Atunci când Mihail Sebastian a lăcrimat
la mormântul lui Nae Ionescu, a arătat
că el nu cunoștea dușmănia, a subliniat
Aurel Vainer.
Vorbitorul a trecut în revistă noutățile
Festivalului, arătând că acestea vor genera „trei zile de cultură intensă și intensivă”,
a mulțumit autorităților locale pentru cooperare și a amintit că acestea au oferit
un loc pentru amplasarea unui bust al lui
Mihail Sebastian, dar că religia mozaică
interzice sculpturile care reprezintă figuri
umane.
Viceprimarul orașului Brăila, Alexandru Jantea-Crican, a subliniat importanța
Brăilei în cultura românească, amintind
că aici s-au născut multe personalități,
inclusiv Mihail Sebastian. Municipiul Brăila acordă tot sprijinul pentru organizarea
unor evenimente culturale, cum este și
Festivalul internațional „Mihail Sebastian”,
a spus el.

Dr. Ionel Cândea: „Brăila
are conștiința multiculturalității sale”

tea lansării, Roxana Neagu, redactor al
revistei „Ex Libris“ a Bibliotecii Judeţene,
a prezentat activitatea ce se desfășoară
aici, inclusiv conținutul revistei, ale cărei
ultime două numere s-au ocupat de Mihail
Sebastian.
În cuvântul său, președintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, a afirmat că a rămas
impresionat de această bibliotecă și de
activitatea ce se desfășoară aici și a
mulțumit pentru tot ce s-a făcut legat de
Mihail Sebastian.
Alexandru Marinescu, directorul editurii Hasefer, a prezentat volumul „Bucuriile
muzicii”, o continuare a activității lui Geo
Șerban de a valorifica texte mai puțin
cunoscute din publicistica scriitorului. „Bucuriile muzicii”, a opinat vorbitorul, are un
titlu foarte bine ales. Valoroasă în această
culegere este căutarea de către Sebastian a valorilor muzicale autentice, scriitorul
declarând chiar că este un ascultător de
muzică „incompetent” dar că, pentru el,
muzica este o reverie, un fel de narcotic.
Modest, Sebastian face o analiză extrem
de interesantă a fenomenului muzical, a
spus A. Marinescu.
Geo Șerban a povestit de unde i-a
provenit pasiunea pentru Sebastian. Mai
întâi i-a stârnit interesul, iar după aceea
a devenit o preocupare. Numărul cronicilor l-a determinat să pregătească și
un al doilea volum al „Bucuriilor muzicii”,
care va apărea anul viitor, tot la Hasefer.

Acestea au fost cuvintele cu care
prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru
corespondent al Academiei Române,
și-a început alocuțiunea. El a amintit
că, dacă pe 2 noiembrie, la Brăila a fost
inaugurat Festivalul
Internațional „Mihail
Sebastian”, pe 28
octombrie, în același
oraș a fost celebrată
Ziua Marelui „Nu”, o
zi importantă pentru
comunitatea elenă,
amintind momentul în care Atena a
spus „nu” Ultimatumului lui Mussolini.
În acest context,
dr. Ionel Cândea a
menționat definitiNico Nitay şi trupa Teatrului Karov
varea unui volum
despre contribuția comunității bulgare la Geo Șerban a confirmat că Sebastian nu
dezvoltarea Brăilei, dar și participarea la avea pregătire muzicală și că experiența
sărbătorile romilor și lipovenilor.
de critic muzical a căpătat-o pe parcurs,
Vorbitorul a reluat ideea amplasării astfel că în anii 1938-39 devine cel mai
unui monument al lui Mihail Sebastian în bun cronicar muzical.
Brăila, mai ales că, în 2018, anul Cen„Mihail Sebastian, într-o vizită ineditenarului Marii Uniri, Brăila aniversează tă la Luvru“ este rezultatul descoperirii
650 de ani de existență, eveniment care de către cercetătorul Petruș Costea a
ar trebui marcat și printr-un monument unui manuscris inedit al scriitorului, din
reprezentativ al lui Sebastian, reflectând perioada lui pariziană. Acest text, sub o
contribuția comunității evreiești la dezvol- formă oarecum diferită, a apărut într-o
tarea orașului.
corespondență publicată în „Cuvântul”.
Cercetătorul intenționează să publice
manuscrisul în întregime.
Salcâmii din Brăila,

imortalizați de Sebastian

Nadia Ustinescu, președinta C.E. Brăila, a arătat că Mihail Sebastian merită o
reverență din partea noastră, ținând cont
de cât de mult a scris în puținul timp în
care a trăit. Astăzi, putem cunoaște viaţa
și suferințele lui, reflectate în întreaga sa
creație, în care se regăsesc și salcâmii,
notă aparte a orașului Brăila. De aceea,
trebuie să ne bucurăm că a scris teatru
și, de fiecare dată când vedem piesele
lui, avem senzația prezentului. De fiecare dată salcâmii vor înflori când îl vom
omagia pe Sebastian la Brăila, a spus
președinta C.E. din localitate.

„Bucuriile muzicii”:
Mihail Sebastian, cronicar muzical
A doua zi, în frumoasa Bibliotecă
Județeană „Panait
Istrati“ a fost lansat
volumul realizat de
istoricul literar Geo
Șerban, intitulat „Bucuriile muzicii” și în
care au fost adunate cronicile muzicale semnate de Sebastian. Moderatorul
evenimentului a fost
Robert Schorr. Înain-

Prof. Ioan Munteanu:
„Mihail Sebastian și provincia”
Fin cunoscător al operei lui Sebastian,
prof. Ioan Munteanu și-a axat expunerea
pe patru etape din viața lui Iosif Hechter:
când dorea să evadeze din Brăila, unde
se sufoca din cauza provincialismului;
când ajunge la București, descoperind
că și Capitala era tot o provincie; când
reușește să fugă la Paris, numai pentru
a descoperi că nici acest oraș nu era
altceva decât o altă provincie; după care,
în sfârşit, nu mai vrea decât să revină
la Brăila, unde i se părea că își va găsi
liniștea, în faţa antisemitismului. Casa
din Brăila devine astfel casa visurilor și
un refugiu posibil din calea legionarilor și
a politicii antisemite.

Dr. Viorel Coman: Metamorfoza
perechilor în „Jocul de-a vacanța”
Reputatul profesor brăilean consideră
că „Jocul de-a vacanța” este „placa turnantă a teatrului lui Mihail Sebastian și un
nucleu de modernism în teatrul românesc
și european”, dat fiind că un conflict extern, clasic, este înlocuit cu unul intern,
EVA GALAMBOS
ALEXANDRU MARINESCU
(Continuare în pag. 21)
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Israel – un secol de la apariția Declarației Balfour
Pentru Israel, 2017 este anul a trei
aniversări care au pus bazele actualului
stat evreu: noiembrie 1917 – Declarația
Balfour; noiembrie 1947 – votul în cadrul
ONU cu privire la partiţia teritoriului; iunie
1967 – Războiul de șase zile și recucerirea
unor teritorii ale Israelului istoric.
La 2 noiembrie a.c. s-a împlinit un secol de la redactarea documentului în care
Marea Britanie promitea sprijinul pentru
crearea „unui cămin al evreilor” în Palestina. Acea scrisoare (vezi foto alăturată),
care cuprinde  sintagma amintită, semnată
de ministrul britanic de externe, lordul  
Arthur Balfour, și adresată lordului Rotschild, a fost primul angajament oficial
care recunoaște că Palestina de-atunci
trebuia să devină locul unde evreii vor putea să-și facă un cămin. Nu a fost o promisiune de conjunctură, potrivit declarațiilor

oficialilor britanici, ea a fost discutată și
acceptată și de ceilalți aliați ai Marii Britanii
din  timpul Primului Război Mondial, respectiv Franța și Statele Unite, care  au și
susținut ideea prin declarații separate. Mai
târziu și alte state – Italia, Japonia, China –
și-au manifestat sprijinul iar, în 1922, Liga

Mulți ani cu bine,
sănătate și noroc
lui OVIDIU BĂNESCU!

Alegerea lui
Ovidiu Bănescu ca
vicepreședinte al
F.C.E.R., la cel de-al
treilea Congres al
F.C.E.R., s-a dovedit
a fi fost judicioasă și
inspirată, după cum
a demonstrat-o activitatea sa în acest
an și jumătate de
când ocupă a doua poziție din ierarhia
de conducere a Federației.
Excelent din punct de vedere profesional, cu capacități manageriale ieșite din
comun, cu o viteză de reacție întotdeauna
peste așteptări (vezi soluționarea numeroaselor cereri cu care este bombardat),
Ovidiu Bănescu este un demn urmaș
al tatălui său, care a lucrat ani de zile
în cadrul Asistenței, pentru ajutorarea
evreilor necăjiți.
Pe Ovidiu Bănescu, în calitate de
evreu, îl poți găsi la templu, la marile sărbători sau ca participant la evenimentele
organizate de Federație sau JCC.
Îi urăm în continuare putere de muncă,
sănătate și fericire împreună cu frumoasa
lui familie.

Ad Mea Veesrim,
SILVIU VEXLER!

Tânărul deputat
al F.C.E.R., Silviu
Vexler, s-a făcut repede remarcat în
viața comunitară:
pornit de la evidența
computerizată a
cărților din Biblioteca „Dr. Alexandru
Șafran” și asigurarea transmisiilor pe
internet a evenimentelor de anvergură
organizate de Federație și Comunitatea
bucureșteană, Silviu Vexler a devenit
rapid o persoană la care se apela când
trebuia rezolvat ceva încâlcit.
Devenit, în scurt timp, mâna dreaptă
a președintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
care l-a numit consilierul său personal,
n-a precupețit energie, devotament, pricepere pentru a nu dezamăgi încrederea
învestită în el. Totodată, Silviu Vexler a
pus suflet în toate misiunile încredințate
de dr. Aurel Vainer în lumea politică
românească: Secretariat pentru Culte,
DRI, Parlament. Discipolul s-a dovedit
capabil să învețe repede, reușind – din
momentul în care a fost ales deputat din
partea F.C.E.R. în Parlamentul României, în legislatura 2016-2020, până în
prezent – să apere interesele populației
evreiești și să aibă remarcabile realizări,
în special în domeniul apărării drepturilor
supraviețuitorilor Holocaustului. (I.D.)

Națiunilor a inclus-o în textul de acordare a
mandatului britanic de guvernare a Palestinei. Declarația Balfour a fost, în același
timp, o recunoaștere a viabilității idealurilor
sioniste, care au ales teritoriul Israelului
istoric drept locul unde urma să fie creat
Israelul modern. Un detaliu interesant: demersurile pentru obținerea acceptului au
avut loc în casa lui Moses Gaster, rabinul
comunității sefarde din Londra, promotor
la rândul său al idealurilor sioniste.
Declarația Balfour a fost dată în con-

textul desfășurării Primului Război Mondial, când forțele britanice nu cuceriseră
încă Palestina, parte componentă a Imperiului Otoman, aliat cu Germania. Dar
Londra și Parisul făcuseră deja planuri
pentru împărțirea teritoriilor turcești  din
Orientul Mijlociu, mai ales a celor în care
începuse exploatarea petrolului, iar portul
Haifa era capătul unei conducte care
transporta petrolul din regiune, produs
care apoi era transportat cu petroliere în
Marea Britanie. De aceea, englezii doreau  o securitate cât mai mare în zonă
și aveau nevoie de simpatia și sprijinul
populației, atât ale evreilor, cât și ale
arabilor. De menționat că în Declarația
Balfour se stipula că realizarea căminului
evreilor „nu va afecta cu nimic drepturile civile și religioase ale comunităților
neevreiești care trăiesc pe acel teritoriu”.
Chiar și înainte de Declarația Balfour,
mulți evrei, atât dintre cei care trăiau
în yișuv (Palestina), cât și din alte țări,
și-au manifestat dorința de a participa la
război de partea britanicilor. Astfel a fost
organizat mai întâi Corpul de catâri Zion,
care a participat la bătălia de la Gallipoli.
Odată cu intrarea Statelor Unite în război,
a fost creată Legiunea Evreiască, formată
din trei batalioane, majoritatea membrilor
fiind evrei din Statele Unite și Canada, dar
și din foștii membri ai Corpului de catâri.
Legiunea a participat la luptele pentru
cucerirea Palestinei.
În ultimă instanță, mandatul britanic
nu a respectat Declarația Balfour. Pentru
a da satisfacție mișcărilor naționaliste
arabe din Palestina, guvernul britanic a
redus drastic imigrația evreiască   chiar
și în perioada în care în Europa s-a
desfășurat Holocaustul, astfel că ceea
ce ar fi trebuit să fie un loc de salvare a
evreilor nu a putut să-și joace rolul. Nici

după război, Marea Britanie nu a vrut să-i
lase pe evreii scăpați din lagărele morții
să-și găsească un cămin în Ereț Israel.
Abia după Declarația de Independență,
Israelul a devenit cu adevărat țara evreilor
de pretutindeni.
Dacă Declarația Balfour este recunoscută și apreciată de o mare parte a
comunității internaționale, palestinienii și
țările arabe reproșează că partea a doua
a textului Declarației, care se referă la
drepturile neevreilor, nu a fost respectată.
Cu toate avatarurile, Marea Britanie a
dorit să marcheze un secol de la Declarația  
Balfour. Invitat la Londra  la o masă festivă
de către premierul britanic Theresa May,
premierul israelian Benjamin Netanyahu
a arătat că   „în urmă cu o sută de ani,
Declarația Balfour  a deschis calea  restabilirii unui stat independent pentru poporul
evreu pe pământul nostru strămoșesc. O
sută de ani mai târziu, statele noastre,
cele două democrații ale noastre – Israel
și Marea Britanie – sunt aliate și partenere
puternice”. El a  subliniat că palestinienii
ar trebui să accepte, după o sută de ani,
căminul național evreiesc și să recunoască statul evreu. Aceasta, a spus premierul
israelian, ar deschide calea spre pace.
Theresa May a afirmat, la rândul său,
că ”Marea Britanie este mândră de rolul de
pionier jucat în crearea Statului Israel”. Ea
a apreciat bunele relații dintre cele două
țări, a condamnat încercările de delegitimizare a Israelului, s-a pronunțat împotriva
instigărilor palestiniene  dar, referindu-se
la procesul de pace israeliano-palestinian,  
a subliniat și necesitatea unor compromisuri, inclusiv încetarea construirii unor
noi așezări în teritoriile palestiniene. Într-o
convorbire anterioară cu Benjamin Netanyahu, ea a arătat că „așezările ilegale din
teritoriile palestiniene sunt un obstacol în
calea păcii” și a reafirmat poziția britanică
de sprijinire a soluției celor două state.
Eva Galambos

Două orașe, o unică vacanță. Tel Aviv și Ierusalim

Ministerul Turismului din Israel a lansat
la Hotelul Intercontinental din București,
în prezența operatorilor de turism din
România, Campania Land of creation –
Israel, printr-o prezentare a ofertei unice de city break, Două orașe, o unică
vacanță – Tel Aviv și Ierusalim.
Aceasta este de fapt și prima campanie națională de promovare a Israelului
în România, ca destinație turistică, iar
spoturile audio și clipurile video rulează
deja de ceva vreme la radiourile și televiziunile de la noi.
Numărul românilor care aleg Israelul
ca destinaţie de vacanţă creşte de la an
la an, iar companiile low cost, care oferă
de ceva timp zboruri directe, au contribuit
la creșterea numărului de turiști.
Prezent la eveniment, Amir Halevi,
director general în Ministerul Turismului
din Israel, le-a vorbit operatorilor de turism din România despre relațiile dintre
Israel și România, dintre liderii celor două
țări, de-a lungul vremii, dar și despre
apropierea dintre români și evrei și faptul
că ambele țări sunt destinații firești de
vacanță, în egală măsură Israelul pentru
români, dar și România pentru israelieni.
Israelul are însă cel puțin un avantaj, în
această perioadă.
„Vă mulțumesc că ați venit în această
seară friguroasă și ploioasă. Acum, dați-mi voie să vă arăt cum este vremea în
Tel Aviv: 27 de grade Celsius, temperatura
aerului, iar apa mării este ca un jacuzzi,
cu aproximativ 28 de grade”, a spus în
deschidere Amir Halevi.
„A venit timpul să intensificăm relațiile
în ceea ce privește turismul între cele
două țări. Deja, foarte mulți israelieni vizitează România. Prin această campanie,
prin intermediul dumneavoastră, suntem
acum aici pentru a promova Israelul în
rândul românilor. Aceasta este, de altfel,
dincolo de oportunitatea creșterii economice pentru noi toți, din acest sector,
o modalitate de intensificare a bunelor
relații dintre cele două țări.
Sperăm să putem dezvolta infrastructura, numărul zborurilor zilnice București
-Tel Aviv, și facem tot ce putem pentru a

oferi cele mai bune servicii. Construim mai
multe hoteluri și oferim facilități de cazare
low cost. De asemenea, vă pot spune în
premieră că anul acesta vom avea un
zbor direct București-Eilat”, a mai spus
Amir Halevi.
De altfel, Eilat este o destinație în care
Israelul investește foarte mult în ultima
vreme și pe care o promovează și în rândul turiștilor români. Doar până acum s-au
investit peste 100 de milioane de euro în
orașul de la Marea Roșie.
Despre această destinație, dar și despre Tel Aviv și Ierusalim, două orașe ca
variantă a unui singur city break, le-a vorbit
agenților români de turism și directorul
pentru Europa Centrală din cadrul Ministerului Turismului din Israel, Ami Allon.
„Primele trei luni ale anului 2017 au
fost cele mai bune pentru turismul israelian de până acum. În ceea ce privește
România, țara de care mă ocup eu,
avem o creștere a numărului de turiști
de 50%, în primele 8 luni ale anului. Asta
înseamnă că potențialul este uriaș și că
încep să se vadă roadele campaniei pe
care am lansat-o. Numărul turiștilor va
crește mult în viitorul apropiat, mulțumită
acestei campanii, dar mai ales cu ajutorul vostru. Suntem aici să vă spunem
despre această nouă destinație, Eilat, în
scurt timp cu zbor direct din București și
despre două orașe total diferite, Ierusalim

și Tel Aviv, aflate la distanță de doar 40
de minute cu mașina, dar care împreună
pot oferi o adevărată escapadă. Este o
combinație unică de istorie, spiritualitate
și cultură, cu plaja la Marea Mediterană și
distracție. Sunt produse extraordinare, cu
un potențial uriaș, pe care le puteți oferi
de acum înainte clienților voștri”, le-a mai
spus Ami Allon operatorilor de turism din
România.
Dovadă a interesului turiștilor români
pentru Israel este că, la începutul lunii
noiembrie, ministrul Turismului din Israel,
Yariv Levin, a întâmpinat pe aeroportul
Ben Gurion, din Tel Aviv, turistul numărul
3.000.000 care a sosit în Israel în anul
2017. Acest fericit turist a fost Ioana Isac
din România, care a călătorit în Israel
alături de partenerul ei, Mihai Georgescu,
turistul cu numărul 3.000.001 de anul
acesta.
„Este o zi specială. Este un record al
tuturor timpurilor și suntem pe cale să
încheiem un an extraordinar”, a spus Yariv
Levin, care i-a întâmpinat pe cei doi turiști
din România, într-o ceremonie specială,
pe covorul roșu, oferindu-i Ioanei Isac și un
certificat care atestă recordul pe care l-a
stabilit în turismul israelian. Ulterior, cuplul
l-a avut ca ghid în Ierusalim pe premierul
Benjamin Netanyahu.

Ioana Isac şi Mihai Georgescu (dreapta), întâmpinaţi
de ministrul israelian Yariv Levin (centru)

George Gîlea
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„Sper ca liderii lumii de azi să găsească
soluții de pace pentru lumea de mâine”
Interviu cu ing. Iancu Țucărman, la aniversarea de 95 de ani

Puțini au traversat veacul XX și începutul veacului
XXI cu înțelepciunea lui Iancu Țucărman, sărbătorit la
95 de ani, din inițiativa și prin organizarea președintei
Fundației Lauder, Tova Ben Nun-Cherbis, la Complexul Educațional Lauder Reut. O aniversare în cheia
celor trei puncte de reper care l-au sprijinit în anii
premergători și în timpul Holocaustului, în perioada
totalitarismului postbelic: esteticul, eticul, metafizicul.
Ele-i susțin și azi echilibrul, integritatea intelectuală,
știința de a se bucura de viață. În onoarea lui, Ștefan
Aprodu, elev la Liceul „Dinu Lipatti” din București,
a interpretat la vioară o Partită de Bach; membri ai
Orchestrei Naționale Radio, dirijor – Andrei Theodoru, i-au dăruit un fragment din Cvintetul cu clarinet
de Mozart. Și – o valoare formativă: lecția de dirijat
pentru copiii emoționați să primească răspunderea unei baghete prima dată-n viață.
Urări, flori, confetti, prieteni de toate vârstele i-au urat: la mulți ani! Printre ei – lideri
CEB, BBR, AERVH, oficiali de la Inspectoratul Școlar al Sectorului 3 al Capitalei,
cunoscutul violonist și enescolog american originar din România, Șerban Lupu,
filantropul Martin Sternin, el însuși supraviețuitor al Holocaustului. Urări au venit și
din partea sărbătoritului: „Vă doresc sănătate și să vă ajute Dumnezeu să ajungeți
la vârsta pe care o am astăzi și chiar mai mult, în deplină bunăstare și prosperitate”.
Nu există eveniment comunitar de anvergură fără ca Iancu Țucărman, realizator
al emisiunii Ora de muzică clasică la Radio Shalom, să nu zică: „prezent!”
Iancu Țucărman a fost sărbătorit şi de F.C.E.R., la Templul Coral, și de prietenii
de la „casa caldă”. Gazda, ing. Emil Paucev, a avut grijă să creeze o atmosferă
veselă și, vorbind în numele tuturor, să-i ureze „Ad Mea Veesrim”. La aceste felicitări
s-au adăugat şi cele ale delegației JOINT din Israel, care în mod special a ținut să
fie prezentă la eveniment.
– Când v-ați descoperit pasiunea
pentru muzică?
– Tata era proprietarul unui magazin
în care găseai plăci, gramofoane, dar
și biciclete, motociclete, autoturisme.
Magazinul avea un nume proscris în anii
totalitarismului; se chema „Magazinul
anglo-american”. Aveam șase ani. Mă
jucam c-o vioară mică, anume construită
pentru copii. Tata simțea că m-atrage.
„N-ai vrea să-nveți să cânți la vioară?”
„Tare mult”. Părinții mi-au luat profesor.
Una dintre surori, mai mare cu cinci
ani ca mine, cânta și ea la vioară. Mă
lua la concerte ale Filarmonicii ieșene;
concerte-lecții. Înainte de concert, cineva avizat ne vorbea despre compozitor,
împrejurările în care a scris lucrarea din
program, temele ei centrale. Mai târziu,
în anii prigoanei, când am fost dați afară
din școli, am alcătuit, împreună cu câțiva
prieteni, o formație camerală și un grup
teatral. Vioara întâi – eu, vioara a doua
– Mendi Rosenblum, violă – Dolfi Grimberg… După război, Mendi a devenit
celebrul dirijor Mendi Rodan. Plecat în
Israel, a ajuns președintele Academiei de
Muzică „Rubin” din Ierusalim. Dolfi – Anatol Vieru – este considerat unul dintre cei
mai importanți compozitori contemporani
ai României.
– Prietenii durabile?
– Cu Mendi Rodan. Până-n 2009,
când s-a sfârșit, am fost consilierul lui
muzical. În România se sfătuia cu mine
la alcătuirea programelor de concert. Din
´61, când s-a stabilit în Israel, m-a invitat
de cel puțin zece ori să asist la repetiții
generale pentru concerte, urmând să le
susțină în diverse țări din lume. Ultima
noastră întâlnire a fost în 2008; trebuia
să dirijeze un concert preluat de canalul
TV Mezzo și să imprime un DVD cu Recviemul războiului, de Benjamin Britten.
Execuția Recviemului era foarte dificilă:
era nevoie de soprană, tenor, bas bariton,
două orchestre… Trei zile consecutiv
a lucrat câte opt ore, cu scurte pauze.
Când mi-am dat seama că soprana țipă
la acute, i-am zis: „Oprește repetiția!” M-a
ascultat. A fost un succes enorm.
– Profesori de neuitat?
– Melamed-ul care m-a învățat carte evreiască, de la alef-bet la Tanah;
învățătorul Pantelimonescu, care mi-a
insuflat dorința de cunoaștere; profesorul
de gimnaziu și dramaturgul Traian Gheor
ghiu. Între noi exista o comuniune spirituală. Mi-a cerut părerea despre piesa lui
„Fagurii din Munții Vrancei“, care urma
să fie pusă-n scenă la Naționalul ieșean.
Am primit invitație la premieră. Era prieten cu multe familii de evrei și legionarii-l

amenințau cu moartea. În timpul comunismului, a făcut 11 ani de închisoare
fiindcă era țărănist. Am avut și profesori
antisemiți. Era-n ’39, începuse războiul.
Examenele de absolvire, prima treaptă
gimnazială, le-am luat cu note mari. La
germană, unde eram foarte bun, mă ajuta
mult idișul, profesorul m-a lăsat corijent.
La reexaminare am răspuns impecabil.
Rezultatul: Țucărman Iancu – repetent.
– Trăiri din Pogromul de la Iași?
– La opt dimineața, bătăi în ușă: „Ieșiți
afară!” Am fost înșirați lângă zidul casei.
Un soldat și-a încărcat pușca, gata să
tragă-n noi. Un maior l-a întrebat: „Soldat,
ai primit ordin să tragi?” „Să trăiți, domnule
maior, nu”. „Atunci, pleacă imediat de-aici.
Altfel, Curtea Marțială te mănâncă!” Aveam
să-i aflu numele după foarte mulți ani.
Conferențiam la un seminar de instruire
a profesorilor care predau istoria Holocaustului în școli, organizat de Institutul
„Wiesel”. Am povestit scena. „Domnule
Țucărman – s-a ridicat o profesoară – ceea

Cronica BBR

ce ne-ați spus am auzit cuvânt cu cuvânt
de la fiul maiorului Păstrăvanu. Din păcate,
nu mai trăiesc nici fiu, nici tată”. Am fost
duși la Chestură, cu mâinile ridicate. În
rând cu mine – cumnatul. Tata – în stânga
mea. Un plutonier major s-a apropiat de
mine și, luându-mă la bătaie, mi-a scos
ceasul de la mână: „Mă, jidane, n-o să mai
ai nevoie de el!” „Las´ să fie jertfă pentru
tine!”, mi-a șoptit tata. De la Chestură,
am fost duși la gară, vârâți în vagoane,
numărați. Când s-a strigat „137”, am auzit:
„Închideți vagonul!” Primul mort din vagon
a fost un sportiv. Când s-a deschis, la Podu
Iloaiei, din 137 mai trăiau 8. „Doamne,
vorbeam cu Dumnezeu în vagon, nu-i lua
tatei singurul lui fiu!”
– Ce v-a îndreptat spre agronomie?
– În vagon am avut un vis: se făcea
că eram într-o livadă; alături – un lan de
grâu cu maci. La Podu Iloaiei, în lagăr, am
avut de ales să fac muncă obligatorie la
terasamentul căilor ferate sau la o fermă.
Am preferat ferma. În mai ’45 m-am înscris la Facultatea de Agronomie, fiindcă
era singura unde se intra fără examen și
nu voiam să pierd anul. Când am terminat, puteam primi repartiție la Ministerul
Agriculturii. „Vreau să simt mirosul câmpului”, am refuzat. Așa am ajuns inginer la
Buftea-Periș și, foarte curând, inginer-șef.
Director era un fierar cu dosar-beton: fiu
de muncitor. Director adjunct – un clarinetist rom. În ´50 am intrat în minister. În ´53,
când s-a înființat Editura Agrotehnică de
Stat, am fost numit redactor-șef la Secția
Reviste. Șase luni, că nu eram membru
de partid. Nouă ani am fost redactor-șef
adjunct. După ce Moisil a adus din America primul IBM și-a fost creat Centrul de
Calcul Electronic, eu am fost directorul
său tehnic. Adjunct, din aceleași motive.
De acolo m-am pensionat.
– Cum ați devenit voluntar la JCC?
– Am harul să descopăr talente muzicale. La una dintre edițiile Festivalului
„Enescu”, l-am cunoscut pe filantropul
Martin Sternin. De atunci, lucrăm împreună. Eu descopăr talente, el le oferă burse
de studiu. Pe violoniștii Mihaela Mitrofan,
Ștefan Aprodu, violoncelistul Andrei
Ioniță, laureat al Concursului „Ceaikovski”, eu i-am descoperit. Prin 2008-2009,
l-am întrebat pe tatăl unei pianiste, atunci

de 12 ani, Daria Ioana Tudor: „Sunteți de
acord s-o aduc la JCC?”. „Sunt.” Mi s-a
propus să fac Ora de muzică clasică la
Radio Shalom. Cum să n-accept?
– Lumea de azi și de mâine?
– Îmi pare rău că lumea de azi n-a
învățat nimic din trecut. Sper ca liderii ei
să găsească soluții potrivite ca-n lumea
de mâine să fie Șalom (Pace).
Iulia Deleanu

Reușită întâlnire
de lucru
la CIR Cristian

Între 17-21 octombrie 2017, s-a
desfășurat la CIR Cristian o instruire
organizată de F.C.E.R., la care au fost
discutate probleme legate de activitatea
CAPI și de cea de-a noua reuniune a
responsabililor financiari din structura
F.C.E.R. Au participat responsabilii CAPI
din comunități, precum și contabilii care
activează în comunitățile din toată țara și
din Bucureşti.

Din partea F.C.E.R. au vorbit pre
ședintele dr. Aurel Vainer, vicepreședinte
ec. Ovidiu Bănescu, secretar general
Eduard Kupferberg, director ing. Rudy
Marcovici, arh. Lucia Apostol, ing. Preotescu Petrică, ing. Ștefan Lăzărescu, ec.
Benone Georgescu, ec. Victoria Măciucă,
ing. Emil Rosner, Adrian Cremer, Iulica
Licht, ec. Nely Miu, ec. Ivan Truțer, ec.
Valeriu Medeleț și ec. Ionel Horn.
Pentru partea economică, au vorbit
director ec. Silvian Horn, Ovidiu Bănescu,
director Clemansa Teohari, ec. Aurelia
Dițulescu, ec. Valeriu Medeleț, ec. Ionel
Horn și contabil Cornelia Verzea.
A fost o întâlnire reușită și cu multe
învățăminte pentru toţi participanții.
Aizic Iancu

Trecut , prezent , perspective
în viața evreiască din România

Recenta reuniune a BBR a avut trei teme principale: incursiune în istoria Templului Coral; primiri de noi membri în
Grupul de Sprijin și în Forumul BBR; informare din activitatea
președintelui BBR, ing. José Iacobescu.
Voința de deghetoizare și de obținere a cetățeniei de către
evreii din România a stat la baza înființării Templului Coral, a
arătat în comunicarea sa dr. Lya Benjamin. Ideea de a construi la București un templu „după model occidental”, în care
corul să-și aibă rolul său în serviciul divin, s-a născut în 1857,
într-un moment semnificativ pentru evoluția României ca stat
modern: Unirea Principatelor Române. Proiectul făcea parte
din autoemancipare – modernizarea vieții comunitare, fără
încălcarea tradiției –, având ca scop emanciparea de-acum
înfăptuită în vestul Europei. După aprobarea autorităților vremii, Comunitatea Cultului Israelit Modern a cumpărat un teren
în mahalaua Stelei, azi Sf. Vineri, urmând ca inaugurarea
Templului Coral să aibă loc cu prilejul sărbătorilor de toamnă,
1857. Piedicile au venit din interiorul comunității. A existat un
curent contrar de opinie, al cărui port-drapel era rabinul Malbim,
sintetizat în broșura „Câteva cuvinte israeliților supuși străini”,
autor – Israel Herș, în care aceste schimbări erau considerate
expresii ale înstrăinării de sine. Adepții înnoirii au replicat în
scris și prin înființarea Societății de Cultură Israelită, condusă
de Iuliu Barasch. Conflictul s-a încheiat penibil: expulzarea
rabinului Malbim (1864). În același an, conducerea Societății
principalilor fondatori ai Templului Coral a angajat doi arhitecți
vienezi pentru proiect, devize și supravegherea lucrărilor de
construire. În 1866, Comitetul definitiv al Comunității Templului Coral a adoptat Statutul prin care se stipula, între altele,
angajarea unui predicator rabin, doctor în filozofie, cunoscător
de ebraică, germană, franceză, cu obligația de a-și însuși, în
scurt timp, limba română. A fost editată o carte de rugăciuni
în limba română. Un nou obstacol în calea inaugurării Tem-

plului: dezbaterile Adunării Constituante din același an, 1866,
privind articolul despre primirea, necondiționată de religie, a
cetățeniei române din prima Constituție modernă a României, retras din cauza protestelor violente. Manifestanții au
devastat Templul. Casa Regală a contribuit din fonduri proprii
la restaurarea Templului avariat. Inaugurarea a avut loc la
6 iulie 1867, în prezența unor reprezentanți de seamă ai
statului român și a unor diplomați străini. Dr. Lya Benjamin a
trecut în revistă personalitățile rabinice care au slujit în acest
Templu de-a lungul vremii, a accentuat asupra modului în
care Comunitatea Templului Coral s-a implicat în „viața laică a
evreilor bucureșteni”, a relevat funcțiile sale culturale începând
din anii interbelici.
Președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a arătat că, în timpul
Pogromului din 1941 de la București, Templul a fost salvat de
femeia de serviciu, creștină; a mulțumit autorităților de stat
pentru sprijin financiar la restaurarea actuală.
După prezentarea C.V.-urilor și a motivelor de-a face
parte din BBR, av. Iulian-Marius Pîrlog, ing. Dan Negrău au
fost primiți în Grupul de Sprijin; av. Alexandra Weisman și dr.
Heinrich Falic – în Forumul BBR.
Președintele BBR, ing. José Iacobescu, a comparat activitatea Grupului de Sprijin al BBR cu acțiuni similare ale Lojii
B´nai Brith din Franța: colocvii interconfesionale, editări ale
lucrărilor „Evrei și creștini – cunoaștere reciprocă”, „Ierusalim
– diferite perspective”. În pregătirea ediției a V-a a „Podurilor
Toleranței”, domnia sa a solicitat înaltul patronaj al președintelui
României, Klaus Iohannis.
Cocteilul oferit participanților a fost coordonat de Victoria
Demayo, de șeful Serviciului Administrativ al F.C.E.R., Jean
Bercu, și realizat de echipa Complexului „Băluș” de la Căminul
„Rosen”.
E. SUHOR

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 504-505 (1304-1305) - 1 – 30 Noiembrie 2017

7

Din viața tăcută a Israelului
Festivalul de Film Evreiesc, ediția a VII-a, București

Bucharest Jewish Film Festival s-a
ținut anul acesta la Sinagoga Mare și
la JCC București, dar și la Institutul
Cervantes şi la Complexul Lauder-Reut.
Festivalul a fost organizat de Fundația
ArtPromo, cofinanțat de DRI, sprijinit de
F.C.E.R., JCC, Fundația „Lauder”.
Una dintre dominantele celei de-a VIIa ediții a Festivalului de Film Evreiesc de
la București, care a debutat cu alocuțiuni
introductive rostite, la Sinagoga Mare, de
directorul Festivalului, dr. Felicia Waldman, și de directorul său artistic, Liviu
Carmely, cu o postfață muzicală ilustrată
de Formația Bucharest Klezmer Band
(dirijor Bogdan Lifșin), a fost reportajul
artistic despre viața israeliană cea de
toate zilele. Cu o excepție: documentarul
„Epilog“ (scenariul și regia Yariv Mozer):
ultimul interviu al lui Ben Gurion, la 82 de
ani, cu o retrospectivă asupra existenței
sale, parte din începuturile Israelului
modern.
În „Camerele” (regia Eitan Green) reflectorul a fost pus asupra unui moment
tensionat din existența unui dezvoltator
imobiliar trăind într-un apartament pentru cumpărarea căruia s-a împrumutat
în dreapta și-n stânga. Vânat de creditori, fiindcă nu-și poate plăti datoriile la
scadență, încearcă să scape printr-un
subterfugiu naiv: se mută la fratele lui, dar
e repede depistat și amenințat. Încearcă
să se sinucidă, dar familia îl va salva
de la moarte. Există, desigur, elemente
specific israeliene în fundal: simțămintele
copiilor față de istoria Holocaustului, parte
din istoria națională; divergențele dintre
religioși și laici. Finalul, în spirit profund
evreiesc – cultul vieții –, e bine filtrat prin
simțul umorului.
Alt film, aceeași regie: „Printre lacrimi“, în care o necesitate profesională,
examenul pentru permis auto, devine
una tragic-familială. Un film meritoriu
regizat tot de Eitan Green, „Când se lasă
noaptea“, a pus în discuție relații dintre
părinți și copii, metamorfoze în căsnicie,
identitate de sine. Un declic din viața
de noapte a Tel Avivului este punct de
plecare în investigarea cauzelor care
l-au făcut pe Giora, descendent al unei
familii cu norme decente de viață, să fie
certat cu ele. „De când datează setea
asta, autodistrugătoare, de alcool?”,
încearcă să-l diagnosticheze tatăl lui,
medic. „Din copilărie; am simțit de-atunci
un gol în mine pe care n-am știut cum
să-l liniștesc”. Arătătorul se întoarce,
acuzator, spre părinte: „N-am știut să-mi
cresc copiii”. E o frază rostită de tatăl lui
atunci când echilibrul propriei vieți, ajunsă
la bătrânețe, avea să se prăbușească
din cauza soției, dorind despărțirea, și
a lipsei de tangență cu stilul de viață a
copiilor deveniți adulți. Încearcă, atunci,
să-și găsească sprijin în identitatea religioasă catolică, pe care a ignorat-o vreme
de 30 de ani. Intenționează să revină în
locurile natale din Austria, dar e ucis, din
greșeală, într-o reglare de conturi, de unul
dintre interlopii care voiau să-l lichideze
pe Giora. În plan secund – o privire fără
nimic idilic despre relații interumane în
armată. Într-una dintre ciocnirile din Liban
cu teroriști din facțiunea Hezbollah, Giora
atrage atenția superiorului că terenul e
minat. Comandantul nu-l ia în seamă.
Un soldat e ucis, altul e luat prizonier.
Comandantul îl învinuiește pe Giora, care
suportă consecințele. Abia când captivul
e eliberat și are martor, lui Giora i se face
dreptate.
Au fost priviri spre lumea arabă din
diverse unghiuri: etern uman – pași spre
emancipare a femeii arabe („Furtuna
de nisip“, regia Elite Zeher); umoristic
– peripeții din turneul israelian al unei
orchestre egiptene de poliție („Vizita
orchestrei“, regia Eran Kolirin); tragic –
reconstituirea unui atac terorist („Moartea
în autogară“ – regia Tali Shemesh, Asaf
Sudri).
Dintre filmele de la Sinagoga Mare
au mai făcut parte documentare despre
restituirea moștenirii spirituale a evreilor

români: un periplu în cimitire evreiești din
Bucovina („Și lespezile vorbesc“, „Mărturii
scrijelite în piatră“; consultant științific dr.
Felicia Waldmann).
În secțiunea dedicată de organizatorii
festivalului marelui regizor Radu Gabrea,
la JCC a fost proiectat filmul „Călătoria lui
Gruber“, o capodoperă care abordează
tema atât de grea a Pogromului de la Iași.
Radu Gabrea vorbește despre această
istorie tragică prin personajul său, Curzio
Malaparte (interpretat de Florin Piersic
Jr.), scriitor și corespondent de război
pentru „Corriere della Sera“. Nevoit fiind
să-l caute pe un anume doctor Gruber
(interpretat de Marcel Iureș), Curzio află
treptat despre ororile Pogromului de la
Iași. Filmul este inspirat de relatările cuprinse în trei pagini ale romanului „Kaputt“
al scriitorului italian Curzio Malaparte, în
care acesta vorbește despre vizita sa
la Iaşi, la o zi după pogromul suferit de
populația evreiască din oraș.
Un alt film proiectat la JCC a fost
„Furtuna de nisip”, o coproducție IsraelGermania, regizat de Elite Zexer. Filmul
spune povestea a două femei (Jalila și

Layla) care se chinuie să schimbe regulile stricte din tribul de beduini din care
fac parte. O poveste de dragoste despre
tradiții, statutul femeilor, limitări și libertăți.
O altă dramă a fost „Dincolo de munți
și dealuri”, în regia lui Eran Kolirin. Un
film poetic despre destinul unei familii
puse în fața unor situații-limită. „Grădina
Raiului“ este un documentar israelian,
regizat de Ran Tal, care vorbește despre
Gan HaȘloșa, unul dintre cele mai mari și
frumoase parcuri din Israel, mai cunoscut
sub numele Sakhne.
Selecția festivalului a fost cât se poate
de diversă, iar dintre peliculele de anul
acesta a făcut parte și drama „Americanul”, o coproducție Israel-SUA, în regia lui
Eitan Green, care spune o poveste despre
prietenie. Premisa este întâlnirea dintre
un jurnalist sportiv israelian și un jucător
de baschet american, care activează în
Israel. Deși provin din medii foarte diferite,
pasiunea comună îi conduce către prietenie și către îmbrățișarea culturii celuilalt.
Un alt film care ne-a atras atenția este
documentarul canadian „Struma”, regizat
de Simcha Jacobovici. Înainte de a fi un

film, cele 90 de minute pe care le însumează documentarul sunt, de fapt, esența
unui proiect de viață. Sunt zile întregi de
căutări ale urmașului unor pasageri de pe
celebrul vas scufundat în Marea Neagră,
o căutare a adevărului într-o încercare
de salvare a unei memorii care s-a vrut
pierdută.
În anul 2000, nepotul a doi pasageri
de pe vasul Struma, Simcha Jacobovici,
pornește alături de o echipă internațională
de scafandri în căutarea locului în care
au murit bunicii săi. Expediția apare în
jurnalele de știri din toată lumea. Cu greu,
urmașul celor uciși pe mare, alături de alte
sute de evrei plecați din România, află
frânturi de adevăr despre ce s-a întâmplat
în acel sângeros februarie 1942.
În ultima zi a expediției conduse de
Jacobovici, o sută de urmași ai pasagerilor de pe Struma ies în largul Mării Negre
pentru o ceremonie de comemorare a
celor pieriți.
Documentarul lui Simcha Jacobovici
nu are numai scopul de a fi un memorial
pentru această tragedie, dar reprezintă și
o succesiune de aventuri. Un documentar cu un fir narativ captivant, de film de
acțiune.
Iulia Deleanu
George Gîlea

Săptămâna Culturii Israeliene la București

În perioada 30 octombrie - 3 noiembrie
2017, Universitatea din București, secția
de Studii Iudaice a Facultății de Limbi
și Literaturi Străine, Ambasada Statului
Israel în România și Teatrul Evreiesc de
Stat au organizat Săptămâna
Culturii Israeliene. De-a lungul
celor cinci zile, au fost organizate o serie de evenimente
culturale – dezbateri, mese
rotunde, proiecții de filme, spectacole de teatru și reprezentații
muzicale – care au atras un
numeros public.
La festivitatea de deschidere, care a avut loc la Palatul
Facultății de Drept, au luat
parte rectorul Universității din
București, prof. univ. dr. Mircea
Dumitru, prorector conf. univ.
dr. Sorin Costreie, ambasadorul Statului Israel la București,
E.S., Tamar Samash, prof. univ.
dr. Madeea Axinciuc, directorul Departamentului de Hungarologie, Studii Iudaice
și Rromani din cadrul Facultății de Limbi și
Literaturi Străine. Federația Comunităților
Evreiești din România a fost reprezentată
de dr. Aurel Vainer, președinte.
În cuvântul său de deschidere, prof.
univ. dr. Madeea Axinciuc a mulțumit conducerii Universității din București pentru
găzduirea acestei iniţiative și sprijinul
acordat în realizarea acestei săptămâni,
în care „Israelul se află în vizită la Universitatea din București”. Coordonatorul
programului de Studii Iudaice a caracterizat acest demers cultural drept unul „care
asigură accesul spre o altă lume”.
Rectorul Universității din București,
prof. univ. dr. Mircea Dumitru a apreciat strânsa legătură dintre instituția
pe care o reprezintă și mediul cultural
israelian. „În decursul ultimului secol și
jumătate, relațiile pe care le-am avut cu
reprezentanți ai culturii evreiești și israeliene au fost excepționale”, a afirmat el.
Ambasadorul Statului Israel în România, E.S. Tamar Samash, a subliniat
importanța organizării unui astfel de
eveniment, care ilustrează imaginea reală
a culturii Israelului, care are o serie de
specificități. Printre acestea se află istoria
multimilenară a limbii ebraice, ale cărei
texte sacre stau la baza monoteismului,
precum și istoria poporului evreu, care
după aproape 2000 de ani s-a reîntors
în Țara Sfântă.
Prorectorul conf. univ. dr. Sorin Costreie a precizat că întreg proiectul este
destinat studenților, îndemnându-i spre
cunoașterea culturii israeliene, „care
merită toată atenția noastră”. În ceea ce
privește relațiile dintre Universitatea din
București și celelalte universități israelie-

ne, el a precizat că volumul schimburilor
de experiență și mobilităților academice
este în creștere, fapt care contribuie la
definirea instituțiilor de învățământ superior din ambele state.

În mesajul său, Maia Morgenstern a
invitat publicul bucureștean la cele două
spectacole ale Teatrului Evreiesc de Stat,
care se vor juca cu acest prilej, „Varșoviaghid turistic” (regia Eugen Gyemant) și
„Șofer/Pictor“ (regia Alexandru Dabija).
Ambele spectacole fac parte din programul cultural „Viaţa evreiască reflectată în
dramaturgia israeliană“, pe care Teatrul
Evreiesc de Stat l-a derulat cu succes în
ultimii cinci ani, fiind gândit pentru a aduce
în faţa publicului din România piese ale
unor autori israelieni extrem de interesanţi,
texte care să înfăţişeze lumea complexă
a Israelului contemporan. La ambele
reprezentații, sala Teatrului Evreiesc de
Stat a fost arhiplină, spectacolele fiind
primite cu entuziasm de publicul spectator.
Festivitatea de deschidere a fost urmată de lansarea expoziției de fotografie
„Israel în imagini”.

Proiecții de filme și muzică israeliană
Fiecare zi a Săptămânii Culturii Israeliene a adus proiecția unor filme de
succes despre Israel și cultura sa. Astfel,
în prima zi au putut fi urmărite „Wedding
Doll”, o dramă de mare sensibilitate, în
regia lui Nitzan Gilady, documentarul „The
Hummus Movie”, despre unul dintre
cele mai populare preparate culinare
din Orientul Mijlociu, și „Vine fanfara”, o
comedie în care omenia depașește orice
diferență de culturală. Marți a avut loc
proiecția filmului „Bethlehem“ (2013), iar
miercuri – producția „Zero Motivation“
(2014). Fiecare seară a fost acompaniată
de miniconcerte de muzică israeliană,
susținute de foști și actuali studenți ai
secției de Studii Iudaice a Facultății de
Limbi și Literaturi Străine.

Despre Creație în lumea științei
Prim-rabinul Rafael Shaffer a susținut
miercuri, în cea de-a treia zi, prelegerea
intitulată „Creația în lumea științei”, în care
a abordat relația dintre ipoteza
științifică a Creației și geneza
oferită de scrierile sacre. Pornind
de la exemplul astronomului și
fizicianului italian Galileo Galilei,
prim-rabinul Shaffer a afirmat că,
de multe ori, adevărul istoric este
deturnat, arătând că informația
științifică promovată   de el nu
contrazice decât o parte a dogmei religioase care nu are origini
sacre. În viziunea vorbitorului,
manipularea realizată prin vehicularea episodului arderii pe rug
a savantului italian a reprezentat
o adevărată capcană pentru mulţi
intelectuali de valoare. „El a fost
văzut ca un om care contrazice
Creația. Teoria lui Galileo Galilei nu contrazice nimic. Ea contrazice o anumită
formă în care care se comportă Creația,
ceva în care nu e nimic sacru”, a conchis
prim-rabinul Shaffer. El a exemplificat
modele de manipulare a adevărului, materializate inclusiv prin intermediul unor
producții cinematografice sau susținute
de idei tehnico-științifice care nu se opun
cu nimic textului sacru.  

Studiile iudaice şi israeliene
în România
O altă masă rotundă, organizată la sediul Facultății de Limbi și Literaturi Străine
a abordat tema studiilor iudaice și israeliene în mediul academic românesc. Au luat
parte prof. univ. dr. Madeea Axinciuc, dr.
Andrei Oișteanu, conf. univ. dr. Camelia
Crăciun, prof. univ. dr. Liviu Rotman, dr.
Măriuca Stanciu, dr. Ana Bărbulescu, dr.
Valentin Săndulescu, Tania Berg Rafaeli,
Șef-adjunct de misiune, Ambasada Israelului în România, foști și actuali studenți
ai programelor de licență și masterale în
studii iudaice. În cadrul acestei reuniuni
informale, cei prezenți au evocat cele mai
importante momente ale demersurilor
înființării programelor de studii iudaice,
Centrul „Moshe Carmilly”, înființat la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj în anul
1991, fiind primul de acest fel din țara
noastră. Vorbitorii au arătat că acest domeniu relativ nou în România a cunoscut
o ascensiune remarcabilă și completează
cu succes o necesitate academică, alături
de centrele de studii israeliene, precum cel
de la Școala Națională de Studii Politice
și Administrative, care aduce în prim-plan
realitățile politice și sociale ale Statului
Israel.
   Dan Druță
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Hanuca: sărbătoarea și un cântec al sărbătorii
de Hanuca a fost păstrată în cursul întregii
istorii evreiești. Ea s-a transmis sub forma
celor opt lumânărele care sunt aprinse
în serile de ajun ale zilelor de Hanuca.
Tradiția, bazată pe interpretarea rabinică
talmudică a învățatului Rabi Hillel, este:
în fiecare zi, câte o lumânărică în plus,
până în ultima zi; în prima zi este aprinsă
o lumânărică; în cea de-a doua zi două
lumânărele și așa mai departe, până în
ultima zi, când sunt aprinse toate cele
opt lumânărele. Menționăm și faptul că,
prin tradiție, aceste lumânărele nu sunt
aprinse direct, ci cu ajutorul unei alte
lumânări. Aprinderea lor este precedată
de binecuvântări speciale, care amintesc
porunca aprinderii lumânărilor de Hanuca,
minunea de Hanuca făcută strămoșilor „în
acele zile la acest timp”, precum și – în
prima seară a sărbătorii – bucuria că trăim
și am ajuns la această zi. Obligația este de
a aprinde aceste lumânărele în așa fel încât să fie văzute de cât mai mulți oameni:
este comandamentul prezentării minunii
de Hanuca, a difuzării cunoașterii acestei
minuni prin plasarea candelabrului cu opt
brațe la poartă sau la fereastră, pentru a fi
văzut de pe stradă. Aceste candelabre au
opt brațe (sau opt sfeșnice mici) pentru a
pune câte o lumânărică în fiecare dintre
ele, plus încă un braț sau un mic sfeșnic
central, pentru a pune acolo lumânarea
auxiliară (shamash).

în versuri. Dintru început menționez că,
deoarece nu am putut realiza o traducere
versificată în monorimă a strofei a șasea,
am tradus-o sub formă de distihuri. De
asemenea, menționez că nu am putut
respecta numărul de silabe existente în
original pentru a le transfera în traducere.
Maoz Tzur Yeshuaty
(Stâncă, fortăreață a mântuirii mele)
Stâncă, fortăreață a mântuirii mele,
bastionul meu,
Mi-e drag să te laud în vorbă și gândire,
Reînalță Casa Rugăciunii mele, te rog eu,
Și acolo îți voi aduce jertfele de
mulțumire.
Deocamdată pregătește altarul,
Ca înainte, când goneai dușmanul și
uitam amarul,
Atunci voi face o sărbătorire,
Cu un cânt de laudă și fericire,
Pentru a Templului Tău înnoire.

Sărbătoarea de Hanuca combină
elementul istoric și elementul tradițional,
precum și aspecte contemporane care i
s-au adăugat în fiecare generație, inclusiv
în generația de astăzi.
Din punct de vedere istoric, sărbătoarea de Hanuca aniversează victoria
răsculaților iudei împotriva regelui sirian
seleucid Antiochus al IV-lea Epiphanes
și întemeierea regatului Hașmoneu în
Palestina. Liderii răscoalei au fost preoții
din familia Hașmoneilor, sau Macabeii.
Șeful acestei familii era preotul Matityahu
Hașmoneul din Modiin, de lângă Lod.
Răscoala a izbucnit din cauza pretenției
regelui de a fi adulat ca zeu în Templul
de la Ierusalim, fiindu-i dedicate jertfe
în acest scop, lucru acceptat și susținut
– după unele interpretări chiar inițiat –
de evreii elenizați, printre care preoții
elenizați din Templu, dar respins de evreii
tradiționaliști, printre care preoții din familia Hașmoneilor.
Informațiile istorice asupra răscoalei
Macabeilor sunt relativ târzii și parțial
contradictorii. Ca izvor istoric central sunt
citate cele patru Cărți ale Macabeilor.
Dar aceste Cărți sunt mai târzii, păstrate
numai în varianta în limba greacă. Ele nu
au fost codificate în cadrul Bibliei Ebraice
(Tanah), iar evreii au reintrat în contact cu
ele abia în secolul al XVIII-lea.
Elementul central reținut de tradiția
iudaică este minunea uleiului sfânt. Alt
aspect este însăși denumirea sărbătorii,
respectiv purificarea sau reinaugurarea
Templului de la Ierusalim. Tradiția minunii

Cântecul de Hanuca

Simțeam că de nenorociri sufletul meu
s-a săturat,
Puterea îmi pierea în suferința ce
continua să mi-o stingă,
Viața mea o amărâseră, eram îndurerat,
De robia regilor în care eram strâns ca
în chingă.
Dar Mâna cea puternică a Lui,
A scos din mâna lor poporul Lui,
Armata faraonului și neamul său cel crunt,
Căzut-au ca o piatră în mare, în străfund.

După aprinderea lumânărelelor de
Hanuca, este obiceiul recitării unui cântec
în limba ebraică, dedicat acestei sărbători.
În mod convențional, pe baza primului său
vers, cântecul este intitulat ”Maoz Tzur
Yeshuaty” (Stânca, fortăreață a mântuirii
mele; de fapt, un citat din Cartea biblică
Isaia XVII, 10) și este compus din șase
strofe. Cântecul prezintă un rezumat al
speranței mesianice iudaice în cadrul
istoriei evreiești. În limba română, acest
cântec nu a fost tradus în versuri nicio
dată. Mai jos, am încercat să-l traduc

El m-a adus în Casa Sfântă și credeam
că-s fericit,
Dar nici măcar acolo eu nu m-am liniștit,
Asupritorul a venit, m-a alungat,
Fiindcă la zei păgâni m-am închinat,
Și vin spurcat am înghițit,
De parcă m-aș fi otrăvit,
Aproape că de tot plecam,
Sfârșitu-mi îl vedeam eu în Babel,
Dar a venit Zerubabel,
Și apoi, conduși de el,
După șaptezeci de ani de-acolo noi
scăpam.

Scriind despre profeţi, am simţit nevoia
să fac un pas înapoi şi să revin asupra
unei definiţii de bază: Ce este de fapt
TaNaKh, acronim al cuvintelor Tora (Cele
cinci Cărți ale lui Moise), Neviim (profeți),
Ketuvim (scrieri), cunoscut și sub numele
Biblia Ebraică?
Tanah este ansamblul cărților sacre
ale iudaismului care compun „Tora scrisă”. Împreună cu ea am primit pe Muntele
Sinai și „Tora orală“, dar consemnarea ei
în scris a început doar după distrugerea
celui de-Al Doilea Templu, când pericolul
uitării a devenit iminent.
Pentru a porni de la o definiție care
poate pentru unii este mai cunoscută,
Biblia Ortodoxă precum și Biblia Catolică
conțin toate Cărțile din Tanah și câteva
cărți în plus, precum Cartea Macabeilor,
cunoscute sub numele de „apocrife“.
Apocrifele, deși nu au fost incluse în
Tanah nefiind considerate de inspirație
divină, au fost totuși agreate. Ele sunt
menționate în Talmud și citirea lor nu a
fost interzisă. De remarcat este numărul
foarte mic de referiri la apocrife în literatura iudaică ulterioară. În Talmud am găsit
doar două citate din Cartea Ben Sira,
nimic mai mult.
Spre deosebire de Tanah, care a fost
transmis cu sfințenie din generație în gene
rație până în zilele noastre, textul original
al apocrifelor s-a pierdut. Le cunoaștem
doar datorită traducerii grecești care a fost
păstrată de Biserică. Printre Manuscrisele
de la Marea Moartă precum și în Gheniza
din Cairo s-au găsit fragmente din textul
original al Cărții Ben Sira.
Apocrifele au fost scrise în perioada
celui de-Al Doilea Templu. Cele mai recen-

te Cărți incluse în Tanah, printre care Yehezkel/Ezekiel și Daniel, au fost editate de
Kneset Haghedola (Marea Adunare), care
s-a constituit în primii ani ai celui de-Al
Doilea Templu. Printre înțelepții din Kneset
Haghedola mai erau trei profeți – Hagai,
Zecharia și Malachi – foarte înaintați în
vârstă, care și-au început profețiile încă
de pe vremea Primului Templu.
Conform tradiției noastre, deși nu
am găsit o sursă clară în aceste sens,
înțelepții din Kneset Haghedola au fost
cei care au stabilit ce cărți vor fi incluse
în Tanah. Disputele însă nu s-au încheiat.
Trei veacuri mai târziu s-au ridicat voci
care au dorit să excludă Cartea profetului
Yehezkel/Ezekiel din Tanah deoarece
părea să contrazică cele scrise în Tora.
În Talmud, Tratatul Menachot fila 45a
citim despre Rabi Hanina ben Hizkia ben
Gurion, care a urcat într-un pod și a luat
trei sute de vase de ulei pentru a tălmăci
cartea și a o pune în acord cu cele scrise
în Tora. În Tratatul Șabat fila 30b citim că
și asupra Cărții Kohelet/Ecclesiastul a
plutit un timp amenințarea de a fi exclusă,
dar până la urmă a fost păstrată.
A treia parte din Tanah, Ketuvim, este
alcătuită din cărți de înțelepciune precum
Psalmi, Proverbe, Iov și Kohelet și din
cărți istorice, precum Rut, Ester, Ezra și
Cronici. Daniel, deși a avut viziuni, nu
este considerat în tradiția iudaică a fi unul
dintre profeți. De aceea, Cartea Daniel
face și ea parte din Ketuvim.
În Mișna, tratatul Yadaim (3:5), citim
că a existat o dispută referitoare la Cartea
Kohelet, dacă ea este de inspirație divină
sau este doar înțelepciunea regelui Șlomo.
Până la urmă a fost acceptată opinia că și

Cartea Kohelet, asemeni tuturor cărților din
Ketuvim, este de inspirațe divină.
Acest fapt se reflectă în atitudinea pe
care o avem față de ele. Când abordăm
una dintre cărțile care conțin relatări
istorice, nu o folosim doar ca sursă
de informație, ci căutăm cu precădere
învățăturile care se ascund printre rânduri. Cei care au avut șansa să citească
comentarii asupra Cărții Ester au fost
uimiţi cât de mult se ascunde în spatele
unei povești aparent simple.
O carte de înțelepciune scrisă de un
om în carne și oase o citim, o recitim, ne
zbatem  să o înțelegem dar până la urmă
suntem sau nu suntem de acord cu ea.
Diferită este atitudinea atunci când știm că
ea este de inspirație divină. Dacă nu am
căzut de acord cu cele scrise, sunt doar
două posibilități: ori nu am înțeles corect
textul, ori judecata noastră este eronată.
Rămânem cu semne de întrebare. Cu
trecerea timpului și cu aprofundarea studiului, unele își vor găsi răspunsul, altele
vor rămâne deschise.
Un loc special îl ocupă Psalmii. Pe o
parte dintre ei i-a scris regele David, iar
pe alţii el doar i-a adunat. Puțini oameni
au trecut prin încercările prin care a trecut
regele David, dar niciunul dintre ei nu a
reușit să exprime în cuvinte simple ce
a simțit. Cel cu durere în suflet, oricare
i-ar fi durerea, își va găsi acolo ecoul
simțămintelor. De aceea ele slujesc și
drept carte de rugăciune.
Am adus în dar întregii umanități
aceste neprețuite comori. Să știm să ne
bucurăm de ele.
(Va urma)
Prim-rabin RAFAEL SHAFFER

Cine sunt profeții (2)

Să doboare cedrul falnic,
Vru Agagul lui Hamdatha,
Dar se prăbuși el jalnic,
Și trufia-i spulberat-ai.
L-ai înălțat pe cel din Beniamin,
Și pe dușmanul lui Tu l-ai lovit din plin,
Numele lui l-ai șters dintre popoare,
Cu fiii lui cei mulți sfârși într-o
spânzurătoare.
Cei din Iavan pe mine-au năvălit,
În zilele familiei Hașmoneu,
Zidurile turnurilor mele le-au spart și
le-au lovit,
Și-au pângărit uleiul sfânt al meu.
Dar cu uleiul ce-a rămas,
Uitat în cel din urmă vas,
Poporului Tău I-ai făcut minune,
Și înțelepții noștri, ni se spune,
Decis-au opt zile să fie,
Zile de cânt și bucurie.
Ridică Brațul Tău cel Sfânt,
Apropie-ne de ceasul mântuirii pe
pământ,
Sângele robilor Tăi îndurerați,
Răzbună-l împotriva celor vinovați,
Că mult e până la a noastră mântuire,
Și zilele răului s-au lungit în neștire,
Pe Roșu Împărat gonește-l în împărăția
morții,
Și rezidește Templul Tău, Casa Luminii,
Casa Torței!
Text și traducere de
Lucian-Zeev Herșcovici

Hintz & Kunz’t

Acesta este numele unei formaţii
germane care are ca repertoriu muzica klezmer şi lieduri din cultura idiş a
evreilor trăitori în zonele europene. Mai
interesant va fi să aflaţi faptul că ceea
ce povestesc se petrece în centrul geo
metric al României. Înconjuraţi de un
peisaj mai mult decat mirific al dealurilor
presărate cu lanuri, mărginite de o frumoasă pădure, la ora când soarele trece
spre un plăcut asfinţit, aşa arată satul
Cobor din vestul zonei Făgăraş, unde
am fost invitaţi de fundaţia Konserveisen
Karpathia, care organiza o seară cu
specific evreiesc.
Biserica fortificată, aşezată pe una
din înălţimile minunatului sat, gazdă a
evenimentului, ne aştepta cu o surpriză:
o primire cu felii de mere şi miere, care
să ne amintească de urarea pe care o
aduce obiceiul nostru de Roş Haşana.
Nu a durat mult şi au început să răsune
acordurile dulci ale melodiilor din repertoriul evreiesc, alternând cu piese instrumentale şi piese vocale interpretate în
limba idiş, pe rând, de către trei solişti ai
formaţiei. Întregul repertoriu a făcut să
vibreze atât sala, cât şi numerosul auditoriu, acesta din urmă acompaniind, cu
mult entuziasm, ritmul însufleţitoarelor
melodii de-a lungul a mai bine de 90 de
minute cât a durat acest plăcut concert.
Auditoriul, şi el variat ca etnii, a ova
ţionat îndelung această prestaţie şi,
bineînţeles, creaţiile până şi după momentul în care mica, dar sonora formaţie
ne-a răsfăţat cu un plăcut supliment.
Bineînţeles, pentru a fi o seară în stil
evreiesc, evenimentul a continuat într-o
sală de mese unde, din meniu, nu a lipsit
tradiţionalul ciulent şi, pentru deliciul celor prezenţi, mititei preparaţi în bucătăria
caşer a Comunităţii Evreilor din Braşov.
Nu pot să nu adaug faptul că am
participat la o manifestare interconfesio
nală caldă şi care a lăsat acel gust plăcut
care îmbie la a fi repetate oricând şi în
alte ambianţe.
Val George
pt.conf. Valer Plugaru,
președinte C.E. Brașov
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MOSHE IDEL ÎN ROMÂNIA
„Corpul uman în gândirea cabalistă”
„Simplificarea
A doua zi după prima întâlnire a lui este bazată pe un dualism puternic – ca
Moshe Idel cu publicul bucureștean, tot să ajungă la Dumnezeu, omul trebuie să
înseamnă
la Casa Filipescu-Cesianu a avut loc se debaraseze de corp –, pentru mistica
conferința „Corpul uman în gândirea iudaică, proiectul rabinic este legat de
o trădare
cabalistă”, organizată de Centrul de ceea ce omul face cu trupul, gesturile lui
Studii Ebraice al Facultății de Litere și fiind o necesitate superioară a lui DumCentrul de Studii Israeliene „Goldstein nezeu: „Fiecare mișcare pe care o faci
a adevărului, care deGoren“
al Facultății de Științe Politice din îl influențează pe Dumnezeu. Corpul nu
cadrul Universității din București. Prele- trebuie marginalizat; tu poți să diminuezi
este complex” gerea a fost susținută de dr. Moshe Idel, forța lui Dumnezeu, dacă nu îi dai puterea
Moshe Idel în dialog
cu Sorin Antohi

Dialogul lui Moshe Idel cu Sorin Antohi,
autorul unui volum de convorbiri intitulat
„Ceea ce ne unește.   Istorii, biografii,
idei” (Polirom, 2006), s-a focalizat asupra
identităților existente într-una și aceeași
ființă, teorie argumentată de filozoful cabalist pe baza recentei sale cărți „Mircea
Eliade, de la magie la mit” (Polirom, 2016).
Întâlnirea de la Casa Filipescu-Cesianu,
din Capitală, a avut chiar acest generic:
„Idei în Agora. Identități evreiești, identități
românești”, serial început cu aproape 20
de ani în urmă. Sorin Antohi a prezentat
pe scurt prima etapă formativă a viitorului
specialist în mistica iudaică: ştetl-ul esteuropean, o lume evreiască arhaică, în
care văzutul și nevăzutul se întrepătrund,
loc de naștere a hasidismului. Poate – de
aici, propensiunea spre studierea domeniului filozofic care l-a consacrat și căruia
Moshe Idel avea să-i dea o deschidere
spre universal. Adolescentul citește cărți
de antropologie, filozofie, literatură interbelică, arătându-se interesat de scrierile
lui Benador, Peltz, Călugăru. Tot atunci
se familiarizează cu repere clasice ale
culturii românești, cum e opera lui Dimitrie Cantemir, este captivat de folclorul
muzical românesc.
Pledând pentru înlocuirea formei de
singular a cuvântului identitate cu pluralul
acestuia identități, conform permanentei
schimbări macro- și microcosmice, Moshe
Idel a adus, în sprijinul teoriei, propriile-i
deveniri: de la primii ani de viață, în care
nu știa că-i minoritar – în casă, pe stradă
se vorbea numai idiș –, la școala făcută,
până la 16 ani, în România, prin care
intră firesc în universul lingvistic, cultural
românesc, până la experiențele de viață
israeliană: învățarea ebraicii, a englezei;
terminarea studiilor liceale și universitare; doctoratul cu Gershom Scholem;
stagiul militar. Prin ’85-’86, revine asupra interesului pentru cultura română
și are revelația complexității adevărului
despre anii interbelici prin lecturi din și
despre Mircea Eliade, Mihail Sebastian,
Eugen Ionescu, Emil Cioran. Înțelege
că „simplificarea înseamnă o trădare” a
acestei complexități. Faptul l-a convins
să înlocuiască singularul, identitate, cu
pluralul: identități. Plural valabil și în cazul
populației evreiești din România după
Marea Unire. Din 1918, fac parte din statul
român, pe lângă evreii din Vechiul Regat
și Moldova, evrei care vorbesc germana
–  bucovinenii, maghiara – transilvănenii,
rusa – basarabenii. Fiecare segment avea
alt specific cultural. Dublarea populației
evreiești în România duce la escaladarea
antisemitismului. „Dacă voiai românitatea, ți se punea în față evreitatea”. Sunt
expulzați Gaster, Șăineanu, mari filologi
români, cu enorme contribuții în domeniul
studiilor folclorice, lingvistice românești.
Iorga declară: „Ei nu știu românește”. Cartea despre Mircea Eliade, a spus Moshe
Idel, s-a născut din dorința de investigare
a identităților sale: „ce fel de legionar a
fost, ce a însemnat legiunea pentru el, ce
a însemnat pentru alții”. Metamorfozele lui
Nae Ionescu – de la cel care-l propulsează pe tânărul Mihail Sebastian în „înalta
societate” la cel care-și încheie prefața
la cartea discipolului său, „De două mii
de ani”, cu cuvintele: „Iosef Hechter, nu
simți că te cuprinde frigul și întunericul?”
– sunt plasticizate de Eugen Ionescu în
„Rinocerii”.
Teme de meditație care ne urmăresc.
Iulia Deleanu

profesor de gândire iudaică la Universitatea Ebraică din Ierusalim și cercetător
la Institutul Shalom Hartman din același
oraș. Evenimentul a încheiat un turneu
de conferințe ale prof. dr. Moshe Idel,
început la Tel Aviv și continuat în orașele
Iași, Piatra Neamț, Pașcani.
În deschiderea intervenției sale,
profesorul israelian a prezentat studiile
„Omul și mădularele lui în Biblie, Talmud
și Cabala” (dr. Emanuel Stein), metoda
Cabala lurianică (Isaac Luria, ale cărui
învățături au fost consemnate de discipolul său, Haim Vital). Prof. dr. Moshe
Idel a arătat că, în Cabala, corpul este un
subiect foarte important: spre deosebire
de civilizația occidentală, a cărei viziune

ta. Corpul devine un instrument de care
Dumnezeu are nevoie”. De aceea, centrul
percepției cabalistice este că omul îl ajută
pe Dumnezeu, iar această acțiune este
mai presus de ajutorul pe care omul îl
primește. Corpul uman, de bărbat sau de
femeie, trebuie să activeze zilnic pentru
a influența mecanismele corpului divin.
Astfel, trupul are mai puțin un rol estetic
și mai mult unul religios.
Conferința prof. dr. Moshe Idel a atras
un public numeros, format mai ales din
profesori și masteranzi preocupați de
problematica prezentată și dornici să
primească răspunsuri la întrebările formulate.
Claudia BOSOI

Savantul Moshe Idel la Târgu-Neamț:

„Viața evreiască e și morală și practică”

O nouă ediție a simpozionului „Luminile Cetății” s-a
desfășurat la Primăria din Târgu-Neamț în după-amiaza zilei
de 28 octombrie a.c. De astă dată, tema aleasă de organizator
(ing. Silviu Stern) a fost „Moralitate și spiritualitate în context
contemporan”. Simpozionul l-a avut ca moderator pe istoricul
ideilor dr. Sorin Antohi (București), intervențiile fiind susținute
de: prof. univ. dr. Moshe Idel (Universitatea Ebraică din Ierusalim), scriitorul Emil Nicolae-Nadler (Piatra-Neamț), jurnalistul
Cristian Tabără (București – Chișinău), medicul dr. Cornel Enache (Botoșani), preot dr. Iustinian Răduc (Mitropolia Moldovei
și Bucovinei, Iași).
Desigur, de un interes deosebit s-a bucurat intervenția lui
Moshe Idel, ca de fiecare dată când binecunoscutul savant
revine în orașul său natal. Acum el și-a focalizat discursul pe
chestiunea raportului dintre moralitate și religia iudaică. Iată,
în continuare, un fragment:
„Este o temă lungă și grea... Nu vreau să intru în considerații
generale despre mistică și moralitate. Mai ales că mistica nu
e așa de clară. Un expert în domeniu a atras atenția, cândva,
că în limba engleză mist înseamnă negură și dumneavoastră
știți ce reprezintă asta! Dar în iudaism, simplu spus, nu există o
literatură morală, nu există un domeniu așa-zis moral. În urmă
cu vreo 50-60 de ani a fost inventat așa ceva de unii cercetători,
ca să aibă un loc la universitate. De fapt, mistica evreiască
este inclusă în viață și moralitatea este implicită modului de
existență. Nu avem aspecte ale vieții care să poată fi separate

Mozaic

de moralitate. Dacă cineva trăiește după normele consacrate
de iudaism, morala lui va fi în viața practică. Nu poți să fii imoral
dacă-ți trăiești viața după preceptele biblice.
Așa că, problema care se pune e dacă cineva poate fi păcătos, dar nu din punct de vedere moral, ci pentru că nu trăiește
o viață autentic evreiască. Dacă trăiește conform preceptelor
religioase, el este în mod automat moral și mistic. Să vă dau
un exemplu din Cabală. Este Dumnezeu moral? El e o putere
supremă, care poate schimba orice; asta e moral? În Biblie scrie
destul de clar că există o voință divină și e de ajuns: ce spune
Dumnezeu este moralitatea! Însă El poate să-și schimbe opinia.
Aici avem o teosofie complexă, unde există un Dumnezeu suprem  și alte puteri divine care mediază și care conduc lumea.
Ce se poate vedea în Cabală e că puterea divină se exprimă
prin precepte. Nu doar că ele sunt fixate în cărți, dar vedem că
și Dumnezeu este condiționat într-un fel de preceptele biblice.
Exemple sunt multe. Din primele 6-7 pagini ale Talmudului
aflăm că un tânăr evreu studios își dă seama că și Dumnezeu
se roagă în sinagogă. Ceea ce înseamnă că morala nu este
numai pentru oameni, ci că este o viziune cosmică, divină,
pentru tot universul. De unde rezultă că morala este implicată
concret în modul de viață și nu doar în tratate sau catehisme.
A-ți trăi într-un fel anume viața înseamnă, de fapt, a fi moral...
Concluzia este că viața evreiască e și morală și practică – asta
e foarte important.”
N. EMIL

Eu şi strada mea

Într-o perioadă încărcată de tensiuni
sociale, economice, politice când la tot
pasul cetăţeanul era asaltat de nesiguranţa zilei de mâine privind confuz în
jur, presa se lăsa antrenată în sondaje
de opinii „savante“ spre a da cititorilor
impresia că sunt mai culţi decât în realitate. Cu picioarele mai pe pământ,
„Adevărul“ lansa, la începutul lui 1937,
o temă de natură a provoca predispoziţia întoarcerii scriitorilor către momente
eliberatoare din propria biografie, atraşi
de prilejul evocării melancolice a străzilor
unde locuiseră cândva. Răspunsurile
au dat apă la moară interesului obştesc
prin diversitatea lor. Rebreanu îşi amintea strada unde a scris Ion şi Pădurea
spânzuraţilor. Eftimiu retrăia scenele
tinereţii petrecute în cafenelele pariziene
de pe Rue de Rivoli. Cezar Petrescu
repudia blocul modern din Bucureşti
rezervându-şi emoţiile pentru adrese de
la Iaşi ori de la Cluj, de pe când debuta.
Peltz excela, fireşte, insistând asupra
specificului uman inegalabil din Calea
Văcăreşti. Mihail Sebastian putea să
uimească prin sinceritate: după zece
ani de viaţă bucureşteană, sufletul său
vibra tot pentru ambianţa Brăilei natale.
Locuiesc de prea puţină vreme pe
strada Antim, pentru a vă vorbi despre

ea. E o stradă curată, care îşi păstrează
un mic aer provincial. O mulţime de alte
străzi, cu nimic cunoscute, se întretaie
aici. Clădiri moderne puţine şi, dimpotrivă,
foarte multe curţi. De la fereastra mea se
văd doi plopi, dintr-o curte de peste drum.
Întreg cartierul seamănă cu un mic
oraş de provincie. Tramvaiele sunt
departe iar trecătorii puţini. Pentru un
ascultător de radio, e un cartier liniştit.
Mărturisesc că punctul acesta de vedere
mă interesează îndeajuns. Deşi aparatul
meu e cam obosit de vârstă, totuşi a avut
în strada Antim seri de glorie.
Dincolo de Biserica Antim este o
poartă în faţa căreia îmi place uneori să
mă opresc. Nu ştiu cine locuieşte acolo.
Probabil un vânător. E o curte mare în
care trăiesc într-o comică bunăînţelegere dobitoace de tot felul: o căprioară,
câţiva câini fioroşi, un păun. Nimic nu
mi se pare mai puţin bucureştean, decât
această ciudată ogradă.
Dar nu am, vorbind despre strada
Antim, sentimentul că vorbesc despre
„strada mea”.
Deşi sunt zece ani de cînd am venit
în Bucureşti, am păstrat neclintită fidelitatea mea pentru Brăila. „Strada mea”
acolo a rămas. Şi este o stradă pe care,
în fapt, n-am locuit niciodată decât poate
demult, în copilărie.

Este Bulevardul Cuza, care taie
în două evantaiul Brăilei, întâlnind şi
la un cap şi la celălalt capăt al său,
Dunărea.
Nu cunosc stradă mai tânără primăvara, mai melancolică toamna. Salcâmii
Bulevardului Cuza fac un peisaj de o
poezie neasemănată, la care mi se pare
că orice inimă de brăilean rămâne pentru
totdeauna sensibilă.
În bună parte, pentru a evoca acest
bulevard, am scris „Oraşul cu salcâmi“
– dar desigur, nu am reuşit. Vă rog să
credeţi că nu spun aceasta dintr-un fel de
modestie obligatorie – ci din sincera convingere că Bulevardul Cuza îşi păstrează
pecetea de tristeţe şi de umanitate, ce
rămân încă nespuse.
De câte ori se întâmplă să revin la
Brăila – din ce în ce mai rar, vai! – aştept
cu emoţie mereu nouă momentul în care
în faţa liceului „Nicolae Bălcescu”, trăsura o va lua la dreapta pe Bulevard, iar
salcâmii familiari îşi vor deschide vechea
lor defilare, care începe la Dunăre şi se
termină la Dunăre.
Am atunci un sentiment de întoarcere
acasă, pe care Bucureştii nu mi l-au dat
niciodată.
(„Adevărul“, 25 februarie 1937)
geo şerban
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Inovații în domeniul oftalmologiei
aplicate

Compania israeliană CorNeat Vision
dezvoltă o nouă soluție care ține de domeniul nanotehnologiei și care ar putea
contribui la restabilirea vederii a milioane
de oameni care au orbit din cauza bolilor
corneei. Inovația nanotehnologică adusă
de compania din Ra’anana și brevetată
de dr. Gilad Litvin este o cornee sintetică,
care utilizează tehnologia celulară avansată pentru a integra optica artificială în
țesutul ocular. După ce testele inițiale pe
animale au reușit, următorul pas ar consta

Aplicații inteligente
pentru monitorizarea
diabetului

14 noiembrie este Ziua Mondială a
Diabetului, iar luna noiembrie este Luna
Națională a Diabetului în Statele Unite
ale Americii. Cu toate că nu există încă
un remediu pentru diabet, mulți cercetători din cadrul companiilor israeliene
medicale oferă abordări îmbunătățite
pentru prevenirea, gestionarea și tratarea acestei afecțiuni. Conform celor mai
recente statistici, la nivelul anului 2015
erau înregistrați aproximativ 415 milioane de pacienți adulți cu diabet zaharat și
acest număr ar putea crește până la 642
milioane până în anul 2040. Cel puțin
90% dintre cazuri prezintă diabet de
tip 2.
#GlucoTrack este o aplicație realizată
de compania Integrity Aplications, cu sediul în Ashdod. Ea testează nivelurile de
glucoză folosind o clemă pentru ureche
conectată la un computer. Este considerată ca fiind primul sistem cu adevărat
non-invaziv pentru automonitorizarea
nivelurilor de glucoză în sânge. Senzorul
GlucoTrack se fixează pe lobul urechii. O
combinație patentată de tehnologii ultrasonice, electromagnetice și termice realizează măsurarea parametrilor fiziologici
corelat cu nivelul de glucoză din sânge.
Rezultatele sunt afișate în aproximativ un
minut pe o unitate de comandă portabilă
conectată prin USB, care stochează și
compară citirile anterioare.
#Aplicația Sweetch, prezentă în
studiile clinice ale Centrului Medical
„Johns Hopkins” din Maryland, prezice
riscul personal de diabet și încurajează
schimbarea comportamentală pe termen
lung pentru a preveni diabetul. Potrivit
oficialilor companiei, peste 79 de milioane de americani și 63 de milioane de
adulți din UE sunt pre-diabetici, iar 70%
dintre aceste cazuri se vor transforma în
diabet în doar zece ani. Cu toate acestea, 150 de minute de activitate fizică pe
săptămână s-au dovedit utile în a reduce
acest risc.
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în trecerea la implantarea umană. Acest
lucru ar putea avea loc în Israel la mijlocul
anului 2018. De asemenea, este programată începerea unui studiu clinic mai
amplu, care ar putea cuprinde de la 20
până la 60 de pacienți din Statele Unite.
Potrivit Organizației Mondiale a
Sănătății, bolile corneei sunt a doua cauză principală de orbire la nivel mondial.
Statisticile arată că peste 30 de milioane de oameni sunt afectați de această
problemă medicală, iar în fiecare an se
adaugă alte două milioane de noi cazuri.
Implantul CorNeat KPro utilizează tehnologia celulară avansată pentru a integra
optica artificială în țesutul ocular. El este
produs folosind ingineria chimică la scară

nanometrică, stimulând astfel dezvoltarea
celulară. Almog Aley-Raz, un specialist în
tehnologii nanometrice și totodată fondatorul start-up-ului, a precizat că procedura
chirurgicală durează doar 30 de minute,
iar compania consideră că poate oferi
un remediu eficient și adaptat nevoilor
medicale a milioane de pacienți.

Firma israeliană Healthymize, din categoria start-upurilor, aduce pe piața medicală
o aplicație revoluționară și
extrem de practică, care înregistrează toate apelurile cu
scopul de a detecta primele
semnale de BPOC (bronhopneumopatie cronică obstructivă) regăsite în modulațiile
vocii. Dacă Healthymize detectează un model negativ
de respirație, un anumit tip
de tuse sau o deteriorare a
ratei de vorbire a utilizatorului, aplicația
alertează pacientul și echipa medicală
asociată companiei.
BPOC este o boala respiratorie cronică și afectează atât bronhiile (bronșita
cronică) cât şi plămânii (emfizem) şi se
manifestă prin îngustarea progresivă şi
ireversibilă a bronhiilor, însoţită de o scădere progresivă a capacității respiratorii.
O astfel de intervenție timpurie poate
reduce semnificativ spitalizarea și chiar
evita decesul. „Nu vrem ca pacienții să
ajungă la spital. Dacă o fac, deja este prea
târziu”, a declarat directorul Healthymize

și co-fondatorul firmei, dr. Shady Hassan. Medicul subliniază
că, din păcate, majoritatea
pacienților cu BPOC nu se
adresează medicului lor atunci
când simptomele sunt în faza
de debut, ci mai degrabă
așteaptă patru sau mai multe
zile. Totuși, la fiecare întârziere de 24 de ore se dublează
riscul de spitalizare. Când
Healthymize va fi lansată, în
2018, ea va putea fi folosită
de oricine, dar mai ales de
persoanele deja diagnosticate cu BPOC
care sunt expuse riscului de apariției unui
potențial risc letal. Healthymize realizează analiza vocală inițială pe smartphoneul utilizatorului. Datele sunt apoi încărcate
într-o structură informațională găzduită pe
internet (cloud), iar specialiștii Healthymize realizează o analiză aprofundată,
sprijiniți de o echipă medicală. Aceeași
companie israeliană produce aplicații
utilizate pentru verificarea saturației
oxigenului în sânge sau „inhalatoare inteligente” pentru monitorizarea efectelor
unor medicamente.

Autoritatea Israeliană pentru Antichități
(AIA) a anunţat descoperirea primului
teatru roman din Ierusalim. Cu toate că
experții știau de posibila sa existenţă,
precum și a altor vestigii importante de
pe vremea vechiului mare imperiu, până
acum nu reușiseră să găsească nimic.
Descoperirea a avut loc după ce arheologii israelieni au săpat şase metri sub
tunelurile de sub Zidul Plângerii. Structura
este veche de circa 1800 de ani și nu a
fost terminată, iar istoricii sunt preocupați
să afle cauza pentru care nu a fost fina-

lizată. „Ştiam că există teatre romane şi
alte structuri de acest fel în Ierusalim.
În perioada celui de-al Doilea Templu
sunt menţionate de Josephus Flavius.
Sunt menţionate şi în perioada romană
târzie. Dar, la capătul a 150 de ani de
cercetare arheologică, nimeni nu a reuşit
să le găsească”, a precizat Joe Uziel,
arheolog în cadrul AIA. Uziel speculează
că această structură ar fi apărut încă din
timpul revoltei lui Bar Kochba, în secolul
al II-lea e.n., după ce romanii au distrus
toate construcțiile religioase din Ierusalim. Sub conducerea împăratului roman
Hadrianus a apărut, pe locul rămas gol,
colonia romană Aelia Capitolina.
Arheologii nu au reuşit deocamdată să
afle ce menire avea amfiteatrul. Această
descoperire va avea un potențial turistic
important și va completa lista obiectivelor
precum Zidul Plângerii, Grădinile Bahai
din Haifa, Cetatea Ierusalimului sau Biserica Sfântului Mormânt.

Program pentru detectarea
bronhopneumopatiei

Teatrul de sub Zidul Plângerii

Soluții pentru securitatea online

Cercetătorii israelieni continuă să contribuie la cercetarea cibernetică și pentru a
menține comunitatea internațională protejată
de hackeri. Specialiștii din domeniul IT de la
Universitatea Ben Gurion din Beer-Sheva au
dezvoltat un program inovator de antivirus
care suplimentează nivelul de securitate în
comunicarea dintre componentele smartphone-urilor pe sistem Android și unitatea
centrală de procesare a telefonului (CPU).
Echipa condusă de Yossi Oren a anunțat
recenta descoperire a unei vulnerabilități
de securitate și au alertat Google pentru
a-i ajuta să abordeze această problemă.
Specialiștii de la universitatea israeliană au

dezvoltat software-ul necesar identificării și
prevenirii scurgerilor de date generate de
virușii atașați echipamentelor hardware. Ei
explică faptul că, deoarece atacul este localizat în afara spațiului de stocare standard
al telefonului, el poate supraviețui resetărilor din fabrică, ștergerilor de la distanță
și actualizărilor. În mod esențial, soluțiile
de securitate existente nu pot împiedica
această problemă de securitate specifică.
Pentru evitarea unor astfel de atacuri,
se utilizează algoritmi dezvoltați pentru a
monitoriza comunicarea unor anomalii în
structura calculatorului sau telefonului mobil,
care ar putea semnala un risc reprezentativ.

„Lucrăm acum la reglarea fină a capacităților
de monitorizare a software-ului și la asigurarea faptului că nu interferează cu utilizarea
telefonului”, a precizat Yossi Oren.
Aproape 400 de milioane de oameni
dețin computere sau unități de tip smartphone care sunt susceptibile la încălcări
semnificative ale securității. Acestea pot
include furtul de parole, transferuri financiar-bancare, distribuirea de fotografii sau
video rău-intenționate precum și descărcări
neautorizate ale unor programe de tip
malware.
Pagină realizată de DAN DRUŢĂ

Injecție împotriva
obezității

Statisticile conform cărora, în doar zece
ani, aproximativ o treime din populația lumii
va fi supraponderală, i-au impulsionat pe
cercetătorii start-up-ului israelian Raziel
Therapeutics să proiecteze un tratament
injectabil cu efecte împotriva grăsimii și
kilogramelor în plus. Această injecție, la
care se lucrează în cadrul companiei din
Ierusalim, nu doar că va netezi țesutul adipos, ci va și topi celulele de grăsime. Tratamentul înlătură celulele grase, iar apoi
amână dezvoltarea și sedimentarea unora
noi. Principiul lui de  funcționare constă în
generarea de căldură pentru a consuma o
parte din acidul gras liber, care este produs
de celulele grase din organism, ceea ce
reduce la rândul său masa țesutului gras.
Cel care lucrează la această inovație medicală extrem de utilă este prof. dr. Shmuel
Ben-Sasson, de la Facultatea de Medicină
Hadassah din cadrul Universității Ebraice
din Ierusalim. De asemenea, producătorii
au precizat că tratamentul cu această
injecție va avea un  efect care va dura circa
nouă luni. Alon Bloomenfeld, fondatorul și
CEO-ul companiei, a afirmat că, până în
prezent, lumea medicală nu a dezvoltat
nici un tratament similar.

Centanarul
Sinagogii
din Vladivostok

Comunitatea evreiască din Vladivostok a celebrat 100 de ani de la construirea sinagogii Beit Sima. Acesta este
singurul lăcaş de cult evreiesc din regiunea Primorski Krai, fiind totodată şi cel
mai vechi din întregul Orient Îndepărtat
fost sovietic. Sinagoga din Vladivostok a
fost dată în folosinţă în 1917 şi a continuat să existe până în 1932, an în care
clădirea a fost naţionalizată de regimul
sovietic, scrie revista „Jewish Revival“
din Rusia.
În anul 2005, imobilul a fost retrocedat comunităţii evreieşti locale, după
mai bine de şapte decenii în care acolo
a funcționat o fabrică de ciocolată şi
produse de cofetărie. Graţie filantropului
local Vladimir Kogan, „sinagoga dulce”,
aşa cum a fost ea supranumită, a intrat
într-un amplu proces de renovare, care
a durat peste doi ani şi jumătate.

În decembrie 2015 a avut loc reinaugurarea sa, eveniment la care a participat
chiar prim-ministrul Federației Ruse,
Dmitri Medvedev. Cu prilejul sărbătoririi
fericitului centenar, Shimon Varakin,
şef-rabinul comunităţii din Vladivostok,
a afirmat că redeschiderea sinagogii
din oraş a îmbogăţit viaţa spirituală a
membrilor comunității. Cu ocazia acestei
celebrări, a avut loc un concert de muzică
klezmer, susţinut de formaţia Dobranoch,
şi a fost oferită o masă festivă, care a
reunit numeroşi invitaţi, evrei şi prieteni
ai comunităţii.
Inceputurile comunităţii evreieşti din
Vladivostok sunt relativ recente, ele
datând abia de la sfârşitul secolului al
XIX-lea. Recensământul din 1897 a
înregistrat un număr de 290 de evrei,
comunitatea crescând semnificativ după
înfiinţarea în apropiere a Regiunii Autonome Evreieşti, în anul 1934. În prezent,
oraşul Vladivostok are o populaţie de
aproape 600.000 de locuitori, iar comunitatea evreiască numără circa 6.000 de
membri. (D.D.)
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Reuniunea de la București a Alianței Europene pentru Israel – un mare succes
În perioada 20-22 octombrie a.c., la București s-a desfășurat cea de-a doua Adunare Generală a Alianței Europene pentru Israel (AEI). Reprezentanții celor 23 de
state europene membre ale Alianței, care au luat parte la reuniune, au făcut o trecere
în revistă a activității de până acum și au dezbătut numeroase probleme organizatorice, de finanțare și privind viitorul Alianței. A fost prezentată activitatea asociațiilor de
prietenie din Ungaria, Slovenia și Georgia, iar prin prelegerile unor deputați ai Knesset-ului, membrii Alianței au avut posibilitatea de a cunoaște situația reală din Israel.
AEI a luat naștere la Berlin în 2013, unde 19 Asociații Europene de Prietenie cu Israelul au decis să formeze Alianța, organizație neguvernamentală deschisă tuturor celor
care urmăresc acest obiectiv. Pe parcurs, la AEI au mai aderat asociații din patru țări.
Alianța a arătat că există o tendință de izolare politică și socială a Israelului, o creștere
îngrijorătoare a antisemitismului în Europa și o mișcare puternică de delegitimizare a
statului evreu. Alianța, în ale cărei rânduri se află oameni politici, parlamentari, membri
marcanți ai societății civile, deci persoane cu influență, și-a propus ca prin intermediul
acestora, precum și prin alte mijloace – luări de poziție, manifeste, declarații – să
întărească prietenia dintre Israel și țările europene, să conștientizeze populațiile și
conducerea politică a statelor în sensul unei mai mari înțelegeri a problemelor Israelului și să împiedice orice încercare de delegitimizare și boicotare a statului evreu. Mai
multe demersuri ale AEI în acest sens au fost încununate de succes.

Teodor Meleșcanu:
70 de ani de relații neîntrerupte
România-Israel
Lucrările Adunării au fost deschise,
într-un cadrul festiv, la Hotelul Intercontinental, în prezența unor personalități din
viața politică din România: ministrul român
de externe Teodor Meleșcanu, ministrul
pentru Românii de Pretutindeni, Andreea
Păstârnac, președintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, deputat al F.C.E.R., Silviu Vexler. A
fost prezent ambasadorul Statului Israel,
E.S. Tamar Samash.
În cuvântul său, președintele AEI,
Corina-Eichenberger-Walter, a făcut o
trecere în revistă a situației Israelului de la
Declarația de Independență până în zilele
noastre, subliniind marile dificultăți cu care
s-a confruntat noul stat chiar de la crearea sa, războaiele permanente pe care a
trebuit să le poarte cu vecinii arabi, care
nu au vrut să recunoască statul în pofida
rezoluțiilor ONU. „Cunoaștem realitățile din
Orientul Mijlociu, am dori schimbări, dar
numai în condițiile asigurării supraviețuirii
Israelului, cu granițe recunoscute, alături
de un stat palestinian”, a spus domnia-sa,
adăugând că este cazul de a se relansa
negocierile de pace. AEI, a mai adăugat
ea, este o organizație nouă dar care deacum a înregistrat succese.
Teodor Meleșcanu a apreciat activitatea AEI în combaterea antisemitismului și
pentru susținerea Statului Israel, linie pe
care se înscrie și România. El a subliniat că
există o relație de prietenie neîntreruptă de
70 de ani între România și Israel, care este
un partener global al României în Orientul
Mijlociu. Ministrul român de externe a vorbit
despre cooperarea bilaterală pe multiple
planuri și a amintit poziția fermă a României în combaterea antisemitismului, rolul
României în calitate de președinte al IHRA,
funcție deținută în 2016, și elaborarea
definiției de lucru a antisemitismului, aceasta în condițiile intensificării xenofobiei, rasismului și intoleranței în Europa. Definiția
de lucru a antisemitismului a fost deja
adoptată de cinci țări. Teodor Meleșcanu
a menționat inițiativa Guvernului român
de a realiza un Muzeu al Holocaustului
și Istoriei Evreilor, precum și poziția și
acțiunile Ministerului de Externe român
împotriva xenofobiei și antisemitismului,
astfel de manifestări subminând proiectul
european. În acest context, el a subliniat
rolul important al AEI, care poate combate
cu eficiență aceste fenomene.
Dr. Aurel Vainer, președintele F.C.E.R.,
a vorbit despre viața comunității evreiești,
despre bunele relații cu Israelul, despre
faptul că Ziua Israelului este marcată în Parlamentul României. Președintele F.C.E.R. a
apreciat activitatea Alianței Europene pentru Israel, a cărei muncă o cunoaște și care
se bucură de sprijinul total al Federației.
Avi Dichter, deputat în Knesset, membru al partidului Likud, a cerut o mare
prudenţă când este vorba de negocierile cu
partea palestiniană care, de multe ori, nu-și
ține cuvântul. Statul Israel este important
pentru evrei; dacă acesta nu ar fi fost creat,
evreii, după 2000 de ani de exil, ar fi rămas
în exil încă 2000 de ani, iar dacă Israelul
va fi distrus, va fi distrus și poporul evreu.
AEI este o garanție pentru ca acest lucru
să nu se întâmple.

E.S. Tamar Samash a atras atenția
asupra încercărilor de delegitimizare a
Israelului. În combaterea acestui demers,
AEI joacă un rol deosebit de important.
În condițiile în care AEI trebuie să cunoască foarte bine, de la sursă, problemele
majore de politică externă cu care se confruntă Israelul pentru a ști cum să le prezinte lumii și cum să reacționeze, un punct
deosebit de important în cadrul Adunării a
fost informarea prezentată de doi membri
ai Knesset-ului, invitați la manifestare.
Aceștia au fost Avi Dichter (Likud), șeful
Comisiei de Politică Externă și de Apărare
a Knesset-ului, și Omer Bar-Lev (Partidul
Muncii), membru în aceeași Comisie.

Nu există primăvară arabă,
ci noapte întunecoasă
În ultimii ani, situația din Orientul Mijlociu
s-a înrăutățit. Nu se poate vorbi de o primăvară arabă, ci de o noapte întunecoasă, a
afirmat Avi Dichter care, în ceea ce privește
amenințările la adresa Israelului, a plasat
pe primul loc pericolul iranian. Acordul cu
Iranul, a apreciat el, este prost făcut. Teheranul dezvoltă în secret arma nucleară și
nu permite inspectorilor ONU să controleze
locurile sensibile. Prin acest acord, deosebit
de generos, semnat cu Occidentul, Iranul
este liber să fabrice rachete balistice cu
rază lungă de acțiune, rachete care țintesc
dincolo de Israel, în vizor fiind Arabia Saudită și Egiptul. Este sarcina serviciilor
secrete occidentale să descopere locurile
vulnerabile. Un alt mare pericol la adresa Israelului este terorismul palestinian și felul în
care Autoritatea Palestiniană se raportează
la teroriști, pe care-i consideră eroi. Aflați
în închisorile israeliene după ce au comis
atentate, aceştia primesc salarii. Șapte la
sută din bugetul palestinian este cheltuit
pentru teroriști și familiile lor, a arătat Dich

Corina Eichenberger-Walter,
președintele AEI
Sunt foarte
mulțumită de întâlnirea de la Bucu
rești. Am avut dis
cuții bune, prezentări interesante,
făcute de doi membri ai Knessetului,
despre dificultățile
israeliene și din
Orientul Mijlociu.
Am avut discuții despre ce ar putea face
Europa pentru Israel și despre ce vom
putea face noi. Următorul nostru proiect
se referă la cea de-a 70-a aniversare a
Israelului. Adunăm idei despre cum vom
putea acționa.

Andreea Păstârnac,
ministrul pentru Românii de Pretutindeni
Mă bucur foarte mult că azi, la Bucu
rești, începe o serie de evenimente dedicate prieteniei dintre europeni și Israel.
Relațiile româno-israeliene sunt la un
nivel care face ca România să aibă un rol
special în această arhitectură a prietenilor
Israelului. Și este un lucru deosebit că
foarte mulți membri ai Knessetului au venit pentru prima dată la București, tocmai
pentru a da o pondere acestei prietenii

ter. Cea de-a treia problemă este cea a
refugiaților palestinieni. Este inadmisibil ca
trei-patru generații dintr-o familie să fie consideraţi refugiaţi. Din păcate, ideea aceasta
este susținută și de organizații specializate
ale ONU, care se ocupă în exclusivitate
de refugiații palestinieni. Vorbitorul a mai
arătat că Iranul acționează în regiune prin
intermediari, prin organizațiile considerate
teroriste Hamas, Hezbollah sau milițiile
șiite organizate în diferite țări din regiune.
Teheranul are planuri strategice pe termen
lung: să rupă alianța dintre Arabia Saudită
și Yemen, de fapt să cucerească Mecca.
Israelul ia în serios amenințarea iraniană și
este gata să recurgă la măsurile necesare.

Opțiunea stângii – separarea
de palestinieni
Deputatul Omar Bar-Lev a arătat că
este o naivitate să se creadă că, în cazul
în care s-ar semna un acord de pace cu
palestinienii, efectele acestuia s-ar simți
imediat. Punerea în aplicare a unui plan de
pace ar dura cinci ani, inclusiv proiectele
de administrare ale Autorității Palestiniene.
Bar-Lev s-a referit la dezbaterea existentă
în cadrul centrului-stânga din Israel privind
viitorul, văzut prin crearea a două state. El
a menționat că dreapta nu are încredere
în palestinieni. Stânga vede soluționarea
acestei probleme prin existența unui Israel
democratic cu majoritate evreiască, separat
de Cisiordania. De aceea, singura opțiune
ar fi ideea sionistă a separării de palestinieni. Există două căi pentru realizarea
acestui obiectiv – prin negocieri de pace
sau printr-o separare cu sau fără partenerii
palestinieni. Acest demers s-ar realiza în
patru etape: încetarea construirii de colonii
și compensarea coloniștilor care pleacă din
regiune, definirea Cisiordaniei, crearea de
zone, cu mai multe responsabilități oferite
palestinienilor și măsuri de demilitarizare
și dezvoltare în Gaza. Bar-Lev a vorbit şi
despre pericolul iranian, mai ales despre
eventualitatea trimiterii unor forțe iraniene
în Golan, care ar determina o confruntare
totală cu Israelul. O altă amenințare o reprezintă dezvoltarea rachetelor balistice,
de aceea este necesară prezentarea de
alternative la actualul acord cu Iranul, prin
îmbunătățirea textului documentului. El s-a
referit și la rolul AEI care, prin cunoașterea
reală a faptelor, le va putea transmite prin
intermediul membrilor săi – parlamentari,
ambasadori, oameni politici etc. Astfel se va
ajunge la o înțelegere mai largă a situației
din Orientul Mijlociu. „Sarcina noastră este
să explicăm situația Israelului, care are
nevoie de sprijin în Europa, să convingem oamenii să fie prieteni ai Israelului,
dar este și sarcina Israelului să explice
dintre cele două țări. Alianța acționează
cu succes, uitați câte generații sunt în
jurul nostru! Vedem că acest subiect
interesează și aduce alături nu numai
colegi, demnitari, ci și parlamentari din
toată Europa, foarte mulți tineri care sunt
interesați să cunoască istoria Israelului, a
Orientului Mijlociu, în toate detaliile ei. Ați
auzit în discursurile de azi cum realitatea

Declarații ale participanților
poate fi recitită, cum istoria se pune sub
semnul întrebării și cred că aceste întâlniri, dincolo de discursul oficial, ne fac
să împărtășim istoriile personale, foarte
importante din care este alcătuită relația
bilaterală a vieții noastre.

Charles Meyer, vicepreședinte AEI
Cred că orga
nizația noastră are
o importanță majoră.
Israelul, populația
evreiască sunt, din
păcate, în război
și, în consecință, o
asociație ca a noastră și care regrupează asociații de prietenie din 23 de țări
cu aproximativ 30.000 de membri, printre
care mulți parlamentari din țările respective, 80 la sută nefiind evrei, are o importanță
majoră și care militează pentru a se afla

deciziile sale”, a spus deputatul Partidului
Muncii.

Un raport complex
În mai multe întâlniri, delegațiile au
discutat raportul de activitate al AEI, problema colectării fondurilor, situația juridică
a diferitelor organizații-membre cu accent
asupra necesității ca ele să fie ONG-uri și
nu finanțate de stat. S-a prezentat modul în
care au fost realizate obiectivele propuse
la Adunarea Generală anterioară și s-a
atras atenția că Manifestul pentru Israel,
menit să adune, prin semnături, un sprijin
larg pentru statul evreu, nu a fost suficient
popularizat. În ceea ce privește viitorul,
conducerea AEI urmează să decidă locul
unde se va organiza viitoarea adunare – în
Portugalia sau în Polonia – iar delegații să
propună idei vizând marcarea a 70 de ani
de la crearea Statului Israel.
Membrii delegației au rămas emoționați
de vizita efectuată la Templul Coral. Ei
au participat și la o masă organizată de
F.C.E.R. la Sinagoga Mare. Președintele
F.C.E.R. a prezentat activitatea Federației,
iar membrii conducerii Alianței – Corina
Eichenberger-Walter (președinte), Charles
Meyer (vicepreședinte), Lukas Blum
(secretar general) și gen. (r) Mihail Ionescu, președintele Asociației de Prietenie
România-Israel – au mulțumit F.C.E.R.
pentru primirea călduroasă și au apreciat
condițiile în care s-a desfășurat Adunarea.
Delegații au vizitat clădirea Parlamentului și au făcut un tur al Bucureștiului.

Comunitățile evreiești, un important
sprijin pentru Israel
Făcând o sinteză a evenimentului, gen.
(r) Mihail Ionescu a subliniat câteva puncte
esențiale, în special prelegerile celor doi
deputați ai Knessetului, prin care delegații
au primit infomații despre situația din Israel.
„Există o dezbatere pretutindeni în Israel, dar
indiferent de partid, ideea esențială este că
trebuie să ne apărăm, să folosim diplomația,
să vedem ce intenții au marile puteri, să ne
extindem legăturile și prietenii, să avem grijă să nu se proiecteze o amenințare fatală
asupra Israelului”, a subliniat el. Referindu-se
la Adunarea Generală de la București, gen.
(r) Ionescu a scos în evidență faptul că,
spre deosebire de unele țări membre unde
comunitatea evreiască nu a fost atrasă în
activitatea Asociațiilor, delegații au apreciat
în mod deosebit excelentele relații, legăturile
privilegiate pe care Asociația din România le
are cu Federația. Opinia lor a fost că așa trebuie acționat, deoarece comunitățile reprezintă cel mai important sprijin pentru Israel.
Eva Galambos
adevărul și a demonstra că Israelul nu este
singur. Nu este ușor de a măsura eficiența,
dar fiecare membru vorbește la nivelul său,
așa cum și eu mă întâlnesc cu multă lume
și încerc să explic adevărul.

Lukas Blum, secretar general AEI
Organizația
noastră alege în fiecare an un loc unde
să se desfășoare
întâlnirea anuală.
Anul trecut, la Oslo,
gen. (r) Ionescu a
propus Bucureștiul.
El a pregătit un
material despre
condițiile de-aici și
a fost foarte convingător. Ceea ce s-a
întâmplat la București mi-a depășit toate
așteptările, deoarece niciodată până acum
nu am avut o participare la un nivel atât
de înalt. Desigur, nu toate problemele se
rezolvă într-o singură întâlnire, dar plecăm
de aici cu multe idei pentru viitor.

Avi Dichter, deputat Knesset
Sunt foarte impresionat de această
inițiativă, să aducem oameni din toată
Europa pentru trei zile. Este uluitor. Oameni care vor să înțeleagă ce se întâmplă
și care nu vor să accepte minciunile ca
fapte. Sunt foarte bucuros că sunt aici.
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C o m u n i tAT i
Uitarea Holocaustului înseamnă repetarea acestuia

Oradea

Holocaustul evocat în trei evenimente

În contextul evenimentelor dedicate
Zilei Comemorării Victimelor Holocaustului din România (9 octombrie), la Oradea
s-au desfășurat trei acțiuni a căror menire
a fost conștientizarea noilor generații
privind tragedia care a afectat evreii în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Oradea se afla, în perioada 1940-44, sub
ocupația vremelnică a Ungariei horthyste.
În organizarea Primăriei Oradea,
a TVR Cluj, a Comunității Evreilor din
Oradea, a F.C.E.R. şi a editurii Libris,
la Primăria din Oradea s-au desfășurat,
în zilele de 16 și 17 octombrie, în cadrul
proiectului „Auschwitz – 70 de ani”, dezbaterea „Holocaustul în artă și media” și
lansarea volumului „Auschwitz – 70 de
ani. ALive”.
Coordonatoarea celor două evenimente a fost jurnalista Thea Haimovitz,
de la TVR Cluj. Printre participanți s-au
aflat E.S. Tamar Samash, ambasadorul

Iaşi

în valoare”, a completat vorbitorul, cu
referire la renovarea sinagogii Zion şi la
viitorul muzeu al evreilor.
„Auschwitz – 70 de ani. ALive”, volum lansat a doua zi, conține mărturiile
dramatice a șase supraviețuitori evrei
din România, care au povestit, după
zeci de ani, familiilor prin ce au trecut. În
recomandarea cărții se arată că aceste
interviuri, cu toată durerea pe care o
transmit, trebuie citite.
Volumul a fost realizat de Studioul
teritorial TVR Cluj-Napoca şi îmbină transcrierea unor interviuri luate supravieţuitorilor de către Thea Haimovitz şi Sebesi
Karen, din echipa TVR Cluj, cu sprijinul și
contribuțiile prof. univ. dr. Andrei Marga, a
prof. univ. dr. Ladislau Gyémánt şi a prof.
univ. dr. Carol Iancu, al căror aport a fost
deosebit în iniţierea şi derularea acestui
proiect, ce constituie un experiment jurnalistic de excepţie.
Cel de-al treilea eveniment, organizat
de C.E. Oradea, s-a desfășurat la Sinagoga ortodoxă, unde E.S. Tamar Samash,
ambasadorul Statului Israel, s-a întâlnit
cu supraviețuitori ai Holocaustului. Au
participat Ioan Mihaiu, prefectul judeţului
Bihor, istoricii Andrei Marga, Carol Iancu,
Ladislau Gyémánt, Doina Meiseles, directorul publicației israeliene în limba română
„Jurnalul săptămânii” și ing. Felix Koppelmann. Supraviețuitorii au evocat amintiri,
iar invitații au fost impresionați de povestirile zguduitoare ale acestora și au admirat
tenacitatea și tăria lor, prin care au reușit
să rămână în viață. La rândul său, Ioan
Mihaiu a subliniat contribuția evreilor la
dezvoltarea orașului și a județului Bihor.
Eva Galambos

„Să nu uităm că uitarea este de neiertat”

Turneul de promovare a volumului
„Auschwitz – 70 de ani. ALive” a ajuns în
ziua de 20 octombrie 2017 la Iaşi, la Filiala „Ion Creangă” a Bibliotecii Judeţene
„Gheorghe Asachi”.
Semnatara „Cuvântului Înainte”, Doina
Gradea, director general al TVR, consideră că acest volum este „o mărturie
impresionantă despre un episod groaznic
din istoria omenirii. Holocaustul a fost şi
va rămâne o pată neagră în istoria secolului XX şi în întreaga istorie mondială.
Tragedia poporului evreu este cu atât
mai mare cu cât, cunoscându-i pe evrei
cu adevărat, realizezi ce oameni valoroşi
au fost şi sunt, ce potenţial formidabil au
de a schimba lumea şi de a face lucruri
extraordinare”.
Evenimentul cultural de la Iaşi a fost
deschis de prof. Dan Doboş, directorul
bibliotecii ieşene, care a subliniat: „Lansarea acestei cărţi-document are reverberaţii profunde în spaţiul ieşean, unde
s-au comemorat la sfârşitul lunii iunie a.c.
76 de ani de la sângerosul pogrom antievreiesc, ce constituie o pată de neşters
din istoria oraşului nostru”.
Prof. univ. dr. Carol Iancu şi-a exprimat
emoţia de a se întoarce acasă, la Iaşi, cu
promovarea unui proiect deosebit. „Mărtu-

Craiova

Statului Israel, dr. Țvi Herman
Berkovits, consulul onorific al
României în Israel, viceprimarul
Florin Birta, prof. univ. dr. Andrei Marga, prof.univ. dr. Carol
Iancu, prof. univ. dr. Ladislau
Gyémánt, reprezentanți ai TVR,
ai autorităților centrale și locale, un numeros public. Gazdă
a fost ing. Felix Koppelmann,
președintele C.E. Oradea.
În cadrul simpozionului a
fost evocată soarta evreilor
orădeni și rolul lor în dezvoltarea orașului (viceprimar Florin
Birta). E.S.Tamar Samash a
vorbit despre necesitatea ca,
prin astfel de evenimente, cei
tineri să înţeleagă Holocaustul
într-un mod nou. Domnia-sa a precizat
că „în câţiva ani nu vom mai avea supravieţuitori ai Holocaustului, aşa că trebuie
să acţionăm pentru binele lor acum”.
Consulul general al României în Israel,
dr. Țvi Herman Berkovits, a evocat istoria
părinților lui, ambii deportați în lagărele
naziste. La rândul ei, Doina Gradea, director general al Televiziunii Române, a
subliniat că „trebuie să facem demersurile
jurnalistice pentru a arăta ce s-a întâmplat cu evreii români”. Preşedintele C.E.
Oradea, ing. Felix Koppelmann, a ţinut să
puncteze faptul că spaţiul în care s-a desfăşurat conferinţa este unul şi acelaşi cu
încăperea în care s-a decis, în anul 1944,
ghetoizarea evreilor din Oradea şi Bihor şi
trimiterea lor în lagăre. „Astăzi, Primăria
ne mulţumeşte pentru ce au făcut evreii
în acest oraş, suntem măguliţi de forma
prin care moştenirea noastră este pusă

riile aduc în prim-plan sentimentele unor
oameni ce au trăit în infernul lagărelor de
exterminare de la Auschwitz, Birkenau,
Dachau, etc. Din cei 1.300.000 de evrei
deportaţi la Auschwitz, printre care s-au
aflat şi 3.300 de evrei de origine română
luaţi direct din Franţa, doar 400.000 au
stat în lagăr, restul de 900.000 au fost
trimişi direct în cele patru uriaşe camere
de gazare şi în crematoriile ataşate”. Din
filele cărţii emoţia supravieţuitorilor răzbate direct spre cititor. În Franţa, ne-a spus
Carol Iancu, epoca actuală este numită
„epoca mărturisirilor despre un trecut care
nu vrea să treacă”.
Partea cea mai importantă a cărţii
reproduce interviurile reporterei Thea
Haimovitz, colaboratoare la TVR Cluj,
cu şase supravieţuitori: Vioara Braun,
deportată din Marghita, Gabriela Bone,
deportată din Târgu Mureş, Margareta
Mezei, deportată din Sighet, George
Legman, născut în lagărul de la Dachau,
părinţii fiind deportaţi din Cluj, Golda Salamon şi Klara Marcus, ambele deportate
din Sighet.
Mărturiile din infernul Holocaustului
relevă că memoria supravieţuitorilor
este încă bântuită de amintiri despre
iadul lagărelor naziste şi de lupta pentru

Kabalat Șabat și Oneg Șabat

La 27 și 28 octombrie 2017, la Sinagoga din Craiova s-au desfășurat ceremoniile de
Kabalat Șabat și Oneg Șabat, la care au participat 35 de membri ai comunității evreiești
locale. Serviciul religios a fost oficiat de rabinul pentru Brașov și Timișoara, Zvika
Kfir, cu ajutorul lui Ery Pervulescu, reprezentant al F.C.E.R. și al Joint. Președintele
C.E. Craiova, prof. dr. Corneliu Sabetay, a adresat mulțumiri F.C.E.R. și Joint, pentru
desfășurarea în bune condiții a acestei acțiuni cultural-religioase și a prezentat istoria
evreilor din Craiova și din județele limitrofe. Evenimentul s-a încheiat cu un recital
oferit de Esther Csatari-Malec, solistă la Hakeshet Klezmer Band Oradea.
Cu două săptămâni înainte, la aceeași sinagogă fuseseră comemorate victimele
Holocaustului, fiind aprinse șase lumânări în memoria celor șase milioane de evrei
pieriți în tragedie. Grupuri de tineri de la liceele „Tudor Vladimirescu” și „Fraţii Buzești”,
însoțiți de profesoara Nori Cadea, s-au întâlnit cu vicepreședintele C.E. Craiova,
Abraham Francisc, și cu supraviețuitorul Hera Steimber, care le-au vorbit despre
atrocitățile pe care omenirea nu trebuie să le uite, pentru a nu  le repeta.

supravieţuire, de coşmaruri care nu au
încetat nici în prezent, dar şi de gândul
că destinul şi credinţa i-au ajutat „să iasă
la lumină”.
Thea Haimovitz a fost profund marcată de interviurile realizate. „Oameni,
alegeţi să fiţi buni!” este îndemnul pentru
semenii ei, pentru tinerii de azi şi, în
egală măsură, pentru cei din viitoarele
generaţii; un îndemn pilduitor şi generos
izvorât dintr-o experienţă unică trăită
alături de supravieţuitori, dar şi în preajma camerelor de gazare, a cuptoarelor
şi a gardului de sârmă ghimpată de la
Auschwitz.
Directorul Studioului TVR Cluj, Romeo
Couţi, coordonator al proiectului „Mărturii
din infernul Holocaustului”, şi-a exprimat
bucuria că la Iaşi, la lansarea cărţii „Auschwitz – 70 de ani. ALive” au fost prezenţi
numeroşi elevi, pe care i-a îndemnat să
solicite profesorilor lor organizarea unei
excursii la Auschwitz şi apoi să citească
cartea.
Foarte atenţi şi interesaţi de volumul
prezentat şi de subiectul Holocaustului,
elevii au pus întrebări, dintre care am
spicuit spre exemplificare doar două:
Cuvinte-cheie ce descriu Auschwitzul?;
Ce v-a determinat să scrieţi cartea?
La prima întrebare prof. Carol Iancu
a sugerat patru cuvinte: Şoah (nimicire
totală), Hatikva (speranţă), Zahor (aminteşte-ţi) şi Şalom (pace).
Thea Haimovici a arătat că interviurile
trebuie să rămână ca documente edificatoare ale memoriei şi ca argumente
principale în faţa negaţioniştilor sau a
uitării.
În încheiere, Carol Iancu a recitat
două poeme din „Memoriile Şoahului”,
scrise sub pseudonimul Tristan Janco.
Versurile acestea ne povăţuiesc: „Recitaţi
Kadiş lângă gropile comune!” şi „Să nu
uităm unicitatea Şoahului. Să nu uităm
că uitarea este de neiertat!”
Martha Eşanu

AD MEA VEESRIM!

Preşedinţi de comunităţi
nãscuþi în luna decembrie

n Președintele C.E. Satu Mare,
av. Nicolae Decsei, conduce
de ani buni destinele comunității
sătmărene, îngrijind, cu remarcabil simț al
responsabilității,
numeroasele cimitire evreiești
învecinate, multe situate în locuri unde nu mai
trăiesc evrei, și
reușește să facă
față cu energie, pricepere și devotament unor probleme deloc ușoare.
Manifestări comemorative dedicate
victimelor Holocaustului din Transilvania de Nord, zonă din care face parte
comunitatea sătmăreană, sunt organizate anual la Memorialul din oraș.
n Președintele C.E. Arad, ing.
Ionel Schlesinger, unul dintre cei mai activi
lideri comunitari
de multă vreme,
se distinge prin
spirit critic, pragmatism, știință a
cultivării relațiilor
interetnice și
interconfesionale.
Înzestrările de
bun organizator
au fost reconfirmate nu demult,
cu prilejul împlinirii a 300 de ani de
existență a comunității arădene, eveniment care s-a constituit într-o manifestare de suflet a evreilor originari din
Arad, stabiliți în Israel și în diverse țări
ale lumii.
n Președintele C.E. Constanța,
S orin L ucian I onescu , dă
dovadă de multă
tragere de inimă
pentru reconstruirea Sinagogii
din Constanța,
proiect pe cât de
ambițios, pe atât
de nobil. Prin tact
și energie, spirit
managerial, forță
de atragere a oamenilor, a reușit
să revigoreze
viața comunitară constănțeană. De
asemenea, acordă atenția cuvenită
problemelor de asistență socială și medicală, precum și celor privind educația
iudaică. În pofida numărului restrâns de
membri, există o intensă viață culturală
evreiască în Constanța.

Vizita
unei delegații
israeliene

Gheorghieni

Rectorul Universității Ben Gurion din
Beer-Sheva, prof. univ. dr. Zvi HaCohen, și dr. în hidrologie Nathan Cohen,
președintele HOR, Filiala Beer Sheva –
Negev, profesor invitat la Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, au vizitat
Sinagoga din Gheorghieni.
Sinagoga este frumos întreținută de
cei șapte evrei care trăiesc în oraș. În
memoria celor deportați în lagărele de
concentrare naziste din centrul Europei,
originari din oraș, au fost montate pe
pereți plăcuțe pe care au fost înscrise numele lor. Oficialități locale și puținii evrei
trăitori în această urbe au întâmpinat
oaspeții, oferindu-le date despre istoria
evreilor din Gheorghieni.
Coresp. dr. Nathan Cohen
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Cluj

Oaspeţi aducători de muzică şi poezie evreiască

Formaţia Yahad la sinagoga din Cluj

La sfârşit de octombrie şi început de
noiembrie a avut loc cea de-a treia ediţie
a Zilelor Evreieşti din Cluj. Manifestarea a
fost organizată de Uniunea Comunităţilor
Evreieşti din Ungaria (MAZSIHISZ), Fundaţia ungară Határtalan Kultúra [Cultura
fără frontiere], în parteneriat cu Asociaţia
Dialog şi Comunitatea Evreilor din Cluj, cu
sprijinul Ministerului Afacerilor Economice
Externe din Ungaria şi al Primăriei ClujNapoca. Prima ediţie a avut loc în 2015,
în cadrul evenimentului „Cluj – Capitala
Europeană a Tineretului”, și s-a bucurat
de un succes atât de mare, încât s-a decis
organizarea ei anuală.
Anul acesta au fost prezentate câteva
recitaluri şi concerte de mare calitate,

Vatra Dornei

susţinute de: pianistul Balázs Fülei, laureat al Premiului Liszt, Gergely Nógrádi,
cantor al sinagogii de pe strada Frenkel
Leó, din Budapesta – supranumit „Pavarotti evreu” – şi formaţia Malek Andi
Soulistic. Programele muzicale au avut un
conţinut foarte variat, de la piese clasice,
trecând prin repertoriul sinagogal, până la
şlagărele idiş. Întâlnirile literare cu poeta
Zsófia Balla, distinsă cu Premiul Artisjus,
originară dintr-o familie de supravieţuitori
ai Holocaustului din Cluj, actualmente
stabilită în Ungaria, şi actorul şi poetul
Géza Röhrig, protagonistul filmului „Fiul
lui Saul”, distins cu Premiul Oscar, au fost
cu totul speciale.
Programul Zilelor Evreieşti din Cluj a
fost completat de gazde cu două spectacole deosebite: „Ierusalime, iubirea
mea!”, prezentat de actorul Laczkó Vass
Róbert şi pianistul András Szép şi cuprinzând cântece evreieşti din toate genurile
şi formaţia de muzică klezmer Mazel
Tov.
În aceeași perioadă, publicul a savurat și prestația formaţiilor muzicale
braşovene B’nei Milu şi Yahad, sosite în
cadrul unui proiect comun al corurilor din
Cluj şi Braşov, organizat de comunităţile
evreieşti din cele două orașe, cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj. În vara
acestui an, coriştii clujeni au fost oaspeţii

Anişoara Corduban,
mulţumim!

Actorul Otto Röhrig

Cetățean israelian
își caută familia

La Templul Coral din Vatra Dornei a avut loc o manifestare dedicată comemorării victimelor Holocaustului, la care au participat circa 50 de elevi și profesori
de la Școala Generală din localitate. Invitația a fost lansată de Anișoara Corduban, care, fără să fie de etnie evreiască, practică un emoționant voluntariat
dedicat păstrării patrimoniului evreiesc din zona Vatra Dornei.
„Le-am vorbit elevilor despre deportarea evreilor din Vatra Dornei în lagărele din Transnistria, foarte mulți dintre aceștia murind acolo din cauza frigului,
foamei și bolilor, dar și uciși pentru singura vină de a se fi născut evrei”, le-a
spus Anișoara Corduban tinerilor săi interlocutori, conform unei scrisori primite
la redacție.
În alocuțiunea sa, Anișoara Corduban a subliniat aportul evreilor la dezvoltarea orașului Vatra Dornei, prin activitățile lor ca medici, comercianți, cadre
didactice, avocați și funcționari în administrația locală.
„M-am gândit că, pentru a nu se repeta asemenea urgii, este bine ca tânăra
generație să cunoască faptul că evreii din orașul nostru au trăit într-o armonie
deplină cu celelalte etnii – nemți, polonezi, români și altele, fără ură, fără antisemitism, cu toleranță și în bună înțelegere”, ne-a scris Anișoara Corduban.
Cinste ei! (D.D.)

Sibiu

braşovenilor, aceştia din urmă înapoind
vizita, acum, în miez de toamnă. Coriştii
braşoveni au fost însoţiţi de preşedintele V. Plugaru şi de câţiva membri ai
comunităţii.
Concertul susţinut de Corurile B’nei
Milu şi Shira Hadasha, formaţia muzicală Yahad şi formaţia de muzică klezmer
Mazel Tov a fost o adevărată revelaţie,
datorită repertoriului vast şi plin de noutăţi.
Toamna culturală evreiască clujeană nu
s-a încheiat. La mijloc de noiembrie a
avut loc cea de-a şasea întâlnire dintre
comunităţile evreiască şi armenească
Între prieteni, despre care vom relata în
numărul viitor.
Andrea Ghiţă

Căutăm membrii familiiIor Aronovici şi Marcus din Bucureşti.
Se crede că descendenții din ramura Aronovici ar fi fost originari din Dorohoi.
Căutăm membrii de familie, descendenţi
sau veri, verişoare ai lui ADOLF ARONOVICI,
fiul lui DAVID ARONOVICI.
Adolf Aronovici a murit în anul 1967 la Bucureşti, iar CLARA ARONOVICI, NĂSCUTĂ
MARCUS, era fata lui Moise Marcus şi a murit
în anul 1950, la Bucureşti.
Adolf şi Clara au avut 2 fete, pe MARGOT
ARONOVICI şi pe FANY (ANNY) ARONOVICI, născute la Bucureşti şi care au decedat
la New York.
Cu orice fel de informaţii vă rugăm să-l
contactaţi pe Marcel Glaskie din Ra’anana,
Israel la marcelg@netvision.net.il.

Comemorarea Zilei Holocaustului

Am considerat comemorarea Holocaustului la 9 octombrie nu un prilej de
jeluire, ci, prin rememorare, un bun moment educativ. De aceea ne-am orientat
cu predilecţie spre generaţia tânără, în
special din şcoli.
Din motive obiective (şcolare), am
convenit să desfăşurăm comemorarea la
o altă dată. Am sugerat conducerii şcolii
„Regele Ferdinand”, unde se studiază
opţional Holocaustul, ca elevii să vină cu
diverse proiecte, care să reflecte modul
cum au recepţionat ei această tragedie.
Şi iată că, zilele trecute, am stabilit întâlnirea la Sinagogă, unde s-a desfăşurat
un interesant program legat de evenimentul menționat. Le-am propus acestor
elevi să răspundă la unele întrebări şi să
comenteze. Elevii au înţeles de ce comemorăm Holocaustul, de ce trebuie să
nu uităm, să milităm ca asemenea fapte
să nu se mai repete, iar manifestările
antisemite să fie înfierate. După un dialog
care a scos în evidență buna pregătire a
elevilor în acest domeniu, le-am povestit
întâmplări din lagărele de exterminare,
arătând că şi eu mă număr printre puţinii
supravieţuitori, având doar cinci ani la
acea vreme. Povestirea unor evenimente
tragice din viaţa unui copil în lagărele morţii a stârnit un interes aparte. Majoritatea
elevilor au făcut desene, arătând cum au
perceput ei Holocaustul şi îndemnând la

pace şi convieţuire interetnică, speranţă şi
armonie. Imaginile ataşate acestui articol
vorbesc de la sine.
Meritul pentru reuşita acestei activităţi
revine în mare parte profesoarei de istorie

Botoşani

Gabriela Muntean, care
predă istoria Holocaustului. Trebuie evidențiat
şi aportul profesorului
Mihai Frâncu, directorul
şcolii, care este la originea acestei activităţi, nu
numai de cunoaştere,
ci şi în calitate de organizator de concursuri
sau olimpiade pe tema
Holocaustului. Meritul
este cu atât mai mare
cu cât, cu câţiva ani în
urmă, predarea opţională a Holocaustului a fost abandonată
în unele școli!
Ing. Otto Deutsch
președinte C.E. Sibiu

Bacău

Inaugurarea
Clubului
„Malca Hausfater”

Încă un semn de revigorare a vieții
comunitare din Bacău l-a reprezentat
inaugurarea Clubului pentru generația
de vârstă medie a comunității. Clubul
a fost înființat cu sprijinul Adei Shaulov,
scriitoare israeliană de limbă română,
originară din Bacău. Numele clubului,
Malca Hausfater, a fost dat pentru a
onora memoria bunicii scriitoarei, care a
făcut numeroase mițvot pentru membrii
comunității băcăuane.
Clubul a fost „pus pe picioare”   de
chimist Fany Kaltman, ec. Mia Moscovici, ing. Doinița Brif. Asistența tehnică
a fost asigurată de ing. Florin Goldring.
La inaugurare, care s-a bucurat de o
numeroasă participare, au fost aniversați
toți cei născuți în lunile septembrie și
octombrie. Sărbătoriții au primit cadouri,
iar celor prezenți li s-a oferit o tratație de
casă nouă. A fost vizionat filmul „Iubind-o
pe Leah”: poveste de inspirație biblică,
adaptată la prezent. Leah, văduvă, trăind
într-un mediu ultraortodox din Brooklyn,
se căsătorește cu cumnatul fostului ei soț,
liber cugetător, părăsind stilul de viață anterior. Un film tratând cu umor probleme
serioase din viața evreiască.
Participanții s-au arătat doritori de noi
întruniri la club.
Coresp. Hainrich Brif

Iurţait
la Buhuși

În ziua de 22 octombrie (3 Heşvan),
președintele C.E. Bacău, Hainrich Brif,
împreună cu prim-rabinul Rafael Shaffer, au participat la iurțaitul (comemorarea) Marelui Rabin Israel Friedman din
Rudjunin, care este înhumat în capela
din Sadigura (Cernăuţi).
Invitația la eveniment a venit din
partea Admorului Yacov Mendel Friedman, din Bnei Braq, descendent al
acestei mari familii rabinice.
La iurțait au fost prezenţi circa
200 de hasidim, discipoli ai Admorului
Yacov Mendel Friedman. Aceștia au
rămas în Buhuși timp de patru zile,
o zi fiind dedicată rugăciunilor și trei
învățăturii.
Primul Admor din Buhuși, Rabi Itzac
Friedman, numit și „Pahad“ – Frica (de
Dumnezeu), s-a stabilit în localitate
în anul 1859, orășelul devenind apoi
un mare centru hasidic (s-a înființat o
Curte rabinică). Rabi Itzac Friedman,
decedat în anul 1896, este înmormântat în capela rabinică a Cimitirului din
Buhuși, alături de alți patru Admori,
urmașii săi.
În anul 1942 a murit Admorul Menahem Mendel Friedman din Buhuși,
dinastia continuând la București și apoi
la Tel Aviv și Bnei Braq, conform datelor
transmise de rabinul Așer Konig, de la
Curtea Admorului Friedman.
Hainrich Brif a subliniat în cores
pondența trimisă că atât el cât şi primrabinul Shaffer au fost impresionați
de devotamentul hasidimilor față de
Admor, față de țară și de Sinagoga și
Cimitirul evreiesc din Buhuși.

S ă r b ă t o r i l e d e t o a m n ă 57 7 8

Sărbătorile de toamnă au fost parcă
mai intens așteptate în comunitatea
noastră. Clipe de introspecție, de întrebări
și răspunsuri, Roș Hașana, Iom Kipur,
Sucot sau Simhat Tora ne-au strâns, ca
și în alți ani, în Sinagoga Înaltă pentru a
trăi în pace cu Divinitatea, cu ceilalți și cu
noi înșine. Sunetele șofarului s-au înălțat
înfiorate, ca o rugă spre cer. „Fie ca Dumnezeu să ne ocrotească precum un tată
are grijă de fiii lui“, părea să spună șofarul.

Rugăciunile au fost oficiate de ing.
Gustav Finkel, împreună cu Meir Solomon. O bogată masă de Roș Hașana
a adus bună dispoziție și zâmbete pe
chipurile tuturor.
Un atent Heșbon Nefeș – bilanț al
faptelor din anul ce a trecut – ne-a făcut
să ne gândim la tot ce ar fi putut să fie mai
bun, mai armonios și să nutrim speranța
că vom fi înscriși în Cartea Vieții.
De Ziua Iertării păcatelor, Iom Kipur,

s-a spus și Izkor și, pentru câteva clipe,
i-am readus alături de noi pe cei dragi,
dispăruți, dar pe care-i purtăm mereu în
inimi.
Ca un corolar al Sărbătorilor de Toamnă, Simhat Tora ne-a readus bucuria de
a aparține unui popor care a înfruntat
vitregiile vremurilor prin puterea de nezdruncinat a credinței.
Prof. Beatrisa Finkel
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Bucureşti

Din viitorul apropiat

#Hanuca. Ne pregătim pentru Hanuca
- Sărbătoarea Luminii și ne dorim să ne bucurăm împreună cu cât mai mulți membri
ai comunității de sufganiot (gogoși) proaspete și aromate și de lumina lumânărelelor
de Hanuca. Alege evenimentul potrivit
vârstei sau preocupărilor tale, notează-ți
în calendar și... ne vedem curând!
Pentru tineri: Petrecerea de Hanuca
în Blue Lagoon – sâmbătă, 9 decembrie,
de la ora 21. Așa cum te-am obișnuit,
te așteptăm cu muzică live, concursuri,
sufganiot și surprize.

JCC
IAŞI

Sărbătorile care ne adună

Cea de-a treia dintre marile sărbători
de toamnă – Sucot (Sărbătoarea Corturilor) a adus împreună aproape 60
de participanți dornici să celebreze în
Suca din curtea Comunității, frumos
împodobită cu roadele toamnei și cu
tablouri înfățișând vechi construcții din
Ereţ Israel.
Directorul JCC Iași, Albert Lozneanu, a
oficiat ceremonia de Kiduș, le-a vorbit ce-

ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti
Pentru toate vârstele: Hanuca Shuk
– Bazarul de Hanuca – duminică, 10 decembrie, în intervalul 16-18. Puteți dona
din timp lucrurile de care nu mai aveți
nevoie, iar acestea vor fi vândute în cadrul shuk-ului, fondurile încasate urmând
a fi oferite ca Hanuca Gelt către Centrul
Rezidențial Rosen. Vino pentru o grămadă de chilipiruri: haine, bijuterii, cărți,
produse electronice, gogoși și ceai cald și
atmosferă de bazar. Special: stand cu lumânări și candelabre de Hanuca. Accesul
gratuit!
Pentru cei mici: Hanuca Copiilor – cea
mai mare petrecere de Hanuca pentru
copii – duminică, 17 decembrie, ora 11.
Aprindem împreună lumânările, învățăm
povestea Macabeilor, mâncăm sufganiot.
Nu vor lipsi dreidel-urile, muzica, jocurile
gonflabile și magia.

Evenimentul din 16-17 octombrie s-a
desfășurat cu sprijinul Ambasadei Statului Israel, Primăriei Municipiului Oradea,
F.C.E.R, C.E.O., JDC și JCC Oradea.
Această manifestare a cuprins o
conferință intitulată „Holocaustul în artă
și media” și lansarea volumului „ALive.
Auschwitz 70 de ani” (prezentat pe larg
în acest număr).
În următoarea zi, în incinta Sinagogii
Mari Ortodoxe din Oradea a avut loc o
întâlnire excepțională ce a cuprins dialoguri între Excelenţa Sa Tamar Samash,

JCC
Timişoara

Ladislau Rooth, magia melodioasă
a fineţii şi naturaleţii

La 29 octombrie, JCC Timişoara a avut
parte de un important eveniment de suflet.
Concertul oferit în dar de maestrul Ladislau
Rooth a adus bucurie şi emoţie în rândul
celor prezenţi, mulţi urmărind de ani buni
cariera din România, Israel şi de pe alte
meridiane a marelui dirijor, compozitor, pianist şi orchestrator. De această dată, pianul
său a însoţit frumoasele voci ale Dianei
Chirilă şi Nicoletei Colceiar, artiste lirice
ale Operei Naţionale din Timişoara. Tânăra
Iulia Moldovan a oferit un intermezzo la
JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro

Nu uita nici de evenimentele
importante ale lunii ianuarie

Anul trecut, de Hanuca, la JCC

#Festivalul – Concurs Interetnic de
Șah, ediția a III-a – duminică, 21 ianuarie.
Poți participa în concurs (ca junior sau
senior, la categoria hobby sau la cea expert) ori poți urmări meciurile interesante.
#Ciorberia, ediția a IX-a, duminică,
28 ianuarie – binecunoscutul festival
al supelor și ciorbelor s-a bucurat de-a

lungul anilor trecuți de participarea unor
mari nume, precum Horia Vârlan, Joseph
Hadad, Mircea Vintilă, Adrian Hădean,
Mircea Dinescu, Cătălin Scărlătescu,
Sorin Bontea și mulți alții! Participă la
concurs cu rețeta preparată de tine, sau
vino să guști din ciorbele participante!
Intrarea gratuită!
Adrian Gueron

lor prezenți despre originea și simbolurile
acestei sărbători (socotită și Sărbătoarea
Recoltei) și a rostit binecuvântarea celor
patru plante (chitră, palmier, mirt și salcie), subliniind că mănunchiul acestora
simbolizează unitatea în diversitate a
poporului lui Israel.
Și cum un sfârșit (încheierea sărbă
torilor) trebuie să fie mereu un nou început, Simhat Tora (Bucuria Cărții) a fost
celebrată de enoriași din toate generațiile.
După serviciul religios, cu Sulurile Sfinte
în braţe, bărbații au ocolit de șapte ori
Bima, simbol al faptului că nu trebuie să
ne oprim niciodată din citirea Torei. După
ceremonie, participanții au fost serviți cu
must, fructe și prăjituri.

La început de octombrie, comunitatea
ieșeană a fost gazda unui oaspete de
seamă, prof. Shimon Shetreet, fost deputat în Knesset și ministru în guvernul
Ytzhak Rabin, profesor de drept public și
internațional la Universitatea Ebraică din

Ierusalim, care a susținut o interesantă
conferință cu tema: „70 Israel - 70 de ani
de provocări și realizări”.
La sfârșitul lui octombrie, la Sinagoga Merarilor din Iași a fost sărbătorită
luna Heşvan printr-o conferință despre
calendarul și despre zodiacul evreiesc.
Invitații, ing. Filip Petraru și dr. Adrian
Fiterman, au vorbit despre specificul și
particularitățile calendarului evreiesc,
despre luna Heşvan, care este a doua
lună a anului ecleziastic, a opta lună a
anului în calendarul ebraic și singura lună
fără sărbători, și au punctat principalele
evenimente petrecute în această lună
de-a lungul timpului.
Silvian Segal

ambasador al Israelului în România, și
supraviețuitori ai Holocaustului.
La masa de prezidiu au participat
prefectul Județului Bihor, Ioan Mihaiu,
profesori universitari și istorici consacrați
din țară și străinătate, precum Carol Iancu, Andrei Marga, Ladislau Gyémánt și
jurnalista Doina Meiseles.
Amfitrionul manifestării a fost preșe
dintele C.E.O., ing. Felix T. Koppelmann,
iar moderatoarea întregului eveniment
– Thea Haimovitz, jurnalistă la TVR Cluj.
În încheiere, președintele Koppelmann
a adus mulțumiri tuturor participanților,

declarându-se onorat de prezența și
contribuția fiecăruia la acest eveniment.
La sfârșitul întâlnirii, participanții au
fost invitați la un prânz tradițional în Suca
din incinta C.E. Oradea.
Tot în luna octombrie a avut loc, la
Sinagoga Zion din Oradea, o manifes
tare științifică pe tema „Ghetoul din
Oradea – 1944”, moderată de prof. univ.
dr. Antonio Faur. Colaboratori au fost
Asociaţia Culturală „Crişana”, Fundaţia
pentru Protejarea Monumentelor Istorice
Bihor, F.C.E.R., C.E.O., JCC Oradea,
J.D.C., Muzeul Cetăţii şi Oraşului Oradea.
O serie de istorici ai Centrului pentru
cercetarea istoriei evreilor „Eva Heyman”,
din cadrul Universităţii din Oradea, au
prezentat aspecte din istoria ghetoului
din acest oraş.
Faptul că aproximativ șase milioane
de evrei au fost exterminați prin tortură, înfometare și ucidere în masă ne determină
să menținem vie cunoașterea profundă
a tragediei evreilor de pretutindeni.

Recuperarea și păstrarea mărturiilor este
foarte importantă, cu atât mai mult cu cât
majoritatea supraviețuitorilor se află la
vârste înaintate.
Sunt locuri în Europa în care pogromul
la care evreii au fost supuși în cel de-al
Doilea Război Mondial a rămas nedescoperit și necomentat. Nimeni nu trebuie să
rămână indiferent faţă de crimele în masă
din lagărele de exterminare inventate de
nazişti.
La sfârşitul lunii, membrii comunității
i-au cântat „Mazel Tov” supravieţuitoarei
Elisabeta Steuer, care a împlinit 92 de ani.
Doina Bumbu

meniul muzical, uimind prin modestie şi
naturaleţe, a fost marcată de deportarea
la Auschwitz din ghetoul orădean. Mama
sa a pierit imediat la sosirea în lagăr, în
timp ce el şi tatăl său au supravieţuit într-unul din lagărele de concentrare de la
Mauthausen. După eliberare, şi-a reluat
studiile şi a absolvit Academia de muzică
„Franz Liszt” de la Budapesta, în domeniile compoziţiei, pianului şi dirijoratului.
Dincolo de cuvinte, magia unui spectacol oferit de Ladislau Rooth: orice pian
se însufleţeşte sub atingerea degetelor
sale. Trecut prin atât de multe, domnia-sa
are puterea să răspândească încredere,
forţă şi iubire tuturor celor care au şansa
să îi fie în preajmă.

o sută de participanţi, interesaţi să afle
despre această celebrare a „Lunii Noi”,
mai puţin cunoscută şi sărbătorită. Rabinul Zvika Kfir le-a relatat celor prezenţi
despre semnificaţia acestui moment
special al calendarului evreiesc, des
criind construcţia acestuia. Dacă în
serviciul sinagogal, Roș Hodeș aduce
câteva pasaje adăugate, în ceea ce
priveşte tradiţia sărbătoririi Luna Nouă
este considerată o celebrare a femeilor. Din această cauză, în lume există
grupuri de doamne din comunităţi care
sărbătoresc acest eveniment. Cu ocazia
programului timişorean, participanţii au
degustat delicioase bucate pregătite
de rabinul Zvika Kfir, un maestru în
numeroase domenii, printre care şi cel
culinar.
(L.F.)

JCC
ORADEA

Prefectul Ioan Mihaiu
și ambasadoarea Tamar Samash
au luat prânzul în Suca

Pentru cei cu suflet mare: Cei ce
dăruiesc lumină – duminică, 17 decembrie, ora 17. Te provocăm să repetăm
experiența de anul trecut și să ne strân
gem în număr cât mai mare pentru a
vizita la domiciliu persoane în nevoie din
comunitate și pentru a aprinde lumânările
de Hanuca împreună cu aceștia.

harpă, cu melodii pline de sensibilitate,
printre care binecunoscuta coloană sonoră
a filmului „Lista lui Schindler”.
Maestrul Rooth s-a aflat cu peste şase
decenii în urmă la pupitrul Operei timişorene, dirijând, de la o vârstă foarte fragedă,
spectacole de referinţă ale acestei instituţii. Ani la rând a fost dirijor al Orchestrei
Radio a Israelului, a numeroase formaţii
corale şi instrumentale care au avut turnee
în toată lumea. A făcut orchestraţii pentru
Placido Domingo şi Barbara Streisand.
Timp de 11 ani a condus orchestra Operei
Naţionale a Mexicului şi a activat perioade
lungi în Statele Unite, Danemarca, Italia,
Austria, Africa de Sud. După căderea regimului comunist, a revenit cu activitatea
concertistică şi în România. Recent a
avut spectacole la Oradea şi Satu Mare.
Biografia artistului, care niciodată nu se
laudă cu realizările excepţionale din doJcc IaŞi
Str. Elena Doamna 15
Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/groups/
jcciasi

Eveniment de Roş Hodeş

Primul eveniment Roș Hodeș organizat la JCC Timişoara a reunit aproape
Jcc Oradea
Str. Mihai Viteazu 4
Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/JccOradeaEvenimente

F. Koppelmann, E.S. Tamar
Samash şi Ioan Mihaiu

Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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„Memoria apei” la Teatrul Național din București

Natalia Călin şi Marius Manole

La Teatrul Național din București se
joacă, din 2016, piesa „Memoria apei”, de
Shelagh Stephenson, în regia lui Erwin
Șimșensohn, cunoscut pentru realizarea
unor spectacole ca „Yentl” (2013), „În
vizită la domnul Green” (2014), „Steaua
fără nume”, „Jocul de-a vacanța”, „Trilogia
belgrădeană” (2015), „Fluturii sunt liberi”
(2016). Pentru autoarea britanică Shelagh Stephenson, piesa „Memoria apei”
(1996) a însemnat debutul în calitate de
dramaturg și un succes care i-a adus atât
Premiul „Lawrence Olivier” (2000), cât și o
ecranizare cu titlul Before You Go (2002),
în regia lui Lewis Gilbert.
Trei surori ajunse la vârsta maturității
– Teresa, Mary și Catherine – se reunesc
pentru înmormântarea mamei lor, Vi.
Cea mai mare dintre ele, Teresa, pare să
trăiască într-un cadru aseptic și să evi-

Tulcea

te dilemele morale:
este vegetariană,
pledează pentru hrana sănătoasă și suplimentele nutritive,
se îmbracă elegant,
își ascunde vârsta
atunci când își caută
un soț, insistă asupra căsătoriei ideale
pe care a încheiat-o
și a căsniciei fericite
în care își continuă
viața. De fapt, noua
stare de lucruri are
multe fisuri, Teresa
bând fără măsură
și consumându-și
existența în reproșuri
aduse soțului, Frank,
în spatele ușilor închise.
Fiica mijlocie, Mary, fusese „copilul
perfect” (și de aceea, preferat de mamă),
ascultător și sârguincios, pasionat de
științele exacte și urmărindu-și idealul
până la a deveni medic. Și ea avea răni
interioare – rămăsese însărcinată la
14 ani, născuse copilul, un băiat, și îl
încredințase spre adopție. Acum ajunsese
aproape de 40 de ani, era amanta unui
bărbat însurat, Mike, a cărui soție suferă
de o boală neuropsihiatrică.
Mezina, Catherine, este „rebela fără
cauză”, care acționase mereu împotriva
voinței materne, își trăise viața aparent
fără țintă, fără echilibru, fără consecvență
cu sine. După 78 de relații eșuate, de multe ori aproape de căsătorie, tânăra este
singură („Toată lumea spune că singurătatea e superbă, dar e de nesuportat!”),

așteptând să fie sunată de Javier – un
băiat despre care nu știe prea multe, dar
care devine idealul ei masculin.
Amintirile celor trei surori alături de
mamă nu sunt la fel: una păstrează în suflet zilele însorite și plimbările cu bicicleta,
alta – zilele mohorâte, în care copilul este
ignorat, uitat pe plajă sau chiar închis în
dulap. Mama, moartă, care le apare în
vis, zugrăvește imaginea părintelui care
se preocupă de copii în egală măsură,
își dedică timpul creșterii lor, se sacrifică
pentru ei. Titlul piesei face trimitere la unul
dintre principiile medicinei homeopate –
un lichid diluat de 120 de ori poate păstra
proprietățile soluției inițiale; apa are memoria compușilor dizolvați în ea. Despre
mama lor, fiicele vor spune: „A trecut prin
viețile noastre ca vinul prin apă. Fie că ne
place, fie că nu, nimic nu are sfârșit”. Dacă
apa este metafora vieții (aici, a celor trei
fiice), atunci tot ce a trecut prin ea (inclusiv prezența mamei) va fi păstrat: „N-am
urât-o cu adevărat. – Știm”.
Personaje interpretate de actori
înzestrați cu o mare forță creatoare (Cecilia Bârbora, Natalia Călin, Raluca Aprodu,
Diana Dumbravă, Marius Manole, Andrei
Finți), o viziune regizorală de substanță,
în care sensibilitatea se contopește cu fineţea psihologică, ancorarea în probleme
actuale (relațiile de familie), îngroșarea
contururilor pentru a vedea mai pregnant
întregul (cele 78 de povești de dragoste
ale Catherinei, un strigăt de disperare în
singurătatea copleșitoare), umorul atent
dozat al replicilor – toate aceste elemente
compun o montare deosebit de valoroasă din repertoriul Teatrului Național din
București.
Claudia BOSOI

Semnatara acestor rânduri a făcut
o donație de articole de vestimentație
şi lenjerie de corp Căminului de copii
din cadrul Fundației Noroc, din partea
F.C.E.R. și a Fundației Filderman. Viitorii
artiști s-au putut convinge că arta este o
formă de participare socială şi civică, nu
doar o manifestare a talentului.
Atmosfera din atelierul de pictură (amenajat prin bunăvoința directorului Hotelului
Europolis, Radu Vasile, în sala de evenimente) a fost foarte bună. Tinerii s-au ajutat unul pe celălalt, au colaborat, au învățat
unii de la alții. Un eveniment special pentru
ei a fost întâlnirea cu Ivan Patzaichin, cu
care au vorbit despre oamenii din Deltă,
despre ce înseamnă perseverenţă, ambiţie în dorinţa de a-ţi realiza visul, despre
comunitățile etnice dobrogene.
Pe lângă activitatea de creație, elevii
au participat la câteva jocuri, de pildă,
identificarea culorilor cu sentimentele.
Au asociat negru cu furia, ura, depresia,
suferinţa, dar şi cu elitismul, detașarea de
lucruri mărunte, neinteresante.
Excursia în Delta Dunării, ca și
achiziționarea de materiale pentru pictură, desen, cadouri, alte excursii, precum
și cazarea și masa au fost plătite de sponsori. Editura Paideia a oferit tinerilor artiști
participanți la activități cartea de colecție
„Delta Dunării şi oamenii ei“, realizată de
Ivan Patzaichin.
Tinerii artiști au executat 26 de
lucrări pe pânză și șase acuarele pe

hârtie-ciocan. Lucrările vor fi incluse în
expoziții itinerante la București, Viena,
Budapesta, Bratislava, Belgrad și Tel
Aviv. Editura Paideia va scoate un album
cu lucrările din tabăra de pictură de la
Tulcea. Evenimentul a fost prezentat la
TVR, la „National Geographic Channel“,
în ziarele locale din Tulcea, „Tribuna
învățământului“ și pe platformele de
socializare.
Proiectul face parte din strategia de
promovare a dialogului intercultural şi interetnic a F.C.E.R. şi Fundației Filderman.

StART în culorile Dunării

În perioada 16-21 octombrie 2017,
la Tulcea a avut loc tabăra de pictură
„StART în culorile Dunării”, proiect inițiat
de Federația Comunităților Evreiești din
România şi Fundația Filderman, în parteneriat cu Departamentul pentru Relații
Interetnice din Guvernul României, în
colaborare cu Primăria Municipiului Tulcea, Universitatea „Titu Maiorescu” din
București, Institutul de Cercetări EcoMuzeale „Gavrilă Simion” din Tulcea,
Comunitatea Evreilor din Tulcea, Fundația
„Noi citim”, Editura Paideia.
26 de elevi ai liceelor de artă din Bacău, Buzău şi Tulcea au realizat lucrări
de pictură pe pânză, acuarele, grafică,
având ca subiect spațiul multicultural al
Dobrogei, dialogul interetnic, promovarea
valorilor – tezaure umane, locuri, tradiţii,
istorii.
Tulcea este zona cu cea mai bogată
diversitate etnică, 18 etnii trăind aici în
pace și înțelegere, iar proiectul a permis
cunoașterea şi promovarea patrimoniului cultural, istoric şi arhitectural, a
biodiversității zonei tulcene a Dunării, prin
crearea unui spațiu deschis competiției și
promovarea tinerelor talente în ţară şi în
afara ţării.
Tabăra de pictură a fost o lecție deschisă despre valorificarea şi promovarea
prin artă a patrimoniului cultural.
Deschiderea a avut loc la Templul
Israelit din Tulcea, în prezenţa prefectului județului Tulcea, Lucian Furdui, a
primarului dr. Constantin Hogea, a altor
personalități din administrația locală și
a președintelui C.E. Tulcea, Solomon
Faimblat, precum și a reprezentanților
altor comunități etnice.
Au fost transmise mesaje de salut, de
succes şi de mulțumire pentru găzduire
din partea președintelui F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, a președintelui Fundației Filderman, ing. Albert Kupferberg.
Dr. Ligia Dima, de la Institutul de
Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”
din Tulcea, a prezentat un film despre
comunitățile etnice din Tulcea – istorie,
patrimoniu şi prezent.
Tinerii au vizitat Delta Dunării, muzee și
institute culturale, obiective istorice, tot atâtea surse de inspirație pentru lucrările lor.

Janina Ilie
Manager de proiect

Carol Feldman
din nou la Iaşi

Carol Feldman
(in picioare) şi
Adi Cristi

La sfârşit de octombrie, în Sinagoga
Merarilor din Iaşi, actorul şi scriitorul israelian Carol Feldman a readus umorul
şi cărţile sale într-un matineu cultural
interesant şi atractiv.
Scriitorul Adi Cristi a deschis matineul
ieşean cu mărturisirea de suflet: „Am cu
Carol Feldman o relaţie mai mult decât
de prietenie, iar la Editura 24 ORE i-am
editat trei cărţi. Este un bun scriitor israelian de limbă română, un bun povestitor
şi portretist. Carol Feldman este un fel de
Jean Bart al Tulcei. După ce a plecat în
Israel şi-a păstrat în suflet şi în gând casa
numită România”.
Criticul literar Ioan Holban a vorbit
despre oaspetele matineului, prezentându-l astfel: „Carol Feldman este unul
dintre cei mai importanţi scriitori israelieni
care (încă mai) scriu în limba română;
actor şi regizor de teatru în România, la
Teatrul Evreiesc de Stat, până în 1965,
apoi, în Israel, unde a tradus, regizat şi
interpretat spectacole, mai ales în şi din
idiş, dar şi în ivrit şi în româneşte. Carol
Feldman, (şi) sub veghea regretatei sale
soţii Betty, parteneră de viaţă şi scenă,
s-a „reinventat” ca prozator, tipărind din
2002 până azi şaisprezece cărţi de proză,
publicistică şi memorialistică.
„Romanul unui evreu” e o carte împotriva uitării, cum sunt toate celelalte romane şi proze scurte ale lui Carol Feldman.
„După colţ”, a doua carte prezentată în
matineul ieşean, este o carte de memorialistică, în sens larg, în care autorul îşi
foloseşte imaginaţia în mod temperat.
Prozele sale sunt splendide, amuzante.
În „Cuvânt înainte”, ziaristul Alexandru
Marinescu  scrie: „Dacă ar fi să caracterizez în două cuvinte acest recent tom,
atunci i-aş spune cartea surprizelor“.
Scriitorul Mihai Batog-Bujeniţă a
subliniat: „Carol Feldman, colaborator al
revistei Booklook, editată de Asociaţia
Literară Păstorel Iaşi , este un fin observator al fiinţei umane, un bun condeier cu
limbaj elevat”.
Actorul Carol Feldman ne-a oferit, în
încheiere, un recital teatral-umoristic de
excepţie, intitulat „Strada Helsinfor”.
Martha Eşanu

José Iacobescu,
gânduri la aniversare

Ing. José Iacobescu, colegul, prietenul și fratele nostru – depinde fiecare de unde
îl cunoaște, din viața profesională, privată sau de la B’nai B’rith –, a împlinit o vârstă
frumoasă și oarecum rotundă. Se spune, și în acest caz este pe deplin adevărat,
că nu trebuie să apreciezi omul după datele din
buletin, ci după ce face.
Ca președinte al B’nai B’rith România, dar și
în alte domenii, José Iacobescu face foarte multe,
cu tot sufletul și cu o implicare totală. De aceea îi
dorim încă mulți, mulți ani de viață, fericire și sănătate, împreună cu draga lui soție, Ioana, care-i
este alături în toate. Rămâi și în continuare același
om pe care-l știm, până la 120 de ani!
Ad Mea Veesrim! (R.E.)
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Elevii de la Școala Lauder au făcut primul pas în diplomație

Luna trecută, continuând o practică
încetățenită de mulți ani la Școala Lauder,
17 elevi , cu o singură excepție toți din clasa a IX-a, înscriși la cursul de diplomație,
au vizitat timp de trei zile Bruxelles-ul. Nu
a fost o vizită turistică, ci una de documentare la fața locului, pentru a cunoaște la
prima mână instituțiile europene, cele în
care se iau cele mai importante decizii
privind viitorul UE, inclusiv al nostru.

Ocupând scaunele membrilor
Comisiei Europene
Nu știu în ce măsură copiii s-au simțit
cuprinși de atmosfera...europeană, dar
în prima zi a vizitei a avut loc o întâlnire
cu Corina Crețu, Comisar pentru Politica Regională al Comisiei Europene din
partea României, șefă a uneia dintre
comisiile care dispune de cei mai mulți

bani în cadrul instituțiilor europene. Întâlnirea s-a desfășurat chiar în sala de
consiliu, unde au loc ședințele Comisiei
și, cu acest prilej, elevii au avut ocazia să
se așeze pe locurile ocupate de membrii
Comisiei, inclusiv pe cel al președintelui,
Jean-Claude Juncker.
În cadrul dialogului purtat cu copiii,
Corina Crețu și-a exprimat bucuria față de
inițiativa Școlii Lauder de a aduce elevii
la Uniunea Europeană și le-a explicat ce
este Comisia Europeană și ce rol joacă
ea, fiind cel mai important instrument în
elaborarea și promovarea politicii europene, inclusiv a bugetului UE. În acest context, domnia-sa a vorbit despre atribuțiile
ei de Comisar pentru Politica Regională,
subliniind că dispune de o treime din ansamblul bugetului a cărui menire este ajutorarea statelor mai puțin dezvoltate. Este
vorba, a explicat comisarul, de reducerea

diferențelor de dezvoltare dintre Nordul și
Sudul continentului, dar și din interiorul
statelor membre, unde se înregistrează
disparități regionale. Acum, a arătat
ea, ne aflăm într-un moment crucial de
pregătire a noului buget pentru perioada
2020-2027, subliniind că bugetul Uniunii
se elaborează pentru șapte ani.
În cuvântul său, Tova Ben Nun-Cherbis, președinta Complexului Educațional
Lauder-Reut care, împreună cu eurodeputatul Andi Cristea, a condus grupul de
copii, a prezentat performanțele Școlii
Lauder, menționând că ea se află la cea
de-a opta generație de elevi și că există
de-acum absolvenți care lucrează chiar
la Comisia Europeană și în alte instituții
europene. Tova Ben Nun-Cherbis și-a exprimat convingerea că aceste vizite îi ajută pe elevii şcolii, iar pe baza experienței
acumulate se poate spune că ei sunt
viitorii lideri ai României.
A urmat un dialog între comisarul
european și grupul de elevi. Aceștia s-au
prezentat, au explicat de ce au ales să
urmeze diplomația și au pus întrebări
privind conținutul activității Corinei Crețu
și dificultățile vieții de diplomat. Comisarul
european a declarat că este impresionată
de nivelul elevilor, determinat de nivelul
de predare al școlii și de mediul familial al
copiilor. Pe de altă parte, ea a menționat
că nu este prea optimistă în ceea ce
privește viitorul UE, din cauza forțelor
antieuropene care au venit la putere în
anumite țări. Dacă în trecut în cadrul
Parlamentului European s-au găsit doar
câțiva reprezentanți ai euroscepticilor,
astăzi există un grup de 150 de europar-

Interviu cu FREDI DEAC, preşedintele C.E. Bistriţa

„Doresc ca generațiile viitoare să spună
că evreii au lăsat ceva în urma lor”
Sinagoga din Bistrița, cunoscută sub numele Centrul Multicultural Sinagoga
Bistrița, înseamnă o constantă a vieții concertistice din țară și, prin transmisiile live,
peste hotare. „Sinagoga are o istorie de peste 150 de ani”, povestește președintele
comunității evreilor bistrițeni, Fredi Deac. „A fost ridicată în 1865 de membrii
comunității, prin finanțare proprie. Este una din cele șapte sinagogi din România
mai vechi de o sută de ani și, arhitectural, un unicat. A fost de două ori restaurată.
Prima oară în 1939. Enoriașii ei au fost deportați la Auschwitz. Cei mai mulți nu s-au
mai întors. Când am fost ales președinte, la primul mandat, în 1998, sinagoga se
afla într-o stare avansată de degradare. Din acel moment, reabilitarea ei a devenit
unul dintre obiectivele mele prioritare. Dar cu ce fonduri? Am început căutările.
Când Dumnezeu vrea… Așa l-am descoperit pe texanul Lary Hirsch, evreu
plecat din Bistrița și-ajuns în Dallas, care a donat o sumă considerabilă
pentru ca sinagoga din comunitatea natală să fie readusă la viață. Și-a
fost. Se-ntâmpla în 2001. Lucrările au durat până-n 2007. În 2005 a fost
semnat un act de comodat cu Fundația de Concerte – Bistrița, condusă de muzicolog dr. Gavrilă Țărmure. Concertele au loc la parter, în
sala mare. La balcon, funcționează o galerie de artă. Anul acesta, de
Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului, prim-cantorul
Comunității Evreiești din Viena, Șmuel Barzilai, a susținut la Sinagogă un recital de excepție și am inaugurat galeria de artă cu
vernisajul unei expoziții pe tema Holocaustului realizată de soția sa,
pictorița Dvora Barzilai”.

– Alte realizări?
– Inventarierea cimitirelor evreiești
din județ. Când am preluat conducerea
comunității, figurau în evidența ei 68 de
cimitire. Împreună cu administratorul
pentru cimitire al comunității, Eliezer Ioan
Sângeorzan, am descoperit existența a
încă 7 cimitire. Nu e simplu să faci vizite
periodice și să îngrijești 75 de cimitire,
cu atât mai mult cu cât fondurile pentru
curățarea vegetației lemnoase sunt insuficiente. În cele mai multe din aceste
localități nu mai există evrei. Cimitirele
atestă faptul că în județul nostru a existat
viață evreiască și la orașe, și la sate.
– De când?
– Din jurul anului 1840. La recensământul populației din perioada interbelică,
în Județul Năsăud erau înregistrați circa
7000 de evrei. 25% din totalul locuitorilor
bistrițeni erau evrei. Holocaustul, cu deportările evreilor din zonă la AuschwitzBirkenau, i-a nimicit în mare măsură.

La ora actuală, în Bistrița mai trăiesc
12 evrei, 3 persoane cu ascendență
evreiască, 6 parteneri de viață neevrei,
11 persoane neafiliate. Majoritatea sunt
urmași ai supraviețuitorilor Holocaustului,
singuri, cu venituri modeste şi cu probleme de sănătate. Căutăm să le îndulcim
viața, la propriu și la figurat: zilele de
naștere ale seniorilor noștri sunt sărbătorite la sediul comunității sau la domiciliu,
dacă sunt nedeplasabili. Mulțumesc
DASM-ului pentru tot ce face ca să le
vină în ajutor. O spun în triplă calitate:
ca președinte de comunitate; în calitate
de cadru medical – sunt asistent medical
principal responsabil cu preparatele sanguine și livrarea lor la Centrul Județean
de Transfuzii Sanguine Bistrița; dar și ca
om trecut prin momente de cumpănă.
– Anume?
– În 2005 am fost în comă 28 de zile,
declarat în moarte clinică de două ori, am
suferit trei intervenții chirurgicale pe cord.

Atunci am simțit ce-nseamnă sprijin.
Mi-au fost alături soția și cei trei copii, dar
și a doua familie: comunitatea.
– Cum păstrați memoria victimelor
Holocaustului?
– În 2014, Bistrița era singurul oraș
din țară care avea două monumente
dedicate celor uciși în Holocaust. Primul,
ridicat înainte de această dată, era amplasat în fața Sinagogii. Al doilea a fost
dezvelit când am comemorat 70 de ani de
la deportarea evreilor din județul Năsăud
în lagărele morții, pe locul fostului ghetou
de la ferma Stamboli, care exista atunci
în oraș. Și-n ianuarie, de Ziua Națională
de Comemorare a Holocaustului, și-n
iunie, când au fost deportările din Transilvania de Nord, și la 9 octombrie – Ziua
Națională de Comemorare a Holocaustului în România, ne adunăm în fața celor
două monumente și pe plecăm frunțile
spre neuitarea lor. Ne sunt, totdeauna,
alături oficialități locale.
– Proiecte?
– Editarea unei monografii a
comunității evreilor bistrițeni. Nu e
treabă ușoară, fiindcă întreaga arhivă a
comunității a fost arsă în 1944, odată cu
retragerea trupelor hortyste din Bistrița.
Din această cauză suntem puși în imposibilitatea de a avea acces la datele necesare privind viața evreiască din oraș până
în octombrie 1944. Am fi recunoscători
Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor
din România dacă ne-ar da o mână de
ajutor. Suntem dornici să colaborăm și cu
Muzeul de Istorie a Evreilor din România
fiindcă avem această răspundere pentru
viitorime. Cei care vor trăi atunci să poată
spune: „evreii au lăsat ceva în urma lor”.
Iulia Deleanu

lamentari cu o astfel de orientare, stimulați
în acțiunile lor de fenomenul Brexit. Vorbind despre calitățile pe care trebuie să le
îndeplinească un diplomat, Corina Crețu
a arătat că, deoarece în UE, în general,
deciziile se iau prin consens, marea calitate a unui diplomat este de a ști să poarte
un dialog, să ajungă la un compromis la
masa negocierilor. Ea a mai arătat că, în
ceea ce privește tinerii, există programul
Erasmus, prin intermediul căruia, până
acum, 150.000 de tineri români au învățat
și învață în străinătate.

Parlamentul European –
al doilea popas
Impunătoarea clădire a Parlamentului
European a fost cel de-al doilea obiectiv
vizitat de grupul de elevi. Aici gazda vizitei
a fost eurodeputatul Andi Cristea, membru în board-ul Fundației ”Lauder-Reut”,
cel care organizează anual venirea elevilor de la Lauder la Bruxelles și Strasbourg
(și, am aflat mai târziu, nu numai a lor).
Într-o expunere documentată, eurodeputatul român le-a explicat elevilor ce rol
joacă și ce drepturi au eurodeputații în
cadrul realizării legislației europene. El a
subliniat că UE se confruntă cu probleme
structurale, care se vor agrava odată cu
ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, în condițiile în care Londra a fost
un contribuabil net la bugetul UE, care a
furnizat mai multe fonduri decât a folosit.
Adi Cristea i-a îndemnat pe elevi să
intre în politică și să contribuie astfel la
dezvoltarea democrației din România,
deocamdată foarte tânără comparativ cu
alte state cu tradiții vechi în acest domeniu.
În continuare, elevii au vizitat sala mare
în care se desfășoară sesiunile Parlamentului European și au primit explicații
despre structura acestei instituții, felul în
care funcționează, precum și despre rolul
altor instituții europene, de la funcționarul
european Ioana Bobe. După-amiază,
după ce au fost oaspeții la masă ai
europarlamentarilor români, a avut loc o
întâlnire cu câțiva dintre aceștia – Mircea
Pașcu și Viorica Dăncilă, liderul Grupului
europarlamentarilor social-democrați
români, care le-au vorbit elevilor despre
importanța Uniunii Europene, invitându-i
să-şi propună să devină europarlamentari.

În perspectivă –
președinția română a UE
O foarte interesantă întâlnire a avut
loc în cea de-a treia zi a vizitei la Bruxelles a elevilor și anume cu E.S. Luminița
Odobescu, ambasador al Reprezentanței
Permanente a României pe lângă UE.
După ce le-a explicat elevilor ce este
Reprezentanța și care este rolul ei în
contextul instituțiilor europene, ea a arătat că acum toată atenția este îndreptată
către pregătirile pentru preluarea de către
România în 2019 a președinției Uniunii
Europene. Sunt numeroase sarcini de
îndeplinit, de la probleme de logistică,
realizarea de dosare pe diferite probleme,
strângerea de propuneri și inițiative până
la găsirea simbolurilor României. Legat
de acest ultim aspect, ambasadoarea
a lansat un apel copiilor, cerându-le să
facă propuneri privind simbolurile care
ar reprezenta cel mai bine țara noastră. A
fost un teren fertil deoarece o parte dintre
ei și-au prezentat ideile legate de ceea ce
au crezut că este aspectul caracteristic
al culturii române. Cu siguranță, ele vor
constitui un izvor de inspirație, a declarat
E.S. Luminița Odobescu.
Dat fiind programul bogat de întâlniri,
copiii au avut la dispoziţie doar câteva ore
ca să viziteze orașul și să admire zecile de
magazine de pe lângă La Grande Place,
pline de faimoasele bomboane de ciocolată belgiene. Nici măcar cele două mese la
niște restaurante cu specific belgian, unde
s-au putut consuma scoicile negre, nu
au compensat lipsa timpului liber. Poate
data viitoare...
Eva Galambos
(Continuare în pag. 19)
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Sinagogi demolate
În România s-a vorbit mult despre
demolarea bisericilor creștine ca urmare
a sistematizărilor din perioada comunistă.
Mai puțin cunoscut  la nivel public este
faptul că sistematizarea a vizat în egală
măsură sinagogile și alte clădiri reprezentative ale comunităților evreiești. Jucând
un rol major în urbanizarea României,
evreii au ocupat poziții importante în geo
grafia urbană și au deținut un important
patrimoniu locativ. Planurile comuniste
de reconfigurare a aspectului urbanistic
au vizat și cartierele evreiești sau zonele
centrale în care se găseau clădiri deținute
de evrei. Federația sau comunitățile
locale au fost forțate de autorități să
cedeze proprietatea unor sinagogi sau
clădiri civile, să consimtă la demolarea

sau schimbarea destinației lor. La fel cum
legionarii și Ion Antonescu s-au folosit
de cutremurul din 1940 pentru a distruge
clădiri evreiești afectate, la fel regimul co-
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munist a instrumentat tragedia provocată
de cutremurul din 1977 pentru a forța sistematizarea. În plus, scăderea populației
evreiești ca urmare a Holocaustului și
emigrării a fost folosită de autorități pentru a șterge cu nepăsare urmele locuirii,
ale vieții religioase, culturale, economice
evreiești în România. Am identificat în
Arhiva Federației Comunităților Evreiești
din România dosarele care privesc dezafectarea sau demolarea sinagogilor în
perioada comunistă. O bună parte dintre
acestea conțin și fotografii. Am selectat
câteva dintre cele mai reprezentative
pentru a ilustra patrimoniul pierdut al
lumii evreiești.
Maria Mădălina IrimiA

Din activităţile de cercetare ale

SINAGOGA MARE, Năsăud.
Edificiu impozant, construit din piatră,
pe strada Deportaților. Afectată în timpul
războiului, a fost inclusă în planul de
sistematizare și demolată în 1964.

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

SINAGOGA HAVIRA, Piatra Neamț.
Construită în 1882, din cărămidă, pe
actuala stradă Luceafărul, a funcționat
timp de aproape un secol. A fost expropriată și demolată în 1979.

SINAGOGA MITTELST, Botoșani.
Construită în 1860, în stil gotic. A fost
dezafectată în 1948 și demolată în
1975.
SINAGOGA PIETRARILOR-RUFENI, Iași. Construită în 1853, demolată
în anii ’60.

SINAGOGA DIN BECLEAN, Bistrița
Năsăud. Construcție din cărămidă și
lemn, a intrat în paragină în perioada comunistă, odată cu dispariția comunității
evreiești. A fost vândută în 1974 și apoi
demolată.
TEMPLUL SEFARD, Constanța.
Construit în perioada medievală, a fost
refăcut în 1908, devenind unul dintre
cele mai frumoase lăcașuri de cult
evreiești din România. În timpul guvernării lui Ion Antonescu a fost transformat
în grajd pentru vite, iar după război clădirea a fost dezafectată. În 1983, Templul
a fost donat statului român, iar în 1987
a fost demolat.

SINAGOGA RÂNDARILOR,
Dorohoi. Construită în 1890, din cărămidă, cu fundație de piatră, a funcționat
până în 1985, când a fost propusă pentru expropriere și demolare, aflându-se
în centrul orașului (Piața Unirii).

TEMPLUL CORAL, Odobești. Construit în 1921 pe strada Smârdan, era
o bijuterie arhitectonică. A ieșit din
funcțiune în 1960, iar în 1978 s-a decis
demolarea.
SINAGOGA MARE, Buhuși.
Construită în 1840, pe o stradă eminamente evreiască (astăzi 1 Mai). A fost
scoasă din uz în 1950, iar 1972 a fost
înstrăinată și apoi demolată.

SINAGOGA DIN BOCȘA, CarașSeverin. A fost construită în 1887, în
Bocșa-Montană și a funcționat până în
1940, când a fost avariată de cutremur.
Bocșa-Montană a devenit cartier al
orașului Borșa, iar sinagoga, aflată în
perimetrul central inclus în planul de
sistematizare, a fost demolată în 1973.

SINAGOGA SEFARDĂ, Sibiu. Construită în 1923, cu exterior de cărămidă.
A fost dezafectată din anii 1960 și cedată în 1986.

SINAGOGA CHESED SEL EMES,
Galați. Construită în 1878, demolată
în 1977.

SINAGOGA DIN SATU MARE. Construită în 1926, din cărămidă și piatră.
Situată pe strada Avântului, în 1982 a
fost încadrată pentru demolare.

SINAGOGA DIN ALEȘD, Bihor. Unul dintre cele mai frumoase temple evreiești
din România, a fost dezafectat în 1947, iar în 1972 a fost scos la vânzare, fiind
ulterior demolat.
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Inaugurare de monumente
la Cimitirul Giurgiului

Foto Laurenţiu Zilberman

Delegație de salariați ai JOINT,
în vizită la București

În perioada 29 octombrie-1 noiembrie,
22 de salariați ai JOINT au vizitat România pentru a cunoaște comunitatea evreiască din țara noastră, condițiile concrete
în care trăiesc membrii acesteia și opiniile
unor asistați și conducători ai comunității.
După o excursie în vechiul cartier
evreiesc din București și în alte zone
ale Capitalei, în care l-au avut ca ghid
pe Israel Sabag, directorul JOINT România, oaspeții s-au întâlnit cu directorul D.A.S.M., dr. Mona Bejan, care i-a
informat despre cei 2000 de beneficiari
ai programelor de asistență realizate
cu sprijinul JDC, printre care se numără
supraviețuitori ai Holocaustului, copii în
situații dificile și alții. Au fost realizate
vizite la domiciliile unor asistați, pentru ca
salariații JOINT din Israel să poată vedea
concret cum a decurs viața acestora, ce
schimbări s-au produs în urma asistenței
primite, cum a influențat comunismul
existența evreilor din România.
În după-amiaza unei zile încărcate,
delegația JDC, în marea majoritate alcătuită din oameni tineri, s-a întâlnit cu
dr. Aurel Vainer, președintele F.C.E.R.,
organizația fiind prezentată de Israel
Sabag ca „partenerul de peste 50 de ani
al JDC în România”.
Apoi, oaspeții au vizitat Templul Coral,
unde au asistat la sărbătorirea unui de-

ceniu de activitate a Centrului Evreiesc
Comunitar și au fost invitați la cină de cinci
dintre tinerii lideri ai comunității evreiești,
cu care au discutat despre motivația lor
și implicarea în dezvoltarea comunității
evreiești din România.
În ultima zi a lunii octombrie, oaspeții
au vizitat Căminul de Vârstnici „Amalia
şi şef-rabin dr. Moses Rosen”, inclusiv
etajul recent renovat și s-au interesat de
modalitățile de a-i include pe cei cazați
aici în proiecte și activități de socializare
și stimulare, ca de pildă clubul de teatru.
Apoi, a fost vizitată grădinița „Gan Eden”,
deschisă cu sprijinul JDC, după cum a
subliniat șefa acesteia, Dalia Golda.
După prânzul luat cu E.S. Tamar
Samash, ambasadoarea Israelului la
București, membrii delegației au vizitat
cinci locuințe incluse în proiectul „Casa
Caldă”, inițiat de JDC în Rusia, adaptat
ulterior la condițiile din Israel și România,
unde persoane care nu se pot deplasa la
JCC pot petrece sărbători sau organiza
anumite evenimente. O vizită la JCC
București, înființat în 2007, și o cină cu
lideri și salariați din F.C.E.R. au încheiat
această zi, urmată de una mai ușoară, incluzând o vizită la Complexul Educațional
Lauder-Reut  și o excursie la Sinaia.

O colecție de documente care numără
nu mai puțin de 170.000 de pagini, redactate în limba idiș, au fost descoperite de
cercetătorii YIVO în pivnița unei biserici
din Vilnius. Ea cuprinde printre altele
un set de cinci manuscrise ale poetului
Chaim Grade, două scrisori aparținând
dramaturgului Shalom Alechem, o vedere semnată de pictorul Marc Chagall,
o poezie scrisă de Abraham Goldfaden,
întemeietorul primului teatru idiș din lume,
și zece poezii scrise de Abraham Sutzkever, unul dintre cei mai importanți poeți
evrei. De asemenea, printre documentele
inedite descoperite se numără și un acord
de la 1857 între o ieşiva din Vilna și o
asociație de transportatori de apă
evrei, care s-au angajat să doneze
un Sul de Tora și o ediție completă
a Talmudului în schimbul primirii
unei camere pentru rugăciune.
Conform cercetărilor întreprinse de specialiștii de la YIVO,
aceste documente au fost selectate din ordinul unor înalți demnitari naziști, care aveau în plan
constituirea unei arhive despre
cultura poporului evreu, care,
în viziunea lor, ar fi urmat să fie
exterminat.
Aceste manuscrise provin atât
din librăriile din capitala Lituaniei,
cât și din arhivele comunității
evreiești. Printre cei care au

lucrat la selectarea arhivei se numără
și intelectuali evrei, care au reușit să le
ascundă sau uneori să le transfere unor
colecționari privați. O marte parte din
colecție a fost identificată încă din anul
1991, în pivnița bisericii Švento Jurgio
(Sfântul Gheorghe – n.r.) din Vilnius, ea
numărând circa 250.000 de pagini, iar la
sfârșitul lunii octombrie o altă parte a fost
identificată de către cercetătorii institutului din New York. „Este vorba despre o
comoară”, a declarat David E. Fishman
pentru cotidianul american The New York
Times. El a precizat că, începând cu
sfârșitul lunii octombrie, la sediul YIVO
din Manhattan va fi realizată o expoziție

Alx. Marinescu

Luni, 6 noiembrie, la Cimitirul Giurgiului din Capitală
a avut loc o ceremonie religioasă la cele șase noi monumente realizate de către
Comunitatea din București cu
sprijinul generos al unor donatori. Acțiunea a fost inițiată
de președintele C.E.B., ing.
Paul Schwartz. Alături de el,
au luat parte președintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
prim-rabinul Rafael Shaffer, cantorul Emanuel Pusztai, vicepreședintele interimar al C.E.B., ec. Silvian Foto Laurenţiu Zilberman
Horn, rabinul Naftali Deutsch și numeroși membri ai
Aronovici, Adolf Frunstein, Iancu Langer,
comunității. Ing. Paul Schwartz a afirmat Marcel Weisman – și două femei – Sima
că noile monumente au putut fi realizate Perla Frichlander și Aneta Langer.
din donațiile primite. El a arătat că lucrăÎn cadrul ceremoniei religioase, primrile au debutat acum aproape trei ani, rabinul Rafael Shaffer și cantorul Emanuatunci când a inițiat o acțiune de betona- el Pusztai au rostit rugăciunile de Kadiş
re, care are ca scop stoparea răspândirii și El Male Rahamim. (D.D.)
vegetației și protejarea monumentelor.
Potrivit vorbitorului, doar Cimitirul Giurgiului ar fi necesitat o sumă de circa
1.500.000 $ pentru realizarea a 3.500
de monumente pentru cei înhumați fără
piatră funerară. Paul Schwartz a mulțumit
președintelui F.C.E.R. pentru sprijinul
primit în această acțiune și a afirmat că
își propune să continue acest demers
necesar pentru cinstirea memoriei celor
trecuți în neființă.   De asemenea, el a
evocat numele Marthei Eșanu, care a fost
La 22 octombrie, Centrul Yad Vashem
unul dintre primii donatori, mulțumindu-i din Ierusalim l-a declarat „Drept între
pe această cale, ca și familiei Teodorescu. Popoare“ post mortem pe diplomatul
Președintele F.C.E.R., dr. Aurel Va- chilian Samuel del Campo. Fost șef de
iner, a mulțumit liderului C.E.B. pentru misiune al Ambasadei statului Chile
implicarea sa susținută în această acțiune la București, el a salvat viețile a peste
și l-a asigurat de toată disponibilitatea 1.200 de evrei polonezi care proveneau
din partea F.C.E.R. în vederea sprijinirii din Cernăuți, acordându-le pașapoarte
acestei acțiuni nobile, afirmând că orice chiliene în perioada 1941-1943.
evreu are datoria de a cinsti memoria
Oficialii de la Yad Vashem arată că  
celor decedați.
demersurile salvatoare ale lui del Campo
Vicepreședintele interimar al C.E.B., au început imediat după înființarea gheec. Silvian Horn, a afirmat că pe viitor se toului din Cernăuți, urmând ca evreii cu
vor vedea alte noi rezultate, iar Comitetul cetățenie poloneză să fie deportați în
de conducere al comunității bucureștene Transnistria. El s-a prevalat de faptul
va acorda o atenție sporită acestui de- că interesele diplomatice ale Poloniei în
mers.
România fuseseră transferate ambasaAcțiunea de realizare de monumente dei statului sud-american și a intervenit
continuă, iar cu acest prilej C.E.B. face
apel la toți oamenii de omenie să facă
donații. Cele șase monumente recent
inaugurate au fost alese aleatoriu și
cinstesc memoria a patru bărbați – Jean

Un fost diplomat
chilian
în România, „Drept
între Popoare“

Colecție de documente în idiș salvate din mâna naziștilor

care va cuprinde scrisori, afișe de spectacole, manuscrise și volume, aparținând
colecției recent descoperite.
Potrivit istoricilor, în perioada 19411944, când Lituania s-a aflat sub
ocupație germană, oficialii naziști au
intenționat să distrugă complet arhiva
YIVO din Lituania – cel mai mare fond
documentar despre viața evreiască din
Europa de Est – dar ulterior au decis să
preia circa o treime din aceasta și să o
transfere la Frankfurt cu scopul de a o
studia. Pentru a realiza această amplă
operațiune, naziștii au selectat 40 de
vorbitori de idiș din ghetoul din Vilnius,
printre care s-au aflat și poeții Abraham
Sutzkever și Shmerke Kaczerginski, care
și-au riscat viața în demersul lor salvator.
Contraofensiva Armatei Roșii i-a alungat pe naziști, iar cei doi au reușit să
transfere o serie de documente în New
York, dar cea mai mare parte a ei a fost
ascunsă de Antanas Ulpis, un funcționar
de la Biblioteca Națională a Lituaniei,
care se ocupa de refacerea fondului de
carte răvășit de război. Potrivit lui David
E. Fishman, poetul și omul de cultură
Shmerke Kaczerginski, mort în 2010, a
fost ultimul supraviețuitor dintre cei 40 de
specialiști care au prelucrat acest fond
documentar, o mare parte dintre ei fiind
exterminați în lagărele de concentrare
germane, până la sfârșitul războiului.
DAN DRUȚĂ

pe lângă autoritățile de la București în
favoarea evreilor aflați sub protectorat
chilian. Evoluția războiului a făcut ca,
începând cu anul 1943, relațiile dintre
România și Chile să se deterioreze, iar
interesele cetățenilor polonezi să fie
reprezentate din punct de vedere consular de Ambasada Elveției la București,
căreia Ministerul Afacerilor Externe din
Chile nu i-a mai acordat sprijinul în acordarea de noi pașapoarte. Ulterior, Samuel
del Campo a fost numit consul în cadrul
Misiunii Diplomatice a statului Chile la
Zürich, el neajungând însă vreodată  la
post. Poziționarea ambiguă a regimului
de la Santiago de Chile în raport cu politica statelor Axei și acțiunile sale de salvare a evreilor au condus la excluderea
lui din corpul diplomaților. El s-a refugiat
la Paris, unde a și trăit până la moartea sa
în anul 1960. Acordarea titlului de „Drept
între Popoare“ s-a realizat cu sprijinul
membrilor famillilor Kotzer și Rosental,
care s-au numărat printre cei salvați de
diplomat. Medalia a fost înmânată unei
rude a lui Samuel del Campo, în prezența
lui Milenko Skoknic, director general în
cadrul Ministerului Afacerilor Externe al
statului Chile. (D.D.)
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1 0 p e n t ru JCC

Gala aniversară la 10 ani de la
înființarea Centrului Comunitar Evreiesc
din București (JCC) a fost o adevărată
sărbătoare, marcată de spiritul iudaismului, al familiei extinse, al comunității
și prieteniei.
Ținută în monumentul-simbol al evreilor din România, Templul Coral, sărbătoarea a adunat sute de prieteni, evrei și
neevrei, dar și o delegație specială de 22
de membri ai Joint Distribution Committee. Un Templu Coral neîncăpător, într-o
seară memorabilă pentru viața comunitară evreiască din București!
Gala aniversară a JCC București a fost
deschisă de acordurile deja consacraților
Bucharest Klezmer Band, dirijați de Bogdan Lifșin, un proiect condus de Silvian
Horn. Ritmurile dinamice de klezmer au
ridicat mulți oameni de pe scaune, iar
atmosfera de sărbătoare, odată pornită,
a fost aceeași până la finalul serii.
„Mă bucur să văd Templul Coral arhi
plin. Faptul că ne aflăm aici în număr
atât de mare, în această seară, arată
adevărata față și puterea extraordinară a
comunității evreiești. Am ales să sărbătorim aici cei 10 ani ai JCC București, pentru
că suntem cu toții o familie”, a spus în
deschidere Adrian Gueron, directorul JCC
București și moderatorul evenimentului.
Seara a continuat cu muzică și cu o
surpriză din partea cantorului Emanuel
Pusztai, care a interpretat (pian și voce)
o melodie emoționantă.
Au urmat pe scenă Corul de copii al
JCC București care, fie vorba între noi, au
fost cei mai fotografiați artiști ai serii, dar
și Corul Hazamir al C.E.B. și JCC, care au
atras ropote de aplauze din partea celor

prezenți. Ambele coruri au fost conduse
de la pupitrul dirijoral, dar și din acordeon,
de același Bogdan Lifșin.
„Acest proiect al Centrului Comunitar
Evreiesc din București nu ar fi existat
fără parteneriatul dintre Joint și F.C.E.R.
și fără sprijinul președintelui Vainer”, a
spus Adrian Gueron și l-a invitat pe scena Templului Coral, să ia cuvântul, pe
președintele F.C.E.R.
„Pentru mine, ca președinte al F.C.E.R.
din anul 2005, această seară înseamnă
foarte mult. De 10 ani trăim alături de JCC,
unde se desfășoară multă viață culturală
evreiască. Am sprijinit cu toată încrederea
acest proiect și iată cât de mult a crescut
în 10 ani. Această seară specială îmi dă
un sentiment de mare bucurie, atât personală cât și comunitară. În această perioadă trăim împreună, tineri și mai puțin
tineri, momente de satisfacție maximă”, a
mai spus dr. Aurel Vainer.
A urmat un moment foarte emoționant
în Templul Coral. Adrian Gueron a invita
t-o pe scenă pe doamna Anette Vainer și
i-a anunțat pe toți cei prezenți că ziua de
30 octombrie este importantă şi pentru că
este data aniversării căsătoriei cuplului
Aurel și Anette Vainer. În aplauzele publicului, Ovidiu Bănescu, vicepreședintele
F.C.E.R., i-a oferit un buchet de flori
Anettei Vainer și a transmis cuplului un
mesaj de felicitare și la mulți ani, la cea
de-a 25-a aniversare.
„Sunt foarte fericită pentru gestul
vostru emoționant”, a spus Anette Vainer.
A urmat cuvântul ing. Paul Schwartz,
președintele Comunității Evreilor din
București, care a mulțumit tuturor pentru
prezență, dar în special lui Adrian Gueron.

A cincea ediţie a seminarului „Eshet Hail“

Timp de patru zile, doamnele şi domnişoarele din comunităţile evreieşti din
ţară s-au putut bucura, la Bucureşti, de un
amplu program, care a fost conceput în
exclusivitate pentru ele, în cadrul proiectului „Eshet Hail V”. Inspirat de melodia de
Șabat care laudă calităţile unei „femei de
valoare”, acest seminar a încercat şi a şi
reuşit să ofere participantelor „o ieşire din
cotidian” într-un mediu plăcut. Programul,
pregătit cu mult timp în urmă, sub coordonarea directorului JDC România, Israel
Sabag, de Luciana Friedmann şi Mihaela
Cuniţă, ajutate de directorul JCC Bucureşti,
Adrian Gueron, şi de Miriam Rosenţvaig
pentru toate problemele logistice şi organizatorice, a avut evenimente dintre cele
mai diverse. Deschiderea a fost realizată
de o doamnă care este o mândrie a aceastei comunităţi, actriţa Maia Morgenstern,
care a ştiut să aducă bucurie şi nostalgie,
râs zguduitor şi lacrimi în colţul ochilor,
în aproape o oră de „one-woman show”,
acompaniată instrumental de Bogdan Lifşin
şi Rodica Doija, la acordeon, respectiv vioară. Cu sprijinul deputatului Silviu Vexler,
doamnele au putut apoi parcurge lungile
coridoare şi scările, ce par infinite, ale
Casei Poporului. Întâlnirea cu deputatul şi
secretarul general al Camerei Deputaţilor,
Silvia Mihalcea, a avut loc la JCC în ziua
următoare. Conferinţele susţinute de profesoara Nechama Barash, din Israel, au
abordat teme provocatoare şi profunde,
în acelaşi timp. Frumuseţe, vanitate, sexualitate şi sanctitate în căsnicia evreiască,
baie rituală, diferenţe de gen în viaţa de zi
cu zi, au fost doar câteva dintre subiectele
abordate.
Seara de relaxare, în compania versurilor şi melodiilor interpretate de Mircea Dinescu, în propriul său restaurant
„Lacrimi şi sfinţi”, a fost o surpriză care
a adus bucurie. Doamnele care au dorit
au fost la un SPA de calitate, iar celelalte
s-au bucurat de peisajele de toamnă ale
Bucureştiului.
Șabatul a fost întâmpinat în compania
E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel în România, a cărei prezenţă a
adus o atmosferă festivă şi deosebit de
plăcută.
Despre clădiri importante şi mari
personalităţi evreieşti au avut ocazia să

afle de la una dintre cele mai pregătite
cercetătoare în domeniu, conf. dr. Felicia
Waldman, care a avut bunăvoinţa să conducă un tur al zonei centrale. Psihologul
Eugenia Behar s-a referit la rolul femeii în
scenariul tradiţional şi modern al familiei
evreieşti. Râsul este la rândul său terapeutic, astfel că piesa „Musca spaniolă”,
spectacolul de la TES, a avut sigur un
efect pozitiv. Din program nu ar fi putut
lipsi Tempul Coral, mândria restaurată
a Bucureştiului evreiesc, unde a avut
loc Havdalah. Vocea caldă şi puternică
a lui Radu Captari a îmbrăcat finalul de
program. Unele doamne au dansat cu foc
pe melodiile sale. (L.F.)
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„Pentru JCC din
București îi mulțumesc
în mod special lui Adrian
Gueron, care a făcut și
face în continuare sacrificii
personale pentru binele
comunitar”, a spus Paul
Schwartz.
Următorul moment al
serii a fost acela în care
Adrian Gueron le-a înmânat trofee celor trei oameni
care au contribuit decisiv la
înființarea Centrelor Comunitare din țară.
Președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
Israel Sharli Sabag, directorul JDC pentru
România și țările din fosta Iugoslavie, și
ing. Paul Schwartz, președintele C.E.B.,
fost vicepreședinte al Federației, au primit
trofeele, alături de mesajele de mulțumire
pentru contribuția la viața comunitară și
înființarea Centrelor Comunitare Evreiești
din România.
Toți cei prezenți în Templul Coral au
vizionat apoi un film cu imagini din cei
10 ani de activitate ai JCC București. La
finalul filmului, Adrian Gueron i-a invitat pe
scenă pe membrii echipei JCC București,
cărora le-a mulțumit pentru eforturile
depuse în tot acest timp; o mulțumire
specială a adus-o voluntarilor care s-au
implicat în proiectele Centrului, de-a lungul vremii. Unul dintre acești voluntari este
Iancu Țucărman, care a fost sărbătorit în
aceeași seară, la împlinirea vârstei de 95
de ani. Supraviețuitor al Trenurilor Morții

și membru foarte activ astăzi al vieții
comunitare, între altele, cu o emisiune la
Radio Shalom România, Iancu Țucărman
le-a mulțumit organizatorilor și tuturor
celor prezenți, îndemnându-i să militeze
pentru pace în lume, atât de necesară în
vremurile noastre.
Gala Aniversară a JCC s-a încheiat cu
un recital extraordinar al celebrei soprane
canadiene Sharon Azrieli, prezentă în
cariera sa pe marile scene ale lumii.
Pe scena din Templul Coral, Sharon
Azrieli, care a oferit acest recital pro bono
evreilor din București, a spus că și-a făcut
deja prieteni în România, iar primul dintre
ei este cantorul Emanuel Pusztai, alături
de care a și deschis concertul, într-un duet
de excepție.
A urmat o serie de melodii celebre, iar
o parte dintre ele, soprana Sharon Azrieli
le-a interpretat alături de Corul Hazamir
al CEB și JCC București și de Bucharest
Klezmer Band.
George Gîlea

Elevii de la Școala Lauder…

(Urmare din pag. 16)

Eurodeputat Andi Cristea:
Este bine pentru copii să vadă
unde se iau deciziile europene
„Prezența acestor copii la Bruxelles
face parte dintr-un proiect amplu, pe care
l-am inițiat în 2014, când am fost ales în
Parlamentul European. Practic, în fiecare
toamnă am organizat o vizită de lucru la
Bruxelles sau la Strasbourg și mă bucur
că am posibilitatea să le ofer elevilor de la
liceul Lauder această expunere unică despre Europa. Cred că este important pentru
ei ca la o vârstă fragedă să vină la Bruxelles, să vină la Parlamentul European.
S-au văzut cu doamna Corina Crețu, comisar european, și poate mulți dintre ei nu
au conștientizat faptul că întâlnirea a avut
loc în Sala de Consiliu, practic, acolo unde
se iau deciziile Comisiei Europene. Toate

acestea sunt importante – să vină, să
vadă, să vorbească cu persoane pe care
le văd la televizor și au responsabilități la
Bruxelles. Este important să înțeleagă că
nu sunt cu nimic mai prejos față de colegii
lor de aceeași vârstă din state în care istoria a fost mai blândă, mai bună, statele
vestice… să conștientizeze că ei vor fi cei
ce vor conduce țara peste 20-30 de ani...
Trebuie să mai spun că nu numai copiii de
la Lauder au beneficiat de această șansă
de a veni într-o vizită de studiu. Vin și
copii, elevi din școlile publice, de pildă din
Buzău, de unde sunt eu. Elevi cu rezultate
bune de la Colegiul „Mihai Eminescu“, pe
care l-am terminat și eu, au avut în două
rânduri șansa să vină la Bruxelles și, cu
siguranță, efectul este benefic. Pentru
mulți dintre ei a fost prima ieșire din țară.
Lucrul acesta înseamnă foarte mult pentru
ei, chiar dacă acum nu-și dau seama, dar
în viitor vor beneficia de avantajele vizitei
la Bruxelles”.

Muzica antică și sinagogală

În centrul Capitalei, pe strada Sf.Vineri, se află de peste 150
de ani Templul Coral, o frumoasă clădire în stil maur, cu un interior și mai frumos, pe care unii barbari nu au reșit să-l distrugă
în ianuarie 1941. Atributul Coral este expresia dragostei pentru
muzică. Dresda, Viena, Paris au și ele Temple Corale. La ridicarea
edificiului a contribuit și Mihail Kogălniceanu cu 10.000 de lei aur. A
fost inaugurat de rabinul Antoine Levy, venit din Franța. În decursul
anilor, aici au susținut predici însoțite de muzică M. Beck, dr. I.J.
Niemirower, dr. Al. Șafran, dr. Moses Rosen, Menachem Hacohen,
Rafael Shaffer (actualul prim-rabin). Templul are o orgă, veche
de peste un secol, la care a cântat și compozitorul Ivela. Muzica
a fost mereu însoțită de psalmi, versete biblice, poezie religioasă.
Este interesant că în mai toate religiile muzica a fost introdusă prin înfrângerea unei opoziții care susținea caracterul impur,
chiar diavolesc, al muzicii, o prejudecată respinsă de cei mai
mulți credincioși. La fel a fost întâmpinat și vinul, care a fost
însă acceptat de majoritatea religiilor. Afro-americanii și africanii
au introdus și dansurile lor ritmice care produc extaz, transă.
Louis Armstrong, crescut într-o familie de evrei, a preluat motive
evreiești în repertoriul său. Leonard Cohen, la fel de celebru
ca Armstrong, a scris poeme și partituri muzicale pe cele mai
variate motive, inclusiv evreiești.
Pitagora considera că alcătuirea galaxiei noastre corespunde
tonurilor și semitonurilor muzicale, adică unei armonii cerești,
divine. În Evul Mediu, învățatul Leon Ebraicul a preluat și dezvoltat această idee.
Conform Bibliei, părintele muzicii  este Iubal, el fiind și inventatorul kinorului (lirei), ugavei, tofului (tamburinei); ultima
a fost folosită și de Miriam, sora Profetului Moise. Cântecele
erau însoțite de poezie și dans. În vremea regelui Solomon au
fost aduse instrumente și motive muzicale din Egipt. Egiptenii
aveau și transcripția notelor.
Înainte de a fi rege, David îi cânta lui Saul din kinor, de unde
și credința că el ar fi compus Psalmii, minunate poeme de slavă
către Dumnezeu.

(2)

Pe lângă muzica sacră, ocazionată de sărbători, nunți,
nașteri, înmormântări, se face auzită și muzica laică, adeseori
veselă, satirică, etc. Profetul Isaia dezaproba nu numai desfrâul,
ci și muzica! Potrivit tradiției, David a fost considerat creatorul
muzicii liturgice și al orchestrei de instrumentiști. La instrumentele tradiționale pomenite mai sus se adăugau nevelul (chitară),
mețiltaim (țimbalul), șofarul (cornul care anunță Anul Nou, marile
sărbători), alte instrumente de suflat, trompete, oboiul, flautul.
De obicei, leviții formau orchestrele.
Sinagogile au apărut după distrugerea Primului Templu și
apoi a Celui de-al Doilea, dar tradiția în Israel și în diaspora nu
s-a schimbat până în zilele noastre. Aceasta este una dintre
minunile lumii. Desigur, între sefarzi (vestul Europei) și așkenazi
(est) există diferențe, neesențiale, de limbă și obiceiuri. Cu timpul,
rolul muzicii în diaspora a scăzut, numai vocea cantorului repeta
vechea tradiție muzicală. În schimb, poezia religioasă a devenit
preponderentă; poemele dedicate cultului se numesc piyutim.
În secolul al XVI-lea apar poeți precum Menahem din Lonsano,
Israel Nahara, influențați de Cabala. Despre marele poet Iehuda
Halevi, de la începutul mileniului al doilea, vom vorbi mai târziu,
poezia sa fiind cunoscută și azi. În comunitățile așkenaze din
centrul și estul Europei se impun cântecele liturgice, iar cel mai
răspândit este Kol-Nidre (toate jurămintele, în traducere; o preluare a tradiției maranilor, care au abjurat mozaismul, ca să-şi
salveze viaţa, dar au continuat să-l practice pe ascuns).
Formațiile muzicale de klezmeri au apărut abia în secolul al
XIX-lea în Polonia, la nunți și alte sărbători. În secolele XVIIXIX, muzica slavă a avut o mare influență asupra muzicii laice
evreiești, Odessa fiind un centru important. În nordul Italiei apare
muzica polifonică, care se răspândește și în sinagogile din estul
Europei. Sub influența hasidismului și Cabalei, muzica este
revigorată, iar Șabatul se însoțește definitiv cu muzica vocală
și instrumentală. Azi, muzica evreilor s-a răspândit în mai toate
zonele, împletindu-se cu muzica pop, inclusiv în mediile creștine
(ex. Hava Naghila ș.a.). (BORIS MEHR)
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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Revoluția fiscală, un rău
necesar, sau doar un rău?

trezit că nu li se achitaseră contribuțiile
la pensii și asistență medicală.
Și aici, revenim la întrebarea din titlu.
Păi, dacă scopul principal al acestei
revoluții de trei lei a fost eliminarea evaziunii la asigurările sociale, de ce a fost
nevoie de o asemenea reformă, în loc
să se transforme respectiva evaziune
fiscală în infracțiune penală, și asta prin
Codul Penal, nu prin cel Fiscal?
Deocamdată, firmele din sectorul IT,
care produc cam 6% din PIB și pierd
scutirea de impozit pe venit, devin marii
perdanți ai revoluției fiscale, alături de
autoritățile locale. Revoluția fiscală dă
o gaură sensibilă și în bugetul celor din
urmă, Iașiul pierzând (după calculele
primarului Mihai Chirica) 95,5 milioane
de lei anual, iar primarul Bucureștiului,
Gabriela Firea, declarând că „acest pachet de modificări fiscale nu va aduce
lucruri bune”.
Așadar, putem deja răspunde că
revoluția fiscală nu e un rău necesar.
Rămâne, vorba lui Mihai Tudose, să
așteptăm fluturașii din ianuarie.

anterior, iar după plecarea de la Tbilisi,
monitorizarea continuă de la distanță.
După cum a subliniat doctorul Ron
Steinberg, directorul echipei de chirurgi
pediatri de la Spitalul Rambam, colaborarea durează de mai mulți ani și face
parte dintr-un program internațional
menit să dezvolte medicina din diverse
state est-europene, printre care s-a aflat
și România.
În acest context, Tbilisi e un exemplu
pozitiv, Iranul, unul negativ.

Recenta revoluție fiscală a fost întâmpinată cu o unanimă
opoziție de sindicate și patronate și cu
neîncredere de populație, ceea ce a
stârnit nedumerirea guvernului, care a
pretins că se înțelesese anterior și cu
reprezentanții salariaților, și cu cei ai
angajatorilor.
Surpriza liderilor de la Palatul Victoria și a majorității parlamentare față de
unanima respingere a inițiativei PSD
poate fi legitimă, până la un punct,
dat fiind că noua reglementare nu
schimbă decât răspunderea celui care
plătește contribuțiile sociale, deoarece
ele apar în sarcina angajatului, dar
sunt plătite în continuare de angajator.
Miezul problemei nu este însă unul de
fiscalitate, ci de capacitate de comunicare (din partea guvernanților) și de
încredere, din partea societății. Așa
s-a ajuns la o ridicolă și inexplicabilă
încrâncenare de ambele părți, având
în vedere că salariul net rezultat a
fost apreciat de președintele Iohannis ca fiind cu trei lei mai mare decât
în prezent.
Pe de o parte, salariații și sindicatele
se tem că patronii nu vor crește salariile
brute, pentru ca din acestea să fie plătite contribuțiile sociale, fără să scadă
salariul net. Teamă firească, dacă ne
gândim că sportul nostru național nu e
oina, ci trasul în piept. Aici intervine însă
un neașteptat aliat al PSD, despre care
nu prea s-a vorbit: migrația în masă a
românilor, care face ca azi să fie foarte
greu să angajezi oameni calificați, fie
că vorbim de ingineri, de medici sau de
constructori. Ca atare, un patron care
încearcă să își păcălească angajații
netransferându-le în salariul brut suma
pe care oricum o plătea până acum
comite un act de sinucidere economică,
periclitându-și existența propriei firme.
Apoi, guvernul a venit cu o Ordonanță
care obligă toate companiile să negocieze până în ianuarie 2018 noi contracte
de muncă, forțându-le astfel să crească
salariile brute până la nivelul necesar
acoperirii contribuțiilor.
Mai mult decât atât, neachitarea
contribuției angajatului la bugetul asigurărilor de stat devine infracțiune penală,
deci patronii care să își asume riscul de
a înfunda pușcăria pentru evaziune vor
fi destul de puțini. Asta, spune Olguța
Vasilescu, ministrul muncii, spre deosebire de ceea ce se întâmpla până acum,
când peste două milioane de angajați,
de la mai bine de 150.000 de firme, s-au

Pentru liderii de la Teheran, politica
este mai importantă decât suferința
propriului popor. După ce zona de
frontieră dintre Iran și Irak a fost lovită
de un cutremur de 7,3 grade pe scara
Richter, care a lăsat în urmă 530 de
morți și peste 7700 de răniți, Israelul
s-a oferit, prin intermediul Crucii Roșii
Internaționale, să trimită urgent ajutoare în zonele calamitate. Deși echipa
specializată din Israel a dat o mână de
ajutor autorităților locale în cazul tuturor
dezastrelor majore produse recent în
lume, din Japonia până în Mexic, Teheranul a decis că medicii israelieni nu au
ce căuta în Iran. De unde se vede, cum
spunea și premierul Netanyahu, că ura
de evrei e mai mare decât dragostea de
propriul popor.
Din fericire, această reacție este
singulară, medicii israelieni fiind bine
întâmpinați în alte țări. Astfel, chirurgi,
anesteziști și medici de urgență de la
spitalul Rambam, din Haifa, merg de
două ori pe an la Tbilisi, în Georgia,
pentru a trata, în cooperare cu colegii
lor de acolo, copii cu afecțiuni a căror
gravitate depășește resursele existente pe plan local. Echipa de doctori de
la Rambam s-a întors recent dintr-o
astfel de misiune, după cum arată un
comunicat primit la redacție. Medicii de
la Rambam au preluat noi cazuri și au
monitorizat evoluția pacienților tratați

Lumea modernă este una care
trăiește pe datorie. Odată cu nivelul
acesteia, se ridică și cel al îngrijorării,
iar cifrele sunt de-a dreptul astronomice.
În China, valoarea creditelor a urcat
la 260% din PIB, după calculele făcute
de cei de la Bloomberg, față de 160%
cu zece ani în urmă. Și SUA au o datorie
uriașă, care atinge o pondere de 60.000
de dolari pe cap de locuitor. Nu e deci
de mirare că datoria globală a ajuns
la 215.000 de miliarde de dolari, adică
325% din PIB-ul mondial. Desigur, cifrele
nu trebuie scoase din context, pentru că
la ritmul de dezvoltare al Chinei, PIB-ul
acesteia se dublează la fiecare deceniu.
Dar, conform reputatei companii Moody’s,
un nivel ridicat al datoriei va determina,
chiar și în cazul celor mai dinamice economii, încetinirea ritmului lor de dezvoltare.
În Europa, puternic afectată de criza
din 2008, când au fost făcute eforturi
uriașe pentru reducerea deficitelor și a
datoriilor, situația este acum mai bună,
dar, avertizează Bloomberg, eventuala
revenire la dezechilibre majore se va
răzbuna în viitor. Dacă dezvoltarea
economică va intra într-o nouă perioadă
de încetinire sau stagnare, datoriile vor
rămâne la nivelul de azi și vor deveni
greu de plătit.
Cam asta este și lumina în care ar
trebui să privim creșterea economică a
României, azi cea mai rapidă din UE,
dar trebuie avut în vedere faptul că, în
această perioadă bună, deficitul balanței
de plăți externe (cât am încasat din
exporturi și cât am plătit pe importuri)
a crescut cu peste 45% în numai nouă
luni din acest an, ridicându-se la 4,2
miliarde de euro, față de 2,9 miliarde în
același interval de anul trecut. În aceste
condiții, deprecierea leului față de euro
și creșterea dobânzilor la credite sunt
consecințe firești.
Alx. Marinescu

desfășurate la 26 octombrie a.c. la
Ierusalim, la sediul Institutului Yad
Vashem, reprezentanți ai institutului
împreună  cu  cei de la Centrul Mondial de Rememorare a Holocaustului
și   cu Fundația pentru Memoria Holocaustului din Franța au prezentat
concluziile unui proiect lansat în urmă
cu 10 ani și care viza identificarea
victimelor Holocaustului din Ungaria
(inclusiv din Ardealul de nord, aflat sub
ocupație horthystă). Proiectul a fost
susținut de Fundația din Franța, fiind
o inițiativă a lui Simone Veil, de mai
multe ori ministru în guvernele franceze
și primul președinte-femeie al Parlamentului European. Supraviețuitoare
a Holocaustului, Simone Veil a asistat
la sosirea la Auschwitz-Birkenau a
deportaților din Ungaria și executarea
celor mai mulți dintre ei. La rândul său,
Serge Klarsfeld, istoric al Holocaustului, a considerat importantă stabilirea
listei victimelor din Ungaria și a făcut o
documentare minuțioasă a celor care

muncă forțată din Ungaria.
În cuvântul său, președintele Yad
Vashem, Avner Shalev, după ce a
evocat personalitatea lui Simone Veil,
a apreciat că este proiectul cel mai
reușit inițiat de Arhivele Yad Vashem.
Proiectul, a spus el, a devenit un model
pentru alte inițiative pe care le-am lansat
pentru identificarea persoanelor, mai
ales Proiectul Polonez al Numelor.
Aproximativ 600.000 de evrei din
Ungaria și teritoriile anexate au fost
uciși în timpul Holocaustului, a explicat
dr. Alexander Avram, directorul „Sălii
Numelor“ și al Bazei de Date Centrale
privind Șoah-ul, de la Yad Vashem. „Cu
10 ani în urmă Yad Vashem a început
un proiect pentru a investiga, a copia, a
face un catalog și a nota numele și datele personale ale victimelor Holocaustului
din Ungaria. Acest proiect a început în
2007. La început se cunoșteau numele a
numai 260.000 de persoane, reprezentând mai puțin de 40 la sută din totalitatea victimelor din Ungaria. După ani de

mare parte a numelor victimelor din Ungaria, aproximativ 500.000 de nume (80
la sută din totalitatea victimelor) a fost
identificată. Pe parcursul cercetărilor au
fost astfel identificate încă 200.000 de
nume de victime. Proiectul nu s-a limitat
numai  la numele victimelor ungare, ci
a dezvăluit și poveștile individuale  ale
celor uciși.
Proiectul, s-a arătat la conferința de
presă, a fost coordonat de experți de la
Yad Vashem și a fost sprijinit de două
echipe de profesioniști din străinătate,
una din Ungaria, condusă de doi experți
binecunoscuți şi formată din 12 cercetători, și un alt grup în Transilvania, cu
un expert și trei cercetători.
În cadrul proiectului, Yad Vashem
a copiat 2.463.000 de pagini de documente și a înregistrat 170.000 de
dosare, îmbogățind în acest fel arhivele
actuale cu numeroase informații despre
comunitățile evreiești care au existat în
Ungaria.
Eva Galambos
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Medicii israelieni
și suferința fără frontiere
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Nivelul mondial
al datoriilor atinge
215.000 de miliarde USD

Yad Vashem a identificat încă 200.000 de nume
de victime ale Holocaustului din Ungaria
În cadrul unei conferințe de presă au făcut parte din detașamentele de   cercetări şi de muncă asiduă, cea mai

UEP despre Legea
pentru Încetăţenirea
Străinilor Născuţi
în România (1918)
Referirea este la Legea Marghiloman-Arion, votată la 25 august 1918 de Cameră şi
Senat. De fapt, totul a pornit de la Tratatul de
Pace semnat la 24 aprilie 1918 la Bucureşti
între România, pe de o parte, şi Germania,
Austro-Ungaria, Bulgaria și Turcia, pe de
altă parte. Articolele 27 şi 28
ale capitolului VII al Tratatului
stipulau egalitatea confesiunilor
religioase din România, articolul 28 referindu-se la acordarea
de drepturi cetăţeneşti evreilor.
Dar Legea Marghiloman-Arion
nu a respectat prevederile Tratatului, care
recomanda emanciparea deplină a tuturor
evreilor născuţi sau domiciliaţi în România,
care nu erau supuşi unei puteri străine. În
calitate de vicepreşedinte al Uniunii Evreilor
Pământeni (UEP), dr. W. Filderman a caracterizat legea ca fiind „o clară tăgăduire a
dreptăţii. Formularea textului legii era în termeni vagi şi înşelători, în care cuvântul evreu
dispăruse, lăsând în loc o expresie obscură
şi anume: rezidenţii Regatului care nu se
bucuraseră de drepturi depline ca cetăţeni”.
Dar care erau obiecţiile concrete ale UEP
privind legea respectivă? În primul rând,
faptul că au fost stabilite categorii de evrei
cu dreptul să solicite împământenirea şi nu
toţi evreii erau prevăzuţi că ar avea acest
drept; în al doilea rând, solicitantul trebuia să
prezinte o serie de acte doveditoare, greu de
procurat (că nu a avut niciodată supuşenie
străină, locul naşterii, al lui şi al părinţilor lui,
situaţia militară, participarea la războaiele
României ş.a.). „Din moment ce normele de
aplicare ale noii legi nu ajunseseră încă la
formă finală – scria Filderman în Jurnalul său
– am organizat o campanie de informare în
vederea respingerii legii, publicând comunicate, mergând din oraş în oraş pentru a mobiliza organizaţiile locale în acest scop“. Concomitent, conducerea UEP a depus proteste
la Parlament, a publicat apeluri în presă.
S-au obţinut audienţe la membri ai guvernului, ocazie cu care a fost denunţat cadrul
îngust al legii şi a fost exprimată hotărârea
de a lupta pentru naturalizarea în masă a
tuturor evreilor din România. Totuşi, legea
fiind votată, fiind puşi în faţa faptului împlinit,
Uniunea a deschis cinci birouri în Bucureşti
şi 60 în celelalte localităţi pentru a veni în
ajutorul evreilor în obţinerea documentelor
cerute pentru acordarea cetăţeniei. Pentru
lămurirea publicului s-au editat două broşuri:
una care cuprindea Legea şi Regulamentul
pentru împământenirea străinilor născuţi în
România, urmată de instrucţiuni asupra aplicării lor, chestionare şi formulare de cereri de
încetăţenire; şi alta „Cum trebuie interpretată
Legea cu jurisprudenţe ale Înaltei Curţi de
Casaţie“. Birourile s-au pus pe lucru. Au început demersurile pentru procurarea actelor.
Dar autorităţile refuzau să vină în ajutorul
cererilor: tărăgănau, şicanau la orice solicitare. În aceste condiţii, conducerea UEP
s-a văzut silită să renunţe la colaborarea
pentru aplicarea legii. A declarat oficial că nu
mai stăruie pentru aplicarea unei asemenea
legi, cum este cea din 25 august 1918, şi, în
consecinţă, a dispus ca toate birourile care
fuseseră create anume pentru procesul de
împământenire să fie închise. Dar închiderea
birourilor nu a însemnat că Uniunea a renunţat să militeze pentru apărarea intereselor
vitale ale populaţiei evreieşti. Era momentul
când lupta pentru obţinerea emancipării era
considerată ca o misiune esenţială a Uniunii.
România era singura ţară în care evreii nu
erau integraţi în societatea ţării în care trăiau.
Pentru a justifica publicului decizia închiderii,
Filderman scria că scopul acţiunii a fost „o
măsură pentru a evita amăgirea oamenilor
printr-o lege care nu era lege şi pentru a
nu colabora la un proiect care nu urmărea
altceva decât împiedicarea evreilor de a-şi
obţine drepturile civile“.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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Festivalul Internațional „Mihail Sebastian” sub semnul multiculturalității

al fiecărui personaj,
dus pe plan psihologic, apropiindu-l pe Sebastian de Eugen
Ionescu și de Samuel Beckett. „Propriul
trecut este cel care nu dă pace fiecăruia dintre cele șase personaje venite la
pensiune să uite de lume”, a explicat
vorbitorul, care a demonstrat că, deși
fiecare personaj simte nevoia de a-și găsi
perechea, tema piesei rămâne imposibilitatea comunicării, din cauza perechilor
de contrarii aici-acolo, aproape-departe,
acum-atunci.
(Urmare din pag. 4)

Lansarea cărţii „Credinciosul meu duşman“

Comorile artistice ale F.C.E.R.
De un real succes s-a bucurat prezentarea video, cu explicații, a Pinacotecii F.C.E.R. care, potrivit lui Aurel
Vainer, reflectă capacitatea creatoare a
evreilor. Cea mai mare parte a picturilor
constituie moșteniri care, prin realizarea
noului muzeu și prin înregistrare video vor
putea fi văzute nu numai de bucureșteni.
Directorul Muzeului de Istorie a Evreilor
din România, Carmen Iovițu, a vorbit
despre valoarea acestei moșteniri, iar dr.
Alexandru Măciucă, expert, a prezentat
structura muzeului și fiecare tablou. Tablourile prezentate sunt în exclusivitate
ale pictorilor români.

Andrei Sochircă în deschiderea stagiunii

Avatarurile unei tinere evreice
în comunism

„Carol I”. După ce și-a încheiat cariera
în domeniul teatrului liric, ea a revenit
la Brăila, ca literată, a spus I. Cândea,
care l-a elogiat pe dr. Aurel Vainer pentru
inițiativa de a-l „readuce acasă“ pe Mihail
Sebastian.
Valeriu Popa este „criticul de casă
al autoarei” dat fiind că el a prezentat
publicului cititor și precedentele romane
semnate de Elena Dumitrescu-Nentwig.
Romanul pune și spinoasa problemă a
antisemitismului de stat ca notă definitorie
a comunismului românesc, iar cel care
o violează pe liceeană și o denumește
„jidancă” și „evreicuță” este un securist.
Prof. Virgil Coman și criticul literar
Ovidiu Șimonca au apreciat cartea ca
tematică – un bun roman anticomunist și
oglindă a perioadei nefaste a anilor ’60.
Ovidiu Șimonca a scos în evidență faptul
că evreii, deși inițial au privit încrezători
comunismul, au devenit și ei victime. El
a apreciat mai ales figura tatălui – un
om demn și curajos care a încercat să
înfrunte Securitatea. Cartea își găsește
locul la Festivalul „Sebastian”, deoarece
arată că și evreii au suferit în comunism,
dar au avut tenacitatea de a merge mai
departe, de a manifesta fermitate în fața
istoriei. Este necesar, a spus criticul literar, să arătăm ce a fost și să avertizăm,
să spunem lucrurilor pe nume, pentru ca
astfel de lucruri să nu se repete.
La finalul alocuțiunilor, Elena Dumitrescu-Nentwig a mărturisit că i-a
luat un deceniu să scrie această carte,
care „izvorăște din umanismul specific
artiștilor” și că, după părerea ei, evreii
și românii au suferit cu toții în România
comunistă. „Nu am avut curajul să scriu
biografia mea, întâmplările din viața lui
Mary Schor nu sunt autobiografice, ci
fictive”. Autoarea a subliniat că „dacă atâți
evrei au murit și atâți și-au părăsit țara, înseamnă că încă nu s-a scris destul despre
ei în România” și că aceste scrieri sunt cu
atât mai necesare cu cât „comunismul și
fascismul au reînceput să intre în saloanele politice”. În final, autoarea a afirmat
că „fără internaționalism, nu poate exista
cultură, iar cultura românească nu poate
exista fără elementul evreiesc”.
Dr. Aurel Vainer i-a mulțumit autoarei
pentru că opera ei i-a făcut un cadou
minunat lui Iosif Hechter.
Programul a continuat cu o interesantă
comunicare științifică a prof.univ.dr.Ionel

Scriitoarea și cântăreața de operă Elena Dumitrescu-Nentwig , brăileancă de
origine, emigrată și stabilită în Germania,
și-a lansat ultimul ei roman „Crediciosul
meu dușman”. Eroii cărții sunt o familie de
evrei din Galați care a suferit și în timpul
dictaturii antonesciene dar și în perioada
comunistă, chiar și după aceea, fiind hăituită de ofițeri de securitate. Autoarea a
dorit să demonstreze că victimele comunismului sunt în aceeași măsură românii
și evreii, aceștia din urmă fiind persecutați
și rasial. Din cauza hărțuirilor Securității,
eroina, Mary Schor, nu poate să-și urmeze cariera de cântăreață de operă,
nu poate nici emigra în Israel și, până la
urmă, este obligată să fugă şi să petreacă
luni de zile într-un lagăr de refugiați. Tatăl
ei este arestat și închis, dispare pur și
simplu și moare, probabil într-un lagăr
de muncă la Canal. Tentaculele Securității supraviețuiesc și
Carol Feldman şi Geni Brenda
după 1989, când fac aproape
imposibilă redobândirea de
către Mary a casei bunicilor din
Galați.
Cu ocazia lansării cărții, prof.
univ. dr. Ionel Cândea i-a acordat autoarei medalia și albumul
„Mihail Kogălniceanu – 200 de
ani de la naștere”, amintind că
acesta din urmă a fost și deputat
de Brăila. „Brăila trăiește fenomenul reîntoarcerii, manifestat la
Panait Istrati, la Mihail Sebastian
și azi, la Elena Dumitrescu-Nentwig”, a spus directorul Muzeului

Cândea, intitulată „Mihail Sebastian –
unele aspecte ale învățământului liceal
interbelic”, care a dezvăluit maturitatea
intelectuală a scriitorului. Autorul s-a
referit la un articol scris de Sebastian la
vârsta de 19 ani, în care critica sistemul
de învățământ liceal, care nu oferea elevilor o educație solidă. Deși se vorbea la
superlativ despre nivelul școlii, afirmațiile,
sublinia Sebastian, erau exagerate și era
nevoie de o reformă radicală. De altfel,
Sebastian s-a ocupat de acest subiect și
mai târziu, prezentând inclusiv experiența
lui din Franța. Potrivit prof. Cândea, articolul amintit a fost un text curajos și foarte
important pentru generația tânără.

rasiale, neavând voie nici să scrie în
jurnale, nici să semneze piese, nici să
practice avocatura, vorbitorul a subliniat
că în 1945 această piesă a fost aleasă
de periodicul „Cortina” drept piesa anului
1944, apărând și un articol intitulat „Povestea Stelei fără nume”.
Lucrarea dramatică s-a născut atunci
când Nora Piacentini și Mircea Șeptilici
l-au întrebat pe Sebastian dacă nu
avea ceva nou. Scrisul a mers repede,
montarea a fost aprobată, dar a început
căutarea unui autor, dat fiind că Sebastian
nu putea semna cu numele său. Mihail
Sebastian apelează la un cunoscut din
Brăila, care rescrie de mână textul piesei,
pretinzând că pseudonimul Victor Mincu
este al său, dar succesul imens determină
presa să caute autorul real. Autoritățile cer
chiar suspendarea spectacolelor până la
identificarea autorului în carne și oase, cu
actele necesare. Un alt brăilean, Nicolae
Carandino, scrie un articol elogios, dar în
care susține că stilul arată că piesa ar fi
a lui Sebastian.

Complexitatea dramaturgiei
lui Sebastian
Masa rotundă „Mihail Sebastian –
dramaturgul”, moderată de președintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, desfășurată în
ultima zi a Festivalului, i-a adus împreună
pe criticul literar Daniel Cristea Enache și
pe directorul Teatrului „Maria Filotti” din
Brăila, Lucian Sabados. După cuvintele
introductive ale moderatorului, Daniel
Cristea Enache a făcut câteva aprecieri
despre întreaga activitate scriitoricească
a lui Sebastian. El a subliniat, printre
altele, importanța „Jurnalului”, care „a
redimensionat scara valorică a literaturii
române contemporane”. Criticul a arătat
că mult timp Sebastian nu a fost recunoscut ca un mare dramaturg dar, după
părerea lui, acest rol trebuie reevaluat.
Piesele lui sunt complexe. Recitindu-le,
reiese că Sebastian nu se repetă de la
o piesă la alta. Sebastian se confruntă
cu textul său și manifestă o luciditate
analitică. Personajele lui provin din lumi
diferite. Piesele servesc drept cadru
pentru o întâlnire dramatică a lumilor și
personajelor .
Lucian Sabados a afirmat că îl
prețuiește pe Mihail Sebastian pentru
dramaturgia sa, care este perenă și îl face
să rămână un autor jucat. Regizorul brăilean a amintit, în acest context, spectacolul semnat de regizorul bistrițean Radu
Afrim, care a subliniat ideile de izolare și
nevoie de evadare din cotidian din „Jocul
de-a vacanța”, mutând acțiunea în zilele
noastre, iar personajele devenind niște
corporatiști. „Mihail Sebastian știe ca nici
un alt dramaturg să construiască scene
bazate pe emoție și nevoia de
comunicare, de visare și iubire”,
textul abundând de detalii psihologice și momente delicate, care
sunt pietre de încercare pentru
orice regizor. „La Mihail Sebastian
nu există clișee, dacă apar, e vina
regizorilor”, a mai spus Lucian
Sabados.

Conf. univ. dr. Zamfir Bălan –
„Steaua fără nume“,
sau drama unei comedii

Amintind că piesa a fost scrisă
pe când Mihail Sebastian se afla
pe lista neagră din cauza legilor

Irina Iordăchescu şi Mario Vasiliu

„Mult timp nu știam nimic despre Mihail”
După prezența anul trecut în România
a uneia dintre nepoatele lui Sebastian,
Micky, fiica lui Benu, anul acesta ne-a
vizitat Michèle Hechter, fiica celuilalt frate,
Poldi. La fel ca verișoara ei, și Michèle,
profesoară de franceză și traducătoare
din engleză, a spus că mult timp nu a știut
aproape nimic despre Mihail, familia din
Franța – tatăl, unchiul și bunica ei nu au
vrut să vorbească despre el. Pentru ea,
de pildă, Brăila a fost un cuvânt, o imagine
în ceață a unei localități mizerabile și abia
anul trecut, la întoarcerea verișoarei ei de
la Brăila, a aflat mai multe și a rămas uluită văzând fotografii cu orașul și cu casa
familiei. Aceasta nu înseamnă că familia
l-ar fi uitat pe Sebastian; și ea și verișoara
ei poartă numele lui Mihail pe care familia
îl pomenea ca Iosif. Nici măcar bunica
ei, Clara, nu a povestit despre trecutul
ei și despre fiul decedat. Michèle nu știa
nici despre succesul unchiului ei. Totuși,
încetul cu încetul a început să-l cunoască.
A văzut piesa „Ultima oră”, prezentată la
Paris în franceză în 1956 și mai târziu
filmul „Steaua fără nume”, asistând la premiera de la Paris. Tatăl ei a făcut eforturi
de a răspândi opera lui Mihail Sebastian.
Existau două pasiuni comune ale fraților
Hechter, literatura și muzica, pe care le-a
preluat și ea, mai ales că tatăl ei a obligat-o să asculte muzică. Michèle Hechter
a povestit și despre controversele avute
în jurul publicării „Jurnalului”, procesul
pentru dreptul de autor avut cu CopyRo,
problemă care, după moartea tatălui ei,
a fost preluată de Benu care, la început,
nici nu a vrut să-l publice, apoi de cele
două fete.
După moartea lui Benu, fetele au
vrut să afle ce scrie în „Jurnal” și mama
lui Michèle le-a făcut o traducere orală.
Felul în care Michèle s-a apropiat de
scriitor a fost imortalizat într-o carte scrisă
de ea şi intitulată „Michèle și Mihai” –
„M et M”.
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E v eniment e x cepți o na l l a P atriar h ie
Expoziția „Temple şi sinagogi din România. Patrimoniu evreiesc, național și universal”
Cu alte cuvinte,
secularizarea vieţii
umane o privează pe aceasta de valoarea ei unică şi eternă ca relaţie de iubire
eternă a omului cu Dumnezeu – Creatorul
universului. În acest sens, construirea,
conservarea şi promovarea lăcașului de
cult al unei comunităţi religioase ca spaţiu
de comuniune a acesteia cu Dumnezeu şi
cu oamenii, dar şi ca spaţiu de cultură spirituală şi de identitate comunitară etnică
şi religioasă, din generație în generație,
este un act de responsabilitate şi o necesitate spirituală, culturală şi socială.
Lăcașul de cult arată legătura dintre
cult şi cultură, dintre persoană şi comunitate, dintre comemorare şi conlucrare,
dintre credință şi filantropie, dintre trecut,
prezent şi viitor”. (Textul integral al mesajului poate fi citit pe site-ul Patriarhiei,
basilica.ro)
Președintele Vainer a apreciat mesajul
P.F.P. Daniel, care ne îndeamnă să ne
cunoaștem, să învățăm, să fim aproape,
să ne implicăm în viața societății. Promovarea valorilor iudaismului a mers la
oameni prin sinagogi, a arătat vorbitorul,
adăugând că sinagoga împlinește ființa
umană.

Aurel Vainer, împărtășesc aceeași viziune
privind restaurarea patrimoniului spiritual,
concretizând-o „cu rezultate spectaculoase”. V. Opaschi a spus că este bucuros
s-o sprijine în calitate de secretar de stat
pentru Culte, sprijin acordat și pentru
organizarea acestui eveniment la Patriarhie, pentru că astfel „se pune în valoare
îndelungata conviețuire a celor două
comunități pe teritoriul românesc”. Vorbitorul a pus accentul asupra unui concept
de stringentă actualitate în Europa: alfabetizarea religioasă. Numai „cunoașterea
și înțelegerea convingerilor religioase”
ale Celuilalt, buni vectori pentru solidaritate, coeziune socială, respect reciproc
– fapt relevat și de P.F. Patriarh Daniel
la Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei –, pot combate „comportamente
de tip fundamentalist extremist, xenofobexclusivist”. „Comunitățile religioase pot
și trebuie să fie parte a acestui proces de
dialog, educație și construcție identitară”,
a spus șeful SSC. În acest sens, „România poate fi, la nivel european, un model
de bună practică”. Evenimentul „este
încă un pas spre dezvoltarea unei culturi
a conviețuirii, a dialogului și a toleranței
de care Europa are acum atâta nevoie”.

Sergiu Nistor: Președinția apreciază
relația dintre B.O.R. şi F.C.E.R.

Prim-rabinul Rafael Shaffer:
diferența dintre sinagogă și biserică

Consilierul prezidențial Sergiu Nistor
a exprimat admirația instituției pe care o
reprezintă față de relația cu totul deosebită, excepțională, între liderii B.O.R. și
F.C.E.R. „Putem înțelege fundamentele,

Prim-rabinul Rafael Shaffer a subliniat, în cadrul vernisajului expoziției,
riscul ca dialogurile interreligioase pe
baze nesigure să alunece în confuzia
conceptelor și în ștergerea distincțiilor de

(Urmare din pag. 3)

unicitate gestului găzduirii unei expoziții
despre sinagogile din România în Palatul
Patriarhiei din capitală.

Arh. Aristide Streja
despre evoluția sinagogii

Vorbitorul a prezentat sinagoga sub
aspectul originilor, al semnificațiilor, al
organizării acesteia. O expunere cronologică a fixat reperele Primului Templu,
ridicat în timpul domniei lui Solomon și
distrus de Nabucodonosor al II-lea în 586
î.e.n, al celui de-al Doilea Templu (înălțat
pe locul Templului lui Solomon, după ce
împăratul persan Cirus cel Mare a cucerit
Babilonul, și distrus în anul 70 e.n., sub
împăratul roman Titus), dar și sinagogile
existente încă dinaintea căderii celui
de-al Doilea Templu, întrucât în Imperiul
Roman evreii reprezentau aproximativ
10% din populație. A. Streja a prezentat
detaliat interiorul și decorațiile celor două
Temple, așa cum apar în Cartea Exodului
din Pentateuh, încheind prin descrierea
arhitecturală a sinagogii, a bisericii și a
moscheii și prin menționarea simbolurilor
religioase specifice fiecărui lăcaș de cult.

Dr. Anca Tudorancea: legătura strânsă
dintre sinagogă și istoria comunității
evreieşti din România

esența acestei relații poate tocmai aplecându-ne asupra relației pe care bisericile
și sinagogile din localitățile noastre ne-o
arată…Vecinătatea pe care ne-o demonstrează bisericile și sinagogile spune mult
despre relația pe care, dincolo de misiunea fiecăruia dintre aceste lăcașuri de
cult, au avut-o construcțiile B.O.R. și ale
comunității evreiești. (…) Această relație
spune nu doar că trebuie să cunoaștem
sinagogile, ci trebuie să înțelegem rolul pe
care l-au adus comunităților în localitățile
în care au fost comunități evreiești”, a
arătat  Sergiu Nistor.

Victor Opaschi:
„Model în cultura conviețuirii”
„Tradiția cooperării ecumenice și a
dialogului interreligios între liderii F.C.E.R.
și B.O.R. există de multe decenii”, a spus
secretarul de stat pentru Culte, Victor
Opaschi, argumentându-și aserțiunea
prin colaborarea șef-rabinului dr. Moses
Rosen z.l. cu Patriarhii B.O.R. Iustinian,
Iustin și Teoctist, în misiunea comună de
supraviețuire a cultelor religioase în anii
totalitarismului. După ’90, Patriarhul Daniel a organizat simpozioane internaționale
iudeo-creștine: Durău (1998); Iași (2005);
a pus bazele Consiliului Consultativ al
Cultelor, ca „platformă de cooperare între
cultele din România” în 2011; a susținut
o cuvântare la Templul Coral din Capitală, reinaugurat în 2014. Atât Patriarhul
Daniel, cât și președintele F.C.E.R., dr.

tip identitar. Instituții precum biserica și
sinagoga extind cunoașterea, conservând
identitatea cultural-religioasă. Prezenta
expoziție a reușit acest deziderat: să
unească oamenii indiferent de confesiunea lor religioasă, păstrându-le trăsăturile distinctive. În cadrul simpozionului,
vorbitorul a reliefat că sinagoga rămâne
un spațiu pe care îl umplem de conținut
(oriunde se adună zece evrei – minianul
– și își fac rugăciunile); bisericile sunt
construite conform unor canoane, prin
urmare sunt ușor de recunoscut, în timp
ce fiecare sinagogă arată altfel (exemplul
celor șase sinagogi din București). Fiind
uneori construită de aceiași meseriași,
sinagoga a fost influențată arhitectonic
de biserică, mai ales în perioada sa de
înflorire, de efervescență creativă (18701910). Care este rolul unui spațiu sacru?
De adunare, de rugăciune, de studiu.
Asemenea celor trei fântâni (metafore
pentru temple) despre care citim în Tora
că le-a săpat patriarhul Ițhac, cele trei
roluri le aduc oamenilor solidaritate,
apropiere de Dumnezeu și de semeni,
un izvor nesecat de inspirație. Înainte de
păcatul primordial și de cel al vițelului de
aur, lumea era un spațiu sacru. Prin păcat,
aceasta s-a îngustat, iar Dumnezeu s-a
îndepărtat de om. Sinagoga devine locul
în care ne este mai ușor să ne rugăm, să
ne exersăm comportamentele frumoase,
iar cele învățate înăuntru să le aplicăm
în afară, în lume. Aplicat la nivelul bisericii majoritare, acest principiu conferă

În cadrul simpozionului, dr. AncaTudorancea, secretar științific al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România,
a vorbit despre strânsa legătură   dintre
sinagogă și istoria comunității evreiești din
România. Potrivit cercetătoarei, sinagoga
sefardă Cahal Grande din București,
incendiată și distrusă complet în timpul
Pogromului de la București, din 21-23 ianuarie 1941, reprezintă cea mai elocventă
dovadă a unei jertfe petrecute în timpul
Holocaustului din România. În acele trei
zile, a arătat ea, 25 de sinagogi au fost
devastate de comandourile legionare
care parcurgeau străzile vechiului cartier
evreiesc bucureștean. La polul opus se
află sinagoga Beit Hamidraș care, datorită
eforturilor comunității, a fost refăcută după
cel de-al Doilea Război Mondial. Dr. Anca
Tudorancea a evocat istoria Sinagogii
Mari și a Sulurilor de Tora din acest lăcaș

de cult, ambele supraviețuind datorită
unui miracol. Sulurile de Tora, potrivit
relatărilor fostului şef-rabin dr. Moses
Rosen, care a și imortalizat imaginea,
au fost aruncate și s-au oprit în vechiul
candelabru al sinagogii. După 1945, Sinagoga Mare a fost atribuită comunității
sefarde bucureștene, care se redusese
numeric în mod semnificativ și constituia
doar o secție a nou createi Federații. Ea
a fost, de asemenea, salvată în perioada
regimului comunist grație acțiunii comune
întreprinse de şef-rabinul Moses Rosen,
căruia i s-au alăturat ambasadorii Statelor Unite ale Americii și Spaniei, ultimul
dintre ei prevalându-se de moștenirea
culturală comună cu restrânsa comunitate
sefardă.

Arh. Lucia Apostol: sinagogile din
România au o arhitectură specifică
Arhitect Lucia Apostol, director adjunct
al Centrului pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul F.C.E.R., a
vorbit despre specificul arhitectural extrem de divers al sinagogilor din România.
Ea a prezentat elemente de compoziție
arhitecturală și estetică și  a demonstrat
că structura sinagogilor din România nu
comportă un sistem unitar, ci este mai
degrabă influențată de anumiți factori
geografici și istorici. Dacă cele din zona
de vest cunosc un profil arhitectural relativ
similar, marcat de influențele din spațiul
cultural austro-ungar, cele din Moldova
nu respectă neapărat acest criteriu,
încadrându-se în tipologii diferite. Un
interesant element de similitudine între
două sinagogi construite în perioade
similare se regăsește în mozaicul de
cărămidă roșie pe care îl regăsim atât la
Sinagoga din Cetate (Timișoara) cât și la
Templul Coral din Capitală. Printre cele
mai reprezentative sinagogi din România
se numără Sinagoga din Cetate, Templul
Coral din București, Sinagoga din Iași,
cea mai veche din spațiul românesc,
ridicată între anii 1657-1661 și declarată
monument istoric. De asemenea, potrivit
vorbitorului, Sinagoga Catedrală „Ba’al
Șem Tov” din Piatra Neamț, construită în
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
este singura sinagogă de lemn existentă
în Europa Centrală și de Est, constituind
un punct de reper important
în istoria prezenței evreilor
în România și moștenirea lor
culturală.
În încheiere, Patriarhul
Daniel a mulțumit pentru
simpozion și a arătat că este
un început bun pentru o
cooperare viitoare, care ar
putea fi chiar o manifestare
internațională. Un simbol al
acestei cooperări l-a constituit Medalia „Elie Wiesel“,
realizată de BNR, pe care
Patriarhul Daniel a primit-o
de la dr. Aurel Vainer.
Robert Schorr a mulțumit
tuturor celor care s-au implicat în succesul simpozionului.
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The International Festival „Mihail Sebastian“,
a multicultural approach

On November 2-4, Brăila organized
the 5 th edition of the International
Festival „Mihail Sebastian“, held under
the patronage of the Ministry of Culture
and National Identity and organized by
FJCR. The festival was organized with the
particular multicultural and international
specificity of Brăila and enjoyed the
participation of guests from Argentina,
Canada, France, Germany, Israel,
Moldova, Romania, raising subsequently
the complexity level. The official opening
took place in the Mihail Sebastian foyer
of the Maria Filotti Theater of the city, with
Robert Schorr, the director of the Culture,
Art and Media Department of FJCR, as
moderator.
Lucian Romașcanu, Minister of Culture
and National Identity, Dr. Aurel Vainer,
president of FJCR-MC, Alexandru JanteaCrican, deputy mayor of Brăila, Francisk
Iulian Chiriac, president of the County
Council of Brăila, Professor Ionel Cândea,
director of Carol I Museum in Brăila,
Nadia Ustinescu, president of the Jewish
Community from Brăila gave speeches. A
series of artistic manifestations followed:
documentary film Mihail Sebastian by
Mihai Vișinescu, the recital Amistad
offered by Berti Barbera (Romania) and
Mariano Castro (Argentina) and the
theater performance Neranţula by Panait
Istrati, presented by the Maria Filotti
Theater team.
The second day started at Panait
Istrati County Library, with the release of
the volume „Mihail Sebastian. The Joy
of Music“, containing articles of music
criticism signed by Mihail Sebastian in
the press of the time and selected by the
writer Geo Şerban. Alexandru Marinescu,
director of Hasefer Publishing House,
spoke at the event, which was moderated
by Robert Schorr. Other presentations
followed: Mihail Sebastian in a less
known visit at Louvre, by Petruş Costea,
researcher, Mihail Sebastian and the

province, by Professor Ioan Munteanu,
and a mini-recital of classical piano music
offered by cantor Emanuel Pusztai.
In the conference room of the Carol I
Museum from Brăila, Carmen Ioviţu,
director of the Museum of History of Jews
in Romania, and Dr. Alexandru Măciucă
showed FJCR picture gallery. Elena
Dumitrescu-Nentwig (Germany) launched
the volume My loyal enemy in the presence
of personalities such as Dr. Viorel Coman,
Delia Voicu, Ovidiu Şimonca, Dr. Valentin
Popa. Professor Ionel Cândea, director of
Carol I Museum from Brăila, spoke about
some aspects of the inter-war high school
education reflected in the article of M.
Sebastian „Baccalaureate“. The Shabbat
Queen was greeted at the Coral Temple
in Brăila, followed by the traditional Oneg
Shabbat.
The last day of the festival started at
Brăila Museum (the Conference Room)
with a roundtable entitled Mihail Sebastian
– the playwright, which was attended by Dr.
Aurel Vainer (moderator), Daniel Cristea
Enache (literary critic), Lucian Sabados
(director of the Maria Filotti Theater) and

followed by the scientific communication
„The star without name – the drama of a
comedy“ presented by Professor Zamfir
Bălan, deputy director of Carol I Museum
in Brăila, and the author’s niece, Michèle
Hechter (France) intervention entitled
Stories about my uncle. At the Maria
Filotti Theater the spectators applauded
a series of shows including Dus Spil Als
Ferien – Urloib („The Game of Holiday
in… Yiddish“), actors Geni Brenda (TES)
and Carol Feldman (Israel). Then came
„A dream road from Moonless nights
and Flood to the Star without name“, a
dramatization and re-editing of Mihail
Sebastian after John Steinbeck and S.
Berger, made by Carol Feldman and the
actors from the Karov Theater (Tel Aviv),
led by Nico Nitay. The choir Maccabi of the
Jewish Community from Brăila, conductor
Bogdan Lifşin, Monica Wardimon
(Yiddishpiel – the Yiddish Theater) from
Israel, and Maia Morgenstern (TES),
together with Bucharest Klezmer Band,
conductor Bogdan Lifșin sang traditional
Jewish music.

synagogues are functional now – was
another opportunity to improve the
dialogue between religions, to combat
anti-Semitism, xenophobia and racism.
It was also the common denominator
of the speeches given by Dr. Aurel Vainer,
FJCR President, His Beatitude Patriarch
Daniel, Victor Opaschi, Secretary of
State for Religious Affairs, Prime-Rabbi
Rafael Shaffer. The symposium „The

synagogue, a place for worship, learning,
gathering“ was remarkable through the
presentations brought by Sergiu Nistor,
presidential counselor, Victor Opaschi,
Secretary of State for Religious Affairs,
His Beatitude Patriarch Daniel, Dr. Aurel
Vainer, FJCR President, Prime-Rabbi
Rafael Shaffer, architect Aristide Streja,
architect Lucia Apostol, vice-director
CAPI, Dr. Anca Tudorancea – CSIER.

„Temples and Synagogues in Romania“, exhibition
opening and symposium at the Romanian Patriarchate

T h e e x h i b i t i o n „ Te m p l e s a n d
Synagogues in Romania“, organized by
the Federation of the Jewish Communities
in Romania, at the Palace of the Romanian
Orthodox Church Patriarchate, was
an event unprecedented in the history
of interfaith dialogue in Romania. The
opening took place on November 14 in
the presence of the Federation President,
Dr. Aurel Vainer, and His Beatitude
Patriarch Daniel. The exhibition is open
until November 24.
The event was part of the concept
promoted by FJCR President Dr. Aurel
Vainer, „through mutual understanding
to mutual recognition“. The exhibition
– presenting 25 roll-ups with images
of temples and synagogues existing
in Romania, with informative texts on
the certification of their historical and
architectural styles, some destroyed
during the Holocaust, other demolished
under the Ceauşescu regime as places of
Jewish worship, restored in large numbers
in the last decade, and mosaic religious
objects of remarkable artistic value –
constitutes an important contribution to
the cooperation between religious cults
in Romania, a major interest for the
Romanian society.
The presence of religious, political and
cultural personalities, members of the
Diplomatic Corps accredited in Romania
outlined the importance of the event. The
exhibition at the Romanian Patriarchate,
talking about FJCR achievement in
preserving the Jewish heritage – 43

The two meetings with the Bucharest
public of the scholar and Kabbalah
expert, Israeli born in Romania, Moshe
Idel, at the Filipescu-Cesianu House
in the capital, consisted of a dialogue
with Sorin Antohi with the generic Ideas
in Agora-Jewish Identities, Romanian
Identities and the lecture The Human
Body in the Kabbalistic Thought.
The dialogue was based on Sorin
Antohi’s volume of conversations with
Moshe Idel, What unites us. Stories,
biographies, ideas (Polirom, 2006) and
Moshe Idel’s volume Mircea Eliade, from
magic to myth (Polirom, 2016). Sorin
Antohi summarized the first formative
stage of the future expert in Jewish
mysticism: the East-European ştetl,
birthplace of Hasidism.
Pleading for the replacement of the
singular identity with its plural – identities,
Moshe Idel brought in his own theory
support his becoming: the school made
up to age 16 in Romania, the experiences
of Israeli life, the return after ’85-’86 on his
interest for the Romanian culture and the
revelation of the complexity of the truth
about the interwar years through reading
from and about Mircea Eliade, Mihail
Sebastian, Eugen Ionescu, Emil Cioran.
He understands that „simplification is
a betrayal“ of this complexity. The fact
convinced him to replace the singular
identity, with the plural: identities. The
volume about Mircea Eliade, said Moshe
Idel, was born out of the desire to
investigate his identities: „what kind of
legionary he was, what the legion meant
for him, what it meant for others?“ The
duplication of the Jewish population after
the Great Union, coming from different
cultural areas, with different identities,
has led to an increase in anti-Semitism.
The Conference on the Kabbalah
conception on the human body, organized
by the Center for Hebrew Studies of the
Faculty of Letters and the Center for
Historical Studies Goldstein Goren of the
Faculty of Political Sciences in Bucharest
University, concluded a conference tour that
started in Tel Aviv, continued in Iaşi, Piatra
Neamţ, Paşcani. Moshe Idel explained how
in Kabbalah what man does with his body,
his gestures are of great importance to God
(as opposed to the Western conception that,
to get to God, you must get rid of the body).
„Every movement you make influences
God. The body becomes an instrument God
needs“. The body has a less aesthetic and
a more religious role.
In the public there were professors
and master students interested in the
subject.

10 for JCC

The Anniversary Gala 10 years from the foundation of
the Jewish Community Center in Bucharest was a true
celebration marked by the spirit of Judaism, of the extended
family, community and friendship. The feast was held in the
Jewish symbol monument in Romania, the Coral Temple, and
gathered hundreds of friends, Jews and non-Jews, as well as
a special delegation of 22 members of the Joint Distribution
Committee. The Coral Temple was almost not spacious enough
and it was a memorable evening for the Jewish community in
Bucharest.
The Anniversary Gala of JCC Bucharest was opened by
the already well-knwn Bucharest Klezmer Band conducted
by Bogdan Lifşin, a project led by Silvian Horn. The klezmer
dynamic rhythms raised many people from their chairs and the
holiday atmosphere prevailed until the end of the evening.
„I’m glad to see the Coral Temple so full of people. The fact
that we are here in such a large number this evening shows the
true face and extraordinary power of the Jewish community. We
chose to celebrate here the 10th anniversary of JCC Bucharest,
because we all are a family, Adrian Gueron, JCC Bucharest
director and event moderator, said at the opening.
„For me, as FJCR president since 2005, this evening means
a lot. For 10 years we have been living alongside the JCC, where
so much Jewish cultural life unfolds. I have faithfully supported

Moshe Idel
in Romania

this project and here is how much it has grown in 10 years.
This special evening brings me a lot of joy, both personal and
communitarian. During this period we live moments of maximum
satisfaction together, young and less young“, said Dr. Aurel
Vainer, FJCR President.
In the next moments of the evening Adrian Gueron handed
out trophies to the three people who had made a decisive
contribution to the opening of Community Centers in the country.
Dr. Aurel Vainer, FJCR president, Israel Sharli Sabag, JDC
Director for Romania and the countries of the former Yugoslavia,
and Eng. Paul Schwartz, JCB President, received from Adrian
Gueron the trophies, along with the gratitude messages for the
contribution to the community life and the opening of the Jewish
Community Centers in Romania.
The JCC’s Anniversary Gala ended with an extraordinary
recital of the famous Canadian soprano Sharon Azrieli, an artist
with a career on the world’s great scenes. On the stage of the
Coral Temple, Sharon Azrieli offered a pro bono recital to the
Jews in Bucharest. She said that she had already made friends
in Romania and the first of them is the cantor Emanuel Pusztai,
with whom she opened the concert in an exceptional duet. There
followed a series of famous songs and part of them soprano
Sharon Azrieli performed alongside the Hazamir Choir of JCB
and JCC Bucharest and Bucharest Klezmer Band.
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Evocare Rozina Cambos

La 16 octombrie 2017,
la Sala Media a Teatrului
Național din București a
avut loc un eveniment de
evocare a personalității
actriței israeliene Rozina Cambos (1951-2012),
acțiune organizată de
Federația Comunităților
Evreiești din România, la
inițiativa soțului artistei,
Doron Oz-Ami. A fost proiectat filmul „Să fii parte
din roșul acesta” (r. Ella
Zaharanu), care a punctat
elementele biografice ale
Rozinei Cambos, cu accent asupra ultimilor patru
ani ai vieții.
Născută la Bacău, fiică a regizorului
Vasile Cambos și a actriței Lori Cambos,
amândoi activând la Teatrul Municipal
Bacovia din același oraș, Rozina își începe studiile la Facultatea de Medicină, la
care va renunța în favoarea Universității
Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București, absolvită în 1975.
Va emigra în Israel în 1983, după opt ani
în care a jucat la Teatrul Tineretului din
Piatra Neamț și la Teatrul Giulești (Odeon,
din 1990) din București. La patru luni de
la sosirea în Israel va începe să joace în
limba ebraică, la Teatrul din Beer Șeva,
Teatrul Național Habima și Teatrul Kameri
din Tel Aviv, dar și în filme și seriale de
televiziune. În 2010 i s-a decernat Premiul
Ophir pentru cea mai bună actriță în rol
secundar, în filmul „Misiunea directorului de resurse umane” (după cartea cu
același titlu a lui A.B. Yehoshua). A fost
singura actriță israeliană nominalizată
pentru premiul „Helen Hayes” acordat
în SUA, în 2012, pentru cea mai bună
actriță de teatru (distincție atribuită lui
Cate Blanchett).
Portretul actriței, așa cum transpare
din film, o înfățișează puternică, zâmbi-

Personalităţi
timişorene

toare, ironică față de efectele cancerului („Am vrut
să fiu stil comando” – își
rade părul). „Cunoștințele
roziniene”, după cum le
numeau prietenii – gătea,
se pricepea la politică și la
balistică, știa denumirile în
latină ale medicamentelor,
în pauzele de la repetiții
declama citate ale filosofilor
celebri, îi plăcea să danseze –, îi confirmă principiile
și aspirațiile: „Să facem tot
ce ne aduce bucurie, pentru
că timpul pe care îl avem
este limitat”; „Speranța este
mai presus de frică”, „Sper
să am riduri și să mai trăiesc mulți ani,
pentru că vreau să îmbătrânesc”. Iubea
viața, slăbiciunea pentru mușcatele roșii
întărindu-i credința în triumful acesteia –
cu un strop de apă, mușcatele își revin,
oricât ar fi de slăbite; roșul era culoarea
favorită, afirmând că nu poți fi trist, nici
nu poți să dispari din amintire atunci când
porți roșu.
La evenimentul de la Teatrul Național
au luat cuvântul dr. Aurel Vainer,
președintele F.C.E.R., Dorina Lazăr,
fost director al Teatrului Odeon, și Doron
Oz-Ami, soțul Rozinei Cambos. Dr. Aurel
Vainer a reliefat profunda umanitate a
artistei. Filmul a arătat nu numai vedeta
invulnerabilă, ci și „anii de suferință, vivacitatea ei în agonie”, curajul soțului de
a-i împlini dorința de a continua să joace
pe scenă, în ciuda tratamentului agresiv
și a recomandărilor medicilor, încheind:
„Este o lecție de dăruire față de partenerul
dumneavoastră de viață”.
Dorina Lazăr a evocat relația sa de
colegialitate cu Rozina Cambos atunci
când jucau împreună la Teatrul Giulești,
păstrând amintirea unei fete curajoase
și foarte energice. A considerat filmul
proiectat drept o „mărturie inegalabilă” a

unui om conștient de forța sa interioară,
care i-a permis să își ducă ultimii ani ai
vieții în proximitatea unui aparat de filmat.
Doron Oz-Ami a adresat mulțumiri celor prezenți la acest ultim film al soției lui.
„Să fii parte din roșul acesta” a fost
proiectat, la 25 octombrie 2017, și la Sinagoga „Baal Shem Tov” din Piatra Neamț,
în prezența lui Emil Nadler, președintele

C.E. Piatra Neamț, a actorului Cornel
Nicoară (fost coleg al artistei la Teatrul
Tineretului din același oraș), a lui Doron Oz-Ami și a scriitorului Adrian Alui
Gheorghe, care a citit poemul lui Mihai
Ursachi dedicat Rozinei Cambos, „La
Piatra Neamț sau Voilà pourquoi j’aimais
Rosine”.
Claudia BOSOI

Începând cu anul
2014, la inițiativa lui Shimon Ohayon, membru al
Knesset-ului,  data de 30
noiembrie a fost aleasă
pentru a marca Ziua
Memorială a Expulzării
și Refugierii evreilor din
țările arabe și din Iran.
Rațiunile pentru care a
fost aleasă data de 30
noiembrie sunt legate
de momentul adoptării
Rezoluției O.N.U.pentru
partiția Palestinei, care
a avut loc la data de
29 noiembrie 1947, în
urma încetării Mandatului Britanic. Încă de a
doua zi, populația evreMiss Irak, 1947
iască a început să simtă
repercusiunile acestei
decizii istorice, care a stat la baza fondării Statului Israel. Conform estimărilor,
peste 850.000 de evrei au părăsit țările
arabe și Iranul, din cauza violențelor și a
pogromurilor – precum cele din Liban, din
noiembrie 1945 sau cel din orașul sirian
Aleppo, din anul 1947.
Povestea lui Renée Dangoor, prima
“Miss Irak”, face parte din acest capitol
al istoriei evreilor în țările arabe. Ea a
reușit performanța de a câștiga, în anul
1947, la vârsta de 21 de ani, primul titlu de

acest gen, în urma unui
concurs de frumusețe organizat într-o țară majoritar musulmană. Cu doar
șase ani înainte, Bagdadul se confruntase cu un
violent pogrom dezlănțuit
ca urmare a propagandei
naziste, în urma căruia
peste 180 de evrei au fost
uciși, iar peste 1.000 au
fost răniți. Renée Dangoor se numără printre
cei aproximativ 100.000
de evrei care au emigrat
din Irak, forțați de conjunctura politică extrem
de nefavorabilă. Ea s-a
stabilit în Israel, de unde
a ajuns ulterior în Marea
Britanie.
Conform ultimelor estimări, populația evreiască actuală din
statele arabe nu depășește însumat cifra
de 4.000 de persoane.
Dan Druță

30 noiembrie – Ziua Memorială
a Evreilor Refugiați din țările arabe

Arbitrul Abraham Klein,
sărbătorit la Muzeul Fotbalului Mondial al FIFA

În Muzeul Fotbalului Mondial al FIFA
(Federația Internațională a Asociațiilor de
Fotbal) din Zürich, pe 25 octombrie a.c. a
avut loc ceremonia oficială de înmânare
a colecției donate de arbitrul internațional
Abraham Klein. Prezenți erau, printre alții,
reprezentanți ai Ambasadei Israelului în
Elveția, conducători ai comunității evreieşti locale, reprezentanți ai FIFA şi Uzi
Yitzhaki, preşedintele Asociației Arbitrilor
din Israel. Donația cuprinde obiecte din
colecția personală a lui Klein: scrisori şi
fotografii, fluiere, mingi de fotbal, steaguri,
cartonaşe roşii şi galbene, uniforme de arbitru, ş.a. adunate în cursul carierei sale.
Introducând pe motorul de căutare
Google cuvintele-cheie „Abraham Klein
referee”, se afișează o listă lungă de rezultate, de la un articol detaliat pe Wikipedia, la articole în ziare ca „Forward“, „The
Guardian“, „Haaretz“ şi înregistrări video
pe Youtube. Dar şi ziarele din România
relatează despre el.
De ce personalitatea arbitrului Abraham Klein a fost și rămâne fascinantă? A
fost ales să arbitreze meciuri spectaculoase la Cupa Mondială  în 1970, în 1978 și
în 1982 precum şi la Jocurile Olimpice în
1968 şi 1976. Microbiştii evocă partidele
memorabile pe care le-a arbitrat: Anglia
- Brazilia 0-1 (Mexic 1970), Argentina Italia 0-1, Brazilia - Italia 2-1 (Argentina
1978) şi Italia - Brazilia 3-2 (Spania 1982).
Dar nici aceste performanțe nu redau
portretul complet.
În 1970, la 36 de ani, era printre cei
mai tineri arbitri și venea din Israel, o țară
mică şi tânără, care nu excelase vreodată
pe terenul de fotbal. Mărunt de statură,
reușea să se facă respectat de jucători
și de public. Nu a avut o copilărie uşoară.
S-a născut la Timişoara, în 29 martie
1934. La vârsta de 3 ani a rămas singur
cu mama, iar tatăl   emigrase în Israel.

Condițiile de trai erau foarte grele. Mama,
croitoreasă, lucra acasă, în apartamentul
de două camere, unde locuiau bunicii,
fratele şi cele cinci surori ale mamei. Oszi,
aşa cum era numit de către prieteni, era
elev la Liceul Israelit, iubit şi ajutat de
colegi de clasă şi de profesori, în special
de dirigintele clasei, dr. Ernest Neumann,
vreme de 63 de ani rabinul comunității
timişorene.
Din Timişoara nu s-a deportat, dar
măsurile antievreieşti ale guvernului antonescian şi manifestările antisemite ale
populației au fost dureroase. Copil fiind,
Abraham s-a lovit de antisemitism pe stradă, în tramvai, în locuri publice. Familia se
lupta cu mari probleme financiare. După
război s-a aflat că rudele din partea tatălui
au fost deportate din Ungaria şi au pierit
în Holocaust.
La vârsta de 13 ani, cu consimțământul
mamei, Abraham Klein a plecat în Olanda
cu un grup de copii evrei adunați din toată
țara, cu scopul de a fi pregătiți pentru imigrarea în viitorul stat evreu. Transportul şi
şederea într-un internat în orăşelul Apeldoorn erau organizate de Crucea Roșie,
Joint și guvernul olandez. A ajuns în 1948

în Israel, unde îl aştepta tatăl lui, grav
bolnav. Mama, sosită ceva mai târziu din
România, nu putea asigura existența materială a familiei, aşa că băiatul de 14 ani
a fost nevoit să lucreze, pe lângă cursurile
de la şcoală. Sportiv şi jucător de fotbal,
fără să ajungă la un nivel de competiție,
el şi-a descoperit pasiunea vieții, arbitrajul, printr-o întâmplare, înlocuind pe un
arbitru amator. Și-a croit drumul spre o
carieră glorioasă, cu talent şi cu o voință
de fier.
Poate tocmai încercările prin care a
trecut i-au insuflat forța să se supună unui
antrenament strict, să se pregătească
înaintea fiecărui meci cu minuțiozitate
și să dobândească o autoritate firească.
Klein se pregătea atât fizic, cât şi psihic,
fiind deosebit de exigent față de sine însuşi. „Maestrul fluierului”, cum era numit
cu admirație, era deosebit nu numai prin
profesionalism şi acuratețea deciziilor, ci
şi prin forța sa de caracter. Odată mi-a
spus: „Ca arbitru trebuie să fii curajos, să
iei decizii dificile în momentele potrivite,
chiar dacă publicul sau jucătorii nu sunt de
acord. Așa ceva nu se învață la școală, nu
poți să înveți dintr-o carte. Viața te învață
să fii curajos, uneori pentru că nu-ți oferă
o altă alegere, nu ai încotro și trebuie să
ai curaj”.
Interviul cu Abraham Klein la Muzeul
FIFA s-a desfăşurat într-o atmosferă
destinsă, cu zâmbete şi aplauze de simpatie şi admirație pentru personalitatea
carismatică a israelianului care, cu vervă
şi bun-simț, şarm şi umor, şi-a fermecat
publicul. „Stau în fața dumneavoastră, azi,
la acest eveniment festiv, emoționat şi fericit”, a rostit Klein la ceremonie, având-o
alături pe Bracha, soția lui.
Un om drept şi curajos, un învingător,
un om fericit!
Getta Neumann

Constantin
Tănase
ştia idiș

Marele om de teatru român Constantin Tănase a fost vorbitor de limbă idiș.
Cel puțin așa reiese din articolul dedicat
lui, publicat în „Adevărul de Weekend”
din 3-5 noiembrie a.c., semnat de Anca
Vancu. De fapt, se arată în articol, debutul său într-o trupă de actori profesioniști
l-a avut într-o piesă care s-a jucat în
limba idiș.
Autoarea articolului citează din
destăinuirile făcute de Constantin Tănase lui Nicolae Carandino, apărute în
volumul „De haz și de necaz în viața
marelui comic Constantin Tănase”.
Sosită la Vaslui, trupa de limbă idiș a
lui Mordehai Segălescu avea nevoie
de un actor. Cum Tănase, îndrăgostit
de teatru, asista la repetițiile trupei și
cunoștea și „ceva idiș”, spunea el, a
fost angajat pentru rolul unui cârciumar.
Nu este de mirare că știa limba idiș,
în condițiile în care la Vaslui, în perioada
de dinaintea Primului Război Mondial și
în cea interbelică, exista o mare comunitate evreiască, reprezentând 37 la sută
din locuitorii orașului. De aceea copilului
Tănase nu i-a fost greu să învețe idiș.
(M.O.)
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כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

הפסטיבל העולמי "מיכאיל סבסטיאן" בסימן הרב-תרבותיות

ב 4-2-בנובמבר ,התקיימה בעיר
בראילה המהדורה החמישית של הפסטיבל
העולמי "מיכאיל סבסטיאן" .הפסטיבל
נערך בחסות משרד התרבות והזהות
הלאומית ואורגן על ידי הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה .פסטיבל זה
היה בסימן הרב-תרבותיות המיוחדת של
העיר בראילה ושל הבינלאומיות .כאורחים
שלו היו המשתתפים מארגנטינה ,קנדה,
צרפת ,גרמניה ,ישראל ,רפובליקת מולדובה,
רומניה .נציין כי פסטיבל זה היה מורכב
יותר מפסטיבלים אלה שקדמו לו.
הפתיחה הרשמית נערכה באולם הכניסה
של התיאטרון המקומי "מאריה פילוטי".
יו"ר האירוע היה רוברט שור ,מנהל
המחלקה לתרבות ,אמנות ותקשורת של
הפדרציה.
באירוע השתתפו לוצ'יאן רומשקאנו,
שר התרבות והזהות הלאומית; ד"ר אאורל
ויינר ,יו"ר הפדרציה – דת משה; אלכסנדרו
צ'יוקאן-ז'אנטיא ,סגן ראש העיר בראילה;
פראנצ'יסק יוליאן קיריאק ,יו"ר המועצה
האזורית בראילה; פרופ' יונל קאנדיא,
מנהל המוזיאון "קארול הראשון" של
בראילה; נדיה אוסטינסקו ,יו"ר קהילת
יהודי בראילה.

לאחר טקס הפתיחה היו כמה אירועים
אמנותיים :הצגת הסרט התיעודי "מיכאיל
סבסטיאן" ,מאת מיכאי וישינסקו;
הרסיטל המיוחד "אמיסטאד" ,שבו
הופיעו ברטי ברברה )רומניה( ומאריאנו
קאסטרו )ארגנטינה(; המופע התיאטרוני
"נראנצ'ולה" ,מאת פאנאיט איסטראטי,
בביצוע אמנותי של שחקני התיאטרון
"מאריה פילוטי".
יומו השני של הפסטיבל התחיל
בספרייה האזורית "פאנאיט איסטראטי",
שבה הושק הספר בשפה הרומנית "מיכאיל
סבסטיאן :הנאות המוזיקה" ,הכולל מאמרי
ביקורת מוזיקלית שפורסמו בעיתונות של
התקופה על ידי מיכאיל סבסטיאן ,שנבחרו
על ידי הסופר ג'או שרבאן.
מטעם הוצאת הספרים "הספר" דיבר
המנהל שלה ,אלכסנדרו מארינסקו; יו"ר
האירוע היה רוברט שור .לאחר מכן הועברו
הרצאות מדעיות בנושאים" :מיכאיל
סבסטיאן בביקור בלתי ידוע במוזיאון
לוברא" ,מאת החוקר פטרוש קוסטיא;
"מיכאיל סבסטיאן והפריפריה" ,מאת
פרופ' יואן מונטיאנו; ומיקרו-רסיטל של
מוזיקה קלסית בפסנתר ,מאת החזן עמנואל
פושטאי.

 10בשביל המרכז הקהילתי היהודי
המעמד החגיגי של אירוע עשר שנים
מהקמתו של המרכז הקהילתי היהודי
מבוקרשט היה חג אמיתי ,מסומן ברוח
היהדות של המשפחה המורחבת ,של
הקהילה והידידות.
חג זה נחגג בבניין הסמלי של יהודי
רומניה ,ההיכל הכוראלי .בחגיגה השתתפו
מאות חברים ,יהודים ולא-יהודים ,וגם
משלחת מיוחדת בת  22חברי הג'וינט.
ההיכל הכוראלי היה צר מלהכיל את כל
המשתתפים באותו ערב מיוחד בשביל
החיים הקהילתיים היהודיים מבוקרשט.
חגיגת היובל של המרכז הקהילתי
היהודי מבוקרשט נפתחה בניגוני להקת
"בוקרשט כליזמר באנד" המפורסמת,
שמנצחה הוא בוגדאן ליפשין והיא פרויקט
שבראשו עומד סילביאן חורן .במהלך
נגינת מוזיקת הכליזמר ,אנשים רבים קמו
מכיסאותיהם ואווירת החג שהתחילה
המשיכה עד סוף הערב.
"אני שמח לראות את ההיכל הכוראלי
מלא עד אפס מקום .מעשה זה ,שאנחנו
פה במספר גדול כל כך של אנשים ,בערב
זה ,מראה את פניה האמיתיות ואת כוחה
היוצא מן הכלל של הקהילה היהודית.
בחרנו לחגוג כאן את עשר שנות קיומו של
המרכז הקהילתי היהודי מבוקרשט ,מפני
שאנחנו כולנו משפחה אחת" ,אמר בפתיחת
החגיגה אדריאן גירון ,מנהל המרכז
הקהילתי היהודי ויו"ר האירוע.
"בשבילי ,בתור יו"ר הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה משנת ,2005
ערב זה מסמל הרבה .עשר שנים שאנחנו
חיים ליד המרכז הקהילתי היהודי ,שבו
מתקיימים חיי רוח יהודיים רבים .תמכתי

בכל אמונתי בפרויקט זה והנה – כמה גדל
הוא בעשר שנים .ערב זה נותן לי רגשות
שמחה רבים ,גם מבחינה אישית וגם
קהילתית .בימים אלה חיים יחד ,צעירים
ופחות צעירים ,רגעים של סיפוק מרבי",
אמר ד"ר אאורל ויינר ,יו"ר הפדרציה.
הרגע הבא של אותו ערב היה כאשר
אדריאן גירון מסר מזכרות-ניצחון לשלושה
אנשים שתרמו תרומה מכרעת להקמת
המרכזים הקהילתיים ברומניה :יו"ר
הפדרציה ,ד"ר אאורל ויינר; ישראל שארלי
סבג ,מנהל הג'וינט בשביל רומניה ובשביל
המדינות שקמו על חורבותיה של יוגוסלביה
לשעבר; והמהנדס פאול שוורץ ,יו"ר קהילת
יהודי בוקרשט – קיבלו ממנהל המרכז
הקהילתי היהודי מבוקרשט ,אדריאן גירון,
את מזכרות הניצחון ,לצד מסרים של תודה
על תרומתם לחיים הקהילתיים ולהקמת
מרכזים קהילתיים יהודיים ברומניה.
חגיגת היובל של המרכז הקהילתי
היהודי תמה ברסיטל מיוחד של זמרת
הסופרן המפורסמת הקנדית שרון עזריאלי,
שהופיעה פעמים רבות בקריירה שלה על
הבמות החשובות בעולם .על במת ההיכל
הכוראלי ,שרון עזריאלי ,שהציגה רסיטל זה
ללא תמורה ליהודי בוקרשט ,אמרה שקנתה
לעצמה חברים ברומניה ,והראשון שבהם
הוא החזן עמנואל פושטאי ,שאיתו אף
פתחה את הקונצרט בדואט מיוחד .לאחר
מכן נערכה סדרה של מנגינות מפורסמות,
שחלק מהן ביצעה הסופרנית שרון עזריאלי
עם מקהלת "הזמיר" של קהילת יהודי
בוקרשט ושל המרכז הקהילתי היהודי ,ויחד
עם "בוקרשט כליזמר באנד".

באולם ההרצאות של המוזיאון "קארול
הראשון" של העיר בראילה ,קרמן יוביצו,
מנהלת המוזיאון של תולדות יהודי
רומניה ,וד"ר אלכסנדרו מצ'יוקא ,הציגו
את אוסף הציורים של הפדרציה .אלנה
דומיטרסקו-ננטוויג )גרמניה( השיקה את
ספרה בשפה הרומנית "האויב הנאמן שלי"
בנוכחות אישים כמו ד"ר ויורל קומן; דליה
ואויקו; אובידיו שימונקא; ד"ר ולנטין
פופא .פרופ' יונל קאנדיא ,מנהל המוזיאון
"קארול הראשון" של בראילה ,דיבר על
היבטים אחדים של החינוך התיכוני בין
שתי מלחמות העולם במאמרו של מיכאיל
סבסטיאן "בגרות" )בשפה הרומנית(.
טקס קבלת השבת התקיים בהיכל
הכוראלי שבעיר בראילה.
היום האחרון של הפסטיבל התחיל
במוזיאון של בראילה )באולם ההרצאות(
עם שולחן עגול בשם "מיכאיל סבסטיאן
– המחזאי" ,והשתתפו בו ד"ר אאורל ויינר
)יו"ר(; לוצ'יאן סבדוס ,מנהל התיאטרון
"מאירה פילוטי" .לאחר מכן הועברה
ההרצאה המדעית "הכוכב ללא שם – דרמה
של קומדיה" ,מאת ד"ר זמפיר בלאן ,סגן
מנהל המוזיאון "קארול הראשון" של
בראילה ,ודיברו אחייניתו של הסופר ,מישל
חכטר )צרפת(" ,סיפורים על אודות הדוד
שלי".
בתיאטרון "מאירה פילוטי" ,הצופים
מחאו כפיים לסדרת מחזות ,בכללן "דוס
שפיל אלס פעריען אורלאיב" )"המשחק
על החופשה ...ביידיש"( ,עם השחקנים
ג'ני ברנדא )התיאטרון היהודי הממלכתי
מבוקרשט( וקארול פלדמן )ישראל( .אחריו
הוצג המחזה "הליכה חלומית" מ"לילות
ללא ירח" ו"המבול" עד "הכוכב ללא שם"
– מחזה ועיבוד מאת מיכאיל סבסטיאן לפי
ז'און שטיינבק וש' ברגר ,בביצוע קארול
פלדמן ושחקני התיאטרון "קרוב" מתל
אביב )ישראל( בהנהלת ניקו ניתאי.
מקהלת "מכבי" של קהילת יהודי
בראילה ,עם המנצח שלה בוגדאן ליפשין;
מוניקה ורדימון )מתיאטרון יידיש שפיל
– תיאטרון היידיש( מישראל; מאיה
מורגנשטרן )מהתיאטרון היהודי הממלכתי(;
יחד עם הלהקה "בוקרשט כליזמר בנד",
שמנצחה הוא בוגדאן ליפשין ,שרו שירים
יהודיים מסורתיים .רסיטל מיוחד בשם
"הליריזם בצבעים של סתיו" הושר על ידי
הסופרנית אירינה יורדקיסקו )מהאופרה
הלאומית ,בוקרשט( ועל ידי הטנור מאריו
ואסיליו ,מלווים בפסנתר על ידי ירונים
בוגא.

היכלים ובתי כנסת
ברומניה :פתיחת תערוכה
בפטריארכיה הרומנית

התערוכה "היכלים ובתי כנסת
ברומניה" ,שאורגנה על ידי הפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה בארמון
הפטריארכיה של הכנסייה האורתודוקסית
הרומנית ,הייתה אירוע והצגת בכורה
בתולדות הדו-שיח הבין-דתי ברומניה.
פתיחת התערוכה הייתה ב 14-בנובמבר,
בנוכחות יו"ר הפדרציה ,ד"ר אאורל ויינר,
והוד קדושתו הפטריארך דניאל .התערוכה
תוצג עד ה 24-בנובמבר .אירוע זה נרשם
כמושג שקידם יו"ר הפדרציה ,ד"ר אאורל
ויינר" :דרך ידיעה הדדית להכרה הדדית".
התערוכה מציגה  25מוצגים ,בהם תמונות
של היכלים ובתי כנסת שקיימים על
אדמת רומניה ,מלווים בהסברים על ערכם
ההיסטורי וסגנונם האדריכלי .אחדים
מהם הושמדו בימי השואה ,אחרים נהרסו
במכוון בימי משטרו של צ'אושסקו ,ועוד
רבים ששופצו בעשור האחרון .בתערוכה
גם חפצי יודאיקה יהודיים בעלי ערך
אמנותי רב .התערוכה תורמת תרומה רבה
לשיתוף הפעולה בין דתות ברומניה ,דבר
בעל עניין רב בחברה הרומנית .חשיבות
האירוע הודגשה גם לאור נוכחותם של
אישים מחיי הדת ,החיים הציבוריים
וחיי הרוח ,ושל חברים בסגל הדיפלומטי
ברומניה .התערוכה שאורגנה בארמון
הפטריארכיה הרומנית מדברת על הצלחת
הפדרציה לשמור את המורשת היהודית:
 43בתי כנסת פעילים היום .זו גם הזדמנות
לשיפור הדו-שיח בין הדתות ,להיאבק
באנטישמיות ,בשנאת זרים ובגזענות .זה
היה המכנה המשותף בנאומים שנשאו
יו"ר הפדרציה ,ד"ר אאורל ויינר; הוד
קדושתו הפטריארך דניאל; מזכיר המדינה
לענייני דתות ,ויקטור אופאסקי; הרב
הכולל רפאל שפר .בכנס" :בית הכנסת
– מקום תפילה ,לימוד ,התכנסות" בלטו
הרצאות של היועץ הנשיאותי ,סרג'יו
ניסטור; של מזכיר המדינה לענייני דתות,
ויקטור אופאסקי; של הפטריארך דניאל;
של יו"ר הפדרציה ,ד"ר אאורל ויינר; של
הרב הכולל רפאל שפר; של האדריכל
אריסטידי סטרז'א; של האדריכלית
לוצ'יה אפוסטול ,סגן מנהלת קאפי; של
ד"ר אנקה טודוראנצ'א ,מן המרכז ללימוד
תולדות יהודי רומניה.

משה אידל ברומניה

שתי הפגישות עם הציבור הבוקרשטאי
של הלמדן מומחה בקבלה ,ישראלי יוצא
רומניה ,משה אידל ,בבית פיליפסקו-
צ'סיאנו בעיר הבירה ,היוו דו-שיח עם
סורין אנטוחי בנושא "רעיונות באגורה.
זהויות יהודיות ,זהויות רומניות" ,ואת
ההרצאה "גופו של אדם במחשבה
הקבלית" .על יסוד הדו-שיח התנהל
קובץ השיחות בין סורין אנטוחי לבין
משה אידל ,בשפה הרומנית" :מה שמאחד
אותנו :תולדות ,ביוגרפיות ,רעיונות"
)הוצאת פולירום (2006 ,וספרו על משה
אידל" ,מירצ'א אליאדי ,מן המאגיה אל
המיתוס" )פולירום .(2016 ,סורין אנטוחי
הציג בקיצור את השלב המייצב הראשון
של המומחה העתידי במיסטיקה היהודית:
"העיירה היהודית המזרח-אירופאית,
מקום הולדתה של החסידות .תוך כדי
אמירת דברים לטובת החלפת זהות
)ביחיד( לזהויות )ברבים( ,משה אידל
הביא בתמיכת עמדתו ,את התפתחויותיו
האישיות :בית הספר שבו למד עד גיל
 16ברומניה ,ניסיונות חייו הישראליים,
חזרתו אחרי השנים  1986-1985להתעניין
בתרבות הרומנית ומעמד המורכבות של
האמת לגבי התקופה שבין שתי מלחמות
העולם דרך קריאת יצירותיהם של מירצ'א
אליאדי ,מיכאיל סבסטיאן ,אאוג'ן
יונסקו ,אמיל צ'יוראן ועליהם .הוא מבין

ש"הפשטה היא בגידה" במורכבות הזאת.
מעשה זה שכנע אותו להחליף את היחיד,
זהות ,ברבים :זהויות .הספר על אודות
מירצ'א אליאדי ,אמר משה אידל ,נולד מן
הרצון לחקור את הזהויות שלו" :איזה מין
לג'ונר היה ,מה הייתה המשמעות של משמר
הברזל עבור אחרים" .הכפלת האוכלוסייה
היהודית מבחינה מספרית אחרי האיחוד
הגדול ,יהודים שמוצאם מאזורי תרבות
שונים ,בעלי זהויות שונות ,הביאה לעליית
האנטישמיות.
ההרצאה על אודות עמדת הקבלה לגבי
גוף האדם ,מאורגנת על ידי המרכז ללימודי
יהדות בפקולטה לספרות ועל ידי המרכז
ללימודים היסטוריים "גולדשטיין-גורן"
של הפקולטה למדעי המדינה ,אוניברסיטת
בוקרשט ,חתמה סיבוב הרצאות שהתחיל
בתל אביב והמשיך ביאסי ,פיאטרה-
ניאמץ ,פושקאני .משה אידל הסביר
שבקבלה )בשונה מהעמדה המערבית,
לפיה צריך להיפרד מהגוף על מנת להגיע
לאלוהים( ,מה שאדם עושה עם גופו שלו,
תנועותיו הן בעלות חשיבות רבה לאלוהים.
"כל תנועה שאתה עושה משפיעה על
אלוהים .הגוף הופך לכלי שאלוהים צריך".
לגוף יש תפקיד פחות אסתטי ויותר דתי.
בציבור השומעים היו במיוחד מורים
ומסטרנטים מעוניינים בנושא.
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Agendă complexă a Comitetului Director al F.C.E.R.

Pe 27 octombrie a avut loc o nouă
întrunire a Comitetului Director (C.D.)
al F.C.E.R., care a avut o agendă mai
încărcată decât de obicei, știut fiind că
acest organism colectiv de conducere a
Federației are, mai mereu, un mare număr
de teme de dezbătut.
Din sfera activităților privind Cultul
Mozaic, amintim că recenta reuniune a
aprobat, în principiu, traseele Hanuchiadei din anul 5778, când toți membrii
conducerii executive și majoritatea directorilor vor fi prezenți în comunități, pentru
a aprinde, împreună cu membrii acestora,
tradiționalele lumânărele amintind de miracolul uleiului care a ars timp de opt zile
în Templul de la Ierusalim. De asemenea,
a fost aprobată prelungirea contractului
de colaborare dintre Federație și Curtea
Rabinică de la Buhuși și a fost analizată
recenta reuniune de la Secretariatul de
Stat pentru Culte, fiind dispuse măsuri
care să asigure îndeplinirea solicitărilor
adresate de SSC tuturor organizațiilor de
cult în domeniul activității specifice, al realizării și decontării lucrărilor de renovare
a lăcașurilor de cult.
Membrii C.D. au analizat Raportul de
execuție a Memorandumului cu Fundația
„Caritatea” pentru perioada 2015-2017,
precum și fundamentarea noului document pentru perioada 2018-2020, care va
avea un impact major asupra modului în

care se vor desfășura activitățile F.C.E.R.
De o mare importanță pentru viața
concretă în F.C.E.R. este și începerea
dezbaterilor asupra criteriilor pentru stabilirea categoriei comunităților, precum și a
principiilor și criteriilor de salarizare a conducerilor comunităților evreiești, urmând
ca opiniile exprimate să fie sintetizate,
transmise membrilor C.D., pentru a se
putea lua o decizie la o reuniune viitoare
a Comitetului. De asemenea, a fost analizat programul-pilot al grilei de salarizare
aplicate la D.A.S.M. și au fost discutate
modificările apărute recent în legislația
muncii și procedurile necesare pentru
aplicarea acesteia în cadrul F.C.E.R.
Nici problemele de patrimoniu nu au
fost omise din ordinea de zi a recentei întruniri a C.D., fiind aprobată vânzarea unor
bunuri din București, Câmpulung Moldovenesc și Carei. Apoi au fost discutate și
stabilite măsurile pentru îmbunătățirea
activității Centrelor de Instruire și Recreere de la Cristian, Borsec și Eforie, inclusiv
realizarea unor lucrări de îmbunătățire și
renovare a imobilelor, mai ales avându-se
în vedere creșterea gradului de ocupare
a acestora în 2016 față de 2013, respectiv la 46%, față de 28%. Tot în domeniul
administrării proprietăților, C.D. a fost
informat despre desfășurarea întâlnirii de
lucru la nivel național a C.A.P.I. la C.I.R.
Cristian unde, între altele, s-a discutat

despre necesitatea unor măsuri urgente
pentru valorificarea terenurilor libere de
morminte din cimitirele evreiești pentru
care s-au obținut aprobările legale, dar și
a redactării unei informări privind sumele
alocate în anul 2017 pentru întreținerea
cimitirelor evreiești, situația acestora din
urmă urmând a fi discutată într-o reuniune specială, programată pentru primul
trimestru al anului 2018.
În domeniul cultural, membrii C.D. au
fost informați asupra organizării Festivalului Internațional „Mihail Sebastian”, de
la Brăila, precum și a expozițiilor realizate
de C.S.I.E.R. la Iași și intitulate „Iașiul
evreiesc înainte și după Duminica aceea”,
respectiv „Duminica aceea – Pogromul de
la Iași din  29 iunie 1941”. C.D. a solicitat
ca evenimente precum cele de la Iași să
fie prezentate sub egida F.C.E.R. și a
celorlalți organizatori.
S-a mai decis acordarea unor Medalii
de „Prieten al Comunităților Evreiești din
România”, la propunerea directorului Joint
România, precum și validarea în funcția
de președinte interimar al C.E. Baia Mare
a actualei secretare a comunității, Clara
Pop, în urma decesului președintelui
Nachman Salic. În termen de trei luni, la
Baia Mare vor fi organizate alegeri pentru
funcția de președinte.
Alx. Marinescu

O pagină mai puțin cunoscută de istorie iudaică

Evreii din Jamaica

La Kingston, în capitala insulei Jamaica, printre numeroasele monumente
ale trecutului se află și urme ale unei
înfloritoare vieți evreiești. Din 1655, când
englezii au preluat puterea de la spanioli,
evreii au devenit o parte recunoscută a
vieții culturale din Jamaica. Autoritățile
engleze au acceptat imigrația evreiască,
unii cercetători afirmând chiar că ei au
venit aici în timpul celei de-a doua călătorii a lui Cristofor Columb în America.
Se ocupau cu comerțul cu aur și zahăr.
Cu toate că astăzi în Jamaica trăiesc mai
puțin de 200 de evrei, există pe insulă cel
puțin 21 de cimitire evreiești. Numărul
evreilor era atât de mare, încât în secolul
al XVIII-lea, scriitorul iluminist francez
Guillaume Thomas Raynal susținea că
evreii ar trebui să adopte Jamaica drept
țara lor, deoarece devenise un centru al
comerțului evreiesc. Cum Kingston este
la doar patru ore de zbor de New York,
descendenții evreilor din Jamaica afirmă că insula ar putea deveni o parte a
istoriei evreilor, dacă trecutul comunității
evreiești ar deveni cunoscut.
Există o serie de descendenți americani ai evreilor din insulă care încearcă
să trezească interesul față de această
idee. De exemplu, David Vann de Cordova jr., avocat baptist și genealog amator
din Texas, a descoperit că doi dintre
strămoșii lui evrei au fondat în 1834 ziarul
„Jamaican Gleaner”. Și-a găsit strămoși
evrei în cimitirul din strada Orange din
Trenchtown. El nu este singurul în acest
efort. Astfel, în urmă cu doi ani, Anna Ruth
Henriques, o descendentă a lui Moses
Cohen Henriques și fiica lui Ainsley Henriques, care conduce astăzi comunitatea
evreilor din Jamaica, a lansat inițiativa
organizării unor tururi evreiești în Jamaica. Sunt vizitate principalele puncte ale
istoriei evreilor din Jamaica – distilerii
și plantații de trestie de zahăr care au
aparținut evreilor sau cimitirele răspândite pe insulă. Un loc de pelerinaj pentru
evrei este și sinagoga Shaare Shalom,
unica din insulă. Podeaua sanctuarului
este acoperită cu nisip alb, în amintirea
evreilor spanioli. Când voiau să se roage
în secret, ei trebuiau să ajungă la sinagogă fără să fie auziți de Inchiziția spaniolă.

Pirații evrei din Jamaica

Vizitatorul poate găsi la Kingston și
un loc mai puțin cunoscut și mai puțin
frecventat de turiști – cimitirul Hunts Bay.
Situat într-un cartier de oameni săraci,
bălării înalte acoperă mormintele iar cirezi

de vaci pasc netulburate. Așa încât cu
greu pot fi descoperite mormintele care,
la prima vedere, uluiesc: se află acolo
șapte pietre tombale cu inscripții ebraice,
alături de imaginea unui craniu și a două
oase încrucișate. Azi, toată lumea știe că
acesta este simbolul piraților. Întrebarea
este ce caută pe aceste morminte literele
ebraice. Este vorba de o pagină mai puțin
cunoscută sau poate uitată din istoria unei
mici părți a prosperei comunități evreiești
de odinioară. Cu sute de ani în urmă,
sicriele îngropate aici au fost aduse cu
bărcile prin golful Cagway de la Port Royal, pe vremuri considerat „orașul cel mai
păcătos din lume”, unde au trăit și pirați
evrei, care bântuiau prin apele Jamaicăi.
Din mica, dar uluitoarea minoritate
a fostei comuntăți evreiești jamaicane
făceau parte câțiva evrei care se ocupau
cu… pirateria! Unii dintre ei, ca Moses Co-

hen Henriques, erau aventurieri lipsiți de
scrupule. Pirații evrei din Jamaica au dat
vaselor lor nume de eroi antici evrei sau
de profeți, ca ”Profetul Samuel”, ”Regina
Esther” sau ”Scutul lui Abraham”. Atacau
vase comerciale spaniole și portugheze.
În 1628, Moses Cohen Henriques a condus, împreună cu amiralul olandez Piet
Pieterszoon Hein, atacul care a dus la
capturarea flotei spaniole care transporta
aur și argint. El i-a sprijinit pe olandezi și
să cucerească de la portughezi nordul
Braziliei. Dar existau, printre locuitorii
insulei, persoane care primeau oficial de
la autoritățile engleze însărcinarea de a
ataca vasele spaniole sau portugheze.
Printre aceștia figurau și evrei. De-altfel,
comunitatea economică evreiască din
Jamaica susținea războiul împotriva
spaniolilor.
Eva Galambos

În vizită la Muzeul Național
al Literaturii Române

La 5 noiembrie 2017, membrii și prietenii JCC București – grupa de vârstă 3565 de ani, coordonată de Delia Marc – au
vizitat Muzeul Național al Literaturii Române, în cadrul evenimentului „Prin muzeele Bucureștiului: scriitori români de origine evreiască”. Directorul
instituției, dr.
Ioan Cristescu,
conf. univ. la
Facultatea de
Arte din cadrul
Universității
Hyperion, a
prezentat muzeul – unul al
secolului al
XXI-lea, care
îmbină tradiția
și beneficiile tehnologiei moderne –,
deschiderea către un public cât mai larg
(exemplul atelierelor de scriere creativă
pentru copii), dezideratul de a stabili o
legătură permanentă cu vizitatorii.
Ghidul literar al acestei întâlniri a fost
prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter, de la
Facultatea de Litere a Universității din
București, care și-a început discursul printr-o incursiune în istoria muzeului, fondat
în 1957 de criticul literar Perpessicius.
Contribuția evreilor la filologia și literatura
română a fost reliefată prin numele primi-

lor mari lingviști și folcloriști din România –
Moses Gaster, H. Tiktin, Lazăr Șăineanu,
al criticului literar Ion Trivale, al scriitorilor
care se afirmă după Primul Război Mondial (Ion Călugăru, Isac Peltz, Marcel Iancu,
Sașa Pană, Max Blecher, Mihail Sebastian, Benjamin
Fundoianu),
iar după al
Doilea Război Mondial – istoricii
literari Ovid
S. Crohmălniceanu,
Zigu Ornea,
Paul Cornea, Ștefan
Cazimir, teatrologul Ioan
Massoff, poetele Nina Cassian, Maria
Banuș, prozatorii Alexandru Sever, Virgil
Duda, Radu Cosașu, Norman Manea ș.a.
Tabloul a fost întregit de poetul Ioan
Es. Pop, care a adus în discuție trei
scriitori evrei născuți aproape în aceeași
perioadă cu M. Eminescu (folcloristul Moses Gaster, dramaturgul Ronetti-Roman,
teoreticianul literar Constantin Dobrogeanu-Gherea) și a aprofundat subiectul
avangardei, realizând conexiuni între cele
două literaturi, evreiască și română.
C. GĂLĂŢEANU

Delegație
din Republica
Moldova,
în vizită la F.C.E.R.

O delegație formată din 10 reprezen
tanți ai unor instituții și autorități din Republica Moldova (Ministerul Afacerilor
Externe, Ministerul Educației, Biroul
guvernamental pentru Relații Interetnice, Comunitatea Evreilor, Academia de
Științe, Misiunea OSCE în Republica
Moldova) a vizitat Bucureștiul în perioada 24-27 octombrie. În România,
misiunea a fost primită la MAE, Institutul „Elie Wiesel”, Ministerul Educației
și Ministerul Culturii și a vizitat Monumentul Holocaustului, viitorul Muzeu
al Istoriei Evreilor, de pe str. Lipscani,
Templul Coral și alte obiective evreiești.
Pe 26 octombrie, membrii delegației
s-au întâlnit cu conducătorii comunității
evreiești din România (dr. Aurel Vainer, președinte F.C.E.R., ec. Ovidiu
Bănescu, vicepreședinte, Robert
Schorr și Silvian Horn – directori, dr.
Liviu Beris, președintele A.E.R.V.H.,
José Iacobescu, președintele B.B.R.).
Oaspeților li s-a vorbit despre cele 37
de comunități evreiești din țară, în care
viețuiesc peste 7000 de membri ai
Federației Comunităților Evreiești, cu
un patrimoniu de 89 de sinagogi, față
de 850.000 de evrei înainte de cel de-al
Doilea Război Mondial și instaurarea
comunismului, care se rugau în 2000
de sinagogi. Dr. Aurel Vainer a mai spus
că azi circa 2000 de supraviețuitori ai
Holocaustului și evrei aflați în situații
dificile beneficiază de asistență medicală și socială, inclusiv de locuri în
căminele pentru persoane vârstnice de
la București și Arad. A fost evidențiată
și preocuparea conducerii Federației
pentru atragerea de lideri mai tineri,
cum este cazul vicepreședintelui și al
secretarului general, dar și al deputatului F.C.E.R.
Dr. Liviu Beris a amintit că există materiale documentare în care
supraviețuitorii Holocaustului își povestesc amintirile și că, după apariția
Raportului Comisiei Wiesel, au fost
înființate o Zi a Comemorării Victimelor Holocaustului din România și un
Monument al Victimelor Holocaustului,
la București. De asemenea, vorbitorul
a spus că pentru Basarabia studierea
Holocaustului este de mare importanță,
dat fiind că aici s-a petrecut majoritatea atrocităților împotriva populației
evreiești din zonă, dar au fost și mulți
apărători ai evreilor, numărul de „Drepți
între Popoare“ din Moldova fiind mai
mare decât cel din România. Liviu Beris
a mai atras atenția că azi nu trebuie
să considerăm că s-a încheiat Holocaustul, existând numeroase victime
ale Statului Islamic și ale teroriștilor,
precum cele din Irak și Nigeria.
Dr. Aurel Vainer a adăugat că în
România se studiază Holocaustul
în școli, dar această materie este
opțională iar F.C.E.R. militează ca ea
să devină obligatorie. De asemenea,
el a subliniat că în România comunitatea evreiască beneficiază de alocări
din fonduri guvernamentale și ale
autorităților locale pentru reconstrucția
lăcașurilor de cult, că sunt respectate
Ziua Minorităților Naționale și Ziua de
Comemorare a Victimelor Holocaustului, că personalități politice și culturale participă la principalele activități
organizate de F.C.E.R., inclusiv la
sărbătorile mozaice, iar acum se depun
eforturi pentru reînființarea unui centru
educațional evreiesc.
Președintele BBR, José Iacobescu, a arătat că manifestarea „Podurile
Toleranței”, inițial exclusiv evreiască,
a atras și participarea altor etnii, iar
în 2018 va avea loc a cincea ediție a
acestui eveniment. (M.O.)
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S-a stins din viață Nachman Salic

Membrii conducerii Federației Comunităților Evreiești din România au aflat cu
adâncă durere și mâhnire vestea trecerii la cele veșnice a ing. Nachman Salic, fost
președinte al Comunității Evreilor din Baia Mare.
Într-un mesaj de condoleanțe  transmis de F.C.E.R. în ziua înmormântării, 30 octombrie 2018, președintele Federației, dr. Aurel Vainer, vicepreședintele Ovidiu Bănescu
și secretarul general Eduard Kupferberg au subliniat că decesul lui Nachman Salic
a fost „o lovitură puternică atât pentru membrii familiei, pentru prieteni, cât și pentru
toți evreii din Baia Mare, a căror comunitate a condus-o cu dăruire și pricepere. Noi
toți, cei care am colaborat cu el și care ne-am legat sufletește de el, resimțim un gol
imens pricinuit de dispariția sa”, se mai arată în mesaj.
Supraviețuitor al deportărilor în Transnistria, Nachman Salic și-a legat viața de
Baia Mare, orașul său adoptiv, unde s-a simțit mereu acasă, de evreii băimăreni, în
slujba cărora și-a pus inteligența, pregătirea și convingerile.
Conducerea F.C.E.R. a transmis sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor
celor care l-au cunoscut și apreciat.
Să-i fie amintirea binecuvântată!

Horia Aramă – 10 ani de la plecarea
în lumea ficțiunilor

Horia Aramă (n. 4 noiembrie 1930, Iași - d. 22 octombrie 2007) a fost prozator, eseist, scenarist, traducător, critic,
redactor și poet evreu român.
Am avut șansa de a-l cunoaște
în ultimii ani de viață. Discret,
modest, dar ce suflet ales!
Era din generația lui Labiș.
A debutat în 1950 cu versuri
pentru copii. În SF debutează
cu o povestire despre mutanți,
„Omul care are timp“, apărută în numărul 233/1964 al
C.P.S.F. În 1966 publică o primă culegere de povestiri SF intitulată „Moartea
păsării-săgeată“, în care piesele de bază
sunt „Pălăria de pai“ și „Pianul preparat“.
În 1967 publică o a doua culegere, „Cosmonautul cel trist“. A fost și redactor-șef
al revistei „Start 2001“. A scris o povestire
științifico-fantastică, tradusă în mai multe
limbi, „Planeta celor doi sori“. Era membru
al Uniunii Scriitorilor din România, precum
şi al Associazione Internazionale per gli
Studii sulle Utopie (Roma), The Society
of Utopian Studies (Arlington, Texas),
Utopian Studies Society (Bristol), Centro
Interdepartimentale di Ricerca sull’Utopia
(Bologna), H.G. Wells Society (Londra),
William Morris Society (Londra).
A publicat (cronologic): „Păsări călătoare“ (1955, proză pentru copii), „De la
Om la Om“ (1960, proză pentru copii),

„Moartea păsării-săgeată“
(Editura Tineretului, 1966,
proză scurtă) „Cosmonautul
cel trist“ (Editura Tineretului,
1967, proză scurtă), „Dincolo de paradis“ (1983, proză
scurtă), „Dumnezeu umbla
desculț“ (Editura pentru literatură, 1968, roman), „Țărmul
interzis“ (Editura Albatros,
1972, roman), „Pălăria de pai“
(Editura Cartea Românească,
1974, roman), „Jocuri de apă“
(Editura Cartea Românească, 1975, roman), „Verde Aixa“ (Editura
Albatros, 1976, proză scurtă), „Cetatea
soarelui“ (Editura Cartea Românească,
1978, roman), „Dincolo de paradis“ (Editura Cartea Românească, 1983, roman),
„Colecționarul de insule“ (Editura Cartea
Românească, 1981), „Insulele fericite“
(Editura Cartea Românească, 1986),
„O insulă în spațiu“ (Editura Cartea Românească, 1991). De asemenea, s-a
remarcat ca poet – „Scări la stele“ (1965)
și dramaturg – „Simpaticul Charlie“. Piesa
de teatru a apărut în 1961 în revista „Teatru“ din București și a văzut lumina rampei
în același an la Teatrul Evreiesc de Stat
din Iași. A fost distins cu Premiul Uniunii
Scriitorilor, în 1967.
Un scriitor ce nu merită uitarea.

In memoriam Aurel Storin (z.l)

S-au împlinit doi ani de la dispariţia celui care a fost omul de litere Aurel Storin.
Scriitor, publicist, poet, creator de texte
muzicale de mare succes, Aurel Storin
a fost o personalitate cunoscută şi iubită
de mulţi dintre cei care au fost în jurul lui,
l-au cunoscut, au colaborat cu el sau,
pur şi simplu, i-au citit creaţiile şi uneori
s-au şi regăsit în personajele prezente în
scrierile lui.
Decenii de-a rândul a fost secretarul
literar al Teatrului de revistă „Constantin
Tănase”. A căutat şi a reuşit să demonstreze seriozitatea creaţiei artistice în
spectacolele de revistă şi capacitatea sa
de a pătrunde în conştiinţa spectatorilor.
A fost printre puţinii, dacă nu singurul,
care şi-a propus ca temă a lucrării sale de
doctorat istoria teatrului de revistă român.
Ca redactor-şef al publicaţiei „Realitatea Evreiască” a introdus un spirit nou,

(B.M.M.)

diversificând tematica ei. Nu numai că
a fost un bun evreu, dar era mândru de
apartenenţa la această etnie, atitudine
reflectată în scrierile sale.
Odihnească-se în pace şi fie-i amintirea binecuvântată! (R.E.)

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
• Cu sinceră durere anunțăm trecerea în
neființă a prietenei noastre CELA AVADIC.
A fost un om integru, totdeauna gata să ajute
pe toată lumea.
Fie-i amintirea binecuvântată!
Dr. Mirjam Bercovici și profesor Roza
Brumfeld

• Abraham Francisc și membrii familiei sale anunță cu mare durere încetarea din viață, după o lungă suferință, a
fratelui său Abraham Bebe (Israel).
Comunitatea Evreilor din Craiova transmite sincere condoleanțe!
Nu-l vom uita niciodată!

Se împlinesc 42 de ani de la plecarea
în neființă a bunului nostru tată ARTHUR
LEIBOVICI z.l. (ARTHUR MARIA ARSENE),
scriitor și ziarist care și-a dedicat întreaga
viață luptei împotriva antisemitismului și pentru
dreptate socială.
Familia îndurerată nu îl va uita niciodată.
Fie-i amintirea binecuvântată!

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna
octombrie: ANCA VERNESCU (64 de
ani – Cimitirul Sefard); POLEA FEIG
(79 de ani, din Berlin-Germania – Cimitirul Giurgiului); DAN STEINHART (69
de ani – Cimitirul Sefard); FLORETA
ȘMILOVICI (92 ani – Cimitirul Giur
giului).
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FILE DE CALENDAR
Evrei născuți în luna decembrie

Woody Allen (Allan Stewart Konigsberg) – actor și regizor. Născut la Brooklyn,
N.Y., 1 decembrie 1935. Circa 40 de filme,
unele cu aspecte evreiești: Everything you
always wanted to know about sex (but were
afraid to ask); Paris Manhattan.
Yitzhak (Isaac) Herzog – rabin. Născut
la Lomza, Polonia , 3 decembrie 1888,
stabilit cu familia în Anglia, 1898. Șef-rabin
al Irlandei, 1921-1936. Șef-rabin așkenaz
al Palestinei și al Israelului, 1936-1959.
Decedat la Ierusalim, 1959.
Ira Gershwin (Israel Gershowitz)
– poet, autor de texte pentru cântece,
influențat de folclorul evreiesc. Născut la
New York , 6 decembrie 1896, decedat la
Beverly Hills, California, 1983.
Noam (Avram) Chomsky – filolog,
filozof, activist politic. Născut la Philadelphia, 7 decembrie 1928, părintele
lingvisticii moderne. Autor a circa 100 de
lucrări, printre care Logical structure in the
linguistic theory.
Fritz Haber – chimist. Născut la Breslau (Wroclaw), 9 decembrie 1868. Premiul
Nobel pentru chimie, 1918, pentru descoperirea procesului de sintetizare a amoniacului din nitrogen și hidrogen. Decedat la
Basel, 1934.
Clarice Lispector – scriitoare. Născută
la Chechelnyk, Ucraina, 10 decembrie
1920; emigrată cu familia în Brazilia,1922.
Considerată cel mai mare scriitor evreu
după Kafka. Printre romane: A Paixao Segundo G.H. Decedată la Rio de Janeiro, 9
decembrie 1977.
Yehuda Leib Maimon (Fischman) –
rabin și lider sionist. Născut la Mărculești,
Basarabia, 11 decembrie 1875; imigrat
în Palestina, 1913. Întemeietorul mișcării
sioniste Mizrachi, 1902. Premiul Israel
pentru literatură rabinică, 1958. Decedat
la Ierusalim, 1962.
Max Born – fizician. Născut la Breslau
(Wroclaw), 11 decembrie 1882, emigrat în
Marea Britanie, 1933; profesor la Univer-
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sitatea din Edinburgh, 1935-1952. Premiul
Nobel pentru fizică, 1954. Decedat la Gottingen, 1970.
Manès Sperber – scriitor și filozof.
Născut la Zablotow, Galiția, 12 decembrie
1905, mutat cu familia la Viena și Berlin,
refugiat la Paris, 1939 și în Elveția, 1942,
revenit la Paris, 1945. Romane și eseuri
în limbile germană și franceză. Decedat
la Paris, 1984.
Uziel Gal (Gotthard Glas) – militar israelian. Născut la Weimar, 15 decembrie
1923, stabilit în kibuțul Iagur, Israel, 1936.
A proiectat puștile Uzi, 1951 și Galil. Premiul pentru Securitatea Israelului, 1958.
Decedat la Philadelphia, 2002.
Steven (Allan) Spielberg – producător
și regizor de filme. Născut la Cincinnati,
Ohio, 18 decembrie 1946, stabilit la Los
Angeles. Printre filme, unele cu tematică
evreiască și israeliană: Schindler’s list;
War horse.
Italo Svevo (Aron Ettore Schmitz) –
scriitor. Născut la Trieste, 19 decembrie
1861. Printre romane: Una vita; La conscienza di Zeno. Decedat la Motta di Livenza,
Italia, 1928.
Andrei Codrescu (Perlmutter) – scriitor. Născut la Sibiu, 20 decembrie 1946,
stabilit în SUA, 1966. Volume de versuri
și proză în limba engleză, unele pe teme
românești, printre care: The hole in the
flag; Road scholar. Premiul Ovidius, 2005.
Gali (Avigail) Atari – cântăreață israeliană. Născută la Rehovot, 29 decembrie
1953, într-o familie originară din Yemen.
Albume cu cântece, în 15.000-30.000
exemplare. Premiul întâi la concursul Eurovision în anul 1979, cu cântecul Hallelujah.
Avram Hershko (Hersko Ferenc) –
biochimist. Născut la Karcag, Ungaria, 31
decembrie 1937, imigrat în Israel, 1950.
Premiul Nobel pentru chimie împreună cu
Aaron Ciechanover și Irwin Rose, 2004,
pentru descoperirea degradării proteinelor.

Evrei decedaţi în luna decembrie
Romain Gary (Roman Kacew) –
scriitor. Născut la Vilnius, 1914, stabilit
în Franța împreună cu mama sa, 1928.
Printre romane: Les racines du ciel; La vie
devant moi. Premiul Goncourt de două ori,
1956 și 1975. Decedat la Paris, 2 decembrie 1980.
Joseph Erlanger – fiziolog. Născut la
San Francisco, 1874. Premiul Nobel pentru medicină, 1944, împreună cu Herbert
Spencer Gasser, pentru cercetări și descoperiri în domeniul neurologiei. Decedat
la St. Louis, Missouri, 5 decembrie 1965.
Tristan (Paul) Bernard – romancier și dramaturg. Născut la Besançon,
Franța,1866. Piesele lui de teatru reunite în
8 volume, Theatre (1908-1939). Deportat la
Drancy, eliberat după intervenții ale prietenilor. Decedat la Paris, 7 decembrie 1947.
Clara Haskil – pianistă. Născută la
București, 1895, refugiată în Elveția, 1942.
Cunoscută ca cea mai bună interpretă a
muzicii lui Mozart. A colaborat cu George
Enescu, Pablo Casals, Dinu Lipatti și alții.
Decedată la Bruxelles, 7 decembrie 1960.
În memoria ei este organizat, din 1963, o
dată la doi ani, Concursul Internațional de
Pian Clara Haskil, la Vévéy, Elveția.
Mendele Moykher Sforim (Sholem
Yankev Abramovici) – scriitor. Născut la
Minsk, 1836, este unul dintre fondatorii
literaturii idiș moderne. Printre romane:
Fișke; Masoes Beniamin Hașlișy; Dos
vinșfingheril. Decedat la Odesa, 8 decembrie 1917.
Dov Shilansky – jurist și om politic
israelian. Născut la Siauliai, Lituania, 1924;
supraviețuitor al Holocaustului, imigrat în
Israel, 1948. Președinte al Knessetului,
1988-1992. Decedat la Tel Aviv, 9 decembrie 2010.
Jascha Haifetz – violonist. Născut la
Vilnius, 1901, stabilit cu familia în SUA,
1917. Unul dintre cei mai mari interpreți,
considerat ”violonistul secolului XX”. Decedat la Los Angeles, 10 decembrie 1987.
Walter Lippmann – scriitor, jurnalist,
comentator politic. Născut la New York,
1889. A Propus termenul ”Cold War”
(Război rece). Premiul Pulitzer de două
ori, 1958 și 1962. Decedat la New York,
14 decembrie 1974.

Kurt Tucholsky – scriitor și publicist
antinazist. Născut la Berlin, 1890, stabilit
în Suedia, 1930. Unul dintre cei mai mari
jurnaliști din ”Republica de la Weimar”.
Decedat la Gothenburg, Suedia, 21 decembrie 1935.
Haralamb Zincă (Hary Isac Zilberman) – scriitor. Născut la Roman, 1923.
Autor a circa 50 de romane polițiste și
cărți-document. Premiul Uniunii Scriitorilor,
1976. Decedat la București, 24 decembrie
2008.
Emmanuel Lévinas – filozof. Născut la
Kaunas, Lituania, 1906, stabilit în Franța,
1920. Preocupat de filozofia iudaismului.
Printre lucrări: L’actualité de Maimonide;
Quatre lectures talmudiques; Du Sacre
au saint. Decedat la Paris, 25 decembrie
1995.
Osip (Emilievici) Mandelstam – poet
și eseist. Născut la Varșovia, 1891. Lirică
neoclasică în limba rusă. Deportat în perioada prigoanei staliniste, a murit într-un
lagăr de tranzit lângă Vladivostok, 28
decembrie 1938.
Julian Tuwim – poet și publicist. Născut la Lodz, 1894. Poezii lirice, anti-manieriste și pentru copii. Premiul Academiei
Poloneze de Literatură, 1935. Refugiat prin
România în SUA, revenit în Polonia,1946.
Decedat la Zakopane, 27 decembrie 1953.
Tullio Levi-Civita – matematician.
Născut la Padua, 1873, cunoscut pentru
cercetări asupra calculului diferențial absolut. Printre discipoli: Mendel Haimovici,
Octav Onicescu, Gheorghe Vrânceanu.
Decedat la Roma, 29 decembrie 1941.
Julius Axelrod – biochimist. Născut
la New York, 1912. Premiul Nobel pentru
medicină, împreună cu Bernard Katz și
Ulf von Euler, pentru cercetări asupra
metabolismului catecholaminei din creier,
1970. Decedat la Bethesda, Maryland, 29
decembrie 2004.
El (Lazăr Markovici) Lissitzky – pictor,
sculptor, arhitect. Născut la Pochinok, Rusia, 1890. Figură importantă a Avangardei
ruse, influențat de stilurile Bauhaus și
constructivism. Decedat la Moscova, 30
decembrie 1941.

Lucian-Zeev Herșcovici
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Drumul
spre teatru

Ce spune „Micul Prinț“?

S-au înmulțit peste măsură
spectacolele interzise celor de
8-10-12, ba chiar 14-16-18 ani –
habar n-am care au fost criteriile
departajării, dar vă asigur că așa
a fost (peste jumătate dintre reprezentațiile din
FNT!). O inițiativă de a-i feri pe copii și tineri de
aspectele grave, dramatice, tragice ale vieții, care
le-ar întuneca, prematur, orizontul senin? Vă spun din experiență
că acest avertisment la poluare (care însoțește adesea chiar și
comedii ori frivole musical-uri!) se referă, preventiv, la torentele de
vulgaritate (gânduri, mentalități, și, mai ales, gesturi) revărsate,
exhibate, răcnite de pe scenă, ce pot tulbura, cu adevărat, auzul și
îmbâcsi retina. Și, mai ales, la un limbaj reductiv, grosolan, vulgar,
licențios spre pornografic. Ca să nu mai vorbesc de proliferarea
unor momente de ură, discriminări de tot felul, agresivitate și
violențe „hard” (adevărate liturghii negre, chiar la nivel „familial”).
Poate și ca o reacție la acest tip de ofertă (ce ține de modă mai
mult decât de exasperări ale lucidității față de realitate), mă opresc
azi la un spectacol cuceritor și generos pentru toate vârstele. Vă
recomand „Micul Prinț”, adaptare după Antoine de Saint Exupéry,
pilot de curse și de război, doborât, la 44 de ani, într-un zbor de
noapte deasupra apelor Corsicăi. Un călător prin lume care, traversând la înălțime Terra și contemplând imensitatea Cosmosului,
s-a măsurat pe sine și infinitul din Om. Un scriitor care s-a opus,
prin creația sa, alienării și robotizării. Parabola inițiatică a lui Saint
Exupéry întreține tonica iluzie că lumea nu e un haos ci un cosmos
unitar, ascultând de o ordine în care omul și legea morală își au
locul lor. (Cheia magică rămânând „cunoașterea cu inima” mai
presus de cea cu ochii).
Exemplu de înțelepciune și virilă energie în înfruntarea destinului, această cultură întreține în conștiințe, în suflete încrederea
în sensul și formele ideale ale existenței omului pe pământ și sub
cerul înstelat ca și încrederea în valoarea spiritualității și în rolul
solidarității umane și a fraternității autentice.
Aflăm în „Micul Prinț” o lecție magică despre evadarea în infinitul spațial și eternul temporal, dar și în credința că singurătatea,
izolarea, spaimele existențiale pot fi înfruntate, atenuate prin
fapte generoase, prin asumarea curajoasă a unor responsabilități
altruiste. Spectacolul de la Teatrul Odeon este realizat inventiv de
Alexandru Dabija, regizor de prestigiu, mereu inspirat în recrearea
scenică a poeziei lirice, ori epice, ori în valorificarea lor spiritualparodică. Importante sunt și „ideile” întru v izualizare ale talentatului
scenograf Mircea Cantor (decor, imagini video), ca și muzica Adei
Milea, care „cosmetizează semnalele pământului”.
Principala atracție: Dorina Chiriac în rolul Micului Prinț (cel
aterizat într-un deșert asimilat aici cu „vulcanii noroioși”). De
neuitat în „Ioana pe rug”, cuceritoare în „Scorpia îmblânzită” (la
Comedie), sau în „Între noi e totul bine” (la Național) actrița, veșnic
„copil teribil” farmecă prin naturalețe, simplitate, prin fiorul candorii
și al delicateții, prin bogatul evantai al mirărilor, al momentelor
reflexive și al adresărilor sale hipnotizante. Parteneri pe măsură
sunt Bogdan Cotleț (Aviatorul), ca și interpreta unor adulți superficiali și fixați reductiv în aspecte neesențiale: Eugen Racoți, Dan
Rădulescu, Alexandru Bogdan, Lucian Ionescu, Valentin Teodosiu
(Șarpele) etc.
Natalia STANCU

Ca orice altceva care ține de om și de natura
umană, și democrația poate fi afectată de maladii
mai mult sau mai puțin severe, care pot duce, în
cele mai grave cazuri, chiar și la decesul sistemului care pretinde că dă puterea poporului. Așa
s-a întâmplat, de pildă, când Adolf Hitler a ajuns
la putere în urma unor alegeri care au dus, în cel
mai scurt timp, la dispariția totală a democrației în
Germania nazistă.
Slavă Domnului, nu sunt la fel de grave toate
bolile de care suferă acest sistem, denumit și de
Churchill ca fiind cel mai prost din lume, cu excepția
tuturor celorlalte forme de guvernământ existente.
În zilele noastre, democrații mai mult sau mai
puțin consolidate au dat dovadă că s-au îmbolnăvit
de fobii și alergii, uneori cu efecte destul de serioase. Spre exemplu, aș aminti votul în favoarea
Brexit și cel pentru ruperea Cataloniei de Spania,
ambele generate de un soi ciudat de agorafobie,
în care popoarele afectate nu mai suportă să se
găsească în structuri mari, multinaționale (UE)
sau naționale, și vor să fugă într-o izolare în care
adesea suferă mai abitir.
Recent, 60.000 de oameni au demonstrat la
Varșovia, mânați de o alergie la evrei și imigranți de
toate felurile, dorindu-și o „Polonie albă“ și curată
etnic. Alergie de care nici Ungaria și Austria nu sunt
departe, dar Polonia e aproape de un șoc anafilactic, care uneori poate fi letal. Dovadă și reacția UE,
care aduce Polonia în pragul sancțiunilor maxime
prevăzute de Tratatul Uniunii.
În România lucrurile stau mult mai bine decât exemplele găsite anterior pe plan european,
democrația noastră suferind, deocamdată, de o
simplă afecțiune oculară, căreia specialiștii îi spun
diplopie, ceea ce în limbaj obișnuit înseamnă că
pacientul vede dublu.
Ceea ce se vede în dublu exemplar este însuși
statul român, conform unei recente Rezoluții adoptate la Băile Herculane de Comitetul Executiv al
PSD și care ne informează, cu îngrijorare, că în afară de autoritățile pe care le știm cu toții, mai există și
un „Stat Paralel și Ilegitim“, care încearcă să preia
controlul asupra puterii politice și judecătorești și
care, pentru a-și atinge scopurile, utilizează „resursele financiare publice și instrumentele specifice
autorității (legitime – n.red.) de stat“.
Desigur, dacă există un astfel de Bau-Bau, pe
care unii îl văd, ca pe orice strigoi, și jură că e viu
și adevărat, iar alții, nu, și se jură și ei, la fel de
sincer, că e o simplă iluzie optică, e bine și legitim
să se ia măsuri împotriva lui. Numai că, în același
document al conducerii colective a partidului de
guvernământ ni se mai atrage atenția asupra unei
alte apucături perverse a numitului „stat paralel
și ilegitim“: el este maestru în camuflare și nu

Memorie și povestire: Eugene Gidali

Memorialistica
este unul dintre genurile favorite ale scriitorilor evrei de limbă
română, în special al
celor care au plecat
din România. Este
și firesc, pe undeva:
experiența de viață a
celor trecuți prin Holocaust, prin comunism
și Alia (sau, în unele
cazuri, exil) este dramatică în sine și se cade povestită, ca
parte a memoriei colective românești și
evreiești.
Cazul lui Eugene Gidali (deduc din
lectura cărții sale recente, În caravela lui
Columb*), este unul special.
În primul rând, pentru că scriitorul este
originar din Transilvania de Nord, din acea
parte a comunității evreiești din România
trimisă la Auschwitz de către autoritățile
horthyste. Adolescența și tinerețea transilvăneană a personajelor sale se petrec
Realitatea
cărţii

Bolile democrației

într-o comunitate împuținată dramatic și
într-un regim comunist care a pus, cum
se spune, „batista pe țambal” în ceea ce
privește Holocaustul. Originea evreiască
a acestor personaje este un handicap,
în noua ipocrizie comunistă, care, sub
pretextul „rezolvării problemei naționale”,
continua discriminarea evreilor.
În al doilea rând, pentru că proza
sa, deși se alimentează din experiența
de viață a scriitorului, pune accentul pe
ficțiune, nu pe confesiune. Cele două
povestiri care alcătuiesc volumul (În caravela lui Columb, respectiv, Șapte capete,
aceasta din urmă alcătuită din patru texte
distincte) nu sunt memorialistice nici ca
stil, nici ca structură. Experiența de viață
a autorului – pe care o pot doar bănui,
întrucât volumul nu oferă nici o indicație
biografică – alimentează narațiunea cu
scene, figuri și întâmplări.
Însă partea de creație și de imaginație
a lui Eugene Gidali este vizibilă la tot pasul,
în primul rând în caracterul exponențial,
iar nu personal, al conflictelor și persona-
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acționează decât „disimulat
sub așa-numita luptă anticorupție“! O adevărată
belea, pentru că, nu-i așa, nimeni nu ar vrea să
oprească lupta anticorupție ci, eventual, numai
să-i schimbe ținta, și asta doar pe ici, pe colo, și
anume prin părțile esențiale. De-a dreptul pervers,
statul ăsta paralel, și lunecos ca un pește viu! Nici
nu mai știi când lupta anticorupție e pe bune, și
când e… paralelă!
Ca orice om care nu-și mai poate crede ochilor,
acum toată lumea vrea să vadă clar cine e acest
invizibil dușman public. A vrut să știe și presa,
care a întrebat dacă e om sau instituție, dar nu s-a
ales decât cu răspunsul că da, e „ceea ce ați spus
dvs.“, adică și om, și instituție. Bun, dar are cineva
dovezi că există? Nu, „dar se vede cu ochiul liber“
și există „unele mărturii pe care le-am văzut cu toții
și unele pe care nu putem să le vedem“! Așa, care
va să zică! Vorba Conului Leonida, e scris adânc!
Numai că unii au mărturisit sub jurământ că au
văzut OZN-uri, și au și poze cu ele, alții l-au văzut
pe Yeti sau pe Monstrul din Loch Ness, iar alții nu
suportă să îi contrazici când îți spun că știu precis
că există Moș Crăciun. Și atunci?
Atunci, bezna se adâncește. De pildă, Mădălina
Dobrovolschi, purtătoarea de cuvânt a președintelui
Iohannis, afirmă răspicat că „în România nu există stat paralel“ și că „această formulare este o
invenție“. Dar nici pe ea pasămite nu o poți crede,
pentru că șeful ei și al statului român (bag seama,
cel legitim) are o „lipsă de reacție complice“, după
cum scrie în amintita Rezoluție, și chiar ar putea
fi beneficiarul acțiunilor „paralelului și ilegitimului“.
Totuși, un om a apucat să vadă statul paralel
și să supraviețuiască. E fostul șef al SPP (evident,
credibilitatea lui nu e afectată de frustrarea sa
generată de faptul că azi e un simplu „fost“) și el îi
identifică pe magicienii statului paralel în persoanele lui Liviu Maior și Florian Coldea! Deci așa:
Statul Paralel ar fi unul condus de liderii și foștii
lideri ai serviciilor de informații și ai unor instituții
de forță și e îndreptat împotriva clasei politice dar,
deocamdată, nimeni nu poate dovedi asta.
Dacă e așa, atunci oare de ce nu își face clasa
politică un aliat din justiție și nu dă de pământ cu
păpușarii nevăzutului stat paralel? Doar și Mafia a
vrut să subjuge statul de drept, dar acesta, mână
în mână cu justiția, i-a pus botniță, într-o mare
măsură.
Un posibil răspuns ar fi că suferinzii de diplopie
nu pot face asta, pentru că nu pot fi siguri dacă
întind mâna după o realitate sau după o himeră.
Și, în timp ce fac asta, pot lesne da într-o groapă
pe care au văzut-o într-o parte, și ea e în alta!
Diplopia afectează ochii, dar poate rupe oasele!
Alx. Marinescu

jelor. Oscar (Osi)
Marcovici și Andrei
Timar, doi tineri
evrei mureșeni,
personaje principale ale micului
roman care dă și titlul volumului, sunt
două fațete ale
aceleiași medalii.
Unul este inginer,
celălalt, artist plastic. Cu alte cuvinte,
cele două „jumătăți” ale „omului perfect”,
una tehnică, iar cealaltă, umanistă. Destinul lor merge mână în mână, până la
un punct: Andrei, pictorul, reușește în
Israel, în timp ce Osi, din cine știe ce
motive, se întoarce în România comunistă (narațiunea se încheie, ce-i drept,
înainte de întoarcerea sa efectivă). Cu
alte cuvinte, două povești, două destine,
pe care viața le poartă pe cărări diferite,
asemeni corabiei lui Cristofor Columb,
pornită să descopere un nou drum către
Indii, dar ajungând în America...
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Și cele patru secvențe care alcătuiesc cea de-a doua povestire cuprind
tot experiențe evreo-române, iar în ele
ficțiunea este încă și mai evidentă. Pleacă
Hirsch, cea de-a treia dintre ele, este un
„moment”, concentrat în jurul schimbării
de destin pe care o producea cererea de
plecare în Israel, în timpul comunismului.
Nu conta că elevul Gheorghe Hirsch era
cel mai bun din clasă: i s-au ridicat însemnele organizației de pionieri și a fost tratat
ca un paria, încă înainte de a fi plecat...
Asemenea experiențe au fost trăite de
toți evreii din România, fie că au plecat ei
înșiși, fie că au avut rude sau cunoștințe
care au făcut Alia. Meritul lui Eugene Gidali este de a fi surprins dramele sufletești
în proze scurte, concise și directe.
Un volum aparte, care construiește
ficțiuni semnificative, cum spuneam, din
existența dramatică a evreilor români în
secolul Holocaustului și al comunismului.
Răzvan Voncu
Eugene Gidali – În caravela lui Columb, Editura
Napoca Star, Cluj-Napoca, 2017.
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