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1948 – Ben Gurion citește Proclamația de Independență

„Șaptezeci de ani este
o perioadă lungă
pentru o persoană,
dar este una scurtă
pentru un popor.
Toți israelienii au
în comun dorința
ca Israelul să
înflorească, iar liderii
comunităților din
diaspora se declară
uluiți și plini de
apreciere față de
ceea ce am realizat
în numai 70 de ani”.
Reuven Rivlin,
Președintele
Israelului

Un proiect politic și rezultatul său: Statul Israel

La 14 mai 1948 (5 Iyar 5708) avea loc
o scurtă reuniune în sala Muzeului din Tel
Aviv, în urma căreia era proclamat Statul
Israel. Se petrecea o premieră în istoria
universală: renașterea unei structuri
statale, după o absență de două milenii
(mai precis, 1878 de ani!) de pe harta
politică a lumii.
Evenimentul din mai 1948 este concretizarea unui proiect politic, cel sionist,
care vedea în renașterea statală rezolvarea „problemei evreiești”. Acest rezultat
are două cauze majore: continuitatea
tradiției evreiești, care făcea din întoarcerea la Sion centrul său de interes, și
eșecul proiectului de integrare în socie
tatea europeană a evreilor, din cauza
emergenței antisemitismului, în special
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Mişcarea sionistă are o evoluție
rapidă: se accelerează emigrarea spre
Palestina (alyia), unde începe procesul
de implementare a unei noi realități.
De o excepțională importanță este
apariția unor structuri instituționale de
tip economic (Banca Națională, Bank
Leumi, 1902), social (centrala sindicală
Histadrut, 1920), politic (primele nuclee,
1902), educațional (Universitatea Ebraică

de la Ierusalim, 1918), a instituțiilor de
sănătate (agenția Kupath Holim, 1911),
a organizațiilor de autoapărare (milițiile
Bar Giora, 1900), a cluburilor sportive
(Macabi, 1902).
În atmosfera complexă post-Holo
caust, Organizația Națiunilor Unite va decide, prin Rezoluția din 29 noiembrie 1947,
împărțirea Palestinei în două state, evreu
și arab, rezoluție aprobată de Mișcarea
Sionistă, sub influența pragmaticului David Ben Gurion. Datorită realismului politic, conducerea sionistă a deschis drumul
spre independență prin acceptarea unei
concesii. Este o mare lecție de strategie
politică.
Proclamația de Independență exprimă
esența programului sionist de guvernare: Israelul avea să fie un stat evreiesc
(deschis tuturor evreilor din lume) și
democratic-parlamentar. Este subliniat
caracterul laic al Israelului, prin separarea
statului de religie. Nu există, în legislație,
conceptul de „religie dominantă”.
În ceea ce privește relațiile cu statele
vecine, proclamația li se adresa cu un
mesaj de pace: Noi întindem mâna prie
teniei, păcii și bunei vecinătăți tuturor sta
telor ce ne înconjoară. Din păcate, acest

mesaj a fost respins de statele arabe și
răspunsul a fost acela că, la numai câteva
ore de la citirea proclamației, Israelul era
atacat de armatele a cinci state arabe:
Siria, Liban, Iordania, Irak și Egipt. Astfel,
problema apărării va ocupa un loc central
în politicile noului stat, prin formarea unui
puternic sistem de securitate, în centrul
căruia este Tzahal.
A aminti realizările Statului Israel, în
cei 70 de ani scurși de la renașterea sa,
necesită investigarea a numeroase planuri: cercetare, performanțele științifice
și tehnologice, avansul în învățământ (o
recentă statistică așeza Israelul pe locul 3
în lume), o structură economică modernă,
o forță militară puternică.
Ar fi lipsit de realism să nu consemnăm și vulnerabilitățile Israelului, ce țin
de geopolitică (relațiile cu vecinii), dar și
de agresiuni interne ale unor forțe fundamentaliste.
La 70 de ani de existență putem aminti
multe și importante realizări, dar fundamental este că astăzi Statul Israel este o
realitate definitivă în Orientul Mijlociu, un
actor politic puternic în zonă.
Prof. univ. dr. LIVIU ROTMAN

La închiderea ediției

Discuții despre
mutarea
Ambasadei
României
la Ierusalim

Deși pe site-ul oficial al Guvernului
nu apare nici o informație privind adoptarea unui Memorandum prevăzând
începerea procedurilor pentru mutarea
Ambasadei României de la Tel Aviv la
Ierusalim, iar purtătorul de cuvânt al Guvernului a spus că „nu a văzut un astfel
de Memorandum” și nici nu vrea să facă
„vreun comentariu pe această temă”,
președintele Camerei Deputaților, Liviu
Dragnea, a anunțat joi, 19 aprilie, conform Agerpres, că „Guvernul a adoptat
un Memorandum prin care se decide
începerea procedurilor pentru mutarea
efectivă a Ambasadei de la Tel Aviv la
Ierusalim”. Conform aceleiași surse,
șeful PSD ar fi comentat, tot la Antena
3, că acest gest al României „are o
valoare simbolică uriaşă” pentru Israel,
care „are o influenţă nemaipomenit de
mare în lume, cu care noi avem relaţii
speciale de foarte mulţi ani, un stat în
care trăiesc peste 500.000 de români”.
În aceeași zi, și premierul Benjamin
Netanyahu a afirmat la Ierusalim „că cel
puţin şase ţări sunt în discuţii cu Israelul
pentru a-şi muta ambasada la Ierusalim”. El nu a numit statele în cauză, dar a
promis că primele zece ambasade care
se vor muta la Ierusalim vor beneficia
„de un tratament preferenţial”.
Președintele Iohannis, care, conform Constituției, coordonează politica
externă a României, a precizat că nu
a fost consultat sau informat despre
această inițiativă, iar M.A.E. a afirmat,
într-un comunicat postat pe site-ul său,
că referitor la „relocarea Ambasadei
României de la Tel Aviv la Ierusalim” a
fost lansat „un proces cuprinzător de
analiză interinstituțională, cu includerea și consultarea tuturor instituțiilor și
actorilor relevanți, conform Constituției
și legilor în vigoare”, scopul demersului
fiind „identificarea celui mai potrivit mod
de poziționare/acțiune a României”, în
conformitate cu poziția tradițională echilibrată a țării „în gestionarea dosarului
israeliano-palestinian”. (A.M.)
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F.C.E.R., în centrul
unor evenimente
interne și externe

Interviu cu președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer
Când președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, acorda acest interviu
R.E., era încă sub impresia ceremoniei de Yom HaȘoah, organizată
la JCC București. „A fost o îmbinare bine concepută între cuvânt și
muzică, cu un percutant moment al tăcerii, când au fost aprinse șapte
lumânări: sașe – pentru cele șase milioane de victime ale poporului
evreu; una – în memoria romilor și a altor victime pierite în Holo
caust. Fiecare discurs, venit din inimă, ajungea la inimi. Faptul că
sala era plină spunea mult despre actualitatea comemorării”.
– Cine au fost principalii parti
cipanți?
– Dintre oaspeți, aș începe cu
Tzipi Hotovely, ministrul adjunct
israelian al Afacerilor Externe,
aflată într-o vizită oficială în România, care n-a pierdut acest
prilej pentru a se întâlni cu lideri
ai F.C.E.R. și C.E.B., dar și cu
evrei bucureșteni, reuniți la sediul
comunitar din str. Popa Soare, și
a li se adresa la solemnitate, în
numele Guvernului israelian.
La Bucureşti, Tzipi Hotovely
s-a întâlnit cu premierul Viorica
Dăncilă şi cu ministrul Afecerilor
Externe, Teodor Meleşcanu.
Apoi, a fost E.S. Tamar Samash,
ambasadoarea Israelului în România. Un oaspete de-al casei,
care ne este aproape la toate
evenimentele: religioase, socialpolitice, culturale. Apoi, deputații
F.C.E.R. și ai Partidei Romilor
„Pro-Europa”, Silviu Vexler și,
respectiv, Daniel Vasile, care-și
fac auzit, de fiecare dată, cuvântul
la zilele comemorative ale Holocaustului, fie că asta se întâmplă
în Parlament, la Memorialul din
Capitală și acum, iată, la JCC.
Desigur, au mai fost președintele
C.E.B., ing. Paul Schwartz, și
cu mine, alături de prim-rabinul
Rafael Shaffer.
– Știu că la F.C.E.R. au venit
prieteni de peste hotare în luna
martie.
– Așa este, am primit o dele
gație la vârf a AMIR, condusă de
președintele organizației, Micha
Harish. În cadrul unei cine de
lucru, oferite de F.C.E.R. la Biblioteca Templului Coral din Capitală,
unde au participat lideri ai Comitetului Director al Federației, ai BBR
și ai AERVH, a fost semnat Acordul de colaborare între F.C.E.R.
și AMIR, pe care eu am numit-o
organizație-soră a Federației,
dat fiind că atât evreii rămași în
țară, cât și cei plecați în Israel au
în comun prezervarea moștenirii
iudaice din România. Cina de
lucru a prilejuit un larg schimb
de experiență între membrii Comitetului Director și delegația
AMIR. Oaspeții au fost profund
impresionați de prolificitatea
activității comunitare la București
și în țară, arătându-și disponibilitatea pentru colaborare, pe care-o
vom sprijini la rândul nostru.
– Ce prevede Acordul?
– Înființarea unei comisii mixte,
care să se întâlnească cel puțin
de două ori pe an pentru stabilirea
de evenimente comune; cooperarea pentru înființarea Muzeului
de Istorie a Evreilor Originari din
România „General Moșe Nativ”,
la Roș Pina; acordarea de sprijin
din partea F.C.E.R. pentru AMIR
în relațiile sale cu Fundația „Caritatea“.

– Dați-ne un exemplu de eve
niment intern de succes, organi
zat de Federație.
– Cred că un bun exemplu a
fost succesul expoziției itinerante
„Temple și Sinagogi din România”
la Muzeul Național de Istorie
a României, despre care mi-a
relatat directorul său general,
Ernest Oberlἄnder-Târnoveanu.
A fost o dovadă că am ieșit din
granițele strict religioase, intrând
în sfera de preocupări culturale
ale societății românești. Expoziția
urmează să fie deschisă la Muzeul de Istorie ale Municipiului Rm.
Sărat. Un album cu același titlu
a fost lansat la Templul Coral din
Capitală.
– Au fost și acţiuni cu implicații
economice pentru evreii din Ro
mânia?
– În cadrul unei întrevederi cu
av. Radu Cătălin Dancu, consulul general al României la New
York, am discutat perspectiva
dezvoltării de relații economice
între România și SUA în domeniul
exportului de produse românești,
la care se aplică tehnologia cașer,
pe piața cașer din Statele Unite.
– Să trecem, ca de obicei, la
evenimente de perspectivă pe
termen scurt.
– Pe termen foarte scurt, pentru că unele vor fi avut deja loc
în momentul în care va apărea
revista. Apropiata vizită a unei
importante delegații Joint oferă dimensiunea interesului față de noi
în lumea evreiască internațională.
Din misiune fac parte lideri ai
Joint-ului: directorul executiv
pentru afaceri internaționale, cu
sediul în Israel, Asher Ostrin;
directorul regional pentru Europa, Diego Ornique; directorul
operațional pentru Europa și Asia,
Stefan Oscar. Delegația, pe careo voi însoți împreună cu deputatul
Silviu Vexler, va fi primită de premierul Viorica Dăncilă. Vizita are
loc în contextul împlinirii a peste
100 de ani de activitate a Jointului în România, prilej cu care va
fi lansată ediția a II-a, revizuită și
adăugită, a albumului „Joint – Un
secol de activitate în România”,
realizat de dr. Natalia Lazăr și
dr. Lya Benjamin, grafica – dr.
Irina Spirescu. Evenimentul va
fi urmat de o recepție oferită de
Joint în parteneriat cu F.C.E.R.
Reamintesc că președintele României, Klaus Iohannis, a decorat
organizația Joint, în semn de
înaltă apreciere a îndelungatei
sale activități în România.
Mai sunt evenimente, unele
încărcate de emoții: împlinirea
a 70 de ani de la proclamarea
independenței Statului Israel. În
IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 12)

Aniversarea Israelului la Templul Coral

A 70-a aniversare a Israelului, Ziua Inde
pendenței (Yom HaAțmaut) a fost celebrată la
Templul Coral din Capitală. Lideri ai F.C.E.R. (dr.
Aurel Vainer, președinte, ec. Ovidiu Bănescu,
vicepreședinte), C.E.B. (ing. Paul Schwartz,
președinte), ambasadoarea Statului Israel în
România, E.S. Tamar Samash, alături de membri ai comunității evreiești bucureștene, prieteni
și oaspeți au luat parte la evenimentul aniversar.
Adrian Gueron, directorul JCC București (organizatorul evenimentului, alături de Fundația
„Caritatea”, F.C.E.R, JDC și C.E.B.; o mențiune
specială pentru serviciile administrativ, protocol,
garaj din cadrul Departamentului Management
Economic și Administrativ, coordonat de Silvian
Horn,) a făcut oficiile de gazdă, prezentând
artiștii care au urcat rând pe rând pe scenă:
Bucharest Klezmer Band (dirijor Bogdan Lifșin),
Geni Brenda Vexler, Arabela Neazi, Carmen
Hannah Iovițu, care au susținut programe în
ebraică și în idiș. Adrian Gueron a arătat că
evreii din România sunt strâns legați de Israel și
a oferit exemple extrase din activitățile recurente
ale JCC: programe culturale româno-israeliene,
cursuri de limbă ebraică, de autoapărare (Krav
Maga) ș.a.
Ambasadoarea Statului Israel în România,
E.S. Tamar Samash, le-a transmis un mesaj de
mulțumire tuturor celor prezenți, exprimându-și
bucuria că iau parte la o zi atât de importantă și
fericită pentru statul pe care îl reprezintă.
Președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, și-a
exprimat bucuria și emoția de a aniversa „șapte
decenii de viață nouă a Statului Israel”, perioadă începută din momentul în care David Ben
Gurion a proclamat independența Israelului,
la 14 mai 1948. „Sunt 70 de ani de viață extraordinară, de reacție la realitatea de luptă, de
construcție. Pentru noi, Israelul este chezășia
istoriei multimilenare a poporului evreu”, a pre-

cizat vorbitorul. De asemenea, dr. Aurel Vainer
a afirmat că a vizitat de multe ori Israelul și de
fiecare dată a putut observa și admira lucruri noi
(dezvoltare economică, științifică, artistică, dar
și la nivelul relațiilor interumane), posibile într-un stat profund democratic – de la 600.000 de
locuitori (1948) la 8 milioane (în prezent), dintre
care un sfert sunt neevrei: „Mulțumim Statului
Israel că există! Vivat, crescat, floreat!”
Președintele C.E.B., ing. Paul Schwartz, a
arătat că relațiile diplomatice dintre România și
Statul Israel reprezintă un model de colaborare
și a evocat rolul important pe care l-au avut
evreii din primul val sionist, care au făcut alyia
imediat după 1946. Vorbitorul a apreciat faptul
că din ce în ce mai multe personalități, inclusiv
din sfera politică românească, promovează
ideea mutării Ambasadei României la Ierusalim,
capitala multimilenară a Statului Israel.
Programul artistic variat a fost susținut de
Corul Copiilor JCC (coordonator Magda Kupferberg), Corul Hazamir (coordonat de ec. Silvian
Horn), formația de dansuri israeliene Hora (coordonată de Mihaela Nadler). Interpretul Dan
Bittman s-a numărat printre surprizele serii.
Înainte de a interpreta unele dintre cele mai
cunoscute melodii, el a mulțumit pentru invitație,
exprimându-și emoția de a fi alături de evreii din
România în această zi specială și, pentru prima
dată, în Templul Coral. De asemenea, cei doi
invitați speciali din Israel – Yaakov Bodo (care
a descoperit că a fost coleg de bancă în Școala
generală din Ștefănești cu dr. Aurel Vainer), și
Monica Vardimon – au asigurat un program
umoristic și muzical (ebraică, idiș, română, engleză), care a culminat cu melodia „Hallelujah”.
Seara s-a încheiat solemn cu intonarea
imnurilor de stat al României și al Israelului.
CLAUDIA BOSOI
DAN DRUȚĂ

Cei 70 de
ani de la inde
pendența Israelului înseamnă și
70 de ani de relații
neîntrerupte cu
România, iar sărbătoarea de 70
de ani a Israelului
va fi completată
cu cei 100 de ani
ai desăvârșirii României Mari, două momente

pe care evreii români le sărbătoresc împreună,
a transmis, prin intermediul dr. H. Berkovits,
premierul Benjamin Netanyahu. Recunosc, a
declarat premierul, că am o mare simpatie și
dragoste față de poporul român și consider că
România este o țară importantă, de care Israelul
are nevoie dar, în aceeași măsură, și România
are nevoie de Israel. Relațiile de prietenie dintre
cele două țări se dezvoltă și se perfecționează în
permanență, a apreciat premierul Statului Israel.
BENJAMIN NETANYAHU
Prim-ministrul Statului Israel

Dragi prieteni,
Îmi face o deosebită plăcere să împărtășesc
cu voi bucuria aniversării a 70 de ani de
Independență a Statului Israel. Deși marcată,
de-a lungul secolelor, de nenumărate suferințe
și încercări de distrugere, resimțite și în prezent, istoria poporului evreu reflectă – pe lângă
puterea noastră de a supraviețui – o lecție de
demnitate, perseverență și progres.
Pentru unii, Israel reprezintă Pământul Sfânt,
un loc încărcat de spiritualitate și de istorie.
Pentru alții, o țară de inventatori,
de minți creatoare și idei strălucite.
Și mai sunt aceia pentru care Statul
Israel este un dușman de neclintit,
care, din nefericire pentru ei, nu
renunță niciodată. Însă pentru mine
și pentru alți 8 milioane de cetățeni
(evrei, creștini, musulmani, druzi,
Baha`i și alții) Israel va fi întotdeauna, înainte de toate, acasă!
În urmă cu 70 de ani, pășind pe
urmele strămoșilor, ne-am reîntors
în patria noastră și, uniți de un crez milenar,
am construit un stat democratic, am readus
la viață vechea noastră limbă ebraică, am
transformat un pământ arid într-unul roditor,
învingând barierele geografice și biruind în fața
ostilităților vecinilor noștri. Călătoria aceasta a
fost și continuă să fie presărată cu provocări,
atât cu povești de succes, cât și cu oportunități
de schimbare, de îmbunătățire.
Astăzi, suntem mândri că descoperirile
științifice israeliene contribuie în mod real la dez-

voltarea altor societăți. Ne bucurăm că inovațiile
noastre salvează vieți, ori că tehnologiile din
Israel ameliorează traiul a milioane de oameni
din întreaga lume.
Statul nostru modern celebrează acești
minunați 70 de ani într-un context special. Nenumărate prilejuri de sărbătoare încununează
anul 2018, iar aniversarea Centenarului Marii
Uniri de către români este un astfel de moment
deosebit. De asemenea, relația dintre Israel și
România – o poveste despre prietenie, cooperare și încredere între doi parteneri
apropiați – serbează 7 decenii.
Suntem convinși că această frumoasă legătură va dăinui și că
parteneriatele noastre bilaterale se
vor consolida considerabil.
Comunitățile Evreiești din România reprezintă o punte importantă între cele două state. Doresc
să mulțumesc tuturor membrilor
comunităților pentru prietenia și
solidaritatea manifestate de-a lungul anilor față de Statul Israel. Fiecare dintre
dumneavoastră trebuie să știe cât de valoroase
sunt aceste sentimente pentru noi și cât de mult
le prețuim!
Privind către viitor, avem certitudinea că
pașii noștri vor continua să fie ghidați de o puternică dorință pentru o zi de mâine cu pace,
prosperitate și progres, precum și de o mai bună
înțelegere între noi și semenii noștri.
TAMAR SAMASH
Ambasadoarea Statului Israel în România

Şapte decenii de relații neîntrerupte cu România

„Israel va fi întotdeauna, înainte de toate, acasă!“
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de ani de independenţă

Moment de mare satisfacție și bucurie

Au trecut 70 de ani de când David Ben
Gurion, conducătorul mult respectat, a rostit Proclamația de Independență a Statului
Israel, prin care, în fapt, a renăscut juridic
Statul Evreilor - Medinat Israel.
Această frumoasă aniversare este de o
importanță majoră în lumea evreilor de pe
întreg globul, ca și pentru cei care au fost
alături de poporul evreu în lupta sa pentru
a reclădi în Țara Sfântă un stat puternic al
evreilor de pretutindeni.
De-a lungul istoriei multimilenare a
poporului evreu, bucuriile și suferințele,
victoriile și înfrângerile au avut ca însoțitor
permanent un vis de aur, revenirea pe
meleagurile Țării Sfinte, primite ca un dar
suprem de la Dumnezeul Nostru Unic –
Adonai Eloheinu, Adonai Ehad!
În cele șapte decenii de existență, de
luptă, de construcție, de promovare consecventă a democrației, evreii din Țara
Sfântă, dar și din Diaspora, au fost călăuziți
de marile principii și valori ale iudaismului,
de libertate și justiție pentru toți.
Ne-au însoțit întotdeauna dorința și
speranța de Șalom în casele și în țările în
care locuim și, în final, de pace în lume.
Ca foarte mulți tineri din România anilor
’40-‘50, am sperat și am dorit cu ardoare
să devenim participanți direcți și activi la
edificarea statului modern al istoriei contemporane, deși aripile ne-au fost frânte
în timp și nu am ajuns să fim cetățeni ai
acestui minunat stat înfloritor. Am fost și
suntem mereu alături de tot ceea ce înseamnă Statul Israel.
Am vizitat de mai multe ori Israelul, de
vreo 40 de ani încoace și, ori de câte ori
am revenit la Tel Aviv, Ierusalim, Haifa și în
multe alte zone și localități ale Israelului,
am resimțit vigoarea și inteligența de neasemuit a cetățenilor săi, spiritul lor inovator,
indiferent de țara lor de proveniență.
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M-am bucurat enorm de progresele sale
necontenite, admirând peisaje renăscute,
un relief reconfigurat și o viață mereu
înfloritoare, în locuri altădată inaccesibile
condiției umane.
Poate că azi ne bucură cel mai mult
faptul că în Israel trăiesc aproximativ opt
milioane de evrei, ceea ce ne determină să
vorbim de faptul că numărul total al evreilor din lume a recuperat pierderile din anii
Holocaustului, dar nu poate fi recuperată
suferința umană, cum nu pot fi recuperați
nici oamenii care au pierit în tragedie.
Dar tocmai prin perspectiva acestei
imense dureri provocate de Șoah trebuie
să subliniem și că relația dintre Israel și Diaspora este una de interdependență: pentru
noi, cei care trăim în afara granițelor Statului
Israel, existența acestuia este garanția că
Holocaustul nu se poate repeta, atâta timp
cât evreii au o țară și un stat național. Pe de
altă parte, Diaspora reprezintă pentru Israel
tot atâtea puncte de sprijin în mai toate țările
lumii. Faptul că România a avut relații bune
și neîntrerupte cu Israelul se datorează și
faptului că aici a trăit o comunitate evreiască
puternică și atașată de soarta Israelului.
Unitatea și dragostea dintre evreii din
Israel și cei din Diaspora constituie dovezi
certe că în cuvintele „Am Israel Hai” –
„Poporul lui Israel trăiește” sălășluiește o
înțelepciune de mare profunzime.
Închei aceste gânduri și rânduri, din
partea mea și a tuturor evreilor din România contemporană, cu urarea „Mazal Tov”
și cu dorința certă ca poporul lui Israel să
se afle într-o continuă existență activă,
plină de viață, mereu în creștere și înflorire
permanentă.
Șalom Israel, bucurii și pace în Statul
Israel, la a 70-a sa aniversare!
Dr. AUREL VAINER
Președinte F.C.E.R.

„Niciun vis nu este în van“

Nu știu să existe un alt popor care să
fi luptat cu atâta stăruință și perseverență
pentru realizarea idealului reprezentat de
unificarea într-un singur stat, pentru crearea unui acasă care să-i poată adăposti pe
toți cei ce împărtășesc aceeași identitate
spirituală și etnică. Prin munca și determinarea lor, evreii din toate colțurile lumii
au arătat că niciun vis nu este în van și că
deșertul arid poate fi transformat în casă
primitoare. Și evreii din România și-au
adus contribuția la crearea Statului Israel,
o contribuție care nu este doar de muncă

grea și de inteligență, ci și de sânge. Ca
unul care a trăit mereu alături de comunitatea evreiască şi a împărtășit bucuriile
și speranțele acesteia, sunt mândru de
contribuția extraordinară pe care evreii din
România au așezat-o la temelia Statului
Israel.
La aniversarea a 70 de ani de la crearea Statului Israel, transmit calde și sincere
felicitări tuturor evreilor din România, din
Israel și de pretutindeni.
VICTOR OPASCHI
Secretar de Stat pentru Culte

„Îi caut pe frații mei” (Iosif)
Firesc, la o aniversare, vorbești despre
sărbătorit. La fel de bine, vorbești despre
relația ta cu sărbătoritul, despre ce vă leagă și pe ce se bazează prietenia. Despre
momentele de apropiere, cunoaștere și
recunoaștere.
Sărbătoritul este Statul ISRAEL, care
aniversează 70 de ani. Sunt ani care fac
parte din viața noastră, a mea, iar anii
noștri și ai mei se regăsesc în acești 70 de
ani. În aceste șapte decenii se înscrie și
momentul în care am putut contribui direct
la dezvoltarea relațiilor româno-israeliene.
Era în al 42-lea an de existență a
Statului Israel modern și primul an al
României postrevoluționare (26 septembrie 1990) când, la cererea și documentarea subsemnatului, Guvernul
României din acea vreme a hotărât să
recunoască și să acorde personalitate
juridică pentru Camera de Comerț și Industrie România-Israel, care va funcționa
conform Statutului și Regulamentului de
asociere.
A fost momentul în care am simțit că
încrederea ce mi-a fost acordată și sfaturile
pe care le-am primit de la atașatul comercial al Ambasadei Israelului în România

din acea perioadă (Rami Samash) au
căpătat contur.
Prima recunoaștere din partea israeliană a venit pe 5 octombrie 1990, sub
semnătura ambasadorului Zvi Mazel,
care îmi scria: „Faptul că aceasta este
prima Cameră de Comerț Internațională
din România și estul Europei nu poate
decât să-mi producă un sentiment de reală
mândrie.”
Au urmat anii de cunoaștere și dezvoltare reciprocă, forumurile bilaterale
desfășurate în România și Israel, anii când
am simțit cum „familia” crește văzând cu
ochii.
Am crescut. Camera are o nouă conducere (Călin Coșar). Realizările de prestigiu au fost și sunt numeroase. A crescut
substanțial și numărul Camerelor de Comerț
Bilaterale din România, care au apărut după
modelul Camerei de Comerț și Industrie
România-Israel, devenită un reper.
Greu a fost, poate, primul pas. Iar acela
a fost făcut către Israel, acum 28 de ani,
din cei 70 ai Israelului.
La mulți ani, Israel !
Șalom, Israel!
Ing. JOSÉ IACOBESCU
președintele B’nai B’rith România

O instituție esențială pentru relațiile
economice româno-israeliene

O dublă aniversare: şapte decenii
de la crearea Statului Israel
și de relații diplomatice bilaterale
neîntrerupte

Tradiția relațiilor politice
româno-israeliene

România a recunoscut şi a stabilit
relații diplomatice cu Statul Israel la 11 iunie 1948, inclusiv prin deschiderea de oficii
diplomatice (legații) în cursul aceluiași an.
Ca atare, din perspectiva relațiilor bilaterale, anul 2018 reprezintă prilejul de marcare
a unei duble aniversări, atât a 70 de ani
de la crearea Statului Israel, cât și a 70
de ani de relații diplomatice neîntrerupte.
Anvergura contactelor între România
și Statul Israel este excelentă, o relație
specială care tinde spre una strategică.
Avem de mulți ani o cooperare strânsă
în domeniile economic, cultural, politic. În
prezent, ne dorim un salt calitativ la nivelul performanțelor economice ale relației
bilaterale, în rezonanță cu puternicul spirit
antreprenorial din economia israeliană
și cu oportunitățile reale și diversificate
de cooperare pe care le prezintă economiile ambelor state. Ultimul deceniu
a demonstrat și deschiderea reciprocă
spre creșterea schimburilor comerciale,
al căror nivel este în prezent de peste 500
de milioane de euro.
România este deschisă inițiativelor de
afaceri ale firmelor israeliene în proiecte
bilaterale cu o componentă inovativă
majoră, orientată spre stimularea afacerilor, majorarea investițiilor israeliene în
România, crearea și menținerea de locuri
de muncă în beneficiul ambelor economii. Mizăm pe succesul proiectelor deja
inițiate de întreprinzătorii israelieni în România în domeniul industriei aeronautice,
al energiei convenționale și regenerabile,
al infrastructurii și construcțiilor, al opticii,
al industriei software, al agriculturii.
În materie de turism, în mod special, ne propunem realizarea unui circuit
turistic care să pună în valoare și să
promoveze patrimoniul cultural evreiesc
din România.
Dezvoltăm o foarte bună relație de
cooperare cu organizațiile comunității
evreiești din România, respectiv cu orga
nizațiile israelienilor originari din România
și acordăm atenție aprofundării dialogului
cu acestea. Din anul 1996 funcționează
Comisia pentru ocrotirea monumentelor
evreiești din România, al cărei mandat
este să asigure protecția celor peste 800
de cimitire și 88 de sinagogi. Ministerul
român al Culturii și Identității Naționale
participă cu fonduri pentru Sinagoga din
Iași, iar Secretariatul de Stat pentru Culte
a sprijinit lucrările de reparații la sinagogile
din numeroase localități din țară (ex. Bacău, Botoșani, Carei, Constanța, Craiova,
Dorohoi, Sfântu Gheorghe, Sibiu; Capelele din Cimitirele din Alba Iulia, Bacău,
Brașov, Brăila, Cluj-Napoca, Constanța,
Craiova, Iași, Oradea).
Comunitatea israelienilor originari din
România poate fi considerată drept una
dintre cele mai importante comunități,
datorită atât numărului membrilor săi în
raport cu populația Statului Israel, cât și
contribuției aduse de-a lungul timpului la
înființarea și dezvoltarea statului. Membrii
israelienilor originari din România sunt
în general bine integrați și asimilați în
Israel, iar un număr mare de personalități
marcante israeliene din diferite domenii
au origini românești.

Stabilitatea relațiilor
politice româno-israeliene
Doresc să evidențiez faptul că țările
noastre au interese strategice con-

vergente și
împărtășesc
aceleași valori
democratice.
Pe acest fundament, România
și Israel se bucură, de mulți
ani, de o strânsă cooperare în
domeniile economic, cultural, politic.
Stabilitatea relațiilor politice a fost o
constantă a relațiilor bilaterale dintre cele
două state, inclusiv în perioada comunistă. De menționat că în timpul Războiului
de Șase Zile (iunie 1967) şi în perioada
imediat următoare, marcată de tensiuni
diplomatice intense, România a fost
singura țară din blocul răsăritean care a
menținut relațiile diplomatice cu Israelul.
Ca urmare a acestor acumulări calitative,
consecință directă a conturării unei politici
externe proprii, separată de cea a Moscovei, în 1969 nivelul de reprezentare a
fost ridicat la rang de ambasadă.
Anii care au urmat, până în prezent,
au scos în evidență deschiderea ambelor
state de a intensifica relația bilaterală,
cu mare potențial de dezvoltare în viitor, având în vedere multitudinea de
oportunități ale lumii globalizate în care
trăim.

Perspectivele relațiilor
politice româno-israeliene
Marcarea a șapte decenii de relații diplomatice dintre statele noastre, în acest
an, odată cu 70 de ani de la înființarea
Statului Israel reprezintă un element
suplimentar pentru impulsionarea colaborării în domenii variate și un excelent
prilej pentru organizarea de evenimente
de diplomație publică și culturală.
Avem interesul de a întări cadrul juridic între statele noastre, pentru a încuraja noi schimburi și proiecte comune, în
cultură, educație și cercetare. Un accent
important va fi pus pe dezvoltarea unui
parteneriat bilateral în domeniul noilor
tehnologii, cu aplicare în special în sectoarele energie, agricultură sustenabilă,
securitate cibernetică și inovații antreprenoriale pentru domenii high-tech. În acest
context, remarc interesul părții române
pentru organizarea, la București, a celei
de-a treia reuniuni interguvernamentale
româno-israeliene, precedată de organizarea primei ședințe a Comisiei Mixte
economice și tehnice.
O colaborare excelentă continuă între
universitățile românești și universitățile
israeliene, în diferite formate și parteneriate, precum cele dintre Universitatea din
București și Universitatea din Haifa sau
dintre Universitatea „Babeș Bolyai” din
Cluj-Napoca și Universitatea Ebraică din
Ierusalim. De asemenea, la Universitatea
din Tel Aviv funcționează lectoratul de limbă, literatură, cultură și civilizație română,
care derulează cursuri pentru studenții
israelieni care doresc să cunoască limba,
cultura și civilizația românească.
O dimensiune esențială a cooperării
bilaterale este și cea a educației privind
Holocaustul, derulată atât la nivel școlar,
cât și universitar, prin conferințe, concursuri și seminare speciale, dar axată și pe
formarea anuală a profesorilor români
în cadrul unor stagii de perfecționare
organizate de Institutul Yad Vashem din
Ierusalim.
TEODOR MELEȘCANU
Ministrul Afacerilor Externe
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de ani de independenţă

,

Evreii din România au participat
la edificarea țării

14 mai, aniversarea a 70 de ani de la
declararea Independenței Statului Israel,
este o zi importantă pentru toți evreii
deoarece, după sute și mii de ani de
suferință, avem din nou țara noastră și capitala noastră, Ierusalim. Evenimentul va
fi sărbătorit fastuos, atât pe muntele Herzl,
unde sunt înmormântați Părinții Fondatori
ai statului, cât și în întreaga țară.
Din acești 70 de ani, de 42 de ani sunt
și eu în Israel și sunt o mică parte dintre

evreii români – peste 300.000 – care au
participat de-a lungul anilor la construcția
țării. Astăzi, ei sunt mândri că sunt israelieni, că sunt evrei, dar nu uită nici că sunt
originari din România. Cu toții se bucură
că se află printre cei care au edificat Israelul de astăzi.
Dr. HERMAN BERKOVITS
consulul onorific al României
în Israel

Tradiţie şi contemporaneitate

Israelul contemporan nu poate fi înțeles pe deplin fără a face referință la cei peste
3200 de ani de existență strict documentată istoric a Israelului pe „stela lui Merneptah” (rege egiptean din secolul al XIII-lea î.e.n., care definește Israelul ca „entitatea
politică a străvechiului popor israelit”.
Așadar, suntem în prezența unei vechimi istorice fără egal în lumea de azi, pentru
care Biblia este piatra trainică de temelie civilizațională a Occidentului și îndreptar de
viitor comun. De peste 2000 de ani, civilizația europeană, inclusiv extensiile sale,
reprezintă acest sincretism iudeo-creștin, iar Europa de azi nu poate face abstracție
de această moștenire, care stă la originea marilor sale realizări în toate domeniile.
Pentru a parcurge istoria întreagă, nu rareori dramatică, a Israelului, nu trebuie
să fii doar un cunoscător al Bibliei și al variatelor ei intepretări – așadar, al Vechiului
și Noului „Legământ”,– ci, deopotrivă, să străbați, odată cu poporul evreu, evoluția
diasporei impuse acestuia acum aproape 2000 de ani, odată cu instalarea stăpânirii
Imperiului Roman în capitala statului, Ierusalim. Cucerirea romană a sfărâmat cel din
urmă Templu de la Ierusalim, simbol identitar al poporului evreu, dar nu a putut opri
evoluția lui istorică. Cunoașterea istoriei sale neîntrerupte înseamnă să înțelegi că
Ierusalimul biblic a rămas un simbol de identitate a Israelului etern, dar și un centru
de rememorare istorică pentru diaspora, de-a lungul secolelor, până azi. Înseamnă să
suferi alături de el, atunci când a avut să învingă mari tragedii istorice – cea mai recentă
fiind Holocaustul – dar și să te bucuri împreună cu el astăzi, când pe vatra străbună,
biblică, dă măsura inepuizabilelor sale resurse de statornicie istorică, atașament față de
bogata sa moștenire și încredere nestrămutată în viitor. Un viitor care se cere apărat
în comun împotriva celor ce neagă istoria, care dă existenței Israelului contemporan
atributele vechimii venerabile, continuității împotriva tuturor încercărilor potrivnice și
Gral (r) MIHAIL IONESCU
excepționalismului de existență. 			

Insulă de democrație și de civilizație

Apariția Statului Israel în Orientul
Apropiat a fost un fapt excepțional și,
chiar dacă el a fost o sursă de conflicte,
pentru mine, ca istoric, Israelul este o
insulă de democrație și de civilizație
occidentală într-o lume care, istoricește,
nu cunoaște democrația și nu iubește

Îi mulţumim
lui Dumnezeu!

Împreună cu toată Casa lui Israel, Îi
mulțumim lui Dumnezeu Sfântul,
Binecuvântat Fie El,
CĂ NE-A ȚINUT ÎN VIAȚĂ și că ne-a
făcut să existăm și că ne-a ajutat să
ajungem la timpul acesta;
CĂ NE-A ȚINUT ÎN VIAȚĂ să trăim
lângă leagănul Statului Israel simțind
durerile nașterii lui;
CĂ NE-A FĂCUT SĂ EXISTĂM să
privim minunea construirii și refacerii lui
după două mii de ani de exil;
CĂ NE-A AJUTAT SĂ AJUNGEM la
realizarea speranței să venim, ”să ne
urcăm cu bucurie în țara noastră”;
LA TIMPUL ACESTA să sărbătorim
ȘAPTEZECI DE ANI DE CONSTRUCȚIE
BINECUVÂNTATĂ.
VOM FACE RUGĂCIUNEA,
Ca Statul nostru să continue să existe
ani mulți și buni
Și să fie un far moral al dreptății socia
le pentru popoarele lumii
Și Cămin Național al poporului unit
Precum în viziunea Profeților Adevărului și Dreptății.
RABIN EFRAIM GUTMAN
Rabinul Comunității Originarilor
din România
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prea mult Occidentul. În concordanță
cu această viziune, înțeleg unele rigori
istorice, pe care nu le împărtășesc întotdeauna, dar care sunt cele ce asigură
cetățenilor israelieni o securitate de care
au nevoie. Crearea statului evreu a fost
rezultatul unei strădanii eroice, care a început cu Teodor Herzl, cel pe care Tudor
Arghezi l-a numit „profetul în redingotă”,
acest evreu născut la confluența evreității
apusene și a evreității răsăritene.
Acad. Răzvan Theodorescu

Patriotismul
israelian, model
unic în lume!

La 14 mai 1948, data la care înceta mandatul britanic, membrii Consiliului Național
Evreiesc din Palestina au proclamat fondarea Statului Israel, prin Declarația de
Independență rostită de David Ben Gurion
la radio, de la Tel Aviv, și auzită pe întreaga
planetă. A doua zi, președintele american
Harry S. Truman a recunoscut oficial Statul
Israel și guvernul său provizoriu în frunte cu
prim-ministrul Ben Gurion. Peste alte două
zile, fondarea noului stat este recunoscută
de guvernul URSS. România se alătură,
fără rezerve, acestor recunoașteri. Astfel,
la 11 iunie 1948, ca urmare a telegramei lui
Moshe Sharett, ministrul Afacerilor Externe,
transmisă guvernului țării noastre la 9 iunie
1948, prin care se notifică evenimentul și
se solicită recunoașterea creării Statului
Israel, în telegrama de răspuns, pe lângă
recunoaștere, se menționează și decizia
statului român de a stabili relații oficiale
cu noul stat și de a dezvolta relații amicale
cu acesta.
Ambasador RADU HOMESCU
(Continuare în pag. 5)

Am Israel Hai!

A 70-a aniversare a Independenței Israelului este plasată în acest an sub semnul
Ierusalimului, capitala sa istorică, care pentru prima dată a fost recunoscută ca atare
de Statele Unite, actuala principală putere politică mondială.
Din punct de vedere istoric, victoria sionismului este demonstrată prin faptul că Israelul este un stat democratic, garant pentru Diaspora evreiască, partenerul său privilegiat.
La mulți ani, Israel! Am Israel hai! (Poporul Israel trăiește!)
Prof. univ. dr. CAROL IANCU

Ad infinitum!

În tradiția evreiască, de ziua cuiva se
spune „ad mea veesrim” (până la 120
de ani). În cazul Israelului însă, cea mai
potrivită urare ar fi „ad infinitum”, pentru
că, evident, dorim ca țara să crească și
să înflorească la nesfârșit, cu aceeași
viteză și succes cu care o face de 70 de
ani încoace, ani în care evoluția se măsoară nu doar în îmbunătățirea constantă
a nivelului de trai, ci și în invenții care folosesc întregii omeniri, de la îmblânzirea
agricolă a deșertului pâna la nanotehnologii. În relativ scurta sa existență ca stat
independent, Israelul a demonstrat că
„se poate” într-o multitudine de domenii.
Puține locuri în lume reușesc să combine

atât de armonios caracterul oriental cu
cel occidental, într-un stil de viață care
știe să găsească doza optimă între un
ritm de muncă amețitor și o capacitate
specială de relaxare și de petrecere cât
mai variată a timpului liber. Nu doar cele
trei mari religii monoteiste se întâlnesc
aici, așa cum nu o fac nicăieri în altă
parte, ci și istoria și viitorul. Caz unic de
supraviețuire a unui popor antic, dar și
de experiment statal, reînființat după o
pauză de 2000 de ani, nu fără dificultăți
și provocări unice, Israelul este dovada
vie a rezilienței evreiești.
La cât mai mulți și mai frumoși ani!
Conf. univ. dr. FELICIA WALDMAN

Data de 15 mai 1948, data ebraică de
Hey be Iyar – Tav Șin Het, a fost o adevărată minune pentru evreii din toată lumea.
Mă aflam în București. Eram un tânăr ce
crescuse într-o familie sionistă și trecuse
prin tenebrele Holocaustului, pierzându-și fratele drag, alături de martirii vasului Struma, și tatăl, care a sucombat în
urma bolilor contractate în anii Șoahului.
Așteptam cu nerăbdare aprobarea de a
pleca în țara străbunilor, într-un București
secătuit de război.
Am auzit vestea la radio și parcă
era un vis. În ziua în care s-a deschis
Legația israeliană, pe strada Burghelea,
din capitala României, am mers special
cu mama mea să vedem „minunea” –
steagul israelian alb cu Steaua lui David
albastră, culoarea speranței. Când am
ajuns, paznicul tocmai strângea steagul și
i-am spus mamei, printre lacrimi, că „am
ajuns prea târziu”. Impresionat, paznicul a
decis să arboreze din nou steagul ca să îl
vedem și noi. Peste doi ani, pășeam deja
cu piciorul pe pământul țării străbune,
renăscută din propria cenușă. În anii de
început ai Statului Israel, „olimii” (nouveniții) locuiau în condiții grele, uneori în
corturi cu alte familii. Apoi, s-a trecut la
corturile „unice” pe familie și, ulterior, la
cabanele de lemn ce păreau un adevărat
„lux”. Apoi au început să se înalțe clădiri
din piatră și blocuri de locuințe, orașe

întregi construite cu sudoare pe solul
arid și deșertic, iar familiile au achiziționat
case subvenționate. În anii de început ai
statului era o solidaritate specială – cu
toții ne simțeam o mare familie.
Acum locuiesc pe strada – coincidență
sau, poate, nu – Hey be Iyar, data ebraică
a înființării Israelului modern. Am văzut
crescând acest stat ca pe propriii mei
copii, de la sutele de emigranți speriați
și sărmani care soseau zilnic în portul
Haifa, trecând prin războaie grele, până
la maturitatea statală de acum. Israelul a
ajuns astăzi să aibă una dintre cele mai
puternice armate din lume, să fie lider
în domeniul IT și al cercetării medicale,
iar numărul israelienilor și al evreilor
câștigători ai Premiului Nobel sau ai altor
prestigioase distincții este de-a dreptul
uriaș, în raport cu populația evreiască.
Originarii din România au constituit
una dintre alialele (valurile de emigrări)
cele mai apreciate din societatea israeliană și mulți dintre noi s-au remarcat în
toate domeniile: artă, literatură, muzică,
știință, inginerie și chiar în politică sau în
domeniul militar.
La aniversarea a 70 de ani, îi doresc
Statului Israel, așa cum le urez mereu
propriilor copii, cu o zicală evreiască
străveche: „șeniie le Roș ve lo le zanav”
– „Să fie mereu în frunte și nu la coadă”!
Ing. BARUCH TERCATIN

Am făcut o vizită în Israel, atunci când
pelicula „Balanța” a participat la Festivalul
Internațional de Film din Haifa și am fost
primită cu mare plăcere, cu mare bucurie.
Primele mele amintiri despre Israel sunt
de la vârsta de cinci ani, când bunicii mei
au făcut Alia și știu că despărțirea a fost
tristă, dureroasă. Și apoi au început să
vină veștile, o fotografie, cadourile (atunci
am mâncat pentru prima oară curmale).
Țin minte că a venit o fotografie a bunicilor într-un paradis de verdeață, scăldați
într-o lumină cum nu mai văzusem nicio-

dată. Și bunicii erau altfel decât îi știam,
întineriți.
Acum Israelul a împlinit 70 de ani.
Unul dintre scriitorii mei preferați este
Amos Oz. Cred că am învățat mai multă
istorie citindu-l pe Amos Oz. Am fost foarte impresionată de felul în care a descris
momentul Declarației de Independență,
al creării Statului Israel. Israelul înseamnă
familia mea, Israelul înseamnă grădina.
La mulți ani, Israel!
MAIA MORGENSTERN
director TES

Locuind pe strada HEY bE IYAR...

Israelul e familia mea!
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Erev Șabat s-a întâlnit anul acesta
cu Erev Pesah, ambele sărbători exprimându-ne identitatea: amintirea Creației
și amintirea Ieșirii din Egipt. Spune un
aforism talmudic: „Șabatul a păzit poporul
lui Israel mai mult decât au păzit fiii lui
Israel Șabatul”.
Rugăciunea de Minha în ajunul
Șabatului și al Pesahului a fost precedată
de Psalmul 107: „Slăviți pe Domnul care
este bun, căci îndurarea Lui e veșnică”.
A răsunat unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite poeme de întâmpinare a
Șabatului, datând din secolul al XVI-lea,
însoțite de muzică; există și expresii
muzicale în acord cu tendințele moderne: „Leha Dodi Licrat Kala/ Bnei Șabat
Nekabela” - „Vino, iubite, înaintea alesei/
Fiii Șabatului te întâmpină”.
Serviciul divin de Erev Șabat, la Sinagoga Mare din Capitală, a fost oficiat de
prim-rabinul Rafael Shaffer, prim-cantorul
Iosif Adler, cantorul Emanuel Pusztai.
După serviciul religios de Șabatul
celebrat odată cu ajunul de Pesah, Sinagoga Mare din Capitală a fost plină și cu
ocazia Sederului comunitar. Participarea,
alături de lideri ai F.C.E.R., C.E.B., BBR,
JCC, AERVH, ACPCCI, a unui număr
important de prieteni ai obștii noastre –
oficialități, reprezentanți ai unor culte religioase, personalități ale vieții academice,
artistice, diplomați – reconfirmă faptul că
„strategia porților deschise”, promovată
de președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
și de colaboratorii săi apropiați, este una
de succes.
Dintre prietenii din afara comunității
prezenți la Seder Pesah amintim pe Ana
Birchall (viceprim-ministru), E.S. Sergey Minasyan (ambasadorul Armeniei
la București), Sait Evren Guner (consilier, Ambasada Turciei), Aledin Amet
(subsecretar de stat, DRI), Călin Coșar
(președinte Camera de Comerț RomâniaIsrael), prof. Mircea Botescu, Irina Cajal
(secretar de stat, Ministerul Culturii), Krizbai Béla (vicepreședinte I.C.R.), Manuela
Moise (Primăria Sector 1), dr. Mircea
Beuran, Doru V. Ionescu (jurnalist).
Reconfirmări ale acestor afirmații
și-au găsit expresia și în mesajul primit
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din partea Președinției, transmis de consilierul prezidențial, arh. Sergiu Nistor, și
în cel din partea P.F. Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, care a amintit
că se roagă lui Dumnezeu să dăruiască
„sănătate, pace și bucurie, pace și ajutorul Său sfânt” conducerii F.C.E.R.
Gândurile cele mai bune, cu dorința
ca sărbătoarea de Pesah – rememorarea eliberării poporului evreu din robie
– să prilejuiască „bucuria comuniunii” în
spiritul libertății bine înțelese de lumea
contemporană au fost adresate conducerii F.C.E.R. și membrilor comunităților
evreiești din România. Sărbătoarea – s-a
afirmat în mesajul lui Sergiu Nistor – oferă
încă un prilej de „prețuire a unei obști
care a adus o contribuție de substanță
la edificarea României moderne și care
cultivă dialogul între culturi”.
„Pentru fiecare popor există un moment edificator care îi marchează identitatea, iar Pesah face parte din memoria
istorică a poporului evreu.
Cu prilejul acestei sărbători, cu o
însemnătate aparte pentru dumneavoastră, gândurile alese sunt îndreptate spre
comunitatea evreiască, care a știut să
își păstreze atașamentul față de poporul
român”, a transmis Mihai-Viorel Fifor,
ministrul Apărării Naționale.
Hag Pesah Sameah! a fost urarea
transmisă de Ambasada Israelului în
România, sub semnătura E.S. Tamar
Samash. Admorul din Buhuși în Israel,
Yacov Mendel Friedman, a binecuvântat
făptuirile pentru binele comunității ale
președintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, și
ale colaboratorilor săi. Lectura a aparținut
directorului JCC București, Adi Gueron.

„Ma niștana halaila haze...?” „Prin ce se deosebește
această noapte...?”
Mesaderul Sederului comunitar, secretarul general al F.C.E.R. și directorul
Cancelariei Rabinice, Eduard Kupferberg, a făcut, în preambul, un scurt istoric
al Sinagogii Mari, cea mai veche din Capitală: construită în 1845 de comunitatea

Patriotismul israelian,
model unic în lume!

Au urmat în plan
internațional perioade complicate și grele pentru tânărul
stat, în special în contextul opoziției și
ostilităților lumii arabe, mai ales ale palestinienilor din cuprinsul Palestinei. Acestea
s-au transformat în conflicte armate, războaiele din anii 1956, 1967, 1973 lăsând
urme adânci în spațiul israelian și al lumii
arabe. Au urmat și eforturi imense pentru
recunoașterea Statului Israel, demersuri
conjugate pentru realizarea păcii în regiune, în care România a avut un rol esențial,
de mediator, în special la semnarea păcii
cu Egiptul și nu numai.
Cu o voință și o forță inimaginabile,
poporul israelian a construit o țară,
transformând deșertul în cea mai fertilă
suprafață agricolă din lume, cu cea mai
modernă agricultură. Industria s-a dezvoltat uimitor de rapid, sistemul energetic
și energetico-nuclear acoperind cerințele
dezvoltării economice și ale utilităților.
Israelul a devenit o țară tehnologică
de vârf pe mapamond, cu o cercetare
științifică extraordinară în toate domeniile: genetică, fizică, chimie, biologie
moleculară, matematică, electronică și
microelectronică, IT, medicină de înaltă
performanță etc. Cultura, învățământul
ș.a. constituie pilde indubitabile, cu rezultate la nivelul cel mai ridicat din lume.
Nu în ultimul rând, tehnica și pregătirea
militară la nivelul întregii populații sunt la
cote extraordinare. Patriotismul israelian
(Urmare din pag. 4)

este un model unic în lume!
Relațiile româno-israeliene, care împlinesc anul acesta 70 de ani de la stabilirea
lor, au înregistrat inclusiv fluctuații în perioada 1948-1956, cauzate de apartenența
celor două țări la sfere de influență diferite.
În momentele grele, de conflict cu lumea
arabă, România s-a distanțat de țările
lagărului comunist, refuzând în anul 1967
ruperea relațiilor diplomatice cu Israelul,
fapt care a definit continuitatea raporturilor româno-israeliene. Un lucru demn de
remarcat este cel al existenței comunității
israelienilor originari din România, care
au determinat și determină caracterul
deosebit al legăturilor mutuale. Subliniem,
din nou, contribuția României, prin bunele
sale oficii diplomatice, la realizarea păcii
în Orientul Mijlociu. După 1990, relațiile
bilaterale s-au dezvoltat vertiginos, pe
toate planurile: diplomatic, economic,
strategico-militar, științific, medical, cultural etc., azi putându-se afirma despre
relațiile româno-israeliene că sunt speciale și prioritare pentru ambele țări.
La această aniversare de 70 de ani
de existență a Statului Israel adresez
poporului israelian și guvernului său,
comunității evreilor din România și de
pretutindeni, cele mai calde felicitări și
sincere urări de progres, prosperitate
și pace! Doresc ca raporturile românoisraeliene să-și continuie dezvoltarea,
prietenia și colaborarea!
La mulți, mulți ani!

l a
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evreilor polonezi de rit așkenaz, stabiliți la
București, reparată în 1865, redecorată
în 1903 și 1909, repictată de Gherson
Horowitz în stil rococo, în 1933, renovată
în 1945, după ce fusese devastată de
legionari în timpul rebeliunii și pogromului
antievreiesc de la București, din ianuarie
1941, unul dintre puținele așezăminte de
cult scăpate de demolările săvârșite în
perioada ceaușistă, reabilitată la începutul secolului al XXI-lea.
După ce a mulțumit celor care au venit la Sederul organizat de Comunitatea
Evreilor din București, Joint, Fundația
„Caritatea”, mesaderul a pus în valoare
semnificația esențială a sărbătorii de Pesah, actul de naștere a poporului evreu
și a Hagadei, epopeea eliberării noastre
din sclavia egipteană, după care se
desfășoară Sederul. În Hagada este prezentată simbolistica gastronomică, amintind de suferințele robiei, sunt enumerate
cele zece plăgi pe care Dumnezeu le-a
abătut asupra egiptenilor pentru a-l determina pe faraon să accepte eliberarea
sclavilor evrei, este binecuvântată mața,
aluatul pentru drum, nedospit din cauza
grabei cu care strămoșii noștri au plecat
din „casa sclaviei” – toate acestea fundamentează ritualul serii de Seder, cuvânt
care, în traducere, înseamnă Ordine.
Până la distrugerea Primului Templu din
Ierusalim, Sederul se desfășura pe bază
orală. Hagada șel Pesah a fost scrisă
ulterior, aproximativ acum o mie de ani.
A fost accentuat caracterul profund
educativ al Sederului, ai cărui „beneficiari”
sunt, în primul rând, copiii. Ceea ce, de
altfel, este specificat în Cartea Exodului
(13, 8): „Să spui atunci (în fiecare an)
fiului tău: «Aceasta este reamintirea
celor făptuite de Dumnezeu pentru noi
când am ieșit din Egipt». Sederul se
petrece în familie. Sederul comunitar, în
România, a fost instituit de șef-rabinul
Moses Rosen, după Holocaust, când în
comunitățile distruse puțini supraviețuitori
mai aveau familii. Copiii pun tatălui sau
mesaderului cele patru întrebări: „Ma
Niștana Halaila Haze...?” - „Prin ce se
deosebește această noapte...?”. Întrebările reflectă raportarea la iudaism a
generațiilor, în spiritul atâtor epoci traversate de un popor atât de vechi, al cărui
calendar ajunge acum la 5778 de ani.
Modalitățile de a întreba sunt temporale,
legate de un context social sau altul, dar
și perene, fiindcă semnul de întrebare
este esențial în gândirea iudaică. Spiritul
analitic este dominant în învățământul
evreiesc, de la heder la ieșiva: elevul
este stimulat să treacă prin filtrul judecății
proprii aserțiunile profesorului. În întrebare stă forța permanentei înnoiri a
acestei învățături străvechi. Modalitățile
de a întreba sunt ilustrate: de înțelept,
cel care aprofundează cunoștințele de
iudaism; de cel rău, care s-a îndepărtat
de viața evreiască; de cel simplu, având
bunăvoință, dar prea puțină știință de
carte; de cel care nu știe nici să întrebe,
fiindcă a fost lipsit de educație iudaică în
casa părintească.
La Sederul comunitar 5778, cele patru
întrebări au fost citite în ebraică și română
de: ec. Ovidiu Bănescu, vicepreședintele

F.C.E.R.; Silvian Horn, vicepreședintele
C.E.B. și directorul Departamentului
M.E.F.A.L.E; dr. Aurel Vainer, președintele
F.C.E.R.; dr. Mona Bejan, directorul
DASM,; ing. José Iacobescu, președintele
BBR; Sara Wexler, membră în Comitetul de Conducere al C.E.B.; ing. Paul
Schwartz, președintele C.E.B.; Silviu
Vexler, deputatul F.C.E.R.; Alexandru
Marinescu, directorul CIEP. În compoziția
Hagadei, întrebările reprezintă punctul
de plecare pentru întreaga narațiune. A
urmat ascunderea aficomanului, mijloc
de a menține trează atenția copiilor, în
joc fiind pusă recompensa acordată, la
sfârșitul Sederului, celui care-l găsește.

ING. PAUL SCHWARTZ:
Sederul – prilej de a fi împreună
Pesah este, poate, cea mai însemnată
sărbătoare evreiască. Ea marchează
sfârșitul sclaviei în Egipt și nașterea
națiunii în Ereț Israel, a spus președintele
C.E.B., ing. Paul Schwartz. Drumul spre
Țara Sfântă, timp de 40 de ani, reprezintă un proces de tranziție. Și în România de după ’89 am avut un proces de
tranziție. Atunci, cei mai mulți am crezut
că democratizarea țării se va produce
peste noapte. Politologul Silviu Brucan
a considerat că procesul va dura 20 de
ani. Într-o discuție purtată cu el, l-am
contrazis; n-am crezut că e posibil să
dureze atât. „Eu sunt un optimist”, mi-a
răspuns. „De aceea, am zis 20 de ani.
Timpul ne va confirma dacă am avut sau
nu dreptate”. Am avut ocazia s-o ascult
în Parlamentul României pe Ana Birchall,
în prezent viceprim-ministru, participantă
la Sederul nostru. Rețin o frază rostită de
domnia sa: „Toți oamenii sunt trecători,
dar nu toți trecătorii sunt și oameni”.
Sederul comunitar 5778, în România,
este un prilej de a fi împreună, majoritari
și minoritari, de a conlucra pentru binele
tuturor. Este scopul esențial pe care
comunitatea evreiască din România îl
vizează în toate acțiunile ei.
Hag Pesah Sameah! Și, pentru cei de
alte confesiuni, Paște fericit!

PRIM-RABINUL RAFAEL SHAFFER:
Fără întrebări, omul
nu l-ar fi descoperit pe Creator
Nu doar copiii, ci și adulții trebuie să
pună și să-și pună întrebări. A fost pivotul
celor rostite de prim-rabinul Rafael Shaffer. Folclorul midrașic legat de viața lui
Moșe, mesagerul lui Dumnezeu în fața
faraonului pentru eliberarea din robie a
fraților săi, e plin de întrebări. Cum de a
întins mâna Batia, fiica faraonului, spre
coșulețul cu pruncul Moșe plutind pe
Nil, când, evident, mâna era prea scurtă
pentru a-l atinge? Și răspunsul oferit
de cărturarii noștri: atunci când vezi pe
cineva în nevoie și crezi că n-ai suficiente mijloace să-l ajuți, nu te resemna.
Încearcă să-i oferi sprijinul de care ești
în stare. Oferă-i și oferă-ți o șansă! Au
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 12)
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Despre antisemitism și antisionism în lumea contemporană
Luni, 26 martie, Federația Comunităților Evreiești din România a organizat
simpozionul „Antisemitism-Antisionism în lumea contemporană”, care a avut loc
la Templul „Unirea Sfântă” din București. Cu acest prilej, în prezența prof. univ. dr.
Carol Iancu, a avut loc prezentarea unei noi ediții a cărții sale „Miturile fondatoare
ale antisemitismului, din Antichitate până în zilele noastre”.
mul, acesta din urmă dezvoltându-se
mai departe într-o atitudine critică față de
Statul Israel și, mai recent, în reticența
față de recunoașterea Ierusalimului drept
capitala oficială a Israelului.
Prof. univ. dr. Vasile Morar, de la
Facultatea de Filozofie a Universității din
București, a început prin a spune că tema
simpozionului coincide cu nucleul cărții
lui Carol Iancu, carte foarte importantă
și mult folosită în cursurile de filozofie și
pe marginea căreia a organizat dezbateri cu studenții săi, admirând faptul că
autorul este un om de știință cu probitate intelectuală și cu un discurs moral.
Întrebarea sa pentru studenți este „Cum
putem înțelege un fenomen? Cum e po
Andrei Marga, Aurel Vainer şi Carol Iancu (de la stg. la dr.)
sibil ca un fenomen să evolueze într-o
catastrofă a condiției umane? Carol Iancu conferențiarul a declarat că această amplasate pe străzi din orașele germane
se diferențiază de foarte mulți alți cer- atitudine reprezintă un alibi perfect pentru în amintirea victimelor Holocaustului.
cetători, propunând, pe lângă termenul orice antisemit. Subiectul recunoașterii De asemenea, aceleași voci reclamă că
„Holocaust”, termenul „Șoah”, pentru că Ierusalimului drept capitală a Israelului prezența Monumentului Holocaustului
acesta semnifică o distrugere completă reprezintă un subiect de actualitate în din Berlin ar fi o rușine. G-ral Ionescu
a condiției umane. Prof. Morar nu s-a viziunea universitarului potrivit căruia, a remarcat că aceste evoluții negative
arătat îngrijorat de forma actuală a anti- abținerea României la ultimul vot pe trebuie urmărite cu foarte multă atenție,
semitismului din România, știind că există acest subiect reprezintă un pas înainte, pentru că Germania, în calitatea sa de
mecanisme de aproape de opțiunea favorabilă. Deși lider al Uniunii Europene, are un statut
apărare juridice alegerea capitalei reprezintă o chestiu- special, iar derapajele din viața politică
bazate pe dreptul ne de politică internă pentru orice stat, germană pot avea consecințe nefaste și
internațional; a atitudinea manifestată de statele care în celelalte state membre.
punctat în conti- se opun recunoașterii Ierusalimului drept
Dr. Ana Bărbulescu, cercetător în canuare că forma capitală a Statului Israel reprezintă un caz drul Institutului Național pentru Studierea
care îl îngrijorea- singular, nemaiîntâlnit în cazul nici unui Holocaustului din România „Elie Wiesel”,
ză mai degrabă alt stat, a arătat el.
a prezentat rezultatele unei cercetări
este aceea a
Dr. Liviu Beris, președintele Asociației efectuate în perioada 2016-2018 privind
antisemitismului Evreilor din România Victime ale Holo- antisemitismul și xenofobia în mediul
discret, ascuns caustului, a vorbit despre consecințele online. Ea a arătat că, deși platformele de
public.
nefaste ale celui de-al Doilea Război social-media pot fi considerate relevante
C o n f . u n i v. Mondial și mutațiile sociale care sunt în ceea ce privește combaterea mesajedr. Felicia Wald vizibile și astăzi. Antisemitismul, în opi- lor antisemite și antirome, acest gen de
man a adresat, nia sa, este un fenomen care dăinuie manifestări sunt extrem de frecvente. Dr.
la începutul alo de mii de ani, iar sărbătoarea de Pesah Bărbulescu a menționat că mai puțin de
cuțiunii sale, câ- ilustrează această atitudine. Eliberarea 10% dintre mesajele cu conținut antisemit
fizică din robia egipteană, celebrată de și antirome raportate celor două rețele
Robert Schorr, moderatorul evenimentului teva cuvinte de
omagiu lui Mih- această sărbătoare evreiască, avea să fie Facebook și YouTube au fost înlăturate
La pupitru i-a urmat prof. univ. dr. nea Constantinescu pentru adoptarea completată de primirea Legii, pentru ca din spațiul online. Cercetarea a creionat
Carol Iancu, autorul cărții „Miturile fonda- definiției antisemitismului de către IHRA libertatea câștigată de poporul evreu să un profil-robot al instigatorului mesajelor
toare ale antisemitismului, din Antichitate sub președinția României, definiție care fie deplină. Vorbitorul s-a întrebat dacă, de ură – acest gen de utilizatori postează
până în zilele noastre”, apărută în prima e folosită astăzi la nivel european în după atâtea secole în care omenirea poze personale, oferă date de contact –
sa ediție acum 14 ani și scrisă din dorința urma succesului domniei sale de a fi s-a frământat căutându-și drumul, s-a telefon și e-mail – și sunt conștienți că,
de a aborda tematica amplă a antise- obținut un consens la congresul IHRA înțeles exact sensul noțiunii de libertate, deși poziția lor antisemită este explicit
mitismului într-o manieră diferită. Dată de la București în urmă cu doi ani. Dr. deoarece, la prima vedere cel puțin, asumată, din păcate, nu vor risca nici o
fiind evoluția antisemitismului, cea mai Waldman a punctat actualitatea temei imperfecțiunile lumii contemporane indică pedeapsă din partea vreunei instituții a
îndelungată ură din istorie, Carol Iancu cărții lui Carol Iancu, necesitatea apariției faptul că umanitatea mai are foarte multe statului român.
a fost solicitat anul acesta să lanseze o acestei a doua ediții precum și utilitatea de învățat din aceste lecții ale trecutului.
Dr. Lya Benjamin, cercetător la Cenediție reînnoită a cărții, cu o adăugire de traducerii sale în limba română. A subli- Liviu Beris a arătat că, din păcate, esența trul pentru Studiul Istoriei Evreilor din
aproximativ 150 de pagini, aducând un niat că, prin această carte, Carol Iancu religiei mozaice, sintetizată de marele România, a vorbit despre un eveniment
omagiu părinților, comunității și orășelului este primul teoretician al antisemitismului înțelept Hillel – ceea ce ție nu îți place, care s-a petrecut în vara și toamna anului
său natal, Hârlău, admițând în fața celor care tratează fenomenul într-o radiogra- altuia nu-i face – nu este încă însușită la 1886, la baza cercetării sale stând ziarul
prezenți că este cartea la care ține cel mai fie în timp și spațiu, producând, de fapt, nivel de precept moral de o bună parte „Veteranul”, autointitulat ziar „Indepenmult. Vorbitorul a enunțat câteva concep- un material de referință util oricui, atât omenirii.
dent, Militar, Național și Antisemitic”.
te de bază ale cărții sale, precizând că, cercetătorului, cât și cititorului interesat
G-ral (r) Mihail Ionescu a vorbit des- „Acest ziar a jucat un rol foarte important
în viziunea sa, antisemitismul înseamnă pur și simplu de subiect, pentru că este pre modul în care revirimentul extremei în pregătirea și desfășurarea celui deantiiudaism plus rasism, explicând aceas- un rezumat extraordinar al unei cerce- drepte în Germania, manifestat la ultimele al doilea Congres European Antisemit,
ta prin faptul că antisemitismul este, în tări mult mai largi, redate în carte într-o alegeri parlamentare, poate constitui un care a rămas în istorie ca un congres
fapt, un termen folosit abia începând cu formă accesibilă. Este o radiografie care pericol pentru climatul politic european. internațional sau universal antisemit”, a
sfârșitul secolului al XIX-lea, un secol pornește din Antichitate și merge până în Ascensiunea partidului Alternativa pen- spus dr. Lya Benjamin în deschiderea
în care au apărut numeroase științe noi epoca contemporană. Ca și antevorbitorii tru Germania (AfD) – al treilea partid ca prezentării sale. La data de 27 iulie 1886,
(antropologia istorică, genetica, biologia, săi, dr. Felicia Waldman a declarat că pondere pe scena politică a Germaniei ziarul publica un articol cu următorul
statistica, darwinismul social), științe antisemitismul ia în prezent forme din ce – provoacă deja o serie de mutații la ni- conținut: „Un pericol mare ne amenință.
care, deși au menirea să ne ajute să în ce mai variate și complicate (inclusiv velul societății germane. Cel mai elocvent Cel mai mare. Pericolul jidănesc. El a deînțelegem mai multe despre om, au fost antiisraelismul), apreciind că autorul și-a exemplu este apelul reprezentanților AfD venit internațional și, din această cauză,
orientate la vremea respectivă spre ideea asumat sarcina complexă și importantă de înlăturare a unor „pietre memoriale”, în toate statele Europei, inclusiv în Româde a teoretiza toate
de rasă.
nia, s-au înființat societăți antisemitice.
Referindu-se la același volum al aceste forme noi.
Ele se întrunesc într-un Congres euroConf. univ. dr.
istoricului Carol Iancu, prof. univ. dr.
pean”. În cercetarea sa, dr. Lya Benjamin
Andrei Marga a afirmat că autorul este Adrian Niculescu,
a vorbit și despre însemnările lui Wilhelm
un bun istoric și un cunoscător al teoriei de la S.N.S.P.A., a
Filderman cu privire la acest congres,
și al conceptelor deopotrivă, descriind afirmat că lucrarea
însemnări din primul volum al „Jurnalului”
volumul drept „o operă-eveniment, chiar reprezintă o excesău, publicat de Editura Hasefer: „În aumonumentală”, care aduce în față toate lentă sursă de ingust și septembrie 1886 s-au desfășurat
miturile care formează antisemitismul, formare în ceea ce
la București lucrările unui congres mede la debutul său în Egiptul Antic până privește evoluția annit să pună bazele Alianței Universale
în contemporaneitate. A continuat, spu- tisemitismului și funAntievreiești”, nota Filderman. Cu acea
nând că prof. Iancu a explorat miturile damentele acestui
ocazie au fost adoptate documentele incare formează osatura antisemitismului fenomen, bazat pe
titulate „Statute Universale Antijidovești”.
și că această carte „este un succes, sub o serie de informații
Un capitol distinct al acestui document se
aspectul folosirii unui aparat emoțional false, prejudecăți și
referă la societatea românească: „Vor fi
foarte puternic pentru a explora un feno- o profundă lipsă de
DAN DRUȚĂ
men foarte grav al societății de astăzi”. cunoștințe. ReferinGEORGE GÎLEA
Fenomenul antisemitismului crește în du-se la unele ati- Paul Schwartz (stg.) la simpozion
MAIA TESZLER
lume și ia forme noi, precum antisionis- tudini antisioniste,
(Continuare în pag. 12)
Președintele Federației, dr. Aurel Vai
ner, a deschis evenimentul mulțumind
celor din sală pentru participare și a spus
câteva cuvinte despre Templul „Unirea
Sfântă”, sediul principal al Muzeului de
Istorie a Evreilor din România, proaspăt
renovat și actualmente în curs de amenajare și finalizare a unor detalii estetice
interioare. Despre fenomenul antisemitismului, liderul F.C.E.R. a afirmat că,
deși mediul virtual conține o serie de
manifestări antisemite virulente, la nivelul practicilor de stat el este inexistent în
România. Dr. Aurel Vainer a menționat,
de asemenea, că F.C.E.R. ia atitudine de
fiecare dată când apar astfel de manifestări în spațiul public, sesizând instituțiile
publice abilitate să lupte împotriva unui
astfel de discurs. Vorbitorul s-a referit, de
asemenea, la noua definiție a antisemitismului adoptată de I.H.R.A., în momentul
în care România deținea președinția
acestei organizații, manifestându-și
speranța că și în România aceasta va
fi preluată și inclusă în legislația privind
combaterea antisemitismului.
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O carte fundamentală de educație iudaică: Hagada de Pesah

„Două mari personalități ale iudaismului – una originară din România, ing. Baruch
Tercatin; cealaltă, atașată de obștea noastră ca fost îndrumător spiritual al ei, Marele
Rabin Menachem Hacohen – ne-au dăruit Hagada șel Pesah, tălmăcită în română
și comentată, chiar în ajunul sărbătorii care ne consacră ca popor: eliberarea din
robia egipteană”. A fost introducerea făcută de directorul Departamentului Cultură,
Artă, Media (DCAM) Robert Schorr, la lansarea-simpozion a acestei cărți fundamentale de educație iudaică. Au onorat festivitatea de la Sinagoga Mare din Capitală
lideri ai F.C.E.R., C.E.B., BBR, AERVH, reprezentanți ai Guvernului, Parlamentului,
personalități culturale din țară și străinătate, înalți ierarhi, diplomați, un mare număr
de membri și prieteni ai comunității bucureștene.

oameni. O binecuvântez să nu stea în
raft, ci să fie folosită la mesele de Seder
și să stârnească întrebări”.

Dr. Aurel Vainer:
„Realizare de mare ținută intelectuală
și estetică”
Ceremonia de acordare
a Medaliilor de Onoare „Elie Wiesel”

Preludiul evenimentului l-a constituit
acordarea Medaliei de Onoare „Elie Wiesel” – darul BNR – unor personalități care
au luat parte la eveniment: Marele Rabin
Menachem Hacohen; ing. Baruch Tercatin; E.S. Tamar Samash, ambasadoarea
Israelului în România; acad. Răzvan
Theodorescu; prof. univ. dr. Andrei Marga; prof. univ. dr. Carol Iancu; directorul
TES, Maia Morgenstern; președintele
C.E.B., ing. Paul Schwartz; prim-rabinul
Rafael Shaffer; secretarul general al
F.C.E.R., Eduard Kupferberg; pr. prof.
univ. dr. Emilian Cornițescu; directorul
publicației israeliene de limbă română,
Jurnalul Săptămânii, Doina Meiseles.
Medalia a fost înmânată de președintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, brevetul – citit
de directorul DCAM, Robert Schorr.
Discursurile de recepție ale laureaților
s-au constituit într-o sinteză a moștenirii
spirituale lăsate de Elie Wiesel:
considerații despre Hagada șel Pesah,
cea mai importantă carte a iudaismului,
fiindcă toate temele esențiale iudaice
sunt cuprinse în ea și copiii sunt învățați
să pună întrebări (Marele Rabin Menachem Hacohen); recomandări de lectură
a cărților lui Wiesel, mai ales, „Noaptea”
(prof. univ. dr. Andrei Marga); implicarea
TES în programul de recuperare a culturii
idiș, formatoare pentru scriitor (Maia Morgenstern); combaterea antisemitismului,
azi (ing. Paul Schwartz); respectul pentru
puterea lui Wiesel de a trăi fără răspunsuri (prim-rabin Rafael Shaffer); datoria
generațiilor post-Holocaust de a nu uita
– generic al programelor de educație iudaică „Elie Wiesel” (Eduard Kupferberg).
Au fost aduse mulțumiri: profesorilor de la
Universitatea Ebraică din Ierusalim pentru facilitarea construirii de punți lingvistice între ebraică și română (pr. prof. univ.
dr. Emilian Cornițescu); președintelui de
onoare și colaboratorului permanent la
Jurnalul Săptămânii, ing. Baruch Tercatin
(Doina Meiseles). E.S. Tamar Samash a
urat tuturor Hag Pesah Sameah!
Evenimentul a primit binecuvântarea
prim-rabinului Rafael Shaffer: „De ce
avem nevoie de Hagada șel Pesah?,
am pus întrebarea celor doi prieteni de
cursă lungă ai iudaismului din România,
Marele Rabin Menachem Hacohen și
ing. Baruch Tercatin. Răspunsul a fost:
fiindcă e cartea cea mai apropiată de

„Hagada șel Pesah este îndreptarul
scris necesar pentru a petrece împreună
Sederul. Lansarea ei – un eveniment de
excepție datorat autorilor: tălmăcirea în
română aparținând lui Baruch Tercatin
și Dianei Medan, comentariile – Marelui
Rabin Menachem Hacohen. Am parcurs
cartea: e minunată”, a spus moderatorul
lansării, președintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer. „Desfășurarea Sederului, clasică,
e îmbogățită prin interpretări istorice: ce
s-a întâmplat când Moșe și-a chemat
poporul să se ridice din sclavie și să
plece în marea aventură, călătoria spre
Țara Sfântă. Coperţile simbolizează
momentul în care mezinul familiei pune
cele patru întrebări tatălui său. Invită
la colocviu. O realizare de mare ținută
intelectuală și estetică”. Moderatorul a
schițat profiluri ale autorilor, din care au
rezultat competența în iudaistică reunită
cu implicarea cărturarului în viața socială
israeliană, caracterizându-l pe Marele
Rabin Menachem Hacohen, și aplecarea
către învățătura iudaică a unui „om de
afaceri performant”, ing. Baruch Tercatin,
după ’90 – dedicat mițvot-urilor de ordin
spiritual pentru comunitatea evreiască
din țara natală.

Tamar Samash (stg.), Andreea Păstârnac
şi Menachem Hacohen

Marele Rabin Menachem Hacohen:
„HAGADA – Mod de a ne descoperi
pe noi înșine”
Dominanta cuvântării Marelui Rabin
Hacohen a fost emoția la revederea în
sală a unor oameni din obștea de care
l-a legat o etapă a propriei vieți. „Am venit pentru un an și am stat doisprezece.
S-au format legături afective importante
și frumoase cu membri ai comunității
bucureștene și ai celor din țară. Am
găsit multă căldură în obștea evreiască
din România. Mulțumesc președintelui
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, fiindcă menține
vie flacăra iudaismului în România. Noi
ne-am născut în același an și, când mă
gândesc ce se poate face la vârsta mea,

privesc la ceea ce face
dr. Aurel Vainer. Energia lui îmi insuflă curaj.
Despre Avraham se
spune că era bătrân în
zile, ceea ce înseamnă că trebuie să dăm
socoteală de ceea ce
facem cu fiecare zi
din viața noastră”. O
mențiune specială a
fost făcută la adresa
deputatului F.C.E.R.,
Silviu Vexler, a cărui
propunere de înființare
a Zilei Limbii și Teatrului Idiș a fost adoptată
în Parlamentul României, vorbitorul arătând
că, personal, a făcut demersuri ca Statul Israel să ia aceeași decizie. „Idișul
și ladino au format poporul evreu în
Diaspora”. Referitor la Hagada, Marele Rabin a amintit discuția purtată
cu un supraviețuitor evreu francez al
Holocaustului, care a arătat că așa cum ne
amintim, în fiecare generație, de ieșirea
din robia egipteană, ca și când noi înșine
ne-am fi eliberat, trebuie să ne amintim de
Holocaust, în fiecare generație, ca și când
noi înșine l-am fi trăit. „Hagada e un mod
de a ne descoperi pe noi înșine”.
Traducerea din ebraică în română a
cuvântului Marelui Rabin a fost asigurată
de Iosi Abir.

Ing. Baruch Tercatin:
Mulțumiri și recunoștință
După ce a rostit „Șeheheianu...”, rugă
de mulțumire lui Dumnezeu că a ajuns să
trăiască această clipă, ing. Baruch Tercatin a amintit că este a 15-a lansare de
carte a sa, publicată de Editura Hasefer. A
folosit prilejul pentru a mulțumi colaboratorilor la volume anterioare: „Cartea vieții
omului” (Marele Rabin Menachem Hacohen); „Prezențe rabinice în perimetrul
românesc” (dr. Lucian-Zeev Herșcovici),
volum recompensat cu Premiul Academiei Române; „Dicționar de personalități
biblice și reprezentarea lor în artă” (prof.
univ. dr. Viorica Constantinescu). „Este
prima lansare fără soția mea, Rosy z.l.
Le sunt recunoscător copiilor, nurorilor,
ginerilor, nepoților că mi-au fost și-mi
sunt alături. Mulțumesc Marelui Rabin
Menachem Hacohen, om cu majusculă,
că mi-a oferit comentariile la Hagada șel
Pesah, cel mai potrivit dar pentru iudaismul din România”. Vorbitorul a mulțumit
pentru sprijin conducerii F.C.E.R., primrabinului Rafael Shaffer, reprezentanților
mediului academic, ai vieții socio-politice
românești, ai mediei israeliene de limbă
română, directorului CIEP, Alexandru
Marinescu, care a aprobat proiectul,
colaboratorilor săi de la Editura Hasefer,
conducerii INSHR-EW, organizatorilor
evenimentului.

Maia Morgenstern: O comoară
Maia Morgenstern, director TES, a
remarcat calitatea grafică excepțională a
cărții – pe care a asemuit-o cu o comoară
– și a recitat din Hagada un fragment referitor la simbolistica numerelor: „Treisprezece sunt atributele divine, douăsprezece
sunt triburile lui Israel, unsprezece sunt
stelele visate de Iosif, zece sunt poruncile
lui Dumnezeu, nouă sunt lunile până la
nașterea copilului, opt sunt zilele până
la Brit Mila, șapte sunt zilele săptămânii,
șase sunt Cărțile Mișnei, cinci sunt Cărțile
Torei, patru sunt matriarhele, mamele
noastre, trei sunt patriarhii noștri, două
sunt Tablele Legii, Unul este Dumnezeul
nostru, în cer și pe pământ”.

Acad. Răzvan Theodorescu:
„Moise, nevăzut în HAGADA,
erou al evreilor și creștinilor”
După ce a retrăit momente din vizita în
Israel, ca laureat al Premiului ACMEOR,

călăuze fiindu-i Baruch Tercatin și „mult
iubita Rosy”, a evocat clipe din întâlnirile
cu Elie Wiesel la București și Sighet,
în timpul mandatului său de ministru al
Culturii. Acad. Răzvan Theodorescu a
apreciat Editura Hasefer pentru „a fi dat
la iveală această superbă carte”, ca și
introducerile la volum, scrise de profesorii Carol Iancu și Andrei Marga, „texte
fundamentale” pe temă. „Este un loc
comun pentru studenții mei că relațiile
iudeo-creștine sunt reprezentate, în
primul rând, în imagini. În Hagada șel
Pesah există un erou nevăzut, dar omniprezent, Moise, personaj cu influență
hotărâtoare în ieșirea din Egipt. (...) În
acord cu textele biblice, evreii nu au o
reprezentare pictografică despre povestea lui Moise, din copilărie până la
eliberarea din robia egipteană. Totuși,
în Sinagoga din Dura Europos, cea mai
veche din Diaspora, a fost descoperită
cea mai bună pictogramă referitoare
la istoria ieșirii din Egipt. Epopeea se
regăsește în catacombele romane din
secolele III și IV e.a. Tot la Roma, istoria
urmăririi de către armatele faraonului a
foștilor sclavi evrei, conduși de Moise,
este pictată pe pereții caselor din Via
Appia, în care au locuit primii creștini.
Primele Biblii ilustrate ale creștinilor vin
din Bibliile mozaice. Moise cel nevăzut
în Hagada șel Pesah este, deopotrivă,
erou al evreilor și erou al creștinilor.
Lumea iudeo-creștină a creat Europa
modernă”.

E.S. Tamar Samash:
Hagada reprezintă întreaga istorie
a poporului evreu
Ambasadoarea Statului Israel a
spus că se alătură ideii Marelui Rabin
Menachem Hacohen, care a apreciat
că Hagada este esența iudaismului.
În această carte se regăsește până și
Holocaustul, de fapt, toată istoria poporului evreu. Tocmai de aceea îi pare bine
că participă la acest simpozion și poate
asculta aceste idei.

Prof. univ. dr. Andrei Marga:
Evreii au avut
o contribuție enormă
la cultura universală
Prof. univ. dr. Andrei Marga a apreciat că influența culturală a evreilor este
universală. Două popoare au rămas pe
scena istoriei: chinezii și evreii. Aceștia
din urmă, chiar dacă nu au avut un stat,
sunt poporul cu o contribuție enormă la
cultura universală. După cel de-al Doilea
Război Mondial, filozoful și sociologul
german J. Habermas a elucidat poziția
culturii germane față de evrei, recunoscând existența unei simbioze între cele
două. Referindu-se la volumul lansat, el
a apreciat că este o carte fundamentală
a iudaismului și culturii iudaice. Ieșirea
evreilor din Egipt, a spus el, este un moment crucial al istoriei evreilor și a lumii
CLAUDIA BOSOI
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

(Continuare în pag. 17)
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Lag BaOmer și Rabi Șimon bar Yochai

Din seara de ajun a celei de a doua
zile de Pesah începe Numărătoarea de
Omer. Ea continuă 49 de zile, precedând
sărbătoarea de Șavuot, care
este a cincizecea zi. Numărătoarea de Omer era legată
de aducerea primelor roade
la Templul de la Ierusalim și
de calculul datei secerișului.
Ulterior, după distrugerea
celui de-al Doilea Templu,
ea a devenit o perioadă
de doliu, în amintirea celor
22.000 de învățăcei ai lui
Rabi Akiva, îndrumați de
el să se alăture armatei lui
Șimon bar Kochba. Ei au
murit într-o epidemie pentru
că nu se respectau reciproc în primele
32 de zile ale numărătorii. La început
nu știau cauza: atunci când au aflat-o,
a încetat epidemia. Era cea de 33-a zi a
numărătorii (Lag BaOmer). În această zi,
doliul a încetat.
Mai târziu, ziua de Lag BaOmer a căpătat un sens cabalistic. Conform tradiției,
în această zi a murit Rabi Șimon bar

Yochai, un învățat tannait important, elev
al lui Rabi Akiva, unul dintre conducătorii
luptei împotriva romanilor. Era în perioada împăratului Hadrianus,
în secolul al doilea al erei
noastre. Despre Rabi Șimon
bar Yochai, cunoscător profund al misticii iudaice, s-au
țesut câteva legende. Se știe
că el, împreună cu fiul său
Eleazar, s-au ascuns într-o
peșteră pentru a nu fi prinși
de autoritățile romane, care
îi condamnaseră la moarte.
Ei au stat ascunși în acea
peșteră timp de 11 ani, minunea fiind că nu au putut fi
descoperiți. Altă legendă este
că Rabi Șimon bar Yochai, care a murit în
ziua de Lag BaOmer, s-a sacrificat pentru a opri epidemia care începuse. Dar
pentru că era cunoscător al Învățăturii
Secrete (îi este atribuită, în mod legendar, compunerea Zoharului) și trebuia
s-o transmită învățăceilor săi, iar ultima
sa zi din viață, în care urma să moară,
fiind prea scurtă, Dumnezeu a prelun

git-o, amânând apusul soarelui. Rabi
Șimon bar Yochai este înmormântat la
Meron, în nordul Israelului, iar în ziua de
Lag BaOmer, când are loc comemorarea
sa, la mormântul lui se adună mulți evrei,
care vin să se roage și serbează înălțarea
sufletului lui cu încă o treaptă. Se pare
că acest obicei a apărut în secolul al
XVI-lea; el continuă până astăzi.
În legătură cu această serbare (hilula)
au apărut multe descrieri. Unele pot fi
găsite în cartea „Sefer Hamoadim”. De
asemenea, au apărut cântece, ode în
onoarea lui Rabi Șimon bar Yochai, care
sunt cântate în cadrul acestei „Hilula”.
Unul dintre ele, intitulat „Bar Yochai”, se
referă la profunzimea cunoașterii misticii
iudaice de către acest învățat. Cântecul
are zece strofe, cântate de un solist, și un
refren, cântat de cor. Refrenul deschide
cântecul și este adăugat după fiecare
strofă. Strofele au câte patru versuri,
rima fiind între primele trei versuri, ultimul
rimând cu ultimul din celelalte strofe. Este
o metrică orientală, de influență arabă.
Cântecul, în limba ebraică, provine din
folclorul evreilor sefarzi orientali.

BAR YOCHAI
Bar Yochai, tu ai ajuns la locul pietrelor de marmură, de rubin,
La chipul leului bătrân, de măreție plin,
La vârful coloanelor din Templu și la stele,
Ai privit totul, și cine te-a privit dintre ele?

Bar Yochai, ai fost uns cu uleiul bucuriei, sfânt,
Ești mai fericit decât semenii tăi pe pământ.
Bar Yochai, uleiul turnat pe tine e plin de sfințenie pură,
Turnat după a sfințeniei măsură,
Ai purtat a coroanei regale sfântă floare,
Care în strălucire veni pe capul tău să-l înfășoare.

Bar Yochai, în Sfânta Sfintelor,
Linia care face trecerea lunilor,
Șapte Șabaturi, secrete a cincizeci, de anvergură,
Ai legat litera „șin” cu a ta legătură.

Bar Yochai, pe un loc bun te-ai așezat,
În ziua în care ai încercat, în care ai scăpat,
Adăpostit în peştera din stânci, în care
Ai câștigat și măreție, și onoare.

Bar Yochai, litera „yod” a vechii învățături,
În cinstea ei tu ai privit spre interior, cu a ei guri,
Trecut-ai prin treizecișidouă de poteci până la începutul
			
cel de dar,
La îngerul care unge strălucirea generației ajuns-ai, așadar.

Bar Yochai, salcâmii înforiți se înalță tot mereu,
Ei învață Cartea Sfântă a lui Dumnezeu,
Lumină minunată, lumina care arde, ca un foc,
Ei ți-au cerut ca să-i înveți în acest loc.

Bar Yochai, sus se înalță o lumină minunată,
Ai văzut-o multă, toată,
Taină care nu poate fi citită,
Ai înțeles că de ochi nu poate fi privită.

Bar Yochai, tu și în livada cu meri buni,
Te-ai înălțat parfumuri să aduni,
Secretul Torei în mirositoare flori,
„Să facem omul” s-a spus pentru tine, până mori.

Bar Yochai, fericită este mama care te-a născut,
Fericiți învățăceii tăi pe care i-ai crescut,
Și fericiți sunt cei care cunosc învățatele de tine secrete,
Și sunt împodobiți cu pietre prețioase fără pete.
Text și traducere versificată de
LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

Bar Yochai, ai fost încins cu a vitejiei curea,
Și în războiul focului credinței ai pornit la lupta ta,
Și sabia ai scos-o din a ei teacă,
Ai întins-o împotriva persecutorilor, lume seacă.

M

Pe partea dreaptă a ușii de intrare,
la înălțimea umărului, în cele mai multe
case evreiești se găsește o mică și misterioasă cutie. Uneori paralelipipedică,
uneori cilindrică, uneori frumos decorată,
uneori aproape ascunsă sub vopseaua
ușii, ea arată cu mândrie că aici locuiește
un evreu. Oamenii o numesc Mezuza. În
ea se găsește, de obicei, un sul de pergament scris cu caractere asemănătoare
celor ebraice. La intrare sau la ieșire,
evreul se oprește, o atinge cu vârfurile
degetelor, după care le sărută, rostind
câteodată și o scurtă rugăciune.
Cuvântul Mezuza nu se referă la cutie,
ci la pergamentul din ea. Cutia este menită
doar să protejeze Mezuza. Unii o transformă într-o adevărată piesă de decor. Alții
o ascund într-o mică nișă din tocul ușii.
Oricare ar fi forma cutiei, Mezuza rămâne
semnul distinctiv al casei evreiești.
Pe pergament sunt scrise două pasaje
centrale din Tora: Dvarim/ Deuteronom
6:4-9 și ibid. 11:13-21. În aceste pasaje
găsim principiile de bază ale Crezului
Iudaic: credința că Dumnezeu este
unic, credința că faptele vor fi răsplătite,
precum și porunca de a repeta necontenit învățăturile Torei și a le transmite
generațiilor care vin.
Pergamentul se face din piei tăbăcite
special pentru a scrie pe ele texte sacre.

e

z

u

z

Maeștrii scribi din vechime tăbăceau
singuri pieile. Astăzi, în comunitățile mari
există o întreagă industrie de pergament
pentru Suluri de Tora, Tefilin și Mezuze.
Caracterele sunt considerate
sacre și au fost statornicite de
Marea Adunare, pe baza unei
vechi tradiții. Ele s-au păstrat
în două variante, așkenază
și sefardă. Ele diferă doar ca
grafică, păstrând esența unitară. Cele mai multe Mezuze vechi
din România folosesc caracterele așkenaze. Tiparul evreiesc a
început în Italia. În mod firesc, el a
adoptat un font asemănător caracterelor sefarde, care erau acolo uzuale.
Cei mai mulți scribi folosesc condeie
pe care le cioplesc cu mâna lor dintr-o
pană de curcan. Unii originari din Yemen
mai scriu cu condeie din tulpină de trestie. Crearea unui condei este piatra de
încercare a scribului. În ajutorul scribilor
începători au ieșit pe piață condeie din
material plastic. Mulți le folosesc, dar
adevărații maeștri nu sunt dispuși să
renunțe la suplețea condeiului cioplit de
mâna lor.
Citim în Dvarim/ Deuteronom 11:20,21:
„Și le vei scrie pe tocurile ușilor tale...
pentru ca să vi se prelungească zilele...”.
De aici au dedus înțelepții Israelului că

a

Mezuza îi apără pe locuitorii casei. La ea
se referă și versetul din Tehilim/ Psalmi
(121:8): „HAȘEM te va păzi la ieșire și la
intrare de acum și până în veci”.
În urmă cu jumătate de veac, situația
pe piața Mezuzelor era jalnică. Regulile
referitoare la forma literelor, care datorită complexității lor nu au fost incluse în
Șulhan Aruh, erau foarte puțin cunoscute.
Scribii învățau meseria discipol de la
maestru, lipsiți de o suficientă bază
teoretică. Cei mai mulți rabini ignorau
și ei aceste învățături, considerând
că scribii își cunosc desigur meseria.
Pentru a reduce costurile, Mezuzele erau de mici dimensiuni, literele
erau minuscule și înghesuite.
Adesea se găseau Mezuze cu
litere legate, deformate sau
chiar lipsă. Rar se găsea în
acele vremuri ca o Mezuză
să fie corespunzătoare.
Un grup de rabini a decis
atunci să schimbe lucrurile.
Regulile Mezuzei au fost incluse ca element obligatoriu în pregătirea
rabinilor. Aceștia au ținut cursuri și au
scris materiale de îndrumare accesibile
scribilor. Dreptul de a practica meseria de
scrib a fost restrâns la cei care au făcut
Prim-rabin RAFAEL SHAFFER

(Continuare în pag. 12)

Podul Filantropiei
și Prieteniei
fără frontiere

La începutul anilor ’90, câteva persoane din Viena călătoreau regulat în România, unde vizitau comunitățile evreiești,
aducând haine, alimente, medicamente,
obiecte de igienă și de uz casnic. Activitatea caritabilă fusese inițiată de Eva
Huber-Huber, originară din Finlanda,
care a aplicat preceptele de ajutorare a
semenilor deprinse în copilărie.
După decesul său într-un tragic accident de circulație, misiunea ei a fost
continuată la Viena de membrii echipei
„HILFE und HOFFNUNG” (Ajutor și

Comitetul de conducere
al „Hilfe und Hoffnung“

Speranță), cu sprijinul financiar și material al unor voluntari din Austria, Olanda,
Germania etc. Eforturile de ajutorare
ale fundației austriece s-au concentrat
asupra supraviețuitorilor Holocaustului
din Estul și Nordul României.
De-a lungul anilor, „HILFE und HOFFNUNG” a vizitat numeroase comunități
evreiești din România, printre care cele
din Arad, Bistrița, Botoșani, Bacău,
Borsec, Brașov, Cluj-Napoca, Dorohoi,
Fălticeni, Gheorgheni, Lugoj, Oradea,
Piatra Neamț, Roman, Satu Mare, Târgu Mureș, Timișoara, Vatra Dornei ș.a.
După modelul Evei Huber-Huber, obiecte
de strictă necesitate au fost oferite nu
numai comunităților evreiești, ci și căminelor de bătrâni, orfelinatelor și spitalelor
românești. În prezent, aceste instituții
sunt vizitate aproape în fiecare lună de
voluntari ai fundației austriece. Sprijinul
financiar pentru achiziționarea obiectelor
și pentru cheltuielile de călătorie provine
în principal de la creștini din Finlanda,
atașați de poporul evreu și de Israel.
Activitatea fundației „HILFE und
HOFFNUNG” a evoluat și înspre organizarea de programe dedicate vârstnicilor,
cu precădere evenimente culturale urmate de un mic bufet. Alte activități la care
aceasta contribuie financiar și logistic se
adresează copiilor și tinerilor, așa cum
sunt cele organizate de dr. Janina Ilie,
manager de proiecte la F.C.E.R.-C.M.
Unul dintre evenimente a fost concertul
de Hanuca de la Arad, în cadrul căruia
artistul Andrei Roth, cunoscut și la Viena,
a susținut un recital de pian. Totodată,
fundația a oferit cadouri de Hanuca și
de Pesah (constând în ciorapi de lână
realizați manual în Finlanda, dulciuri,
alimente de bază – cafea, ceai, zahăr,
ulei, măsline) comunităților evreiești din
Arad, Bistrița, Botoșani, Dorohoi, Lugoj,
Roman ș.a. În timpul verii, voluntarii au
avut ocazia să viziteze orașul Borsec,
petrecând câteva zile la vila F.C.E.R.
După cum au mărturisit doi dintre
membrii fundației, Anne și Hannu Ylitalo, momentele cu adevărat minunate
sunt întâlnirile cu oameni cărora le devin
prieteni, pe care i-au cunoscut la sediile
comunităților din România sau acasă la
fiecare dintre ei. Dorința celor doi este
ca aceste prietenii să se păstreze, iar
altele noi să se închege în viitor.
Scopul fundației este acela de a
organiza evenimente sub auspiciile „Podului Filantropiei și Prieteniei”, în triplă
accepțiune – prietenia dintre națiuni
(română, austriacă, finlandeză), dintre
religii (mozaică și creștină) și dintre indivizi. În acest spirit, acțiunile fundației
„HILFE und HOFFNUNG” vor fi continuate, pentru ca binele și solidaritatea
față de semeni să dăinuie.
CLAUDIA BOSOI
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Peste 100 de ani de parteneriat între JOINT și evreii din România

Foto: L. Zilberman

Luni, 16 aprilie, la sediul Centrului Comunitar București (JCC) a fost aniversat
parteneriatul de peste 100 de ani dintre
conducerea comunităților evreiești din
România și organizația mondială American Jewish Joint Distribution Committee
(JDC), fiind subliniată cu precădere colaborarea cu F.C.E.R.
Cu acest prilej, a fost lansat albumul
„JDC – 100 de ani în România” și a fost
vernisată expoziția pe aceeași temă, ambele ilustrând, prin imagini și documente,
activitatea acestei organizații și evoluția
sa de-a lungul timpului, dar și prezența
sa în România. Cartea, oferită publicului
și unanim apreciată, a fost prezentată
de directorul CSIER, Adrian Cioflâncă,
fiind de față autoarele Lya Benjamin și
Natalia Lazăr, ambele cercetătoare la
CSIER. Adrian Cioflâncă a menționat
că în nici o perioadă statul român nu a
sprijinit comunitatea evreiască, lăsând-o
să se descurce singură, unicul ajutor în
clipele grele fiind JOINT-ul. Istoricul Lya
Benjamin a mulțumit tuturor celor care
au contribuit la realizarea volumului de
documente și a albumului, în primul rând
Nataliei Lazăr.
În 1916, la doar doi ani de la înființarea
sa în Statele Unite, JDC și-a început
colaborarea cu conducerea de atunci
a comunităților evreiești din România,
concentrându-și eforturile pe oferirea de
asistență medicală și ajutorarea copiilor
evrei și neevrei rămași orfani după război.
În prezent, JOINT oferă asistență
vârstnicilor și copiilor în nevoie, contribuie la susținerea și revitalizarea vieții
evreiești și la dezvoltarea noii generații
de lideri. Directorul JDC pentru România,
Israel Sharli Sabag, ne-a spus: „Principalul nostru scop este să îi aducem pe evrei
aproape de comunitate, deoarece doar
prin comunitate îi putem ajuta noi și tot
astfel ei se pot ajuta unii pe alții”.
Președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai
ner, a subliniat importanța relațiilor
comunității evreiești cu populația majoritară și cunoașterea valorilor iudaice:
„Doar prin cunoaștere și recunoaștere
reciprocă putem opri antisemitismul și
pune bazele unei societăți deschise dialogului și prieteniei.”
Directorul JCC București, Adrian
Gueron, moderatorul evenimentului, a
amintit că acest Centru a luat naștere
în anul 2007, la inițiativa președintelui
F.C.E.R. și a directorului JDC România,
folosind know-how-ul JDC, urmând modelul unor astfel de Centre din Vest și
utilizând infrastructura comunitară locală.
În prezent, JCC București este unul dintre
cele cinci Centre Comunitare Evreiești
din România.
La eveniment au participat lideri
ai F.C.E.R., reprezentanți ai tuturor
organizațiilor evreiești din România
(lideri și membri ai F.C.E.R, președinți
ai comunităților evreiești locale, BBR,
AERVH, Chabad), colaboratori ai JDC
la nivel local, reprezentanți ai conducerii
JDC (Diego Ornique, director regional
pentru Europa, Africa și Asia, Stefan Oskar, director operațional pentru Europa,
Africa și Asia, și Asher Ostrin, director
executiv pentru afaceri internaționale),
membri ai Corpului diplomatic, oficialități
din România, cunoscute personalități
publice.

Un parteneriat autentic
Dr. Aurel Vainer a subliniat că între
JDC și F.C.E.R. există astăzi „un parteneriat autentic, în care nimeni nu vrea
să fie mai important decât celălalt”,

iar Federația, împreună cu cele 39 de
comunități evreiești locale, are rolul de
gazdă. În trecut, ajutorul primit de la
JOINT a fost vital, a spus Aurel Vainer,
dar în ultimii ani, „slavă Domnului, nu a
mai fost nevoie de ajutoare, dar sprijinul
pentru viața de cult și de comunitate a
fost unul foarte important”.
Vorbitorul și-a amintit că primele
două dăți din viața sa când s-a întâlnit
cu exemple ale ajutorului dat de JOINT
(cum e cunoscut JDC în România) a fost
după război, când foametea și sărăcia
erau mari și oamenii primeau, între altele, alimente și îmbrăcăminte. De o mare
importanță au fost și ajutoarele pentru
cei care doreau să plece în Israel, un
exemplu fiind înființarea Școlii „Cultura
agricolă”, din comuna Andronache, unde
veneau haluțimi să învețe tainele cultivării
pământului.
În finalul intervenției, dr. Aurel Vainer
a spus că i-a însoțit pe reprezentanții
JOINT la întâlnirea cu premierul Viorica
Dăncilă, aceasta declarând, în timpul întrevederii, că dacă toți oamenii ar face ce
face JOINT-ul, lumea ar fi mult mai bună.
Reamintim că JDC a fost decorat
recent de președintele Klaus Iohannis
cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de
Comandor, „la împlinirea unui secol de
activitate în ţara noastră, pentru contribuţia deosebit de importantă avută la

promovarea imaginii României în lume,
pentru dezvoltarea legăturii între cultele
din România şi promovarea dialogului
interreligios, precum şi pentru susţinerea
relaţiilor dintre România şi Statul Israel”.
În cuvântul său, Victor Opaschi, secretar de stat la Departamentul Cultelor,
a scos în evidență rolul JOINT în refacerea și întărirea comunităților evreiești din
România în diferitele perioade ale istoriei.
„În calitate de consilier pentru Cultură și
Culte al fostului președinte Ion Iliescu, am
fost adeseori impresionat de rezultatele
extraordinare ale acestei cooperări și de
importanța acestui tip de solidaritate dincolo de granițe, pentru dezvoltarea unei
comunități”, a declarat vorbitorul.
Cu ocazia cinei festive oferite de
JDC, dr. Aurel Vainer și vicepreședintele
F.C.E.R., Ovidiu Bănescu, au conferit

medalii „Prieten al Comunității Evreiești
din România” lui Diego Ornique și Stefan
Oskar.

Sărbătoriții la microfon
Stefan Oskar a făcut un scurt istoric al
relațiilor dintre Joint și România, a căror
vechime este aproape identică cu cea
a JOINT-ului, a vorbit despre legăturile

reciproc avantajoase dintre cele două
entități și a promis o continuare a colaborării fiind un model pentru celalalte state
est-europene și nu numai. El a precizat
că pentru JDC există trei categorii de
țări: din prima, în care JOINT a putut
lucra aproape neîntrerupt 100 de ani,
nu face parte decât România. În a doua
se regăsește tot o singură țară, Polonia,
importantă pentru rolul jucat în Holocaust,
iar în a treia intră toate celelalte state în
care activează JDC.
Diego Ornique a subliniat că „de obicei, JDC spune povestea comunităților,
dar la București, comunitatea spune povestea noastră, ceea ce este foarte onorant, măgulitor și surprinzător”. Vorbitorul
a subliniat că azi observă printre liderii
de la București oameni pe care i-a văzut
crescând, evidențiind în acest context și
rolul liderilor JDC
România, Zwi Feine și Israel Sabag,
arătând că, pentru
cel din urmă, a lucra cu evreii din
România nu mai e
o sarcină de serviciu, ci o îndatorire personală. De
asemenea, Diego
Ornique a declarat
că România este o
Foto: L. Zilberman
țară-model pentru
JDC, pentru că poate face tranziția de la
statutul unui beneficiar de sprijin, la cel
al unei comunități care este în măsură
să ajute pe altele. „Vă doresc încă 100
de ani de parteneriat cu JDC, pentru că
asta înseamnă că peste un secol aici va
fi încă o comunitate evreiască puternică”,
a spus D. Ornique în încheiere.
EVA GALAMBOS
ALX. MARINESCU

Noi ne amintim

Centrul Comunitar Evreiesc din
București a organizat la sediul său, din
strada Popa Soare, o ceremonie specială
de Yom HaȘoah, ziua în care Israelul
comemorează victimele Holocaustului.
În lume există mai multe date de
comemorare a victimelor Holocaustului.
La nivel mondial este marcată ziua de
27 ianuarie, dată la care a fost eliberat
lagărul de la Auschwitz. În România se
comemorează pe 9 octombrie, ziua în
care au început deportările din Bucovina.
Yom HaȘoah, care corespunde zilei
de 27 Nisan, are o încărcătură deosebită
pentru memoria victimelor Holocaustului.
Este ziua revoltei evreilor din ghetoul
Varșoviei.
Într-un gest simbolic, în cadrul ceremoniei organizate de JCC București au
fost aprinse șapte lumânări, primele șase
reprezentând cele șase milioane de evrei
uciși în Holocaust. Cea de-a șaptea lumânare a fost aprinsă în memoria celorlalte
victime, aparținând altor minorități, care
au pierit în urma genocidului pus la cale
de naziști și colaboratorii lor.
Anul acesta, ceremonia a fost dedicată în mod special artiștilor și sportivilor,
victime ale Holocaustului. Numele mai
multor personalități din aceste domenii au
fost trecute de organizatori pe un panou
instalat în fața invitaților. De asemenea,
Liat Twain, Evelin Doja, Corul Hazamir
și formația de dansuri israeliene Hora
au susținut o serie de momente artistice.
Cantorul Emanuel Pusztai și prim-rabinul
F.C.E.R., Rafael Shaffer, au susținut o
scurtă ceremonie religioasă.

P r i m a d i n t r e cel de-al 30-lea Marș al Vieții. Am urmărit
cele șapte lumâ- și eu imagini și m-a impresionat faptul că
nări a fost aprin- o tânără elevă din România, aflată acolo,
să de președintele a spus că a venit să vadă cu ochii ei ce
F.C.E.R., dr. Aurel s-a întâmplat. Acea tânără era îngrozită!”
Va i n e r : „ S u n t e m
A cincea lumânare a fost aprinsă
chemați să ne adu- de Silviu Vexler, deputatul F.C.E.R. în
cem aminte cu toții Parlamentul României: „Eu sunt un optide marile orori ale ce- mist. Chiar și cu toate lucrurile care s-au
lui de-al Doilea Răz- întâmplat și cu tot răul din jur. Optimismul
boi Mondial, atunci vine chiar și de la aceste lumânări. Pentru
când noi, poporul lui că, deși astăzi nu ar mai fi trebuit să fie
Israel, am pierdut șase milioane de ființe. nimeni care să le aprindă, iată că noi sunSă nu uităm că ființa umană este cea mai tem aici să le aprindem, să ne aducem
mare creație a lui Dumnezeu. Noi, alături aminte și să înțelegem ce s-a întâmplat”.
de evreii din întreaga lume, am dovedit că
A șasea lumânare a fost aprinsă de
avem puterea de a rezista și a ne reface”. Israel Tanner, vicepreședinte al Asociației
Cea de-a doua lumânare a fost aprinsă Evreilor Victime ale Holocaustului din
de Tzipi Hotovely, ministru adjunct al Afa- România: „Aveam doi ani când am fost
cerilor Externe din Israel: „Sunt onorată deportat în Transnistria. Acolo mi-am
să fiu aici și vă mulțumesc că m-ați invitat. pierdut tatăl. Eu am supraviețuit, fără să
Vreau să mulțumesc în primul rând E.S. am vreun merit. Am studiat, am trăit și
Tamar Samash, ambasadoarea Statului lucrat numai și numai în România. Mă
Israel la București, domnului președinte consider deopotrivă evreu și român”.
al F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, președintelui
Ultima lumânare, cea de-a șaptea,
C.E.B., Paul Schwartz, și prim-rabinului dedicată memoriei celorlalte victime
Rafael Shaffer. De asemenea, țin să-i ale Holocaustului, altele decât evrei, a
mulțumesc în mod special deputatului fost aprinsă de Vasile Daniel, deputat,
Silviu Vexler pentru activitatea sa le- reprezentantul romilor în Parlamengislativă în domeniul luptei
tul României: „Am aprins
Tzipi Hotovely aprinzând a
împotriva antisemitismului doua lumânare de Yom HaŞoah această lumânare, una cu
și negaționismului, pentru tot
o încărcătură deosebită
ceea ce face pentru comunipentru noi și pentru cei care
tatea evreiască”.
au suferit în Holocaust, iar
Cea de-a treia lumânare
pentru invitația de a face
a fost aprinsă de E.S. Tamar
acest gest țin să mulțumesc
Samash, ambasadoarea
în mod special comunității
Statului Israel la București:
evreiești. Cel de-al Doilea
„Ziua de comemorare a victiRăzboi Mondial a însemmelor Holocaustului în Israel
nat o pagină neagră atât în
este apropiată și de ziua de
istoria poporului român, cât
renaștere a poporului evreu.
și în istoria romilor”.
După doar câteva zile, vom
În final, toți cei prezenți
sărbători ziua Independenței
au ținut un minut de reculeStatului Israel”.
gere în memoria victimelor,
Cea de-a patra lumânare a fost aprin- după care au fost intonate imnurile Rosă de președintele Comunității Evreilor mâniei și Israelului.
din București, ing. Paul Schwartz: „În
aceste zile, la Auschwitz se desfășoară
GEORGE GÎLEA
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C o m u n i tAT i
Mereu
aproape

Braşov

Există permanent momente în care
reușim să ne arătăm apropierea față de
acei membri ai comunității care nu au posibilitatea să participe la momentele care
ne aduc împreună. Este vorba de vârstnicii comunității care, din varii motive,
nu pot să se deplaseze la numeroasele
noastre întâlniri.
Un astfel de prilej l-a reprezentat
sărbătoarea de Purim, când și în comunitatea din Brașov s-au putut organiza întâlniri cu toți asistații, în cadrul
acțiunii „Mișloah Manot”, prin mijlocirea
numeroșilor voluntari. Împreună cu pachetele cu dulciuri, cafea, ceai și obiecte
specifice sărbătorii, voluntarii au dus în
casele asistaților, deveniți gazde, momente de voie bună și sentimentul care
unește întreaga colectivitate.
Organizatorilor acestei acțiuni, DASM
împreună cu JDC, la care s-au asociat
numeroase comunități, le-au fost adresate, de către beneficiari, cuvinte de laudă
și mulțumiri.

Dialogul continuă

Au trecut 21 de ani de la înfrățirea
orașului Brașov cu orașul Rishon LeZion
din Israel, timp în care au existat numeroase contacte directe.
Îmbucurător este faptul că aceste relații
nu s-au diluat. De curând, cu prilejul unei
importante sărbători – cea de a 70-a aniversare a declarării Independenței și constituirii Statului Israel – la Rishon LeZion
a avut loc o întâlnire a reprezentanților
mai multor orașe înfrățite cu acesta, eveniment la care, alături de reprezentanții
Municipalității Brașov, a participat și un
reprezentant al Comunității Evreilor din
Brașov. Cu acest prilej, au fost reamintite
și unele momente ale acestei legături,
care dorim să continue și să se dezvolte.
VAL GEORGE

Iaşi

Cluj

Medalii de Merit pentru formaţiile muzicale clujene

În luna martie, cele două formaţii
muzicale care păstrează şi promovează
muzica tradiţională evreiască şi israeliană, ducând faima comunităţii clujene la
evenimente şi festivaluri din ţară şi de
peste hotare, au fost distinse cu Medalia
de Merit pentru Devotament în Activita
tea Comunitară a Evreilor din România.
Formaţia Mazel Tov a primit medalia
cu prilejul concertului de primăvară susţinut pe scena Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj, în 28 martie, în aplauzele
spectatorilor. Manifestarea readuce în
actualitate debutul formaţiei, din martie
2002, cu ocazia spectacolului la sărbătoarea de Purim din acel an.
Robert Schwartz, preşedintele Comunităţii Evreilor Cluj, a înmânat medalia
acordată de F.C.E.R. şi a dat citire argumentului formulat de conducerea comunităţii clujene, care a propus conferirea
acestei onorante distincţii: „De peste un
deceniu şi jumătate, formaţia de muzică
klezmer Mazel Tov, înfiinţată în anul
2002, a contribuit la readucerea muzicii
klezmer în viaţa comunităţii evreieşti din
Cluj și la promovarea acestei moşteniri
culturale evreieşti în spaţiul cultural al
Transilvaniei, al României. A reprezentat
cu cinste cultura evreilor la manifestările
culturale de pe plan local, naţional şi
internaţional, a adus voia bună în mijlocul evreilor şi al publicului larg. Pentru
întreaga sa activitate, formaţia Mazel Tov,
membrii ei de bază – violonistul şi dirijorul
Vasile Socea şi solista vocală Sulamita
Socea – merită gratitudinea Federaţiei

Comunităţilor Evreieşti şi recompensarea
cu Medalia pentru Devotament în Activita
tea Comunitară a Evreilor din România”.
„Mulţumim din inimă”, ne-a scris solista formației, Sulamita Socea, pentru care
medalia „vine ca o recunoaştere a faptului
că, din 2002 şi până astăzi, Mazel Tov
i-a delectat pe spectatorii evrei, dar nu
numai, cu programe variate, cuprinzând
muzică evreiască și israeliană, cântece în
ebraică, sefardă, ladino dar, în special, cu
piese instrumentale klezmer şi cântece
idiş tradiţionale. Mulţumirile pentru onoarea ce ne-a fost acordată sunt adresate
Andreei Ghiţă și președinților A. Vainer
și R. Schwartz”, ne-a mai scris Sulamita
Socea, în numele întregii formații klezmer
Mazel Tov. „Încununarea întregii noastre
munci prin acordarea acestei Medalii de
Merit ne-a emoţionat profund”, a adăugat
solista.
Corul Shira Hadasha a primit medalia
în seara de Seder, în mijlocul membrilor
comunităţii, care i-au răsplătit cu aplauze
de-a lungul a patru decenii. Înmânarea
medaliei acordate de F.C.E.R. a fost
însoţită și aici de citirea argumentului pe
care şi-a întemeiat propunerea conducerea Comunităţii Evreilor din Cluj: Corul
Comunităţii Evreilor din Cluj funcţionează
de aproape patru decenii; mai întâi s-a
numit Corul Talmud Tora, iar de câţiva
ani încoace se numeşte Corul Shira
Hadasha. Formaţia vocală, îndrumată
de peste trei decenii de profesoara Ecaterina Halmos, este alcătuită din membri
tineri şi mai puţini tineri ai comunităţii
şi activează în cadrul ei, ca o formaţie
artistică prezentă la toate sărbătorile şi
evenimentele comunitare, cu programe
alcătuite din cântece tradiţionale în limbile
idiş şi ebraică. În acelaşi timp, Corul Shira
Hadasha, graţie profesionalismului şi
dedicării dirijorului ei, prof. Ecaterina Halmos, şi-a îmbogăţit repertoriul cu muzică
de operă şi operetă, lieduri şi alte piese
de compozitori evrei şi nu numai, astfel
încât Corul Shira Hadasha reprezintă

prestigioasa colecţie Historica, coordonată de prof. univ. dr. Alexandru-Florin
Platon, volumul a fost prezentat de acad.
Alexandru Zub, prof. univ. dr. Gheorghe
Cliveti, conf. univ. dr. Felicia Waldman
şi prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon,
care a fost şi moderatorul întâlnirii.
Acad. Alexandru Zub a apreciat volumul ca „o valoroasă recuperare istoricomemorială”, care aduce în faţa cititorului
documente inedite din arhive diplomatice
americane şi britanice din perioada 19441948, iar opera lui Alexandru Şafran este
„un tezaur luminos al istoriei evreilor din
România”. Totodată, acad. Zub a scos în
evidenţă riguroasa activitate de cercetare
a istoriei evreilor din România, întreprinsă
de Carol Iancu, evaluat atât de laudativ
de către breasla istoricilor ca „eminent
cercetător al iudaismului” şi „adevărat
exeget” al vieţii, operei şi ilustrei personalităţi a şef-rabinului Alexandru Şafran.
Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, directorul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”
din Iaşi, a apreciat că volumul „Alexandru
Şafran şi evreii din România în timpul instaurării comunismului (1944-1948)” vine
să completeze proiectul „Istoria evreilor
din România”, propus şi realizat exemplar
de istoricul Carol Iancu.
Prof. Cliveti consideră că „dr. Alexandru Şafran a fost o personalitate de
excepţie, care s-a ridicat la nivelul profeţilor din Vechiul Testament, iar plecarea
sa din ţară a fost un cutremurător proces
de conştiinţă şi în acelaşi timp o impresionantă lecţie de istorie”. De asemenea,
apreciază că „șef-rabinul s-a temut de
comunism din cauza viziunii uniformizante a acestei ideologii” iar volumul lansat
acum atestă cu documente revelatoare
această atitudine a sa”.
Prof. Alexandru-Florin Platon a dat

citire mesajului în limba franceză, transmis de către dr. Avinoam Safran, fiul lui
Alexandru Şafran, mesaj care conţine
deosebite aprecieri pentru publicarea
volumului şi mulţumiri vorbitorilor şi
participanţilor pentru cinstirea memoriei
părintelui său, fost Mare Rabin al Genevei
și șef-rabin al României.
Prof. Platon apreciază volumul lansat
ca fiind „extrem de interesant, în care autorul aduce în prim plan un lider spiritual
şi o personalitate de excepţie a evreimii
române şi a iudaismului mondial, un
om ce a jucat un rol deosebit în istoria
României”.
Traducătoarea în limba engleză a
lucrării, dr. Felicia Waldman, conferenţiar
la Universitatea din Bucureşti, a arătat că
volumul conţine 120 de noi documente
de arhivă, facsimile şi articole de presă,
foarte interesante, privind perspectiva a
ceea ce se întâmpla în acea perioadă în
România. Ea consideră binevenită documentarea anglo-saxonă şi americană, pe
lângă cea franceză şi românească, şi, de
asemenea, completarea și combinarea ei
cu articole de presă şi cu facsimile extrem
de interesante.
Prof.univ.dr.Carol Iancu a mulţumit
Editurii Universităţii, Centrului de Istorie
a Evreilor şi Ebraistică „Dr. Alexandru Şafran”, tuturor vorbitorilor şi participanţilor
la lansarea volumului. În cuvântul său, a
mărturisit: „Pentru mine, istoria evreilor
din România e o datorie a memoriei.
Șef-rabinul Alexandru Şafran a fost un
om al cuvântului, prin puterea cuvântului
şi prin rezistenţă spirituală a reuşit salvarea evreilor. Prin documentele publicate
acum, s-a reuşit demontarea mitului
aducerii comunismului în România de
către evrei”.
MARTHA EŞANU

Vasile Socea (stg.), R. Schwartz
şi Sulamita Socea

Carol Iancu, din nou la Iaşi

În cadrul multiplelor manifestări dedicate Centenarului României, în zilele
de 22-24 martie 2018, la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a avut
loc Conferinţa Internaţională „Centenarul
Marii Uniri”.
Printre invitaţii de prestigiu din numeroase ţări s-a aflat şi prof. univ. dr. Carol
Iancu, Professor Emeritus de istorie
contemporană la Universitatea „Paul
Valéry” din Montpellier şi director al Şcolii
de Înalte Studii de Iudaism din Franţa.
Prezenţa la conferinţa de la Universitatea ieşeană a fost pentru cunoscutul
istoric o datorie de suflet întru cinstirea
memoriei bunicilor săi, căzuţi pe front
pentru apărarea României în Primul
Război Mondial.
Mereu, el şi-a reafirmat dragostea şi
afecţiunea pentru ţara sa natală, România, pentru oraşul Iaşi şi pentru vechea
comunitate evreiască de aici, al cărei
membru de onoare este mândru a fi. Universitatea ieşeană a fost mereu apropiată
inimii sale, iar din toamna anului 2010,
din momentul în care i s-a decernat titlul
de Doctor Honoris Causa, această universitate a devenit, după cum cu mândrie
afirmă, şi universitatea sa.
La Conferinţa Internaţională „Centenarul Marii Uniri”, Centrul de Istorie a
Evreilor şi Ebraistică din cadrul Facultăţii
de Istorie a Universităţii ieşene a organizat lansarea volumului „Alexandre
Safran and the Jews of Romania during
the installation of the communist regime.
Newly discovered documents from the
American and British diplomatic archives (1944-1948)” semnat de prof. univ.
dr. Carol Iancu, Membru de Onoare din
străinătate al Academiei Române.
Apărut în anul 2018 la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în

cu cinste comunitatea la evenimentele
organizate pe plan local şi este invitată
la evenimentele comunităţilor sau altor
organizaţii din ţară. În acelaşi timp, Corul
Shira Hadasha constituie şi un factor de
coeziune a membrilor comunităţii, mai
ales a celor tineri.
Îi felicităm de inimă pe membrii celor
două formaţii muzicale ale comunităţii
clujene, dorindu-le mulţi ani şi multe
succese în activitate!
ANDREA GHIŢĂ

Relaţii
interetnice

Bacău

Conducerea Comunităţii din Bacău a
fost invitată, în zilele de 10 şi 11 martie,
la două manifestări organizate de Filiala
Bacău a Forumului Democrat al Germanilor și, respectiv, de Filiala Bacău a
Uniunii Amenilor din România.
Minoritatea germană a organizat, la
Teatrul Bacovia din Bacău, o manifestare intitulată „Primăvara culturală ger-

mană“. A fost un program foarte bogat
şi deosebit de interesant şi plăcut, din
care am remarcat vernisajul unei expoziţii de pictură și cel al unei expoziţii de
fotografii.
Manifestarea a fost completată de
evoluţia unor formaţii de dansuri și muzică, precum „Zwei mal zwei“, „Ringel
reihn“ şi „Alegria“ (Bacău), „Enzian“
(Iaşi), „Sonnenschein“ (Moineşti), „Edelweis” şi „Harmonie” (Piatra Neamţ) ş.a.
Pe data de 11 martie, la Sediul Filialei Bacău a Uniunii Armenilor a avut loc
o frumoasă manifestare dedicată Zilei
de 8 Martie.
HAINRICH BRIF

Târgovişte

Convieţuiri

La Școala Gimnazială „Smaranda
Gheorghiu”, care funcționează în clădirea
donată de familia de evrei târgovișteni
Elisa și Iosef Samuel, a avut loc „Paştele Cailor”. Toţi participanţii la eveniment
au statutul de actuali sau foști elevi ai
şcolii.
Această sărbătoare tradiţională a
bulgarilor, numită şi „Tudoriţa”, a fost
organizată de Comunitatea Bulgarilor
din Târgovişte, ZAEDNO (împreună), și
constă într-un ceremonial religios-laic
dedicat cailor, înainte ca aceştia să fie
scoşi la munca câmpului.
Caii şi căruţele frumos împodobite,
gospodarii îmbrăcaţi în costume naţionale, copiii purtând coşuleţe cu pâinici
special pregătite pentru eveniment merg
la biserică pentru ceremonialul religios.
A urmat un program artistic.
Aproximativ în aceeași perioadă a
avut loc și sărbătoarea evreiască Tu
biȘvat (Anul Nou al Pomilor), celebrând,
într-o altă cultură, același eveniment:
reînvierea naturii.
La festivitate au fost invitaţi și membrii
comunităţii elene, comunitate care, ca şi
cea a evreilor, a fost anterior bine reprezentată în populaţia Târgoviștei.
Asemenea manifestări dovedesc, o
dată în plus, multiculturalitatea de care ne
bucurăm în Târgovişte, dar și trăsăturile
comune ale unor civilizații diferite.
ILEANA GHENCIULESCU
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pesah în ComunitATi
Oradea

Șabaton Nisan,
o sărbătoare a tinereții!

Timişoara

Timp de patru zile, Comunitatea Evreilor din
Timișoara a fost cucerită, fără să încerce măcar să
opună rezistență, de spiritul tinereții și de entuziasmul
ce își trage seva din el. Pentru a șasea oară deja, 19
studenți din cadrul Programului Entwine al JDC au
venit la Timișoara să cunoască viața comunității și să
îi viziteze, chiar să îi ajute în anumite ocazii, pe vârstnicii singuri și în nevoie. Prietenilor americani, deja
tradiționali, li s-au alăturat în acest an, cu sprijinul Joint,
tineri din alte orașe ale țării, precum și din Serbia și din
Bosnia-Herțegovina. Programul pregătit de echipa de
madrihim – Cristian Ezri, Magda Kupferberg, Natalia
Gross, Rebeca Barnea și Ery Pervulescu – l-a avut în
centru pe profesorul și rabinul David Levin Kruss, care
a propus și tema „Rock, Regge și regi rebeli: Ritmul
vieții evreiești, văzut prin ritmuri și cântece populare”.
Subiectele dezbătute în compania sa s-au referit la
felul în care apreciem cu adevărat timpul – Șabatul –,
văzute prin texte de Leonard Cohen și Bob Dylan, la
ideea de libertate, conectat cu sărbătoarea de Pesah.
Cea de-a treia temă s-a referit la ce oferă Națiunea
Evreiască Lumii.
Faptul că, în compania directorului JDC pentru
România și fosta Iugoslavie, Israel Sabag, la Timișoara
au venit și președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, și
vicepreședintele Ovidiu Bănescu, a sporit însemnătatea acestui eveniment. La seara de Șabat au fost
peste 180 de persoane, sala dovedindu-se total neîncăpătoare. Cu acest prilej, președintele F.C.E.R. a
înmânat Medalia și Diploma de Prieten al Comunității
Evreilor din România Mitropolitului Banatului, Î.P.S.
Ioan Selejan, și primarului Municipiului Timișoara,
prof. dr. Nicolae Robu. Cele două personalități omagiate s-au dovedit promotori constanți ai colaborării
interconfesionale și interetnice, fapt remarcat și cu
prilejul întâlnirii finale pentru desemnarea Timișoarei
drept Capitală Culturală în 2021.
Aceeași distincție de prestigiu le-a fost înmânată,
după o zi, într-o ceremonie mai restrânsă, deputatului
Ovidiu Ganț și tatălui său, reputat avocat și fost prefect
al Județului Timiș. Dialogul înfiripat cu această ocazie,
la care au participat cei doi lideri ai evreimii din România și directorul JDC România, a fost unul rar întâlnit în
lumea politică autohtonă. Am remarcat angajamentul
comun pentru idealurile umaniste, principii de corectitudine și frățietate, asumate cu adevărat. Dr. Aurel
Vainer a uimit, ca și în ziua precedentă, la întâlnirea
restrânsă cu Mitropolitul Banatului, prin cunoașterea
și înțelegerea profundă a fenomenului politic și social
românesc și internațional.
Seara de Șabat, care a debutat la Sinagoga din
Iosefin, a fost extrem de emoționantă. Atât președinta
C.E.Timișoara, dr. Luciana Friedmann, cât și rabinul comunității, Zvika Kfir, și-au exprimat admirația
pentru deschiderea dovedită de organizarea acestui
eveniment complex la Timișoara, prefațând marea
Sărbătoare a Libertății, Pesahul.
Vizitarea de către tineri a 21 de vârstnici din comunitate a fost un alt moment special. Un moment memorabil – una dintre tinerele din America a descoperit la
domiciliul doamnei Hecht, în casa căreia întâmplător a
N. Robu (stg.), I.P.S. Ioan Selejan,
Aurel Vainer, Ovidiu Bănescu

Arad

dinar eveniment, sub forma cea mai
riguroasă posibil.
Ne-am rugat în Sinagoga Mare
Ortodoxă, recent renovată aproape
integral, având un cadru de excepție.
Ne-am bucurat în cele două seri de
Seder, evocând importanța marii
sărbători, alături de peste 240 de
enoriași, în marea majoritate membri ai comunității, dar și de evrei din
Anglia, Ungaria și Israel, originari
din România, de la Rabinul Berkovits și familia sa, până la membrii
comunității. Atât în Sinagogă, cât
și în serile de Seder, am avut parte
de excepționala oficiere a rabinului
Shraya Kav, care a creat o atmosferă
familială și o prestație de înaltă ținută,
antrenând toată asistența spre bucurie, optimism și bună înțelegere.
Trebuie să menționăm și faptul
că în ambele seri s-a servit un meniu
tradițional de mare finețe, apreciat
atât cantitativ cât și calitativ. Transmitem cu această ocazie mulţumiri
personalului care a pregătit cele
doua cine, totul petrecându-se în

Botoşani

incinta JCC Oradea. Tot prin grija
rabinului, toți copiii au primit cadouri
și o modestă recompensă pentru
aportul lor la reuşita acțiunii. Pentru
cei care, din anumite motive, nu au
putut participa, s-au asigurat, la cerere, condiții de a sărbători în familie.
Vârstnicii care, din păcate, au rămas
singuri, au fost alături de personalul
de ajutor gospodăresc.
De menționat este și faptul că atât
în prima, cât și în a doua zi de Pesah,
după rugăciunea de dimineață, s-a
oferit tuturor o masă de prânz festivă
(pentru aprox. 40-45 de persoane).
Ca de obicei, serile de Seder au
durat până aproape de miezul nopții,
încheindu-se cu intonarea colectivă
a Imnului Național al Statului Israel,
„Hatikva”, cu inegalabilul (pe plan local) rabin Shraya Kav ca prim-solist.
Ne-am despărțit toți cu dorința ca
în anul viitor, dacă va fi posibil, să
petrecem în Israel, dacă nu, toţi cei
rămași vom încerca tot aici.

Un Seder cu delicatese

Au trecut doar câteva săptămâni de la încheierea
Purimului (sărbătoarea veseliei și a copiilor foarte frumos
costumați) și iată că am și intrat în Pesah, celebrarea
eliberării din robia egipteană.
Momentul este deseori interpretat pe mai multe planuri, atât ca eliberare individuală, cât și ca libertate a
întregii evreimi și, totodată, un punct de cotitură în autodeterminarea identității evreiești. Apartenența la această
identitate i-a adus împreună, în seara de 30 martie, și
pe evreii arădeni la un Seder în comunitate. Fiind vineri
seară, s-a început cu rugăciunea de primire a Șabatului,
oficiată de rabinul Avraham Ehrenfeld, după care Ionel
Schlesinger, președintele comunității, a explicat ce reprezintă Pesahul și în ce constă Sederul (Ordinea).
Și în comunitatea arădeană, textul Hagadei șel Pesah
a fost matricea pentru desfășurarea primei seri a acestei
sărbători. Tot îndrăgitul rabin Ehrenfeld a fost cel care a
spus fiecare binecuvântare și a evocat în memoria colectivă însemnătatea ingredientelor de pe ke’ara (platoul
de Pesah). Participanții au mai consumat și tradiționala
supă de vită cu zarzavaturi și găluște de mațes, cartofi
piure și pulpă de pui cu sos de vișine. Desertul a fost o
prăjitură tot pe bază de mațes și un compot de mere,
lăudate ca adevărate delicatese de mulți dintre cei
prezenți.
Comesenii au fost plăcut impresionați de jovialitatea
gazdelor, care se plimbau printre mese pentru a adresa
câte o vorbă bună fiecăruia. „Atât rabinul Ehrenfeld, cât
și președintele Ionel Schlesinger sunt persoane dotate
cu umor și îl folosesc exact la timp”, spune Ioan Szegő,
unul dintre participanți.
La Ma Niștana a venit rândul lui Eric și al lui Robert
Mor, ambii de 13 ani, să cânte și să îi întrebe pe adulți.
„Anul trecut am celebrat acasă, însă la insistențele rabi-

DOINA BUMBU

nului am venit azi aici să facem Sederul. Ne bucurăm că
s-a întâmplat așa, deoarece am găsit o... avira, cum se
zice, o atmosferă foarte plăcută în această comunitate”,
povestește Boris Mor, părintele celor doi băieți.

Foto: Dana Kalman

Momentul-cheie a fost când rabinul a rămas fără afikoman. De această dată, un viteaz cavaler, de la Purimul
ce tocmai a trecut, a salvat situația. Pe băiatul care a dat
înapoi afikomanul îl cheamă Mark Vizental, are 9 ani, și
pentru că pasiunea îi este echitația, gestul lui va fi răsplătit
cu o cravașă dăruită din partea Comunității Evreilor din
Arad. „Plus binecuvântarea rabinului”, precizează Raoul
Vizental, tatăl băiatului. „Sederul la comunitate a devenit
o tradiție pentru toată familia noastră”, mai spune acesta.
MARGARETA SZEGŐ

Bucuria unei existențe libere și demne

Ziua de 30 martie 2018 a bucurat
inimi, a readus credinţa în bine şi i-a
strâns laolaltă pe evreii botoşăneni,
la Sederul de la Centrul Cultural Interetnic din localitate.
Invitaţii au fost salutaţi de preşedintele Comunității, David Iosif. S-a
ţinut un moment de reculegere în
memoria celor decedaţi, rude dragi
sau prieteni. Potrivit tradiţiei, la masa

Craiova
ajuns, că o cunoaște pe nepoata gazdei, aflată peste
ocean. Mare bucurie, și uimire pentru toți cei prezenți!
De neuitat a fost și petrecerea ce a urmat ceremoniei de Havdalah, despărțirea de Ziua Regină
- Șabatul. Talentați copii timișoreni i-au încântat pe
oaspeți cu măiestria lor într-ale dansului și muzicii.
După o sesiune în compania lui Cristian Ezri, în
care și-au putut exprima în voie emoțiile legate de
experiența timișoreană, a urmat petrecerea, care s-a
întins până aproape de ora la care autocarul trebuia
să se îndrepte către aeroport.
LUCIANA FRIEDMANN

Cea mai importantă sărbătoare a poporului evreu

Pesahul este cea mai importantă
sărbătoare a poporului evreu și
marchează eliberarea din robia
egipteană, printr-o călătorie de la
sclavie la libertate a poporului ales de
Dumnezeu și formarea organizată a
poporului evreu sub toate aspectele:
civil, social, religios și militar.
Acest eveniment a atras și atrage
atenția întregii lumi, pentru că un
popor nu poate fi ținut în sclavie la
nesfârșit. Parcursul acestui drum din
Egipt până în Țara Făgăduinței a fost
pe cât de greu și anevoios, pe atât
de necesar. Este singurul exemplu
din istorie de formare a unui popor
în regim de marș. Ieșirea din sclavie,
cu ajutorul Divinității, cu toate că a
fost una dificilă, a fost probabil mai
ușoară decât a schimba mentalitatea
de sclav în cea de om liber. Acest fapt
l-a simțit inclusiv Moise, alesul pentru
această acțiune, pe parcursul celor
40 de ani.
Comunitatea noastră, în colaborare cu F.C.E.R. și cu JDC, a
încercat să organizeze acest extraor-

începută prin rugăciunea de Kiduş
pentru vin s-au consumat, pe lângă
mâncărurile specifice, ierburi amare
și haroises, în amintirea suferinţelor
îndurate de poporul evreu în robia
egipteană.
Un copil frumos, ce poartă în
priviri dorinţa cunoaşterii, Avi Talpalariu, a rostit cele patru întrebări Ma
Niştana. Răspunsurile s-au regăsit

în Hagada, citită de oficiantul de cult
ing. Gustav Finkel. La rugăciunile din
prima zi de Pesah a fost binecuvântată roua (Tal), simbol al primăverii
atât de aşteptate.
Au fost clipe care ne-au făcut să
conştientizăm din nou bucuria unei
existenţe libere şi demne, între popoarele lumii.
Prof. BEATRISA FINKEL

Să ne simțim ca și cum noi înșine
am scăpat din robie!

După arderea hamețului, la Sinagoga C.E. Craiova a urmat serviciul divin de Kabalat Șabat, oficiat de
Ștefan Ardeleanu. Tot la sinagogă a fost celebrat Seder
șel Pesah 5778. În prezența unui număr semnificativ
de participanți – membri ai comunității, membri afiliați,
prieteni, invitați de onoare din rândul oficialităților locale,
președintele comunității, prof. univ. dr. Corneliu Sabetay a
vorbit despre însemnătatea sărbătorii: eliberarea evreilor
din robia egipteană, prima victorie a sclavilor cunoscută
în Antichitate, și despre faptul că noi, urmașii evreilor din
acea vreme, trebuie să încercăm același sentiment cu

al strămoșilor, ca și când noi înșine am ieșit din robie.
Mesader a fost oficiantul de cult Ștefan Ardeleanu. Lectura Hagadei – cu explicațiile de rigoare despre simbolurile
suferințelor îndurate în sclavie, cele zece plăgi trimise
de Dumnezeu asupra egiptenilor spre a-l convinge pe
faraon să-i elibereze pe sclavii evrei, aluatul nedospit
(mața), consumat pe întreaga durată a sărbătorii de
Pesah – a început cu Ma Niștana, rostită de un tânăr din
comunitate.
În ziua de încheiere a sărbătorii, enoriașii au rostit
Izkor, rugă pentru odihna sufletelor celor dragi.
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(Urmare din pag. 5) continuat întrebă-

rile: cum poate fi
omul creat după chipul și asemănarea lui
Dumnezeu, când e știut că Dumnezeu e
imaterial? Ce răspund înțelepții talmudici:
„Omule, fii asemenea lui Dumnezeu. Precum El e milos și îndurător, fii și tu milos
și îndurător”. Fără întrebări, umanitatea
nu l-ar fi descoperit pe Creator, n-ar fi
făcut nici un pas în direcția Cunoașterii.

DR. AUREL VAINER:
Exodul și valorile iudaismului
Momentele dramatice prin care trece
poporul evreu în călătoria sa spre Țara
Făgăduinței sunt încărcate de „simboluri
din care se desprind valorile iudaismului”,
a comentat președintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer. Credința: lupta între politeism (vițelul de aur, construit în absența
lui Moșe, aflat pe Muntele Sinai, care,
reîntors în mijlocul poporului și văzând
recăderea lui în idolatrie, sparge primele
Table ale Legii) și monoteism. Învinge
puterea credinței în Dumnezeu Unicul.
„Vom face și vom asculta”, spune poporul când îi este dată Tora, al doilea rând
de Table ale Legii, Decalogul stabilind
criterii morale în relațiile cu Dumnezeu și
în relațiile cu oamenii. Voința de liberta
te. Odată dobândită libertatea, evreii se
lovesc de probleme stringente de viață.
Hrana, de pildă. Dumnezeu îi ajută să se
hrănească cu mana cerească. Dar există
și o falsă înțelegere a libertății: lipsa oricăror constrângeri. Ca să te poți bucura
de libertate, trebuie să respecți Legea.
Cele Zece Porunci fac din libertate o
valoare. Adevărul. Faptul că, timp de opt
zile, cât se celebrează Pesah în Diaspora,
noi consumăm mața – azima din aluat

nedospit –, trimite la ideea că importantă
e grija pentru esență, cea care exprimă
adevărul, nu pentru exterior, care adesea
îl ascunde. Dialogul. Cele patru întrebări
reprezintă o cale de comunicare între
generații, un schimb civilizat de opinii diferite, conducând la înțelegere interumană.

VICTOR OPASCHI:
Sărbătoare a memoriei evreiești
Ieșirea din Egipt reprezintă pentru
fiecare evreu o parte a istoriei proprii, o
retrăire a îndelungatei istorii de suferințe,
dar și de speranță. Este o sărbătoare
a memoriei evreiești și a familiei, a
menționat Victor Opaschi, secretar de stat
pentru Culte. Bazându-se pe o experiență
personală de conviețuire interetnică – anii
copilăriei sale dorohoiene –, vorbitorul a
arătat că sărbătoarea scoate în evidență
rolul evreilor în societatea românească,
ferment cultural activ, prezență caldă, vie
în societatea și țara în care s-au născut.
Vorbitorul a atras atenția asupra unor momente de istorie care se sărbătoresc anul
acesta. Statul Israel împlinește 70 de
ani, ceea ce reprezintă încoronarea prin
renaștere statală a istoriei de suferințe a
evreilor reușind să treacă cu succes prin
toate încercările, inclusiv Holocaustul,
care a urmărit desființarea evreilor ca popor. Crearea Statului Israel modern este
un moment însemnat și pentru că evreii
români au contribuit esențial la edificarea
lui, încă de la început. La Marea Unire
din 1918 aportul evreilor români a fost
important. Ei au contribuit la edificarea
unei vieți culturale bogate și construirea
identității românești, fiind savanți, oameni
politici, creatori de artă și cultură de limbă
română. Au gândit și au simțit românește.

pesah în ComunitATi
Bacău

Aproape 100 de participanți

În cotidianul băcăuan
„Deșteptarea”, jurnalistul Gheorghe Brătescu a realizat un succint
profil al președintelui
comunității, Hainrich
Brif, care îndeplinește
și funcția de oficiant de
cult. În preambulul interviului au fost făcute
referiri la comunitatea
evreiască băcăuană,
care numără peste 150
de membri (inclusiv membri afiliați), ca și
la bunele relații cu populația majoritară și
alți minoritari din oraș: armeni, germani,
romi, italieni. Au fost trecute în revistă
denumirile, respectiv, semnificațiile sărbătorii: Hag ha-Pesah (de la verbul ebraic
pasuh – a sări peste –, fiindcă atunci când
Dumnezeu a dat egiptenilor a zecea plagă, moartea primilor născuți, pentru a-l
forța pe faraon să elibereze sclavii evrei,
Îngerul Morții a sărit peste casele evreilor); Hag ha-mațot, sărbătoarea azimilor;

Tulcea

Hag ha-Aviv, sărbătoarea primăverii;
Zman Heruteinu, timpul libertății noastre.
Sederul s-a desfășurat la restaurantul
Hotelului Dumbrava, cu o largă participare a membrilor comunității și a invitaților
ei. Atmosfera a fost însuflețită de cântecele specifice sărbătorii, interpretate
de Corul „Șalom” al comunității, condus
de Mariana Herman. Tinerii Emy Leibu,
Raluca Boiangiu, Alexandra și David Gotesman au pus cele patru întrebări. A fost
încă o demonstrație de viață evreiască
într-o comunitate din România.

Prilej de bună înțelegere
interetnică

Președintele Comunității Evreilor din
Tulcea, ing. Solomon Faimblat, ne-a oferit
câteva repere semnificative despre modul în care a fost celebrată sărbătoarea
de Pesah 5778 în capitala Deltei. A fost
evidențiat faptul că se folosește fiecare
prilej – sărbători evreiești, evenimente
culturale etc. – pentru ca Templul Israelit,
de curând restaurat, să fie pus în valoare.

Iată că și serviciul divin de Kabalat Șabat,
urmat de Seder, au avut loc în această
atmosferă de sobrietate și măreție. A fost
subliniată deschiderea către universal a
sărbătorii: prima revoltă a sclavilor cunoscută în Antichitate, în care victoria a
fost de partea lor.
Participarea a fost și ea una care a
depășit limitele Comunității: pe lângă
membrii acesteia, au fost prezenți la
Seder reprezentanți ai unor organizații
locale de minorități naționale, știut fiind
că Tulcea este un puternic centru multicultural și multietnic al României. Și, mai
ales, a fost punctat faptul că această
prezență n-a avut nimic formal, dorința de
apropiere interetnică și interconfesională
atingându-și scopul.
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Iar soldați evrei, mulți anonimi, și-au dat
viața pentru crearea României unite.

„Puterea mea și cântecul meu
e Dumnezeu și El mi-a fost izbăvirea”
(Exod, 15, 2)
Așa începe „Cântarea lui Moșe și
a fiilor lui Israel”, după trecerea Mării
Roșii. Iată de ce muzica este de natură
să ne inducă o stare de spirit unică de
Seder. A fost misiunea îndeplinită cu
sensibilitate de prim-cantorul Iosif Adler,
cantorul Emanuel Pusztai, Corul Templului Coral, dirijat de Robert Levensohn,
Corul Hazamir și Corul de copii al JCC,
conduse de Bogdan Lifșin, de la „Pesah
Kol Difkin” („Toți cei flămânzi să vină de
Pesah să șadă la masa noastră”), „Halaila Haze”, „Daienu”, „Adir Hu”, „Ehad Mi
Iodea”, până la „Had Gadia”, întrezărire
a vremurilor mesianice, când Dumnezeu

„va tăia îngerul morții”. Dacă, respectând
desfășurarea Hagadei, umplem și bem
patru pahare cu vin, cel de-al cincilea pahar cu vin rămâne neatins; îl așteaptă pe
Eliahu Hanavi, vestitorul acelor vremuri!
*
Au fost aduse mulțumiri organizatorilor: Eduard Kupferberg (secretar general
și director al Cancelariei Rabinice) și primrabin Rafael Shaffer, pentru partea religioasă. Pentru organizarea evenimentului,
mulțumirile participanților se îndreaptă către: Silvian Horn (vicepreședinte C.E.B. și
director MEFALE) împreună cu colectivul
DASM, condus de Mona Bejan; Andreea
Varodin (Serviciul Protocol); Ivan Truțer
(șef Oficiu Pază); Jean Bercu și Tibi Ionescu (coordonatori, Serviciile Administrativ
și Garaj); echipele de specialiști în artă
culinară de la Complexul „Martin Băluș”
al Căminului „Rosen”; Irina Hârlăoanu; toți
cei care au asigurat buna desfășurare a
evenimentului.

F.C.E.R., în centrul
unor evenimente interne și externe

(Urmare din pag. 2) alt plan, așteptăm

cu nerăbdare aprobarea de fonduri europene pentru reabilitarea Templului Cerealiștilor din Bacău.
– Ce va fi pe agenda apropiatei reu
niuni a Comitetului Director?
– Se finalizează documentele care vor
fi dezbătute în Consiliul de Conducere și
la Adunarea Generală a F.C.E.R., cum ar
fi: Raportul de activitate al Consiliului de
Conducere al F.C.E.R. în perioada martie
2017-martie 2018; stadiul de îndeplinire
a obiectivelor din programul prioritar de
acțiune al Federației; execuția bugetului
de venituri și cheltuieli în 2017 și proiectul

de buget pentru 2018; concluziile reuniunilor grupului de lucru privind identitatea
iudaică, viața religioasă, prezervarea cimitirelor evreiești din România; clasificarea pe bază multicriterială a comunităților
evreiești din România; activitatea deputatului F.C.E.R. în Parlamentul României.
De pe agenda Comitetului Director
mai reținem și discutarea unor proiecte
de programe culturale pentru „Ziua limbii
și teatrului idiș în România” și Festivalul
„ProEtnica 2018”, precum și analiza pregătirilor de reinaugurare a Muzeului de
Istorie și Cultură a Evreilor din România.

Mezuza

(Urmare din pag. 8) față unui examen de calificare. Au fost instituite reguli clare pri-

vind verificarea Mezuzelor. Introducerea aparatelor de fotografiat
electronice a permis crearea unui sistem automatizat de verificare.
Astăzi, Mezuzele se scriu pe bucăți pătrate de pergament de bună calitate, cu
latura de 8, 10 sau 12 cm. Literele se disting clar. Rar de tot se mai găsește o Mezuză
care să nu corespundă. Cele mai multe sunt scrise cu pricepere și chiar cu măiestrie.
E important să cunoaștem toate aceste detalii, dar mai importantă este esența. Ea
se regăsește în cuvintele lui Maimonide Hilhot Mezuza (6:13): „... și de fiecare dată
când va intra sau va ieși, va întâlni unicitatea numelui Atotputernicului binecuvântat
fie El și își va aminti iubirea [Lui] și se va trezi din somnul [rațiunii] și din visele despre
cele trecătoare. Și va înțelege că nimic nu este veșnic, în afara Atotputernicului și
înțelepciunea îi va reveni și va umbla pe căi drepte”.

Despre antisemitism și antisionism
în lumea contemporană

(Urmare din pag. 6) eliminați din societate membrii aceia care, ca funcționari, militari,

avocați, profesori etc., vor da un ajutor jidovilor, contra românilor
sau vor pactiza cu jidovii”, a relevat istoricul Lya Benjamin.
În continuare, Maria Mădălina Irimia, cercetător la CSIER, a vorbit despre începuturile presei antisemite din țara noastră, amintind în expunerea sa o serie de publicații
și articole semnificative. Unul dintre ziarele notabile este Arhiva Antiisraelită, un ziar
al Alianței Antiisraelite din România, care apărea la București. Apoi ziarul România
Jidănită, un ziar săptămânal care avea pe ultima pagină formula: România jidănită,
un „ziar al intereselor românești și biciuitor al intereselor jidănești”. Ecoul Moldovei
este primul ziar de provincie care mi-a atras atenția. Acesta a apărut la Iași, între
15 septembrie 1890 și până în 1906 și este unul dintre cele mai longevive ziare
antisemite. Redactor-șef și proprietar era Emilian Alexandru Manoliu, unul dintre
capii mișcării antisemite din Iași. Ziarul Antisemitul a apărut la București în perioada
ianuarie 1899 – iulie 1901, îl avea ca redactor-șef și proprietar pe Vasile Constantinescu și din februarie 1900 devine ziarul autorizat al Ligii Antisemite din România.
Înscriindu-se în linia ziarelor antisemite, și acest ziar trata în paginile sale subiectul
întrunirilor antievreiești și îi incita pe cititori la manifestări împotriva evreilor și chiar
la pogromuri. Un ziar cu același titlu, Antisemitul, apare și la Craiova din 1898 până
în 1906 și l-a avut ca director pe Constantin Zamphiropol.
De asemenea, un ziar Antisemitul apare și la Brăila în 1906, cu exact aceleași
formule despre „pericolul jidovesc și propuneri de expulzare”. În toate aceste ziare,
propunerile pentru rezolvarea problemei evreiești erau fie marginalizarea economică
a evreului, fie discriminarea legală, care era permisă oricum prin Constituția de la
1866, fie se urmărea impunerea de politici administrative care să-i intimideze și să-i
boicoteze pe evrei. De asemenea, erau proferate violențe fizice în aceste ziare, iar
formulele „afară cu jidanii” sau „moarte jidanilor” erau des întâlnite, a amintit Maria
Mădălina Irimia în cercetarea sa.
În discursul său, ing. Paul Schwartz, președintele Comunității Evreilor din București,
a început prin a felicita inițiativa președintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, de a dezvolta lansarea cărții profesorului Carol Iancu într-un simpozion, care a adus în atenția
publicului subiecte extrem de importante. „De exemplu, eu, personal, nu am știut
despre existența multora dintre publicațiile prezentate de tânăra cercetătoare Maria
Mădălina Irimia, și nici despre virulența acestor publicații și evenimentele pe care
le-au provocat. Generația mea, a lui Aurel Vainer, a trăit sub acest antisemitism.
Problemele sunt greu de rezolvat și e bine că le abordăm. Cunoașterea ne apropie.
Necunoașterea ne dezbină”, a spus ing. Paul Schwartz.
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Marșul Vieții: o călătorie de la trecut la prezent
„Istoria se învață pe viu”. Sunt cuvintele, repetate de mai multe ori timp
de cinci zile, de Tova Ben Nun Cherbis, președintele Fundației și Complexului
Educațional„Lauder-Reut”, care aproape în fiecare an își duce elevii la „Marșul
Vieții”, pentru ca să cunoască direct ce s-a întâmplat cu evreii în timpul celui
de-al Doilea Războli Mondial. Anul acesta, un grup de peste 40 de elevi din clasele
IX-XII de la Școala Lauder, Liceul „Ion Creangă” din București și din câteva școli
din Chișinău, împreună cu mai mulți profesori, a participat la acest program,
desfășurat la lagărele de exterminare și la ghetourile aflate teritoriul Poloniei,
invadat atunci de Germania nazistă.
Participanții au studiat paginile cele mai tragice ale istoriei Holocaustului, au
rămas profund impresionați și, la sfârșit, au tras concluzii. Deși vorbim de un Complex Educațional evreiesc, este frecventat și de neevrei, și această componență s-a
menținut și în rândul elevilor de la „Marșul Vieții”. Dar sentimentele de compasiune,
durere, nedumerire și revoltă – cum pot face oamenii atâta rău semenilor lor? – nu
au ținut cont de origine, au provocat aceeași reacție tuturor adolescenților români.
„Marșul Vieții”, un program educațional pentru tinerii (evrei) din toată lumea,
ajuns în acest an la a 30-a ediție, este și unul dintre cele mai eficiente instrumente
pentru combaterea antisemitismului.

Scurt istoric
Început în 1988, cu participarea a
câteva sute de persoane, „Marșul Vieții”
are loc anual de Yom HaȘoah – Ziua
Comemorării Holocaustului în Israel.
Marșul în sine se desfășoară pe drumul
care duce de la Auschwitz la Birkenau,
pe o distanță de trei kilometri. Denumirea
are o valoare simbolică, fiind în opoziție
cu marșurile morții, pe care deținuții din
lagăre au fost obligați să le facă în iarna
de la sfârșitul războiului, când naziștii au
început să-și lichideze lagărele aflate pe
teritoriul polonez și să-i ducă pe jos în
Germania. A fost și aceasta o formă de
exterminare a puținilor deținuți care mai
rămăseseră în viață. Fondatorii israelieni
ai „Marșului Vieţii” sunt Avraham Hirschson și dr. Samuel Roseman.
Anul acesta, la cea
de a 30-a aniversare a
Marșului, aproximativ
12.000 de persoane din 40
de țări, în majoritate tineri,
dar și supraviețuitori ai
Holocaustului și importante personalități din Israel
au străbătut drumul de la
Auschwitz la Birken au.
Coloana, care s-a întins pe
zeci de kilometri și peste
care fluturau nenumărate
steaguri ale Israelului, a fost condusă
de președintele israelian Reuven Rivlin,
căruia i s-a alăturat președintele Poloniei,
Andrzej Duda, și o numeroasă delegație
israeliană la nivel înalt: șeful Statului
Major al Armatei israeliene, șeful Mossad, cel al Shin Bet (securitate internă)
și comandantul Poliției israeliene.

Pe urmele eroilor răscoalei
ghetoului din Varșovia
Programul stabilit de organizatorii
„Marșului Vieții” pentru toți participanții nu
s-a limitat numai la marșul propriu-zis și
la vizitarea lagărului Auschwitz-Birkenau,
ci a fost unul complex, vizând să prezinte
dimensiunile Holocaustului, care urmărea
să-i distrugă pe evrei și modul lor de viață.
De aceea, istoria ghetoului din Varșovia a
figurat printre obiectivele propuse.
În frunte cu excelentul ghid israelian Doron Hary, de origine poloneză,
cunoscător profund nu numai al istoriei
Holocaustului, ci și al locurilor în care
s-a desfășurat lichidarea evreilor, grupul
de elevi români a vizitat mai întâi zone
din fostul ghetou, unde s-au mai păstrat
bucăți din zidul care înconjurase cartierul
desemnat celor aproximativ 400.000 de
evrei, înghesuiți pe o suprafață de 3,3
km pătrați, unde aceștia au trăit până la
lichidarea definitivă a ghetoului, în 1943.
Pe parcursul celor patru ani, o parte dintre
locuitori a murit de foame și de boli, iar o
altă parte a fost deportată. Informate că
nemții urmau să lichideze ghetoul și să-i
trimită pe oameni în lagăre de exterminare (Treblinka) și nu de muncă, cele două
organizații de rezistență evreiești din
ghetou au decis să lupte împotriva germanilor, revolta ghetoului de la Varșovia
terminându-se cu moartea a mii de
participanți, în frunte cu faimosul comandant Mordechaj Anielewicz. Povestea

Elevi români la Treblinka

spusă de Doron Hary a fost urmărită cu
mare atenție de tineri, care au urmat „drumul eroilor”, principalele străzi unde s-au
desfășurat luptele celor din rezistență cu
germanii. Sfârșitul drumului a fost marele
Monument dedicat eroilor răscoalei, din
fața Muzeului Evreiesc.

considerat de nemți „ineficient”. Imaginea
lagărului se poate vedea doar pe niște
hărți afișate la intrare. A fost lagărul ținut
în cel mai mare secret. Totuși, au existat
și aici martori: supraviețuitori ai revoltei,
precum și paznici capturați, care au lucrat
aici. Victimele au provenit, în afară de
Polonia, din Balcani, din estul Europei și
din alte țări.
După vizitarea locurilor semnalate
unde s-au aflat camera de gazare, groapa
comună și crematoriul, la umbra marelui
Monument, elevii au ținut un moment
de reculegere și rugăciune și au aprins
lumânări în amintirea victimelor.

În pădurile de la Tykocin

Teribilul lagăr de la Maidanek

Prima oprire în cea de a doua zi a fost
localitatea Tykocin. Ceea ce s-a întâmplat
aici în timpul războiului, într-un ștetl tipic
evreiesc, s-a repetat în miile de comune și orășele evreiești din Polonia și în
tot estul Europei, ocupat de naziști. Pe
drum, ghidul le-a povestit tinerilor istoria
localității, în care secole de-a rândul au
trăit evrei, cu o stare materială bună; de
aceea au existat toate instituțiile evreiești
importante și mai multe
sinagogi. Azi la Tykocin
nu mai sunt evrei, dar
s-a încercat păstrarea
caracterului evreiesc al
localității, care atrage mulți
turiști evrei. A fost vizitată
singura sinagogă rămasă,
impunătoare și pe dinafară și înăuntru. Momente
frumoase și emoționante
în sinagogă: întâlnirea
grupului nostru de tineri cu
alții, veniți din Suedia, Argentina, Statele
Unite. S-a format spontan un cor și s-au
cântat cele mai cunoscute melodii israeliene, inclusiv Hatikva, apoi s-a încins și
o horă, sinagoga răsunând de vocile și
râsetele tinerilor. Trebuie spus că a fost
singurul moment vesel. A urmat istoria
dispariției comunității evreiești. Trupele
germane de comando i-au adunat pe
evrei în piața orașului și, după ce i-au ținut
mai multe ore în picioare, fără hrană sau
apă, i-au dus în pădurea din apropierea
orașului, unde i-au pus să-și sape gropile și i-au împușcat. Astăzi, în pădure,
deasupra gropilor comune se află pietre
și monumente, evocând evenimentele
tragice din acea perioadă. În memoria
lor, elevii români au cântat și au spus
rugăciunea Kadiș. În mijlocul pădurii, în
locul unde au fost îngropate victimele,
s-au înălțat către cer cuvintele și lacrimile
copiilor, care vor să păstreze în memorie
și să transmită mai departe cele întâmplate.

În Maidanek existau cameră de gazare și crematoriu, dar prizonierii erau
trimiși și la muncă. Nu era un lagăr numai
pentru evrei, ci se găseau aici și deținuți
polonezi și prizonieri de război ruși.
Condițiile erau atât de cumplite, încât
oamenii nu supraviețuiau decât câteva
săptămâni. Una dintre ramurile „economice” ale lagărului era recondiționarea și
apoi vânzarea încălțămintei celor uciși, de
aceea, un șir întreg de barăci era destinat
cizmarilor. Dintre multele aspecte extrem
de impresionante din acest lagăr, două
sunt de-a dreptul covârșitoare: baraca
în care sunt expuse sute de perechi de
pantofi, la mijloc aflându-se cei ai copiilor,
și uriașa urnă unde au fost adunate tone
de cenușă după incinerarea victimelor.
Nu numai tinerii, ci și adulții au avut ochii
plini de lacrimi. Un ceremonial în memoria
celor morți a fost ținut de elevi și profesori.

Treblinka, locul de unde
nimeni nu s-a întors
La prima vedere, un peisaj idilic, cu
păduri și pajiști, Treblinka a rămas în istoria Holocaustului ca locul de unde nimeni
nu s-a întors. În drum spre lagăr, Doron
a povestit istoria uneia dintre cele mai
faimoase victime, medicul pediatru Janos
Korczak, cel care a murit la Treblinka
împreună cu copiii pe care i-a crescut în
orfelinatul creat de el. Treblinka nu mai
există deoarece naziștii, după revolta
unui grup de deținuți în vara lui 1943 și
fiind conștienți de apropierea trupelor
rusești, au decis să facă să dispară
toate urmele și au plantat o pădure. A
fost unul dintre cele mai cumplite lagăre
de exterminare, cu o cameră de gazare
care funcționa cu gaze de eșapament,

Never Again
Ziua de 12 aprilie, când s-a marcat
anul acesta Yom HaȘoah, a fost dedicată
marșului propriu-zis și ceremoniilor de
comemorare, care s-au desfășurat la Birkenau. Înaintea începerii marșului, elevii
au vizitat lagărul de la Auschwitz, clădirile
în care erau expuse imagini despre viața
de zi cu zi a deținuților, muncile pe care
le efectuau în condițiile în care sufereau
de foame și de sete, etapele drumului
parcurs de la sosirea în lagăr până la
camerele de gazare, clădirea dedicată
așa-ziselor experimente medicale, depozitele în care se adunau lucrurile luate
de la deportați, valorificarea lor, inclusiv
a părului celor veniți în lagăr. Imaginile
ce pot fi văzute în aceste clădiri erau
copleșitoare.
Între timp, aleile dintre clădiri s-au
umplut cu grupurile de tineri din diferite
țări care se pregăteau de marș, printre ele
aflându-se și o formațiune de elevi militari
din Polonia. La grupul care reprezenta
România, la invitația Tovei Ben Nun Cherbis, s-au alăturat E.S. Emil Hurezeanu,
ambasadorul României în Germania, și
E.S. Ovidiu Dranga, ambasadorul României în Polonia. Elevii din coloană au
purtat steagul României și steagul Israelului. Ajunși la Birkenau, ei au asistat la o
parte din ceremonia solemnă și au vizitat
o parte din imensul lagăr.
Ceremonia organizată cu acest prilej
a avut o semnificație deosebită, deoarece 2018 este anul marcării a 70 de ani
de la declararea independenței Statului
Israel și a 30 de ani de la primul „Marș al
Vieții”. Numitorul comun al celor mai importante cuvântări, rostite de președintele
Israelului, Reuven Rivlin, de președintele
Poloniei, Andrzej Duda, și de rabinul Meir
Lau, fost șef-rabin al Israelului, unul dintre
inițiatorii Marșului, el însuși supraviețuitor
al Auschwitzului, a fost „Never Again”, un

apel pentru combaterea antisemitismului.
Președintele
Rivlin a deplâns
reapariția antisemitismului în Europa
și a amintit că nu numai naziștii au fost
cei care i-au omorât
pe evrei ci, pe lângă
cei care cu riscul
vieții i-au ajutat și i-au ascuns, au mai
fost și alții, din diferite țări, care au omorât
evrei, „asasini ucraineni, lituanieni și, da,
și polonezi”. În acest context, el s-a referit
la noua lege poloneză care îngrădește
cercetările legate de Holocaust și a cerut
clarificarea unor pasaje care „aruncă o
umbră asupra relațiilor dintre Israel și
Polonia. Tocmai datorită relațiilor speciale
ale evreilor cu Polonia, cerem ca Polonia
să fie în continuare angajată față de o cercetare atotcuprinzătoare și nerestrictivă
legată de evenimentele și procesele din
perioada Holocaustului”.

Preşedintele Israelului, R. Rivlin (stg.)
şi preşedintele Poloniei, A. Duda

Președintele Andrzej Duda a arătat
că jumătate dintre cei șase milioane
de evrei uciși de naziști erau de origine
poloneză. Suferințele evreilor au fost
dincolo de înțelegerea umană, a afirmat
el, și a atras atenția că și polonezii au fost
persecutați iar astăzi, aici, polonezii și
evreii sărbătoresc victoria asupra morții.
Evreii au trăit 1000 de ani în Polonia, pe
care au considerat-o ca o patrie a lor. El
a subliniat că un mare număr de polonezi
au salvat evrei și că cele două popoare
au trăit în pace „până când această
coexistență a fost întreruptă brutal de
germani”. „Noi, polonezii, vrem să prezentăm lumii adevărul despre istorie și
autoritățile poloneze depun eforturi pentru a păstra istoria evreilor și a transmite
lumii adevărul despre Holocaust”. Lecția
Holocaustului, atât pentru Israel cât și
pentru Polonia, a mai spus el, este necesitatea de a avea „un stat puternic”. ”Ne
uităm cu respect, admirație și simpatie
la Statul Israel. Planul de anihilare nazist
a eșuat. Poporul evreu a supraviețuit”, a
conchis președintele Poloniei.
Rabinul Meir Lau a apreciat că memoria Holocaustului nu va dispărea
nici după dispariția supraviețuitorilor.
Următoarele generații, muzeele, cărțile,
jurnalele vor păstra în memorie acești
ani, dar „din păcate, antisemitismul este
motivul adevărat pentru care Holocaustul
nu va fi uitat. Lumea nu ne va permite să
uităm, ne vor aduce aminte întotdeauna
că suntem evrei”. Rabinul Lau a mulțumit
guvernului polonez pentru că a sprijinit
organizarea celui de al 30-lea marș și
păstrează în Muzeul Memorial AuschwitzBirkenau memoria evreilor asasinați. El a
subliniat că nu Polonia a creat lagărul de
la Auschwitz-Birkenau și, cu toate că au
existat și colaboratori polonezi, cel mai
mare număr de Drepți între Popoare –
6700 – se află în Polonia.

Tot mai mulți oameni
vor să se disocieze de Holocaust
Ultima etapă a acestui drum al
suferinței a fost Cracovia. Deși, spre
deosebire de alte orașe poloneze, la Cracovia cartierul evreiesc a rămas intact,
soarta evreilor, deși au trăit într-un ghetou
EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 21)

14		

JCC

ROMÂNIA

JCC
Bucureşti

70 de ani de Independență
a Statului Israel - Yom HaAțmaut.

Continuând tradiția marcării acestui
moment din istoria evreilor și a umanității,
având în gând bucuria și emoția celor 70
de ani împliniți, în acest an evenimentul
nu s-a desfășurat la sediul JCC, ci am
ales un spațiu diferit: Templul Coral din
București și curtea acestuia.
Mai bine de 400 de oameni au luat
parte joi, 19 aprilie, la activitățile desfă
șurate de la ora 19 în curtea Templului
Coral pentru ca, mai apoi, să asiste la
spectacolul aniversar desfășurat chiar
în interiorul sinagogii, cu participarea
artiștilor israelieni Yaakov Bodo și Monica
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Centrele Comunitare Evreieşti
Vardimon, a trupei de dansuri israeliene
Hora și a corului Hazamir, cu participarea
absolut specială a lui Dan Bittman.
Desigur, un eveniment cu o astfel de
semnificație s-a bucurat de participarea
E.S. Tamar Samash, ambasadoarea
Statului Israel în România, precum și a
liderilor F.C.E.R. și C.E.B.
Iar dacă la aniversări obișnuim a
ura „Ad Mea Veesrim” („până la 120 de
ani”), de data aceasta urăm Israelului să
rămână la fel de tânăr ca la... 70 de ani,
un viitor prosper și pace!

Ziua de comemorare a Holocaustului

Pentru că suntem datori față de oamenii nevinovați care au pierit, dar și pentru
că suntem datori ca astfel de orori să nu
se repete, JCC București a organizat și
în acest an ceremonia cu ocazia Yom
HaȘoah, zi ce marchează în Israel Ziua
Memorială a Holocaustului.
Miercuri, 11 aprilie, 120 de evrei au

participat la ceremonie, printre care și
E.S. Tamar Samash, ambasadoarea
Statului Israel în România, Tzipi Hotoveli,
ministrul adjunct israelian al Afacerilor
Externe, dr. Aurel Vainer, preşedintele
F.C.E.R., și numeroși lideri comunitari.

Din viitorul apropiat

#Ziua Limbii și Teatrului Idiș, adoptată în Parlament la sfârșitul anului trecut,
la inițiativa deputatului F.C.E.R., Silviu
Vexler, va fi celebrată pe 30 mai.
34 de comunități din întreaga țară
vor marca această zi cu o semnificație
specială. În București, Centrul Comunitar
Evreiesc vă invită la ora 18 la o prezentare interactivă pe tema limbii idiș alături de
invitați, asezonată cu specialități culinare
evreiești și de proiecția unui film. Intrarea
este liberă.
#Polinger Day of Children – duminică, 3 iunie, ora 11. Pentru al doilea an
consecutiv, cei mici sunt invitați de ziua

JCC
IAŞI

Împreună de Purim
Duminică, 4 martie, voluntari entuziaști
și inimoși au oferit comunității din timpul
lor și au dus mai departe o tradiție specifică sărbătorii de Purim, și anume Miţvah,
de a dărui Mișloah Manot prietenilor,
membri ai comunității, acțiunea fiind
realizată cu sprijinul și cooperarea JDC,
F.C.E.R., JCC și al C.E. Iași.
Coordonați de directorul JCC Iași,
Albert Lozneanu, și de președintele C.E.
Iași, ing. Abraham Ghiltman, voluntari
de toate vârstele, împărțiți în mai multe

JCC
ORADEA

Pesah Kașer VeSameah

Chiar dacă luna martie a fost friguroasă și nu am avut prilejul să sărbătorim la
propriu triumful primăverii asupra iernii, la
C.E.Oradea am avut motive să ne bucurăm de sărbătoarea Pesahului, numită și
Sărbătoarea Sufletului Evreiesc!
La C.E.Oradea, primele două seri de
Seder Pesah s-au oficiat în sala de evenimente unde au fost prezenți 280 de membri ai comunității, familii dar și prieteni ai
acestora, și a inclus citirea Hagadei.
Un moment inedit pentru comunitate
a fost când un parlamentar al României,
evreul Cristian Gabriel Seidler, a citit
pasaje din Hagada. Tot în acea seară
s-au consumat cele patru pahare cu vin,
precum și alimente și preparate specifice,

JCC
Timişoara

Copiii şi generaţia „de aur”,
în centrul activităţii

Ultimii doi ani au adus un mare reviriment în ceea ce priveşte activitatea pentru copii. Nu doar mulţi – peste 30 – dar
şi extrem de talentaţi, ei au fost vedetele
incontestabile ale ultimelor sărbători, de
la Hanuca la Tu biȘvat, de la Purim la
JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro

lor la un eveniment special dedicat tuturor
copiilor. Este vorba despre „Polinger Day

of Children”, eveniment susținut de Polin
ger Family Foundation din SUA. Așadar,
cei mici, alături de părinți, sunt invitați la
o zi de neuitat. Informații și înscrieri la:
magda@jcc.ro sau 0748088725.
ADRIAN GUERON
Vineri, 23 martie, în ciuda vremii nefavorabile, 30 de membri ai comunității
au participat la un eveniment tradițional,
așteptat cu nerăbdare: Kabalat și Oneg
Șabat.
Participanții s-au bucurat de prezența
unui oaspete de seamă, prof. Carol
Iancu, profesor emerit de istorie la Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier și
director al Școlii de Înalte Studii ale Iudaismului din Franța, care a vorbit despre
cea mai recentă carte a sa: „Alexandru
Șafran și evreii din România în timpul
instaurării comunismului”, dar și despre
alte momente importante ale istoriei
evreilor din România: legile încetățenirii
și evoluția antisemitismului în cercurile
politice și intelectuale românești.

echipe, au efectuat vizite pentru a oferi
daruri, dar și pentru a împărtăși povestea
Purimului cu membrii vârstnici sau în
nevoie ai comunității ieșene. A fost un
prilej pentru a cunoaște mai bine unele
probleme cu care se confruntă aceștia.

Zâmbetele și bucuria de pe chipurile
beneficiarilor acestei acțiuni, care și-au
amintit cu nostalgie de Purimul copilăriei, au scos în evidență sentimentul
solidarității și apartenenței la comunitate
ca la o mare familie.

s-a cântat și au avut loc diferite activități,
cea mai îndrăgită de către copii fiind tza
fun. Este momentul în care rabinul rupe
o bucată din mața și o ascunde, iar copiii
trebuie s-o găsească, fiind recompensați
cu jucării și obiecte distractive. Găsirea
afikomanului (bucata de mața ruptă și
ascunsă) simbolizează trecerea de la
rupere la vindecare.
În prima duminică a lunii martie
au avut loc două acțiuni remarcabile.

Mișloah Manot, care are o însemnătate
foarte profundă, aceea de a face daruri, a
adunat 50 de enoriași plini de bunăvoință
și doritori să împartă bătrânilor și celor
care sunt într-o situație dificilă coletele
asigurate de JDC România.
De asemenea, a avut loc concursul
internațional de cunoștințe biblice pentru
tinerii evrei, Hidon HaTanah, care s-a
încheiat în acest an cu un succes remarcabil. Locul I a fost câștigat de Leah
Freundlich, iar locul III de eminentul elev
Joshua Biro, amândoi fiind membri ai
comunității noastre.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, doamnele din generația de mijloc
și generația „de aur” au fost invitate să
petreacă această zi specială într-un res
taurant elegant cu o atmosferă selectă.
Un alt eveniment-surpriză a fost tot
pe 8 martie, când i s-a cântat Mazal Tov
rabinului Shaul Nachun. La sfârșitul orei
de ivrit, sărbătoritul, alături de soția sa,
i-a servit pe toți cei prezenți cu tort! Cu

toții i-am urat, la rândul nostru, Ad Mea
Veesrim!
În cadrul activității „ora medicului”,
care are loc lunar, am asigurat de
această dată membrilor comunității un
control oftalmologic gratuit, efectuat
de echipa CORECT OPTIC MAEDICAL, condusă de dr. Armin Bacraroiu.
Consultația a constat în determinarea
dioptriilor cu ajutorul unui echipament
mobil computerizat de ultimă generație.
După caz, în funcție de diagnostic, fiecare
a fost îndrumat spre perechea de ochelari
potrivită.
Pe lângă activitățile săptămânale
obișnuite de engleză, ivrit, Talmud Tora,
întâlnirile generațiilor de mijloc și „de
aur”, ieșirile constante la teatru și la
Filarmonică, în această lună JCC Oradea
a lansat o nouă activitate pentru tineri și
familii. Este vorba de cursul de Karate
Kyokushin, care se desfășoară în fiecare
luni și miercuri, între orele 16:00-17:00.
DOINA BUMBU

Pesah. O generație de micuţi care creşte
în mijlocul tradiţiei evreieşti reprezintă o
realitate la care nici nu au avut curajul
să viseze odinioară mai vârstnicii acestei comunităţi. Venind marea majoritate
din familii mixte, este lăudabilă dorinţa
părinţilor ca ei să ducă mai departe
tradiţia evreiască. În compania Rebecăi
Barnea, duminică de duminică ei au
activităţi dintre cele mai diverse. Adesea
o secondează sora Rebecăi, Adina, dar
şi Michaela Nanu, iar cei mici le ascultă
şi le iubesc pe toate aceste domnişoare,
care acum câţiva ani au fost puţinii copii
ai acestei comunităţi.

Pe de altă parte, programele realizate
lunea, miercurea şi joia de Judith Hirschl
sunt importante momente de delectare
pentru pensionari. Cu sprijinul Operei
din Timişoara, au participat la numeroase
spectacole de calitate, au vizionat piese
de teatru şi au vizitat expoziţii de prestigiu, care au primit o reflectare pozitivă
în presă. Competiţiile culinare periodice
sunt atracţii pe care concurenţii le aşteaptă cu emoţie. Sărbătorirea zilelor de
naştere este, de asemenea, un prilej pentru etalarea talentelor culinare. Momente
speciale din activitatea centrului se leagă
de prezenţa Dianei şi a lui Mugurel Chiri-

lă, personalităţi ale Operei din Timişoara,
o familie apropiată şi dragă comunităţii,
care a generat, de-a lungul timpului, momente de autentică încântare.
Sărbătorile reprezintă liantul dintre
generaţii, evenimente pline de bucurie,
în care comesenii se bucură de reîntâlnire. Strategic, ca să poată fi urmăriţi şi
de la distanţă de părinţi, copiii se află la
înălţime, masa lor fiind mai sus, unde
rabinul Neumann z.l. le vorbea membrilor
comunităţii. Fiind cei mai importanţi, locul
lor este chiar acolo, ei fiind primii zăriţi de
vizitatorii comunităţii.
LUCIANA FRIEDMAN
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Presa antisemită la sfârșitul
secolului al XIX-lea

Antisemitismul nu este un accident al
prezentului și nici un produs al secolului al
XX-lea, ci are o istorie lungă și complicată
în România. Trăsături ale antisemitismului modern pot fi detectate încă de la
mijlocul secolului al XIX-lea.
Pentru o astfel de explorare, un bun
exercițiu este consultarea publicațiilor
antisemite periodice. Bibliotecile ne oferă
surpriza unui număr mare de titluri, cu
acoperirea tuturor temelor iudeofobe
majore. Prin urmare, istoria intelectuală
a antisemitismului lui A.C. Cuza, din
„Apărarea Națională” și din alte publicații
cuziste, al lui C.Z. Codreanu și al presei
legionare ar trebui regândită pornind de
la această realitate.
Ceea ce frapează este virulența
discursului atunci când sunt aduse în
discuție „soluții” pentru rezolvarea „problemei evreiești”. Sunt propuse măsuri
precum: marginalizarea economică,
discriminarea legală (prin înrăutățirea
consecințelor prevederilor Constituției de
la 1866, care îi excludea pe evrei de la
acordarea drepturilor cetățenești), politici
administrative de intimidare care să ducă
la dezangajare socială sau emigrare
voluntară etc. Antisemiții nu se dădeau
în lături de la a amenința cu expulzări în
masă și aplicarea violenței fizice până la
linșaj. Lozincile de tipul „Afară cu jidanii!”
și „Moarte jidanilor!” se regăseau frecvent
în limbajul antisemiților.
Publicațiile antisemite, unele având
tiraje considerabile, jucau un rol progra
matic pentru organizațiile antisemite.
Avem ca exemplu organizarea mitingurilor antisemite din anul 1899. Ziarul
„Antisemitul” din București a convocat
de mai multe ori întruniri antisemite, care
s-au terminat în câteva cazuri cu violențe
împotriva evreilor și a proprietăților lor.
Pe 19 aprilie 1899, a avut loc la Bârlad o întrunire organizată de Comitetul
Național Studențesc din Iași, la care au
participat și studenții bucureșteni originari din Bârlad. La manifestație au fost
prezenți 13.000 de oameni care scandau
lozincile: „Jos jidanii!” și „Afară jidanii!”.
Ziarul „Antisemitul” relatează acest eveniment, descriindu-l ca pe un „impozant
meeting în care s-au pus bazele unei
mișcări antisemite în țară”. Aici s-au ținut
discursuri naționaliste și antisemite, dintre care s-a remarcat cel al lui Constantin
Brăescu, membru al Comitetului Național
Studențesc din Iași: „Trebuie să luptăm
pentru ca drapelul românesc să fâlfâie

mândru și liber, de va fi nevoie chiar și
deasupra cadavrelor jidovești”.
La Iași, pe 16 mai 1899, s-au adunat
la Circul Sidoli aproximativ 20.000 de
oameni pentru a asista la întrunirea antisemită (naționalistă) organizată de Comitetul Studențesc din Iași. Participanții
proveneau din toate categoriile socio-profesionale: profesori, magistrați,
doctori, studenți, negustori etc. După
ce s-au ținut discursuri incendiare des-

pre „pericolul jidovesc”, manifestanții
s-au răspândit în oraș în mai multe
grupuri și au jefuit și devastat casele și
magazinele evreiești, i-au luat la bătaie
pe evrei și au maltratat forțele de ordine
care au încercat să se interpună. Abia la
ora 10 seara s-a restabilit definitiv liniștea.
În timpul violențelor petrecute în ziua de
16 mai, s-au identificat răniți din rândul
populației evreiești, precum și din rândul
pogromiștilor.
Revenind la publicațiile antisemite,
voi face o scurtă prezentare a celor mai
importante ziare din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea și începutul secolului
al XX-lea.
„Trompeta Carpaților” a fost prima
gazetă politică și literară cu puternice accente antisemite. A apărut la
București, sub conducerea lui Cezar Bolliac, revoluționarul de la 1848. În 1866 a
făcut campanie împotriva acordării drepturilor politice evreilor români, criticând
venirea în țară a lui Adolphe Crémieux,
președintele Alianței Israelite Universale.
La 1869, ziarul publică un articol defăimător la adresa evreilor, în care li se aducea
acuzația de „omor ritual”.
„Arhiva Anti-Israelită” era ziarul Ali
anței Universale Anti-Israelite din Româ-

nia. În articolul-program susținea că lupta
împotriva evreilor nu trebuie întreprinsă
doar pe plan religios: „era dar neapărat
trebuință ca să apară un ziar care să arate publicului adevăratele motive pentru
care jidovii merită a fi disprețuiți de orice
om de bine”. Publicația, pe lângă faptul
că a reflectat activitățile Alianței Universale Anti-Israelite, a exploatat subiecte
precum creșterea demografică a lumii
evreiești sau „exploatarea” țărănimii din
Moldova de către evrei.
„România Jidănită” reiterează în articolele sale teorii ale antisemitismului modern preluate de la Fichte – teoria „stat în
stat /națiune în națiune”, care s-a regăsit
și în limbajul politic românesc (deputatul
Ghica Pantazi și Gheorghe Misail, în
Ședința Camerei din 22 februarie 1879).
Publicația cerea legi restrictive care să ia
evreilor dreptul de a fi brutari, măcelari,
birtași etc. Ziariștii de la „România Jidănită” promiteau că vor face agitații astfel
încât să poată intra în parlament cât mai
mulți antisemiți.
„Ecoul Moldovei” – publicație ieșeană
explicit antisemită condusă de Emilian
Manoliu, unul dintre capii mișcării iudeofobe din capitala Moldovei, fost actor la
Teatrul Național și consilier comunal în
guvernul conservator. Este cel mai longeviv ziar antisemit, apărând între 1890
şi 1906, și publicația care va semăna
cel mai mult cu „Apărarea Națională”.
Explicația simplă este asocierea cu
același personaj central în mișcarea
antisemită românească – A.C. Cuza.

Din activităţile de cercetare ale
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De la emancipare
la autoemancipare

Odată cu dobândirea încetățenirii și a
lansării luptei pentru consolidarea drepturilor obținute, a început o nouă etapă
în activitatea Uniunii Evreilor Pământeni
(UEP): stimularea și orientarea evreilor
spre autoemancipare. Desigur, acest
nou domeniu de activitate nu a fost o
invenție a Uniunii; ea a avut tradiție și
în istoria evreilor din România, încă din
secolul al XIX-lea. Conceptul apare și în
scrierile lui Iuliu Barasch, care în mijlocul
secolului al XIX-lea, mai exact, în anul
1862 a fost printre inițiatorii Societății de
Cultură Israelită, înființată cu scopul de
a răspândi cultura și stimula progresul
între israeliții din România, pentru a
ridica moralitatea și patriotismul în societatea evreiască. Articolul 2 al Statutelor
Societății preciza că se vor ține prelegeri
despre știință și literatură,
urmate de dezbateri. În
spiritul tradiției create de
respectiva Societate, al
cărei prim președinte a fost
Iuliu Barasch, într-un document programatic elaborat de UEP, la
sfârșitul Primului Război Mondial, erau
prevăzute următoarele noi sarcini: stimularea și călăuzirea maselor evreiești
spre autoemancipare; educarea lor civică, făcându-le conștiente de drepturile
și îndatoririle pe care le-au creat noile
așezări ale Țării Românești; cultivarea
maselor evreiești; se va veghea ca în
școlile evreiești, alături de programa
statului, să se predea limba și literatura
ebraică, precum și istoria evreilor; va
lucra pentru difuzarea printre masele
evreiești a comorilor cultural-spirituale
create de poporul evreu în cursul a trei
mii de ani de civilizație. În același timp,
Uniunea se va îngriji ca populația evreiască să primească o temeinică educație
românească.
În vederea desfășurării acestor
activități a fost creat în București un Cămin cultural al UEP. Căminul, cu sediul
pe strada Paris nr. 3, a fost inaugurat la
data de 7 septembrie 1919. Președinte
a fost ales Adolf Roller. În cuvântul inaugural, el a schițat un plan de activitate:
se vor organiza șezători; vor fi ținute
conferințe; va funcționa o universitate
populară; se va organiza o bibliotecă.
„Curierul Israelit” din 2 octombrie 1919
anunța prima șezătoare, în care a vorbit
Henric Sanielevici despre menirea istorică a poporului evreu. După conferință
s-au declamat poezii din opera lui G.
Coșbuc, iar I. Botoșansky a prezentat
creația lui Șalom Alehem.
La 13 octombrie au început cursurile Universității Populare Evreiești.
Despre activitatea așezământului în
primele șase luni de existență a apărut
o broșură în vara anului 1920. În scurtul
răstimp de șase luni, se arăta într-un
raport, Căminul UEP a ajuns un centru
cultural și social însemnat. Căminul a
fost înzestrat cu jocuri de societate: biliard, șah, table, precum și cu cele mai
importante ziare și reviste românești,
evreiești, franceze, germane și engleze. În cele 25 de săptămâni, la tribuna
Căminului s-au perindat conferențiari
evrei și români precum: Gala Galaction,
Costa-Foru, I. Brucăr, Barbu Lăzăreanu
ș.a. Pe lângă conferințe, care constituiau
miezul activității, s-au manifestat poeți,
cântăreți, actori, în cadrul unor programe
artistice. În ceea ce privește biblioteca,
activitatea ei s-a reflectat în numărul cititorilor. În perioada 17 septembrie 1919
– 1 februarie 1920 au fost citite 3308
volume. În cadrul Universității Populare
s-au predat următoarele cursuri: istoria
evreilor, limba ebraică, istoria literaturii
evreiești și române, economie politică,
istoria civilizației, limba engleză, limba
franceză, igienă, contabilitate. Așadar,
locuitorii evrei și chiar și neevrei au găsit
în Căminul cultural al UEP un important
centru cu activități instructive și atractive.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică

În numărul din 28 septembrie 1900 se
susține că Iașiul este locul unde a apărut
ideea antisemitismului.
„Antisemitul” apare la București între
1899 şi 1901. La 1900 devine organul
autorizat al Ligii Antisemite din România.
Susține în articolul-program că „datoria noastră este de a deștepta în țară
atențiunea românilor față de formidabila
invazie jidovească, ce ne amenință și
naționalitatea și existența, și de a arăta
în străinătate ce sunt jidovii”. Directorul V.
Constantinescu a fost unul dintre organizatorii întrunirii antisemite de la Iași, care
a declanșat pogromul din 16 mai 1899.
„Antisemitul” din Craiova era condus
de Constantin Zamphiropol, un personaj
controversat. În rubricile ziarului găsim
diferite știri referitoare la evrei, bancuri,
poezii antisemite, ironizarea unor cazuri
de botez, dar și noutăți în legătură cu
lucrările Ligii Antisemite din Craiova: manifeste antisemite lansate cu ocazia unor
întruniri, moțiuni, hotărâri adoptate etc.
Un titlu „Antisemitul” mai apare la
Brăila la 1906, după modelul celui din
București și Craiova. În cuprinsul său
regăsim tema excluderii evreilor din
economie și lozinci de tipul „Jos jidanii!”
„Jos Jidanii”, număr unic, apare în
contextul exceselor antisemite de la
București din 24 noiembrie 1897. Atunci
a avut loc la București un pogrom al
studenților naționaliști, care au devastat
magazinele și casele evreiești sub ochii
binevoitori ai poliției, care a intervenit doar
la final. Ca urmare a inițierii proiectului de
lege al ministrului de război, generalul
Anton Berindei, care urma să-i excludă
pe evrei din armată, rezerviștii evrei au
ținut o adunare publică în semn de protest. S-au alăturat și studenți români din
București și Iași, cu intenția vădită de
deturnare a manifestării. Protestele s-au
transformat rapid în manifestări violente
de stradă odată cu „năvălirea” studenților
înarmați cu bâte și bare de fier asupra
geamurilor prăvăliilor evreiești. Scandalul
a durat ore întregi, fără nici o intervenție
din partea poliției, al cărei prefect era pe
atunci Caton Lecca, un cunoscut antisemit. Deși proiectul de lege Berindei
nu a fost adoptat, agitațiile antisemite
provocate de studenți au continuat să se
extindă în țară.
În semn de protest față de excesele
antisemite, evreii au scos foaia „Jos
Vandalii”.
A apărut și revista satirică „HA! HA!
HA!”, în paginile căreia întâlnim atât
ironii virulente la adresa evreilor, cât și
caricaturizarea unor scene biblice, în
cheie antisemită.
MARIA MĂDĂLINA IRIMIA
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Interviu cu Florin Damian-Schwartz, responsabil al Obştii din Caransebeş

Nouă etapă de viață comunitară
la Caransebeș
Cu viața în față! E starea de spirit care se desprinde din tot ceea
ce-mi poveștește despre sine și despre obște medicul stomatolog Florin
Damian-Schwartz. Poate-i „de vină” vârsta; Schwartzy, cum i se spune,
e un om încă tânăr. Are 36 de ani, e tatăl unei fetițe care merge la
grădiniță, trăiește-n perspectivă. Obștea a renăscut și ea nu de mult,
readusă la viață de Ery Pervulescu, cunoscut cititorilor R.E.; viață
în care s-a implicat și invitatul rubricii, cu aceeași receptivitate față
de „binele Cetății”. Faptul reiese și dintr-o aserțiune despre modul în
care înțelege să-și practice profesiunea. La cabinetul propriu, deschis în
2012, după terminarea facultății la Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad
și absolvirea unui curs de specializare în implantologie la Universitatea „Carol Da
vila”, din Capitală, mai lucrează și „pentru cei fără posibilități financiare, mai exact,
pentru copiii din plasamentul de la Zăgujeni”. O face „cu mare drag”.
– Cum s-a produs revirimentul obștii?
– Mai întâi, am realizat că, numeric,
ne-am înmulțit: am ajuns la 34 de membri,
număr care în România depășește cifralimită pentru existența unei comunități,
necum a unei obști: au revenit în oraș
familii din Israel, s-au născut copii. Asta
s-a întâmplat în 2014. Pe urmă, ne-am
dat seama că se impun unele lucrări de
reabilitare a instituțiilor comunitare și am
hotărât – era-n 2015 – ca fiecare dintre

„Podurile
Toleranței”,
la a cincea ediție

În zilele de 16 și 17 mai a.c., în organizarea B’nai B’rith România, Forumul
”Moses Rosen” (B.B.R.), se va desfășura
cea de-a cincea (și ultima) ediție a proiectului „Podurile Toleranței”. Inițiat în
urmă cu șase ani de B’nai B’rith Europa,
respectiv de fosta președintă, Erika van
Gelder (z.l), proiectul viza cunoașterea
mai bună a istoriei, tradițiilor și culturii
comunităților evreiești din Europa Centrală și de Est de către populația majoritară.
Acest obiectiv a fost realizat pe deplin de
către B.B.R. și s-a dezvoltat pe parcurs,
dintr-un eveniment care se referea strict
la populația evreiască, transformându-se
într-o acțiune mai largă, prin includerea
unui mare număr de minorități naționale,
așa cum se va întâmpla la actuala ediție.
Cea de-a cincea ediție a fost onorată
(ca și cea de-a treia) de înaltul patronaj
al președintelui României, drept care
deschiderea oficială și sesiunea de comunicări din prima zi se vor desfășura la
Palatul Cotroceni.
Vor saluta evenimentul președintele
României, Klaus Iohannis, Serge Dahan,
președintele B.B.E., ing.José Iacobescu,
președintele B.B.R., dr. Aurel Vainer,
președintele F.C.E.R., prof. univ. dr. Ioan
Aurel Pop, președintele Academiei Române, și prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter,
Universitatea din București. În cele două
zile de comunicări, personalități din domeniul universitar, oameni de știință, cercetători reprezentând diferite minorități
naționale vor aborda și vor dezbate
tematica „Podurilor Toleranței”, respectiv
„Contribuția minorităților naționale din România la diversitatea și vitalitatea culturii
europene”.
Aspect de la a patra ediţie
a „Podurilor Toleranţei

Un concert simfonic organizat la Ateneul Român și un spectacol de muzică și
dansuri ale minorităților vor încheia cele
două zile ale simpozionului. (E.G.)

noi să plătească o contribuție lunară de
30 de lei. Și, cel mai important, după
părerea mea, s-a format o relație foarte
strânsă între noi, astfel încât am ajuns
ca aniversările să le celebrăm împreună.
– Despre ce lucrări e vorba?
– În 2015 a fost renovată fațada sinagogii, din fonduri ale F.C.E.R. și din
donații. Federația ne-a ajutat, în 2017,
să restaurăm sediul nostru administrativ
și să reabilităm casa mortuară a Cimitirului evreiesc din oraș. Ca să păstrăm
moștenirea evreiască, să menținem
viața religioasă în parametri normali de
funcționare, să organizăm evenimente
culturale, avem nevoie de un cadru
adecvat, fizic și spiritual. Este principala
mea preocupare de când conduc obștea.

– Un scurt istoric?
– Primele prezențe evreiești în Caran
sebeș sunt atestate în secolul al XVII-lea.
De altfel, cea mai veche piatră tombală
din cimitirul nostru datează din anul
1600. Chiar de la începuturile comunității
a existat Hevra Kadișa. În 1819 comunitatea din Caransebeș număra 50 de
membri. Numărul lor a crescut constant,
astfel încât, în perioada interbelică, a
ajuns la 500. Comunitatea, de rit neolog,
s-a făcut respectată prin activitatea unor
rabini iluștri ca dr. Horvitz z.l., prim-rabin
dr. Ernest Deutsch z.l., care, mai târziu, a
devenit prim-rabin al comunității evreiești
brașovene. Din 1960, comunitatea n-a mai
avut rabin propriu. În schimb, am beneficiat, ori de câte ori era nevoie, de prezența
prim-rabinului dr. Ernest Neumann z.l.,
din Timișoara; iarăși – o personalitate remarcabilă. N-am dus lipsă de oficianți de
cult nici în trecut, nici în prezent; ei fac să
răsune muzica sacră în sinagoga de care
toți suntem mândri, pentru că este una
dintre puținele sinagogi construite în stil
neogotic, la sfârșitul secolului al XIX-lea,
mai exact în 1894. Peste doi ani, respectiv
în 1896, sinagoga avea să fie dotată cu
o orgă Wegenstein, perfect funcțională
și astăzi. Ar mai fi și-un motiv subiectiv...
– Care?
– De această sinagogă se leagă prima
mea amintire de viață evreiască: aveam
șapte-opt ani când am participat la aprinderea lumânărilor de Hanuca.
– Raportarea la comunitatea lugo
jeană?
– Suntem într-o relație de prietenie.

Ne bucurăm de sprijinul conducerii
acesteia, în special, al președintelui Ivan
Bloch, care ne este alături la toate evenimentele. Sărbătorile le celebrăm atât la
sinagoga noastră, cât și la cea din Lugoj.
Asta, mai ales, în perioada rece a anului,
fiindcă nu avem sursă de încălzire pentru
sinagoga din Caransebeș. Este încă un
obiectiv pe care sper să-l ating.
– Cu ce ajutor?
– Intenționez să capacitez interesul
Primăriei Municipiului Caransebeș, al
autorităților locale, care ne-au sprijinit până acum financiar și logistic în
organizarea evenimentelor culturale.
Mulțumesc, cu acest prilej, primarului
Felix Borcean, city-managerului Andrei
Ungur, directorului Casei Municipale de
Cultură „George Suru” din Caransebeș,
Ioan Cojocaru. Firește, mă gândesc la
ajutorul F.C.E.R.
– Alte proiecte?
– Din inițiativa președintelui F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, și a directorului Joint
pentru România, Israel Sabag, care
ne-au vizitat de curând, inițiativă bine
primită de primarul Felix Borcean, vom
organiza primul Șabaton la Caransebeș.
Va fi, cred, începutul unei noi etape de
viață comunitară pentru obștea noastră.
IULIA DELEANU

„Nu e suficient să fii bun profesionist ,
trebuie să fii, în primul rând, om”

Simpozionul „Acad. Nicolae Cajal”, ediția a XIII-a, București, 22-24 martie 2018
„Memoria unui om de știință se perpetuează prin evenimente
științifice”, argumenta președintele Fundației „Academician
Nicolae Cajal”, dr. Irina Cajal Marin, organizarea manifestărilor
științifice purtând numele părintelui ei, „platformă de colaborare
între oamenii de știință din România cu cercetătorii pasionați și
valoroși din întreaga lume”. Simpozionul din acest an, cu tema
„Cercetare translațională. Actualități în virusologie”, realizat de
Fundație în colaborare cu Institutul de Virusologie „Ștefan S.
Nicolau”, Institutul de Cercetări Științifice Medicale „Academician Nicolae Cajal”, cu sprijinul Institutului Clinic Fundeni, s-a
derulat la Biblioteca Academiei Române.
Ajuns la ediția a XIII-a, simpozionul atestă faptul că, „în pofida dificultăților prin care trece, legate de finanțare, cercetarea
românească obține rezultate, continuă parteneriatele cu echipe
internaționale foarte puternice”, sublinia, în deschidere, acad.
prof. univ. dr. Irinel Popescu, președintele Academiei de Științe
Medicale. Un exemplu de colaborare științifică, evidențiat de
vorbitor, îl constituie cercetările în curs la Institutul Fundeni, sub
coordonarea prof. univ. dr. Sarah Ferber, de la Sheba Medical
Center, din Tel Aviv – Israel. Reușita lor „oferă mari speranțe
bolnavilor de diabet”.
Dezbaterile au debutat cu teme de virusologie, dat fiind că
academicianul Cajal a condus Institutul de Virusologie al Academiei Române, prezentate de cercetători ai Institutului. Subiecte
de cercetare translațională au fost dezbătute de specialiști de
la Institutul Clinic Fundeni și de unii dintre participanții de peste
hotare.
Evocările din sesiunea inaugurală s-au coagulat într-un re
member acad. Nicolae Cajal, personalitate reunind înzestrările
savantului, pragmatismul omului politic, modestia inteligenței,
bunătatea omului de omenie, spiritul său devenind încă o dată
vizibil, animându-i pe participanții din țară și de la renumite
centre de cercetare din SUA, Europa, Israel.
„Comunitatea medicală, dar și Academia Română dato
rează enorm acestui colaborator și demn urmaș al academicianului Ștefan Nicolau, înscriindu-și numele printre ale
celor mai de seamă specialiști în domeniul virusologiei din
România”. A fost pivotul evocării realizate de acad. Cristian
Hera, președinte interimar al Academiei Române. Aleasa
filiație spirituală și apartenență educațională au fost puse
în ecuație de secretarul general al Academiei, acad. Victor
Voicu: „Acad. Nicolae Cajal face parte dintr-un lanț uman de
mare semnificație, continuând și definind școala românească
de virusologie reprezentată de Constantin Levaditi și Ștefan
S. Nicolau, în care valoarea științifică se îmbină cu eleganța
comportamentală și noblețea de caracter”.
Deschiderea simpozionului a fost și un gest de neuitare față
de activitatea de lider comunitar a academicianului: președinte

al Federației, între 1994-2004; președinte al B´nai B´rith România (BBR), organizație reactivată în țară după 1995. Și aici
putem vorbi despre continuitate, fiindcă tatăl academicianului,
prof. univ. dr. Marcu Cajal, a fost ultimul președinte al BBR
până la desființare, după instalarea regimului comunist, iar fiul
lui, acad. Nicolae Cajal, primul președinte al Lojii reactivate.
De altfel, la sesiunea inaugurală au fost prezenți actuali lideri
ai F.C.E.R., C.E.B., BBR.
După ce a întărit remarcile antevorbitorilor privind
„inteligența, capacitatea științifică excepțională, umanismul”,
președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, i-a evidențiat înzestrările
de „mare pedagog și om al Cetății”, cu trimitere la activitatea
de parlamentar, „de la care a avut ce învăța”. Tactul, bonomia
i-au fost călăuze, atunci când, la rândul său, pe parcursul a
trei legislaturi în Parlamentul României, a apărat, în calitate de
deputat, interesele populației evreiești. Referindu-se la faptul
că acad. Nicolae Cajal a fost președintele F.C.E.R. în perioada
1994-2004, vorbitorul a mărturisit că, atunci când a fost ales
să conducă destinele comunității evreiești, și-a propus să-i
continue opera.
Confesiunile fostei sale studente, dr. Diana Loreta Păun,
în prezent consilier de stat în Departamentul Sănătate Publică
al Președinției României, a pus în valoare importanța relației
maestru-discipol, forță motrice care generează școli și, implicit,
tradiție în știință. Nostalgia subtextuală din evocarea anilor de
studenție s-a întrețesut cu venerația față de profesor: „De la
profesorul Cajal am învățat că, în viață, nu e suficient să fii bun
profesionist, ci trebuie să fii, în primul rând, om, să dai dovadă
de compasiune, toleranță, înțelepciune”.
„Timp de 30 de ani, cât a condus Institutul de Virusologie
– a accentuat actualul director, dr. Carmen Diaconu –, profesorul Cajal a reușit să-l transforme
E. SUHOR
într-un cadru stimulativ de cercetare”.
(Continuare în pag. 23)
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O carte fundamentală de educație iudaică: Hagada de Pesah
B. Tercatin,
acordând
autografe
la lansarea cărţii

(Urmare din pag. 7) și un important mo-

ment religios, reconfirmând legătura evreilor cu Dumnezeu,
stabilită pe vremea lui Avraham. Pe un
teritoriu creștin, cartea necesită explicații
pentru a se face mai bine cunoscută
relația dintre creștini și evrei. Prof. Marga
a pledat pentru explicația unor termeni
cum sunt Vechiul și Noul Testament, fiind
vorba de timpul elaborării scrierilor și nu
de pierderea valorii unuia față de celălalt,
de faptul că noua alianță nu înlocuiește
vechea alianță dintre evrei și Dumnezeu.
Hagada, a arătat el, acoperă toate treptele legate de religia iudaică. Ea obligă
părinții să explice tinerei generații esența
acesteia, ceea ce stimulează la întrebări.
Cartea este un imn adus lui Dumnezeu
și libertății unui popor.

Prof. univ. Carol Iancu:
Pesah – dobândirea libertății interioare
Referindu-se la autorii cărții, prof.
univ. Carol Iancu, de la Universitatea din
Montpellier, l-a caracterizat pe Baruch
Tercatin drept „un intelectual erudit și un
om al credinței”, care a avut o activitate
excepțională în stimularea relațiilor dintre
România și Israel, dintre evrei și creștini.
El este un om al condeiului, care se
străduiește să popularizeze spiritualitatea
iudaică. Carol Iancu i-a mulțumit și Marelui Rabin Menachem Hacohen pentru
contribuția sa. Legat de sărbătoarea de
Pesah, care a stârnit și stârnește multe
comentarii, vorbitorul a amintit trei lucruri
importante în explicarea sărbătorii: (1)
necesitatea dezavuării legendei omorului
ritual, unul dintre miturile fondatoare ale
antisemitismului, prin explicarea faptului
că în iudaism este interzisă consumarea
sângelui; (2) importanța identității evreiești
prin menținerea limbii și numelor ebraice,
relații reciproce corecte și credința monoteistă sub forma Dumnezeului care
e spirit; (3) responsabilitatea liderului
comunitar, exemplul cel mai concludent
fiind Moise, care și-a asumat condiția
poporului său și respectă o anumită etică
și morală. În acest context, Hagada are un
aspect pedagogic extrem de important și
obligă părinții să explice tinerei generații
esența religiei iudaice, ceea ce stimulează
formularea de întrebări. Cartea este un
imn adus lui Dumnezeu și libertății unui
popor. Carol Iancu a citat și opinii ale
șef-rabinului Alexandru Șafran despre
Pesah, momentul în care evreul scăpat
de robie și-a câștigat libertatea interioară.
El a menționat că a 70-a aniversare a
Israelului stă sub semnul Ierusalimului.

Prim-rabinul Rafael Shaffer:
Să nu lăsați Hagada intactă pe rafturi!
Prim-rabinul Rafael Shaffer a oferit
un răspuns la întrebarea: „De ce a fost
nevoie de această Hagada în limba
română, de vreme ce avem deja una?”
Pentru că este cartea însoțită de cele mai
multe comentarii, menite nu atât să caute
sensuri noi, cât să le apropie de oameni
pe cele existente. De aceea, vorbitorul a
îndemnat cititorii să nu lase cartea intactă
pe rafturi, ci să aibă grijă ca aceasta să
fie „folosită, ponosită, uzată și pătată
pe mesele de Seder și să stârnească
întrebări”. Totodată, prim-rabinul Shaffer

a prezentat un fragment din comentariile
adăugate la această ediție a cărții. El a
selectat omisiunea intenționată, în Tora,
a indicării locului exact al Muntelui Sinai
unde Dumnezeu i-a încredințat lui Moise
Cele Zece Porunci. Explicația a constat
în evitarea idolatrizării acestui loc, „așa
cum alte obiecte fără viață, făcute din
lemn sau din piatră, au fost venerate
de oameni. [...] Este mult mai potrivit ca
această chestiune să rămână învăluită
în ceața sfințeniei”. Astfel, vorbitorul a
deschis calea către lectura integrală a
unei cărți deosebit de valoroase pentru
gândirea iudaică.

Eduard Kupferberg:
Hagada se adresează
și generației tinere
Secretar general al F.C.E.R., Eduard
Kupferberg, a subliniat importanța Hagadei, respectiv a istoriei ieșirii din Egipt,
pentru copii, pentru generația tânără. Cu
toate acestea, este o poveste pentru oamenii mari, de fapt pentru patru generații,
așa cum semnifică tocmai episodul din
Hagada cu cei patru fii și modul în care
aceştia au în memorie și practică tradiția,
iar ultimul se dezice complet de tradiții.
Vorbitorul a arătat că mai există și un al
cincilea fiu, care nu se află la masa de
Seder. Comentariile din Hagada, a spus
el, pot aduce înapoi la masă pe cei care
nu mai cred.

trebuie să o citească toată lumea, a spus
vorbitorul. Paul Schwartz a vorbit despre
dragostea sa de istorie, curiozitate care
a fost trezită de regretatul Teodor Wexler
și, în context, a amintit „strădaniile unora”
– ultima dată a lui Adolf Hitler – de a face
să dispară poporul evreu.

Rabinul Naftali Deutsch:
Este o minune
Rabinul Naftali Deutsch, din partea
Chabad - România, a comparat prezentul eveniment editorial cu o minune, nu
numai prin realizarea grafică deosebită,
ci și prin importanța sa pentru evreii din
România (legile cu privire la Sederul
de Pesah). Citându-l pe Maimonide, cu
îndemnul: „Fiecare om trebuie să învețe
Tora”, vorbitorul a afirmat că autorii cărții,
Marele Rabin Menachem Hacohen și
ing. Baruch Tercatin, ne-au ajutat, prin
cartea de față, să punem în practică
aceste cuvinte.

Pr. Prof. Univ. Dr. Emilian Cornițescu:
Afirmarea comunității
de valori iudeo-creștine

Pentru pr. prof. univ. dr. Emilian
Cornițescu, lansarea a fost un prilej de a
ilustra, cu ajutorul unor exemple extrase

Ing. Paul Schwartz:
O carte pe care trebuie
să o citească toată lumea
Președintele C.E.B., ing. Paul
Schwartz, și-a manifestat satisfacția față
de conținutul și forma grafică a cărții și
a felicitat-o pe traducătoarea ei, Diana
Medan, și toată echipa Editurii Hasefer,
scoțând în evidență prefața semnată de
Marele Rabin Menachem Hacohen și
calitățile de om de cultură și de cult ale
ing. Baruch Tercatin. Este o carte pe care

Medalia de Onoare „Elie Wiesel“

din recenta sa carte „Sfintele Paști și
Pesah, Rusaliile și Șavuot”, apărută la
Editura Arhiepiscopiei Tomisului, originile ebraice ale unor cuvinte din limba
română. „Dorim să facem la Constanța
un Centru Iudeo-Creștin, unde să popularizăm legătura între Vechiul și Noul
Testament”, a anunțat vorbitorul, accentuând asupra faptului că „noi suntem fiii
aceluiași părinte, Avraham”. El a dăruit
câte un exemplar din cartea lui „Sfintele
Paști și Pesah, Rusaliile și Șavuot”,
scrisă „în respectul valorilor spirituale
iudeo-creștine”, președintelui F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, și președintelui C.E.B.,
ing. Paul Schwartz.

Alexandru Marinescu:
Rezultatul unui efort colectiv
Alexandru Marinescu, directorul CIEP,
a mulțumit vorbitorilor care au elogiat
echipa ce a răspuns de editarea cărții:
Diana Medan (traducere), Ileana Buculei
(corectură), Gabi Ionescu (paginație),
Gheorghe Chiru (machetă), Camelia
Andrei și alții, și a îndemnat la citirea
aceastei ediții a Hagadei, tipărită la RCR
Print.
Prin generozitatea coautorului cărții,
ing. Baruch Tercatin, o bogată tratație,
pregătită de echipa de maeștri culinari condusă de Ilona Mudava, de la
Complexul alimentar „Băluș” – Căminul
„Rosen”, din cadrul DASM (director dr.
Mona Bejan) a fost oferită participanților
la manifestarea realizată prin strădaniile
colectivului de la Departamentul Cultură, Artă, Media (Silvia Solomonovici,
Laurențiu Zilberman, Alexandru Câlția),
condus de Robert Schorr, și ale Oficiului
Administrativ, coordonat de Jean Bercu,
din cadrul M.E.F.A.L.E.(director Silvian
Horn).
În final, vorbitorul i-a urat lui Baruch
Tercatin viață lungă și sănătate, cu împliniri și bucurii, subliniind că apariția volumului cu puțin înainte de ziua acestuia de
naștere, încununează cei 90 de ani ai săi
cu o nouă reușită prestigioasă.

Douăzeci și cinci de ani de la înființarea
Consiliului pentru Minoritățile Naționale

După alegerile parlamentare de la sfârșitul anului 1992
s-a pus problema constituirii unui organism specializat pentru
minoritățile naționale. Guvernul României s-a consultat cu o
serie de organisme internaționale specializate în relațiile interetnice și astfel a fost creat Consiliul pentru Minoritățile Naționale.
Conform prevederilor Constituției din 1991, înființarea Consiliului trebuia avizată de către Curtea de Conturi, dar având în
vedere că aceasta a fost înființată abia în 1992, s-a decis ca
forul să fie „organism consultativ al Guvernului”.
Consiliul pentru Minoritățile Naționale a fost creat ca
un organism mixt, compus din reprezentanții organizațiilor
minorităților naționale legal constituite până la 30 septembrie
1992 și din reprezentanți ai unor organisme ale administrației
centrale la nivel de secretar de stat sau director general.
Consiliul a funcționat în coordonarea Secretarului General al
Guvernului (1993-1996, Viorel Hrebenciuc) și a fost condus din
punctul de vedere al activității curente de un Secretar Executiv
(1993-1997, Ivan Truțer).
Obiectivul principal a fost aducerea la aceeași masă a
reprezentanților organizațiilor minorităților naționale și celor de
la diferite ministere pentru rezolvarea unor probleme importante
ale minorităților naționale.
Un instrument important la începutul activității a fost mărirea timpului de emisie pentru emisiunile minorităților naționale
la radio și televiziune. Tot în această perioadă s-a realizat și
prima emisiune pentru romi. Erau primii pași spre înțelegerea
la scară mai largă, la nivelul societății, a specificului și problemelor minorităților.
Presa minorităților naționale, finanțată integral de către
Consiliu, prin alocații de la bugetul de stat, a avut și ea un rol
deosebit în cunoașterea activității organizațiilor minorităților
naționale, a obiceiurilor și tradițiilor lor.
De asemenea, conlucrarea cu Grupul Parlamentar al
Minorităților Naționale de la Camera Deputaților a fost extrem
de importantă.
Consiliul pentru Minoritățile Naționale a avut un rol determinant în activitățile internaționale, europene și regionale,
precum: pregătirea Reuniunii Consiliului Europei de la Viena
(octombrie 1993), unde România a fost primită ca membru cu
drepturi depline în Consiliul Europei; redactarea Convenției-

Cadru a Consiliului Europei pentru Protecția Minorităților
Naționale; redactarea concluziilor de la Grupul de lucru pentru
istoria romilor; pregătirea de reuniuni internaționale cu tematică
specifică, organizate de către ONU, Consiliul Europei și OSCE.
Consiliul a participat activ la cele două reuniuni europene
pe problematica minorităților naționale organizate la Budapesta
și a organizat reuniuni pe teme precum învățământul pentru
minoritățile naționale, rolul minorităților naționale în securitatea
națională și europeană, Seminarul European pentru Toleranță,
organizat la București de către Consiliul Europei și OSCE. Reuniunea pentru problemele minorităților naționale a fost condusă
de acad. Nicolae Cajal, președinte al F.C.E.R. în acea perioadă.
Din istoria instituției mai este de notat organizarea celei mai
importante reuniuni europene pe problematica minorităților
naționale a Consiliului Europei, cu participarea a 17 țări membre ale Consiliului Europei, în septembrie 1996, la București.
De asemenea, Secretarul Executiv al Consiliului pentru
Minoritățile Naționale, Ivan Truțer, a fost membru al delegației
României care a participat la negocierea și semnarea Tratatului
de bază cu Ungaria.
Membru fondator al Consiliului pentru Minoritățile Naționale,
F.C.E.R., prin reprezentanții ei, a avut un rol determinant în
întreaga activitate a Consiliului.
Întotdeauna a existat în România un dialog intercomunitar,
mai mult sau mai puțin dezvoltat. După 1989, acest dialog a fost
în general unul bun, cu mici excepții, generate de unii politicieni
cu viziuni diferite față de minoritățile naționale. Trebuie amintită
campania antimaghiară din 1990-1995, campania antisemită de
lungă durată din 1990-1994 (în special, împotriva Șef-Rabinului
Dr. Moses Rosen). Din fericire, prin eforturile unor oameni politici dar și ale unor lideri de comunități ale minorităților naționale,
aceste campanii au putut fi izolate.
„Sunt multe de amintit din cei 25 de ani ai Consiliului. Ce
rămâne cu adevărat, însă, este faptul că a fost o perioadă
fructuoasă pentru așezarea relațiilor interetnice pe baze solide”,
a precizat Ivan Truțer.
Astăzi, Consiliul pentru Minoritățile Naționale funcționează
ca organ consultativ al Guvernului, în cadrul Departamentului
pentru Relații Interetnice.
IVAN TRUȚER
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Eisenstädter S. Ignátz de Buziaş

„Omul anului” și „Cartea anului” în Israel

comunității evreieşti din
„Respectul și iubirea
Cetate. În 1872, sinagoga
unanimă câştigate de
a fost re-inaugurată, în
Ignatz S. Eisenstädter în
prezența Împăratului Franz
decursul celor treizeci de
Joseph I care, probabil cu
ani de activitate şi-au găaceastă ocazie, îi confirmă
sit expresia la 9 aprilie
titlul nobiliar Buziási (de
1893, la funeraliile sale,
Buziaş).
la care au participat, în
Elogiul primarului şi
afara oficialităților şi vârfuistoricului Josef Geml este
rilor evreimii de aici, toate
cu atât mai impresionant,
comunitățile religioase din
cu cât vine de la cineva
Ungaria de Sud, corporațiile
care nu poate fi bănuit de
comerciale şi industriale, fie
a fi părtinitor. „Oameni preîn masă, fie prin delegați.
cum Ignatz S. Eisenstädter
10 000 de persoane au
de Buziaş se numără prinmers în cortegiul funerar,
tre rarele apariții în lumea
o mulțime pe care oraşul
afacerilor şi în viaţa sonu o văzuse până atunci”.
cială. Bogat în averi şi
Cronicarul este Josef Geml,
onoruri pământeşti, nu şi-a
primar al oraşului Timişoara
îngăduit odihna. Activitatea
între 1914 şi 1919, autorul
era o necesitate pentru el,
volumului Vechea Timişoa
cea dedicată inimii recură, publicat în anul 1927.
noscătoare a omului, căci
Cine era această perniciodată nu era condus de
sonalitate de la care mii
impulsuri egoiste. Impulsuşi mii de oameni voiau sările acțiunilor sale erau noşi ia rămas bun? Buziási
bila ambiție de a promova
Ignatz Simon Eisenstädter
tot ceea ce era bun, nobil
s-a născut în anul 1830
şi patriotic. Prin multiplele
în Imperiul Habsburgic, la
sale talente şi calitățile
Becicherecu Mare (azi în
atractive ale personalității
Serbia), fiind unul dintre cei
sale a cucerit din zbor nu
zece copii ai unei familii înPERSONALITĂȚI numai iubirea şi respectul
stărite. Firma „Eisenstädter
coreligionarilor săi, ci şi ale
& Comp.” din Viena era atât
TIMIȘORENE
cetățenilor oraşului, care
de prosperă şi meritele lui
Simon Eisenstädter, proprietarul firmei l-au ales în fruntea a numeroase instituții
şi tatăl lui Ignatz, atât de mari, încât în culturale şi comerciale”.
Niciun urmaş al familiei Eisenstädter
1812 i s-a conferit particula nobiliară
nu a mai rămas în oraş. Muzeul Banatului
„von Buzias”.
După studii comerciale, tânărul s-a în- şi-a exprimat dorința să achiziționeze de
rolat în armata honvezilor şi a participat la la un colecționar tablouri cu portretele
revoluția din 1848-1849, fiind avansat, în unor membri din ilustra familie, care ar
cele din urmă, locotenent-major. În 1854 evoca personalitatea celui care a fost şi
a venit la Timişoara în afacerea angro- ar putea redeveni o mândrie pentru oraş
sistă de manufactură a familiei. A avut o şi pentru comunitatea evreilor. Să sperăm
carieră fulminantă, fiind ales preşedintele că această intenție se va realiza.
GETTA NEUMANN
Camerei de Comerț şi Industrie din Timişoara, director al filialei din Timişoara a
Băncii Naționale a Austriei, preşedinte
al Societății Lloyd’s şi membru în corpul
de reprezentanți ai oraşului liber crăiesc
Recent a plecat dintre noi una dintre
Timişoara. De numele lui se leagă con- cele mai importante personalităţi pe care
struirea căii ferate Timişoara - Orşova, ca le-au dat Timişoara şi evreimea acestui
şi înființarea a numeroase întreprinderi şi oraş comunităţii ştiinţifice internaţionale.
mori mecanice. A contribuit la construirea Peter Freund, Cetăţean de Onoare al
Teatrului „Ferenc József”, prin cumpăra- urbei de pe Bega şi, totodată, Doctor Horea unui mare număr de acțiuni. E impo- noris Causa al Universităţii Politehnice,
sibil să enumerăm toate pozițiile pe care a rămas mereu ataşat de oraşul în care
le-a deținut şi să prezentăm impactul pe s-a născut şi unde a absolvit facultatea.
care l-a avut asupra dezvoltării economi- Profesor emerit, timp de zeci de ani, al
ce şi culturale în oraş şi în comunitatea Universităţii din Chicago, Freund a fost un
evreilor.
candidat cu șanse la câștigarea Premiului
Rolul lui în proiectul de construire a Nobel pentru fizică pentru inovaţiile sale
Sinagogii din Cetate, inaugurată în 1865, în diverse domenii, în special în fizica
a fost esențial. Numele lui apare, cu particulelor şi în „teoria stringurilor”.
litere mari, aurite, pe placa de marmură
Peter George Oliver Freund s-a născare consemnează acest eveniment, în cut în anul 1936 şi a crescut într-o familie
semn de recunoştință pentru dăruirea evreiască binecunoscută din Timişoara.
şi generozitatea lui (orga, de fabricație Tatăl său, Josef Freund (1901-1982),
Wegenstein, a fost cadoul lui). Din a fost chirurg şi ginecolog școlit la mai
1870 a ocupat funcția de preşedinte al multe universităţi din Germania. În 1935
a înfiinţat în centrul Timişoarei o clinică
privată cunoscută ca Sanatoriul Freund.
Între 1940 şi 1944, când evreilor le-a fost
interzis să fie trataţi de medici neevrei,
iar medicilor evrei nu le-a fost permis
să trateze neevrei, Sanatoriul Freund
a fost principalul spital în care se trata
populaţia evreiască. Mama sa, Rózsi,
cântăreaţă de operă, era născută la Lugoj, în familia unui cunoscut comerciant
de textile. Numeroşi membri ai familiei
au pierit în Holocaust, fiind deportaţi din
Transilvania de Nord.
În copilărie, Peter a fost campion de
înot şi floretă, părinţii educându-l într-un
spirit al sportivităţii. După absolvirea Liceului Loga din Timişoara, Peter Freund
s-a înscris la Politehnică, pe care a fost
obligat să o întrerupă în momentul în care
Securitatea l-a arestat în timpul manifestaţiei anticomuniste din 1956. În cele
din urmă, în 1958 a absolvit Politehnica
timişoreană cu titlul de master.

Doctoratul la Viena,
N. Robu, Peter Freund (centru) şi Viorel Şerban. Foto: L. Gordea
cercetarea din Elveţia,
studiile postdoctorale
la Princet on şi apoi
cariera universitară
de la Chicago nu l-au
izolat de viaţa culturală
şi socială. De fapt, încă
de la Timişoara, a fost
implicat în viaţa literară
şi, complementar fizicii
de elită mondială, a
scris mereu. Volumele
sale de nuvele, unele
în engleză, altele în
română, reprezintă o
introducerea extra-dimensiunilor spaţilectură plină de înţelepciune şi umor. Po- ale şi a descoperit mecanisme prin care
vestirile sale sunt culese în volumul „West aceste extra-dimensiuni se înfăşoară pe
of West End” publicat pe site-ul literar ele însele („curling up”). Freund a con„Exquisite Corpse”. De asemenea, este tribuit la teoria monopolului magnetic,
autorul a două nuvele: „The Fine Under- a suprasimetriei, a supragravitaţiei, la
wear of Consciousness” („Lenjeria fină a aspectele teoretice numerice ale teoriei
conștiinţei”) şi „Upside Down” (“Cu susu-n coardelor şi la fenomenologia hadronilor.
jos”), precum şi al romanului „Belonging”
A vizitat comunitatea evreiască din
(„Apartenenţă”). Împreună cu un prieten Timişoara ori de câte ori s-a aflat în
din copilărie, scriitorul Radu Ciobanu, a acest oraş. Rămâne de neuitat seara de
scris cartea „Dialog peste Atlantic”, care Şabat petrecută împreună... Până la ore
a apărut în România în anul 2006 şi ur- târzii din noapte, noi, nişte necunoscători
măreşte destinele celor doi autori. Freund într-ale fizicii, i-am pus întrebări despre
a mai publicat cartea „A Passion for Dis- dimensiuni, despre extratereştri, despre
covery” („O pasiune pentru descoperiri”), sfere ale cunoaşterii la care mintea noascuprinzând însemnări biografice despre tră nu are acces... A ştiut să ne facă să
fizicieni şi matematicieni iluştri.
înţelegem, a explicat atât de simplu şi
Împreună cu israelianul Haim Harari, clar, încât cele mai grele teorii păreau
el a descoperit în anul 1968 o lărgire a lucruri fireşti ale lumii în care trăim. Nu a
modelului dual originar care, într-o inter- râs de întrebările noastre naive, ci a fost
pretare ulterioară, a dus la dezvoltarea încântat de curiozitatea noastră.
teoriei coardelor închise. Începând cu
Plecarea dintre noi a profesorului
jumătatea anilor 1970, Freund a cerce- Peter Freund z.l. este o pierdere imensă,
tat Teoria Kaluza-Klein şi mecanismele dar ne rămâne speranţa unor dimensiuni,
compactificaţiei şi a aplicat aceste teorii încă nedescoperite sau cuantificate, unde
în cosmologie.
un asemenea suflet şi o asemenea minte
Freund s-a numărat printre pionierii îşi continuă existenţa.
realizării unificării moderne a fizicii prin
LUCIANA FRIEDMANN

O personalitate de o importanță covârşitoare pentru oraş şi comunitate

Pe 22 martie 2018, la Institutul Cultural Român din Tel Aviv a avut loc manifestarea „Omul Anului 2017” și „Cartea
Anului”. Au fost acordate Diplome de
Excelență și medalii unor personalități
din România și Israel care s-au distins în
cursul anului trecut în promovarea dialogului intercultural și interetnic, au excelat
în scrisul românesc, au dovedit respect și
prietenie față de comunitatea evreiască
și valorile iudaismului. O manifestare de
suflet, în care a fost onorată valoarea, au
fost conferite diplome și medalii, scriitorii
au oferit cărți și autografe, s-au făcut fotografii, s-a cântat, o adevărată atmosferă
de sărbătoare!
Manifestarea a fost organizată de
Centrul Cultural Israeliano-Român din
Tel Aviv (președinte Teșu Solomovici) și
Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă
Română (președinte Dragoș Nelersa), cu
sprijinul Institutului Cultural Român din Tel
Aviv (director general Martin Salamon).
Și pentru că manifestarea a avut loc în
ajunul Paștelui, scriitoarea Aura Christi
a recitat un Psalm din noul ei volum
de versuri, rabinul Iosef Wasserman a
intonat un Psalm biblic, iar Micha Harish,
președintele A.M.I.R. (Organizația Unitară a Israelienilor Originari din România),
a subliniat importanța sărbătorii ieșirii
iudeilor din robia egipteană, în urmă cu
mii de ani, și i-a felicitat pe distinșii oaspeți
români și pe premianți.
Cu vii aplauze a fost întâmpinat Victor
Opaschi, secretar de stat la Secretariatul
de Stat pentru Culte, care, după ce a
mulțumit pentru Diploma de Excelență
„Omul Anului” și Medalia guvernamentală
numismatică „Terra Sancta” care i-au fost
conferite, a ținut un discurs consistent și
emoționant. Oficialul român a evocat anii
de copilărie și adolescență din Dorohoiul
natal, unde a cunoscut bine evreimea locală și a avut numeroși prieteni evrei. (Doi
dintre ei, între care rabinul Wasserman,
se aflau în sală). Vorbitorul și-a reamintit
cu plăcere de anii când a fost consilier
prezidențial, în cursul cărora s-au petrecut câteva evenimente istorice deosebite

în viața societății românești și, în special,
a comunității evreiești din România. Este
perioada în care, pentru prima oară, un
șef de stat român a vizitat o sinagogă,
fiind primit cu Tora și sunete de șofar,
perioada în care președintele de atunci al
României, Ion Iliescu, a decis înființarea
Comisiei Internaționale pentru studierea
Holocaustului din România, în fruntea
căreia a stat scriitorul Elie Wiesel, laureat
al Premiului Nobel pentru Pace. Distinsul
demnitar român a rezumat și bogatul program guvernamental de susținere a vieții
religioase și laice evreiești din România,
salvgardarea patrimoniului iudaic fiind un
obiectiv preferențial.
Diplome de Excelență „Omul Anului”
și medalii au fost conferite următoarelor
personalități: acad. Nicolae Breban,
acad. Răzvan Theodorescu, general (în
rez.) prof. dr. Mihail E. Ionescu, scriitoarei Aura Christi, redactor-șef al revistei
„Contemporanul-Ideea Europeană”, dr.
Aurel Vainer, președintele F.C.E.R., dr.
ec. Ilie Ionel Ciuclea, av. Cătălin Radu
Dancu, consulul României la New York,
dr. Răzvan Voncu, dr. Irina Cajal, dr. Zvi
Bercovici, Consul Onorific al României la
Ierusalim, José Iacobescu, președintele
B’nai Brith România, Alexandru Marinescu, redactor-șef al revistei „Realitatea
Evreiască” și directorul Editurii Hasefer,
dr. Janina Ilie, scriitorului Ion Cristofor și
rabinului Iosef Wasserman.
Juriul a încoronat cu premiul „Cartea
Anului” volumele cele mai valoroase
din producția-record de carte din 2017
a scriitorilor israelieni de limbă română.
Astfel, premii pentru poezie, roman, proză scurtă, critică și istorie literară, critică
teatrală, memorialistică, istorie, reportaj,
umor, traducere și jurnalistică au fost
decernate lui G. Mosari, Alexandru Andy,
Beatrice Bernath, Teșu Solomovici, Paul
Leibovici, Magdalena Brătescu, Madeleine Davidsohn, Ada Shaulov, Edgard Bitel,
Theodor Toivi, Rodica Grindea, Harry Bar
Shalom, Ioana Toff, Petre Cioclu, Any
Shilon și Adina Rosenkrantz-Herșcovici.
TEȘU SOLOMOVICI

Peter Freund z.l., frumuseţea egală a minţii şi sufletului
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Crimă cu caracter antisemit în Franța

O mare parte a clasei politice și opiniei
publice franceze este profund revoltată și
îngrijorată din cauza asasinării lui Mireille
Knoll, supraviețuitoare a Holocaustului.
Crima s-a petrecut în apartamentul victimei, căreia i s-au aplicat 11 lovituri de cuțit
iar apoi, pentru a îngreuna cercetările,
cei doi făptași au incendiat apartamentul
victimei. Această faptă abominabilă este
un nou semn al creșterii antisemitismului
în Franța. Potrivit unuia dintre asasinii lui
Mireille Knoll, în timp ce o ataca, complicele lui a strigat „Allah Akbar”. Asasinatul
a avut loc la un an de la omorârea, de
asemenea din motive rasiale, a unei alte
evreice, Sara Halimi.
Președintele Emmanuel Macron, care
a participat (ca persoană particulară) la
înmormântarea supraviețuitoarei Holo
caustului, a transmis condoleanțe familiei
și a condamnat noua explozie de antisemitism. „Îmi exprim emoţia în faţa crimei
înfiorătoare comise împotriva doamnei
Knoll. Îmi reafirm hotărârea absolută de
a lupta împotriva antisemitismului”, a
declarat președintele Franței.
Consiliul Reprezentativ al Instituţiilor
Evreieşti din Franţa (CRIEF), împreună cu
numeroase asociaţii, i-a chemat pe francezi la un „marş alb”. 30.000 de persoane
au participat la această demonstrație la
Paris în memoria victimei, menită să atragă atenția asupra revirimentului antise-

mitismului din
Franța. Printre
participanți,
numeroși oameni politici,
membri ai guvernului, ai
unor asociații
care militează
pentru drepturile omului. Cum,
de multe ori, manifestările antisemite
provin atât dinspre extrema dreaptă, cât
și dinspre extrema stângă, organizatorii
marșului au protestat împotriva prezenței
la manifestație a liderului Frontului
Național, Marine Le Pen, și a liderului
Franței Nesupuse (radicalii de stânga),
Jean-Luc Melenchon. Francis Kalifat,
președintele CRIEF, a declarat cotidianului „Le Monde” că „există un antisemitism
tradiţional al extremei drepte, un antisemitism arabo-musulman şi antisemitismul
extremei stângi, care se caracterizează
printr-o veritabilă obsesie antiisraeliană“.
Demonstrații „albe” au fost organizate și
în alte orașe ale Franței.
Comunitatea evreiască din Franţa,
care reprezintă azi sub 1% din populaţie, este ţinta unei treimi din infracţiunile
motivate de ură, înregistrate în această
ţară. Un studiu publicat în Hexagon, care
se ocupă de manifestările de ură față de
evrei, a arătat că în
ultimii 10 ani aproximativ 60.000 de evrei
au părăsit Franța. Și
dacă în 1998 au fost
înregistrate 81 de acte
cu caracter antisemit,
în 2017 numărul lor a
fost în jur de 400.
Președintele Macron a declarat că va
iniția un program detaliat de combatere
a antisemitismului în
Franța.
EVA GALAMBOS

Edgar Papu – 25 de ani de postumitate

XX-lea se numără Sol Liptzin și Israil Bercovici, fostul secretar literar al Teatrului
Evreiesc din București.
Cântecele sale au o intonație melancolică, duioasă; de exemplu, cel dedicat
orașului Iași: „Bătrân oraș cu ulițe cotite/îți
bate noaptea-n geamuri culori neadormi
te,/ de unul singur umblu, amurgul singur
umblă/ca unul ce-a fost floare și frunză
e și umbră./ îmi strîng din pași ecoul, îl
stinge noaptea-n mine/ și nimeni nu-i
surâde acestei nopți, chiar nimeni”.
Scrisorile către frumoasa Malca sunt
emoționante prin patosul  și sinceritatea
lor. Velvel folosește adesea onomatopee
împrumutate din glasul păsărilor. Originalitatea sa este de necontestat. Un urmaș
celebru al acestui adevărat trubadur este
Itzik Manger. Deși limba idiş este vorbită
de tot mai puțini evrei, literatura idiș nu
moare, ci rămâne o pagină de neșters în
cultura iudaică.
BORIS MARIAN MEHR

La comemorarea Zilei ostașilor turci
căzuți în Primul Război Mondial, desfă
șurată la Cimitirul Eroilor Turci din Bucu
rești, au participat reprezentanți și con
ducători ai vieții socio-politice, religioase,
ai organizațiilor de minorități naționale
din România, diplomați. F.C.E.R. a fost
reprezentată de președintele C.E.B., ing.
Paul Schwartz.
De Ziua ostașilor turci este marcată
victoria de la Gallipoli, de la care, în
2018, se împlinesc 103 ani. Campania
militară a avut loc în timpul Primului
Război Mondial, între 25 aprilie 1915-9

ianuarie 1916. Forțele Antantei au lansat
un atac naval, care ar fi trebuit să permită
debarcarea în Peninsula Gallipoli pentru
cucerirea Constantinopolului (azi, Istanbul). Atacul a fost respins de forțele turce.
Campania a constituit baza războiului
turc de independență și a proclamării,
opt ani mai târziu, a Republicii Turcia,
sub conducerea lui Mustafa Kemal
(Kemal Atatὔrk).
Ceremonia a fost organizată de Ambasada Turciei în România, avându-l
amfitrion pe E.S. Osman Koray Ertaș,
ambasadorul Turciei la București. (I.D.)

Velvel Zbarjer, un trubadur evreu

Velvel Zbarjer (1824, Zbarazh – 1884,
Istanbul?), numit la naștere Benjamin
Wolf Ehrenkrantz, a fost un poet și interpret evreu galițian, precursor al teatrului
evreiesc în idiș. El s-a stabilit în România
în 1845, după ce a fost izgonit din târgul
natal, creațiile sale fiind categorisite drept
„scandaloase”.  A fost un timp profesor
pentru aspiranții la meseria de actor
în Botoșani, apoi a colindat în diverse
orașe, Iaşi, Galaţi, Piatra Neamţ, unde
a dat reprezentații ca interpret, autor
de skeciuri, cântece etc. Era bine primit
peste tot. Se mulțumea cu un pahar de
vin, cu miere. Se inspira mult din folclorul
hasidic. În anul 1865 decide să-și publice
cântecele, aflând că alți trubaduri se dau
drept autori ai creațiilor sale. A recurs la o
ediție idiș-ebraică. Pleacă la Viena, unde
locuiește între anii 1878-1884, apoi la
Istanbul, unde se căsătorește cu iubita
sa, Malca, şi unde își petrece ultimii ani.
Scriitorul idiș Itzik Manger publică în
1937, sub formă de epistole, povestea
acestei vieți neobișnuite. În 1992 a apă
rut la Ed. Kriterion volumul „Velvel Zbarjer
scrie scrisori frumoasei Malcale”, în traducerea lui Iosif H. Andronic și Paul Drumaru.
Numele său era deja cunoscut din enciclo
pediile iudaice apărute după moartea sa. A
fost pomenit și de scriitorul Isac Bashevis
Singer, laureat al Premiului Nobel.
Primul poem cunoscut scris de Zbarjer
a apărut în 1848, la Viena, fiind bazat
pe o parabolă talmudică, iar în 1855, la
Iași, a apărut un text în ebraică despre
hasizi. Cântecele sale în idiș au apărut în
1865, 1869,1878 la Viena și la Lemberg
(Lvov),  în 1874 la Przemysl, la Berlin în
1891, la Brăila, cu caractere și alfabet
român, în 1902. Era o celebritate în lumea
evreilor din România și din țările vecine.
Printre popularizatorii săi în secolul al

Un mare căr turar, da, dar…
Împlinirea unui sfert de veac de la
plecarea dintre noi a gânditorului Edgar
Papu (13/26 sept. 1908-30 martie 1993)
a fost marcată la 28 martie a.c., din
inițiativa acad. Eugen Simion, cu sprijinul
Muzeului Național al Literaturii Române
din București și al inimosului ei director,
conf. univ. dr. Ioan Cristescu, prin evocarea desfășurată sub genericul „Între
sincronism și protocronism”. A fost prima
manifestare postumă, cu caracter publicinstituțional consacrată personalității
sale, marginalizarea sa de până în prezent determinându-mă să calific ultimul
sfert de veac drept cel al postumității sale,
în sens de posteritate degradată.
Moderată de prof. Silviu Angelescu, în
cadrul evocării „Edgar Papu” au luat cuvântul criticul literar Eugen Simion, autorul
recentei apariții editoriale „Posteritatea
lui Eugen Lovinescu” (Ed. Tracus Arte,
2017), unde dă la iveală primul demers
deontologic onest despre protocronism,
elaborat de un intelectual ce nu aderase la
această idee, precum și un alt fost student
al prof. Papu, teoreticianul literar Mircea
Martin, care a plasat opera magistrului
său în descendența gândirii lui Tudor
Vianu și a lui Lucian Blaga, ca reprezentând o punte creatoare între raționalismul
primului și intuiționismul celui de al doilea.
În continuare, a rostit câteva cuvinte de
prețuire editorul Valentin Ajder, directorul
Editurii Eikon, mărturisindu-și intenția
de a publica o serie de autor, un proiect
îndrăzneț, fiindcă opera lui Edgar Papu
se întinde pe parcursul a 65 de ani și
cuprinde zeci de mii de pagini.
Invitat să rostească o alocuțiune, semnatarul acestor rânduri a schițat câteva
repere legate de percepția și receptarea
moștenirii literare lăsate de personalitatea evocată, făcând precizarea că viața
literară post-decembristă a încercat să
evacueze opera sa din spațiul cultural,
să-i diminueze meritele și contribuțiile, să
ignore demersurile exegetice asupra operei sale și, mai ales, să acrediteze ideea
că E. Papu ar fi autorul unei singure cărți,
„Din clasicii noștri. Contribuții la ideea
unui protocronism românesc”. Se cere,
totuși, admis că, fără această carte, notorietatea autorului n-ar fi depășit granițele
cercurilor academice de specialitate, deși
în mod paradoxal vulgarizarea ideilor
conținute acolo a condus la încetățenirea
unui tăvălug de mistificări de sorginte
tendențios-ideologică, protocronismul
devenind un concept underground; s-a
ajuns într-atât de departe încât desemnarea cuiva drept protocronist echivalează
în zilele noastre cu o insultă, iar negarea
conceptului a fost înțeleasă ca un act
public de adeziune la linia politică postdecembristă și ca un test obligatoriu de
fidelitate pentru cei care bat la porțile
consacrării în domeniul umanioarelor.
În tot acest răstimp de un sfert de
veac, singurul interes manifestat de
lumea editorială, cu câteva notabile
excepții, a fost pentru traducerea sa din
„Don Quijote” de Cervantes, estompat și
acesta după apariția în 2002 a versiunii
semnate de Sorin Mărculescu.
Interesul public față de cazul său (mai
puțin față de operă) a făcut ca, în spațiul
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virtual, în dreptul numelui său să existe
numeroase postări, legate preponderent
de problematica protocronismului sau cu
referire simpatetică la destinul său sau la
nedreptățile (detenția politică, interdicția
ulterioară de semnătură, la faptul că în
1964, la ieșirea din închisoare, „Brațele
de muncă” îl repartizează ca profesor
de română la o școală de mecanizare a
agriculturii din Găiești) pe care le îndurase, dar și destule difamații și contestări.
De-a lungul timpului, contestarea sa
a cunoscut numeroase forme – de la
acuzația că protocronismul ar fi fost o diversiune evreiască țintind compromiterea
literaturii române (Marian Popa), trecând
prin observațiile Katherinei Verdery, ce
considera protocronismul o manifestare
epigonică a primordialismului stalinist,
prin abordarea pamfletară pe care i-o rezervă Raportul Tismăneanu: „Născut din
ceauşism şi crescut din drojdia orgoliului
naţional, protocronismul năştea, la rândul
lui, ceauşism”, prin justificarea morală
a arestării sale, enunțată de fostul său
anchetator penal de la Securitate, lt. maj.
Ghiță Ionașcu: „Vezi cât bine ți-am făcut,
că ți-am băgat mințile-n cap”, prin atitudinea de-a dreptul fascistă a italienistului
clujean Laszlo Alexandru, care declara pe
blogul său: bine i-au făcut lui Papu că l-au
arestat, că scria la «Scânteia», și ajungându-se la calomniosul atac la persoană, potrivit căruia „Edgar Papu a fost ales pentru
că era anti-sincronist, adică antieuropean,
și, în percepția cadrelor superioare de
partid, prin convingeri culturale implicite,
se plasa la limita antisemitismului” (Mircea
Mihăieș) – și denotă ocultarea voită a
intenției cu care Edgar Papu s-a aplecat
asupra literaturii române, pornind de la o
abordare nepărtinitoare – lipsită de idola
specus, favorizată de faptul că nu era de
origine română și până la vârsta de 15 ani
nici măcar nu deținuse cetățenia română
– și universalistă, erudiția sa permițându-i
să stabilească anumite corelații ale literelor autohtone cu șase literaturi europene
majore.
Și când te gândești că toată această
serie de mistificări a pornit de la eronata
părere că ar fi fost anti-lovinescian, provocată de mutilarea intenționată a unui
pasaj din cartea despre protocronism:
„Am fi rămas în cultură o regiune periferi
că, atât a Orientului, cât și a Occidentului,
dacă elementele opuse ale acestor mari
zone s-ar fi menținut la noi într-o pasivă
și hibridă stare de amestec. Nu putem
nega și existența unui asemenea aspect
regretabil prin părțile noastre, ceea ce
a generat la unii conștiința de ultimi, de
retardatari, odată cu atât de legitima
cerință a sincronismului”. Citatul respectiv apare răstălmăcit în prima recenzie
consacrată cărții „Din clasicii noștri”,
semnată de N. Manolescu, sub titlul „Tezism și spontaneitate”, care acreditează
următoarea enormitate: E. Papu ar fi pus
„fără să clipească semnul egalității între
sincronism și «năzuința ce alimentează
o conștiință retardatară»”. După cum se
vede însă, Edgar Papu fusese departe
de a nega sincronismul, ci – dimpotrivă – îl considera salutar în operațiunea
de reglare a acelei tendințe existente
în cadrul câmpului literar românesc, ce
vădea o conștiință fisionată (în stadiul de
„amestec” neomogenizat ) a bipolarității
surselor de influență de la Est și de la
Vest. Vedea în sincronism un mecanism
prin care segmentul anacronic al culturii
române putea fi adus la stadiul emancipat
de sinteză occidental-orientală. Propunea, prin urmare, o uniformizare internă a
spațiului cultural autohton, fiindcă existau
voci de autoritate (L. Blaga sau T. Vianu)
care vedeau în literatura noastră interbelică semnele unei culturi majore sau pe
cale de a deveni majoră, deși nu întregul
domeniu atinsese stadiul sintezei.
Ideea protocronismului irita și a fost
discreditată fiindcă punea în discuție modul în care fusese ideologizată literatura
română.
V. PAPPU
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Dr. Herman Berkovits, Doctor Honoris Causa

Pe 3 aprilie, consulul onorific al României în Israel, dr. Herman Berkovits,
a primit titlul de Doctor Honoris Causa
al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în
prezența ministrului pentru Românii de
Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, și a
numeroși oaspeți.
Cu o carieră de 47 de ani, dr. Berkovits este unul dintre cei mai importanți
specialiști în domeniul științelor medicale
și medicul curant al premierului israelian
Benjamin Netanyahu. El s-a născut la
Târgu Lăpuș și a urmat facultatea la Cluj.
„Ceea ce sunt azi datorez școlii din Târgu
Lăpuș și Facultății din Cluj. M-am format
în sistemul de învățământ românesc,
iar România a fost și a rămas o cauză
importantă pentru mine”, a spus laureatul
la ceremonie.
„Titlul de Doctor Honoris Causa acordat de Universitatea Carol Davila din
București (al doilea primit în România)
este o mare cinste și mă onorează. Îi

Claudia Bosoi,
Doctor în filologie

Colega noastră Claudia Bosoi și-a
susținut teza de doctorat, cu titlul „Șalom
Alehem, idealistul disputat între haz și
har”, în fața Comisiei prezidate de prof.
univ. dr. Ileana Mihăilă, director al Școlii
doctorale „Studii literare și culturale”,
Universitatea din București.
Din Comisia de susținere au făcut parte: prof. univ. dr. George Guțu, germanist,
coordonatorul științific al lucrării; prof.
univ. dr. Michaela Mudure, Universitatea
„Babeș-Bolyai” din Cluj; c.ș. I dr. Nicolae
Mecu, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române;
conf. univ. dr. Felicia Waldman, Universitatea din București.

Universitarii au apreciat demersul
de tip monografic, capacitatea de sistematizare, prelungirea analizei literare a
operei lui Șalom Alehem în plan istoric,
imagologic, sociologic; teza „acoperă un
gol în cercetarea românească”, înscriindu-se în acțiunea de „recuperare a unei
culturi distruse prin dispariția vorbitorilor
de idiș în Holocaust”. Lect. univ. dr. Camelia Crăciun a observat că, în România,
Șalom Alehem n-a avut nicio monografie,
ci doar o broșură cu tentă politică, publicată de I. Ludo în 1945.
Felicitări Claudiei Bosoi pentru titlul de
Doctor în filologie, obținut cu calificativul
„foarte bine”! (I.D.)

mulțumesc Facultății de Medicină, rectorului Universității, dr. Sinescu, și Senatului
Universității, care m-au recomandat. A
fost foarte emoționant, mai ales că în
rândul asistenței am întâlnit mulți prie-

teni pe care nici măcar nu i-am invitat,
au aflat și au venit, printre cei prezenți
figurând dr. Aurel Vainer, președintele
F.C.E.R., deputatul Silviu Vexler, primarul
Bucureștiului, Gabriela Firea, și Nicolae
Brînzea, directorul general al Institutului
Eudoxiu Hurmuzachi“, a declarat revistei
noastre dr. Herman Berkovits. „Țin să
amintesc încă ceva”, a adăugat el. „L-am
descoperit în public pe cântărețul Grigore
Leșe, un vechi prieten și lăpușean deal meu. Am fost colegi de școală, el e
mai mic decât mine cu doi ani, dar am
cântat împreună la serbările școlare, la
acordeon. Numai că atunci eu eram solistul, vedeta școlii…Acum, lucrurile s-au
schimbat un pic. M-am bucurat că l-am
întâlnit după atâția ani de zile…”
Dr. Berkovitz a fost numit consilier
onorific al premierului Viorica Dăncilă.
EVA GALAMBOS

Despăgubiri pentru evreii din Algeria

Pentru prima oară, Germania va plăti despăgubiri unor evrei originari din Algeria,
victime ale măsurilor antisemite luate de regimul francez de la Vichy, aliat al Germaniei
naziste în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Ştirea a fost anunţată de Julius
Berman, preşedinte al „Claims Conference”.
Evreii care au trăit în Algeria între iulie 1940 (invadarea Franței de către trupele
germane) şi noiembrie 1942 (cucerirea Algeriei de către Aliați) vor putea primi o despăgubire unică în valoare de 1.556 de euro, se specifică pe site-ul „Claims Conference”.
Un alt reprezentant al „Claims Conference” a precizat că această recunoaştere
a fost îndelung aşteptată de către un important grup de evrei din Algeria, care au
suferit în urma unor măsuri antievreieşti: „guvernul de la Vichy a restrâns accesul
acestor oameni la educaţie, la viaţa politică, la societatea civilă, la locuri de muncă,
le-a restrâns naţionalitatea franceză şi i-a exclus doar pentru că erau evrei”.
Conform „Claims Conference”, de la primul acord semnat cu Germania de Vest
în 1952, au fost plătite peste 70 de miliarde de dolari la peste 800.000 de victime ale
Holocaustului.
(M.K.)

75 de ani de la premiera filmului „Casablanca”
Refugiații evrei din oraș au trăit mai rău decât în film

Filmul „Casablanca” (câștigător al
Premiului Oscar pentru Cel mai bun film,
Cel mai bun regizor - Michael Curtiz, și
Cel mai bun scenariu adaptat), cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman în rolurile
principale, este o poveste de dragoste
desfășurată pe fundalul orașului marocan
omonim, aflat pe atunci sub ocupația
autorităților de la Vichy.
Mai puțin cunoscută însă este istoria
detaliată, contextualizată a orașului Casablanca din acea perioadă, a oamenilor
care s-au născut și au trăit acolo, precum
și a celor care, constrânși de soartă, s-au
refugiat acolo.
Toate acestea sunt documentate în
cartea Destination Casablanca: Espiona
ge and the Battle for North Africa in World
War II, scrisă de Meredith Hindley, istoric
și scriitor pentru National Endowment for
the Humanities. Lansată în octombrie
anul trecut, în jurul a două aniversări de
75 de ani: eliberarea orașului Casablanca
de către forțele Aliaților în Operațiunea
TORCH (Torța) din 8-11 noiembrie 1942,
de sub comanda generalului Patton, și
premiera oficială a filmului „Casablanca”,
din 23 ianuarie 1943, cartea lui Hindley
s-a născut în timpul cercetării sale pentru

Yom HaZikaron
la Templul Coral din București

Marți, 17 aprilie, Templul Coral din Capitală a găzduit ceremonia de comemorare
a soldaţilor israelieni căzuţi la datorie şi a victimelor terorismului. Yom HaZikaron,
sau Ziua Amintirii, a fost instituită în ianuarie 1951, la iniţiativa fostului premier David
Ben Gurion, după terminarea Războiului de Independenţă, ea fiind celebrată atât
în Israel, cât şi în Diaspora.
La eveniment au participat secretarul general al F.C.E.R., Eduard Kupferberg,
președintele C.E.B., ing. Paul Schwartz, ambasadoarea Statului Israel în România,
E.S. Tamar Samash, reprezentantul Poliției Statului Israel în România și Balcani
și al Ministerului de Securitate Internă, Yossi Doron, prim-rabinul F.C.E.R., Rafael
Shaffer, rabinul Naftali Deutsch, din partea Chabad România, ing. José Iacobescu,
președintele B.B. România, membri ai Corpului diplomatic, reprezentanţi ai MApN,
precum şi numeroşi membri ai comunităţii evreieşti bucureştene.
Eduard Kupferberg și Paul Schwartz au vorbit despre jertfa soldaților israelieni,
căzuți pentru apărarea țării.
Comemorarea a debutat cu un scurt moment de reculegere, apoi au fost rostite rugăciunile de Kadiș, El Male Rahamim și Izkor. Au rostit scurte alocuțiuni
reprezentanții Corpului diplomatic israelian, iar Yossi Doron a citit Ordinul de zi al
șefului Marelui Stat Major israelian. 				
DAN DRUȚĂ

un alt proiect, când a descoperit telegrame și rapoarte despre refugiați și lagăre
de internare din Marocul francez.
Hindley relatează poveștile mai multor
refugiați, dintre care majoritatea au fost
evrei care încercau să scape de ororile
Holocaustului. După ocuparea Franței de
către germani în 1940, Casablanca, cel
mai mare port atlantic din Africa, a fost
un punct esențial în traseul refugiaților,
transformându-se, alături de Lisabona,
într-un nod de emigrare spre America
de Nord, America de Sud și Caraibe.
Procesul emigrării era însă anevoios. Din
cauza faptului că plecările refugiaților din
Casablanca necesitau vize de imigrare,
precum și vize de ieșire și de tranzit dificil
de obținut și emise de guverne diferite, și
pentru că documentele expirau după un
anumit număr de zile, mulți refugiați au rămas luni, uneori ani întregi în Casablanca.
Printre astfel de refugiați s-au numărat și Esti Freud și fiica sa, Sophie
Freud, nora și nepoata lui Sigmund Freud, care după Anschluss au plecat în
Franța, ajungând ulterior în Casablanca,
despărțindu-și drumurile de Martin (soțul
lui Esti) și de Walter, fratele ei, care au
emigrat la Londra. Pentru Esti și Sophie,
o încercare eșuată de a părăsi Marocul
a avut loc în ianuarie 1942, când vaporul
care ar fi trebuit să le ducă în Statele Unite a sosit la o zi după expirarea vizelor.
Esti și Sophie au rămas în Casablanca
timp de nouă luni până când au reușit să
obțină vize noi. Ele au reușit să plece,
ceea ce, conform relatărilor lui Hindley, a
implicat un tren de noapte spre Tanger,
un zbor spre Lisabona și o călătorie cu
vaporul spre Statele Unite ale Americii.
Ani mai târziu, Esti Freud, devenită logoped specialist, a revenit în comunitatea
din Casablanca, înființând prima școală
pentru copii cu deficiențe de auz din oraș.
Odată cu instaurarea regimului de la
Vichy, situația evreilor din Casablanca s-a
înrăutățit. Evreii născuți în Casablanca
erau obligați să trăiască în mellah, fostul
cartier evreiesc extrem de sărăcăcios,
iar evreii europeni sosiți în Casablanca
erau supuși acelorași reguli aplicate
cetățenilor străini: un singur pas greșit
i-ar fi putut transforma în dușmani ai

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi
născuţi în luna mai

n Iosef David, președintele C.E.
Botoșani, conduce
de mulți ani destinele comunității cu
pricepere, spirit gospodăresc, dăruire. În
tot acest răstimp a
reușit, împreună cu
membrii Comitetului
C.E. Botoșani și cu
sprijinul F.C.E.R.,
să înființeze Centrul
Cultural Interetnic, să renoveze Di Hoi
he Șil – Sinagoga Mare, una dintre cele
mai frumoase din țară. Cimitirul este
bine întreținut. Sărbătorile evreiești
sunt celebrate cum se cuvine. Sunt
cultivate bunele relații cu autoritățile
locale, cu populația majoritară și cu alte
minorități din oraș.
n Ivan Bloch, președintele
C.E. Lugoj, se remarcă prin energia, competența,
devotamentul pentru comunitatea lugojeană. Are grijă
de supraviețuitorii
Holocaustului, de toți
membrii vârstnici ai
comunității, cu inerente probleme de
sănătate, singuri. Deopotrivă – de cei
tineri. În toate acțiunile comunitare este
prezent cunoscutul spirit bănățean de
bună cooperare interetnică, intereligioasă. Ivan Bloch este în același timp
oficiant de cult, ceea ce ajută viața
religioasă să se desfășoare în bune
condiții.
statului și trimite într-unul dintre lagărele
de internare.
Ca mulți alți refugiați din Casablanca,
cât timp au stat în Maroc, Esti și Sophie
au fost ajutate de activista Hélène CazèsBénatar și organizația pe care aceasta
o conducea, activitate sprijinită de comunitatea evreiască din Casablanca,
care a contribuit financiar, s-a implicat
voluntar și și-a deschis porțile refugiaților
evrei. Bénatar și-a continuat munca și în
timpul legislației antisemite Vichy când,
cerându-i-se să își închidă organizația,
și-a continuat munca în nume personal.
O altă personalitate importantă care a
venit în sprijinul comunității evreilor a fost
Sidi Mohammed, devenit ulterior Regele
Mohammed al V-lea. În complet dezacord
cu legile de la Vichy, Sidi Mohammed a
încercat să amelioreze situația evreilor,
însă puterea lui a fost limitată. Autoritățile
de la Vichy erau hotărâte să-și aplice
viziunea în Marocul francez, chiar dacă
asta ar fi însemnat să ignore rugămințile
sultanului de a nu supune evreii la astfel
de tratamente.
O mai bună cunoaștere a ceea ce
s-a întâmplat în acel moment din istorie
în Casablanca poate să aducă o altă lumină asupra filmului, dar repoziționează
și informații din culise despre membrii
echipei acestuia. Mulți dintre actorii și
membrii echipei, inclusiv Curtiz, nu au
fost cetățeni americani nativi. Unii dintre
ei plecaseră din Europa ocupată în America și au evadat via Lisabona, aceeași
destinație pe care o avea zborul de noapte al personajelor Ilsa și Laszlo din film.
Filmul „Casablanca” a avut lansarea
oficială la 23 ianuarie 1943, dată aleasă
pentru a coincide cu data Conferinței de
la Casablanca, acolo unde, între 14 și
24 ianuarie 1943, președintele american
Franklin Delano Roosevelt, premierul
britanic Winston Churchill și generalul
francez Charles de Gaulle s-au întâlnit
pentru a stabili o strategie comună a
Aliaților în Europa în următoarele etape ale războiului și unde au convenit
„Declarația de la Casablanca”, cea mai
importantă prevedere a acesteia fiind
condiția capitulării necondiționate.
MAIA TESZLER
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile

1

Efectul distrugător al politicilor economice pripite

Mare și aprinsă discuție
între politicieni social-democrați și
economiști pentru găsirea sabotorului
care a aruncat în aer inflația și cursul
de schimb, precum și rata dobânzii de
referință. Că e de vină Banca Națională,
care nu prea ar fi a României (uităm cu
ușurință că Mugur Isărescu e cel care
a salvat de mai multe ori economia
României de la prăbușirea cauzată de
politicenii care făceau reforme incapabile
să influențeze economia reală), că ar fi
de vină marile corporații, eventual Sfântul
Duh sau maleficii supuși ai lui Lucifer!
Nici o vorbă despre zecile de mii de
protestatari ieșiți în stradă pentru că și-au
văzut fluturașii de salariu canibalizați de
reforma fiscală și de creșterea ... în jos
(!!!) a lefurilor, nici despre cele 120 de
modificări ale Codului Fiscal în trei luni,
când legea românească (încă în vigoare)
spune că orice modificare în acest domeniu nu poate fi operată decât la șase luni
de la adoptare!
Și, în fond, de ce nu poate un partid
aflat la guvernare să schimbe după pofta
inimii și propria ideologie criteriile după
care funcționează economia, dacă el
reprezintă majoritatea populației și deține
puterea de a face și desface legi? Pentru
simplul motiv că economia are prostul obicei de a funcționa după propriile legi, nu
după cele adoptate de vreun Parlament.
Un exemplu recent l-a dat șefa FMI, Christine Lagarde, care afirma că amenințările
americano-chineze de a introduce politici
protecționiste nu afectează direct nivelul

producției mondiale, ci „distruge încrederea investitorilor” și prăbușește investițiile,
pentru că atunci când „investitorii nu ştiu
condiţiile în care pot face comerţ, când
nu ştiu cum să-şi organizeze lanţul de
aprovizionare, ei nu sunt dispuşi să facă
investiţii”. Iar comerțul și investițiile sunt,
tot după Christine Lagarde, două principale motoare de creștere.
Lecția despre rolul încrederii în afaceri
nu e nouă, economistul britanic John
Meynard Keynes vorbind la începutul
secolului trecut, despre faptul că „investitorii sunt animale sperioase”. Nimeni nu
îi poate convinge să își riște banii proprii
în țări în care nu au încredere.
România a devenit o țară în care nu
prea poți avea încredere, fapt cu atât
mai grav cu cât reușita programului de
guvernare al PSD se bazează pe atragerea fondurilor europene (dinamitată
de corupție și birocrație excesivă) și a
investițiilor externe, precum și pe stimularea celor interne. O atitudine precum cea
adoptată de ministrul Eugen Teodorovici,
care amenință Comisia Europeană (care
și-a permis să facă un raport critic la
adresa economiei României) că va face
și România un raport critic la adresa
politicii concurențiale, promovată de UE,
nu va restabili în nici un caz încrederea
investitorilor, ci o va diminua și mai mult.

2

Relațiile dintre Statul Israel
și Diaspora

Cu ocazia aniversării a 70 de ani de
la crearea Statului Israel, JPPI (Institutul
Israelian pentru Cercetarea Politicilor
Evreiești) a dat publicității o interesantă

cercetare despre relația Israel – Diaspora.
Studiul reflectă opinia împărtășită de
ambele părți că „fiecare evreu datorează
loialitate politică țării al cărei cetățean
este, iar apartenența, stima și răspunderea reciprocă ale Israelului și Diasporei
se manifestă pe alte planuri”.
Respondenții au făcut și o serie de recomandări, Israelul trebuind să constituie
un refugiu sigur pentru toți evreii, să constituie un stimulent moral și cultural pentru
întreaga comunitate evreiască mondială,
în timp ce Diasporei îi revine obligația de
a crea comunități evreiești entuziaste,
care să joace un rol semnificativ în relațiile
țărilor respective cu Israelul.
De asemenea, se cere Israelului să
ofere sprijin politic și economic pentru
comunitățile aflate în criză sau în dificultate și să participe la proiecte comune
cu acestea, iar Diaspora trebuie să își
exprime sprijinul pentru Israel, în calitate
de stat democratic și evreiesc, să lupte
împotriva mișcărilor de delegitimizare a
Israelului și să investească în dezvoltarea
culturală și economică a Israelului.
Participanții la studiu s-au mai exprimat pentru o consultare sistematică a
Diasporei de către autoritățile israeliene
pentru luarea deciziilor cu impact cultural
sau religios și manifestarea de înțelegere
față de dorințele Diasporei, în timp ce
aceasta din urmă este invitată la dialog
cu toată societatea israeliană.

3

Tot mai mulți copii născuți în
afara căsătoriei în UE
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aduși pe lume de mame necăsătorite,
se arată într-un studiu dat publicității de
Eurostat. Recordul pentru cei mai mulți
copii născuți în afara căsătoriei îl deține
Franța (59,7% din total), urmată de Bulgaria şi Slovenia (ambele cu 58,6%),
Estonia (56,1%), Suedia (54,9%), Danemarca (54%), Portugalia (52,8%) şi
Olanda (50,4%).
În Grecia, numai 9,4% dintre nounăscuții din anul 2016 au fost aduși
pe lume de mame necăsătorite, în alte
state din Uniunea Europeană statistica
evidențiind mai puține nașteri în afara
căsătoriei decât în cazul celor zece
„campioane”, dar mult mai multe decât în
Grecia: Croaţia (18,9%), Cipru (19,1%),
Polonia (25%), Lituania (27,4%), Italia
(28%) şi Malta (31,8%).
În România, 31,3% dintre copiii
născuți în 2016 au avut mame necăsătorite.
Alx. Marinescu

Expoziția „Suflet
de femeie”,
la JCC București

Continuând tradiția de a invita
artiști evrei din România sau prieteni
ai comunității evreiești, care în pictură,
caricatură ș.a. abordează teme iudaice, la 16 martie 2018, JCC București a
găzduit vernisajul expoziției „Suflet de
femeie”. Evenimentul a fost organizat
de Delia Marc, iar invitatele serii au fost
Ioana Wiesenthal și Thea Radian care,
deși au avut o primă chemare către artă,
au profesat în alte domenii – economie

În opt state europene, în
2016, majoritatea bebelușilor au fost

Marșul Vieții: o călătorie de la trecut la prezent

(Urmare din pag. 13) mai puțin aglomerat, a fost asemănătoare

cu a celorlalți: lichidarea. Totuși, aici a
existat o rază de speranță – fabrica lui Schindler. Cu toate că
Schindler venise la Cracovia pentru câștig, până la urmă și-a
sacrificat banii și a salvat peste 1000 de evrei, a povestit ghidul
când grupul a ajuns la fabrica lui Schindler, astăzi muzeu.
La sfârșitul călătoriei, toți elevii și-au exprimat pe scurt
opiniile, care vor fi detaliate în eseuri,
adunate într-o carte. Dar, în încheiere,
ca un fel de concluzie, este de interes părerea unuia dintre elevi, Tudor
Corbea, de la Școala „Lauder”. El a
constatat „cu stupefacție” că tot mai
mulți oameni încearcă să se disocieze
de Holocaust. „Și acesta este un lucru
cu totul alarmant, deoarece Holocaustul a fost făcut de ființe umane altor

ființe umane, un lucru fără precedent în istorie, care nu poate
fi comparat cu nici un alt pogrom, nici o altă discriminare a
evreilor sau a altor minorități din Europa medievală sau epoca
modernă”. De aceea, spune el, „avem datoria de a-l trata în
istoriografie și în orice domeniu de studiu ca pe un eveniment
cu totul special. Trebuie să păstrăm memoria intactă, trebuie
să-i apreciem pe cei care și-au dedicat viața ca să păstreze
memoria intactă, pentru ca să nu
uităm. Să ne amintim, așa cum
scrie la Yad Vashem, că au existat
oameni cărora li s-a furat numele,
care au fost înlocuite cu numere și,
în acest fel, au fost dezgoliți de orice
fel de demnitate umană, iar acest
lucru este mai grav decât orice altă
atrocitate la care s-ar putea gândi
cineva”.

Scriitori de limbă română la Târgul de Carte de la Leipzig

În intervalul 15-18 martie a.c., la
Leipzig s-a desfășurat tradiționalul Târg
de Carte, cu 2400 de expozanți din 40
de țări. Anul acesta, pentru prima dată
după 1998, România a fost țara invitată
de onoare. O delegație numeroasă de
scriitori și poeți, cei mai reprezentativi
ai literaturii române contemporane, au
participat la târg, organizatorii români
prezentând 40 de noi traduceri în limba
germană. Pe lista lungă a scriitorilor
prezenți la Târg au figurat, printre alții,
Norman Manea, Mircea Cărtărescu, Nora
Iuga, Varujan Vosganian, Filip Florian,
Cătălin Mihuleac, Andrei Oişteanu, Andrei
Pleşu, Doina Ruşti, precum şi autori cărora le-au apărut recent volume în limba
germană sau sunt prezenţi cu traduceri
în antologii: Ana Blandiana, Mircea
Dinescu, Andrei Cornea, Denisa Comănescu, Dinu Flămând, Emil Hurezeanu,
Florin Lăzărescu, Gabriela Adameşteanu,
Matei Vişniec, Nicolae Prelipceanu. Au
participat și scriitori de limbă germană cu
origini româneşti. Pavilionul românesc a
organizat 50 de evenimente, la unul dintre
ele fiind prezentă și laureata Premiului
Nobel pentru literatură, Hertha Müller.
Standul României a fost întotdeauna animat, ne-a relatat antropologul și
etnologul Andrei Oișteanu, care a ținut
două prelegeri. Prima a avut loc la Cen-

trul Cultural Evreiesc, Ariowitsch-Haus,
unde s-au desfășurat multe evenimente
legate de Târg. El a deschis cele trei
zile de dezbateri cu cartea sa „Imaginea
evreului în cultura română”, tradusă în
limba germană sub titlul „Konstruktionen
des Judenbildes – Rumänische und
Ostmitteleuropäische Stereotypen des
Antisemitismus“ (Editura Frank & Timme
Verlag, 2010) .
„Prelegerea a fost urmărită cu interes
de cei prezenți, care în general cunoșteau
subiectul, respectiv stereotipurile antisemite; ceea ce știau mai puțin, și au pus
întrebări, a fost contextul est-european,
românesc, istoria comunității evreilor din
România și capitolul românesc al Holocaustului”, ne-a relatat scriitorul.
Tot aici, scriitorul Norman Manea și-a
prezentat cartea „Vizuina“ / „Die Höhle”,
în cadrul discuţiei „Cu toţii suntem în
exil”. El a mai participat la alte două
evenimente: la cel cu tema „30 de ani
de exil – Norman Manea în dialog cu
Michael Krüger” și la dezbaterea „Patrie,
străinătate – patria străină”, împreună cu
Matei Vișniec și Gabriela Adameșteanu,
despre migraţie de la est la vest şi sentimentul lipsei de patrie la emigrantul de
ieri şi de azi.
Cătălin Mihuleac și-a prezentat romanul „America de peste pogrom”, tradus

în germană sub titlul „Oxenberg und
Bernstein”. De asemenea, în cadrul standului românesc a participat la dezbaterea
„Anii huliganilor”, pe marginea aceluiași
roman. Deşi roman de ficţiune, cartea publicistului ieşean aruncă o primă rază de
lumină asupra unui subiect deseori ocolit
al istoriei tulburi a României din timpul celui de-al Doilea Război Mondial: pogromul
din Moldova, a arătat vorbitorul. Prigoana
evreilor nu a fost deloc un concept „de
import”, antisemitismul având rădăcini
în mentalităţile locului. Evreul se încadra
perfect în tipologia „străinului”, atât din
punct de vedere religios, cât şi cultural şi
chiar vestimentar şi prin înfăţişare.
Andrei Oişteanu a abordat episodul
la care s-a făcut referire, plasându-l în
contextul istoric general: „Există un fel de
întâmplare-cheie, să-l numesc un «păcat
originar». Şi el coboară la anul 1866, la
Constituţia lui Carol I, când, în pofida
acestuia, liberalii au impus neacordarea
cetăţeniei române evreilor. Au spus că
numai cetăţenii de religie creştină pot fi
cetăţeni români, ceea ce era o aberaţie
în Europa acelei epoci”. De-aici a pornit
apoi toată politica antisemită a României,
culminând cu anii Holocaustului, a conchis vorbitorul.
EVA GALAMBOS

și comerț exterior, respectiv inginerie și
automatică.
Ioana Wiesenthal a absolvit Academia de Studii Economice din București.
Împreună cu soțul ei, Eduard Wiesenthal,
originar din Cernăuți, a locuit timp de 20
de ani în Elveția; aici și-a exersat pasiunea pentru artă și a expus lucrări proprii.
La prezenta expoziție a participat cu un
grupaj de stampe japoneze, a căror temă
a fost rolul femeii în cultura niponă. Interesul artistei față de femeia japoneză a
apărut în urma vizitării unui campus universitar din Beijing. O studentă originară
din Japonia urma să renunțe la facultate
în favoarea unei căsătorii aranjate, cu un
băiat pe care nu îl văzuse nici măcar în
fotografii. Dintr-o curiozitate personală
stârnită de acest episod, vorbitoarea a
ajuns să aprofundeze istoria Japoniei,
cu accent asupra gheișelor, a curtezanelor, a femeilor care, deși subordonate
bărbaților, s-au făcut remarcate (împărătese, poete, prozatoare). Temele de
reflecție le transpune în artă prin tehnica
picturii în acuarelă, ulei, culori acrilice,
într-un stil situat între clasicism și modernitate, pe baza documentării făcute
la muzeele și bibliotecile din Paris, New
York, Londra, Berlin ș.a.
Thea Radian și-a dorit să devină
arhitectă, fiind încurajată de tatăl ei în
această direcție, dar a studiat la Universitatea Politehnică și a profesat ca inginer
automatician. A început să picteze cu
șase ani în urmă, după ce a participat
la atelierul condus de Cristian Scutaru,
numit „Descoperă artistul din tine!”. Astfel,
și-a descoperit talentul și a continuat să
și-l cultive lucrând în acuarelă, tempera,
ulei. Preferă stilul impresionist; realizează
atât lucrări originale, cât și reproduceri
după maeștri precum Claude Monet.
CLAUDIA BOSOI
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Protest al evreilor britanici
împotriva liderului laburist

Principalele organizații evreiești din
Marea Britanie – Consiliul Deputaților
Evreilor Britanici și Consiliul de Conducere al Evreilor – au organizat la 26
martie a.c. o demonstrație de protest în
fața Parlamentului britanic împotriva lui
Jeremy Corbin, liderul Partidului Laburist.
De multă vreme, Corbyn este acuzat de
poziții antisemite și de manifestări de
simpatie față de organizațiile teroriste Hamas și Hezbollah, față de reprezentanți
musulmani bănuiți de apartenență la
mișcări teroriste. De asemenea, i se
reproșează faptul că nu a luat măsuri
împotriva unor manifestări antisemite
din rândul Partidului Laburist. Corbyn, se
arată într-o scrisoare de protest a celor
două organizații evreiești, nu a reușit să
elimine vederile antisemite ale unor membri de partid, izvorând din concepțiile de
extremă stângă, ostile evreilor.
Nu este prima oară când Corbyn,
ajuns liderul laburiștilor în 2015, a fost
acuzat că nu ține cont de comentariile
antisemite din partidul său sau din grupări
susținute de el, a comentat presa britanică. Jeremy Corbyn a negat acuzațiile și
a declarat că întotdeauna i-a sprijinit pe
evrei, mai ales că, afirma el, Partidul Laburist are mulți membri evrei și datorează
acestora conturarea politicii laburiste
de-a lungul istoriei.

O nouă tentativă
de reabilitare a memoriei
lui Nyiro Jozsef

După cum a informat Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel”, Consiliul Local
al orașului Odorheiul Secuiesc a propus
atribuirea numelui lui Nyiro Jozsef Bibliotecii municipale din localitate.
Într-un comunicat al INSHR se precizează că prin hotărârea Consiliului Local
nr. 84/2018 a fost aprobată începerea
procedurilor legale privind schimbarea
denumirii bibliotecii.
Reamintim că scriitorul Nyiro Jozsef
a fost un nazist maghiar, membru al
partidului lui Ferenc Szálasi „Crucile cu
săgeți” și al Parlamentului de la Budapesta, în anii ’40. A scris la revista „Ma
gyar Ero”, înfiinţată chiar de el, publicație
care a fost un instrument central al propagandei regimurilor Horthy şi Szalasi,
care abundă în articole ultranaţionaliste,
şovine şi antisemite. Nyiro Jozsef era un
admirator declarat al lui Joseph Goebbels și un antisemit virulent, condamnat
pentru crime de război în Ungaria și
România. Nici această condamnare,
nici prevederile Legii 217/2015 par a nu
fi suficiente pentru ca autoritățile locale
din Odorheiu Secuiesc să nu mai scoată
de la naftalină numele lui Nyiro Jozsef.
De altfel, propunerea Consiliului Local
de la Oderheiul Secuiesc nu ar trebui
să fie o surpriză, având în vedere că în
aceeași localitate, în 2012 s-a încercat
reînhumarea cu onoruri a lui Nyiro Joseph, acțiune jugulată prin intervenția
fermă a MAE.
INSHR-EW subliniază în comunicat
că în anul Centenarului Marii Uniri, autorităţile publice centrale sau locale, precum
şi toţi ceilalţi actori implicaţi în spaţiul
public trebuie să acţioneze cu mai multă
responsabilitate atunci când propun „onorarea memoriei sau sărbătorirea unor
evenimente sau personalităţi din istoria
statului român modern”. În document
se mai arată că, în contradicție cu acest
deziderat (sprijinit și de lege), la începutul
anului 2018 „la Oradea a fost organizat
un eveniment public dedicat memoriei
criminalului de război Albert Wass, iar
acum câteva săptămâni Romfilatelia a
emis un timbru dedicat Patriarhului Miron
Cristea, a cărui contribuţie la legislaţia
antisemită de la sfârşitul anilor ’30 este
de notorietate”. 			
(A.M.)

Câteva mii de persoane au participat
la demonstrație, la care s-au alăturat mai
mulți deputați evrei din Partidul Laburist.
Corbyn a răspuns a doua zi într-o scrisoare deschisă, în care a recunoscut existența
antisemitismului în partidul său, și-a cerut
scuze și a promis că-și va întări eforturile
pentru a pune capăt situației. El a propus
o întâlnire cu liderii celor două organizații
pentru a discuta aceste probleme.
După ce, în prima etapă, liderii evrei
au respins propunerea, afirmând că
fără un program bine stabilit din partea
laburiștilor nu are rost să se întâlnească,
primind între timp promisiuni din partea lui
Corbyn cu privire la o acțiune serioasă și
elaborată, au acceptat dialogul. „Apreciez
și înțeleg furia exprimată de dv. și îmi
reafirm decizia de a combate antisemitismul în rândurile Partidului Laburist și ale
societății…Mă angajez să fac tot ce pot
ca să elimin nemulțumirea și supărarea
provocată multor oameni din comunitatea evreiască”, a scris Jeremy Corbyn,
care s-a pronunțat pentru „un dialog de
conținut, crucial pentru a găsi soluții și a
pune capăt disputelor”.
EVA GALAMBOS
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Meciul amical România – Israel
(comentariul unui nespecialist în fotbal)

Recent a avut loc o partidă amicală
de fotbal între naționalele României și
Israelului. Fiindcă în România era ger,
fotbaliștii români se bucurau că se vor
duce la temperaturi cu multe grade plus.
Nu doresc să mă opresc, în acest
scurt comentariu, la rezultatul partidei sau
la progresul înregistrat de națională în
partidele amicale. Am reținut – și vreau să
menționez – un aspect din comentariile
redactorului de specialitate de la Radio
România Actualități. Acesta se referea
la faptul că, înaintea partidei, văzuse
agitație la casele de bilete, semn că meciul va avea spectatori, fiindcă „israelienii
sunt patrioți”. Aceeași referire se făcea și
la românii stabiliți sau veniți la muncă în
Israel și care nu puteau rata susținerea
naționalei de fotbal a României. Mi-a
plăcut atât de mult modul în care crainicul de la Radio București s-a referit la
noțiunea de patriotism (noțiune „ostracizată“ după 1989, poate o „compensație“
pentru excesul propagandistic din timpul
comunismului), încât îmi venea să spun
că meciul amical în sine parcă nici nu
mai conta. Fusese relevată una din trăsăturile profunde întâlnite la două națiuni:
patriotismul.

Îmi amintesc că, în copilărie, la vreo
cinci-șase ani, am văzut prima dată marea datorită unui meci de fotbal la care am
mers, cu trenul, împreună cu tatăl meu.
Se jucase o partidă între Farul Constanța
și Știința Bacău (noi călătoriserăm la
Constanța ca suporteri ai echipei băcăuane, fiindcă în copilărie locuiam cu familia
în județul Bacău).
Având în vedere relațiile extraordinare
dintre România și Israel, dacă aș fi antrenorul naționalei de fotbal a României,
le-aș fi spus adversarilor de pe teren, la
finalul meciului: „Am obținut un rezultat
care ne satisface așteptările noastre
legate de pregătirea naționalei pentru
meciurile oficiale, dar v-aș propune să se
consemneze un rezultat de egalitate, din
respect și prețuire pentru țara dumneavoastră și pentru patriotismul dumneavoastră. În această privință ne asemănăm
mult”. Desigur că fanii naționalei m-ar
„ostraciza”, poate unii spectatori din ambele țări m-ar aprecia, dar… Ce noroc că
nu sunt antrenorul naționalei de fotbal!
Și nici măcar comentator sportiv nu voi
putea fi vreodată.
IOAN IACOB

Decizii privind activitatea viitoare a F.C.E.R.

În ziua de 28 martie a avut loc o reuniune a Comitetului Director al F.C.E.R., fiind luate o serie de decizii privind viața de cult,
activitatea de cult și cea a comunităților evreiești din România.
Toate deciziile adoptate cu prilejul reuniunilor privind „Identitatea iudaică a evreilor din România”, „Îmbunătățirea vieții de
Cult Mozaic” și „Prezervarea cimitirelor evreiești din România”,
care au avut loc la CIR Cristian în perioada 11-15 martie a.c.
și au fost prezentate pe larg în numărul precedent al revistei,
vor fi concretizate în programe de lucru prioritare.
Comitetul Director a stabilit înființarea unui grup de lucru
format din Eduard Kupferberg, secretar general și director al
Cancelariei Rabinice, Felix Koppelmann, președintele C.E.
Oradea, Israel Sabag, directorul Joint pentru România, primrabin Rafael Shaffer și rabin Zvika Kfir, care să se întrunească
și să discute probleme de cult care-i preocupă pe mulți membri
ai comunității evreiești din România.
Un domeniu în care sunt programate numeroase acțiuni
în viitorul apropiat, a căror pregătire a impus adoptarea unor
decizii rapide, este cel cultural. Astfel, a fost hotărâtă organizarea la Templul Coral a unui festival de cântec evreiesc, la
care vor fi invitate formații corale de elevi neevrei. În acest
scop, s-a constituit un grup de lucru format din dr. Aurel Vainer,
Silvian Horn, Robert Schorr. Pentru repunerea cât mai rapid în
funcțiune a Muzeului de Istorie și Cultură a Evreilor, Comitetul
Director a decis expertizarea urgentă a clădirilor de la Templul
Unirea Sfântă, care vor adăposti muzeul.

De asemenea, s-a aprobat participarea delegației F.C.E.R.
la o întrevedere pe tema restituirii proprietăților supraviețuitorilor
Holocaustului.
Membrii Comitetului Director au votat și pentru organizarea
unei întâlniri pe probleme comunitare cu președinții nou aleși
de comunități evreiești din țară. De asemenea, au fost validate
alegerile de la C.E.Timișoara, fiind aleși Luciana Friedmann
(președinte), Gh. Sebok (vicepreședinte), Botis Verona (secretar) și Adriana Aron, Ana Adrian, Robert Ernst, Alex. Fischer,
Mihai Grunberg și Iudita Hirsch (membri).
În cadrul reuniunii au fost luate măsuri pentru pregătirea
documentelor care vor fi prezentate la Adunarea Generală
a F.C.E.R. și a fost aprobată acordarea de Medalii de Merit
„Devotament în activitatea comunitară a evreilor din România”
pentru Corul Shira Hadasha și formația klezmer Mazel Tov,
ambele din Cluj, și pentru Ecaterina Halmoș (Cluj) și Romeo
Luchian (Iași). Sulamita Socea (Cluj) și Martha Eșanu (Iași)
au primit Medalia de Onoare „Devotament în activitatea comunitară a evreilor din România”. Lui Vasile Socea (Cluj) i-a
fost decernată Medalia „Prieten al Comunităților Evreiești din
România”.
Comitetul Director al F.C.E.R. a luat notă de retragerea
dr. Alexandru Elias din funcția de președinte al Comisiei de
Medalii, mulțumindu-i pentru activitatea depusă.
ALX. MARINESCU

Vizita conducerii A.M.I.R. la București

O delegație
condusă de
președintele
A.M.I.R., Micha
Harish, din care
au mai făcut
parte Armand
Schorr și Eyal
Fabian, a sosit
la București pentru a semna un
acord de colaborare cu conducerea F.C.E.R.
Oaspeții israelieni au fost
primiți la Biblioteca Templului Coral
de conducerea Federației (președinte
dr. Aurel Vainer, vicepreședinte Ovidiu Bănescu, secretar general Eduard Kupferberg), președintele și
vicepreședintele C.E.B. (Paul Schwartz
și Sivian Horn), deputatul Silviu Vexler,
președintele și vicepreședintele BBR
(José Iacobescu și Anette Vainer),
președintele AERVH, Liviu Beris, directorul pentru România al JOINT, Israel
Sabag, prim-rabin Rafael Shaffer, directorul Fundației „Caritatea”, Samuel
Iszak, directoarea D.AS.M., Mona Bejan,
membri ai Comitetului Director al F.C.E.R.
Dintre reușitele remarcabile ale
A.M.I.R., Micha Harish (născut în România, într-o familie din nordul Ardealului,
care a pierdut mulți membri la Auschwitz)

Foto: L. Zilberman

a menționat că organizația israelienilor de
origine română a coordonat construirea
sediului viitorului Muzeu de la Roș Pina,
care va fi gata în 2019, a semnat un acord
de colaborare cu Yad Vashem, care a
recunoscut Holocaustul din România
și organizează anual o reuniune care
comemorează deportările evreilor din România în Transnistria. El a mai amintit, cu
mândrie, că 40 dintre laureații Premiului
Israel provin din rândurile originarilor din
România.
Eyal Fabian a prezentat aspecte de pe
șantierul Muzeului de la Roș Pina, în care
se vede că viitorul sediu este deja într-o
fază avansată de construcție.
Participanții la cină au vorbit succint
despre realizările și obiectivele fiecăruia,
despre relațiile îndelungate cu A.M.I.R. și
cu membrii conducerii Asociației.

Oaspeților le-au fost conferite Medalii
de Onoare „Elie Wiesel”, iar liderii celor
două organizații au semnat un Acord de
colaborare. Acesta prevede, între altele,
că „părțile contractante doresc să pună
în valoare și să dezvolte caracteristicile
importante ale evreilor aflați în România
și ale originarilor din România aflați în
Israel” pe baza relațiilor strânse de prietenie și sfera de interese comune.
În conformitate cu prevederile documentului, A.M.I.R. și F.C.E.R. vor
face, prin intermediul Muzeului de la
Roș Pina, schimburi de experiență
și informații sistematice, vor elabora
proiecte în domeniul economic, social,
cultural, spiritual, religios și istoric și vor
organiza manifestări culturale în România
și Israel. De asemenea, vor fi elaborate
în colaborare studii istorice, vor fi realizate proiecte editoriale (monografii,
beletristică, literatură de specialitate),
se va face schimb de publicații. A.M.I.R.
și Federația Comunităților Evreiești vor
sprijini efectuarea unor turnee ale TES
în Israel. De asemenea, cele două părți
vor conlucra la „organizarea unor călătorii
în scopul menținerii în memoria colectivă
a evenimentelor și istoriei evreilor” și vor
face schimburi de conferențiari. Pentru
analizarea și rezolvarea eventualelor
probleme ce pot apărea în realizarea unor
programe, se va înființa o Comisie Mixtă
Consultativă.
A. NANU
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Premieră la TES – Spectacolul „Dumnezeul Răzbunării”

Teatrul Evreiesc de Stat (TES) a găzduit premiera spectacolului „Dumnezeul
Răzbunării”, în regia lui Alexander Hausvater. Adaptarea piesei cu titlul „Got fun
nekome”, semnată de dramaturgul de
limbă idiș Shalom Ash, a adus în atenția
publicului spectator o suită tematică considerată cel puțin controversată la data

Rudi Rosenfeld (stg.) şi Mircea Dragoman

publicării ei (1906). Soții Leikl Șepșovici
(Nicolae Predica) și Sure (Arabella Neazi)
sunt patronii unui bordel, aflat în subsolul
locuinței lor, ei încercând în același timp
să-i acorde o educație ferită de vicisitudini
morale fiicei lor, Rivke (Iolanda Covaci).
În plan secund, dilema propriei relații cu
preceptele morale iudaice îl determină
pe Leikl să tocmească scrierea unui
Sul de Tora de către un șoifer (Mircea
Drâmbăreanu), adus în casa familiei de

rabinul Eli (Veaceslav Grosu), care nu era
nicidecum străin de cele ce se întâmplă
în subsolul locuinței. Apoi, o poveste de
dragoste idealizată între Rivke și Manke
(Viorica Bantaș), una dintre fetele din
bordel, răstoarnă încă o dată convențiile
lumii evreiești de început de secol XX.
Printre elementele de noutate aduse
de spectacol se numără intervențiile
lui Mlotek Weinberg (Rudi Rosenfeld)
și nararea istoriei acestui spectacol –
sancționat, cenzurat și interzis de către
o autoritate (Mircea Dragoman) – care
rând pe rând se metamorfozează în rabin,
polițist, judecător, ofițer N.K.V.D. și S.S.
Istoria încercărilor de punere în scenă
a piesei ilustrează atitudinea față de ideile și tema acestui spectacol – despre a
cărui poveste a fost montat la New York
un spectacol cu titlul „Indecent”, în regia
Paulei Voegel. Tot la New York, acum 95
de ani, acest spectacol – primul în limba
idiș pe Broadway – a fost interzis, iar întreaga trupă de actori a fost acuzată de
obscenitate și condamnată de o instanță
judecătorească. Prima reprezentație
avea să se joace în 1907, în Germania,
după care piesa a fost tradusă în rusă,
polonă, italiană, franceză, ebraică și chiar
în norvegiană.
Referindu-se la realizarea acestui spectacol, directoarea TES, Maia
Morgenstern, i-a mulțumit regizorului
Alexander Hausvater pentru „dăruirea
spectacolului Dumnezeul Răzbunării”.
„Va fi un text hulit, un text interzis, negat

(...), dar domnul Hausvater a îmbrățișat
acest text și a creat un vulcan. (…) Va
surprinde pentru că depășește sub toate
aspectele tot ceea ce numim un spectacol
de teatru”, a afirmat directoarea TES,
mulțumindu-le tuturor celor implicați în
realizarea proiectului.
Regizorul Alexander Hausvater a remarcat faptul că TES are o menire și un
statut special pentru că promovează teatrul în limba idiș, vorbită de un număr restrâns de persoane, dar care se constituie
„într-o limbă a amintirii, a memoriei”. „Limba idiș este similară limbilor dispărute, dar
e una total teatrală”, a afirmat regizorul.
El a mai spus că destinul spectacolului –
amânat sau oprit de fiecare dată – uneori
și de către comunitatea evreiască, și
de autorități – s-a confruntat cu o serie
neagră de întreruperi cauzate de „dorința
artistului evreu de a supraviețui prin arta
frumoasă”, incompatibilă însă cu viziunea
dramaturgului Shalom Ash, care aduce
tema contradicției din sânul oricărei ființe
umane.

Discuții după premieră

În cea de-a doua zi a premierei,
spectactorii au avut ocazia de a intra în
dialog atât cu regizorul, cât și cu actorii.
La dezbatere a luat parte și președintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Vorbind despre
destinul sinuos al piesei, regizorul Alexander Hausvater a remarcat că în România
a mai existat o încercare de a se monta
acest spectacol, dar inițiativa a întâmpinat

Ely Karmon, cercetător, Centrul Interdisciplinar Herzlya:

„Războiul din Siria a ajuns o confruntare regională
Nu se întrezărește încheierea în viitorul
deoarece el nu vrea să fie eliminat din
apropiat a războiului din Siria, dimpotrivă. între marile puteri” Siria și vrea să saboteze orice încercare

Dintr-un război terorist și sectar, acesta s-a
transformat într-o confruntare regională a
marilor puteri, ne-a declarat Ely Karmon,
specialist în problemele terorismului, cercetător la Centrul Interdisciplinar din Herzlya, Israel. Discuţia cu expertul israelian
a avut loc înainte de loviturile executate
de SUA, Marea Britanie şi Franţa în Siria.
Situația este cu atât mai gravă cu cât ne
aflăm într-un război rece, care nu se poate
compara cu cel de dinainte de 1990, deoarece acela a fost unul ideologic, iar acum
este între marile puteri. Rusia s-a implicat
foarte puternic în războiul din Siria, în
condițiile în care Statele Unite nu au o
strategie pentru această țară. În schimb,
tensiunile se acutizează și se mai adaugă
și Israelul, care este în conflict cu Iranul.
Vorbim despre o atmosferă explozivă, cu
posibilitatea ca aceste conflicte să genereze ceva grav. De curând, americanii i-au
atacat pe sirieni, în rândurile cărora luptau
mercenari ruși și, chiar dacă autoritățile
ruse nu au spus nimic, familiile celor morți
din Rusia au vorbit cu presa. Rușii au interese serioase în Siria, ei vor să dețină
zona petrolieră Raqqua, cu importanță
economică și strategică. A intervenit și
cazul spionului rus din Marea Britanie,
Trump și-a manifestat susținerea față de
Marea Britanie, la fel ca și celelalte state
occidentale, ceea ce întărește conflictul
dintre Est și Vest.

Statele Unite au manifestat slăbiciune
După părerea lui Karmon, Statele Unite
au făcut greșeli în Orientul Mijlociu. Donald
Trump le-a permis rușilor să intervină în
regiune, aceștia au devenit deosebit de
agresivi și, de-a lungul timpului, au început
să coopereze și cu alte state din zonă –
Egipt, Sudan, Liban, Arabia Saudită. Din
păcate, președintele american continuă
politica inițiată de Barack Obama, care
a lăsat Orientul Mijlociu rușilor, a crezut
că nu trebuie să se implice direct în regiune, să-i lase pe alții să se lupte și SUA
să acționeze din umbră. Această poziție
a fost văzută ca o slăbiciune de către
unele țări din zonă. Rusia a prins curaj
și acțiunile ei s-au extins și în America
Latină, în Venezuela. Statele Unite au mai
făcut și alte greșeli, i-au provocat pe ruși
în apropierea granițelor lor. Toate demer-

surile americane au fost văzute de ruși
ca o provocare, mai ales că Putin vrea să
restabilească Rusia ca mare putere. El se
vede un fel de țar pe plan intern și extern,
este puternic sprijinit de Biserica Ortodoxă și are o viziune țaristă și sovietică. În
această confruntare sunt în joc interese
strategice, economice și politice și ne
confruntăm cu o situație foarte serioasă.

Cele două probleme ale Israelului
Israelul, deși nu s-a implicat direct în
Siria, se găsește în centrul evenimentelor. Una dintre problemele Israelului este
situația de la granița siriană și libaneză.
Linia roșie a Israelului este să nu permită crearea de baze ale Hezbollahului
în Siria sau în Golan și nici a unei infrastructuri militare care să servească la
îmbunătățirea sau modernizarea rachetelor acestei grupări. A doua problemă este
acordul nuclear cu Iranul și aici esențial
va fi ce va face președintele Trump când
va trebui să-l prelungească. Nu cred că
Trump se va retrage din acord ci, împreună cu partenerii europeni, va căuta
să-l îmbunătățească. Guvernul israelian
urmărește situația și, dacă va fi cazul,
va acționa și în Siria și în Liban, susține
expertul israelian. Nu este exclus ca, în
aceste condiții, Iranul să aibă inițiativa,

a Vestului de a schimba acordul. De alt
fel, mulți specialiști și experți israelieni,
inclusiv o parte dintre membrii guvernului,
sunt de părere că nu ar trebui renunțat la
acord, ci să fie îmbunătățit, mai ales dreptul la inspecție, ceea ce până acum a fost
refuzat de Iran, iar Agenția Internațională
pentru Energia Atomică de la Viena a avut
o poziție destul de conciliantă. Iranul nu ar
dori acum un război, ci ar dori ca acordul
să se mențină până la expirare, ca apoi să
poată relua sau chiar accelera procesul
de îmbogățire a uraniului.
Israelul are o problemă cu palestinienii din Gaza și din Cisiordania, deoarece nu există negocieri. Palestinienii
sunt divizați, nu vorbesc pe o singură
voce, iar înțelegerea dintre Autoritatea
Palestiniană și Hamas nu a dat nici un
rezultat. Adevărul este că, la ora actuală,
Autoritatea Palestiniană nu este dispusă
să facă concesii, iar mutarea Ambasadei
americane la Ierusalim nu a fost un stimulent pentru negocieri. Va fi interesant
de urmărit cine va urma exemplul Statelor
Unite. Guatemala a declarat deja că își va
muta ambasada, este posibil ca și Republica Cehă să o facă, dar chiar și Rusia
se gândește la o astfel de măsură, ținând
cont că activitățile diplomatice cele mai
importante se desfășoară la Ierusalim.
EVA GALAMBOS

„Nu e suficient să fii bun profesionist…

(Urmare din pag. 16) În numele cerce-

tătorilor de peste
hotare, prof. univ. dr. Dan Duda, reprezentant al Massachusetts General Hospital (SUA), a amintit impactul cercetărilor
eminentului savant asupra medicinei
românești.
Cuprinzătoare, emoționantă a fost caracterizarea făcută de fiica lui, Irina Cajal,
vorbind despre „viziunea, pragmatismul,
imensa disponibilitate pentru inovație,
arta dialogului, vocația medierii prin capacitatea de a găsi acele argumente care
merg direct la inima celui aflat în fața sa,
talentul de a aduce zâmbetul la masa
confruntării, fermitatea, când se punea
problema respectării unor principii de
profund spirit democratic, intransigența
în respectarea fiecărui om pentru că e

om”. „Să nu ai intoleranță decât față de
intoleranță”, era unul din aforismele sale
preferate.
Comunicările au avut în vizor noi metode terapeutice privind infecții virale cu
impact major pentru sănătatea publică,
diverse tipuri de diabet, cancer, probleme
de genetică translațională, imunologie,
astm alergic, ateroscleroză.
În încheierea lucrărilor, președintele
Fundației, Irina Cajal, a mulțumit tuturor
celor implicați în reușita simpozionului:
acad. Ștefan Constantinescu, acad. Irinel
Popescu, acad. Maya Simionescu, profesorilor universitari Vlad Voiculescu, Aurel
Ardelean, directorului Institutului de Virusologie „Ștefan Nicolau”, Carmen Diaconu,
moderatorilor de paneluri, conferențiarilor,
echipei de la Trima Events.

23

opoziția autorităților comuniste. El a adăugat că dorește realizarea unui turneu cu
acest spectacol, inclusiv în Israel.
Spectactorii au oferit un feedback
pozitiv, apreciind atât prestația actorilor,
cât și viziunea regizorială.
Dr. Aurel Vainer l-a felicitat pe regizorul Alexander Hausvater, mulțumindu-i
pentru dăruirea sa. El a reliefat că acest
spectacol trebuie privit într-un context
istoric, având în vedere cele două motive
majore – relația lui Leikl Șepșovici cu preceptele iudaice, precum și relația dintre
cele două fete, Rivke și Manke. „Este un
spectacol extrem de curajos, incitant, o
dramă a acestui evreu care nu cutează
să nu creadă în Dumnezeu, dar exploatează femeia. Este un spectacol despre
înfruntarea dintre om și Dumnezeu”, a
afirmat liderul F.C.E.R.
DAN DRUȚĂ

Eshkol Nevo –
un nume nou
pe firmamentul
literaturii
israeliene

Scriitorul Eshkol Nevo, născut în
1971, la Ierusalim, este nepotul fostului
prim-ministru al Israelului Levi Eshkol.
Recunoașterea sa nu se datorează
acestei descendențe ilustre, ci talentului
literar manifestat prin volume
de povestiri
scurte, romane,
trei la număr,
traduse în mai
multe limbi. În
limba română
i-a apărut la Humanitas romanul „Trei etaje”,
care s-a bucurat de succes.
Romanul „Homesick” a fost distins
în 2005 cu Book Publishers Association
Gold Prize, un premiu ce poate lansa un
scriitor în cursa pentru Nobel. În 2008,
Eshkol a fost inclus în Israel Cultural
Excellence Foundation.
Nevo a trăit în anii copilăriei și tinereții
în Ierusalim, apoi la Haifa; a locuit câțiva
ani la Detroit (SUA). A studiat profesia
de editor la Tirza Granot School și psihologia la Tel Aviv University. A predat
un curs de scris creativ la cunoscuta
Bezalel Academy of Art and Design, la
Universitatea din Tel Aviv, la Sapir Colle
ge, Open University of Israel. Pregătirea
în psihologie se resimte în creația sa,
care tratează relațiile de familie și din
societate. Stilul este original.
Într-un interviu recent cu Cristian
Pătrășconiu, publicat în revista „România
literară” nr. 15/2018, scriitorul recunoaște
tendința de îmbinare a non-ficțiunii și a
ficțiunii. Unul dintre modelele sale este
„Zorba Grecul”, romanul lui Kazantzakis.
A dorit să devină medic, muzician, actor,
dar la vârsta de 30 de ani s-a dedicat scrisului. După ce a scris romanul „Trei etaje”
s-a oprit, fiind o perioadă blocat de propriile obsesii. A realizat că literatura este
o a doua viață. El a remarcat și explozia
de talente literare din Israel, în ultimul
deceniu. În fiecare țară literatura este
legată și de istoria țării, de geografia ei.
Israelul este un exemplu. Este încântat
de stilul lui Amos Oz, care îmbină poezia
și proza. Dintre propriile scrieri preferă
romanul „Trei etaje”. Dar „cercul poeților
dispăruți” rămâne un reper important. El
scrie zilnic, de circa 13 ani, se implică
în viața socială, are multe „motoare”
pentru inspirație. Scrie și poezie, dar nu
se consideră poet. Poezia îl inspiră să
scrie proză, adică este un catalizator. În
privința cititorului ideal, el trebuie să fie
„androgin”: nu există proză numai pentru
bărbați sau numai pentru femei.
BORIS M. MARIAN
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About Anti-Semitism and Anti-Zionism
in the Contemporary World

On March 26, 2018, the symposium
“Anti-Semitism – Anti-Zionism in the
Contemporary World”, organized by
FJCR-MC, took place at the „Holy
Union” Temple in Bucharest. On this

occasion a new edition of
Professor Carol Iancu’s
volume „Foundation Myths
of Anti-Semitism, from
Antiquity to the Present”, in
the presence of the author,
was presented.
Dr. Aurel Vainer, FJCR
President, spoke and
moderated the whole event.
Professor Carol Iancu, from
Paul Valéry University of
Montpellier; Professor
Andrei Marga, from BabeșBolyai University of Cluj,
Professor Vasile Morar
and Dr. Felicia Waldman
from the University of Bucharest, as
well as Professor Adrian Niculescu,
from the National School of Political and
Administration Sciences held speeches.

The Bridges of Tolerance
at their 5 th edition

On May 16 and May 17, 2018 the
“Moses Rosen” Forum of B’nai B’rith
Romania will host the 5th and last edition
of the “Bridges of Tolerance” project.
Initiated six years ago by B’nai B’rith
Europe, respectively by its former
President Erika van Gelder (zl), the
project aimed at better knowledge of
the history, traditions and culture of
the Jewish communities in Central
and Eastern Europe by the majority
population. This goal was fully realized
by B’nai B’rith Romania and developed
along the lines of an event that specifically
referred to the Jewish population, turning
into a broader action by including a large
number of national minorities, as will be
the case for the current edition. The fifth
edition was honored, as well as the third,
by the high patronage of the President
of Romania, as the official opening and
the first day of communications will take
place at the Cotroceni Palace.
Klaus Iohannis, President of
Romania, Serge Dahan, B’nai B’rith
Europe President, eng. José Iacobescu,
President of B’nai B’rith Romania, Dr.
Aurel Vainer, FJCR President, Professor

Ioan Aurel Pop, President of the
Romanian Academy, and Professor Ioan
Bogdan Lefter, University of Bucharest,
will participate to the event. In the two
days of communications, academic
personalities, scientists and researchers
representing different national minorities
will discuss and debate on the theme of
the Bridges of Tolerance, namely “The
contribution of national minorities in
Romania to the diversity and vitality of
European culture”.

On April 3rd, the Honorary Consul of
Romania in Israel, Dr. Herman Berkovits,
received the title of Doctor Honoris
Causa of the „Carol Davila” University of
Medicine and Pharmacy in Bucharest, in
the presence of Natalia-Elena Intotero,
Minister for the Romanians Worldwide,
and many guests.
With a 47-year career, Dr.Berkovits
is one of the most important medical
scientists and personal physician of Israeli
Prime Minister Benjamin
Netanyahu. He was born in
Târgu Lăpuş and he followed
his studies in Cluj. „What I
am today I owe to the school
in Târgu Lăpuş and to the
Faculty in Cluj. I grew up
in the Romanian education
system and Romania has
been and has remained an
important cause for me”,
said the laureate at the
ceremony.
„The title of Doctor
Honoris Causa awarded by Carol Davila
University in Bucharest (the second
received in Romania) is a great honor
and honors me. I thank the Faculty

of Medicine, the University Rector,
Dr. Sinescu, and the Senate of the
University, who have recommended me.
It was deeply moved, especially when I
met many friends whom I did not even
invite, they heard and came. Among
those present were Dr. Aurel Vainer,
President of FJCR, Deputy Silviu Vexler,
Gabriela Firea, Mayor of Bucharest, and
Nicolae Brînzea, general director of the
Eudoxiu Hurmuzachi Institute, dr. Herman
Berkovits told our review. „I
still remember something. I
have discovered the singer
Grigore Leşe in the public,
an old friend from Lăpuş. We
were colleagues in school, he
was two years younger, but
more so, we sang together
at the school ceremonies,
playing the accordion. But
then I was the soloist, the
star of the school. Now things
have changed a bit. I was
glad I met him after so many
years ...”, he added.
Dr. Berkovitz was also named
honorary counselor of Viorica Dăncilă,
prime minister of Romania.

A symphonic concert organized
at the Romanian Athenaeum and a
performance of music and dance of the
ethnic minorities will conclude the two
days of the symposium.

Dr. Herman Berkovits, Doctor Honoris
Causa of „Carol Davila” University

Romanian justice
restores
G. Mosari’s
reputation

The author, Professor Carol Iancu,
showed that the first edition of „Foundation
Myths ...” appeared in 2003, but in
the context of the recent anti-Semitic
manifestations, he was asked to release
a renewed edition of the book, with about
150 extra pages. The speaker stated that
in his view anti-Semitism means antiJudaism plus racism, and explained that
the term „anti-Semitism” was used only
at the end of the 19th century (when new
sciences appeared, such as historical
anthropology, genetics, biology, statistics,
social Darwinism), a period when the
mentioned sciences were oriented to the
idea of race, not to man’s understanding.
Professor Andrei Marga described the
volume as „an event”, which examines
all the myths that shaped anti-Semitism,
from its debut in Ancient Egypt to this
day. The phenomenon of anti-Semitism
is growing in the world and takes on new
forms, such as anti-Zionism, the latter
developing further into a critical attitude
towards the State of Israel and, more
recently, the reluctance to recognize
Jerusalem as the official Capital of
Israel.
The event continued with the scientific
papers of the symposium, presented
by: Dr. Liviu Beris, President of the
Association of Romanian Jews Victims
of the Holocaust, General (reserve)
Dr. Mihail Ionescu, President of the
Central Association for Friendship and
Cultural Collaboration with Israel, Dr.
Ana Bărbulescu, researcher at the
„Elie Wiesel” National Institute for the
Study of the Holocaust in Romania,
Dr. Lya Benjamin, researcher of the
Center for the Study of the Jews’ History
in Romania, Maria Mădălina Irimia,
researcher, head of the FJCR archive,
and Eng. Paul Schwartz, President of
the Jewish Community of Bucharest, who
concluded the manifestation with a plea
for mutual knowledge, aimed to remove
or reduce the anti-Semitic prejudices
and actions, and argued that „the lack of
knowledge divides “.

By the Civil Sentence no. 13435, which
is final and irrevocable, the District 3 Court
in Bucharest succeeded in bringing peace
and restoring the honor of an elderly
journalist who was slandered by so-called
confreres. The court accepted the request
of Masary Goldimberg (George Mosari
for those who read and appreciated him)
and ordered the
editorial office of
the newspaper
“Puterea” - Cross
Media Partners
Ltd to pay moral
damages and to
remove from the
site puterea.ro the
articles with titles
clearly reflecting
their slanderous
content:
„From the files
of the Securitate, the Goran case:
Informer in Romania, spy in the Holy
Land“ and „Goran threatens us from
Israel. The reaction of the informer to
Securitate”, as well as comments on
these materials. The court also „obliges
the defendant Cross Media Partners Ltd
to publish this court decision, at the time
of its final stay, in its own publication”.
In the same decision the court decided
that the editorial office of the newspaper
„Puterea” – respectively Mircea Popescu,
Robert Veress, Puiu Georgian, Cătălin
Roland Perea, Eduard Ivaşcu – was found
guilty of „violating Masary Goldimberg’s
right to honor, reputation, dignity and
public image“ following the publication
of the articles in the columns of the
mentioned newspaper.
G . M o s s a r i ’s p a i n a n d r e v o l t
subsequently to the attacks condemned
today by justice are well known, so we
can only congratulate him.

The Jewish Community Center in
Bucharest organized a special ceremony
of Yom HaShoah at its headquarters in
the Popa Soare Street, the day Israel
commemorates the Holocaust victims.
This year, the ceremony was specifically
dedicated to artists and athletes, victims
of the Holocaust. The names of several
personalities in these areas were written
by the organizers on a panel installed
in front of the guests. Also, Liat Twain,
Evelin Doja, Hazamir Choir and Hora
Israeli Dance Group presented a series
of artistic moments.
Cantor Emanuel Pusztai and FJCR
Prime Rabbi Rafael Shaffer led a short
religious ceremony.
The first of the seven candles was
lit by FJCR President, Dr. Aurel Vainer:
„We all must remember the great horrors
of the Second World War when we, the
people of Israel, lost six million people.
Let us not forget that human being is the
greatest creation of God. We, along with
the Jews from all over the world, have
shown that we have the strength to resist
and to recover.
Tzipi Hotovely, Deputy Minister of
Foreign Affairs of Israel, lit the second
candle: „I am honored to be here and
thank you for inviting me. I want to first
thank Her Excellency Tamar Samash,
Ambassador of the State of Israel in
Bucharest, Dr. Aurel Vainer, FJCR
President, Paul Schwartz, JCB President,
and Prime Rabbi Rafael Shaffer. I’d also
like to thank Silviu Vexler, member of the

Parliament, for his legislative work in the
field of anti-Semitism and negationism,
for everything he does for the Jewish
community”.
The third candle was lit by Her
Excellency Tamar Samash, Israel’s
Ambassador in Bucharest: „In Israel the
commemoration day of the Holocaust
victims is near the day of the Jewish
people’s rebirth. After just a few days,
we will celebrate the Independence Day
of the State of Israel”.
The president of the Jewish
Community of Bucharest, eng. Paul
Schwartz, lit the fourth candle and
the fifth was lit by Silviu Vexler, FJCR
deputy in the Parliament of Romania:
„I’m an optimist. Even with all the things
that happened and all the evil around.
Optimism comes even from these
candles. Because although today there
should have been no one to kindle them,
we are here to kindle them, to remember
and to understand what happened”,
Silviu Vexler said.
The sixth candle was lit by Israel
Tanner, vice-president of the Association
of Jews Victims of the Holocaust in
Romania, and the last candle dedicated
to the memory of other than Jews
Holocaust victims was lit by Vasile
Daniel, deputy, Roma representative in
the Romanian Parliament.
Finally, all those present took a minute
of silence in the victims’ memory, after
which the hymns of Romania and Israel
filled the hall.

We do remember
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„Atunci am decis să trăiesc“

Interviu cu Israel Alon, unul dintre supraviețuitorii evreilor deportați în Siberia, ca efect al pactului Ribbentrop - Molotov
Pactul de neagresiune Ribbentrop-Molotov, între fosta URSS și Germania nazistă, a dus la multe tragedii umane. Una dintre ele a fost și cea a lui
Israel Alon (Rosenblat), supraviețuitor al deportărilor în Siberia, ajuns
în Țara Sfântă în 1948, anul proclamării independenței Statului Israel.
– Vă rog să ne spuneți câte ceva
despre dumneavoastră, familie, profesie.
– Eu m-am născut la Cernăuți, la 29
martie 1922. Familia noastră era formată
din părinți, eu și o soră. Tata a avut o fabrică de placaj pentru mobilă, împreună cu
prințul Mavrocordat. Eu am trăit mult timp
în Austria și, din acest motiv, nu vorbesc
bine românește. Tot acolo am studiat
dreptul. Am mers la cursuri doar un an
și jumătate pentru că începuse războiul,
au intrat nemții în Austria și a trebuit să
plec la Cernăuți.
– Care a fost consecința pactului
Ribbentrop-Molotov pentru familia dum
neavoastră?
– Eram o familie bogată și de aceea,
odată cu acest pact, rușii ne-au deportat
în Siberia. Ni s-a spus că administrația
din Moscova a hotărât ca pentru 20 de
ani să fim trimiși acolo.
Am plecat cu trenul, împreună cu
femei, copii... Unii au murit în tren, alții
s-au născut în tren. Când am ajuns la
Novosibirsk, trenul a fost împărțit în
jumătate. Câteva vagoane au rămas
acolo, iar celelalte au pornit spre Tomsk.
Mai târziu am aflat că cei care au rămas
la Novosibirsk au fost trimiși la Pudina.
Eu eram în vagoanele ce mergeau
spre Tomsk. Ajunși acolo, ne-au urcat
pe un vapor și ne-au dus pe râul Obi. Pe
vapor erau condiții foarte proaste. După
patru zile de mers, ne-au dat jos într-o junglă, într-un loc numit Vasugan, sat format
atunci de către deportați. Erau deja acolo
niște ucraineni (neevrei) deportați de către
ruși. Noi am fost primii evrei în acel loc.
Ucrainenii ne-au ajutat câte puțin. N-am
avut unde pune capul noaptea. A trebuit
să facem o groapă (era vara anului 1939)
în care să dormim. Am trăit așa mai bine
de o lună de zile, până s-a eliberat o casă
și ni s-a dat acolo o cameră.
– Care era hrana de zi cu zi, pentru
supraviețuire?

– Eu și cu tatăl meu am fost la administratorul acestei așezări, ales dintre
ucrainenii deportați, care ne-a dat de
mâncare fructe și plante de pădure. Așa
am trăit câteva luni.
Într-o zi, tatăl meu a plecat în pădure și
nu s-a mai întors. La un moment dat, am
plătit unui ucrainean, dându-i ceva de îmbrăcat, pentru a merge cu mine în pădure
să-l caut pe tata. Mama a rămas acasă.
L-am găsit pe tata culcat pe pământ, plin
cu sânge pe față. Insectele mâncaseră din
el. Erau un fel de muște de junglă, speciale, care-l doborâseră. Nu era mort. L-am
luat acasă și l-am îngrijit cu ce s-a putut.
– Ce ați lucrat acolo?
– Într-una din zile, cel care era șeful
nostru ne-a luat la muncă, mergând pe
apa Vasugan, în sus, cu o barcă și apoi
am intrat pe un afluent, în jos. Eram opt
persoane. Am luat cu noi de mâncare un
sac de făină și un sac cu zahăr. Am mers
vreo 3-4 zile până la punctul de lucru,
într-o pădure de conifere. Era un fel de
colhoz, înființat de ucrainenii deportați
anterior. Munca noastră era să culegem
fructe de cedru de pe jos. Le puneam
în saci și apoi erau duse la un depozit.
Prin presare, se obțineau diferite uleiuri.
Plata muncii se făcea în natură, cu zahăr
și făină. Într-o zi au venit veverițele și au
mâncat tot ce am strâns. Eu eram foarte
bolnav, aproape că nici nu puteam merge.
Omul care ne-a adus la lucru trebuia să se

întoarcă, la o anumită dată, la armată și
mi-a spus că eu eram singurul care avea
să rămână acolo. Ucraineanul mi-a mai
spus că, dacă o să reușesc să merg și o
să respect toate indicațiile, voi rămâne în
viață. „Vei merge după soare și după lună,
așa cum îți voi explica eu. Astfel vei ajunge
acasă, la Vasugan. Mai întâi vei ajunge la
o mlaștină; vei merge prin ea, cu apa până
la piept. În mlaștină sunt și plante specifice
zonei, stuf, papură. Te vei ține de ele și ai
să mergi așa... vreo 5-6 ore, după care vei
ajunge la un sat ars. Dacă vei ajunge aici,
te vei odihni toată noaptea și vei pleca,
dimineață, mai departe. În continuare, eu
nu te mai pot ajuta. O să mergi în satul ars
și ai să vezi ce ai să faci”.
După plecarea celor șapte „colegi” de
muncă, printre care se afla și prietena
mea de atunci și viitoarea soție, am decis
să plec și eu, respectând traseul indicat.
– Cum a fost traseul parcurs prin
mlaștină?
– Foarte greu! Când am ieșit din
mlaștină, am căzut de oboseală și de
boală. Se vedea satul ars. Am avut noroc
că mă aflam la o intersecție de drumuri și
m-au găsit niște oameni care mergeau la
lucru. Aceștia m-au luat cu un mijloc de
transport specific zonei de mlaștină, tras
de cai și m-au dus la colhozul lor, trecând
de satul ars, în alt sat. Acolo, la colhozul
lor, mi-au dat să beau ceai, mi-au spus
că au fost surprinși când au văzut un om
singur la pământ, adormit sau leșinat. Din
satul lor am plecat, pe jos, spre casa din
Vasugan. Ei trimiseseră un om de-al lor,
mai înainte, ca să-i anunțe pe părinții mei
că eu eram în viaţă.
– Ce v-a spus soția când a plecat cu
ceilalți și v-a lăsat singur acolo?
– Ce au spus și ceilalți! A vrut să trăiască. A știut că, dacă rămânea acolo,
murea. Ei au știut că eu nu eram în stare
să merg cu ei. Ea le-a povestit părinților
mei că a uitat să-mi lase porția mea de
mâncare, făină și zahăr. M-a lăsat pe
mine, dar totul s-a luat. Porția mea de
mâncare a predat-o părinților mei.
– Ce a spus ea când v-ați întors?
– Ea a devenit soția mea. A născut
acolo un fiu, Alexander. Fiul meu a murit
aici, în Războiul de Şase Zile. Alți fii nu
am avut. Ea, mama lui Alexander, e
moartă acum.
– Ce v-a determinat s-o luați de soție
pe cea care v-a părăsit în momentele
cele mai grele?
– Mulți și-au pus această întrebare.
Faptul că a fost cinstită, ca porția mea de
mâncare nu și-a însușit-o, ci a predat-o
părinților mei. Apoi, sigur, înțelegeam că
își dorea să trăiască, nu să moară alături
de mine.
– Cum a decurs viața în continuare
pentru supraviețuirea de zi cu zi?
– Pentru supraviețuire trebuia mâncare. Se mergea în pădure la lucru pentru
a culege fructe de pădure pentru familie.
Eu eram foarte slăbit. Totuși, m-au trimis
și pe mine la lucru. Într-una din zile ceea
ce am cules, am mâncat. Am mers mult
prin pădure, nu era așa ușor să găsești
fructe. Se făcuse seară și eram foarte
obosit. M-am culcat pe spate, am închis
ochii și mi-am spus: ”Vreau să mor!”
Stând culcat pe spate, așteptând să
mor, deodată aud: morrr, morrr, morrr...
Întorc capul și, într-adevăr, văd un urs. Miam spus că sunt terminat. Ursul nu căuta
carne, căuta același lucru, ce căutam și
eu, fructe. La vreo 5-6 metri distanță de
mine, ursul a mers mai departe. Atunci
am decis să trăiesc și să merg acasă. Mă
orientam foarte bine și fără busolă.
– Cum v-ați descurcat cu hrana pe
timp de iarnă?			
– Iarna, plecam cu sania la pescuit.
Eram zece oameni. Era o temperatură
de minus 40 de grade Celsius. Am plecat
spre un lac plin cu pește. Era o gheață de

20-30 cm grosime și trebuia spartă. Așa
că noi am inventat un sistem special de a
prinde pește. Am făcut mai multe ochiuri
prin care treceam fire lungi și groase pe
care le dirijam într-o anumită direcție.
Apoi s-a tras de un capăt. S-a prins o
mulțime de pește; pești lungi de 1,5 m!
Erau pești care se hrăneau cu alți pești.
Era periculos să-i mănânci fără prelucrare industrială. Peștele se transporta cu
sania și se preda la un depozit, într-un
sat ce se afla după Vasugan. Pentru
munca pescuitului eram plătiți cu făină și
zahăr. Pentru acasă luam pești mici. Fiind
înghețați, îi puneam în buzunar.
– Cât timp ați stat în Vasugan?
– Am stat trei ani, timp în care a murit
și tatăl meu. L-am îngropat în apropiere
de casă. Toți țăranii care au fost cu noi
au murit. Pentru că nu erau obișnuiți.
Nici noi n-am fost obișnuiți, dar cu bani
și cu ceva lucruri, am rezistat. Soarta lor
a fost mai rea. Averea lor, în Bucovina,
erau pământul și casele. Am lucrat și la
Tomsk. Am făcut o cerere și am spus că
sunt specialist în prelucrarea lemnului.
Acolo am tăiat lemne. Apoi am lucrat
la o fabrică de cabluri, împreună cu
mama.
– După cei trei ani de Vasugan, unde
ați plecat?
– Ne-am mutat la Tomsk; am fost opt
oameni. Pe urmă a venit un ordin și s-a
spus că aceia care veniseră cu paragraful
59 (cei bogați și deportați) să se întoarcă
la Vasugan. Noi ne-am spus că e imposibil să ne întoarcem acolo. Deja eram
împreună cu viitoarea soție (o evreică
din Cernăuți), care îl născuse pe fiul meu
Alexander, la Tomsk. Într-o bună zi eu am
decis să fugim. Fiul meu era nou-născut.
În Tomsk am avut un prieten rus care
lucra la poliție. I-am povestit acestuia
despre situația noastră și l-am rugat să
ne facă documente de identitate rusești. A
făcut pentru mama, soție și copil. Pentru
mine n-a putut să facă, deoarece trebuia
să am livret militar rusesc. Eu mă încadram în paragraful 59 (că suntem bogați
și deportați) al unei legi staliniste. Totuși,
am decis să fugim. De la Tomsk, de la
locul unde trăiam și până la gară erau 3-4
km. Am mers pe jos și apoi am luat trenul
spre Moscova. Acolo am stat câteva zile.
Ne-au ajutat evreii din Moscova. Apoi am
plecat cu trenul la Lvov. Am avut legături
cu evreii de acolo, care ne-au cazat.
Totuși, ne-a prins securitatea. Ne-a luat
de acasă și ne-a dus la poliție. A venit la
noi un maior evreu și ne-a vorbit în idiș,
ca să nu înțeleagă alții. Ne-a spus că în
gară la Lvov, trenul pentru Cernăuți va
veni la ora 2:30 noaptea. Ne-a mai spus
că el va veni noaptea la poliție, va face
un scandal mare polițiștilor, timp în care
noi să ieșim imediat, să fugim la gară
și să urcăm în trenul care merge spre
Cernăuți. Am procedat întocmai. În tren,
urma să se facă control la documente.
Cei din familia mea (mama, soția, copilul)
au arătat documentele false pe care le
aveau. Eu, neavând document, am stat
la intrarea în tren până a venit cel care

făcea controlul. I-am dat bani și mi-a spus
că pot intra în tren.
– Ce a urmat?
– Am ajuns la Cernăuți, unde aveam
deja cunoscuți care nu fuseseră deportați.
Am mers la ei. Ne trebuiau documente. Am
stat o săptămână, după care un cunoscut
ucrainean ne-a condus cu o mașină până
aproape de Siret, plătindu-i zece monede
de aur. Ne-am continuat drumul pe jos,
prin Storojineț, până la Rădăuți. Am mers
o noapte și o zi pe jos, cu copilul în brațe,
trecând Carpații. La Rădăuți am avut
cunoscuți dintre cei care cumpăraseră
marfă de la noi, când tatăl meu avea
fabrica de placaj la Cernăuți. Am mers la
ei, unde am și dormit două zile. În urma
noastră începuse bombardamentul. La
Rădăuți am stat numai două zile, fiindcă
era foarte periculos pentru evreii de acolo.
De aici am plecat la București, unde
soția avea rude. Am stat la rude, pe
strada Sf. Vineri, două luni de zile, fără
documente. Dacă ne-ar fi prins Siguranța,
ne-ar fi trimis înapoi la ruși. Ținta noastră
era să ajungem în Palestina.
Din București am plecat la Varna,
în Bulgaria. Totul era aranjat de către
Mișcarea Sionistă. Acolo, în portul Varna,
au ancorat două vapoare pentru evrei,
Pan York și Pan Crescent. Erau foarte
mari. Acolo au venit evrei din toate țările
pentru a pleca în Palestina.
– Cu ce documente ați plecat spre
vapor, la Varna?
– Nouă nu ni s-a dat nimic, dar
Mișcarea Sionistă a avut documente,
niște liste cu datele fiecăruia. Nu știu
exact ce au avut.
– Din România ați fost mulți?
– Am fost mii de oameni. Mișcarea
Sionistă a lucrat foarte tare. A aranjat
totul. Bulgarii ne-au primit foarte frumos.
A fost mâncare... a fost și vin. A fost totul
foarte bine. Bulgarii nu erau antisemiți.
Acolo era o altă politică, tolerantă. Nu ca
în România, politica lui Antonescu. Pe traseu, spre Palestina, cele două vapoare,
pe care eram și noi, au fost capturate de
britanici iar noi am fost depuși în Cipru,
unde am stat cam un an de zile. Nu-mi
amintesc exact. În interiorul lagărului
din Cipru, evreii se ocupau de tot ce era
necesar. În exterior, lagărul era păzit de
britanici. Politica lor era ca noi să nu venim în Palestina, deoarece aveau legături
strânse cu arabii.
În anul 1948, când a luat naștere
Statul Israel modern, am sosit și eu în
țara mult visată.
Acum locuiesc la Tel Aviv, singur. Sunt
încă bine, zic eu, dacă am ajuns la vârsta
de 96 de ani.
LUCREȚIA BERZINTU
Tel Aviv

Justiția română reabilitează
reputația lui G. Mosari

Prin Sentința civilă nr. 13435, rămasă definitivă și irevocabilă, Judecătoria Sectorului 3, București, a reușit să readucă liniștea și să restabilească onoarea unui
ziarist în vârstă, calomniat de așa-ziși confrați. Instanța a admis cererea lui Masary
Goldimberg (George Mosari, pentru cei care l-au citit și apreciat) și a obligat redacția
ziarului „Puterea” – Cross Media Partners SRL (...) să plătească daune morale și să
elimine de pe site-ul puterea.ro articolele ale căror titluri reflectă limpede conținutul
lor calomnios: „Din dosarele Securității, cazul Goran. Turnător în România, spion
în Țara Sfântă” și „Goran ne amenință din Israel. Replica turnătorului la Securitate”,
precum și comentariile referitoare la aceste materiale. De asemenea, instanța „obligă
pârâtul Cross Media Partners SRL să publice prezenta hotărâre, la data rămânerii
definitive, în propria publicație”. Justiția a stabilit, în aceeași sentință, că redacția
ziarului „Puterea” – respectiv, Mircea Popescu, Robert Veress, Puiu Georgian,
Cătălin Roland Perea, Eduard Ivașcu – s-a făcut vinovată de „încălcarea dreptului
lui Masary Goldimberg la onoare, reputație, demnitate și imagine publică”, în urma
publicării în coloanele ziarului a articolelor amintite.
Sunt binecunoscute durerea și revolta lui G. Mosari față de atacurile condamnate
azi de justiție, așa că nu putem decât să îl felicităm.
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ט"ז ניסן תשע"ח  -ט"ו אייר תשע"ח

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

ד"ר הרמן ברקוביץ,
דוקטור לשם כבוד
של אוניברסיטת
"קארול דבילא"

על אנטישמיות ואנטי ציונות בעולם בן זמננו

ב 26-במרץ  ,2018בהיכל "אחדות הקודש"
שבבוקרשט ,התקיים הכנס "אנטישמיות – אנטי
ציונות בעולם בן זמננו" ,מאורגן על ידי הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה – דת משה .בהזדמנות
זו ,בנוכחות המחבר ,הובאה לתשומת לבו של הציבור
מהדורה חדשה של ספרו של פרופ' קארול ינקו,
"המיתוסים המייסדים של האנטישמיות :מהזמן
הקדום עד ימינו" .על ספר זה דיברו יו"ר הפדרציה,
ד"ר אאורל ויינר ,שהיה גם יו"ר האירוע; פרופ'
קארול ינקו מאוניברסיטת "פול ואלרי" שבעיר
מונפלייא; פרופ' אנדרי מרגא ,מאוניברסיטת
"באבש בוליאי" שבעיר קלוז'; פרופ' ואסילי מוראר,
מאוניברסיטת בוקרשט; ד"ר פליצ'יאה ולדמן,
מאוניברסיטת בוקרשט; ד"ר אדריאן ניקולסקו,
מבית הספר הלאומי של מדע המדינה והמינהל.

המחבר ,פרופ' קארול ינקו ,הראה שהמדורה
הראשונה של הספר הנ"ל יצאה לאור בשנת ,2003
ואולם במסגרת האירועים האנטישמיים החדשים
הוא נתבקש להוציא מהדורה מחודשת של הספר,
שבה הוסיף עוד  150עמודים .הדובר ציין שלדעתו
אנטישמיות היא שנאת היהדות פלוס גזענות .הוא
הסביר שהביטוי "אנטישמיות" הופיע רק בסוף
המאה הי"ט (כאשר הופיעו מדעים חדשים ,למשל
האנתרופולגיה ההיסטורית ,גנטיקה ,ביולוגיה,
סטטיסטיקה ,הדרוויניזם החברתי) ,תקופה שבה
המדעים האלה הופנו לרעיון הגזע ולא להבנת
האדם.
פרופ' אנדרי מרגא תיאר את הספר בתור
"יצירת מאורע" ,שבודק את כל המיתוסים
שמהווים את האנטישמיות ,מתחילתה במצרים

מערכת המשפט הרומנית מחזירה זכויות
לשמו הטוב של ג' מוסרי

דרך ההחלטה האזרחית מס'  13435שנשארה
קבועה ובלתי ניתנת לשינוי ,בית המשפט של רובע
 3מבוקרשט הצליח להחזיר את השקט ולשקם
את כבודו של עיתונאי מבוגר ,שהושמץ על ידי
כאילו "עמיתיו" .הערכאה קיבלה את בקשתו
של מסרי גולדימברג (ג'יאורג' מוסרי ,בשביל
אלה שקראו את כתביו והעריכו אותו) וחייבה את
המערכת של העיתון "פוטריאה" – קרוס מדיאה

פרטנרס בע"מ לשלם פיצויים על עוגמת הנפש
ולסלק מן הסייט "פוטריאה .ריו" את המאמרים
שכותרותיהם משקפים בצורה ברורה את תוכן
הדיבה שבהם" :מתיקי הסקוריטאטה :המקרה
גורן .מלשין ברומניה ,מרגל בארץ הקודש" ואכן
"גורן מאיים עלינו מישראל .תגובתו של המלשין
לסקוריטאטה" ,וכמו כן את הפירושים למאמרים
הנ"ל .כמו כן ,בית המשפט "מחייב את הנתבע
קרוס מדיאה פרטנרס בע"מ לפרסם את ההחלטה
הזאת ,בתאריך שבו היא תישאר קבועה ,בפרסום
שלו עצמו" .באותה החלטה קבע בית המשפט
שמערכת העיתון "פוטריאה" ,פירושו של דבר
מירצ'א פופסקו ,רוברט ורש ,פויו גאורגיאן ,קטלין
רולנד פריאה ,אדוארד איוושקו – היא אשמה
"בהפרת זכותו של מסרי גולדימברג לכבוד ,שם
טוב ,כבוד עצמי ודמות ציבורית" עקב פרסום
המאמרים המוזכרים לעיל על דפי העיתון הנ"ל.
צערו ורוגזו של ג' מוסרי לגבי ההתקפות
שהורשעו היום על ידי בית המשפט ידועים היטב,
כך שיכולים רק לברך אותו.

הקדומה ועד זמננו .תופעת האנטישמיות גדלה
בעולם והיא מקבלת צורות חדשות ,כמו למשל
האנטי ציונות .זאת האחרונה ממשיכה להתפתח
באמצעות עמדה ביקורתית כלפי מדינת ישראל,
ובזמן אחרון בהסתייגות כלפי ההכרה בירושלים
כבירתה הרשמית של מדינת ישראל.
האירוע המשיך בהרצאות מדעיות שהועברו
על ידי ד"ר ליביו בריש ,יו"ר האגודה של היהודים
מרומניה קורבנות השואה; הגנרל בדימוס ד"ר
מיכאיל יונסקו ,יו"ר האגודה המרכזית לידידות
ושיתוף פעולה תרבותית עם מדינת ישראל; ד"ר
אנה ברבולסקו ,חוקרת במכון הלאומי לחקר
השואה מרומניה "אלי ויזל"; ד"ר ליאה בנימין,
חוקרת במרכז לחקר תולדות יהודי רומניה;
דוקטורנטית מאריה מדלינה אירימה ,חוקרת,
מנהלת הארכיון של הפדרציה; מהנדס פאול
שווארץ ,יו"ר קהילת יהודי בוקרשט ,שסגר את
האירוע בדרשה למען הכרה הדדית ,המיועדת לבטל
או לצמצם את הדעות הקדומות .ואת הפעילויות
האנטישמיות בנימוק "שחוסר הכרה מחלק
בינינו".

ב 17-16-במאי השנה ,במסגרת "בני ברית רומניה ,הפורום משה רוזן",
תתקיים המהדורה החמישית (ואחרונה) של התוכנית "קשרי הסבלנות".
יוזמה זו החלה לפני שש שנים על ידי "בני ברית אירופה" ,כלומר על ידי היו"ר
לשעבר של הארגון הנ"ל ,אריקה ואן גלדר ז"ל .יעד התוכנית היה הכרה טובה
יותר של ההיסטוריה ,המסורת והתרבות של הקהילות היהודיות מאירופה
המרכזית והמזרחית על ידי האוכלוסייה "בני ברית רומניה" .עם הזמן
התפתחה היוזמה מאירוע שהתייחס אך ורק לאוכלוסייה היהודית ופעולתה
התרחבה יותר ,והיא כוללת מספר רב של בני מיעוטים לאומיים ,כפי שיהיה
במהדורה הזאת .המהדורה החמישית כובדה (כמו גם המהדורה הרביעית) על
ידי חסותו של נשיא רומניה ,בפתיחתה הרשמית והישיבה הראשונה ,שבה
יועברו הרצאות בארמון קוטרוצ'ני.
את האירוע הנ"ל יברכו נשיא רומניה ,קלאוס יוחאניס; יו"ר בני ברית
אירופה ,סרג' דהן; יו"ר בני ברית רומניה ,המהנדס ז'וסי יעקובסקו; יו"ר
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה ,ד"ר אאורל ויינר; נשיא האקדמיה
הרומנית ,פרופ' יואן אאורל פופ; פרופ' יואן בוגדאן לפטר ,מאוניברסיטת
בוקרשט .ההרצאות יינשאו על ידי אישים מתחום האוניברסיטאי ,אנשי מדע,
חוקרים המייצגים בני מיעוטים לאומיים שונים ,ויידונו בנושאים הקשורים
ב"גשרי הסובלנות" ,כלומר "תרומת המיעוטים הלאומיים מרומניה בשוני

אנחנו זוכרים

המרכז הקהילתי היהודי מבוקרשט אירגן במקום
מושבו שברחוב פופא סוארה טקס מיוחד ליום
השואה ,יום שבו מדינת ישראל מתייחדת עם זכר
קורבנות השואה.
בשנה זו ,הטקס היה מיועד במיוחד לספורטאים
ולאמנים קורבנות השואה .שמותיהם של אישים
רבים מן התחומים האלה נרשמו על ידי המארגנים
בלוח שהועמד בפני המוזמנים.
ליאת טוואין ,אבלין דוז'א ,המקהלה "הזמיר"
ולהקת הריקודים הישראלים "הורה" אירגנו אירועי
אמנות.
החזן עמנואל פושתאי והרב הראשי של הפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה ,רפאל שפר ,אירגנו
טקס דתי קצר.
הנר הראשון מבין שבעה נרות הודלק על ידי
יו"ר הפדרציה ,ד"ר אאורל ויינר" .אנחנו מוזמנים
לזכור כולנו את הזוועות הנוראות של מלחמת העולם

"גשרי הסובלנות" במהדורה החמישית

ב 3-באפריל קיבל הקונסול לשם כבוד של
רומניה בישראל ,ד"ר הרמן ברקוביץ ,את התואר
דוקטור לשם כבוד של האוניברסיטה לרפואה
ורוקחות 'קארול דבילא' מבוקרשט בנוכחות השרה
לתפוצה הרומנית ,נטליה-אלנה אינטוררו ושל
אורחים רבים.
בעל קריירה בת  47שנים ,ד"ר ברקוביץ הוא
אחד המומחים החשובים ביותר במדעי הרפואה
ורופאו האישי של ראש ממשלת ישראל ,מר בנימין
נתניהו .הוא נולד בעיר טרגו-לאפוש וסיים את
לימודיו האוניברסיטאיים בעיר קלוז'" .מה שאני
היום זה בזכות בית הספר שבטרגו-לאפוש ובזכות
הפקולטה שבקלוז' .בניתי את עצמי במערכת
החינוך הרומנית ,ורומניה הייתה ונשארה גורם
חשוב בשבילי" ,אמר מקבל התואר בטקס.
"התואר דוקטור לשם כבוד ,שהעניקה לי
אוניברסיטת 'קארול דבילא' מבוקרשט( ,השני
שקיבלתי ברומניה) הוא כבוד גדול ומכבד
אותי .אני מודה לפקולטה לרפואה ,לרקטור
של האוניברסיטה ,ד"ר סינסקו ,ולסנאט של
האוניברסיטה ,שהמליצו עליי .זה היה מאוד
מרגש ,במיוחד מפני שבין המשתתפים בטקס
פגשתי ידידים רבים שאף לא הזמנתי אותם ,הם
שמעו ובאו .בין הנוכחים היה ד"ר אאורל ויינר,
יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה;
סילביו וכסלר ,חבר בפרלמנט הרומני; גבריאלה
פיראה ,ראשת עיריית בוקרשט; ניקולא ברנזיאה,
מנכ"ל המכון "אודוכסיו חורמוזאקי" ,אמר ד"ר
הרמן ברקוביץ לכתב עת שלנו" .אני רוצה להזכיר
דבר נוסף" ,הוסיף" ,גיליתי בציבור המשתתפים
את הזמר גיאורגי לשם ,ידיד ותיק ,בן העיר טרגו
לאפוש ,כמוני .למדנו יחד בבית הספר .הוא היה
צעיר ממני בשנתיים ,ניגנו יחד במסיבות שבית
הספר אירגן ,באקורדיון .רק שאני הייתי הסולן,
הכוכב של בית הספר ...עכשיו הדברים השתנו
מעט .שמחתי לפגוש אותו אחרי שנים רבות כל כך".

ובחיוניות של התרבות האירופאית".
קונצרט סימפוני מאורגן בבניין האתנאה הרומני ומופע של מוזיקה
וריקודים של המיעוטים ייסגרו את שני הימים של הכנס.

השנייה ,כאשר אנחנו ,עם ישראל ,איבדנו שישה
מיליון בני אדם .עלינו לא לשכוח שהאדם הוא
היצירה העליונה של הקב"ה .אנחנו ,לצד יהודי
כל העולם ,הוכחנו שיש לנו כוח לשרוד ולשקם את
עצמנו" ,אמר ד"ר אאורל ויינר.
הנר השני הודלק על ידי גב' ציפי חוטובלי ,סגנית
שר החוץ של מדינת ישראל" .אני מתכבדת להיות
כאן ומודה לכם על שהזמנתם אותי .ברצוני להודות
קודם כול לגב' תמר שמש ,שגרירת ישראל בבוקרשט,
ליו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה,
ד"ר אאורל ויינר ,ליו"ר קהילת יהודי בוקרשט ,פאול
שווארץ ,ולרב הראשי רפאל שפר .כמו כן ,ברצוני
להודות במיוחד לחבר הפרלמנט סילביו וכסלר על
פעילותו החוקתית בתחום המאבק נגד האנטישמיות
ונגד הכחשת השואה ,ועל כל מה שהוא עושה בשביל
הקהילה היהודית" ,אמרה גב' ציפי חוטובלי.
את הנר השלישי הדליקה גב' תמר שמש,
שגרירת ישראל בבוקרשט" .יום השואה בישראל
הוא קרוב ליום תחיית העם היהודי .רק כמה ימים
לאחריו ,נחגוג את יום העצמאות של מדינת ישראל",
אמרה גב' תמר שמש.
יו"ר קהילת יהודי בוקרשט ,המהנדס פאול
שווארץ ,הדליק את הנר הרביעי ,והנר החמישי
הודלק על ידי סילביו וכסלר ,חבר בפרלמנט של
רומניה מטעם הפדרציה של הקהילות היהודיות.
"אני אופטימי .גם ועל אף האירועים שהתרחשו ועל
אף הקורה מסביב .האופטימיות באה גם מהנרות
הללו .מפני שהיום לא היה אמור להיות אף אחד
שידליק אותם ,והנה אנחנו פה כדי להדליק אותם,
לזכור ולהבין מה קרה" ,אמר סילביו וכסלר.
את הנר השישי הדליק ישראל טנר ,סגן יו"ר
האגודה של יהודי רומניה קורבנות השואה ,והנר
האחרון ,המיועד לזכר קורבנות השואה האחרים ,הלא
יהודים ,הודלק על ידי ואסילי דניאל ,חבר בפרלמנט,
נציג הצוענים בפרלמנט של רומניה.
בסוף הטקס שמרו כל הנוכחים על דקת דומייה
לזכר הקורבנות ולאחר מכן שרו את ההמנונים
הלאומיים של רומניה ושל מדינת ישראל.
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O v i a ț ă p e ntru teatru

Se împlinește un an de la intrarea în eternitate a lui Andrei Strihan z.l. O vreme, jurnalistul
de la „Contemporanul”, profesor de estetică la
IATC, a dispărut din peisajul cultural românesc,
fiindcă plecase în Israel.
Era bucureștean prin adopție, urbea lui
natală fiind Romanul. Pasiunea pentru teatru
acolo și-a descoperit-o. Improviza și juca teatru
într-o sală de spectacole sui generis: grajdul
părăsit al familiei unui prieten de pe aceeași
stradă. Visa să devină actor, vis care avea puterea să-i redimensioneze existența. Actor n-a
devenit, dar teatrul l-a marcat pentru totdeauna.
Drumul a fost plin de surpări: legislația rasială
în adolescență, petrecută într-un detașament
de muncă forțată la Zorleni, lângă Bârlad.
După ´68, antisemitismul devenea din ce în ce

mai puțin mascat în România.
A avut curajul
să ia viața de la
capăt. A predat
la Facultatea
de Belle Arte a
Universității din
Te l Av i v, i - a u
apărut cărți, a
fost, un timp,
președintele
ASILR. L-am revăzut când a primit titlul de
Doctor Honoris Causa al IATC, reverență a
discipolilor – mari actori și regizori români în
al veacul XX-lea față de magistrul lor.
IULIA DELEANU

Un an de când Anișoara Falic
s-a stins din viață

Se împlinește un an de la trecerea la cele veșnice a ANIȘOAREI
FALIC, ne-a scris medicul Heinrich Falic, care și-a dedicat întreaga
viață îngrijirii soției sale. „După 57 de ani de căsnicie, după grijile
permanente, viața ei s-a sfârșit fulgerător printr-un atac de cord.
După un an, mă simt tot mai singur”, a mai spus doctorul H. Falic.
Ceremonia religioasă comemorativă (iarțait) va avea loc în ziua
de 21 iunie 2018, la ora 7,45, la Templul Coral din București, iar
piatra funerară va fi inaugurată în aceeași zi, la ora 10, la Cimitrul
Giurgiului din București. Cei care au cunoscut-o și au iubit-o pe
Anișoara Falic sunt invitați să ia parte la ambele evenimente.
Să-ți fie amintirea binecuvântată, ANIȘOARA FALIC!

Patru ani de la despărțirea de Andrei Călărașu

Andrei Călărașu s-a născut la 30 mai 1922, la Botoșani,
într-o familie de evrei, numele real fiind Bernard Gropper.
În 1941 a fost urcat într-unul din „Trenurile Morții”. A stat
șase luni deportat într-o colonie din Călărași, fiind, împreună
cu sora sa, printre puținii supraviețuitori, datorită îngrijirii primite
de la o familie de evrei din localitate. De la acest episod a venit
și numele său de scenă, Andrei Călărașu.
A fost unul dintre fondatorii televiziunii în România, a regizat
multe filme, în special comedii: „Vacanță la mare”, „Doi băieți
ca pâinea caldă”, „Portretul unui necunoscut”, „Alo, ați greșit
numărul”, „Vultur 101”, „Şi Ilie face sport”. Azi, aceste pelicule
constituie documente de istorie a cinematografiei românești.
S-a numărat și printre „părinții” televiziunii israeliene.
Zihrono Livraha!

Albert Poch – cinci ani de la despărțirea
de un prieten drag

Pe 2 martie 2013 s-a stins
din viaţă un bun prieten al revistei „Realitatea evreiască” şi
al Editurii Hasefer, graficianul
şi caricaturistul Albert Poch.
Îmi este greu să accept că el
nu va mai fi prezent, nu va veni
cu glumele sale înţelepte, iar,
în ultimii ani, a avut un mare
necaz: şi-a pierderdut locuinţa

de lângă Cişmigiu, pretinsă de
un fost „proprietar”, urmaş al
unui condamnat pentru crime
în Holocaust. El spunea că
Holocaustul a revenit.
Semna uneori APROPOCH. Cu grafica sa sugestivă
și admirabilă a ilustrat o sumedenie de cărţi, a realizat
coperțile a numeroase ediții

ale LUAH-ului editat de „Realitatea evreiască”, a participat
la multe expoziţii.
S-a născut la 23 decembrie 1930, la Babadag, lângă
Tulcea. A absolvit Academia
de Arte Plastice din Bucureşti,
a fost un caricaturist pres
tigios, desenele sale au fost
cunoscute în mai toate ţările
Europei, ca şi în Canada, Turcia etc. Laureat al Premiului
Uniunii Ziariştilor în 1965, apoi
în 1969, al Marelui Premiu
la Expoziţia de la Ploieşti, a
fost onorat și cu premii internaţionale. Pentru noi a fost o
onoare să-l considerăm colaboratorul nostru, iar plecarea
sa în Raiul artiştilor a fost o
pierdere pe care o resimţim
şi azi.
B.M.M.

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Familia Schwartz (Gigi soție, Dan și Carmen copii,
David și Matei nepoți) comemorează 10 ani de la trecerea în neființă a profesorului MANDY SCHWARTZ.
Să-i fie amintirea binecuvântată.
În ziua de 23 martie 2018 a decedat doamna
ȘTEINBERG IDA, în vârstă de 82 ani, după o grea su
ferință. A fost înhumată în Cimitirul Evreiesc din Craiova.
Comunitatea Evreilor din Sibiu și Obștea Mediaș
anunţă trecerea în eternitate a lui MOSEK DAVID la
data de 19 februarie 2018.

Înhumați în cimitirele C.E.B. în
luna martie 2018: HARNIK NORA
(94 de ani, Cimitirul Giurgiului);
STEIN TATIANA (86 de ani, Cimitirul
Giurgiului); LAZAR TIBERIU (78 de
ani, Cimitirul Giurgiului); MUNTEANU
AURICA (92 de ani, Cimitirul Giurgiului); STERNIN ADRIANA (81 de ani,
Cimitirul Giurgiului); AVRAM SERGIU (86 de ani, Cimitirul Giurgiului).
Înhumați în cimitirele evreiești din
țară: MIHAILOVICI IONEL (81 de
ani, Tecuci).
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EVREI NĂSCUȚI ÎN LUNA MAI
Ury Benador (Simon Schmidt) –
scriitor. Născut la Milișăuți, Bucovina,
1 mai 1895. Romane consacrate
mediului evreiesc din România interbelică. Decedat la București, 1971.
Vladimir (Jean) Colin – scriitor.
Născut la București, 1 mai 1921.
Basme, unele inspirate din folclorul
evreiesc, și povestiri science-fiction.
Decedat la București, 1991.
Gary Bertini (Șloyme Golergant)
– dirijor și compozitor. Născut la Briceni, Basarabia, 1 mai 1927, emigrat
în Israel, 1946. Director al Operei
israeliene, 1994-2005. Decedat la Tel
Hașomer, 2005.
Theodor (Benjamin Zeev) Herzl
– scriitor și om politic. Născut la Budapesta, 2 mai 1860. A propus întemeierea statului evreu și a convocat
primul Congres sionist, Basel, 1897.
Decedat la Viena, 1904.
Golda Meir (Mabovich-Meyerson) – om politic israelian. Născută
la Kiev, 3 mai 1898, emigrată în
SUA,1905 și în Palestina, 1921. Primministru al Israelului, 17 mai 1969-3
iunie 1974. Decedată la Ierusalim,
1978.
Yehuda Amichai – poet israelian.
Născut la Würzburg, Germania, 3
mai 1924, emigrat în Palestina,1935.
Decedat în Israel, 2000.
Amos Oz (Klausner) – scriitor
israelian. Născut la Ierusalim, 4 mai
1939. Cel mai tradus scriitor israelian.
Romanele și eseurile lui au fost traduse în 45 de limbi (inclusiv în limba
română) și publicate în 47 de țări,
printre care și în România.
Idel Ianchelevici – sculptor și desenator. Născut la Leova, Basarabia,
5 mai 1909, stabilit în Franța. Lucrări
remarcate prin expresivitate. Decedat
la Maison-Laffite, Franța, 1994.
Sigmund (Sigismund Schlomo)
Freud – psihiatru, părintele psihanalizei. Născut la Pribor, Cehia, 6
mai 1939, doctor în medicină de la
Universitatea din Viena, 1881. Refugiat la Londra, unde a decedat, 1939.
Rose Ausländer (Rose-Beatrice Scherzer) – poetă. Născută la
Cernăuți, 11 mai 1901. Primul volum
de versuri, „Die Regenbogen”, 1939.
Decedată la Düsseldorf, 1988.
Yaacov Agam (Gipstein) – sculptor. Născut la Rishon LeZion, 11 mai
1928, stabilit la Paris, 1951. Printre
lucrări: „Foc și apă” (fântâna din Piața
Dizengoff, Tel Aviv).
Moshe Dayan – general și om
politic israelian. Născut în kibuțul
Degania Alef , 20 mai 1915. Ministru
al apărării și ministru de externe al
Israelului. Decedat la Tel Aviv, 1981.
Abraham Geiger – rabin și cercetător în studii iudaice. Născut la
Frankfurt-am-Main, 24 mai 1870.
Promotor al reformismului religios
iudaic. Decedat la Berlin, 1874.
Joseph (Iosif Alexandrovici)
Brodsky – poet. Născut la Leningrad
(azi: Sankt Petersburg), 24 mai 1940,
stabilit în SUA, 1971. Premiul Nobel
pentru literatură, 1987. Decedat la
New York, 1996.
Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman) – cântăreț și poet. Născut
la Duluth, Minnesota, 24 mai 1941).
Interpret de muzică folk și blues.
Premiul Nobel pentru literatură, 2016.
Max Brod – scriitor de limbă germană. Născut la Praga, 27 mai 1884.
A publicat 83 de romane și volume de
povestiri. Emigrat în Palestina, 1939,
decedat la Tel Aviv,1968.
Henry (Heinz Alfred) Kissinger –
diplomat, analist și om politic. Născut
la Furth, Germania, 27 mai 1923,
emigrat în SUA, 1938. Ministru de
externe al SUA , 1969 – 1977, autor
al „politicii de destindere”. Premiul
Nobel pentru Pace, 1973.
EVREI DECEDAȚI ÎN LUNA MAI
Paul Celan (Antschel) – poet de
limbă germană. Născut la Cernăuți,
1920, stabilit la Paris, 1947. Poeme
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pe tema suferinței în Holocaust. S-a
sinucis la Paris, 1 mai 1970.
Giacomo Meyerbeer (Jacob Liebmann Beer) – compozitor. Născut
la Tasdorf, Berlin, 1791. Combină
stilul de orchestră german cu muzica
vocală italiană. Decedat la Paris, 2
mai 1864.
Moses (David Moișe) Rosen –
rabin și lider comunitar. Născut la
Moinești, 1912. Șef-rabin al evreilor
din România,1948-1994 și președinte
al F.C.E.R., 1964-1994. Decedat la
București, 6 mai 1994, înmormântat
la Ierusalim.
Mordechai Anielewicz – lider
al grupului „Zydowska Organizacja
Bojowa”, a condus răscoala ghetoului
din Varșovia. Născut la Wyszkow,
Polonia,1919, a fost ucis în timpul
răscoalei la Varșovia, 8 mai 1943.
Uri Zvi Grinberg – poet și jurnalist idiș-ebraic. Născut la Bialikamin,
Galiția,1896, stabilit în Palestina, 1923.
Premiul Israel pentru poezie, 1957.
Decedat la Ramat Gan, 8 mai 1981.
Nelly (Leonie) Sachs – poetă.
Născută la Schoneberg, Berlin, 1891,
refugiată în Suedia, 1940. Poezii și
piese de teatru pe teme iudaice și
despre Holocaust. Premiul Nobel
pentru literatură, 1966. Decedată la
Stockholm, 12 mai 1970.
Sholem Aleichem (Solomon Naumovich Rabinovich) – scriitor clasic
idiș. Născut la Pereyaslav, 1859,
stabilit la New York, 1914. Romanele, povestirile și piesele sale au fost
traduse în numeroase limbi, printre
care și în română. Decedat la New
York, 13 mai 1916.
Alexandru Sever (Solomon
Silberman) – scriitor. Născut la
Moinești,1921. Povestiri, piese de
teatru și romane, unele referitoare la
viața evreilor din România. Stabilit în
Israel, 1990, decedat la Beer Sheva,
13 mai 2010.
Gustav Mahler – compozitor.
Născut la Kaliste, Cehia, 1860.
Considerat o punte între tradiția
austro-germană din secolul al XIXlea și modernismul de la începutul
secolului al XX-lea. Decedat la Viena,
18 mai 1911.
Jacob (Yakov) Fichman – poet
ebraic. Născut la Bălți, Basarabia,
1881, emigrat în Palestina, 1919.
Premiul Israel pentru literatură, 1957.
Decedat în Israel, 18 mai 1958.
Baal Shem Tov (Rabi Yisroel ben
Eliezer) – rabin și vraci întemeietorul hasidismului. Născut la Okopy
Swietcy Trojcy, 1698, când fortăreața
era anexată Moldovei. Decedat la
Medzhybizh, Ucraina, 6 Sivan 5520
(22 mai 1760, după calendarul gregorian).
Sydney (Irwin) Pollack – actor,
regizor, producător de filme. Născut
la Lafayette, Indiana, SUA, 1934. A
produs 44 de filme și a regizat 21.
Decedat la Pacific Palisades, Los
Angeles, 26 mai 2008.
Joseph Roth – scriitor și jurnalist. Născut la Brody, Galiția, 1894.
Romane și reportaje privitoare la
problematica evreimii contemporane.
Decedat la Paris, 27 mai 1939.
Ilya Prigogine – om de știință.
Născut la Moscova, 1917, emigrat
în Belgia, 1929. Premiul Nobel pentru chimie, 1977, pentru cercetări
în domeniul structurilor disipative,
sistemelor complexe, ireversibilității.
Decedat la Bruxelles, 28 mai 2003.
Ephraim Katzir (Katchalski) – om
de știință și politician israelian. Născut la Kiev, 16 mai 1916, emigrat în
Palestina, 1925. Specialist în ingineria enzimelor. Președinte al Israelului,
1973-1978. Decedat la Rehovot, 30
mai 2009.
Max Blecher – scriitor, principalul
reprezentant al literaturii autenticității.
Născut la Botoșani, 1909, bolnav de
morbul lui Pott. Scrieri care prezintă
atmosfera kafkiană a sanatoriului și
suferința bolnavului, traduse în 10
limbi. Decedat la Roman, 31 mai 1938.
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Și libertățile fundamentale au limite

Vă asigur că la Teatrul de Comedie veți
descoperi sau (dacă știți piesa) veți redescoperi integral reliefurile și valorile comediei
„Ultima oră”, așa cum a scris-o Mihail Sebastian. Dar cu toții, urmărind
excelentul spectacol al importantului regizor care este Mircea Cornișteanu,
veți fi îndemnați, adesea, să părăsiți ficțiunea și să vă repliați asupra lumii în
care trăiți. Vă veți aminti de Caragiale, care, avertizând asupra blestematului
nostru genom colectiv, constata: „Din aceasta nu veți putea ieși!” Fiindcă,
iată, jungla din „Ultima oră” a devenit mult mai feroce și monstruoasă în
zilele noastre.
Un articol de istorie scris de Alexandru Andronic, un încă tânăr erudit și
scrupulos universitar, apare, dintr-o eroare, într-o gazetă de scandal. Dar
iată că, tipărite greșit, popasurile expediției lui Alexandru cel Mare în Persia
coincid (ce întâmplare!) cu „numele de cod” al unei afaceri oneroase, puse
la cale de atotputernicul Bucșan. Acesta este gata să plătească – oricât –
prețul tăcerii. Dar cui? Căci profesorul este total inocent, iar Borcea ar visa
și el, pe modelul Pamfil Șeicaru, „șantajul și etajul”, dar habar n-are despre
ce este vorba...
Fidelă, vie și spirituală, transpunerea scenică a lui Mircea Cornișteanu
marchează apăsat ascuțișurile satirice ale comediei, punând fină surdină
„văzduhismului” intelectualilor idealiști. Iar noi receptăm totul în oglinda măritoare a realității noastre. Recunoaștem cu delicii și cu multă amărăciune
(prin hohote dezinvolte sau de râs strâmb, „verde-galben”) fața și reversul
acumulării sălbatice a capitalului, tentaculele de caracatiță ale acaparării
întregii economii în mâna câtorva; practicile numirii și destituirii de miniștri
și fuga după portofolii cât mai „grase” (cum nu este, vai, cel al Culturii!).
Recunoaștem bunul plac al baronilor locului, al noilor „cavaleri” de industrie,
aroganța cu care aceștia își subordonează „colaboratorii” până la servilismul
cel mai jalnic. Ne reamintim cum se pun la cale proteste „spontane” și ce
dedesubturi și finanțări poate avea „ploaia” de fundații, asociații, ONG-uri,
apărute peste noapte.
Recunoaștem patologiile mass-media, inflația de tabloide de scandal și
goana interesată şi nestăvilită după senzațional și șantaje; ca și „libertatea
de opinie” din redacțiile în care patroni, sponsori și executanți știu bine că
„acela care dă banul face și muzica!”
Virulentul pamflet din actualitate care devine „Ultima oră” culminează în
finalul inspiratei adaptări semnate de Mircea Cornișteanu. După rostirea ultimei replici a textului, câteva secvențe ne arată care ar fi, azi, ecoul „Afacerii
Protar”. Câte canale TV, tot atâtea informații și comentarii distorsionate! Unele
aparent obiective (dar complice-obediente), altele înverșunat-acuzatoare (ca
o voce lătrătoare a opoziției, total lipsite de argumente); altele – insinuante
și suspicioase, care bat câmpii până la aberație. Vedem, în direct, cum e
manipulat și mai ales cum e ocultat adevărul. Ne spunem că ipochimenii
din perioada interbelică erau niște bieți copii față de rechinii de azi și, vorba
regizorului: „Ce păcat că breaking news a luat locul ultimei ore!”
În ceea ce mă privește, îmi pare rău că nu am cum să scriu mai pe larg
despre jocul interpreților bine aleși și minunat îndrumați. George Mihăiță
compune sobru, prin zeci de detalii, ezitări, subtexte un Bucșan de zile mari!
Cert, rolurile Andronic și Magda Minu atârnă greu în cartea de vizită a lui
Dragoș Huluba și a Andreei Samson. Marius Drogeanu, Ana Maria Turcu și
Andrei Runcanu recreează sugestiv atmosfera unei redacții famelice. Sandu
Pop și Dan Tudor potențează cu aplomb energia și hazul replicilor, iar Aurora
Leonte și Eugen Racoți dau surprinzătoare consistență unor partituri reduse.
NATALIA STANCU

A vorbi despre limitele libertății poate
părea o contradicție în termeni, dar ar fi imposibil să definești libertățile fundamentale,
fără o circumscriere clară a obligațiilor care
limitează drepturile definitorii pentru orice
democrație. Cu alte cuvinte, o societate care
aspiră la libertate absolută este condamnată
să sfârșească fie în anarhie, fie în dictatură.
Preocuparea de a stabili criteriile care pot
limita libertatea fără a o anihila a ajuns una
la ordinea zilei. După fiecare atac violent
dintr-o școală din SUA se reaprinde disputa
dacă nu cumva dreptul (a se citi libertatea)
constituțional al oricărui american de a avea
o armă de foc nu ar trebui să fie mai atent și
mai sever delimitat și subordonat interesului
general al societății de a-și proteja cetățenii.
În Europa, manifestările antisemite tot
mai frecvente, generate de numărul mare
de refugiați musulmani ajunși de curând
în state precum Germania, Franța, Belgia,
Austria, Italia și altele devin o problemă pentru ansamblul acestor societăți, în care ura
față de evrei fusese, până acum câțiva ani,
apanajul adepților extremei drepte. Acum,
fostul premier Manuel Valls, prezent luna
trecută la Ierusalim, la „Forumul Mondial de
Combatere a Antisemitismului” sublinia că
„nu trebuie să ne fie frică să recunoaștem că
antisemitismul este, în primul rând, generat
de comportamentul arabilor musulmani”. Fapt
atestat și de uciderea cu bestialitate, la Paris,
a octogenarei Mireille Knoll, de către un vecin
musulman, așa cum se întâmplase cu un an
în urmă și cu Sarah Halimi-Attal.
„Antisemitismul are o față urâtă, islamistă”,
a declarat recent și nou-numitul comisar german Felix Klein, revoltat de modul în care doi
evrei care purtau chipă au fost atacați la Berlin
de trei arabi, cel mai violent fiind un tânăr sirian refugiat în Germania. Oficialul german a
mai adăugat și că „antisemitismul musulman
din Germania este mai virulent decât o arată
statisticile”, ceea ce ridică serioase semne
de întrebare cu privire la motivul pentru care
apare amintita omisiune în statisticile oficiale.
Dacă Manuel Valls pare dispus să accepte
că recunoașterea limitelor libertăților individuale, fie ele și fundamentale, este necesară
pentru păstrarea sănătății democrației, afirmând că „antisemitismul, ca orice altă formă
de rasism, este o infracțiune, nu o opinie”,
alți înalți politicieni europeni nu dau dovadă
de acest indispensabil realism. De pildă,
șefa diplomației Uniunii Europene, Federica
Mogherini, afirmă sus și tare că violențele

Gândul
scris

coordonate de Hamas
la frontiera cu Israelul sunt o manifestare a
„libertății de expresie și a libertății de asociere”
a palestinienilor, iar gândurile vicepreședintei
Comisiei Europene se îndreaptă numai către
„familiile victimelor”. Nicidecum și către dreptul
Israelului de a-și apăra granițele și cetățenii.
Înaltul Reprezentant european nu pare să
adreseze nici măcar un gând responsabililor
Hamas care, deși preveniți că atacarea gardului de securitate de la frontiera cu Israelul
va fi considerată un act de agresiune și tratată
ca atare, nu au ezitat să-și trimită conaționalii,
inclusiv adolescenți, să forțeze frontiera. Cu
o atare concepție, că orice violență este permisă în numele „libertății de asociere și de
expresie”, nu e nici o mirare că în Uniunea
Europeană mor oameni, bătuți și aruncați pe
fereastră, ca în cazul lui Sarah Halimi-Attal,
sau înjunghiați și incendiați, ca Mireille Knoll,
în strigătele de satisfacție „Allahu Akbar” ale
criminalilor! O astfel de atitudine din partea
responsabililor europeni va încuraja atât
delincvenții musulmani, cât și conducerea
Hamas și va produce din ce în ce mai multe
victime în rândul palestinienilor, precum și o
întețire a mișcărilor de boicotare și sancționare
a Israelului, inducând în eroare opinia publică
asupra responsabilității violențelor de la frontiera Israelului cu Fâșia Gaza.
Cei peste 10.000 de demonstranți de la
Paris, între care și președintele Macron, ieșiți
în stradă după uciderea lui Mireille Knoll, care
au refuzat să îi primească între ei pe Marine
Le Pen și Jean-Luc Melenchon, par să se fi
săturat de manifestările extremiste în numele
libertăților fundamentale. Par să dorească un
tip de democrație în care abuzurile comise în
numele libertăților să nu mai fie permis.
După cum au subliniat și cei 1000 de
participanți la Forumul Mondial de Combatere a Antisemitismului, o altă manifestare
perversă a libertății de expresie este utilizarea
internetului și a rețelelor de socializare pentru
promovarea terorismului, o serie de site-uri
devenind adevărate școli pentru instruirea
viitorilor atentatori, ca să nu mai vorbim de
exprimarea oricărei forme de ură rasială. În
„Declarația Comună” a Forumului se recunosc
binefacerile internetului, dar se solicită companiilor care administrează aceste rețele să
elimine incitările la terorism și postările care
exprimă ura rasială și antisemitism.
Parafrazându-l pe André Malraux, secolul
XXI va fi epurat de ură, sau nu va fi!
Alx. Marinescu

Un scriitor de talent: regizorul Alexander Hausvater

Volumul de povestiri memorialistice
semnat de reputatul regizor Alexander
Hausvater, intitulat Ce
dacă*, este mai mult
decât o fermecătoare
colecție de amintiri
ale unui intelectual de
anvergură, care consideră că a atins vârsta
depănării lor.
Chiar şi numai atât
dacă ar fi fost, şi tot ar
fi fost o apariție remarcabilă memoriile
unui om de cultură de nivelul regizorului
– originar din România, afirmat plenar
pe scenele israeliene şi mondiale, apoi
revenit pe cele din țara natală – fiind
interesante prin ele însele. Însă volumul
Ce dacă este mai mult decât o colecție
de amintiri savuroase, cu personaje din
lumea teatrului sau din viața publică românească şi israeliană (cum, poate, s-ar
fi aşteptat unii). Este, înainte de toate, o
Realitatea
cărţii

carte foarte bine scrisă, cu talent epic şi
portretistic excepțional şi cu un remarcabil
control compozițional.
Autorul îşi concentrează atenția asupra unui moment-cheie din viața sa: cel
al ultimilor ani petrecuți în România (pe
care o părăseşte, făcând Alia împreună cu
familia, la vârsta de 10 ani), respectiv, al
primilor ani, de adolescență şi tinerețe, în
Israel. Perioadă în care schimbă, practic,
o lume cu alta. Pleacă dintr-o Românie
comunizată, dar în care se mai păstrau,
în cadru privat, rânduielile mic-burgheze
europene, într-un stat israelian aflat la
începuturi, în care totul era de făcut.
O lume nouă, plină de privațiuni, de
amenințări externe şi de muncă dură (viitorului regizor nu-i va fi străină nici măcar
experiența muncii agricole colective, în
moshav-ul Nitzanim, de lângă Ashkelon).
Această transformare, însă, a dat un sens
nou vieții lui Alexander Hausvater, care,
chiar dacă nu e un sabru, şi-a însuşit
lecția libertății, a curajului de a imagina
şi de a înfăptui, care caracterizează până
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azi societatea
israeliană.
Mai târziu, va
asimila la modul intelectual
şi conştiința
apartenenței
sale simultane
la două universuri culturale, cel românesc şi cel israelian, din care s-a alimentat, după 1989,
existența sa concomitentă pe scena din
Țara Sfântă şi pe cea din țara natală.
Am folosit intenționat sintagma „povestiri memorialistice”, iar nu pe cea
de „povestiri autobiografice”, întrucât
autorul nu face ficțiuni pornind de la nişte
întâmplări trăite. Conținutul de realitate al
povestirilor este maxim, personajele fac
parte din imediata vecinătate a ființei naratorului, arta acestuia constând în felul în
care sunt narate aceste întâmplări trăite,
nu în invenție. Autorul scrie cu un vădit
talent de a creiona portrete, de a extrage
întâmplări semnificative din continuul
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unei vieți foarte intense şi, nu în ultimul
rând, cu ştiința de a extrage tâlcuri şi
înțelesuri. Povestirile nici nu sunt ordonate cronologic, de la începutul desprinderii
de România şi până la deplina integrare
în Israel: Hausvater povesteşte, aparent,
într-o ordine aleatorie. În realitate, toate
narațiunile au un înțeles, care le leagă
într-o rețea, care este cea a devenirii
celebrului regizor care este, azi, fostul
olim anonim din îndepărtata Românie.
Cartea cuprinde, de altfel, un caleidoscop extraordinar de sugestiv al celor
două lumi pe care le uneşte personalitatea lui Alexander Hausvater. Israelul
primelor decenii de după înființare are,
în persoana regizorului-memorialist,
tocmai când aniversăm 70 de ani de la
proclamarea independenței, un cronicar
orginal, de mare forță expresivă.
RĂZVAN VONCU
*Alexander Hausvater – Ce dacă, Editura Integral, Bucureşti, 2017.
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