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Ambasada SUA
La 14 mai a.c., în ziua în care în
urmă cu 70 de ani David ben Gurion
declara independența Statului Israel și
președintele SUA a recunoscut Israelul,
la Ierusalim a fost inaugurată Ambasada
Statelor Unite. Astfel, a fost dusă la bun
sfârșit promisiunea președintelui american Donald Trump care, la 6 decembrie
2017, a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului și a declarat că va muta
Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim
iar deschiderea acesteia va coincide cu
Ziua Israelului.
Peste 800 de invitați au participat
la ceremoniile de inaugurare. Grosul
celor prezenți l-a constituit numeroasa
delegație americană, venită în mod
special la acest eveniment, condusă de
John J. Sullivan, adjunct al secretarului
de stat al SUA. Din misiunea americană
au făcut parte, printre alții, secretarul
Trezoreriei, Steven Mnuchin, ginerele și
consilierul președintelui, Jared Kushner,
fiica și consilierul președintelui, Ivanka
Trump, și reprezentantul special pentru
negocieri internaționale, Jason Greenblatt. Gazdă și maestru de ceremonii a
fost ambasadorul SUA în Israel, David
Friedman. Din partea israeliană au fost
de față președintele Reuven Rivlin, premierul Benjamin Netanyahu, alți membri
ai Guvernului israelian, liderul opoziției,

Ambasada Guatemala
Isac Herzog, parlamentari, numeroase
alte personalități.
După ridicarea drapelului și intonarea imnului american, a luat cuvântul
David Friedman. El a arătat că mutarea
Ambasadei americane este rezultatul
„viziunii, curajului și clarității morale ale
președintelui Donald Trump. În această zi
oferim Israelului dreptul pe care îl oferim
celorlalte popoare: dreptul de a-și alege
capitala. Israelul are dreptul să-și aleagă
capitala”, a subliniat diplomatul.
În mesajul video trimis pentru inaugu
rarea Ambasadei, președintele Donald
Trump a afirmat că „Israelul este o nați
une suverană, cu dreptul pe care îl are
orice națiune suverană de a-și alege
capitala. Washingtonul, a spus el, dorește
în continuare să intermedieze un acord
de pace între Israel și palestinieni, iar
„Statele Unite rămân pe deplin angajate
în a facilita un acord de pace durabil”.
Pronunțându-se pentru un status quo
pent ru Muntele Templului, Trump a
subliniat că „orașul și întreaga națiune
reprezintă un testament pentru spiritul de
neînvins al poporului evreu”.
La rândul său, John J. Sullivan a
subliniat că Ierusalimul este capitala
indisputabilă a Israelului, iar mutarea
Ambasadei este un pas pentru progresul
păcii în acest oraș, în regiune și în lume.
Vorbind despre importanța Ierusalimului pentru istoria de 3000 de ani a capitalei
Israelului, președintele Reuven Rivlin a

arătat că angajamentul Israelului față de
Ierusalim nu este numai un angajament
față de istoria poporului evreu, ci și față
de toți locuitorii Ierusalimului. „Ierusalimul
este un microcosmos al capacității noastre, evrei și arabi, de a coexista în același
loc. Unitatea Ierusalimului este văzută
în sensul că toți cei care trăiesc în oraș
sunt egali. Începând din această zi fericită
Ierusalimul este și căminul Ambasadei
Statelor Unite”, a mai spus președintele,
mulțumind membrilor Congresului SUA
din ambele partide pentru dragostea și
sprijinul acordate Israelului.
După ce Ivanka Trump a dezvelit sigla
cu denumirea Ambasadei Statelor Unite,
a luat cuvântul Jared Kushner, consilierul președintelui american. El a evocat
momentul în care președintele Trump și
Statele Unite „au recunoscut în sfârșit adevărul și anume că Ierusalimul este capitala
Israelului. Președintele a mai declarat că
va muta Ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim și, după numai cinci luni, suntem aici.
Când președintele Trump promite ceva, se
și ține de promisiune. Ziua de astăzi demonstrează și calitatea de lider a Statelor
Unite. Washingtonul a arătat din nou lumii
că poți avea încredere în Statele Unite”.
Kushner a vorbit și despre valorile comune
ale Israelului și Statelor Unite, libertatea,
drepturile și democrația. SUA, a mai spus
el, doresc în continuare un acord de pace.
Eva Galambos
(Continuare în pag. 23)
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„Prin cunoaștere reciprocă
la recunoaștere reciprocă”,
un principiu al activității
Federației

Interviu cu dr. Aurel Vainer, președintele F.C.E.R

Încercând să reunească într-o sintagmă edificatoare multitudinea evenimentelor la
care a luat parte recent – vernisaje, lansări de carte, reuniuni ale Comitetului Director
și Consiliului de Conducere, urmate de Adunarea Generală a Federației, celebrări ale
celor 70 de ani de la proclamarea independenței statale a Israelului, vizita unei delegații
a Joint-ului – , dar și proiecte imediate, președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, explica
tot ceea ce face prin formula „prin cunoaștere reciprocă la recunoaștere reciprocă”.
– Ce aspect vi se pare mai important? Consiliului de Conducere și la Adunarea
– Interesul oficialităților, al societății ci- Generală rezultă că Federația lucrează
vile și, mai cu seamă, al Bisericii Ortodoxe pe baza unui buget foarte riguros elaborat,
Române față de templele și sinagogile din adoptat cu unanimitate de voturi în AdunaRomânia, ilustrat și de afluxul de public, rea Generală.
– Ce ați dori să evidențiați referitor la
majoritatea neevreu, de la vernisajul
expoziției itinerante „Temple și Sinagogi din ciclul de evenimente „Israel – 70” de la
România” din Rm. Sărat. Sala Mare de la București?
– Evrei și neevrei, personalități ale vieții
Muzeul local de istorie era neîncăpătoare.
Invitația a fost făcută acum câteva luni socio-politice și culturale românești au
de viceprimarul orașului, Ștefan Torcă- participat la Templul Coral, unde a fost un
rescu, istoric de profesie. Ca și primarul spectacol, organizat de JCC, cu concursul
Sorin Cârjan, el a avut numai cuvinte de unor renumiți artiști israelieni. Am evocat
apreciere față de tot ceea ce au realizat momentul 14 mai 1948, trăit la București,
evreii pentru această urbe. Vernisajul a bucuria evreilor din Capitală, amintind, totadus după sine încă o ilustrare a valorilor odată, că România a recunoscut în același
evreiești din România: Filiala locală a Uni- an Statul Israel, deci – cum au spus și E.S.
unii Artiștilor Plastici a propus organizarea, Tamar Samash și vicepremierul Ana Birchal
la Pinacoteca din Complexul Muzeal, a – sărbătorim nu numai aniversarea Israeunei retrospective Saul Steinberg, celebru lului, ci și 70 de ani de relații diplomatice
grafician, caricaturist, arhitect, stabilit în neîntrerupte și Centenarul Marii Uniri. Țin
să remarc concertul de la Universitatea
SUA, originar din Rm. Sărat.
– Puteți explica accentul special pe care Națională de Muzică din București, intitulat „Muzica unește Israelul și România”,
îl puneți pe dialogul cu BOR?
– M-a convins scrisoarea de felicitare susținut de artiști aparținând populației
primită de la P.F. Daniel, Patriarhul BOR, majoritare, dar și de tânărul nostru cantor
însoțită de admirația pentru succesul Emanuel Pusztai.
– Care dintre recentele lansări coresrepurtat de expoziția sus-amintită de la
Palatul Patriarhiei și Muzeul Național de punde principiului „cunoașterii și recu
Istorie a României, dar și pentru albumul noașterii”?
– Aș sublinia manifestarea de lansare
cu același titlu, lansat la Templul Coral.
Împreună cu Patriarhul Daniel, am con- la București a romanului unei autoare
venit să realizăm o traducere în engleză neevreice, Elena Dumitrescu-Nentwig.
a albumului, în care să includem cele mai Bine scris, luminează fapte de viață din
importante discursuri de la Patriarhie, unde anii totalitarismului de natură să combată
a fost vernisajul expoziției, și comunicarea sloganul antisemit „evreii au adus comunisștiințifică, susținută de Patriarhul Daniel, mul”. Evreii au suferit persecuții, arestări,
despre relația sinagogă-biserică, la simpo- abuzuri din partea Securității, deopotrivă cu
zionul care i-a urmat. Tot în colaborare cu populația majoritară, cu celelalte minorități.
– Deschidere către „cunoaștere și
Biserica Ortodoxă Română, vom edita încă
un album cuprinzând, pe lângă completă- recunoaștere reciproce” în alte proiecte?
– „Podurile Toleranței”, ediția a V-a, în
rile din introducere, imagini cu sinagogi și
biserici demolate – Biserica Sfânta Vineri, colaborare cu BBR, care, la apariția rede pildă – precum și înfățișările lor înainte vistei, va fi de-acum istorie. Tema, în Anul
și după distrugere, însoțite de precizări de Centenar, este una generoasă: contribuția
minorităților naționale la Marea Unire din
ordin istoric.
– Sunt multe proiecte la F.C.E.R. Care 1918, prezența lor în cultura română și
europeană aducând vitalitate și diversitate.
sunt sursele de finanțare?
– Cu prilejul recentei vizite a unei Pod și Toleranță la un loc dau valoare titludelegații Joint în România, directorul re- lui manifestării, prin buna conlucrare între
gional pentru afaceri internaționale, Asher minorități și populația majoritară. Nu puține
Ostrin, directorul regional pentru Europa, sunt personalitățile evreiești din România
Diego Ornique, directorul operațional pen- care au dat vitalitate și diversitate culturii
tru Europa și Asia, Stefan Oscar, însoțiți de românești și europene. Două exemple,
directorul Joint pentru România, Israel Sa- numai: Tristan Tzara, fondatorul mișcării
bag, au reafirmat parteneriatul de excepție avangardiste Dada; Victor Brauner, ale
între Joint și F.C.E.R. și sprijinul pe care cărui tablouri fac mândria multor muzee de
Jointul îl acordă în continuare Federației în prestigiu ale lumii. Una dintre comunicări
Memorandum-ul cu Fundația „Caritatea”, va fi susținută de P.F. Daniel, Patriarhul
perioada 2018-2020. Delegația ne-a ajutat Bisericii Ortodoxe Române.
– Valori ale iudaismului care vă ghisă obținem un devans pentru renovarea
etajului I, parterului și subsolului de la dează?
– Memoria și recunoștința. În acest
Căminul „Rosen”. Aceeași delegație ne-a
facilitat întâlnirea cu un donator elvețian, spirit, este aproape de start Festivalul de
Werner Guter, la care am participat împre- la Suceava și Rădăuți de Ziua Națională a
ună cu vicepreședintele Ovidiu Bănescu. Limbii și Teatrului Idiș. Prin hotărârea CoJointul a fost reprezentat de directorul mitetului Director, Sala Anahnu de la JCC
operațional pentru Europa și Asia, Stefan București va primi numele unui dirijor de
Oscar, și de directorul pentru România, marcă: Izu Gott z.l., promotor al folclorului
românesc, idiș și israelian. Urmează să
Israel Sabag.
Foarte importantă este gospodări- aplicăm Acordul semnat cu AMIR: colaborea fondurilor de care dispune F.C.E.R. rarea la construirea Muzeului Evreilor din
Din execuția financiară pe anul 2017 și Israel Originari din România de la Roș Pina
proiecția bugetului pentru 2018, prezen- „General Moshe Nativ z.l.”
IULIA DELEANU
tate la reuniunile Comitetului Director,
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Arc peste timp

2018 – necesitatea măsurilor de securitate; 2021 – megafestival evreiesc
la Timișoara; 75 de ani de la revolta din Ghetoul de la Varșovia
Interviu cu EDUARD KUPFERBERG, secretar general al F.C.E.R.
Alx. Marinescu: E numai o impresie sau, într-adevăr, preocuparea pentru securitatea comunităților evreiești
a dus la organizarea mai multor manifestări internaționale pe
acest subiect?
Eduard Kupferberg:
Fără îndoială că situația
securității comunităților
evreiești din Europa de
Vest s-a deteriorat în ultima vreme. Trebuie înțeles
că nici forțele de ordine
ale statelor nu reușesc să
evite și să prevină astfel
de crize, deci cu atât mai
puțin poate izbuti o comunitate evreiască, oricât ar fi de puternică sau de
numeroasă. Ceea ce se poate, însă,
este să ne pregătim pentru gestionarea urmărilor unei astfel de situații
triste, care generează crize în comunitate, renaște temeri, produce traume.
Vorbind despre gestionarea urmărilor,
trebuie să fim conștienți că o criză nu
înseamnă numai un atentat terorist.
Chiar și în România, unde situația
comunităților evreiești este una dintre
cele mai sigure din Europa, o criză
generată de un accident rutier sau un
incendiu poate apărea oricând. Dacă
ne raportăm la cazul #Colectiv, care
are deja o faimă tragică, vedem că un
incendiu poate genera o criză profundă
în societate, căreia autoritățile îi fac
față cu mai mult sau mai puțin succes.
– Ce se schimbă în cazul comu
nității evreiești?
– Noi avem o adevărată înclinație
către a ne ajuta singuri când suntem în
situații de criză, motiv pentru care, de
acum trei ani, am început să colaborăm cu Centrele de Securitate și Crize
atât din cadrul Congresului Mondial
Evreiesc, cât și al Congresului European Evreiesc (CEE). Cel din urmă,
cu care conlucrarea pe această temă
este de dată mai recentă, ne-a ajutat
să îmbunătățim securitatea la sediul
central al Federației, la JCC București,
urmând să primim fonduri pentru a
ameliora situația în acest domeniu și în
alte comunități din țară. Tot cu ei colaborăm la crearea unei celule de criză în
cadrul F.C.E.R., care va fi extinsă și în
comunități. O primă sesiune de instruire a avut loc la București în februarie
2018, iar la jumătatea lunii aprilie, doi
reprezentanți la vârf ai Centrului de
Securitate și Crize de la CEE au vizitat
comunitățile din Timișoara și Oradea,
făcând un audit pentru a vedea de ce
cunoștințe și de ce resurse financiare
avem nevoie. De asemenea, vom primi
gratuit un program foarte sofisticat,
folosit deja în Israel pentru alertare
rapidă și raportare.
– Ce pregătește comunitatea evreiască din România pentru a juca un
rol cât mai important la manifestările
programate cu prilejul evenimentului
„Timișoara, Capitală Culturală Europeană”?
– Așa cum am făcut și la Sibiu,
în 2007, pregătim un amplu festival,
care se va intitula tot „Euroiudaica”
și va avea loc în perioada 30 mai-4
iunie 2021. Acum 11 ani am invitat
artiști, scriitori, oameni de cultură
din Europa, Israel, SUA, ceea ce
intenționăm și acum, pentru a da o
imagine cât mai concludentă asupra
a ceea ce înseamnă cultura evreiască
tradițională și actuală. Pentru a vă face
o idee despre ceea ce intenționăm să
realizăm în 2021, amintesc că în 2007
am organizat spectacole, concerte de
muzică clasică, jazz și klezmer, lansări
de carte, expoziții, iar Muzeul Evreiesc
de la Viena a adus, pentru prima oară
în România, o expoziție de holograme.
Pentru a doua ediție a Euroiudaica, cea din 2021, inițiativa noastră

a fost primită cu entuziasm și avem
deja sprijinul Primăriei Timișoara, al
Universității Politehnice, al Teatrului
Național și al Teatrului Maghiar din
localitate, al Filarmonicii
Banatul, Muzeului de
Artă și, bineînțeles, al
Asociației „Timișoara,
Capitală Culturală Europeană 2021”. Beneficiem,
evident, de sprijinul puternicei comunități evreiești
din orașul de pe Bega,
condusă de Luciana Friedmann, cea mai tânără
președintă de comunitate
din România, ajutată de un comitet
alcătuit din oameni dornici de implicare
în astfel de activități.
Pentru a semnala ceea ce reprezintă Euroiudaica 2021, vom realiza în
2020, în avanpremieră, un festival de
mai mică amploare, de o zi și jumătate,
maximum două.
Aflându-mă la Timișoara pentru a
discuta cu partenerii noștri despre festival, am putut aborda cu viceprimarul
Dan Diaconu și aspectele preluării
Sinagogii din Fabric în administrarea
Primăriei, cu scopul ca aceasta să fie
renovată și repusă în circuit ca sală
de spectacole a Teatrului Național din
Timișoara.
– Ați luat recent parte la comemorarea a 75 de ani de la revolta din
Ghetoul de la Varșovia.
– Da, într-adevăr, a fost interesant.
În primul rând, pentru că revolta a
avut o semnificație colosală: prima
insurecție urbană din Europa, dar și un
exemplu al modului în care evreii știu,
pot și au reușit atunci să lupte, cu arma
în mână, împotriva trupelor germane
SS. Apoi, un eveniment în care 750 de
luptători evrei au ținut în șah trupele
naziste și în urma căruia ghetoul a fost
ras de pe fața pământului, ducând la
pieirea a 7000 de evrei polonezi (estimarea comandantului german Jurgen
Stroop) și la deportarea a 42.000, este
în sine un fapt de neuitat. Dar anul
acesta, comemorarea revoltei a fost
potențată de apariția unui val de antisemitism în Polonia, care afectează
comunitatea evreiască de aici și a fost
stârnit de controversata lege privind
lagărele de concentrare naziste de
pe actualul teritoriu al Poloniei. Pe de
altă parte, comemorarea a avut loc
concomitent cu Yom HaAțmaut 5778,
respectiv cu aniversarea a 70 de ani de
existență independentă a Statului Israel. La comemorarea de la Varșovia,
organizată de Congresul Mondial
Evreiesc, au fost prezente numeroase
delegații din partea unor comunități
evreiești din toată lumea, printre care
și cea a F.C.E.R. și au fost pronunțate
intervenții în care s-a subliniat că, deși
nici lagărele de exterminare nu au fost
poloneze și nici Holocaustul nu a fost
făcut de polonezi, nu trebuie uitat că
au fost destui polonezi care au contribuit la desfășurarea Holocaustului,
iar masacrul de la Kielce a fost comis
exclusiv de polonezi. La comemorare
a luat parte președintele Andrzej Duda.
Vreau neapărat să mai amintesc
un documentar prezentat de Fundația
Spielberg, care s-a referit la arhiva realizată de istoricul Emanuel Ringelbaum
și îngropată, în 1943, în trei puncte
din ghetoul de la Varșovia. Documentele originale au fost adunate în două
bidoane metalice de lapte și într-o
cutie metalică, două dintre acestea
fiind recuperate în septembrie 1946,
respectiv decembrie 1950. Acum ele
sunt studiate de specialiști și au fost
incluse în Lista „Memoria Lumii” de
către UNESCO, în 1999.
Interviu consemnat de
ALX. MARINESCU
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Consiliul de Conducere şi Adunarea Generală a F.C.E.R.-C.M.

În zilele de 25 și 26 aprilie 2018, la Sinagoga Mare din București s-au desfășurat
lucrările Consiliului de Conducere și ale Adunării Generale a F.C.E.R.-C.M. Pe ordinea de zi au figurat o serie de probleme dezbătute anterior la reuniunea Consiliului
de Conducere din martie de la Cristian, îmbogățite, aduse la zi și supuse dezbaterii
participanților de la Adunarea Generală. În afara subiectelor precum Raportul de
activitate a F.C.E.R. în 2017, Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
și Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018, a fost prezentat stadiul
de realizare a unor proiecte propuse încă de la Adunarea Generală și Congresul
din 2016. Este vorba despre stadiul de realizare a Programului prioritar de acțiune
al F.C.E.R. pentru perioada 2016-2020 și Evaluarea multicriterială a comunităților
evreiești din România. Dezbateri ample au avut loc pe subiectele privind „Identitatea
Iudaică, Viața de Cult Mozaic și Prezervarea Cimitirelor evreiești din România”, lansat
la reuniunile de lucru de la CIR Be’Yahad Cristian în luna martie 2018, și „Actualitatea vieții comunitare evreiești din România”. Participanții au fost informați și despre
activitatea parlamentară a deputatului Silviu Vexler de la alegerea lui în această
funcție până în prezent, precum și despre diferite aspecte ale vieții comunităților. S-a
mai discutat și despre propunerile de modificare a Regulamentului de valorificare a
patrimoniului imobiliar al F.C.E.R.-C.M. și al Comunităților evreiești locale.
Lucrările Adunării Generale au fost moderate de secretarul general al F.C.E.R.,
Eduard Kupferberg. Secretariatul Adunării Generale a fost asigurat de Andreea
Varodin, Mara Clim şi Raluca Lazăr.

„Model de comportament
social și familial”

Înainte de începerea lucrărilor, după
binecuvântarea rostită de prim-rabinul
Rafael Shaffer, care a cerut Celui de
Sus spirit de înțelegere în desfășurarea
evenimentului, cei prezenți au trăit un
moment de emoție: retragerea din activitate a Stelei Georgescu, secretară, timp
de 27 de ani, la Secretariatul General al
F.C.E.R. În numele Adunării Generale, al
președintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
și al său personal, Eduard Kupferberg a
citit scrisoarea de mulțumire, în care au
fost evidențiate acuratețea în redactare,
știința arhivării documentelor, conduita

Pensionarea Stelei Georgescu

profesională. Alt punct de merit – talentul
plastic și literar al Stelei Georgescu, materializat în expoziții, cărți de poezie, proză. „Un model de comportament social și
familial”, a caracterizat-o dr. Aurel Vainer,
amintindu-i albumul „Galeria rabinilor”,
memorialistica. Alți vorbitori și-au exprimat aprecierea pentru excepționalul său
spirit de colaborare (președintele C.E.
Oradea, ing. Felix Koppelmann), simțul
preciziei (președintele BBR, ing. José
Iacobescu), al ordinii (directorul MEFALE,
vicepreședinte C.E.B., Silvian Horn). Au
fost urări de viață lungă. Sărbătorita a
mulțumit vorbitorilor, comunității evreiești
și a primit un frumos buchet de flori.

Dr. Aurel Vainer: „Avem nevoie
de idei, propuneri, soluții”
În considerațiile despre obiectivele
activității F.C.E.R., care reprezintă elementul central al Raportului de activitate
pe 2017, președintele Federației, dr.
Aurel Vainer, s-a referit la programul de
reabilitare a sinagogilor din România,
mulțumind pentru sprijin Guvernului
României, prin Ministerul Dezvoltării,
Secretariatul de Stat pentru Culte, Departamentul pentru Relații Interetnice
(DRI). „Alocațiile pentru organizațiile de
minorități au crescut anul acesta cu 5%.
În bugetul Ministerului Dezvoltării este
prevăzută reconstrucția totală a Sinagogii
din Constanța care, alături de Templul din
Tulcea, reabilitat, aparține patrimoniului
nostru de cult din Dobrogea. Au fost
aduse mulțumiri subsecretarului de stat
la DRI, Aledin Amet, prezent la întrunire, pentru repartizarea acestor resurse
ținându-se seama de întregul patrimoniu
de cult.
Vorbitorul a apreciat calitatea serviciilor DASM, modernizarea etajului
II de la Căminul Rosen, realizată cu
fonduri europene, stadiul lucrărilor de

modernizare de la etajul I, cu ajutor
de la Claims Conference și Fundația
Caritatea. Privitor la viața religioasă au
fost menționate: consfințirea prim-rabinului Rafael Shaffer, conlucrarea celor
patru rabini cu enoriașii, perspectiva de
angajare a unui rabin la Iași. Repere
ale audienței pe care viața culturală a
F.C.E.R. o are în societatea românească
au fost Festivalul Internațional Mihail Sebastian; albumul Temple și Sinagogi din
România și expoziția omonimă, găzduită
la Palatul Patriarhiei, unde P.F. Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a
vorbit la vernisaj și la simpozion despre
filiația sinagogă-biserică; perspectiva
unei suite de monografii despre cultele
din România, sub egida Secretariatului
de Stat pentru Culte; gala de filme documentare despre Tristan Tzara, Solomon
Marcus, Alexandru Graur, Mihail Sebastian; gala în pregătire despre oștașii evrei

în Primul Război Mondial și pictori evrei
români. Au fost apreciate: festivitatea de
Iom HaAțmaut – 70, organizată de JCC
București; Programele Bereșit și Keșet,
cu sprijinul Jointului.
A fost menționată nevoia „recorelării
salariilor” în funcție de „creșterea salariului minim pe economie, în mai multe
etape, însoțită de un nou sistem privind
impozitarea veniturilor și plata asigurărilor
sociale, dar și a altor noi prevederi în Codul fiscal”. „În 2018, am realizat o primă
etapă, însemnând 1,1 milioane de lei. Va
trebui să facem o recorelare mai largă, în
raport cu situația generală pe economie”.
Au fost trecute în revistă reușitele
deputatului Silviu Vexler: majorarea
alocațiilor prevăzute de Legea 189 pentru supraviețuitorii Holocaustului; Legea
pentru introducerea sărbătorii naționale
a Limbii și Teatrului Idiș; Legea privind

construirea, din fonduri ale MApN, a unui
memorial al ostașilor evrei români căzuți
în Primul Război Mondial. Silviu Vexler
este implicat într-un proiect de păstrare a
memoriei Holocaustului și de combatere
a antisemismului, având ca instrument de
lucru definiția antisemitismului, elaborată
în perioada președinției IHRA deținută
de România. În combaterea antisemitismului, autoritățile statului ne sunt alături.
În planul relațiilor internaționale s-a
făcut referire la: acordul de colaborare
cu AMIR, semnat în cadrul vizitei unei
delegații conduse de președintele AMIR,
Micha Harish; vizita unei delegații a
Claudia BOSOI
Iulia DELEANU
Eva GALAMBOS
Alx. MARINESCU
(Continuare în pag. 6)

Hotărârile Consiliului de Conducere
ș i a l e A d u n ă r i i G e n e r a l e a F. C . E . R . - C . M .

Adunarea Generală a F.C.E.R.-C.M.
s-a desfășurat în condiții statutare, în
prezența a 47 de membri prezenți (inclusiv prin mandat de reprezentare la
Adunarea Generală), din totalul de 54 și
a adoptat următoarele Hotărâri:
1. Consiliul de Conducere al F.C.E.R.C.M. a înaintat Adunării Generale a
F.C.E.R.-C.M. materialele supuse dezbaterii, care au fost votate în unanimitate.
2. Adunarea Generală a F.C.E.R.C.M. aprobă Execuția Bugetului de
venituri și cheltuieli al F.C.E.R.-C.M. pe
anul 2017. Votat în unanimitate.
3. Adunarea Generală a F.C.E.R.C.M. aprobă: datele prezentate în
Bilanțul contabil pe anul 2017, contul
rezultatului exercițiului și anexele la
Bilanțul contabil pe anul 2017;
Raportul Auditorului Extern privind
Rezultatele financiar-contabile pe anul
2016;
Descărcarea de gestiune a Conducerii Federației Comunităților Evreiești
din România, în baza aprobării situațiilor
financiare anuale și a Raportului Auditorului Independent, pe baza Raportului
anual și a concluziei că activitatea economic-financiară pe anul 2017 s-a încheiat
în condiții de echilibru financiar. Votat în
unanimitate.
4. Adunarea Generală a F.C.E.R.C.M. adoptă Proiectul Bugetului de
venituri și cheltuieli al F.C.E.R.-C.M. pe
anul 2018.
Se solicită prevederi foarte clare de
buget pentru toate structurile Federației
Comunităților Evreiești din România. Se
va aplica în mod autentic conducerea
prin bugete, la toate nivelurile din organigrama F.C.E.R. Votat în unanimitate.
5. Adunarea Generală a F.C.E.R.C.M. adoptă Raportul Consiliului de
Conducere al F.C.E.R.-C.M. aprilie 2017
– aprilie 2018. Votat în unanimitate.
6. Adunarea Generală a F.C.E.R.C.M. a luat notă de Informarea asupra
stadiului realizării Programului Prioritar

de Acțiune al F.C.E.R.-C.M. pentru
perioada 2016-2020, cu completările
survenite ca urmare a analizei stenogramei lucrărilor Congresului al III-lea al
F.C.E.R.-C.M.
7. Adunarea Generală a F.C.E.R.C.M. adoptă și aprobă modificările la Calendarul de Implementare a Programului
Prioritar de Acțiune al F.C.E.R.-C.M.
pentru perioada 2016-2020:
- Completarea Grupului de Lucru pentru Identitate cu Hainrich Brif, președinte
C.E. Bacău, și cu Luciana Friedmann,
președinte C,E, Timișoara;
- Constituirea Grupului de Lucru
referitor la Statutul F.C.E.R.-C.M., format
din: Aurel Vainer, Ovidiu Bănescu, Silviu
Vexler, Ionel Schlesinger, Andrei Zador,
Emanuel Nadler, Eduard Kupferberg;
- Constituirea Grupului de Lucru
pentru Obiective Strategice, format
din: Mona Bejan, Aurel Vainer, Ovidiu
Bănescu, Eduard Kupferberg, Silviu Vexler, Felix Koppelmann, Ionel Schlesinger,
Abraham Ghiltman, Emanuel Nadler, Rafael Shaffer, Silvian Horn, Adrian Gueron
și Robert Roth. Votat în unanimitate.
8. Adunarea Generală a F.C.E.R.C.M. a luat notă de concluziile Reuniunilor de Lucru referitoare la Identitatea
Iudaică, Viața de Cult Mozaic și Prezervarea Cimitirelor Evreiești din România
și a aprobat:
- Prezentarea unui Program de implementare, la următoarea Reuniune a Consiliului de Conducere al F.C.E.R.-C.M.;
- Elaborarea și adoptarea Programului de Cercetare socio-demografică
în rândul Comunităților Evreiești din
România;
- Elaborarea și prezentarea unui Program de soluționare a problemei actelor
de proprietate (cu precădere a cimitirelor), la următoarea Reuniune a Consiliului de Conducere al F.C.E.R.-C.M.
Votat în unanimitate.
9. Adunarea Generală a F.C.E.R.C.M. adoptă Evaluarea multicriterială

a Comunităților Evreiești din România.
Se vor efectua evaluări anuale. Votat în
unanimitate.
10. Adunarea Generală a F.C.E.R.C.M. a luat notă cu satisfacție de Informarea deputatului F.C.E.R.-C.M.,
Silviu Vexler, referitoare la activitatea în
Parlamentul României, de la alegerile
parlamentare până în prezent.
11. Adunarea Generală a F.C.E.R.C.M. aprobă Propunerile de Modificare
a Regulamentului de Valorificare a Pa
trimoniului Imobiliar al F.C.E.R.-C.M. și
al Comunităților Evreiești locale, după
cum urmează:
„Din suma totală încasată din chirii,
indiferent de proprietarul patrimoniului
imobiliar economic situat în zona de
administrare a fiecărei Comunităţi, un
procent de 20% va fi reţinut de Comunitatea respectivă, pentru nevoi comunitare proprii, restul de 80% va fi virat,
în termen de maximum 30 de zile de la
încasare, în contul F.C.E.R.-C.M.
În cazul sumelor încasate prin vânzarea unor obiective din patrimoniul
imobiliar economic, procentul reţinut
de Comunitate va fi între 10% - 20%, în
funcţie de:
- Mărimea valorii întregului patrimoniu
imobiliar al Comunităţii;
- Punctajul obținut la evaluarea Co
munităţii;
- Solicitarea unor sume, prin nomina
lizarea unor obiective care necesită asi
gurare financiară cu caracter de urgenţă.
Procentul ce va fi reţinut de Comunitate, conform criteriilor menţionate
mai sus, va fi propus de Preşedintele
de Comunitate, avizat în Comisia de
valorificare a Patrimoniului Imobiliar şi
aprobat de Comitetul Director”.
Votat în unanimitate.
12. În activitatea curentă a F.C.E.R.C.M. se va ține cont de recomandările
și ideile exprimate în cadrul luărilor de
cuvânt exprimate în timpul lucrărilor
Adunării Generale.
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„Podurile Toleranței“, ediția a V-a, București, 16-17 mai 2018
Dr. Aurel Vainer:
dialog, conlucrare, prietenie

De la stânga la dreapta: Sergiu Nistor,
José Iacobescu și Aurel Vainer.

Ediția a V-a a evenimentului „Podurile
Toleranței – Erika van Gelder z.l.” a fost
organizată de BB Europa, BB România și
F.C.E.R., cu sprijinul BNR, ICR, Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni și Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi”. Manifestarea
a fost una de anvergură, prin participare
(reprezentanți la vârf ai autorităților de
stat, Bisericii Ortodoxe Române, mediului
academic din țară și străinătate; instituțiigazdă – Muzeul Național Cotroceni, Banca
Națională a României, Ateneul Român,
Teatrul Odeon din Capitală), ținuta intelectuală înaltă a sesiunilor de comunicări și
nivelul ridicat artistic al concertului și spectacolului folcloric. Sponsori: Bank Leumi
România, Joint, Fundația „Caritatea”. Parteneri media: Radio România Actualități,
Radio România Internațional, „Realitatea
Evreiască”. În public – lideri ai F.C.E.R.,
BBR, C.E.B., AERVH, ACPCCI, Fundației
„Lauder”. Invitat special – președintele
BBE, Serge Dahan.
În incinta BNR, Uniunea Arhitecților
din România (UAR) și Editura Paideia
au organizat expoziția de fotografie
„Cartierul Evreiesc din București. Pionierii
locuinței moderne în perioada interbelică”, cu accent pe contribuția arhitecților
evrei români, și expoziția de carte bibliofilă „Mama Cărților”. Ambele au avut
menirea de a sensibiliza opinia publică
din România pentru salvarea unui patrimoniu arhitectural de mare valoare și a
resuscita interesul pentru carte ca obiect
de artă. Expozițiile au fost vernisate de
președintele UAR, arh. Ileana Tudoreanu,
iar președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
a propus ca expoziția să devină itinerantă,
în asociere cu „Temple și Sinagogi din
România”. Președintele BBR, ing. José
Iacobescu, a avansat ideea unui album cu
aceeași temă, iar președintele C.E.B., ing.
Paul Schwartz, și președintele AERVH,
dr. Liviu Beris, au evidențiat mentalități
în plan urbanistic din Bucureștiul interbelic. „Mama Cărților” l-a avut ghid pe Ion
Bănsoiu, reprezentant al Editurii Paideia.
Drept recunoștință pentru Înaltul Patronaj sub care s-a desfășurat ediția 2018
a „Podurilor Toleranței”, președintele
BBR, ing. Jose Iacobescu, a oferit o plachetă onorifică președintelui României,
Klaus Werner Iohannis. Aceeași distincție
a fost acordată pentru suportul financiar,
logistic, moral, președintelui BBE, Serge
Dahan, consilierului prezidențial, arh.
Sergiu Nistor, președintelui F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, guvernatorului BNR, acad.
Mugur Isărescu, secretarului de stat al
DRI, Lacziko Enikὅ Katalin, președintelui
UAR, Ileana Tudoreanu.
Eduard Kupferberg, secretar general al F.C.E.R., a înmânat plachete la
concertul organizat în sala Ateneului
Român lui Andrei Dimitriu, directorul Filarmonicii „George Enescu”, lui Iosif Ion
Prunner, conducătorul corului Filarmonicii
„George Enescu”, și medicului Mircea
Penescu, concert-maistrul Orchestrei
Medicilor. La Sala Odeon, Eva Galambos, secretar general al BBR, a oferit
plachete vicepreședintelui ICR, Béla
Kriszbai, directorului Teatrului Odeon,
Cristian Șofron, și directorului firmei „Trima Events”, Alina Bugea.

Deschidere oficială
Deschizând lucrările celei de-a V-a
ediții a „Podurilor Toleranței”, a cărei temă
a fost „Contribuția minorităților naționale
din România la diversitatea și vitalitatea
culturii europene”, consilierul prezidențial
Sergiu Nistor a arătat că evenimentul
este găzduit pentru a doua oară la Palatul Cotroceni. Nu este o întâmplare,
deoarece acest proiect creează o punte,
un arc al toleranței, este dedicat respectului diversității iar unul dintre poduri este
însuși președintele României, care a oferit pentru a doua oară să ia sub patronajul
său evenimentul, ilustrând preluarea
marilor valori europene. În continuare,
el a dat citire Mesajului președintelui
României.

Klaus Iohannis:
Combaterea intoleranței, a rasismului
și a antisemitismului
„Salut cu bucurie ediția din acest
an a «Podurilor Toleranței», un proiect
european care își propune să lupte
împotriva prejudecăților, discriminării,
rasismului și antisemitismului și să promoveze înțelegerea și respectul reciproc
între cetățenii aparținând majorității
și minorităților naționale. Îi felicit pe
organizatori, Federația Comunităților
Evreiești din România și Forumul B’nai
B’rith «Dr. Moses Rosen», și le adresez
participanților un călduros «Bun venit!»
la Palatul Cotroceni.
Remarc cu satisfacție că abordările
«Podurilor Toleranței» s-au extins, de la
prima manifestare cu tema «Contribuția
etniei iudaice la dezvoltarea României»,
și continuând prin abordarea «Importanței
educației în păstrarea memoriei Holocaustului», spre dimensiunea largă și
consistentă a conviețuirii dintre etnii și
a contribuțiilor acestora la dezvoltarea
României.
În anul Centenarului, am acordat Înaltul Patronaj acestei ediții care supune
atenției publicului și specialiștilor, din țară
și din străinătate «Contribuția minorităților
naționale din România la diversitatea și
vitalitatea culturii europene». Proiectul
«Podurilor Toleranței» are un rol semnificativ în evidențierea dimensiunii și valorii
europene a diversității culturale specifice
spațiului românesc.
Expresiile culturale pot determina un
curs pozitiv al dialogului interconfesional
și interetnic. Combaterea intoleranței, a
rasismului și a antisemitismului trebuie să
fie o preocupare constantă şi importantă
pentru societate. Ea trebuie să se sprijine
pe o educație în care respectul pentru
diversitate, toleranța și respingerea urii
să fie coordonate fundamentale.
De aceea, este esențial ca proiecte
precum «Podurile Toleranței», cu sprijinul
instituțiilor și autorităților publice, să aducă în fața opiniei publice bogăția creației
minorităților naționale din România,
precum și relevanța acestui patrimoniu
pentru proiectul Uniunii Europene, pentru unitatea în diversitate din care facem
parte”.

Dr. Aurel Vainer a evidențiat impor
tanța „Podurilor Toleranței”, care au loc
în Anul Centenar, minoritățile luptând,
alături de majoritari, în Primul Război
Mondial. Azi, „România este singurul
stat care are înscris în Constituție dreptul
minorităților naționale de a fi reprezentate
în Parlamentul țării” și este o țară unde,
spre deosebire de multe alte state europene, fenomenul extremist este mult
mai puțin frecvent. Vorbitorul a evidențiat
rolul președintelui BBR, ing. José Iacobescu, în organizarea manifestării și
a mulțumit pentru sprijin Administrației
Prezidențiale, personal, consilierului
prezidențial arh. Sergiu Nistor. Domnia sa
a motivat susținerea F.C.E.R. prin faptul
că evenimentul se înscrie în orientarea
sa generală: „prin cunoaștere reciprocă
la recunoaștere reciprocă”. În sintagma
„Podurile Toleranței” accentul e pus
asupra podurilor: „circulând în ambele
sensuri, ne împrietenim, putem colabora,
putem beneficia reciproc de diferențe”
spre binele țării comune. Realizând un
succint istoric al evreilor europeni, „cea
mai veche minoritate europeană”, dr.
Aurel Vainer a subliniat prezența evreilor în cultura europeană, fără a-și nega
identitatea. Privitor la contribuția lor la
crearea României moderne, vorbitorul i-a
amintit pe pictorii Barbu Iscovescu și Daniel Rosenthal, participanți la Revoluția
de la 1848. Printre evreii români care
au contribuit la „vitalitatea și diversitatea culturii europene” au fost amintiți:
fondatorul mișcării Dada, Tristan Tzara,
moineștean pe nume Samuel Rosenstock; Beniamin Fundoianu – Benjamin
Wexler, care a semnat, în Franța, Benjamin Fondane, sfârșind în Holocaust;
„europenistul” Mihail Sebastian, al cărui
„Jurnal” reflectă drama evreilor români
în anii Holocaustului; Clara Haskil, una
din cele mai desăvârșite pianiste ale
secolului XX; Sergiu Comissiona, dirijor
de faimă mondială; Elie Wiesel, laureat
al Premiului Nobel pentru Pace. A fost
amintit aportul unor cărturari evrei români
la istoria religiilor în Europa.

Patriarhul Daniel:
România – „Țară a Punților”
Afirmarea identității nu înseamnă
izolare, ci cooperare, nu opoziție, ci
comuniune „atât în interiorul țării cât și
în Europa”. A fost nucleul alocuțiunii rostite de P.F.P. Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, „Podurile Toleranței”
îndemnând la „reflecție comună, dialog și
coresponsabilitate”. Trăsătura specifică a
poporului român este „vocația conviețuirii
pașnice cu numeroase minorități etnice și
religioase, fiecare având caracteristici și
particularități diferite pe care le-a păstrat,
cultivat și valorificat”. Faptul a condus la

prieteniei și cooperării pentru binele
comun al țării”. Centenarul Marii Uniri
evidențiază contribuția minorităților etnice la dezvoltarea României moderne,
remarcabil fiind aportul evreilor „în plan
academic, cultural și material, dar și la
Independența de stat din 1877, Unirea
Principatelor Române de la 1859, Marea Unire din 1918”. Pentru ca România
să-și păstreze calitatea de „țară a punților”,
populația majoritară trebuie să privească
critic „ceea ce a fost agresiv și negativ” în
trecut, promovând „respectul pentru identitatea și contribuția minorităților etnice”,
cultivând „solidaritatea și cooperarea în
societate”. Numai astfel România poate
contribui la „promovarea păcii în Europa
și între popoarele lumii”.

Ing. José Iacobescu:
„O inițiativă importantă pentru
apropierea și cunoașterea reciprocă”
Declarând deschise lucrările celei
de a V-a ediții a „Podurilor Toleranței”,
„proiect multinațional pentru Europa
Centrală și de Est, inițiat de B’nai B’rith
Europa în Anul Cetățeanului European, la
propunerea regretatei Erika van Gelder”,
președintele BBR a arătat că „proiectul se
dovedește o inițiativă importantă pentru
apropierea și cunoașterea reciprocă
dintre evrei și populația majoritară din
țara noastră”.
Președintele BBR a enumerat tematicile și desfășurarea edițiilor precedente
ale „Podurilor Toleranței” și a făcut o
trecere în revistă a istoriei B’nai B’rith
România, de la înființare și până în zilele
noastre, descriind, „parcursul sinuos,
organizația fiind desființată de două
ori, o dată de dictatura antonesciană și
apoi, din nou, de dictatura comunistă.
A fost reînființată a treia oară, în 1995,
fiind condusă de acad. dr. Nicolae Cajal.” Vorbitorul a enumerat obiectivele
organizației, cele mai importante fiind
ajutorul oferit persoanelor în nevoie,
indiferent de apartenența națională,
menținerea spiritului iudaic, cunoașterea
și promovarea culturii și moștenirii iudaice
în rândul populațiilor majoritare cu care
coexistă evreii. „În cazul României, a spus
președintele BBR, s-a scos în evidență
faptul că ele fac parte integrantă din ansamblul culturii și civilizației românești”.
În sfârșit, dar nu în ultimul rând, B’nai
B’rith este organizația care, alături de alte
organizații evreiești, face eforturi pentru
combaterea antisemitismului.

Serge Dahan:
„Promovarea dreptului la demnitate”
Președintele BBE, Serge Dahan, a
subliniat importanța proiectului „Podurile
Toleranței”, care „a jucat un rol activ în promovarea dreptului la demnitate, reprezintă o conștientizare în favoarea diversității
culturale, o platformă educațională cu

Patriarhul Daniel, Ioan Aurel Pop și Ion Bogdan Lefter.

îmbogățirea patrimoniului național. „România este o Europă în sinteză, cum o numea un om de cultură, o punte între Orient și Occident”. Patriarhul Daniel a condamnat ideologiile „totalitare, opresive”,
pentru că ele provoacă disfuncționalități
în relațiile de bună înțelegere între majoritari și minoritari. „Podurile Toleranței”
sunt un demers pentru redescoperirea
„culturii, credinței și tradițiilor fiecărei
etnii”, cultivarea „respectului reciproc,

privire la datoria de a păstra amintirea
Holocaustului și a conștientiza pericolele
ideologiilor rasiste”. Tema aleasă de România, „Contribuția minorităților naționale
din România la diversitatea și vitalitatea
culturii europene”, a spus el, „se referă la
includerea istoriei evreiești nu numai în
istoria națională a României, ci și în istoria
europeană”. Conștientizarea iudaismului
ajută la o mai bună cunoaștere reciprocă,
(Continuare în pag. 5)

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 516-517 (1316-1317) - 1 – 31 Mai 2018		

5

„Podurile Toleranței“, ediția a V-a, București, 16-17 mai 2018

(Urmare din pag. 4) iar aici B’nai B’rith a

jucat un rol important. Serge Dahan a făcut o prezentare a
ideilor principale și obiectivelor BB care,
de la bun început, s-a angajat ferm în
promovarea drepturilor omului și în combaterea antisemitismului. Vorbitorul și-a
manifestat îngrijorarea față de renașterea
antisemitismului în Europa și a subliniat
rolul României în realizarea definiției
de lucru a antisemitismului în timpul
președinției române a IHRA. Vorbitorul
și-a exprimat speranța în continuarea
proiectului și a urat Forumului BBR succes în buna desfășurare a acestei ediții.

Acad. Ioan Aurel Pop:
excelență în limba română
De la înființare, în 1866, Academia
Română a reunit „reprezentanți de
elită ai României și ai tuturor provinciilor românești”, inclusiv „din rândul
comunităților etnice și religioase”, a accentuat președintele Academiei Române,
acad. Ioan Aurel Pop. „Academicieni
de origine evreiască i-au dat strălucire
prin creațiile lor științifice, culturale, artistice”. Vorbitorul a făcut o plecăciune
de gând pentru acad. Nicolae Cajal z.l.,
fost președinte al Fundației „Menachem
Elias”, al cărei bursier a fost. Evreii sunt
un exemplu de „trăire, supraviețuire
și conviețuire” cu majoritarii și minoritarii, îndemnați de învățăturile Bibliei.
Reamintind că Academia a fost creată
pentru „dezvoltarea și promovarea limbii
române”, vorbitorul a subliniat că „nu
există vreo altă minoritate națională din
România care să fi contribuit în asemenea măsură ca evreii la cultivarea limbii,
a literaturii române”.

Prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter:
Minoritățile contribuie
la policromia națională
România este o societate multiculturală, multietnică și multilingvistică raportată
la o populație majoritară semnificativă,
de aceea ne preocupă raporturile dintre
majoritate și minoritate și în acest context
trebuie să vorbim despre toleranță. Există
o semnificativă contribuție a minorităților
naționale la cultura română în sens
civilizațional, a afirmat prof. univ. dr. Ion
Bogdan Lefter. În acest domeniu constatăm contribuții multiple ale minorităților,
în arhitectură, literatură, muzică etc., cu
exemple din etniile maghiară, săsească,
șvabă, evreiască, lipoveană ș.a.. Toate
acestea formează policromia națională.
De aceea putem spune că există un spațiu
românesc multietnic și multicultural, iar
cultura română este o reuniune a tuturor.
Pe de altă parte, a arătat vorbitorul, majoritatea română și minoritățile au contribuit
major la cultura europeană și universală,
ele dau profilul european al României, în
același timp îmbogățind diversitatea europeană. Prof. Lefter a stabilit și locul scriitoarei Hertha Müller, laureată a Premiului
Nobel pentru literatură, în cultura română.
Scrierile ei ridică problema șvabilor față
de majoritatea românilor, iar atitudinea
acesteia a provocat tensiuni interetnice.
Concluzia vorbitorului a fost că România,
ca toate statele europene, este un stat
multinațional.
În încheierea ceremoniei de deschidere, președintele BBR, ing. José
Iacobescu a mulțumit sponsorilor care
au ajutat la realizarea acestei ediții, iar
consilierul prezidențial Sergiu Nistor a
mulțumit participanților.

Comunicări științifice
(moderator dr. Aurel Vainer)
Prof. univ. dr. Victor Neumann:
Banatul – exemplu de multiculturalitate
Teza prof.univ. dr. Victor Neumann, de
la Universitatea de Vest din Timișoara,
s-a referit la semnificația și importanța
multiculturalității. Multiculturalitatea

înseamnă integrarea tuturor culturilor
în mod egal, fără marginalizarea unora
dintre ele. Problema care se pune este
modalitatea de a respecta toate culturile,
precum și concilierea lor, și aici intervine
noțiunea de toleranță. Respectul față
de cultura celuilalt este foarte important
pentru a nu se ajunge la excludere, în
timp ce dogmatismul, rămășiță din Evul
Mediu, sau impunerea propriului set de
valori sunt abordări greșite, care elimină
înțelegerea. De aceea, a afirmat vorbitorul, trebuie să găsim punțile de legătură.
Prof. Neumann a exemplificat aspectul
pozitiv al valorificării și interacțiunii diverselor moșteniri culturale prin situația din
Banat, unde în 1918, când statul român
a preluat o parte din această regiune, s-a
folosit de moștenirea Imperiului AustroUngar. S-au preluat și s-au păstrat limbile
care se vorbeau în provincie – româna,
maghiara, germana, sârba –, a existat o
întâlnire ecumenică între Bisericile ortodoxă, catolică sau reformată, dar erau
relații bune și cu evreii, una dintre sinagogi
aflându-se în spatele bisericii catolice.
Vorbitorul a prezentat bogăția multiculturală a Banatului, respectiv a Timișoarei,
în perioada interbelică, concretizată prin
publicații bilingve și trilingve, traduceri
reciproce, școli ale minorităților, mișcare
teatrală în trei limbi, care s-a păstrat și
astăzi, sau mișcări artistice. Toate acestea înseamnă multiculturalitate. Dacă nu
există conflicte în acest domeniu, apare și
se dezvoltă diversitatea. Particularitatea,
a subliniat prof. Neumann, nu exclude
multiculturalismul și experiența din Banat
este un exemplu concludent.

Prof. univ. dr. Carol Iancu:
Evrei români în cultura europeană
Exemplificând contribuția evreilor
români la cultura europeană prin operele
lui Wilhelm Filderman, Tristan Tzara, Marcel Iancu, Alexandru Șafran, prof.univ.
dr. Carol Iancu, de la Universitatea din
Montpellier (Franța), a prezentat succint
lupta lui Filderman pentru emanciparea
coreligionarilor și a evidențiat rolul său
esențial la Conferința de Pace de la Paris
(1919), în emanciparea evreilor români și
în elaborarea de „tratate ale minorităților”
în noua „Europă a minorităților”. A sintetizat creația lui Tristan Tzara, fondator al
curentului dadaist, înrudit cu psihanaliza,
cu accente de mesianism și umor iudaic.
A încadrat formarea spirituală a lui Marcel
Iancu în efervescența culturală europeană de la începutul secolului al XX-lea,
amintindu-i pionieratul în pictura și arhitectura românească și „rolul eminent în
viața artistică a Israelului”, după stabilirea
în Ereț Israel (1941). A evocat momente dramatice din viața șef-rabinului dr.
Alexandru Șafran, menționând opera lui
filozofică și militantismului pentru dialog
iudeo-creștin la nivel european.

Conf. univ. dr. Nicolae Brînzea:
încurajarea diversității
Într-un mesaj transmis conferinței,
conf. univ. dr. Nicolae Brînzea, director
al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi”, a
vorbit despre menirea institutului de a-i
cunoaște și a-i atrage pe românii de pretutindeni, și a subliniat rolul minorităților
naționale care au contribuit la dezvoltarea
României integrate, scoțând în evidență
faptul că prin intermediul lor se încurajează diversitatea. O mare parte din
mesaj a fost dedicat istoriei evreilor din
România și aportului lor în dezvoltarea
culturii românești în perioada interbelică.

Alexandru Mihăilescu:
Comunitatea germană
și interferențele Est-Vest
Un istoric al comunității germane în
România, din jurul anului 1147 până în
prezent, a fost prezentat de Alexandru
Mihăilescu, redactor la Redacția Emisiunilor în limba germană a TVR. Prin ca-

racterizarea valurilor de coloniști germani
veniți în România din nouă actuale state
europene, vorbitorul a realizat „o imagine
de ansamblu a acestor interferențe EstVest”. Cultura germană din Bucovina a
fost reprezentată și de scriitori evrei de
renume. După căderea Cortinei de Fier,
germanii au emigrat în masă. Începând
din 1990 funcționează Forumul Democrat
al Germanilor din România (FDGR), cu
reprezentare parlamentară.

Acad. Ioan Aurel Pop:
Caracterul multicultural
al Universității Babeș-Bolyai
Universitatea Babeș-Bolyai are antecedente culturale renascentiste și s-a
născut sub semnul multiculturalității, fiind
înființată de un principe maghiar, primul
rector a fost polonez, profesorii au fost
polonezi, germani, italieni și maghiari iar
studenții erau de diferite etnii. Se preda
în latină, germană, maghiară și, după
Primul Război Mondial, în română și în
diferite limbi de circulație internațională.
Universitățile din Europa Centrală și de
Est au devenit promotoare ale ideilor de
emancipare națională, au trasat evoluția
națiunilor și a statelor și acest rol nu a
încetat nici astăzi, fiindcă limbile, confesiunile și tradițiile, culturile diferitelor națiuni
și etnii trebuie apărate și promovate prin
dialog cu alte grupuri. În acest context, a
subliniat acad. Ioan Aurel Pop, Universitatea Babeș-Bolyai sintetizează tradițiile
culturale, științifice și confesionale din
Transilvania, fapt care a creat premisele
ca ea să dezvolte un program educațional
multicultural și multilingvistic, iar proiectul de multiculturalism să devină un
model la nivel continental. Universitatea
are linii de studiu în română, maghiară
și germană, cu reprezentare proprie și
autonomie la toate nivelurile. Fiecare
student poate să-și aleagă limba în care
dorește să studieze. Ideea conducătoare
a Universității este promovarea dialogului intercultural și conservarea identității
fiecărui popor, iar cunoașterea reciprocă
este o condiție esențială a înțelegerii, a
subliniat vorbitorul.

Concert la Ateneul Român
În seara primei zile, sala Ateneului
Român a fost gazda unui concert extraordinar, oferit de BNR și susținut de
Orchestra Medicilor din București „Dr.
Ermil Nichifor”. Evenimentul a fost prezentat de Eduard Kupferberg, secretar
general F.C.E.R.-C.M. și membru fondator al Forumului B’nai B’rith România „Dr.
Moses Rosen.

Ziua a doua

Lucrările zilei a doua a „Podurilor Toleranței”, desfășurate la Banca
Națională a României, au fost moderate
de dr. Aurel Vainer, respectiv de prof. univ.
dr. Carol Iancu. La masa prezidiului au
luat loc, alături de președintele F.C.E.R.
și președintele BBR, Mugur Isărescu, guvernatorul BNR și Șerban Matei, director
general Direcția relații internaționale a
Băncii Naționale.

Acad. Mugur Isărescu:
Elitele minorităților și dezvoltarea
modernă a României
Guvernatorul BNR, acad. Mugur Isărescu, a deschis lucrările celei de-a doua
zile cu un cuvânt de bun-venit. El a arătat
că realizarea istorică a unității tuturor
românilor, care datează de un secol, nu
ar fi fost posibilă fără contribuția fundamentală a elitelor societății, în general,
și a elitelor minorităților, în particular, la
dezvoltarea modernă a României și la înscrierea noastră într-un parcurs european
contemporan. Totodată, istoria a demonstrat că dezvoltarea punților sociale și a
dialogului intercomunitar, a respectului
și încrederii contribuie la o societate mai

puternică, mai solidară și mai prosperă. În
acest sens, proiectul Podurile Toleranței
a construit o platformă educațională privind contribuția minorităților la diversele
aspecte ale vieții culturale. Pe parcursul
celor cinci ani de derulare, proiectul a
contribuit la întărirea coeziunii sociale, argumentele fiind: respectarea drepturilor,
libertatea de exprimare, actul social dedicat publicului și comunității, diplomația
culturală în sfera relațiilor internaționale,
cunoașterea trecutului – esențială pentru
construirea viitorului. Vorbitorul a făcut o
analogie cu domeniul bancar: dacă pe
reversul bancnotelor Euro sunt desenate poduri, ferestre și porți, e pentru că
acestea sunt un simbol al comunicării
între popoarele Europei (și între Europa
și restul lumii), precum și al spiritului european de deschidere și cooperare. Toate
aceste valori europene au fost promovate
în mod strălucit în cadrul proiectului Podurile Toleranței, a demonstrat vorbitorul.

Președintele F.C.E.R. i-a mulțumit
acad. Isărescu și echipei sale – o conducere care va intra în istorie, întrucât a restabilit valoarea Băncii Naționale. Deosebit de important în organizarea prezentei
ediții a Podurilor Toleranței a fost sprijinul
prim-viceguvernatorului Florin Georgescu. Această a V-a ediție a fost găzduită,
în mare măsură, de BNR, instituție care a
oferit și concertul extraordinar desfășurat
cu o seară în urmă la Ateneul Român. De
aceea, două dintre marile valori iudaice,
memoria și recunoștința, vor dăinui mult
timp în conștiința celor prezenți.

Laciko Enikő Katalin:
Diversitatea reunește identități
Secretarul de stat la DRI a definit
elementele care formează identitatea
națională a minorităților, inclusiv a celor
20 care trăiesc în România. Ea a subliniat că ele creează valori și convingeri
diferite, oferind diversitatea într-o cultură,
dar există și pericolul de a intra în conflict
unele cu altele. „Diversitatea Reunește
Identități este motto-ul Departamentului
pe care îl reprezint. Am ales să vorbesc
despre contribuția minorităților la cultura
europeană tocmai în acest context, al
responsabilității în promovarea respectului față de diversitate, bazându-mă în
primul rând pe principiile care guvernează
drepturile omului”, a arătat vorbitoarea.
Ea a definit în continuare sarcinile Departamentului, cele mai importante fiind
„respectul pentru diversitatea etnică și
culturală, respectul față de minorități,
respectul față de drepturile omului, în
general” și promovarea acestora.
Sistemul de protecție a minorităților
naționale din România, a arătat Laciko
Enikö Katalin, „s-a dezvoltat în perioada
post-comunistă, în special în contextul
aderării României la NATO și la Uniunea
Europeană, și are în vedere protejarea și
promovarea a 20 de minorități naționale,
condiția esențială fiind un dialog corect și
real. În acest cadru complex de drepturi
și elemente de identitate, rolul culturii și
al promovării identității culturale devine
un mecanism care poate contribui la
CLAUDIA BOSOI
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS
GEORGE GÎLEA
(Continuare în pag. 16)
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iesc American, condusă de președintele executiv David
Harris.
A fost abordată situația dificilă a cimitirelor evreiești, unde sunt „probleme de
bani și organizare”.
„Am adoptat un proiect de buget într-o
fază preliminară. Am introdus alocarea
unor fonduri pentru proiecte axate pe
secțiuni ale vieții F.C.E.R.: identitate
evreiască - program strategic; cimitire;
viață religioasă. În relațiile F.C.E.R. Comunități, vom recurge tot mai mult la
internet. Avem nevoie de idei, propuneri,
soluții pentru ca la viitoarea Adunare
Generală să putem trece în revistă și
mai multe împliniri”, a arătat președintele
F.C.E.R.

Programul prioritar de acțiune
al F.C.E.R.-C.M. pentru perioada
2016-2020
„Programul prioritar de acțiune al
F.C.E.R. pentru perioada 2016-2020” a
fost prezentat și discutat în cele două zile
ale Adunării Generale. Secretarul general
al F.C.E.R., Eduard Kupferberg, care
este și directorul Cancelariei Rabinice,
a abordat două dintre cele trei capitole
ale acestui program: Identitatea iudaică
și Viața religioasă, situația și eventualele
soluții legate de Prezervarea cimitirelor
revenind ing. Rudy Marcovici, directorul
CAPI. Eduard Kupferberg a subliniat necesitatea clarificării problemei identitare,
foarte importantă atât la nivel personal,
cât și comunitar pentru evreii din România. De asemenea, o problemă încă
nesoluționată este cea a limbii materne
a membrilor comunităților, în condițiile în
care există opțiuni între idiș, ebraică sau
română (în Ardeal – maghiara). Problema
identitară este importantă și din punct de
vedere demografic. Vorbitorul a subli
niat necesitatea realizării unei baze de
date pentru a cunoaște structura reală a
comunităților. Aici au fost făcute precizări
legate de membrii și membrii aflilați ai
comunităților și criteriile pe baza cărora
cineva intră într-o categorie sau alta. Tot
pentru a avea o imagine complexă a
populației evreiești, s-a propus un amplu
sondaj sociologic în rândul acesteia, care
să ducă la posibilitatea definirii identității
evreilor din România. Această acțiune
dificilă, cu o durată de șase-opt luni, va
primi sprijinul Jointului. Rezultatele sondajului vor contribui și la stabilirea unor
direcții de acțiune legate de resursele
materiale și umane ale Federației. Eduard
Kupferberg a promis finalizarea cât mai
curând a obiectivelor privind problema
identității și, la cererea președintelui
F.C.E.R., a fixat și un termen, afirmând
că până pe 30 iunie a.c. va fi prezentat
proiectul cercetării sociale, bazate pe
sondajul în rândurile comunităților.
Au fost propuse mai multe mijloace
pentru revigorarea vieții religioase, a
arătat Eduard Kupferberg. Astfel, se vor
căuta și introduce metode de îmbogățire
a cunoștințelor oficianților de cult care
să nu se limiteze la citirea pericopelor,
ci să cuprindă și explicarea momentului
religios. De asemenea, se va încerca
identificarea unei soluții de recompensare a celor care participă consecvent la
minian. Puterea exemplului, a apreciat
vorbitorul, este un puternic stimulent,
de aceea a făcut apel la conducerea
Federației și comunităților să participe la
rugăciuni, în cazuri excepționale putând
ține locul oficianților de cult. De aceea,
președinții și vicepreședinții de comunități
vor participa la seminarul de practici
religioase. Ei trebuie să urmărească și
vârsta copiilor din comunități pentru a
organiza, când este cazul, Bar și Bat
Mițva. Se recomandă folosirea unitară
a Sidurului. Alte două probleme cărora
trebuie să li se acorde o mare atenție
sunt organizarea în toate cimitirele a unor
zone mixte, acest subiect urmând să fie
inclus în regulamentul de organizare a

comunităților și programul de convertiri.
A fost lansat un apel celor patru rabini din
România să viziteze comunitățile chiar
dacă nu sunt în zona lor de activitate și
să participe la organizarea de Kabalat
Șabat în comunitățile mici.

Un program de măsuri pentru
stimularea vieții religioase
În completarea celor spuse de secretarul general, președintele Aurel Vainer
a subliniat necesitatea unei strategii
privind identitatea iudaică. „Trebuie să
cunoaștem cerințele, trebuie să știm cui
ne adresăm și să știm cine este evreu în
România. Un obiectiv în strategie trebuie
să fie clarificarea problemei limbii și a
tradiției, să clarificăm ce fel de tradiție
să cultivăm”, a precizat președintele
F.C.E.R. Potrivit opiniei vorbitorului, pentru stabilirea identității, religia mozaică
este obligatorie. Președintele F.C.E.R. a
pus o întrebare legată de mijloacele prin
care prim-rabinul Shaffer promovează
viața religioasă și a cerut ca programul
de perspectivă privind viața religioasă să
se finalizeze cu un program de măsuri,
elaborat de Cancelaria Rabinică și votat
de Adunarea Generală.
Adunarea Generală a decis prin vot
ca programul de cercetare sociologică
privind situația evreilor să fie prezentat
la viitoarea întâlnire a Consiliului de
Conducere.

O problemă spinoasă: prezervarea
cimitirelor evreiești din România
Directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici,
a prezentat concluziile reuniunii de la CIR
Be´Yahad Cristian pe tema prezervării celor 832 de cimitire evreiești din România.
Întrunirea a fost coordonată de Eduard
Kupferberg și moderată de dr. Aurel Vainer. Au participat președinți, responsabili
din comunități, șefa Oficiului Juridic, Beatrice Haller. În cuvântul de deschidere,
dr. Aurel Vainer a solicitat: întocmirea
unui program național de îmbunătățire
a întreținerii cimitirelor; aplicarea actualului experiment de defrișare, curățenie
și depozitare a resturilor vegetale de la
Cimitirul Giurgiului – C.E.B.; intensificarea demersurilor pentru sprijin din partea
autorităților locale. Șeful Biroului Administrare Cimitire, Iuliu Licht, s-a referit
la: problemele financiare și legislative
legate de supravegherea cimitirelor; stadiul lor actual; importanța investigațiilor
privind terenurile libere de morminte în
vederea valorificării lor. În dezbaterile
pe marginea expunerii susținute de șefa
Oficiului Juridic, Beatrice Haller, Litigii în
curs de soluționare privind proprietatea
asupra cimitirelor evreiești, au fost subliniate: importanța cadastrării și intabulării
tuturor cimitirelor evreiești; decontarea
cadastrării din alocații de la Fundația
Caritatea. Deputatului Silviu Vexler i
s-a transmis un Memorandum pentru
rezolvarea unor probleme dificile în evaluarea patrimoniului sacru. Comunicarea
președintei C.E. Alba Iulia, Lia Borza,
Tradiții și diversitate în Cimitirul evreiesc
din Alba Iulia, a fost distribuită pe suport
electronic. A fost amintită inițiativa de
acum câțiva ani a președintelui C.E. Arad,
ing. Ionel Schlesinger, care a realizat
un film despre contribuția evreilor arădeni la dezvoltarea orașului, o secțiune
fiind consacrată celui mai vechi cimitir
evreiesc, bine îngrijit. A fost întocmit un
proiect de program pentru întreținerea și
prezervarea cimitirelor evreiești din România, cu termene și responsabili. După
audierea expunerii, au fost menționate:
importanța bunelor relații cu primăriile
pentru obținerea titlurilor de proprietate
asupra cimitirelor (președintele C.E. Sighet, ing. David Lieberman); diferențele
între Moldova și Transilvania în privința
actelor de proprietate, care determină
rezolvări cu și fără litigiu juridic (Beatrice
Haller), opinie ilustrată de experiența relatată de responsabilul de obște din Tg.
Neamț, Marcel Grinberg; departajarea

cimitirelor ocupate de cele neocupate
(președintele C.E. Oradea, ing. Felix
Koppelmann); propunerea în Parlament
ca terenurile neutilizabile, din care fac
parte cimitirele tuturor cultelor, să devină neimpozabile (deputat Silviu Vexler);
nesiguranța vânzării de terenuri libere
de morminte, dacă cimitirele devin neimpozabile (președintele C.E. Iași, ing.
Abraham Ghiltman).
Adunarea Generală a hotărât ca
la viitoarea reuniune a Consiliului de
Conducere să fie prezentat un program
de prezervare a cimitirelor evreiești din
România.

Execuția Bugetului pe anul 2017
și Proiectul de Buget pe anul 2018

Venituri – în special din surse
proprii; Cheltuieli – preponderent
pentru comunități
În prezentarea execuției bugetare
pe anul trecut, ne-am axat în special pe
sublinierea ponderilor deținute în total de
anumite capitole de cheltuieli, nu doar pe
valori absolute, dat fiind că ponderile reflectă mai clar filozofia bugetară a echipei
de la F.C.E.R. precum și condițiile în care
a fost realizat bugetul, atât la venituri, cât
și la cheltuieli.
Bugetul de venituri și cheltuieli al
F.C.E.R. a fost elaborat în conformitate cu
obiectivele stabilite de Adunarea Generală a F.C.E.R. din 2-3 mai 2017, precum și
cu Deciziile adoptate pe parcursul anului
2017 de Consiliul de Conducere și de
Comitetul Director ale F.C.E.R. Analiza
execuției bugetare a fost realizată de un
colectiv coordonat de vicepreședintele
Ovidiu Bănescu și alcătuit din Silvian
Horn, director MEFALE, Clemansa Teohari, contabil șef, și Valeriu Medeleț, șef
Serviciu economic, care au și prezentat
pe rând capitole din document. Acesta din
urmă include veniturile și cheltuielile realizate la nivelul Federației, al comunităților
și al DASM.
Ovidiu Bănescu a subliniat că până în
aprilie 2017, la bugetul F.C.E.R. nu a fost
primit nici un leu de la DRI, iar sumele provenite de la Fundația Caritatea au fost cele
prevăzute de Memorandumul pe perioada
2015-2017, cele pentru intervalul 20182020 fiind încă în negociere cu WJRO.
Vorbitorul a mai subliniat că „bugetul pe
2017 a fost unul atipic, datorită încasărilor provenite din valorificarea unui teren
de către C.E. din Cluj, 87% rămânând
la dispoziția comunității, pentru investiții
la Complexul „Horea”. Vicepreședintele
Federației a mai avertizat că „2018 a debutat fără a se cunoaște care vor fi influențele
revoluției fiscale pe parcursul anului, dar
s-a urmărit ca venitul net al salariaților să
nu fie afectat negativ de noile reglementări”. Anul 2017 s-a încheiat echilibrat și
Ovidiu Bănescu a promis că va continua
să se deplaseze în comunitățile locale
„pentru a asculta care sunt problemele cu
care se confruntă acestea și pentru a le
rezolva în măsura posibilităților”.
Din datele prezentate de Silvian Horn
și Valeriu Medeleț a rezultat că în 2017
ponderea veniturilor de la Caritatea în
totalul veniturilor a scăzut cu aproape
20% față de 2016, ponderea veniturilor
din alocațiile bugetare a fost cu aproape
2% mai mică, iar cea a veniturilor provenite din administrarea imobilelor aflate
în proprietatea F.C.E.R. reprezintă peste

54% din totalul veniturilor, față de 28,5%
în 2016. Ca atare, în 2017 ponderea
veniturilor din surse atrase a scăzut la
45,4% (față de 63% în 2016), iar cea
a surselor proprii a urcat, în același interval, la 47,4%, de la 29,1%. O ușoară
diminuare în ponderea totală a veniturilor
F.C.E.R. au avut și alocațiile primite de la
Departamentul pentru Relații Interetnice
și de la Secretariatul de Stat pentru Culte,
de la Primăria Municipiului București și
de la Ministerul Culturii, utilizate, între
altele, pentru editarea de reviste și cărți,
funcționarea Muzeului de Istorie şi Cultură a Evreilor, activitățile CSIER și altele,
respectiv pentru reabilitarea sinagogilor
și acoperirea parțială a salariilor personalului de cult.
În anul 2017 s-au obținut fonduri nerambursabile din surse externe pentru
reabilitarea patrimoniului sacru (494.000
de lei), pentru montarea sistemelor de
protecție la diferite obiective, sinagogi,
centre comunitare (109.000 de lei), s-au
editat cărți cu sprijinul sponsorilor în valoare de 16 mii de lei și s-au obtinut sponsorizări pentru organizarea festivităților la
marile sarbatori: Roș Hașana, Șavuot,
Purim, Pesah etc., pentru desfășurarea
activităților la JCC București, pentru
organizarea activităților în parteneriat
cu Fundația Filderman (serbarea cuplurilor căsătorite de peste 45 ani, Ziua
internațională a femeii etc).
Departamentul Cultură, Artă, Media
a obținut, de asemenea, fonduri pentru proiecte de anvergură ca Expoziția
„Temple și Sinagogi din România”, organizată în premieră la Patriarhia Română;
„Recunoaștere prin cunoaștere” – rea
lizarea a patru filme dedicate lui Tristan
Tzara, Mihail Sebastian, Alexandru Graur
și Solomon Marcus; editarea albumelor
„Temple și Sinagogi din România” și
„Cultul Mozaic – istorie și patriotism”;
organizarea festivalului internațional „Mihail Sebastian” și a simpozionului „Mari
compozitori evrei“.
La capitolul „Cheltuieli”, Clemansa
Teohari a subliniat că în 2017 a crescut la
83,7% ponderea cheltuielilor direcționate
către comunități, față de 80,3% în 2016.
Ponderea cheltuielilor pentru coordonare și reprezentare la nivel național
(conducere F.C.E.R., funcționare sediu,
reparații și dotări la Federație) a scăzut
în structura totală a cheltuielilor la 5,1%
în 2017, față de 5,8% în 2016, deși
inflația a crescut în acest interval de
la -1,5% la 3,2%. A scăzut cu aproape
trei procente și ponderea totală a cheltuielilor de funcționare și administrare
organizațională la nivel național.
După cum au subliniat membrii echipei de Buget, în cursul anului 2017 obiectivul major a fost realizarea măsurilor de
eficientizare propuse prin Proiectul de
Buget, și anume creșterea veniturilor din
închirieri de imobile (realizat cu un plus
de 102.931 lei față de 2016); eficientizarea exploatării etajului doi al Centrului
rezidențial pentru persoane vârstnice din
București; reducerea costurilor generate
de funcționare (utilități, transporturi, rechizite etc), obiectiv care a dus la economii
suplimentare de 319.000 de lei față de
prevederile Proiectului de Buget pe 2017.
În aceeași ordine de idei, la Centrele
de Instruire și Recreere a crescut numărul
de tabere organizate, iar CIR Borsec a
(Continuare în pag. 7)
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de activitate de 43%
față de anii precedenți.
Prin raționalizarea transporturilor, a
consumului de carburanți și piese auto
s-au realizat economii de 10.000 de lei în
2017, deși au crescut accizele și prețurile
la carburanți.
Valorificarea mai pregnantă a fondului
de carte și a revistei editate de Centrul
Iudaic de Editură și Publicistică a avut ca
rezultat creșterea numărului de beneficiari care primesc publicații în București și
în provincie, prin difuzarea la organizații
și instituții de interes național.
La discuții, președintele C.E. Iași,
Abraham Ghiltman, a precizat că în comunitatea pe care o conduce, creșterea
încasărilor a fost favorizată de contractele
de închiriere care au fost corelate cu
cursul de schimb la euro sau dolari.
Președintele Aurel Vainer a cerut
continuarea programului început anterior
de creștere a veniturilor și de reducere a
cheltuielilor.

Descărcarea de gestiune
a conducerii F.C.E.R.
Cenzorul Florea Țugui a dat citire
Raportului întocmit, conform căruia
bilanțul contabil prezentat pe anul 2017,
documentele de decontare, inventarul
patrimoniului F.C.E.R au fost întocmite
legal și activitățile financiar-contabile
au fost realizate cu respectarea tuturor
prevederilor legale în vigoare și a reglementărilor contabile. De asemenea,
cenzorul a constatat că au fost achitate
obligațiile către Bugetul consolidat de stat
și a propus aprobarea bilanțului contabil.
Adunarea Generală a votat în unanimitate descărcarea de gestiune a conducerii F.C.E.R. pe anul 2017, pe baza
Raportului conducerii F.C.E.R., prezentat
de dr. Aurel Vainer, a Raportului Comisiei
de Cenzori, prezentat de Florea Țugui,
precum și în baza aprobării de către Adunarea Generală a F.C.E.R. a Situațiilor
financiare prezentate și a încheierii anului
financiar în condiții de echilibru.

Proiect de Buget de Venituri
și Cheltuieli pe anul 2018
Și în anul 2018, echipa de buget (Silvian Horn, Clemansa Teohari și Valeriu
Medeleț), coordonată de vicepreședintele
Ovidiu Bănescu, a propus un buget echilibrat, fără deficit sau excedent, dar cu
creșteri la unele capitole față de 2017.
Alocațiile de la Claims Conference,
Joint și alți donatori au fost estimate la un
nivel mai mare cu cca. 9% față de 2017,
pentru a asigura condiții mai bune pentru desfășurarea activității de asistență
socială și medicală, a celor șase Centre
Comunitare din București, Oradea, Iași,
Timișoara, Cluj și Botoșani.
Bugetul prevede o creștere de 5%
față de 2017 a fondurilor atrase din surse
interne și internaționale pentru proiecte
derulate prin Biroul Muzeistică, Proiecte
de finanțare și sponsorizări, prin Departamentul Cultură, Artă, Media, prin structuri
ale MEFALE, (ex. sărbători iudaice, lansări de carte, mese rotunde, comemorări
și evocări ale personalităților evreiești,
gale de film, concerte de muzică klezmer,
aniversarea Zilei Israelului).
Se estimează că veniturile din surse
atrase vor crește în 2018 față de 2017
cu 11%, fiind prezumată și o creștere a
alocațiilor de la autorități.
La capitolul de cheltuieli, prioritățile
în funcție de care vor fi alocate resursele
sunt asigurarea activității de asistență
medicală și socială, cu o majorare de
7% față de anul precedent, asigurarea în
condiții optime a conducerii, funcționării
și administrării tuturor Comunităților
Evreiești din România și susținerea în
parteneriat cu Joint a dezvoltării vieții
comunitare evreiești prin programe dedicate tuturor grupelor de vârstă (Bereshit,
Limmud, Gesher etc.), acestui punct
fiindu-i alocate sume mai mari cu 4% față
de anul 2017. De asemenea, dacă rea-

bilitarea patrimoniului sacru va continua
să fie susținută de autoritățile locale, vor
putea fi mărite cu 15% sumele alocate
acestei activități, iar pentru viața de cult
se proiectează măriri ale cheltuielilor cu
12% față de 2017.
O pondere însemnată în cheltuielile
pentru acest an va fi deținută de asigurarea salariilor, în condițiile creșterii
salariului minim la 1900 lei, precum și de
sumele necesare pentru plata utilităților,
fiind previzibile creșteri ale tarifelor cu
10-12%.
Și în 2018, un accent deosebit se
pune pe eficiență financiară. Se au în vedere creșterea veniturilor din închirieri de
imobile și atragerea de către Comunități
de fonduri de la organele centrale și locale ale administrației și de la diferiți sponsori. Pentru exploatarea mai eficientă a
etajului doi al Centrului rezidențial pentru
persoane vârstnice din București se are
în vedere reducerea costurilor generate
de funcționare (utilități, transporturi, etc).
În același scop, de la CIR-uri se solicită
atragerea de participanți și diminuarea
costurilor, iar de la C.I.E.P. o mai bună
valorificare a fondului de carte și a revistei
„Realitatea evreiască”.

Raportul deputatului
Silviu Vexler
La un an și patru luni de la preluarea
mandatului de deputat, Silviu Vexler a
prezentat o informare detaliată asupra activității sale în Parlament: legi,
amendamente și proiecte în lucru. Până
în prezent, au fost adoptate patru legi

inițiate individual. Prima este Legea
pentru majorarea indemnizațiilor acordate supraviețuitorilor Holocaustului.
Majorările s-au făcut în două etape:
de la 1 iulie 2017, pentru cei care au
fost deportați în lagăre sau ghetouri;
de la 1 ianuarie 2018, pentru cei care
au fost strămutați forțat din localitățile
unde aveau domiciliul. În cazul celor
din prima categorie, indemnizațiile au
fost mărite cu 100%; pentru ceilalți
beneficiari, creșterea a fost mai mică.
Dificultățile întâmpinate în aplicarea
acestei legi au fost de ordin financiar,
nu ideologic. Principala problemă fusese Decretul-lege 118/1990, care făcea
referire la cei care au suferit în perioada
comunistă. În 1999 s-a dat o Ordonanță
de Urgență, care i-a inclus în acel decret pe supraviețuitorii Holocaustului;
în 2000, acestea au fost adoptate ca
legi distincte. De-a lungul timpului, de
majorări au beneficiat numai cei care
au suferit în timpul comunismului, în
timp ce supraviețuitorii Holocaustului
au avut o singură majorare, în 2014, la
inițiativa dr. Aurel Vainer, deputatul de
atunci din partea F.C.E.R. În prezent,
legea nu face nici o diferențiere etnică,
beneficiarii ei fiind evrei, romi și refugiați
în urma Pactului Ribbentrop-Molotov.
A doua Lege se referă la instituirea
Zilei Limbii și Teatrului Idiș în România,
sărbătorită la 30 mai – dată aleasă în
cinstea aniversării nașterii scriitorului Ițic
Manger –, fapt care introduce posibilitatea legală ca autoritățile centrale sau
locale să sprijine financiar evenimentele
organizate de F.C.E.R. cu acest prilej.
A treia Lege privește externarea din
unitățile sanitare în termen de 24 de ore
a persoanelor decedate de religie mozaică, la cererea familiei sau a F.C.E.R.; se
dorește completarea legii cu eliminarea
obligativității autopsiei și a îmbălsămării,
dacă nu sunt suspiciuni de violență.

A patra Lege prevede construirea unui
monument dedicat soldaților evrei din
România care au căzut în Primul Război
Mondial; acesta va fi ridicat la București
pe domeniul public, cu finanțare integrală
din bugetul Ministerului Apărării.
Remarcabil este că toate legile au
fost adoptate în unanimitate, ceea ce
reflectă o bună comunicare a deputatului
Silviu Vexler cu toate grupurile parlamentare. Cu prilejul dezbaterii acestor
legi, reprezentanții tuturor partidelor au
reliefat contribuția evreilor la dezvoltarea
României.
Amendamentele depuse la diverse
legi au fost: (1) la bugetul adoptat în ianuarie 2018 – cofinanțare pentru postul de
prim-rabin și promisiunea suplimentării
posturilor de rabin și oficiant de cult; (2) la
Codul Muncii – cele șase zile libere anuale la care au dreptul evreii și musulmanii
pentru sărbătorile proprii vor fi date în alte
zile decât acelea ale populației majoritare; (3) dreptul cultelor recunoscute de a
primi finanțare de la stat pentru asistența
socială (cu mențiunea că reprezentanții
lor trebuie să fie acreditați ca furnizori
de servicii sociale); (4) la Legea restituirilor – prioritate la plata despăgubirilor
pentru cultele recunoscute și minoritățile
naționale; (5) extinderea termenului
de completare a dosarelor depuse la
Autoritatea Națională pentru Restituirea
Proprietăților, de la 120 de zile la un
an, de când a fost primită notificarea.
Au existat și amendamente de majorări
salariale care nu au privit direct F.C.E.R.:
creșteri cu 30% pentru bibliotecari și
muzeografi, cu 30% pentru angajații de
la Secretariatul de Stat pentru Culte și
cu 100% pentru cercetătorii Institutului
Național pentru Studierea Holocaustului
din România „Elie Wiesel”.
Proiectele în lucru sunt: autorizarea
instituțiilor care fac tăieri cașer și introducerea obligativității de a obține această
atestare din partea F.C.E.R.; obținerea
finanțării pentru reabilitarea sinagogilor
din Deva, Oradea, Timișoara, Focșani
și Bârlad (cu privire la Sinagoga din
Constanța, Guvernul va finanța integral
restaurarea ei); adoptarea Legii pentru
Combaterea Antisemitismului (Guvernul
român a recunoscut, în 2017, definiția
IHRA, dar nu a adoptat nici o hotărâre,
ordonanță sau lege în acest sens).

Evaluarea multicriterială
a comunităților evreiești din România
Tema a fost prezentată de ing. Albert
Kupferberg, care a precizat că aceasta a
fost discutată în cadrul mai multor reuniuni ale Comitetului Director al F.C.E.R.C.M., desfășurate din 27 octombrie 2017
până în prezent. Inițial, au fost luate în
considerare patru grupe de criterii: cult,
asistență socială și medicală, administrare patrimoniu și diverse, pentru care se
acordă 400 de puncte în total, câte 100
pentru fiecare grupă. Ulterior, criteriile de
evaluare din cele patru grupe existente au
fost diversificate și au fost introduse noi
grupe de criterii, ajungându-se, astfel, la
un punctaj de maximum 1000 de puncte:
cult – 235 de puncte, asistență socială
și medicală – 215 puncte, administrare
patrimoniu – 160 de puncte, diverse
(activități artistice și culturale, manifestări
publice, parteneriate etc.) – 185 de puncte, informatizare – 105 puncte, activitate
financiar-contabilă – 100 de puncte. Au
fost evaluate 38 de comunități, iar punctajele obținute au dus la constituirea a

patru grupe de comunități: grupa I (peste
500 de puncte), grupa a II-a (301-500 de
puncte), grupa a III-a (201-300 de puncte)
și grupa a IV-a (sub 200 de puncte). Au
rezultat 5 comunități încadrate în grupa
I, 12 în grupa a II-a, 8 în grupa a III-a și
13 în grupa a IV-a. Nu toate criteriile pot
fi aplicate la nivelul C.E.B., de aceea
ea nu a fost inclusă în vreuna dintre
cele patru grupe. Evaluarea celor 38 de
comunități s-a realizat în două etape:
o evaluare în cadrul F.C.E.R., pe baza
datelor existente (furnizate de Cancelaria
Rabinică, DASM, Oficiul Cultură, Biroul
Informatizare, Sectorul Financiar-contabil și de comunitățile însele), urmată
de o autoevaluare a fiecărei comunități,
pentru comparare și coroborare. Gândită ca oglindă a activităților comunitare,
Evaluarea multicriterială ar trebui făcută
în fiecare an, pentru că bazele de calcul
al punctajului fiecărui criteriu (numărul
membrilor comunității, numărul asistaților,
buget, surse proprii etc.) se pot modifica.
Evaluarea multicriterială a fost prezentată
și adoptată la reuniunea Consiliului de
Conducere al F.C.E.R.-C.M. din martie
2018.

Propuneri de completare
a Regulamentului pentru valorificarea
bunurilor imobiliare
În completarea Regulamentului pentru
valorificarea bunurilor imobiliare din patrimoniul F.C.E.R. și al Comunităților, directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici, a propus
ca din suma totală încasată din chiriile
la locuințe-proprietate comunitară, 20%
să fie reținut de comunitatea respectivă,
80% să fie virat în contul F.C.E.R.; din
sumele încasate prin vânzare, 10-20%
să fie reținut de comunitate, pe criterii
de mărime a valorii întregului patrimoniu
imobiliar al comunității, punctaj obținut
la evaluarea respectivei comunități, solicitare de sume prin nominalizarea unor
obiective care necesită asigurare financiară cu caracter prioritar. Procentul trebuie
să fie propus de președintele comunității,
avizat de Comisia de valorificare a patrimoniului imobiliar, abrobat de Comitetul
Director. Numai în cazuri excepționale,
comunitatea poate propune valorificarea
de obiective din patrimoniul său imobiliar
și solicitarea de reținere a unui procent
mai mare decât cel sus menționat, solicitare transmisă, analizată și avizată de
CAPI și de Comisia de Valorificare, iar
ulterior aprobată de Comitetul Director.
Nici o terță parte nu trebuie să decidă
ce intră în proprietatea comunitară, a
opinat președintele C.E. Tg. Mureș, ing.
Vasile Dub.
Adunarea Generală a aprobat completarea Regulamentului.

Din cuvântul participanților
Ing. José Iacobescu:
Conlucrare eficientă cu F.C.E.R.
Intervenția președintelui BBR, ing.
José Iacobescu, a fost centrată pe
buna colaborare între BBR și F.C.E.R.
în proiectul „Podurile Toleranței”, ajuns
la ediția a V-a, derulat sub patronajul
președintelui României, Klaus Iohannis.
Dacă, la primele ediții, a participat numai
comunitatea evreiască, la ediția precedentă și actuală s-au prezentat și alte
(Continuare în pag. 13)
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„La 14 mai 1948, în istoria poporului evreu a început o perioadă extraordinară”

Tamar Samash (stg.) şi Ana
Birchall la recepţia aniversară

Ambasada Israelului din București
a oferit pe 3 mai a.c. o recepție în
onoarea Zilei Israelului. Au fost de față
reprezentanți ai Președinției, Guvernului
României, Corpului diplomatic, cultelor,
BNR, personalități politice și culturale,
cetățeni israelieni care lucrează în România, membrii comunității evreilor și alți
prieteni ai statului evreu.
În cuvântarea rostită cu acest prilej,
ambasadoarea Israelului, E.S. Tamar
Samash, a subliniat dubla semnificație
a aniversării din acest an – 70 de ani de
la declararea Independenței Israelului
și Centenarul unificării României într-un
singur stat. „În tradiția iudaică, a spus
domnia-sa, cifra 7 are o semnificație mistică. Dumnezeu a creat lumea în șapte
zile, după potop au supraviețuit 70 de
oameni, se folosesc 70 de nume pentru
Dumnezeu. Dar nu trebuie să alegem formule matematice pentru a înțelege sensul
istoriei la evrei, doar să ne întoarcem la
începuturi”. Tamar Samash a arătat că
în Diaspora, evreii se rugau să revină
în Sion și la Ierusalim „și cu 70 de ani
în urmă, rugămintea le-a fost ascultată.
Au venit evrei din toată lumea și noi știm
prețul pe care l-au plătit evreii fiindcă
nu aveau un stat. La 14 mai, în istoria
poporului evreu a început o perioadă
extraordinară”.
Ambasadoarea Statului Israel a vorbit
apoi despre legătura neîntreruptă dintre
România și Israel. „România a fost sin-

Muzica – limbajul
comun al omenirii

„Muzica unește” a fost un concert
caritabil, dedicat victimelor violenței în familie, găzduit de Universitatea Națională
de Muzică din Bucureşti, susținut de
studenții și profesorii Universității. Din
program au făcut parte piese muzicale israeliene și românești, iar concertul a fost
dedicat celor 70 de ani de Independență
a Statului Israel, Centenarului României
și celor 70 de ani de prietenie și relații
diplomatice neîntrerupte dintre cele două
state.
La spectacol au luat parte Alexandra
Anușca, Brigitta Volșik, Miruna Iancu,
Andrei Mihalcea, Daniela Bucșan, Anca
Păuleț, Alina Dragnea, Franciska Volșik,
Maria Fieraru, Iustinian Zetea, Noga
Abramavoci, Alin Ungureanu, lect. univ.
dr. Violetta Ștefănescu, drd. Tudor Scripcaru, conf. univ. dr. Andreiana GeamănaRoșca, Ștefan Gheorghiu (violă), cantor
Emanuel Pusztai (pian), Iustinian Zetea
(Opera Română), Claudia Bota (poetă),
Corul HAZAMIR, Bucharest Klezmer
Band (conduse de dirijor Bogdan Lifșin,
manager Silvian Horn).
Regia artistică a spectacolului a fost
semnată de conf. univ. dr. Anda Tăbăcaru
și lect. univ. dr. Daniel Prallea-Blaga, iar
producția și scenariul au fost semnate
de Maximilian Marco Katz. Întregul
eveniment a fost organizat de Asociația
Sionistă din România, JDC, F.C.E.R.,
MCA România, Asociația RomâniaIsrael. (G.G.)

gura țară comunistă care nu a întrerupt
niciodată relațiile diplomatice cu Israelul.
Cele două popoare împărtășesc valori
comune și sute de ani de istorie comună”.
Au existat și etape bune, dar și unele
tragice, dar românii și israelienii au avut
capacitatea de a le depăși, iar sutele de
mii de israelieni de origine română sunt
o adevărată punte între cele două țări, a
spus E.S. Tamar Samash. În continuare,
ea a calificat istoria Israelului drept „un
miracol” și a arătat cum o țară aflată în
mijlocul deșertului, cu resurse puține, cu
oameni care abia supraviețuiseră Holocaustului, a reușit nu numai să construiască
o democrație puternică, ci și să devină
una dintre țările cele mai inovatoare și
creative din lume, o putere militară și economică semnificativă, ceea ce înseamnă
o mare satisfacție pentru un diplomat care
reprezintă acest stat.
Referindu-se la vizitele efectuate de
președintele Iohannis în Israel în urmă
cu doi ani și la cea recentă a premierului
Viorica Dăncilă, ambasadoarea Israelului l-a citat pe prim-ministrul Israelului,
Benjamin Netanyahu, care a subliniat
relațiile speciale dintre cele două popoare
și și-a exprimat satisfacția legată de larga
susținere din România a mutării Ambasadei române de la Tel Aviv la Ierusalim,
urmând exemplul președintelui Trump, o
expresie a prieteniei celor două popoare.
„Statul Israel a depășit cu mult visurile
fondatorilor săi”, a spus în încheiere
vorbitoarea.

„O relație bilaterală neîntreruptă
de 70 de ani”
Ca reprezentant al Guvernului român, Ana Birchall, viceprim-ministru, a
transmis „calde felicitări și cele mai bune
urări” din partea premierului României
și a Guvernului. Ea s-a referit la trei
momente importante care sunt marcate
acum: 70 de ani de la crearea Statului
Israel, 70 de ani de relații diplomatice
neîntrerupte România-Israel și 100 de
ani de la Marea Unire a României. Țara
noastră, a menționat vorbitoarea, a fost
primul stat din Europa de Est care a
recunoscut Israelul în 1948 și de atunci
se poate vorbi despre o relație neîntreruptă, depășindu-se toate obstacolele.

Ana Birchall a făcut o trecere în revistă a
etapelor relațiilor bilaterale, a colaborării
la nivel înalt, amintind recenta vizită la
Ierusalim a premierului Viorica Dăncilă și
a președintelui Camerei Deputaților, Liviu
Dragnea, precum și, din partea israeliană,
a vizitei în România a lui Tzipi Hotovely,

adjunct al ministrului israelian de externe.
Toate convorbirile au vizat dezvoltarea
în continuare a relațiilor economice, a
investițiilor, cooperarea pe multiple planuri, mai ales în domeniul tehnologiei
și eventualitatea realizării unor proiecte
comune. De asemenea, a apreciat rolul

de punte de legătură al israelienilor de
origine română.
Ana Birchall a vorbit despre președinția
română a IHRA și despre faptul că în acea
perioadă s-a elaborat definiția de lucru a
antisemitismului, ceea ce a demonstrat
hotărârea României de a combate antisemitismul, extremismul și
rasismul și toate formele de
discriminare și intoleranță. În
România, a arătat ea, există
o legislație de condamnare a
acestor manifestări și a subliniat rolul important jucat de
educația privind Holocaustul
pentru tinerele generații. În România va fi organizat un Muzeu
al Istoriei Evreilor Români și al
Holocaustului. Ea a amintit că
printre „Drepții între Popoare”
se află și doi diplomați români
care au contribuit la salvarea
unor evrei și la dezvăluirea, în fața opiniei
publice, a crimelor naziste. În încheiere,
Ana Birchall a transmis felicitări Ambasadei Israelului pentru munca depusă
privind consolidarea și dezvoltarea în
continuare a relațiilor bilaterale.
EVA GALAMBOS

ISRAEL 70, Note (Fragmente)

„Cine nu crede în minuni nu poate să înțeleagă istoria poporului evreu”
Cred că nașterea Statului Israel a marcat finalul, punctul de deplină împlinire
a rațiunii drumului pe care poporul evreu a rătăcit de-a lungul a peste cinci mii
de ani. Moise și-a imaginat că vor fi suficiente patru decenii de umblat și vorbit
în pustii pentru ca evreii să-și ispășească păcatele și pentru a le curăța sângele și gândurile de toate relele cu care i-a împovărat Dumnezeu. Credința că au
ajuns pe pământul făgăduinței (pe care lui nu i s-a permis să pună piciorul) era
o iluzie, o deșartă amăgire și au mai trebuit să treacă mii de ani până când EL
într-adevăr să aprecieze că a venit timpul ca poporul pe care l-a ales să aibă o casă
a lui. Și numele pe care i l-a dat casei a fost Israel.
Asta o știm cu toții. Și mai știm, cu alte cuvinte, mulți și înțeleg, că toate abo
minabilele suferințe și toate fluviile și mările de sânge vărsat, de-a lungul mileniilor,
nu au fost suficiente și a trebuit ca poporul lui să treacă și prin poarta Holocaustului
pentru ca lucrurile să ajungă într-un sfârșit. Sigur, aspirațiile ne-au însoțit de când
lumea, și sionismul a fost un geamăt din adâncul inimii și un apel pe care mulți le-au
perceput ca atare. Dar momentul astral care a oprit timpul în loc din scurgerea lui
de până atunci și a îndreptat mișcarea lumii într-o direcție nouă a fost Holocaustul.
Adevărul înfricoșător în care evreii au înțeles că trebuie să aleagă: MOARTEA,
indiferent unde s-ar afla petecul de pământ pe care și-ar închipui că s-ar putea
ascunde – sau VIAȚA, într-o casă, într-o țară a lor. Și evreii au ales Viața.
Hag Sameah, Israel! Pentru totdeauna!
RADU F. ALEXANDRU

S ă r b ă t o a r e l a I C R Te l A v i v

Institutul Cultural Român (ICR) din Tel
Aviv, în colaborare cu Asociația Ziariștilor
și Oamenilor de Cultură de Limbă
Română (AZOCLR) și Editura Saga, au
organizat evenimentul aniversar „Israel
la 70 de ani”.
După cum a remarcat directorul
ICR Tel Aviv, Martin Ladislau Salamon,
audiența a fost extrem de numeroasă.
„La făurirea și dezvoltarea Israelului au
pus umărul, printre primii, și evreii originari din România, care au contribuit la
transformarea unui pământ arid într-unul
fertil, făcând din tânărul stat evreu o țară
admirată și respectată pe tot mapamondul”, a afirmat vorbitorul. Participanții
au subliniat profesionalismul întregului
personal de la ICR Tel Aviv.

Consulul onorific al României în Israel,
Zvi Herman Berkovitz, a subliniat că
„Ierusalimul a fost dintotdeauna capitala
Israelului şi, desigur, este o mare fericire
şi o bucurie pentru toţi israelienii şi pentru
comunitatea de evrei români că SUA au
decis să își mute ambasada de la Tel Aviv
la Ierusalim. Un mare aport la acest eveniment îl are primul ministrul Israelului,
Benjamin Netanyahu”.
Președintele Comunității Evreilor din
București, ing. Paul Schwartz, a fost
delegat să reprezinte F.C.E.R. la acest
eveniment, unde a susținut comunicarea
intitulată „Israelul văzut din România”.
El i-a declarat jurnalistului Dragoș Ciocârlan, corespondentul Radio România
Actualități, că Ierusalimul a fost dintotdeauna capitala
Israelului, aici fiind
sediul Knessetului, al Președinției,
al Guvernului și al
tuturor instituțiilor
centrale. „Ca atare, a conchis vorbitorul, mutarea
ambasadelor este
un demers fiersc,
care ar fi trebuit
să se fi întâmplat
de multă vreme”.
Paul Schwartz a

mai subliniat contribuția evreilor la dezvoltarea multiplelor ramuri ale industriei
românești. În ceea ce privește situația
actuală a comunității evreilor din România, a enumerat acțiunile întreprinse
în vederea prezervării și restaurării
monumentelor și pietrelor funerare din
cimitirele evreiești.
Colette Avital, directorul Organizației
Supraviețuitorilor Holocaustului în Israel și președinte al Fundației Caritatea, a menționat eforturile depuse de
organizațiile pe care le reprezintă în
vederea acordării de către statul român a
drepturilor materiale cetățenilor israelieni
originari din România.
Zeev Schwartz, președintele „HOR
Israel”, i-a menționat pe câțiva dintre cei
mai activi membri ai comunității românești
din Israel care au contribuit la dezvoltarea
relațiilor româno-israeliene.
Adrian Grauenfels, directorul Editurii
Saga, și Doina Meiseles, vicepreședintele
AZOCLR, au prezentat conceptul care a
stat la baza realizării albumului „Israel la
70 de ani”.
În cadrul evenimentul au fost proiectate imagini de arhivă din perioada începuturilor Statului Israel, fiind decernate
diplome de onoare din partea AZOCLR
și a Editurii Saga persoanelor care s-au
evidențiat în promovarea culturii române
în Israel. (I.D.)
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Yom HaAțmaut sărbătorit cu pita și falafel

program extrem de bine pus la punct în comunitatea
evreilor din Arad, joi, 19 aprilie 2018, începând cu ora
Statul român sărbătorește anul acesta un moment 17, zi dedicată sărbătoririi celor 70 de ani de existență
istoric relevant în existența unei țări. Centenarul Marii a Israelului modern.
Uniri ne dă prilejul să ne amintim de oamenii care au
Programul cultural „Yom HaAțmaut“ (Ziua Indepen
clădit de-a lungul celor 100 de ani, și cu mult înainte, denței), ținut la Arad, a debutat cu o scurtă istorie a
tot ceea ce este bun azi aici. Ei provin din diferite pături poporului care are o vechime de aproape 6000 de ani,
sociale, mulți sunt fii de țărani, alții din familii nobiliare, punctând doar niște evenimente principale, cum ar fi:
distrugerea celor două temple din
Yom HaAţmaut, celebrat la Sala
Israel, viața sub ocupația romană, poMultifuncţională a Sinagogii din Arad
gromurile din diaspora, resuscitarea
limbii ebraice, Holocaustul ș.a.m.d.,
toate într-un scurt film de animație.

Români de etnie evreiască

Cântecul și Proclamația

de diverse etnii. Persoane care, iubind locul și oamenii
de aici, au creat ceva bun și frumos pentru noi toți. Printre ei sunt și foarte mulți evrei, dintre care unii, precum
Nina Cassian (poetă) sau Mihail Sebastian (scriitor),
menționați la emisiunea „100 pentru România”. Alți evrei,
fiind medici, dascăli, jurnaliști, țărani, muncitori, arhitecți,
actori, slăviți de istorie sau uitați în timp, rămân totuși o
parte semnificativă a forței care a construit țara aceasta.

Ceva mai puţin de un centenar
Iată că 30 de ani după Marea Unire a României,
evreii aveau să lupte și ei pentru întemeierea Israelului.
În termenii unei vieți omenești, diferența de trei decenii
pare mare, însă, dacă ne gândim în context istoric, cele
două țări sunt cam de aceeași vârstă.
Mentalitatea colectivă a evreilor și a religiei pe care
o practică a fost tot timpul legată de micuța bucată de
pământ pe care acum o numim Israel. Într-o glumă,
cineva spune: „astăzi vreau să cutreier tot Israelul“; iar
celălalt îi răspunde: „și după-masă ce faci?“. Un teritoriu mic, pentru care evreii au dus și duc o luptă mare.
Tocmai această luptă continuă a fost redată printr-un

Iaşi

Organizatorii au pregătit pe fie
care masă câte două foi, una cu
Proclamația de independență a Statului Israel, pentru cei care au dorit să
citească textul integral, și cealaltă cu
transliterația și traducerea în română
a cântecului „Șir Hașalom“ (Cântect
pentru pace), făcută de draga noastră secretară Danna
Kalman. Participanții au avut, astfel, ocazia să studieze documentul, în timp ce pe ecran se derula un film
despre momentul istoric al proclamării independenţei
„Medinat Israel”, adică a Statului Israel, în data de 27
mai 1948. Dacă vă întrebați de ce sărbătorim în aprilie
un eveniment din mai, aceasta se datorează diferențelor
dintre calendarul gregorian și cel ebraic. În plus, atunci
când Yom HaAțmaut cade vinerea sau sâmbăta, Ziua
Independenței poate fi sărbătorită cu două sau chiar și cu
trei zile mai repede decât 5 Iyar (în calendarul evreiesc),
pentru a nu desacraliza Șabatul.

Părinții întemeietori
Spre surprinderea tuturor, Ionel Schlesinger,
președintele Comunității Evreilor din Arad, a găsit un
număr din Jerusalem Post, pe atunci numit The Palestine
Post, în care a fost publicat, pe prima pagină, comunicatul despre înființarea Statului Israel. S-a trecut apoi la a-i
cunoaște mai bine pe patru dintre părinții întemeietori ai
Statului Israel modern, adică pe Theodor Herzl, Chaim
Weizmann, Golda Meir și David Ben-Gurion.

Un vis împlinit

În după-amiaza zilei de 6 mai 2018, Primăria Municipiului Iaşi şi Comunitatea
Evreilor au organizat la Sinagoga Merarilor o întâlnire cu rabinul Iosef Wasserman,
iniţiatorul programului anual Marşul Vieţii. Cu această ocazie, rabinul I. Wasserman a
susţinut prelegerea cu tema „Bilanţ sufletesc de Ziua Independenţei Statului Israel”.
În deschiderea întâlnirii din Sinagoga Merarilor, preşedintele Comunităţii ieşene,
ing. Abraham Ghiltman, a adresat un cuvânt de bun-venit oaspeţilor din Israel, reprezentanţilor autorităţilor locale şi numeroasei asistenţe prezente în sală. Vorbitorul
a subliniat faptul că Iaşiul ocupă un loc special pe harta relaţiilor româno-israeliene,
comunitatea evreiască de aici contribuind din timpuri străvechi la dezvoltarea pe plan
economic, spiritual, cultural, arhitectural şi ştiinţific a oraşului. Aici a apărut în anul 1858
primul ziar în limba idiş din lume iar în anul 1876 Avram Goldfaden a fondat primul
teatru profesionist în limba idiş din lume, la Grădina „Pomul Verde”, peste drum de
Teatrul Naţional. Şi tot în acest oraş se află Sinagoga Mare, cel mai vechi lăcaş de
cult evreiesc din România, inaugurat în anul 1671.
Primarul Municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a salutat asistenţa cu „Pace Vouă!” şi
„Șalom!”, ce au ca rădăcină comună dorinţa de pace a tuturor creştinilor şi evreilor, a
tuturor oamenilor de bine din toate colţurile lumii. „Anul 2018 marchează 70 de ani de
la proclamarea Statului Israel şi de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România
şi Statul Israel şi, de asemenea, 100 de ani de la Marea Unire a tuturor provinciilor
româneşti într-un singur stat. Atunci, în Primul Război Mondial, ostaşii români şi evrei
au luptat împreună, umăr la umăr, pentru unirea cea mare.
În decursul istoriei noastre comune, au existat şi greşeli, pe care trebuie să ni le
asumăm şi să condamnăm cu voce tare orice act antisemit”, a spus primarul M. Chirică.
Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, a vorbit despre contribuţia
evreilor la edificarea Iaşiului modern şi a transmis tot sprijinul instituţiei pe care o
conduce pentru comunitatea evreiască din Iaşiul actual.
Rabinul Iosef Wasserman şi-a exprimat emoţia şi bucuria de a se afla din nou în
Sinagoga Merarilor din Iaşi, în mijlocul prietenilor săi ieşeni şi de a cânta împreună cu ei
„La mulţi ani, Israel!” acum, la împlinirea a 70 de ani de la proclamarea independenţei
Israelului şi a 51 de ani de la unirea Ierusalimului, capitala eternă a Israelului. Rabinul
Wasserman a arătat că aniversarea este un bun prilej de a face un bilanţ sufletesc
şi a menţionat realizările deosebite ale Israelului în agricultură, irigaţii, IT, medicină,
desalinizarea apei marine, industrie militară şi de apărare, start-up etc. Totodată, a
relevat răspunderea colectivă pentru pace şi pentru păstrarea minunii independenţei,
a indestructibilităţii Statului Israel şi a capitalei sale, Ierusalim.
Profesorul Moshe Groper a vorbit despre împlinirea a 70 de ani de la proclamarea
independenţei şi despre Israel, un vis împlinit, subliniind rolul credinţei în supraviețuirea
poporului evreu. El a manţionat rolul unor modele ca Theodor Herzl, David Ben Gurion
şi Shimon Peres, în formarea Statului Israel şi în conştiinţa poporului evreu.
Întâlnirea de la Sinagoga Merarilor a fost animată de muzica interpretată de
Formaţia muzicală Nigun a comunităţii ieşene, condusă de prof. Romeo Luchian,
avându-i solişti pe ing. Uri Fernbac şi jurist Albert Lozneanu, cărora li s-a alăturat şi
Rabinul Iosef Wasserman.					
MARTHA EŞANU
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Filmul urmărit de participanții la Yom HaAțmaut, cu
succintele intervenții ale președintelui Schlesinger, a fost
„The Hope Rebirth of Israel“ de la postul de televiziune
american CBN News. „Veți vedea că lui Chaim Weizmann îi datorăm declarația Balfour“, spune președintele
Schlesinger, vizibil emoționat și încântat de unul dintre
cei mai de seamă cercetători și oameni politici ai lumii.
Pentru a arăta cum și unde este Țara Sfântă în acest
moment, Ionel Schlesinger a optat pentru vizonarea
filmului „Israel today” (Israel astăzi), în care se poate
vedea aportul israelian la progresele științifice și tehnologice, la îmbunătățirea vieții oamenilor de pe întreg
mapamondul.
Din țara mlaștinilor, pline de malarie și a deșertului
neprimitor, israelienii au construit țara „laptelui și a mierii“, cu cel mai înalt nivel tehnologic, cu unul dintre cei
mai mari indici de dezvoltare de pe planetă, unde toate
religiile pot să prospere în pace, țara unde arabii creștini
se simt cel mai bine, unde arabii druzi sunt cei mai fideli apărători ai Statului Israel și cei mai dârzi luptători
din armata israeliană. Orașul Haifa este centrul religiei
Bahai și fie el Tel Aviv, Ierusalim, Rishon LeZion sau
Petah Tikva, ai șanse mari să vezi comerțul și turismul
înfloritor, oameni dansând pe stradă sau făcând yoga în
locuri publice, evenimente culturale inedite, flash mob-uri
și concerte ad hoc.

Surpriza rabinului
Evenimentul a continuat cu o pauză de sucuri,
cafea și socializare. A urmat videoclipul cântecului Șir
Hașalom (Cântec pentru pace), fredonat și de cei din
sală care cunoșteau melodia. Surpriza despre care
le-a vorbit Danna invitaților a fost creată cu un talent
culinar deosebit de Avraham Ehrenfeld și Rivka Ehrenfeld. Astfel, rabinul și soția au pregătit câte o porție de
pita umplută cu humus, falafel și amestec de legume,
pentru fiecare participant. Iar, dacă stăm să ne gândim
că sala a fost arhiplină, munca celor doi este cu atât
mai mult de apreciat. Așa că le spunem în ebraică un
binemeritat: Kol hakavod mar ve giveret Ehrenfeld ve
toda raba. (Tot respectul, domnule și doamnă Ehrenfeld
și vă mulțumim mult!)
Ca de obicei, programul s-a încheiat cu proiectarea
unui clip muzical cu Hatikva, de data aceasta într-o versiune interpretată acum doi ani la Ierusalim la serbarea
de Yom HaAțmaut.
MARGARETA VIDORCA SZEGŐ
Foto: I. Schlesinger

Sărbătorirea Zilei
Independenţei Statului Israel

Botoşani

Yom HaZikaron și Yom HaAţmaut,
momente pline de încărcătură emoţională
şi de o importanţă deosebită pentru evreii
de pretutindeni, au avut un covârşitor
răsunet şi la Botoşani unde, pe 15
aprilie, la Centrul Cultural Interetnic a
avut loc o activitate reuşită, menită să
amintească tuturor celor prezenţi care
este rolul Statului Israel în lume şi câte
sacrificii s-au făcut pentru independenţa
acestuia.
La început, preşedintele Comunității,
Iosif David, a adresat mulţumiri celor
prezenţi şi a reliefat importanţa Zilei
Independenţei Statului Israel.
Cu multă emoţie, Avi Halevy și ing.
Gustav Finkel au rostit rugăciunea pentru
Israel şi pentru România. În momente de
restrişte, a subliniat Gustav Finkel, este
imperios necesar să te întorci spre Dumnezeu, pentru linişte, pace şi înţelegere
între oameni.
Un colaj realizat, ca întotdeauna,
cu mult profesionalism de Segal Talic a
prezentat asistenţei imagini din Israelul
zilelor noastre, în acordurile imnului
național al Israelului, Hatikva, care a
umplut inimile celor prezenţi cu dragoste
şi mândrie.
D. Butnaru, bun cunoscător al istoriei
poporului evreu, a făcut o interesantă
expunere a unor momente importante
din existenţa acestuia şi a accentuat
apoi absurditatea antisemitismului actual, prezent, din păcate, în multe părţi
ale lumii.
Stat al modernităţii şi al trecutului,
factor important de progres în domeniul ştiinţei, Israelul este motiv de
mândrie şi întruchipează năzuinţe,

speranţe şi încredere, astăzi, când lumea
înseamnă dezbinare şi seisme politice şi
sociale.

Mezuzah Day
Tema Mezuzei, obiect de cult iudaic, a
suscitat un viu interes în rândul enoriaşilor
botoşăneni. După cuvântul de salut şi
mulțumiri rostit de Iosif David, a avut loc
o discuţie despre rolul şi importanţa pe
care le are Mezuza. Gustav Finkel a
vorbit despre alcătuirea acestui obiect
de cult, aşezat la fiecare uşă sau poartă
de intrare într-o casă evreiască. Erudiţii
talmudişti au accentuat respectarea poruncii de a fixa mezuza, afirmând că cel
ce poartă tefilin şi talit cu țițit şi are micul
obiect de cult este absolvit de păcate.
Mezuza este alcătuită dintr-o foaie
de pergament pe care este înscris Crezul fundamental al iudaismului, „Şema
Israel”.
Talic Segal a pregătit un colaj deosebit de interesant, cuprinzând explicaţii
detaliate despre Mezuza. După primirea
Torei pe Muntele Sinai, aşezarea Mezuzei
pe tocul uşii a devenit obligatorie. A fost
reliefată ideea că Mezuza apără de necazuri familia şi casa oricărui evreu. Pe
partea exterioară a Mezuzei apare litera
Shin, prescurtare a unuia dintre numele
lui Dumnezeu: „Shadday” – Atotputernicul.
Viaţa oricărui evreu stă sub semnul
credinţei, al convingerii că relaţiile inter
umane trebuie să fie călăuzite mereu de
forţa divină a Demiurgului.
Prof. BEATRISA FINKEL
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Tikun Leil Șavuot 5778 la Templul Coral din București

Ieșirea din Mițraim n-a fost un scop,
ci un mijloc. Ea trebuia să-i conducă
pe foștii robi spre Revelația sinaitică.
Primirea Torei, eliberarea din sclavia
spirituală, a fost momentul în care am
devenit o colectivitate sui generis. De
atunci, noțiunile religie, națiune, cultură,
civilizație iudaică, având și deschidere
universală, interferează. A fost cuvântul
de deschidere al ediției 5778 a Tikun
Leil Șavuot și ideile pe care președintele
C.E.B., ing. Paul Schwartz, a dorit să le
transmită audienței, înaintea prelegerilor
tradiționale în această seara. În public – lideri ai F.C.E.R., C.E.B. BBR, personalități
culturale din țară și străinătate.
Recitalul oferit de prim-cantorul Iosif
Adler și cantorul Emanuel Pusztai a culminat cu Șeheheianu, care a entuziasmat
audiența.
Templul Coral din Capitală a fost împodobit cu verdeață și flori, în amintirea
Muntelui Sinai pleșuv, care, atunci când
am primit Tora, a înverzit și a înflorit. A
fost sublinierea moderatorului, secretarul
general al F.C.E.R., Eduard Kupferberg,
mulțumind pentru aranjament floral
echipei de la Serviciul Administrativ, coordonată de Jean Bercu. De pregătirile
sărbătorii s-au ocupat colective din cadrul
F.C.E.R. și C.E.B., în coordonarea Cancelariei Rabinice (condusă de Eduard
Kupferberg) și a Departamentului de
Management (MEFALE), coordonat de
vicepreședintele C.E.B., Silvian Horn.

Meniul tradițional de Șavuot a
fost pregătit de specialiștii de
la „Max Băluș”, de transmisia
pe internet și sonorizare s-a
ocupat Laurențiu Zilberman
(Dept. Cultură), iar paza și
securitatea au fost asigurate
de colaboratorii lui Ivan Truțer.
O incursiune în istoria Exodului din perspectiva unor cărturari greci antici, exprimânduși, majoritatea, un punct de
vedere cel puțin neamical față
de evrei, a fost făcută de dr.
Andrei Cornea. Ei comprimă
epocile lui Moșe, Ioșua, David
și Solomon într-una singură, din unghi
„standard” pentru noțiunea antică de
„cuceritor”: ocuparea unui teritoriu, întemeierea unui stat, stabilirea Capitalei,
ridicarea unui templu. Codul de legi e dat
„unui popor sedentarizat”. Or, Tora, a afirmat A. Cornea, a fost dată „unui popor nomad”. Idee, contrazisă într-o intervenție
din public: Legea a fost dată unui popor
care se întorcea în țara strămoșilor săi.
Vorbitorul și-a apărat ideea: Legea a
fost dată un popor rătăcind în deșert.
Președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
a apreciat „spiritul talmudic”, democratic
al dialogului.
Observațiile prof. univ. dr. Carol Iancu
(Montpellier) asupra Decalogului prin
prisma libertăților civile, politice, exemplificate prin experiența diasporei evreiești
franceze și române, au pornit de la statutul lui Dumnezeu de „Dumnezeu al istoriei”, după cum reiese din prima Poruncă,
referitoare la scoaterea poporului lui
Israel din robia egipteană. Ziua de odihnă, Șabatul, este drept civil prima oară
consfințit în Decalog. Dumnezeu Unicul
imaterial conduce la ideea egalității oamenilor în fața Lui. Vorbitorul a sintetizat
poziția Bisericii, a statului francez față
de evrei în Evul Mediu: tolerantă față de
evreii considerați martori ai existenței lui
Dumnezeu (studiu de caz „evreii Papei”)
și intolerantă, discriminatorie, represivă.
Evreii sunt integrați în societatea franceză

prin legislația napoleoneană. Deși problema emancipării a fost pusă la Revoluția
din 1848 în România, ea s-a soluționat
prin Constituția de la 1923.
Sintagma „valori europene”, mult vehiculată azi, își are rădăcinile în Decalog,
a opinat președintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, în intervenția sa. „Credința în
Dumnezeu Unicul desparte lumea modernă de politeism. Divinitatea abstractă
este o idee extraordinară. Cuvântul,
abstracțiunea, a creat lumea prin voință
divină. Din Decalog desprindem valorile
Șabatului și respectului față de părinți,
de înaintași. La comemorări se observă
egalitatea de gen în iudaism: Izkor spun
și bărbații și femeile. Cinstea, adevărul
sunt valori statuate în Decalog, ca și
comportamentul interuman în spiritul
păcii”. Europenismul a fost construit sub
auspiciile civilizației iudeo-creștine.

Eduard Kupferberg, secretar-general
al F.C.E.R. și director al Cancelariei Rabinice, a prezentat pericopa săptămânii,
cu ocazia sărbătorii de Șavuot, despre
momentul numărătorii pe care Dumnezeu
i-o cere lui Moise, episod regăsit în Cartea Numeri din Tora. Vorbitorul a corelat
episodul biblic cu realități contemporane
sau legate de istoria recentă a poporului
evreu, amintind momentele de tristă
amintire atunci când evreii purtau doar
un număr și subliniind faptul că acțiunea

F a m iKetuba,
l i acontractul
î nmatrimonial,
i u da a
i sÎnm
ultimele decenii a crescut vertiginos
Prima familie pe care o cunoaștem a
fost

fost alcătuită dintr-un bărbat și o femeie.
Mai târziu a apărut poligamia. Într-o lume
sfâșiată de războaie, care lăsau în urmă
prea multe văduve tinere, poligamia era
o necesitate. Cu anumite restricții, ea
a fost acceptată și în iudaism. Cel care
își dorea o a doua soție era obligat să
asigure nu doar nevoile materiale, ci și
nevoile afective ale primei soții.
Vestiți sunt regele David, care a avut
optsprezece soții, și regele Șlomo (Solomon), care a avut o mie. La toți ceilalți
regi apare formula: „Și numele soției
sale a fost...” . O singură soție le-a fost
de ajuns. Poligamia, deși comună până
la clădirea Primului Templu, a devenit
extrem de rară.
Din anul 200 și până în jurul anului
1000, centrul spiritual al neamului nostru a fost în Babilonia. După distrugerea
acestui centru, comunitățile din Maroc,
Spania și Germania au fost nevoite
să-și ia propriile decizii în problemele
religioase. Într-unul dintre primele edicte
emise în comunitatea din Germania a fost
interzisă poligamia. Edictul s-a răspândit
în foarte multe comunități. Excepție au
făcut doar evreii din țările musulmane. În
Statul Israel, conform atât legii civile, cât
și legii religioase, poligamia este interzisă
și aspru pedepsită.
În iudaism, divorțul este permis. Jude
cătorii se străduiesc să aducă împăcarea
între părți, dar, când înțeleg că nu mai
este posibil, ei vor oficia divorțul. Dacă,
în mod neașteptat, părțile decid să se
împace, cu anumite restricții ei se pot
recăsători. Oricum, divorțul este privit ca
o situație tristă, nicidecum ca un păcat.

instituit în urmă cu mai mult de 2000 de
ani. El nu este deloc simetric. El asigură
soției, în caz de deces al soțului sau în
caz de divorț, să-și primească înapoi
zestrea, plus o sumă însemnată de bani.
În caz că zestrea s-ar fi pierdut, valoarea
ei trebuie restituită. În aceste condiții,
bărbații se răzgândeau de multe ori până
luau hotărârea de a divorța.
Obligațiile matrimoniale nu sunt nici
ele simetrice. Soțul are datoria de a asi
gura spațiu locativ, mobilă, haine, hrană
și, mai presus de toate, afecțiune. Soția
are datoria de îndeplini muncile casei.
Dacă a adus slujnice ca zestre, ea va fi
scutită de multe munci, dar niciodată de
toate. Trândăvia duce la păcat.
Acesta este doar cadrul juridic. Aco
lo unde este bunăvoință, părțile își
depășesc obligațiile. În vremuri în care
afacerile erau doar pentru bărbați, multe
femei evreice conduceau cu măiestrie
afacerile familiei. Bărbații nu se sfiau nici
ei să dea o mână de ajutor în treburile
casei. Vrednice de toată lauda sunt acele
soții care și-au asumat de bunăvoie
povara întreținerii familiei, pentru ca soțul
să se poată dedica studiului Torei. Numai
datorită lor nu a căzut Tora pradă uitării
de-a lungul lungii noastre diaspore.
Vremurile noi, în care ambii soți
lucrează și oricare dintre ei poate bene
ficia de concediu după nașterea copiilor,
au dus familia mult mai aproape de sime
trie. Aspectele asimetrice se simt mai ales
în cazul unei despărțiri. Pe de o parte, o
femeie singură este mai vulnerabilă, pe
de altă parte, ea este de obicei mai bună
în creșterea copiilor.

numărul divorțurilor. Mulți deplâng acest
fapt. Nu cred că au dreptate. Într-o lume
în care traiul unui bărbat singur sau al
unei femei singure era de neînchipuit atât
economic, cât și social, mulți tăceau și
sufereau. În zilele noastre, mai mulți au
curajul să rupă o legătură care le aduce
numai suferință.
O mamă care își crește singură copiii
constituie, desigur, o familie. Un tată care
își crește singur copiii, la fel. Aceste familii
sunt prin structura lor mai vulnerabile.
Noi, ca societate, avem datoria să le
protejăm.
Ce este și ce nu este o familie, cei mai
mulți dintre noi intuim. O definiție clară
însă nu avem. Familia este unul dintre
zecile de termeni fundamentali pe care
îi intuim clar, fără a reuși să-i definim,
poate chiar cel mai complex dintre ei.
Orice încercare de a o defini nu va reuși
să-i cuprindă esența.
Trăim vremuri în care locul pe care îl
ocupa odată bunul simț a fost acaparat de
formalismul juridic. Din lipsa unei definiții
adecvate, sensul cuvântului „familie” s-a
pretat la nenumărate răstălmăciri, multe
dintre ele nefirești.
Pentru ca familia să-și poată apăra
existența, ea are nevoie de o definiție
la nivel de constituție. Deși nu va reuși
să-i cuprindă esența, ea va împiedica
folosirea cuvântului „familie” în contexte
care îi sunt cu totul străine.
Cei mai mulți dintre noi am avut șansa
să creștem în familii. Să nu văduvim
generațile care vin de această șansă!
Prim-rabin RAFAEL SHAFFER

lui Moise de a număra fiii lui Israel evocă
individualitatea pe care orice persoană
trebuie să și-o păstreze și să îi fie respectată. Numărul egal al fiilor lui Israel cu
numărul cuvintelor din Tora simbolizează
încă o dată atașamentul și necesitatea
respectării preceptelor Legii oferite de
Dumnezeu lui Moise pentru Poporul Ales.
Prof.univ.dr. Liviu Rotman, de la
Școala Naţională de Științe Politice și
Administrative, s-a referit în prezentarea
sa la valorile fundamentale ale religiei
iudaice – viața, pacea și dragostea de
carte. Prof. Rotman a subliniat că problemele vieții evreiești nu sunt doar de
natură religioasă, închise într-o carte, ci
ele compun și aspecte practice, de viață
comunitară, care pot și trebuie să fie dezbătute chiar și în sinagogă. Viața, potrivit
vorbitorului, are o importanță deosebită în
religia iudaică, amintind că orice obligație,
fie ea religioasă sau nu, trece pe planul
doi, atunci când se impune salvarea sau
apărarea unei vieți, însăși construcția
socială a comunității fiind modelată pe
acest principiu. De asemenea, pacea,
libertatea și dragostea de carte, alte trei
valori ale religiei iudaice, au îndeplinit
un rol fundamental în istoria poporului
evreu, la care se adaugă și un spirit critic,
care stimulează performanța în știință și
cultură.
Despre „Taina Autorestrângerii” a ales
să discute prim-rabinul Rafael Shaffer,
evocând astfel un principiu cabalistic
care poate servi la deslușirea multor
răspunsuri cu privire la relația dintre
Creator și Creația Sa. Legile naturii pot
ridica întrebări cu privire la viitorul imediat, și anume ce indicii avem că ziua
de mâine va exista după aceleași legi?
Deși nu există indicii că acest lucru se va
întâmpla, legile naturii rămân constante,
iar viața și comportamentul fiecărui om
sunt înțelese ca fiind modelate de principiul „liberului arbitru”. Autorestrângerea
Creatorului aduce aceste precepte, legi,
norme care, odată respectate, suplinesc
intervențiile sale directe, a arătat primrabinul Rafael Shaffer.
IULIA DELEANU
DAN DRUȚĂ

Decalogul, Rut,
Regele David

Care este legătura între Decalog,
Cartea biblică Rut și regele David? Sărbătoarea de Șavuot are câteva denumiri.
Una dintre acestea, Hag Matan Tora,
semnifică Ziua Predării Torei. Pentru
neamul lui Israel, ea a însemnat eliberarea spirituală. Predarea Torei a avut
loc pe Muntele Sinai. Poporul a văzut
(și a auzit) Cele Zece Comandamente,
care sunt citite de Șavuot în sinagogă.
Tora în întregul ei a fost transmisă de
Dumnezeu lui Moșe. Poporul lui Israel a
primit misiunea de a răspândi Cuvântul
lui Dumnezeu în rândul popoarelor. De la
Dumnezeu lui Israel, de la Israel tuturor,
iată universalitatea.
Sărbătoarea de Șavuot, cu caracter
agricol, este menționată în Tora, dar fără
a se indica data. Este menționată obligația
numărătorii de Omer (banița), respectiv
49 de zile (șapte săptămâni) începând din
cea de a doua seară de Pesah.
Cartea lui Rut este citită de Șavuot
deoarece este ziua comemorării regelui
David. El este nu numai un personaj
istoric, ci și un simbol.
Mai jos, vă propun o traducere versificată proprie a Celor Zece Porunci:
Și Dumnezeu a vorbit și le-a spus,
Poruncile Lui li le-a adus.
I
Eu sunt al tău Domn Dumnezeu,
Numai Eu,
Care te-am scos din țara Egiptului,
din robia omenească,
Pentru ca ființa ta în libertate să trăiască.
Articol și traducere versificată de
LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

(Continuare în pag. 23)
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C o m u n i tAT i
Satu Mare

Zeci de persoane
la Marșul Tăcerii

C.E. Satu Mare a organizat un Marș
al Tăcerii, la care au luat parte oficialități
și membri ai comunității, peste 170 de
persoane, în memoria celor peste 18.000
de evrei sătmăreni deportați la Auschwitz
în 1944. Procesiunea comemorativă a
pornit de la Sinagoga Mare către Cimitirul
evreiesc, unde participanții au ţinut un
moment de reculegere în memoria celor
care au pierit în lagăre.

„Comemorăm 74 de ani de la marea
tragedie prin care au trecut atât evreii
deportaţi din Satu Mare, cât şi din Transilvania de Nord, în primăvara anului
1944, în lagărul morţii de la AuschwitzBirkenau. Să nu uităm! este un îndemn ca
astfel de atrocităţi să nu se mai repete”,
a spus președintele C.E. Satu Mare, citat
de Agerpres.
În 1941, în Satu Mare erau 20.242 de
evrei, care reprezentau circa 20-25% din

populaţia municipiului. În 5 aprilie 1944 a
fost instituită obligaţia ca evreii să poarte
steaua galbenă, iar pe 3 mai s-a înfiinţat
ghetoul cuprinzând străzile Petöfi-Bathori-Martirilor Deportaţi-Golescu-Kogălniceanu, în care au fost înghesuiţi 18.900
de evrei. Comandantul ghetoului a fost
Sarkozy Bela.
„În zilele de 19, 22, 26, 29, 30 mai,
respectiv 1 iunie 1944, din Satu Mare
au plecat către Ausch
witz şase „trenuri ale
morţii”, încărcate cu
câte 3.000 - 5.000 de
evrei. Din Transilvania
de Nord au fost deportaţi circa 132.000 de
evrei”, a declarat Adrian Beşa, care a afirmat
că Satu Mare a devenit
un oraş mult mai sărac
prin pierderea cetățenilor evrei.
„Istoria evreimii este istoria unor
crime, iar istoria se poate repeta. Conştientizarea acestor fapte, reamintirea
dimensiunii tragediei este un bun exerciţiu pentru noi toţi, astfel încât să putem
preîntâmpina astfel de derapaje. Puţinii
supravieţuitori au pierdut atunci întreaga
familie. Prin pierderea miilor de evrei,
Satu Mare a devenit un oraş mult mai
sărac”, a mai spus Adrian Beşa. (A.M.)

Urmașii hasizilor din Viznitz,
în pelerinaj

Oradea

Pe 18 aprilie 2018, Centrul Comunitar
Evreiesc din Oradea a găzduit o scurtă
vizită a unui grup format din 27 de evrei
ultraortodocși, descendenți ai Rabinului
Sr. Jisrael Hager, al ramurii hasidice din
Viznitz. Rabinul a trăit în Bucovina până
la invazia rusească din 1915, când a fost
revendicată întreaga provincie. Imediat
după izbucnirea războiului, rabinul Hager
a reușit să negocieze cu invadatorii ruși,
scăpând de persecuție și fugind împreună
cu cei de la curtea sa la Oradea. La
îndemnul acestuia, în 1915, pe strada
Crinului s-a construit Sinagoga Viznitz.
Grupul, venit din Londra, a fost
întâmpinat la aeroportul internațional

Moineşti

Tzara poeziei

Școala Gimnazială „Tristan Tzara”
din Moinești a organizat la sfârșitul lunii
trecute simpozionul „Tzara poeziei”, ca o
continuare a Simpozionului Internațional
„Tristan Tzara și Cultura Dada”, ediţia a
VII-a, organizat de Primăria Municipiului
Moinești la jumătatea lunii aprilie a anului
2018.
Elevii școlii au oferit un spectacol
de poezie, teatru și muzică, inspirate
din opera lui Tristan Tzara. În deschi-

din Oradea de președintele Comunității
evreilor orădeni, Felix T. Koppelmann,
DOINA BUMBU

(Continuare în pag. 12)

Bacău

derea evenimentului a fost prezentat
filmul documentar „Tristan Tzara – Mari
personalități evreiești din România”,
realizat cu sprijinul F.C.E.R. și pus la
dispoziție de către Fundația Leolam, care
a fost reprezentată la eveniment.
Între invitații de seamă ai simpozionului s-au regăsit primarul și viceprimarul
municipiului Moinești, Valentin Vieru și,
respectiv, Neculai Breahnă. (G.G.)

Nu a fost nici Pesah,
nici Purim, nici Șavuot sau
vreo altă sărbătoare iudaică
și, totuși, în Comunitatea
Evreilor din Timișoara a fost
un moment de autentică
bucurie. Dacă, în mod tra
dițional, cu ocazia zilelor de
naștere se primesc daruri,
marea actriță Maia Morgenstern a oferit, cu ocazia
propriei aniversări, un cadou
generos. Cadoul făcut celor
aproape 200 de persoane
din public a fost piesa „Mic
și al dracu’”, o complexă
adaptare a versurilor poetului și textierului evreu
Ion Pribeagu. Pe parcursul a aproape
două ore, cei prezenți au trecut de la râs
nebun la melancolie, ropote de aplauze
făcându-se auzite după fiecare dintre
cele 20 de momente ale acestui vertabil
one-woman show.

Iaşi

În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, când Germania a invadat Polonia, bombardamentele au devastat
capitala Varşovia. Nu a scăpat atunci
de la distrugere nici Grădina zoologică
a oraşului, cunoscută ca una dintre cele
mai frumoase şi mai bine amenajate din
Europa.
Directorul grădinii, Jan Zabinski,
împreună cu soţia sa, Antonina, au reuşit
să salveze vieţile a 300 de evrei, sco
ţându-i clandestin din ghetoul varşovian
şi ascunzându-i în fostele cuşti ale animalelor, rămase goale.
Cartea „Grădina speranţei”, scrisă
de Diane Ackerman, este o poveste
tulburătoare bazată pe fapte reale, o
poveste despre curaj, pasiune, dăruire
şi jertfă într-o lume bântuită de barbaria
războiului şi a Holocaustului hitlerist.
În anul 2008, cartea a fost premiată
cu Orion Book Award şi s-a bucurat de deosebite aprecieri în presa
americană. Filmul american „Grădina

tat Ierusalimul (Institutul Yad Vashem),
Haifa și Tel Aviv. Participarea lor a fost
posibilă datorită sprijinului financiar primit
din partea Municipalității și Consiliului
Local - Bacău.

Din actualitatea comunitară

Vicepreședintele C.E. Craiova,
Abraham Francisc, a prezentat, într-o
corespondență primită la redacție, câteva
aspecte din actualitatea comunitară craioveană. Sinagoga este vizitată săptămânal de turiști din țară și din Israel, originari
din România și din alte părți ale lumii.
Comitetul de conducere al comunității
are printre priorități buna întreținere a

Mai presus de talentul ei
proverbial, acest moment
artistic ilustrează inteligența
ascuțită și profunzimea
actriței, fiecare cuvânt devenind o scenă în sine.
Muzică, dans, comedia
gesticii și spontaneitatea
debordantă completează
textele atât de savuroase
ale lui Ion Pribeagu.
Întâlnirea peste timp dintre Maia Morgenstern și Ion
Pribeagu este una extrem
de fericită, textele „potrivindu-se mănușă” stilului, dar
și crezului artistic al iubitei
actrițe. Dincolo de admiraţia
membrilor comunităţii, actriţa şi totodată
director al T.E.S. a primit placheta de
Membră de Onoare a acestei comunităţi,
în semn de apreciere pentru toată dăruirea manifestată faţă de semenii noştri.
LUCIANA FRIEDMANN

Grădina speranţei

Tabără pentru elevi băcăuani
la Petach Tikva

Consilierul local al Municipiului Bacău,
prof. Gabriel Stan, ne relatează, întrun mesaj adresat redacției, că un grup
de elevi băcăuani din clasele IX-XII
a participat la Tabăra internațională
„Young ambassadors – Twin Schools”,
organizată de Departamentul de Tineret al Municipalității din Petach Tikva,
din Israel. Programul educațional, din
care fac parte cele două orașe înfrățite,
experimentează modele inovatoare de
educație, explorează aspecte ale apro
pierii între cele două culturi și civilizații,
încurajează schimbul de bune practici,
promovează cooperarea culturală prin
activități în parteneriat. Succesul s-a
datorat bunei conlucrări între organizatori
și participanți. Au fost create proiecte
virtuale comune. Elevii băcăuani au vizi

Craiova

Maia Morgenstern,
o seară dăruită evreilor timișoreni

Timişoara

celor opt cimitire care îi sunt arondate.
Cu prilejul comemorării Zilei Holocaustului din România, a fost organizată o
întâlnire între elevi ai liceelor craiovene
„Frații Buzești”, „Carol I”, Liceul Militar,
și supraviețuitori ai Holocaustului. Există
minian la toate sărbătorile evreiești. Comunitatea craioveană cultivă bune relații
cu Primăria și Consiliul Județean Dolj.

PESAH ÎN ComunitATi
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speranţei”, realizat de regizoarea de
origine neozeelandeză Niki Caro, este
ecranizarea romanului omonim, ce vor
beşte despre faptele de înalt curaj şi
admirabilă omenie ale familiei Antonina
şi Jan Zabinski. Din distribuţia filmului
fac parte actorii Jessica Chastain, Johan
Heldenbergh, Daniel Bruhl, ş. a.
Institutul Yad Vashem de la Ierusalim
le-a conferit celor doi polonezi titlul de
„Drepţi între Popoarele Lumii” pentru
ajutorul acordat evreilor.
În luna aprilie, când a fost comemorată răscoala din ghetoul Varşoviei,
Institutul Polonez din Bucureşti a organizat vizionarea acestui film la Lectoratul
de Limbă polonă din cadrul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Impresionant prin tematică, dar şi prin jocul
plin de autenticitate al interpreţilor, filmul
emoţionează şi captivează, totodată.
MARTHA EŞANU

Botoşani

Conferința
Internaţională
„Reuven
Feuerstein”

Casa Corpului Didactic din Botoşani
a fost gazda primitoare a unei interesante conferinţe, cu tema: „Contribuţia
lui Reuven Feuerstein la dezvoltarea
potenţialului uman de învăţare“.
Profesor emerit de psihologie la Universitatea Bar Ilan, Israel, şi docent la
George Peabody College de la Universitatea Vanderbilt din Nashville (SUA),
Reuven Feuerstein s-a născut în 1921
la Botoşani şi și-a început cariera ca
educator. A scăpat din teroarea nazistă
şi a ajuns în Israel.
Imediat după cel de-al Doilea Război
Mondial şi-a dedicat inteligenţa şi priceperea stimulării cognitive a copiilor cu
dificultăţi de învăţare, orientându-se în
special spre numeroşii copii orfani, întorşi
din lagăre, ce umpleau în acei ani tulburi
chibuţurile din Israel. Teoria învăţării mediate îi aparţine şi are un rol însemnat în
acordarea şanselor de adaptare socială
unor categorii vulnerabile de copii.
Despre întreaga operă a reputatului
psiholog evreu au vorbit conf. univ. dr.
Otilia-Anca Todor, de la Facultatea de
Psihologie şi Stinţele Educaţiei din cadrul
Prof. BEATRISA FINKEL

(Continuare în pag. 19)
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Interviu cu Marcel Grinberg, responsabil al Obştii din Tg. Neamț

„Avem șanse de viitor”

„E greu să-ți păstrezi identitatea iudaică într-o obște mică”, spune ing.
Marcel Grinberg, responsabilul Obştii din Tg. Neamț. „N-avem minian,
dar de Erev Roș Hașana ne întâlnim toți membrii obștii la șil, să cinstim
Anul Nou evreiesc cum se cuvine; nu uităm că suntem evrei”. E un
om în puterea vârstei, dinamic; conduce Serviciul de marketing
al Companiei Matrix Rom, lider în editarea de carte tehnică și
științifică și dezvoltarea de programe informatice. După terminarea
Politehnicii ieșene, Marcel Grinberg a făcut un curs de management la
Centrul Teritorial de Calcul Electronic din Piatra Neamț. A crescut într-o
casă unde se vorbea idiș și bunica aprindea lumânări de Șabat. Acum, binecuvântează lumânările soția lui, Dorothea. A fost ultima hupa la Sinagogă, acum
31 de ani. Mirii au primit Hupa Kadișa de la rabinul Eliezer Glanz z.l. La un an, a
venit pe lume Sorin; peste alți câțiva – Simona. Acum sunt tineri realizați.
– Ce vă leagă mai mult de obște?
– Istoria. Prezența evreiască e amintită într-o scrisoare din 1637 adresată
de notabilitățile orașului Episcopiei
Rădăuților. Printre ele – și Lupu Jidovul,
fiindcă dezvoltarea economică a târgului
a fost impulsionată de evrei. Comunitatea
se întemeiază în veacul al XVIII-lea. În
1764, Iosif Jidovul cumpără de la egumenul Mânăstirii Neamț, Varlaam, un loc de
casă cu uliță. În Catagrafia din 1774, alcătuită în timpul prezenței trupelor rusești
în Moldova, sunt înregistrate 12 familii de
evrei birnici. Într-un document din 1885 se
pomenește de o sinagogă din lemn, construită în 1774, care a ars. Până-n 1776,
comunitatea a ridicat alta. Și evreii din Tg.
Neamț au luptat în războaiele României,
fără a avea cetățenie: Războiul balcanic
din 1913; Primul Război Mondial. În
anii legislației rasiale au făcut muncă
obligatorie. La 11 aprilie 1944 s-a primit
ordin de evacuare în câteva ore, pe jos,
la Buhuși. Sunt, totuși, 74 de kilometri...
Condiții – de ghetou. După 23 August
1944, conducerea comunității a făcut
demersuri pentru întoarcerea acasă. În
octombrie ´44 s-a primit aprobarea. Oamenii și-au găsit casele jefuite, distruse.
Sinagogile - devastate...
– Folosiți pluralul.

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi
născuţi în luna iunie

n Adela Herdan, președinta
C.E. Ploiești, se
remarcă prin tenacitate, spirit gospodăresc, impecabilă
ospitalitate, căldură
sufletească. Știe să
creeze oamenilor
sentimentul că fac
parte dintr-o a doua
familie: comunitatea. Acordă atenție
asistaților, organizând sărbătorirea, la
sediul comunitar sau domicilii, a zilelor
lor de naștere. Practică strategia „ușilor
deschise”: elevii Liceului de Muzică
din oraș oferă recitaluri de Hanuca și
Purim. Are grijă de buna întreținere
a sinagogilor și cimitirelor locale și
arondate.
n Sorin Golda, președintele
C.E. Suceava, conduce comunitatea
cu energie, pricepere, știință și arta
de a reuni în jurul
său oamenii din toate generațiile. Cultivă bune relații cu
autoritățile locale,
cu organizațiile de
minorități naționale
din oraș. Cunoscuta ospitalitate bucovineană se face simțită de fiecare
dată, cu prilejul „Caravanei Luminii” de
Hanuca, dar și în alte ocazii. De curând,
Sinagoga din Suceava a fost reabilitată.
Cimitirul e bine întreținut. Grija față de
asistați e o prioritate în munca lui.

– Da, fiindcă-n perioada interbelică
aveam opt sinagogi. Azi nu mai există decât Sinagoga Meseriașilor, construită în
1870, reparată în 1970, când s-a refăcut
și pictura interioară. Acum trei ani s-au
făcut lucrări de întreținere la acoperiș.
Așteptăm o expertiză tehnică pentru reabilitare. Cred că vizita de Hanuca 5778
a președintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
e semn bun.
– Alte semne bune?
– Obștea s-a mărit cu doi nou-născuți.
Ne-am bucurat cu toții. Înseamnă că avem
șanse de viitor. În 1803 am fost 230 de
evrei; în 1899 număram 8 378, în 1942,
88% din totalul populației. Pentru ca, după
război până-n prezent, populația evreiască să ajungă la cifra de 23 de locuitori.
– De când răspundeți de obște?
– Din 2009. Fostul președinte al
comunității pietrene, regretatul Hary Solomon z.l., mi-a făcut propunerea. Am acceptat. După sfârșitul lui prematur, când
au fost alegeri la Piatra Neamț, am candidat pentru postul de vicepreședinte. Am
fost ales. Colaborez bine cu președintele
comunității, istoricul de artă și scriitorul
Emanuel Nadler.
– O retrospectivă 2009-2018?
– Cu sprijinul DASM, împreună cu
asistenta medicală, care și-a însușit și

atribuții de asistentă socială, am încercat
să aducem bucurii în viața celor singuri,
suferinzi, cu venituri modeste. Continuăm
s-o facem. Nu mai puțin m-a preocupat
situația cimitirelor evreiești: la cel din
oraș s-au executat periodic lucrări de
reparații, inclusiv la capela cimitirului.
Avem mare grijă de curățenie. Mulțumesc
pentru ajutor conducerii CAPI. Împreună
cu președintele Emanuel Nadler, vizităm
regulat cimitirele arondate comunității
pietrene, în Tulgheș, Borsec (în Ardeal)
și Bicaz și ne bucurăm când vedem
că-s bine întreținute de supraveghetori.
Comemorăm, an de an, Ziua Holocaus-

tului în România. Ajută mult la educația
civică a tinerilor. Împreună cu directorul
adjunct al Școlii „Vasile Conta” din oraș,
prof. Emanuel Bălan, organizăm vizite ale
elevilor la sinagoga deschisă pentru toți,
indiferent de religie.
– Și comemorările individuale?
– Cu sprijinul Cancelariei Rabinice,
o dată pe an, vin la noi evrei pietreni și
din alte locuri, ca să fie minian, mergem
la cimitir și spunem Kadiș la mormintele
celor dragi.
– Ce faceți pentru viitorime?
– Prof. Emanuel Bălan a scris o monografie, „Evreii din Tg. Neamț. Istoria unei
comunități”, care va apărea în curând
la Hasefer. Suntem o obște din care se
trag cărturari vestiți: fizicianul Raimond
Grimberg (Iași); filozoful Moshe Idel (Ierusalim), poetul Irving Layton (Israel Pincu
Lazarovici, Montréal). Dar și militari de
renume: generalul israelian de brigadă
Baruch Pinko Harel, participant la Războiul de Șase Zile din 1967.
– Cheia succesului?
– Mai curând – îndreptar părintesc: nu
poți reuși în viață dacă nu perseverezi cu
încredere în tine.
– Vă mulțumesc și vă adresez
tradiționalul: Ad Mea Veesrim! Cu bucurie, sănătate și noroc!
IULIA DELEANU

Urmașii hasizilor din Viznitz…

(Urmare din pag. 11) de directorul JCC, A. Seidler și de rabinul Shraya Kav, care i-au

însoțit pe tot parcursul vizitei prin oraș. Obiectivul vizitei a fost un
pelerinaj la locurile unde au trăit înaintașii lor dar și vizitarea sinagogii ridicate pentru
rabinul Jisrael Hager. Acest templu evreiesc a funcționat în perioada ghetoului ca
spital, iar din 1954, ca atelier și depozit al Cooperativei „Lemnul”. În prezent, sinagoga este în conservare, fiind transformată într-un lăcaș al artelor. Având o istorie
impresionantă, ea găzduiește teatrul independent „Studio Act’’, unde tinerii actori pun
în scenă săptămânal producții de bună calitate.
După vizitarea Sinagogii Viznitz, care se află în imediata apropiere a sediului
comunității evreiești, grupul și-a continuat vizita la vechiul cimitir evreiesc, situat în
cartierul Velenta, unde au căutat mormintele aparținătoare familiei și au rostit rugăciuni
de comemorare.
Pelerinajul a durat o zi, urmând a fi vizitate și alte țări, precum Ungaria și Slovacia,
locuri unde membrii dinastiei lor și-au avut reședințele.
Înainte de a părăsi comunitatea orădeană, oaspeții au exprimat mulțumiri pentru
primire, găzduire și însoțire la obiectivele vizitate. Conducătorul grupului și-a manifestat
satisfacția, observând, într-o discuție cu președintele F. Koppelmann, viața evreiască
activă din comunitatea orădeană, dovadă că vizita a fost reușită, atingându-și scopul
pentru care a fost întreprinsă.

180 de ani într-un articol. Atât autorul, Baruch Tercatin, cât și Efraim Gutman
au împlinit recent 90 de ani. Ad Mea Veesrim, ambilor!

O inimă bună – Gaonul Efraim Gutman, la 90 de ani

În zbuciumatul București al anilor `40,
am fost coleg de clasă și de bancă la
Liceul „Cultura-Max Aziel” cu un tânăr deosebit, studios, cu un suflet de aur, născut
în același an cu mine, cu o diferență de
numai câteva zile: Efraim. Deși cu toții
știam că el este tocmai fiul Gaonului Rabi
Zvi Gutman, o personalitate remarcabilă
a evreimii bucureștene din acei ani, îl caracteriza o modestie specifică unui mare
„țadic”, un om predestinat pentru o carieră
religioasă. Ne-am împrietenit repede și
am ajuns să fim ca frații – prietenie ce a
durat toată viața. Se spune că doar trecerea timpului ne poate oferi adevărata măsură a unei prietenii, iar adesea amicițiile
din tinerețe nu durează dar, în acest caz,
vremea s-a scurs cu folos și, iată-ne pe
amândoi ajunși la vârsta de 90 de veri...
Ne-au legat nu doar amintirile din copilărie și tinerețe, ci ne-a unit, din păcate, și
suferința din anii negri ai Holocaustului.
Rabinul Efraim a asistat, la vârsta de
numai 13 ani, la maltratarea cumplită de
către legionari a fraților și a tatălui său.
În fatidica noapte de 21 ianuarie 1941, în
timpul Pogromului din București, Gaonul
Zvi Gutman și fiii acestuia, Iacov și Iosef,
au fost chinuiți și scoși cu brutalitate din
casă. Ei au fost duși la locul măcelului
din pădurea Jilava, unde au fost uciși
circa 120 de evrei, inclusiv cei doi fii mai
mari ai rabinului. Ca prin minune, glonțul
nu l-a ucis pe rabinul Zvi Gutman, care
a rămas în viață pentru a da mărturie în
fața istoriei despre grozăviile trăite. În 29
iunie 1941, tot la vârsta de 13 ani, eu am
asistat la grozăviile Pogromului de la Iași.
Ascuns în podul casei, vedeam cum miile
de evrei uciși sunt duși la groapa comu-

nă. În aceiași ani l-am pierdut pe fratele
meu Ițhac, alături de martirii de pe vasul
Struma, și pe tatăl meu, care a decedat
în urma suferințelor la care a fost supus
în Holocaust. La vârsta de 13 ani, când
băieții evrei au ceremonia consacrării
religioase de Bar Mițva, noi, ca de altfel o
întreagă generație, am fost aruncați direct
și abrupt în focul dur al realității acelor ani.
La 13 mai 1954, Efraim Gutman, devenit
între timp el însuși rabin, a fost arestat
și acuzat de „sionism”, pentru că studia
Tora și credea în idealul plecării evreilor
în Ereț Israel. Ca printr-o minune, a fost
într-un final eliberat. Ulterior a devenit
rabinul Sinagogii „Unirea Sfântă” din
București și secretar al șef-rabinului de
atunci al României, Moses Rosen. După
stabilirea în Israel, în anul 1961, rabinul
Efraim a lucrat la Ministerul Cultelor din
Israel și l-a asistat în activitatea comunitară și rabinică pe tatăl său, Gaonul Zvi
Gutman, căruia i-a urmat apoi în funcție.
Cu încredere nețărmurită în Dumnezeu,
ne-am regăsit acum amândoi locuind în
Tel Avivul modern al unui Israel renăscut, care tocmai a împlinit 70 de ani de
independență. Rabinul Efraim a condus
ani de zile Sinagoga „Iacov-Iosef Gutman” – Centrul Comunitar al Evreilor Originari din România din Tel Aviv și încă mai
veghează asupra congregației alături de
fiul său, rabinul Elhanan Gutman. Tot aici
funcționează și „Memorialul Evreilor din
România”, ce are ca misiune pomenirea
spre neuitare a victimelor Holocaustului
din România. Am colaborat ani de zile
la conducerea acestui centru, precum
și la comemorările martirilor de pe vasul
Struma, la sinagogă și în Kneset. Pentru

întreaga sa activitate, rabinul Efraim
Gutman a primit în 2002 Diploma de
Cetățean de Onoare al orașului Tel Aviv.
În „Pirkei Avot - Sfaturile înțelepților
poporului evreu”, cap. II, Mișna 9, Rabi
Iohanan ben Zakai îndeamnă: „Duceți-vă și căutați care este calea cea bună
pe care să meargă omul”. „Rabi Eliezer
susținea că este nevoie de un ochi bun;
Rabi Iehoșua recomanda un prieten bun;
Rabi Iosei prefera un vecin bun; Rabi
Șimon aprecia prevederea viitorului;
Rabi Elazar susținea: o inimă bună” – se
mai precizează în „Pirkei Avot”. De-a
lungul existenței sale, din copilărie și
până astăzi, rabinul Efraim Gutman a
urmat mereu calea cea bună, întrunind
toate aceste calități umane apreciate de
înțelepți: cu un ochi bun a călăuzit mereu
enoriașii congregației, iar toți cei care-i
trec pragul găsesc înțelegere, este un
prieten și un vecin de excepție, având cu
adevărat „o inimă bună”!
Bunului meu prieten, gaonul Efraim
Gutman, îi urez „Ad mea veesrim! - „Până
la 120 de ani!”
BARUCH TERCATIN
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„Pentru noi, România înseamnă și țara de origine a lui Elie Wiesel”
Vizita unei delegații a Lojii „Shalom Aleikhem” din Franța la București

„Am fost impresionați de Kabalat Șabat și Oneg
Șabat la București. Am descoperit cu admirație palatele,
muzeele, fostul cartier evreiesc. Vă mulțumim pentru
calda primire”, au spus oaspeții Lojii B´nai B´rith „Shalom Aleikhem” din Franța, la cina și concertul Formației
Bucharest Klezmer Band (BKB) de la Sinagoga Mare,
oferite de BBR și F.C.E.R. în onoarea lor. Au participat
lideri ai F.C.E.R., BBR, C.E.B., AERVH, ACPCCI.
Primele impresii despre comunitatea evreiască din
România și Forumul BBR „Dr. Moses Rosen” au fost
„culese” de oaspeții francezi sosiți la Centrul Comunitar
Evreiesc din București, la ceremoniile de vineri seara.
Deși obosiți de la călătorie, ei s-au destins în mijlocul
participanților de la Kabalat Șabat. Au simțit că sunt
bineveniți și acest lucru a reieșit atât din cuvintele ing.
José Iacobescu, președintele BBR, cât și ale lui Adrian
Gueron, directorul JCC. Ca răspuns, Albert Lipkowicz,
fost președinte al Lojii franceze, și-a manifestat bucuria
față de gazde, a vorbit despre activitatea lojii pariziene,
mai ales despre grupul care se ocupă de combaterea
antisemitismului și de colaborarea cu Lojile BB din Europa de Est.
La Sinagoga Mare, după „Bun venit” intonat de
cantorul Emanuel Pusztai și psalmul „Ce bine și ce
frumos stau frații împreună”, interpretat de prim-rabinul
Rafael Shaffer, președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
a făcut un istoric al Sinagogii Mari, Templului Coral,
Templului „Unirea Sfântă”, vizitate de oaspeți, și a sintetizat aspecte din viața evreiască din România în anii
interbelici, menționând aportul liderilor evreimii franceze
în obținerea cetățeniei pentru evreii români. Revenind
în actualitate, dr. Aurel Vainer a accentuat faptul că
„înaintașii ne-au lăsat o mare moștenire: patrimoniul
sacru iudaic, pentru prezervarea căruia aplicăm un vast

program de reabilitare, bucurându-se de interes în societatea românească. Un exemplu – expoziția „Temple și
Sinagogi din România”, deschisă nu demult la Palatul
Patriarhiei, care a devenit itinerantă. Referindu-se la
activitatea BBR, domnia sa a evidențiat meritele „excelentului președinte al acesteia”, ing. José Iacobescu,
organizator al evenimentului „Podurile Toleranței”, aflat
în acest an sub înaltul patronaj al președintelui Klaus
Iohannis, apreciind „excepționalele relații cu autoritățile
statului român ale F.C.E.R. și BBR“.
Mulțumind pentru sprijin președintelui F.C.E.R.,
președintele BBR a arătat că vizita reprezintă uvertura înfrățirii între cele două loji. „Cred că asemenea
manifestări sunt benefice pentru noi și oaspeții din
Franța”. „Evreii din România se simt în siguranță”, a
mulțumit domnia sa autorităților statului român. Privitor
la „Podurile Toleranței”, vorbitorul a anunțat participarea

președintelui B´nai B´rith Europa (BBE), Serge Dahan,
a altor lideri ai BBE. Vorbitorul a prezentat oaspeților
membri marcanți ai BBR și a mulțumit Victoriei Demayo
pentru organizarea întâlnirii.
„Pentru noi, România este o țară foarte importantă. Conducerea Lojii Shalom Aleikhem va reveni la
București pentru a participa la Podurile Toleranței”, a
spus Albert Lipkowicz. Referindu-se la ascensiunea
antisemitismului azi în Franța, vorbitorul s-a arătat încrezător în puterea comunității evreiești franceze de a
face față provocărilor.
Actualul președinte al Lojii franceze, Flora Lipkowicz,
a reconfirmat spusele antevorbitorului: celebrarea Oneg
Șabatului, atracțiile urbanistice bucureștene, mai ales
vechiul cartier evreiesc, întâlnirea cu membri ai BBR.
„Pentru noi, România înseamnă și țara de origine a lui
Elie Wiesel. Așa cum a spus dr. Aurel Vainer, e nevoie
să păstrăm vie memoria Holocaustului, pentru a nu se
repeta”. Domnia sa s-a raliat opiniei lui Albert Lipkowicz
în combaterea antisemismului, în creștere azi în Franța.
„Loja noastră are legături puternice cu BBE. Împreună,
am elaborat Cartea Albă despre calitatea de cetățean
european și antisemitismul actual. Loja noastră e foarte
deschisă celorlalte loji. În acest sens, am primit cu bucurie propunerea președintelui BBR de înfrățire cu Loja
din Franța, spre beneficiul amândurora”.
Traducerea a fost asigurată de directorul Bibliotecii
„Dr. Alexandru Șafran”, Sibyl Ben Nun, și secretarul
general al BBR, Eva Galambos.
Au fost aplaudați la scenă deschisă instrumentiști și
soliști ai BKB – Arabela Neazi,
IULIA DELEANU
Rodica Doija, Carla și Carolina
EVA
GALAMBOS
Lifșin, dirijor – Bogdan Lifșin,
(Continuare în pag. 21)
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(Urmare din pag. 7) minorități naționale.

Vorbitorul a amintit
participarea reprezentanților BBR la
evenimente ale B´nai B´rith Europa
(BBE) și B´nai B´rith International (BBI),
vizita la București a unei delegații a
B´nai B´rith din Franța, alegerea Feliciei
Waldman în conducerea BBE și numirea
ei ca vicepreședinte al BBR, precum și
înfrățirea Lojei BB din România cu cea
din Franța.

Prim-rabin Rafael Shaffer:
O mai bună colaborare
cu președinții de comunități
Prim-rabinul Rafael Shaffer vede
ca soluție pentru îmbunătățirea vieții
religioase o colaborare mai strânsă cu
președinții de comunități, care sunt principalii factori în a aduna oamenii la sinagogă. El și-a arătat disponibilitatea ca, la fel
ca până acum, să viziteze cât mai multe
comunități. În spiritul celor declarate de
prim-rabin, vicepreședintele F.C.E.R., ec.
Ovidiu Bănescu, a cerut președinților de
comunități să-și spună părerea.

Mircea Rond:
Importanța „ușilor deschise”
Ceea ce a evidențiat președintele C.E.
Focșani, Mircea Rond, având arondate
obștile din Odobești, Buzău, Rm. Sărat, a
fost importanța politicii „ușilor deschise” în
combaterea prejudecăților, promovată de
F.C.E.R., și succesul de care se bucură
aplicarea ei la Focșani. La sinagogi au
loc vizite ale elevilor, însoțiți de profesori,
sunt organizate expoziții cu tematică iudaică, create de elevi. De Tu biȘvat, elevii
au sădit un vișin în curtea Sinagogii din
Rm. Sărat. Tot în incinta sinagogilor au
loc întâlniri cu scriitori, la care participă
evrei și neevrei. Sinagoga din Odobești
a fost renovată. Se prefigurează reabilitarea Sinagogii din Focșani.

Iosif David:
Sinagoga – nucleu al vieții evreiești
Președintele C.E. Botoșani, Iosif David, a menționat faptul că există minian
vineri și sâmbătă la sinagogă, unde vin
și evrei din Fălticeni și Dorohoi. Pentru
buna funcționare a sinagogii iarna, se
impune introducerea de încălzire centrală. Este nevoie de restaurarea picturilor

sinagogale. Deși la evenimentele de
la Centrul Cultural Intercomunitar sunt
invitați reprezentanți ai organizațiilor de
minorități, puțini răspund invitației. Fapte
pozitive: renovarea sediului comunitar;
activitatea de asistență socială și medicală; reabilitarea capelei din cimitir, pentru
care vorbitorul a mulțumit directorului
CAPI, ing. Rudy Marcovici; bunele relații
cu autoritățile locale.

Ing. Adela Herdan:
Îngrijirea cimitirelor – o prioritate
Situația cimitirelor din Ploiești, a celor arondate din Târgoviște, Câmpina,
Sinaia a făcut obiectul central al expunerii președintei C.E. Ploiești, ing. Adela
Herdan. Autoritățile locale au contribuit
la curățarea cimitirului din Ploiești, dar
acum sumele au devenit exorbitante. A
fost solicitat sprijin de la CAPI. Primăriile din Târgoviște și Câmpina ajută la
întreținerea cimitirelor. Sunt probleme
privind solicitări de deshumare la cimitirul
din Sinaia. Lipsa cadastrului creează, de
asemenea, dificultăți. Prin efort de întocmire a actelor au fost recuperate două
proprietăți. Sinagoga din Câmpina este
vizitată de numeroși turiști.

Ing. Felix Koppelmann:
Mai bună gospodărire comunitară
Pregătirea cimitirelor în vederea
expertizării pentru vinderea terenurilor
lipsite de morminte a fost cerută de
președintele C.E. Oradea, ing. Felix
Koppelmann. Cimitirele au fost dimensionate înainte de-al Doilea Război
Mondial, când populația evreiască era
numeroasă, ceea ce nu mai corespunde cerințelor prezente. Există un singur
expert rabinic în Europa și trebuie create condiții în vederea solicitării sale.
Cimitirele trebuie curățate, defrișate;
făcute schițe, propuneri. Dat fiind că
piața imobiliară e în urcare, vânzarea imobilelor a fost considerată mai
profitabilă decât închirierea, reducându-se astfel costurile pentru impozit,
asigurare, întreținere. Referindu-se la
stimularea vieții religioase, președintele
C.E. Oradea a propus o soluție, pentru
cazurile în care sunt localități cu unu sau
doi evrei, mutarea acestora în centre
mai mari. Rabinul, a mai spus el, să aibă
inițiative, nu numai disponibilitate. El a
atras atenția și asupra aprovizionării de-

fectuoase cu unele produse alimentare,
de pildă carnea de pui.

Luciana Friedmann: convertirea
nu trebuie să fie un scop în sine
Președinta C.E. Timișoara a atras
atenția asupra necesității respectării
securității alimentare în condițiile în
care la Timișoara, în afara copiilor din
comunitate, iau masa și copii de la mai
multe școli. Ea a apreciat că întâlnirea
cu rabinii care vizitează comunitățile este
foarte importantă. Dorința de convertire
este un lucru pozitiv, dar ea nu trebuie
să reprezinte un scop în sine, să nu se
devieze sensul acestui proces.
*
Președintele C.E. Târgu Mureș, Vasile Dub, și Andrea Ghiță, membră în
C.E. Cluj, s-au pronunțat în favoarea
recensământului, respectiv a chestio
narului pentru membrii comunității,
președintele Comunității din Târgu Mureș
pronunțându-se și pentru convertire.
Problema convertirii a fost ridicată și
de Roby Roth, membru în Consiliul de
Conducere. El a opinat că nu convertirea
va fi soluția pentru creșterea numărului
de evrei, ci trebuie căutați evrei care nu
sunt membri ai comunității și atrași către
aceasta. Președintele C.E. Galați, ing.
Sorin Blumer, vorbind despre identitate,
a considerat că un evreu nu poate fi ateu,
religia este definitorie pentru etnie.
Vicepreședintele F.C.E.R., Ovidiu
Bănescu și secretarul general Eduard
Kupferberg au arătat că, prin definiție,
suntem atât o organizație de cult, cât și
etnică.
Președintele C.E. Constanța, Lucian
Ionescu, a propus publicarea unei reclame pentru a invita evreii în comunitate.
Eduard Kupferberg și-a exprimat opinia că, dacă se fac lucruri interesante în
comunități, evreii vor veni către acestea. El
a clarificat și faptul că poate fi membru plin
numai un evreu care are cetățenie română, indiferent dacă este ateu sau religios.
Președintele C.E. Oradea s-a pro
nunțat pentru începerea educației iudaice
încă de la grădiniță.

Israel Sabag: Joint va fi
întotdeauna alături de f.c.e.r.
Israel Sabag, director Joint pentru
România și Balcani, a mulțumit pentru un
secol de parteneriat cu F.C.E.R., arătând

că marcarea acestui eveniment a fost
deosebită, ilustrând marele respect al
evreimii din România față de Joint, care
„va fi întotdeauna alături de F.C.E.R.” El a
menționat ambele programe naționale în
curs de pregătire – Bereshit 16 și Keshet
11 – și și-a exprimat speranța într-un număr record de participanți. Acest număr a
fost și este în creștere datorită eforturilor
președinților de comunități și existenței
unei infrastructuri corespunzătoare.
Vorbim despre o Federație puternică,
de aceea, chiar dacă provocarea este
mare, împreună vom reuși, a conchis
Israel Sabag.

Irina Cajal Marin:
O adunare perfectă
Irina Cajal, președinta Comisiei de
acordare a medaliilor F.C.E.R., a apreciat calitatea înaltă a celor două zile de
dezbateri și a considerat că este vorba
de o ședință din care putem învăța. S-a
manifestat o sinceritate deplină, s-a spus
lucrurilor pe nume, fără animozități, ceea
ce este foarte bine. În noua sa funcție,
s-a angajat să se ocupe de găsirea unor
persoane valoroase cărora să li se poată
acorda medaliile Federației.

In memoriam

A fost păstrat un moment de reculegere pentru președinții de comunități
decedați în perioada de la ultima Adunare Generală: Izu Butnaru z.l. (Bacău),
Nachman Șalic z.l. (Baia Mare); membri
decedați din familiile președinților de
comunități: soția lui Iosif David (Botoșani);
mama Nadiei Ustinescu (Brăila). A fost
marcată împlinirea a cinci ani de la trecerea în eternitate a fostului secretar general și președinte interimar al F.C.E.R.,
av. Iulian Sorin z.l.
Prim-rabinul Rafael Shaffer a rostit
Kadiș pentru odihna sufletelor lor.
***
O mențiune specială pentru cei impli
cați în organizarea și asigurarea logisticii
necesare Adunării Generale: colectivul
coordonat de Silvian Horn, Andreea
Varodin (Protocol), salariații de la Serviciile Administrativ și Garaj, sub îndrumarea
lui Jean Bercu și Tibi Ionescu, Ivan Truțer
(Securitate și Pază), Laurențiu Zilberstein
și Valentin Cohen (DCAM și IT), echipele
de specialiști în arta culinară de la Complexul „Max Băluș”. Foto: Sandu Câlția.
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Bucureşti

Yom Yerușalaim

De Ziua Ierusalimului, Centrul Comunitar Evreiesc din București a găzduit un
Șabat cu totul special. Nu au lipsit meniurile și decorurile specifice, concursurile,
spațiul dedicat copiilor, un Zid al Plângerii
în miniatură, unde participanții au lăsat
biletele cu dorințe și gânduri, acestea
fiind preluate și depuse la Zidul Plângerii
în Ierusalim.
Sărbătorită în calendarul ebraic pe
28 Iyar, care marchează reunificarea
Ierusalimului în urma Războiului de Şase
Zile, seara dedicată Ierusalimului la JCC
București a adus celor prezenți suvenire

JCC
IAŞI

Israelul în cuvinte și fotografii

Cu prilejul Zilei Independenței Statului
Israel, JCC Iași și C.E. Iași au organizat la
Sinagoga Merarilor o expoziție fotografică
inedită, cu imagini din Țara Sfântă.
În alocuțiunea rostită la deschiderea
manifestării, ing. Martha Eșanu a vorbit
despre istoria Israelului, arătând că „proclamarea independenței la 14 mai 1948,
renașterea națiunii noastre, a însemnat
materializarea unui vis de milenii al poporului evreu. Din acel moment Israelul a
crescut, devenind un stat modern, care-și

JCC
ORADEA

Sărbători împreună

În cea de-a 27-a zi a lunii Nisan (după
calendarul iudaic), de Yom HaȘoah, am
comemorat în Sinagoga Ortodoxă din
Oradea viețile pierdute și eroismul celor
șase milioane de evrei care au murit în
timpul deportărilor în lagărele morții.
Pe 18 aprilie, de Yom HaZikaron,
ne-am amintit și le-am adus un omagiu
tuturor celor care au luptat cu eroism,
sau chiar s-au sacrificat pentru crearea
și apărarea Statului Israel.
Și la comunitatea din Oradea enoriașii
s-au adunat în fața Monumentului Victimelor Holocaustului să rostească
rugăciuni, Kadiș și rugăciunea El Male
Rahamim, după care s-a ținut un minut de

JCC
Timişoara

Peste 100 de oameni în... ospeţie!

Cu ocazia sărbătorii de Lag BaOmer,
peste 100 de membri ai comunității
timișorene au fost primiți din nou, cu mare
generozitate, în casa, curtea și grădina
familiei Alexandru și Dorina Lowinger, din
Buziaș. Copiii, peste 30 la număr, au fost
și de această dată în centrul celebrării.
Dacă ei au avut șansa să facă activități
în compania tinerelor Rebeca Barnea și
Michaela Nanu, cei ce aparțin vârstei „de
aur” au putut auzi istoria sărbătorii de Lag
BaOmer. Pentru toţi, indiferent de vârstă,
JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro
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chiar din Orașul Sfânt, dar și o atmosferă
de bucurie și sărbătoare, cântecele specifice sărbătorii fiind cântatate în cor, de
la mic la mare, de toți cei prezenți, într-o
sală neîncăpătoare.

Lag BaOmer

Ca în fiecare an, Centrul Comunitar
Evreiesc din București a organizat un
picnic de poveste în grădina Centrului
Rezidențial „Amalia și Șef-Rabin Dr.
Moses Rosen”.
Din programul artistic al zilei au făcut
parte cântecele Corului Hazamir, precum
și recitalul Carlei Lifșin, fetița dirijorului
Bodgan Lifșin, care a interpretat o serie
de melodii populare.
Printre „punctele de interes” amenajate în grădină au fost hamacele, locurile de joacă pentru copii, dar și colțul
portretelor realizate la minut, tatuajele

temporare și mașina de vată de zahăr.
Săptămâna Voluntariatului a fost prilejul cu care picnicul de Lag BaOmer s-a
concentrat în jurul rezidenților Căminului
Rosen, care s-au bucurat de muzică,
vreme bună și atmosferă de sărbătoare.

Din viitorul apropiat

#Keshet – 10 iunie, ora 10 – zi de
studiu evreiesc, ce se desfașoară la nivel
național și care va strânge împreună în
comunități peste 1500 de participanți.
La București, binecunoscutul jurnalist
israelian (de origine română) Attila Somfalvi (Israel), jurnalist, analist politic, va
susține în mod voluntar o conferință. Au
fost invitate să i se alăture personalități
de marcă, printre cei așteptați să participe numărându-se președintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, scriitorul Horia Roman
Patapievici, scriitor, fizician, filozof și

eseist, Cristian Diaconescu, politician,
diplomat român, fost ministru al Justiției
și de Externe, Petre Moscu Iancu, jurnalist
Deutsche Welle, Liviu Rotman, prof. univ.
doctor în istorie, Mircea Toma, președintele
Agenției de Monitorizare a Presei, care
vor discuta inclusiv despre mutarea unor
ambasade de la Tel Aviv la Ierusalim.
Accesul la eveniment este liber, gus
tarea de prânz inclusă.
ADRIAN GUERON

conservă cu mândrie istoria, o țară care
ocupă un loc fruntaș în materie de descoperiri și progrese tehnologice, o țară
ce simbolizează o insulă de democrație
într-o zonă atât de fierbinte cum este
Orientul Mijlociu”.
În intervenția sa, președintele C.E.
Iași, ing. Abraham Ghiltman, a vorbit
despre Yom HaZikaron, ziua în care
îi amintim și îi comemorăm pe cei
care au plătit cu prețul vieții pentru ca
noi să putem trăi în libertate și demnitate, zi care este urmată de Yom
HaAțmaut, ca o reamintire a faptului că
viața merge înainte, că noi trebuie să fim
recunoscători și să ne bucurăm din plin
de ceea ce suntem și avem astăzi.
La finalul evenimentului, avocata Iulia
Iacobuță, prietenă a C.E. Iași, a prezentat

o expoziție de fotografii realizate în Israel
și a vorbit despre experiența trăită în timpul călătoriei în Țara Sfântă, mărturisind
că a acumulat multe emoții și experiențe
în această vizită. Nu au lipsit poveștile
despre modernismul clădirilor și orașele
construite în piatră, despre amabilitatea
locuitorilor
și, nu în ultimul rând,
despre
savoarea
mâncărurilor specifice Israelului.
Apoi,
duminică,
22 aprilie,

a avut loc programul național Mezuza
Day – zi de studiu dedicată crezului fundamental al iudaismului, Șema Israel,
și rolului Mezuzei, eveniment organizat
simultan în 21 de comunități.
Comunitatea ieșeană s-a bucurat de
prezența unui oaspete de seamă, primrabinul Rafael Shaffer, care a susținut o
prelegere interactivă, în care cei prezenți
au putut afla amănunte interesante despre rugăciunea Şema Israel, crezul central al iudaismului, ce exprimă unicitatea
lui Dumnezeu și întruchipează credința
și devotamentul poporului evreu față
de Dumnezeu, dar și despre Mezuza,
care are rolul de a ne aminti permanent
poruncile lui Dumnezeu.

reculegere în memoria sacrificiului celor
ce au murit pentru apărarea Israelului.
Pentru a ne reafirma fidelitatea față
de Israel, în aceași zi la cursul de ivrit,
în prezența rabinului Shraya Kav, am
aprins câte o lumânare, rostind cu voce
tare rugăciunea specifică pentru acest
eveniment.
De Yom HaAțmaut, ne-am adunat
în număr mare în sala de evenimente
de la JCC Oradea, pentru a ne bucura
împreună de celebrarea Independenței
Statului Israel. Programul a debutat cu

intonarea imnurilor naționale al României
și al Israelului, sub coordonarea dirijorului
Ari Nagy Alexandru și o parte a formației
Hakeshet Klezmer Band, marcând și 100
de ani de la Marea Unire și cei 70 de ani
de existență a Statului Israel modern.
Înainte de vizionarea unui documentar despre formarea istorică a Statului
Israel, rabinul Shraya Kav și președintele
Felix Koppelmann au ținut fiecare câte
o alocuțiune despre Israelul modern, o
putere militară impresionantă.
Pe 21 aprilie, Universitatea din Oradea, în parteneriat cu Primăria Oradea,
a organizat un eveniment cu ocazia celor
100 de ani de la înființarea Universității
din oraș, proiect intitulat Universitatea
Altfel, ce a inclus în program 101 activități
într-o singură zi. Având o relație strânsă
cu cele două instituții, am fost solicitați să
participăm cu un moment tradițional pentru a reprezenta comunitatea evreiască.
Momentul a constat în prezentarea a două

ținute specifice de port iudaic: o femeie
evreică ortodoxă purtând o rochie lungă,
cloș și o eșarfă pe cap și un bărbat care
a purtat îmbrăcăminte de hasid, cu talit și
țițit pentru rugăciune. De asemenea, am
participat cu un moment artistic de dansuri israeliene al trupei Or Neurim, cele
patru fete folosind în coregrafie steagul
românesc și cel israelian, cu un moment
muzical, cu melodii israeliene interpretate
de solista Alexandrina Chelu.
Un alt eveniment din cadrul Programului Național de activități al JCC a fost
Mezuza Day. Rabinul Shraya Kav a prezentat rugăciunea Șema Israel pe înțelesul
tuturor și a vorbit despre obligațiile ce ne
revin conform acesteia, una din ele fiind
montarea mezuzei pe „usciorii caselor
evreiești”. Cu această ocazie, cei prezenți
au aflat și amănunte despre conținutul
înscrisului din mezuza, precum și modul
în care se realizează acest înscris.
DOINA BUMBU

a fost o mare bucurie să stea în această
curte, plină de flori şi pomi coloraţi, gospodărită extraordinar. Bucatele au fost
delicioase, pregătite cu mult drag chiar
de doamna Dorina, o gazdă generoasă
și iubitoare de oaspeți. Întâlnirile de la
Buziaş s-au transformat, în ultimii ani,
într-o aşteptată deja tradiţie.

modernă, performantă, admirată pentru
succesele de prim rang din domenii ca
medicină, agricultură, tehnologie, comunicaţii, fizică, arhitectură etc. Drumul
de până acum, deşi poate dezvoltarea
spectaculoasă ar fi necesitat un teren lin,
a fost mereu brăzdat de oprelişti şi momente dificile. Rabinul Zvika Kfir, israelian
născut acolo, fiu al unui supravieţuitor al

Holocaustului, a vorbit despre ce înseamnă Israelul de azi din perspectivă religioasă şi laică. Trăitor acolo, a exemplificat
prin interesante cazuri concrete cât de
complexă şi diversă este societatea
israeliană şi cât de important este ca ea
să îşi păstreze caracterul. Adriana Aron,
membră a conducerii comunităţii şi istoric de artă, a prezentat câteva filmuleţe
recente care ilustrează ce a însemnat
edificarea Israelului, cum în mlaştină şi
în deşert s-a născut, la doar 70 de ani
distanţă, un adevărat „start-up nation”.
Sărbătoarea cu caracter israelian nu
se putea încheia decât cu un delicios
falafel. Şi de această dată, „desfăşurarea
de forţe” din bucătăria restaurantului ritual
a fost coordonată de rabinul Zvika Kfir.
LUCIANA FRIEDMANN

Mazal Tov, Israel!

La 19 aprilie, Yom HaAțmaut (Ziua
Israelului) a fost celebrată şi de Comunitatea Evreilor din Timişoara şi JCC Timişoara. Peste 150 de persoane au venit
să fie împreună cu această ocazie. În debutul manifestării, preşedinta comunităţii,
dr. Luciana Friedmann, a vorbit despre ce
a însemnat reconstrucţia Israelului, de la
un tărâm al visului şi speranţei la o ţară
Jcc IaŞi
Str. Elena Doamna 15
Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/groups/
jcciasi
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Str. Mihai Viteazu 4
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Participarea evreilor
la Primul Război Mondial
9 mai – O zi cu triplă semnificație pentru România

Din activităţile de cercetare ale

Data de 9 mai are o triplă semnificație pentru istoria României: Proclamarea independenţei de stat a României, la 9 mai 1877; Victoria Coaliţiei
Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial la 9 mai 1945; şi Ziua Europei.
Proclamarea independenţei statale la 9 mai 1877 a fost rostită de Mihail Kogălniceanu, care declara în Parlamentul ţării: „Suntem independenţi, suntem naţiune
de sine stătătoare”.
Cel de-al doilea eveniment petrecut într-o zi de 9 mai, dar în anul 1945, a
fost obținerea victoriei Aliaţilor în cel de-al Doilea Război Mondial și capitularea
necondiționată a Germaniei naziste, punându-se astfel capăt celei mai pustiitoare
conflagraţii din istorie.
De asemenea, tot la 9 mai, se serbează Ziua Uniunii Europene, pentru a marca
istorica Declarație (9 mai 1950) a ministrului francez de externe Robert Schuman,
prin care acesta propunea un plan de colaborare economică între Franţa, Germania
de Vest, Italia, Belgia, Olanda și Luxemburg, în scopul asigurării păcii și cooperării
în Europa Occidentală.
Cu ocazia celebrării Zilei de 9 mai,
C.S.I.E.R. a organizat Atelierul de film
documentar „Militari Evrei în Marele
Război”. Evenimentul a fost moderat de
Adrian Cioflâncă, directorul Centrului. Din
cadrul Institutului pentru Studii Politice de
Apărare și Istorie Militară au luat cuvântul cercetătorii Cerasela Moldoveanu și
Șerban Pavelescu. O altă intervenție a
fost susținută de Irina Spirescu, cercetător la C.S.I.E.R.
Prima parte a evenimentului a constat
în vizionarea filmului documentar „Evrei
eroi în Primul Război Mondial”, în regia lui
Sorin Avram, proiecția fiind oferită de Mu-

politică oficială a Statului Român.
Dr. Cerasela Moldoveanu a prezentat
o serie de concluzii referitoare la cercetarea întreprinsă, afirmând că înrolarea
evreilor din România în armata română a
reprezentat o tendință generală a întregii
comunități care, în preajma acelor evenimente, și-a reafirmat întreaga susținere
pentru această cauză și a susținut prin
diverse acțiuni caritabile armata română,
oferind uneori spații care aveau să se
transforme în spitale de campanie.
Dr. Șerban Pavelescu a afirmat că
anumite atitudini antisemite erau cauzate
de „asocierea dintre etnia evreiască și

zeul Municipiului București. Ea tratează
subiectul participării evreilor din Vechiul
Regat la prima conflagrație mondială și
modul în care societatea românească s-a
raportat la acest fapt prin intermediul unor
atitudini germanofile sau pro-Antanta. De
asemenea, producția prezintă cazurile
unor scriitori evrei care s-au înrolat în
Armata Română și au săvârșit fapte de
vitejie. Un exemplu poate fi scriitorul și
publicistul ieșean Avram SteuermanRodion. După o intensă activitate literară,
în pofida afinităților sale culturale, Avram
Rodion a fost mobilizat ca medic pe front
timp de doi ani. El avea să se sinucidă
la puțin timp după revenirea în țară. Este
edificator și cazul lui Ion Trivale (Iosif
Netzler). Unul dintre cei mai apreciaţi
critici literari de la începutul secolului al
XX-lea, elogiat de George Călinescu, el
a fost încorporat în 1910, cu gradul de
soldat, iar în iulie 1916 este concentrat pe
frontul din apropierea localității Zimnicea,
ajungând la gradul de sublocotenent. La
data de 10 noiembrie a aceluiași an își
pierde viața în încercarea de a apăra
frontul asaltat de trupele germane care
voiau să treacă Dunărea. La 17 noiembrie
1933, osemintele eroului Iosif Netzler au
fost aduse la Bucureşti şi reînhumate la
Cimitirul Evreiesc Filantropia din Capitală.
Adrian Cioflâncă a afirmat că în timpul
Primului Război Mondial a fost resimțită
o presiune generată de o atitudine antisemită la nivelul anumitor ofițieri și care
se repercutează asupra soldaților evrei.
Anterior, la sfârșitul secolului al XIX-lea se
petrecuseră incidente antisemite, culminând cu acțiuni de tip pogromist, în preajma Războiului de Independență. Aceste
acțiuni antisemite, a afirmat vorbitorul, au
un caracter atipic, ele fiind direcționate de
jos în sus, nefiind asumate însă printr-o

bolșevism”. Cu toate acestea, afirmă el,
practicile armatei române nu au adoptat
o poziție oficială antisemită, iar documentele acesteia nu amintesc anumite
observații care ar putea fi conexate cu
o percepție antisemită, ci mai degrabă
cu anumite cutume ale acelei perioade.
Irina Spirescu a prezentat statistici cu
privire la medicii militari evrei și modul în
care aportul lor era recunoscut. Potrivit
cercetătorului, acești medici evrei erau
remunerați cu o sumă mai mică decât
cea pe care o primeau medicii români,
iar aceste diferențe salariale pot fi puse
pe seama unei atitudini antisemite nedeclarate.
DAN DRUȚĂ

Un cărturar cât o instituție –
Moses Schwarzfeld

Pe
Moses
Schwarzfeld îl putem
considera cel mai
important jurnalist evreu de origine română din secolul al
XIX-lea, un intelectual pe
deplin conștient de problemele sociale, politice și
culturale apărute în interiorul comunităților, odată cu
refuzul admiterii drepturilor
cetățenești pentru evreii
români.
S-a născut la Iași, ca
fiu al cărturarului Benjamin Schwarzfeld, pe 8/20 decembrie
1857. Ca și ceilalți frați ai săi, a urmat hederul de la vârsta de 4 ani și
a studiat ebraica, germana și limba
română. La școala Treisfetitele din
Iași l-a avut profesor pe Ion Creangă.
Primele creații literare i-au fost revizuite
de Petre Ispirescu, care l-a încurajat să
scrie. A trimis articole și versuri la revista
„Convorbiri literare”, care însă nu i-au fost
publicate. A aflat că există o problemă
evreiască în România răsfoind, împreună
cu frații săi, Wilhelm și Elias, niște broșuri
și circulare scrise în română, aflate întrun dulap la sediul școlii în care învăța.
Debutul în presă l-a făcut în noiembrie
1874 în „Revista Israelită”. Anterior,
publicase schițe și nuvele și chiar începuse un roman pe tema calomniei
omorului ritual în Spania. L-a cunoscut
pe Titu Maiorescu în 1872, pe când
frecventa conferințele „Junimii” din aula
Universității ieșene. A fondat, alături de
Wilhelm și alți colegi, societatea culturală „Speranțele junilor israeliți români”
al cărei scop era publicarea unor studii
de istorie și folclor ale evreilor. A lucrat 3
ani la culegerea proverbelor și zicătorilor
în idiș, continuându-și pasiunea și după
stabilirea la București, în 1876. Doi ani a
fost student la Medicină, după care s-a
retras, înscriindu-se la Litere. În această
perioadă a contribuit la tipărirea primului
„Calendar pentru israeliți” sub redacția
lui A.L. Löbel. Calendarul a apărut în 19
volume, în perioada 1877-1898. Tot acum
l-a cunoscut și pe Lazăr Șăineanu.
Începând cu 1877 a fost membru
activ în viața societară evreiască. A fost
secretar în mai multe organizații („Sinai”)
și instituții (Spitalul israelit „Caritas”, Azilul
de bătrâni sau Primul Comitet de Dame)
și a continuat proiectul de înființare și de
modernizare a școlilor evreiești, început
de tatăl său.
„Anuarul pentru israeliți” a fost prima
publicație cu caracter științific și literar,
conținând studii istorice, sociale, biografice, culturale, folcloristice, de psihologie
populară, lingvistice, creații literare în
versuri sau proză. A avut un larg ecou atât
în țară cât și în străinătate. Isidore Loeb,
în „Revue des Études Juives”, îl aprecia
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drept cel mai bun anuar din câte au apărut până atunci, în toate țările și limbile.
Ca publicist, Moses Schwarzfeld s-a
făcut cunoscut în paginile ziarului „Fraternitatea”, unde
scria la început notițe, ca
mai apoi să fie autorul unor
articole cu tentă polemică,
uneori pigmentate cu ironii
fine. Toată viața a scris sub
pseudonimul Ploeșteanu.
În 1881 a publicat o bibliografie israelito-română, iar
în 1883 i-a apărut biografia
lui Cilibi Moise, o lucrare
elogiată în revistele de filologie și folclor din afară. A mai publicat
schițe, poezii, nuvele, biografii. După
dispariția „Fraternității”, odată cu exilarea și stabilirea la Paris a fratelui său și
a fondatorului revistei, Isac Auerbach,
Moses Schwarzfeld a început o intensă
activitate în domeniul științific.
Alături de I. Davicion Bally, Lazăr
Șăineanu, Iacob Psantir și alții, a pus
bazele Societății Istorice „Iuliu Barasch”.
Analele societății au apărut sub forma
unor broșuri între anii 1887-1889 și cuprindeau cele mai importante cercetări în
domeniul istoriei, etnografiei, gramaticii,
lingvisticii, epigrafiei, filozofiei și științelor.
Investigațiile științifice au dus la publicarea primei istorii a evreilor din România și
a unor monografii dedicate comunităților.
Moses Schwarzfeld a fost și un mare
biograf și memorialist. A scris numeroase
biografii ale unor personalități marcante
ale istoriei și culturii evreiești, pe care le-a
publicat în „Anuarul pentru israeliți”. Și-a
publicat memoriile în ziarul său („Egalitatea”) sub titlul „Povestea unei vieți”, în
22 de articole, iar mai târziu, în 1934, alte
memorii cu titlul „Din tolba amintirilor”.
Anul acesta voi publica o ediție critică a
memoriilor sale.
Numele lui Moses Schwarzfeld figurează și în fruntea mai multor societăți
de binefacere ca Înfrățirea, Sion,
Chowewe etc., aderând la mișcarea
sionistă herzliană și la gruparea de
emancipare și luptă politică a Uniunii
Evreilor Pământeni, devenită după
1921 Uniunea Evreilor Români. În 1890
a devenit redactorul ziarului „Egalitatea”, care a apărut cu regularitate timp
de jumătate de secol. Numai pe timpul
războiului și-a încetat apariția, dar a
reapărut în 1919. Ziarul avea rolul de
reprezentare și afirmare a drepturilor
civile și politice ale evreilor români.
Moses Schwarzfeld a murit în dimineața
zilei de 11 octombrie 1943, lucrând la un
articol pe care ar fi trebuit să-l publice
a doua zi (există fotografie cu masa lui
de lucru în ziua morții). A fost cel mai
longeviv ziarist evreu, iar timp de 50 de
ani a fost cel mai dedicat susținător al
cauzei drepturilor etniei sale.
MARIA MĂDĂLINA IRIMIA

O plimbare pe strada Dionisie Lupu

La 21 aprilie 2018, strada Dionisie Lupu a devenit punctul de
întâlnire și locul de desfășurare a unui tur ghidat prin Bucureștiul
multicultural. Sub genericul „My Jewish Bucharest”, acțiunea
organizată de Delia Marc (coordonator de programe culturale
pentru grupa de vârstă 35-65 de ani, la JCC București) a urmărit
oferirea unor informații cu privire la casele aflate pe traseu și
arhitecții care le-au proiectat.
Turul ghidat a fost susținut de dr. Oana Marinache, istoric
de artă, președinta Asociației „Istoria Artei”, înființată în 2011
în scopul promovării valorilor culturalartistice și a patrimoniului național și
internațional, prin programe educative non-formale de istorie și istorie a
artei. Evenimentul se înscrie în seria
traseelor urbane organizate regulat
de dr. Oana Marinache, care a publicat, pe baza cercetărilor de arhivă,
broșuri dedicate unor arhitecți ca Louis
Pierre Blanc, Edmond Van SaanenAlgi, Carol Benisch, Ernest Doneaud,
Paul Gottereau, Gaetan A. Burelly,
precum și volumele „Bucureștiul multicultural: 10 trasee urbane de arhitectu-

ră”, care includ opere ale arhitecților evrei Leonida Negrescu
și Hermann Clejan.
O radiografiere a străzii Dionisie Lupu de la sfârșitul secolului al XIX-lea arată că unul dintre capete se prelungea până
în zona Teatrului Național (astăzi, strada Tudor Arghezi), iar
celălalt includea câteva case în locul cărora se află, în prezent,
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice (Piața Alexandru
Lahovari). În epocă, zona era verde, cu grădini și livezi, fără
construcții, potrivită practicilor agricole. Zona era străbătută
de un pârâu care, în timp, avea să devină
un focar de infecție. Localnicii vor solicita
asanarea mlaștinii formate, iar astfel va lua
naștere parcul Grădina Icoanei.
De-a lungul străzii Dionisie Lupu au
putut fi observate fațadele clădirilor în care
au locuit poetul Adrian Păunescu (la nr.
84), matematicianul Gheorghe Țițeica (la
nr. 80), scriitorul Marin Preda şi ziarista Catinca Ralea (la nr. 74); dintre personalitățile
evreiești îi menționăm pe istoricul literar
Ovid S. Crohmălniceanu, inginerul Dolphi
Drimer (la nr. 55), lingvistul Alexandru
Rosetti (la nr. 47).
CLAUDIA BOSOI
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„Podurile Toleranței“, ediția a V-a, București, 16-17 mai 2018

(Urmare din pag. 5) funcționarea mul-

ticulturalismului în
condiții de echitate și egalitate, și nu în ultimul rând, la combaterea fenomenelor de
rasism, antisemitism ori șovinism etnic”.
Vorbitoarea a enumerat apoi campaniile
de promovare realizate de Departament,
unele pentru a demonstra contribuția
covârșitoare a minorităților la dezvoltarea
României și implicit a civilizației europene. „Nume precum Solomon Marcus, Alexandru Pesamosca, Miodrag Belodedici,
Aihan Omer, Klaus Werner Iohannis, Kós
Károly, Johnny Răducanu, David Ohanesian, Haricleea Darclée, Márton Áron,
Alina Şerban, Herta Müller, Ana Aslan şi
multe alte nume ilustre reprezintă oameni
care au făcut istorie atât în România, cât
şi în Europa”. Tot aici poate fi inclusă tabăra de artă contemporană interetnică de
la Aiud, cu participarea unor artişti plastici
etnici români şi care aparţin tuturor celor
20 de minorităţi naţionale din România
sau proiectele de cooperare europeană,
în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea
Dunării pentru inventarierea patrimoniului
cultural al minorităților naționale în țările
din regiune, inclusiv ale comunităților
românești din afara granițelor, a mai
arătat secretarul de stat.

Liliana Țuroiu:
Misiunea ICR – diplomația culturală
Liliana Țuroiu, director al ICR, doctor în arte, cadru academic în cadrul
Universității Naționale de Arte, a făcut o
prezentare a ICR-ului ca instituție publică,
a cărei principală misiune este diplomația
culturală. Acest tip de diplomație nu se
rezumă la susținerea obiectivelor politicii
externe prin mijloace asimilate termenului
softpower, cu toate că propagarea valorilor de creație ale României aduce un
câștig de imagine țării. Întrucât culturile
nu trăiesc și nu evoluează în izolare, doar
diversitatea și întâlnirile favorizează creativitatea. Diplomația culturală se adresează mai ales publicului din afara mediilor
oficiale, pe care urmărește să-l informeze
cu privire la realitățile naționale, produ-

când atitudini pozitive bazate pe familiaritate, încredere, admirație. Minoritățile din
România, care coexistă cu majoritatea,
contribuie, prin prezența și prin elitele lor,
la vitalitatea culturală a țării. Deschiderea
către Celălalt și lărgirea cunoașterii lui
de către public sunt atitudini reflectate în
mod consecvent în programele ICR, de la
apariții editoriale precum cele trei volume
„Întâlniri la Ierusalim”, editate de Costel
Safirman și regretatul Leon Volovici,
până la celebrarea diversității în cadrul
marilor festivaluri dedicate culturii române peste hotare. O asemenea abordare
cuprinzătoare devine o veritabilă datorie
a ICR-ului, a conchis vorbitoarea.

Ruth Lavi:
Meritele Alialei Române
După ce a citit mesajul vicepreședintelui
Organizației Sioniste Mondiale, Yaakov
Hagoel, reprezentantul B´nai B´rith Israel
în România, Ruth Lavi, a punctat aspecte
din contribuția israelienilor originari din
România în agricultură, știință, legislație,
cultură, tehnologie, armată. O mare parte
își păstrează limba română și ajută statul
român în situații dificile, cum a fost tragedia
de la „Colectiv”. 40 de evrei originari din
România sunt laureați ai Premiului Israel.

Formaţia „Bucharest Klezmer Band“ în concert la Sala Odeon

Nathalie Iris Lackner:
Pagini din istoria evreilor români
Originară din România, Iris Lackner, critic de film din Israel, a subliniat
vechimea prezenței evreilor în teritoriile
românești, care au ajuns în Dacia cu legiunile romane, în secolul I e.a. Ea s-a mai
referit la contribuția în cultură a evreilor
români și a israelienilor originari din România, precum și la fondarea sionismului
în România, la primul Congres sionist de
la Focșani, din 1883. Aliaua din România
este una dintre primele care au ajuns în
Israel, în anii imediat următori fondării
statului evreu, iar reprezentanții acesteia
s-au remarcat, între altele, în presa în
idiș, ebraică, română și în teatrul idiș din
Israel, după ce făcuseră carieră în aceste
domenii și în România. Semnificativ - documentarul Oanei Giurgiu, Aliya Dada.

Bedros Horasangian:
Noțiunea de toleranță golită de conținut
Jurnalistul armean Bedros Horasangian s-a autodefinit drept „un bun cititor”
și un cetățean al orașului București. Din
această ultimă ipostază, l-a încântat
expoziția vernisată în aceeași zi la BNR,
„Cartierul evreiesc din București”, recunoscând foarte multe clădiri
și nume de arhitecți dintrun trecut care ne aparține,
dar pe care, din păcate,
îl uităm. Tot ce a ținut de
bunele intenții – la nivel
cultural, ideologic, religios,
etnic – a fost boicotat de
istorie. Tot ce înțelegem noi
prin „toleranță” are, la ora
actuală, o doză de umanism
generos, plin de cuvinte frumoase dar, încet-încet, lipsit
de substanță. Cele două
războaie mondiale, Holocaustul, multiplele războaie
reci au distrus orice urmă de înțelegere
și bunăvoință, ajungându-se la izolare și
la negarea existenței Celuilalt. În această
ordine ideatică, Orhan Pamuk, în cartea
Istanbul, evocă numai figuri de turci, deși
orașul a fost multicultural, multietnic, iar
în prezent două milioane de cetățeni turci
au o bunică armeancă deoarece, după
masacre, femei și copii au fost preluați de
familii musulmane și turcizați. Vorbitorul a
crescut într-o familie unde se vorbeau limbile armeană și turcă. În ultimele decenii,
s-a insinuat o ruptură definitivă în istoria
țărilor multiculturale. Nu numai Turcia,
ci și Siria a avut puternice comunități
armenești, evreiești, grecești. În concluzie, întrucât animozitățile și intoleranța
au crescut, avem nevoie de o atitudine
conciliantă, clădită pe baze solide.

Prof. univ. dr. Zoltán Rostás:
Școala gustiană – punte
între români și maghiari
„În general, minoritățile povestesc ce
au făcut și ce nu de la Adam și Eva. Eu
nu aș vrea să intru atât de tare în detalii.
Vă spun însă, în deschidere, că în opinia
mea, creștinarea a fost într-un fel prima
formă de Uniune Europeană. Pentru mine

și sentimental, Edictul de la Turda a fost un
moment important, pentru că pentru prima
dată era garantată libertatea religioasă.
În general se vorbește despre contri
buția minorităților. Vorbim de fapt despre
anumite personalități, dar în secolul al
XX-lea au existat școli de gândire și
curente specifice”, a spus prof. univ. dr.
Zoltán Rostás. În acest context, el s-a
folosit de exemplul școlii de sociologie a
lui Dimitrie Gusti.
Vorbitorul a amintit despre școala de
sociologie a lui Jászi Oszkár, din Ungaria, dinaintea Primului Război Mondial,
la care colaborau și foarte mulți români.
Evoluțiile istorice de după război au făcut
însă ca școala maghiară de sociologie să
dispară. Jászi se întâlnește însă după
1928 cu Dimitrie Gusti. Între cei doi fondatori de școli sociologice erau foarte multe
similitudini. Așa se face că foarte mulți
sociologi din Transilvania s-au implicat în
școala de sociologie a lui Dimitrie Gusti.
„De fapt, relația dintre cele două școli de
sociologie a existat tot timpul, într-un fel
sau altul. Nu multă lume știe că Dimitrie
Gusti a susținut o serie de cursuri în anii
‘20, despre mișcările studențești, în care
spunea că numerus clausus a fost o mare
prostie. Desigur că în școala sa de sociologie, Gusti avea și foarte mulți evrei.
În realitate, școlile și curentele au fost
mai degrabă promotoare ale toleranței și
relațiilor dintre minorități și culturi”, a mai
spus Zoltán Rostás.

Conf. univ. dr. Răzvan Voncu:
Cazul Sesto Pals
„Vorbind despre contribuția scriitorilor
de origine evreiască la dezvoltarea literaturii române, sunt conștient că nu deschid
un capitol nou, ci pășesc pe urmele mai
multor critici, istorici literari și editori, care
– de la Leon Volovici la Ion Pop și de la
Ioan Holban la Michael Finkenthal – au
adus contribuții substanțiale în această
chestiune… Multiplele condiții modificate
fac ca revenirile și cercetările suplimentare să fie o necesitate și în acest context se
înscrie și cazul scriitorului evreu interbelic
Sesto Pals”, a afirmat
conf. univ. Răzvan
Voncu.
„Opera lui Sesto
Pals, descoperită și
editată cu atâta întârziere – arată R.
Voncu – face, totuși,
mai mult decât să
consolideze niște
intuiții pe care istoria literară le avea
deja. Ea ne furnizează proba prețioasă
că avangarda nu se
încheie în 1948, data
la care naționalizarea
ziarelor, revistelor și
editurilor punea punct
existenței literaturii libere. Prin Sesto
Pals, spiritul evreo-român furnizează
unul dintre cele mai originale capitole
ale întinsei povești care este avangarda
românească”.

Cosmin Dumitrescu:
Ce face Uniunea Elenă
Cosmin Dumitrescu, președintele
Asociației Bizantine din România, a schițat

activitatea Uniunii Elene din România,
pe care o consideră „puntea de legătură
dintre România și Grecia, dar și puntea cu
diaspora elenă, în general. Această Uniune exercită pentru cei 10.000 de membri
ai ei un rol cultural, spiritual, educațional,
social și economic. O serie de personalități
de excepție, de origine elenă, au îndeplinit
toate aceste roluri.
O temă precum cea numită Podurile
Toleranței nu poate fi decât binevenită în
contextul geopolitic actual. Din păcate,
termenul toleranță este folosit, în sensul
său practic, din ce în ce mai rar. În România există o preocupare constantă pentru
promovarea dialogului interetnic. Există
însă numeroase zone în lume unde acest
dialog rămâne deocamdată o utopie.
Majoritatea problemelor interetnice
au avut și au drept cauză propaganda
unor organizații extremiste, însă fondul
acestor probleme a fost constituit de
tensiunile economice și politice, dar și de
diferențele religioase. Aceste probleme
pot fi însă rezolvate prin diplomație, ca
artă a compromisului. Viitorul relațiilor
interetnice depinde, din punctul meu de
vedere, de capacitatea decidenților politici de a participa la dialog, de a construi
punți între diferitele culturi”, a mai spus
Cosmin Dumitrescu.

Dr. Mihály Bencze:
Contribuția unui maghiar din România
la diversitatea și vitalitatea
culturii europene
Dr. Mihály Bencze, deținător al premiului „Cetățeanul European 2017”, este
matematician, directorul Liceului Teoretic
„Ady Endre” din București. În expunerea
sa, el a arătat de ce a fost considerat
demn de a primi această distincție. De-a
lungul carierei sale, a depus eforturi
pentru a promova studiul matematicii
printre elevii din școlile maghiare, organizând concursuri și olimpiade de
matematică atât pe plan local, cât și
național și internațional, a publicat reviste
de matematică de mare succes, printre
care „Octogon”, a publicat peste 20 de
cărți de matematică în țară și în străinătate și peste 900 de articole. La 1 aprile
2013 a devenit membru corespondent
al American Romanian Academy of Arts
and Sciences (ARA). Ca o încununare
a activității sale, „la propunerea câtorva
europarlamentari, în anul 2017 mi-a fost
decernat premiul. Așa am înțeles eu să
contribui la construcția unei Europe puternice, dominate de cetățeni responsabili,
care își asumă cu seriozitate modelarea
viitorului generațiilor tinere”, a declarat
vorbitorul.
O altă preocupare a dr-ului Mihály
Bencze este aducerea la lumină a unor
date legate de personalitatea dr. Ludovic

Fialla, evreu din Ungaria, dar care și-a
desfășurat cea mai mare parte a activității
sale de medic în București, fiind un colaborator apropiat al lui Carol Davilla. El
dorește ca o stradă din București să-i
poarte numele.
Spectacolul „Folclorul ca mijloc de
cunoaștere și respect” a încheiat cele
două zile ale „Podurilor Toleranței”, publicul aplaudând îndelungat măiestria
reprezentanților minorităților prezente.
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„Pagini de istorie vie”

Lansarea albumului „Temple și Sinagogi din România, Patrimoniu Evreiesc, Național și Universal”
Apărut ca urmare a interesului crescând pentru opera de reîntinerire a
lăcașurilor de cult mozaic din România,
albumul „Temple și Sinagogi din România. Patrimoniu Evreiesc, Național și Universal”, a fost lansat la Templul Coral din
Capitală, în cadrul unui simpozion despre
istoricul acestor lăcașuri și atenția de care
se bucură din partea F.C.E.R. renovarea
și întreținerea lor, mai cu seamă din anul
2007 încoace.
Evenimentul a fost deschis de directorul DCAM, Robert Schorr, care a mulțumit
inițiatorilor și finanțatorilor – conducerile
F.C.E.R. și Secretariatului de Stat pentru
Culte, respectiv, dr. Aurel Vainer și Victor
Opaschi; colectivului de realizatori –
director adj. CAPI, arh. Lucia Apostol,
director al Muzeului de Istorie și Cultură
a Evreilor din România, Carmen Iovițu,
cercetători științifici la CSIER, dr. Anca
Tudorancea și dr. Irina Spirescu; Editurii Hasefer, redactor – Ileana Buculei;
maeștrilor fotografi George Dumitriu și
Alexandru Câlția. Au fost aduse mulțumiri
lui Laurențiu Zilberman, care a asigurat
transmisia pe net a lansării, și directorului
Oficiului de Protecție și Pază, Ivan Truțer.
În public – lideri ai F.C.E.R., C.E.B.,
BBR, ACPCCI, reprezentanți ai mediului
academic, ai Bisericii Ortodoxe Române
și Muftiatului, personalități culturale,
numeroși evrei bucureșteni și prieteni ai
comunității.
„Cred că binecuvântarea cea mai potrivită evenimentului este Șeheheianu”,
a spus prim-rabinul Rafael Shaffer. „Îi
mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să
trăim clipa în care această carte, văzând
lumina tiparului, este lansată la Templul
Coral și frumusețea ei îi bucură pe toți
cititorii”.

Un patrimoniu demn
de o mai bună cunoaștere
Structura Decalogului, statuând
relațiile între om și Dumnezeu Unicul, ca
și cele interumane, legătura între libertate
și etică, sinagoga ca „voce colectivă”
a rugăciunii au fost puncte de pornire
pentru moderator, dr. Aurel Vainer, în a
compara situația sinagogilor din România, considerabil mai bună decât cea din
alte țări ex-comuniste: 86 de sinagogi
„în picioare”, față de Polonia, de pildă,
unde s-au mai păstrat abia unul sau
două așezăminte de cult mozaic. Chiar
dacă, procentual, populația evreiască
din România este de circa 1% față de
cea interbelică, sinagogile sunt urme
ale vieții evreiești multiseculare din țară,
patrimoniu național demn de a fi mai bine
cunoscut de societatea românească. Argumentul a fost împărtășit de P.F. Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
care a găzduit expoziția „Temple și Sinagogi din România” la Palatul Patriarhiei,
sub egida Secretariatului de Stat pentru
Culte. Expoziția a devenit itinerantă. A
fost deschisă la MNIR, apoi la Muzeul
de Istorie din Rm. Sărat. În programul de
restaurare a sinagogilor, F.C.E.R. a primit
sprijin de la autorități ale statului român și
Fundația „Caritatea”. Moderatorul a amintit albumul editat cu peste 15 ani în urmă,
„Sinagoga în România”, realizat de arh.
Aristide Streja și arh. Lucian Schwartz,
prefațat de acad. Răzvan Theodorescu.

Elogiu pentru refacerea
acestor monumente de cultură
Referirea l-a condus pe acad. Răzvan
Theodorescu spre retrospectivă și elogiu
al actualității, albumul recent reflectând
„efortul uriaș” al Federației de „refacere a
acestor monumente de cultură”. Vorbitorul
a remarcat „acomodarea concepției arhitecturale sinagogale la specificul spațiului
înconjurător”: modestia exterioară și
concentrarea spre frumusețe interioară
a sinagogilor din Moldova; somptuozitatea barocă a celor din Ardeal. Faptul
că Patriarhul Daniel „a înțeles că este
firesc ca spațiul eclezial să vină în spațiul
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să fie incluse mai multe sinagogi de valoare din țară (arh. Lucia Apostol). A fost
apreciată rapiditatea alcătuirii volumului
grație muncii în echipă (Carmen Iovițu).

Incursiuni în istoricul sinagogilor
și templelor bucureștene

patriarhal” are rădăcini foarte adânci: „primele monumente creștine au împrumutat
același tip de arhitectură”. „În casele de
rugăciune ale primilor creștini există motive din Vechiul Testament. Arta creștină
a luat din arta sinagogală elemente specifice și le-a dus mai departe”. Domnia
sa a constatat că albumul de acum circa
15 ani „e depășit” și s-a bucurat că-i așa.
Dr. Aurel Vainer a propus traducerea
în engleză a albumului, cu o nouă prefață
semnată de acad. Răzvan Theodorescu.

Albumul – formă de dăinuire
a expoziției
Expoziția de la Palatul Patriarhiei a reflectat „recunoașterea de care se bucură
astăzi comunitatea evreiască din România”, „excelenta colaborare dintre doi lideri capabili să prețuiască dialogul cu Celălalt”, faptul că „pluralismul religios este
o resursă care îmbogățește patrimoniul
spiritual al unei țări”, a observat secretarul de stat pentru Culte Victor Opaschi.
Vorbitorul a amintit momente din dialogul
interreligios în România de după ’89:
simpozionul „Morala socială a profeților
și spiritualitatea Psalmilor” (Durău, 1998);
simpozionul internațional iudeo-creștin
„Viața – dar divin și responsabilitate umană în tradițiile iudaică și creștină” (Iași,
2005); organizarea Consiliului Consultativ al Cultelor (București, 2011); reinaugurarea Templului Coral, cu participarea
Patriarhului Daniel (București, 2014);
Victor Opaschi a caracterizat expoziția

din 2017 drept replică la „secularizarea
care tinde să oculteze fenomenul religios”
și la „ascensiunea fanatismului religios”
din Europa de azi; expoziția de la MNIR,
2018 – „o altă formă de a pune în valoare
substanțiala contribuție a evreilor români
la edificarea patrimoniului nostru cultural
comun”; albumul – o formă de dăinuire
a expoziției. Bucurându-se că Guvernul
României, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, sprijină programul de restaurare
a patrimoniului evreiesc, domnia sa a
reiterat „angajamentul statului român,
potrivit Legii privind libertatea religioasă și
regimul general al cultelor, de a respecta,
recunoaște și pune în valoare întregul
potențial cultural, spiritual și social al
marilor tradiții religioase din România
pentru edificarea unei societăți solidare”.

„Legătura între Dumnezeu
și spațiul construit de om”
Albumul a fost caracterizat drept:
„prim pas” spre cunoașterea rolului și
importanței arhitecturale a sinagogilor
din țară (dr. Anca Tudorancea); „fațetă
din patrimoniul sacru evreiesc”, selecția
monumentelor dovedindu-se foarte dificilă (dr. Irina Spirescu); expresie a „legăturii
între Dumnezeu și spațiul construit de
om” (artist fotograf George Dumitriu). Au
fost aduse mulțumiri secretarului de stat
pentru Culte, Victor Opaschi, și deputatului Silviu Vexler, pentru că au pus în legătură Secretariatul de Stat pentru Culte și
CAPI. A fost propusă o reeditare în care

Președintele C.E.B., ing. Paul Schwartz,
a oferit date statistice despre lăcașurile
de cult mozaic din Capitală. În 1940
erau 115 sinagogi și case de rugăciune
la o populație de circa 135 000 de evrei.
Azi, mai sunt 5 sinagogi, salvate de la
sistematizare în anii ceaușismului de șefrabinul Rosen: Templul Coral, Sinagoga
Mare, Templul „Credința”, Templul „Unirea Sfântă”, Templul „Ieșua Tova”. Au fost
menționate meritele autorităților de stat
de după ´89, mai ales ale acad. Răzvan
Theodorescu și Victor Opaschi, de a fi
înțeles valoarea acestui patrimoniu.
Unele referiri la istoria Templului Coral
au fost făcute de dr. Lya Benjamin: rolul
lui Iuliu Barasch, alături de cel al fondatorului, Isaac Leib Veinberg, la reformarea
în spirit occidental a vieții religioase din
România prin construirea acestui Templu;
valoarea monografiei despre Templul Coral, scrisă de rabinul dr. Meyer Abraham
Halevy; importanța marilor rabini care au
predicat aici: dr. Meir Beck, dr. Iacob Ițhak
Niemirower, dr. Alexandru Șafran; aportul
regelui Carol I la refacerea lui după vandalizarea din 1866; participarea lui Mihail
Kogălniceanu la inaugurarea din 1867.
Acad. Răzvan Theodorescu a evocat
un moment dramatic din 1988: cum s-a
luptat șef-rabinul Rosen pentru salvarea
de la demolare a sinagogilor, evidențiind
rolul său important în menținerea celor
86 de sinagogi și temple existente, azi,
în România.
Reamintind două dintre valorile fundamentale ale iudaismului, memoria și
recunoștința, dr. Aurel Vainer a arătat că
rostul acestor evenimente este reîmprospătarea memoriei, lansările-simpozioane
fiind „pagini de istorie vie”.
Tratația din final a fost coordonată
de Serviciul Administrativ – responsabil
Jean Bercu.
Pagină realizată de IULIA DELEANU

„Avem o istorie în România”
Expoziția „Temple și Sinagogi din România” la Râmnicu Sărat

A fost abundență de public la prima ieșire din Capitală a
expoziției itinerante „Temple și Sinagogi din România, poposită
la Muzeul de Istorie din Râmnicu Sărat. Expoziția a fost onorată de oficialități, reprezentanți ai cultelor, oameni de cultură,
semn că amintirea prezenței evreiești de dinainte de război
stăruie încă în memoria afectivă a râmnicenilor. Simțământului
i-a dat glas, în preambul, directorul Muzeului, Neculae Marius: „Populația evreiască în oraș era numeroasă. Existau
un templu, două sinagogi, o baie rituală, două cimitire, multe
case evreiești”. „Populația evreiască este, acum, împuținată,
realizările ei au rămas”, a afirmat directorul DCAM, Robert
Schorr. „Mărturie este și această expoziție itinerantă, care
urmează să fie prezentată la Suceava, Cluj, Iași, Timișoara și,
poate, și peste graniță. Există interes din partea unor ICR-uri”.
„Astăzi, în Rm. Sărat locuiesc mai puțin de zece evrei.
Faptul este simptomatic pentru situația demografică a
populației evreiești în România”, a precizat președintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. „Înainte de război eram aproximativ 850000, în prezent suntem circa 7000, inclusiv membrii
afiliați ai comunităților. Dar avem o istorie în România și
unul din elementele care o demonstrează este sinagoga.
Dacă într-o comunitate sunt zece bărbați, poate fi înființată
o sinagogă – nucleu al vieții comunitare; urmează – școala,
baia rituală. Stilul edificiilor de cult mozaic diferă de la o zonă
la alta: modestia exterioară, picturile din interior, în Moldova;
somptuozitate afară, austeritate înăuntru, în Ardeal. La Templul
Coral din București, reîntinerit, capodoperă arhitecturală, vin
zilnic zeci și sute de vizitatori. Sinagogile cuprinse în expoziție
reflectă locurile în care evreii au trăit și au muncit. În prezent,
ele servesc și ca spațiu pentru evenimente culturale. Unele
au devenit cunoscute săli de concert, cum este Sinagoga din
Bistrița. În comparație cu alte țări ex-comuniste, România are o
poziție avantajoasă: avem 86 de sinagogi, față de Polonia, de
pildă, unde există una singură la o populație interbelică numărând, numai în Varșovia, circa 500000 de evrei. Sinagogile din
România sunt un tezaur evreiesc, românesc, universal”. Este
și părerea P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
care l-a determinat să invite F.C.E.R. să-și deschidă expoziția
despre temple și sinagogi la Palatul Patriarhiei, urmată de un
simpozion pe tema relației sinagogă-biserică. Expoziția de la

Patriarhie și MNIR a stârnit interes în societatea românească,
vizitarea ei fiind inclusă și în programul „Școala altfel”. Vorbitorul a mulțumit autorităților locale pentru invitație.
„Această expoziție poate răspunde la întrebările despre
valorile pe care evreii le-au dat umanității”. A fost ideea centrală
din alocuțiunea primarului Sorin Cârjan. „Ușa sinagogii este
deschisă pentru toți, evrei și neevrei”, a reamintit președintele
C.E. Focșani, Mircea Rond, având în grijă și obștea din Rm.
Sărat, precept pus zilnic în practică. A fost subliniată contribuția
evreilor la cultura, urbanistica și comerțul din Rm. Sărat, iar
publicul a sugerat o „horă a României în Anul Centenar”. Vorbitorul a subliniat însemnătatea evreilor în toate orașele unde
ei au înălțat sinagogi, precum și buna colaborare a edililor cu
Federația, cu președintele Aurel Vainer. Viceprimarul Ștefan
Torcărescu a definit expoziția ca fiind o „pagină de istorie locală
și națională” și un prilej de „cunoaștere mai intensă” a vieții
evreiești. Evenimentul demonstrează că Muzeul de Istorie din
Rm. Sărat este „o instituție dinamică, utilă tuturor”. Vorbitorul
a propus organizarea, la Pinacotecă, a unei expoziții dedicate
celebrului caricaturist și arhitect Saul Steinberg, originar din
Rm. Sărat, coordonată de istoricul de artă Alexandru Măciucă,
și el – om al locului.
Oprindu-se asupra denumirilor purtate de multe din sinagogile din România – 1500 înainte de război – Templul
Meseriașilor, Templul Croitorilor, Sinagoga Tinichigiilor etc.,
președintele C.E.B., ing. Paul Schwartz, a accentuat faptul
că în populația evreiască interbelică meseriașii dețineau ponderea majoritară. Chiar nume evreiești de familie – Blănaru,
Cojocaru, Pietraru etc. – se trăgeau din meseriile practicate.
O propunere din public: Templul Coral din București să
intre în patrimoniul UNESCO (Ecaterina Chifu). Cântecul ne
însoțește: aforism ilustrat de cantorul Emanuel Pusztai, dând
un plus de sensibilitate clipei.
Vizita la Sinagoga din Rm. Sărat, transformată în expoziție
permanentă pe teme iudaice din creația elevilor râmniceni,
inițiată și organizată de Mircea Rond, a evidențiat atât dragostea de tradiție, care a făcut ca Noah Bercu (Israel) și
Ghidu Bruchmaier z.l., originar din oraș – să doneze sumele
necesare restaurării clădirii în anul 2007, cât și umanismul
sădit în sufletele copiilor.
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Check-Cap se profilează ca o alternativă la procedura colonoscopiei,o
metodă de investigație medicală destul

Alternativă la colonos copie

de evitată de pacienți. Datele statistice
referitoare la cancerul de colon sunt
mai mult decât elocvente – este a treia
cea mai frecventă formă de cancer, cu
aproximativ 1,4 milioane de cazuri noi
diagnosticate la nivel mondial în fiecare
an, și a doua cauză principală de deces
în rândul bolnavilor de cancer. Capsula
Check-Cap este produsă de o companie
din orașul nord-israelian Isfiya, condusă
de dr. Yoav Kimchy, iar recent a primit
aprobarea forurilor europene de profil
pentru a putea fi utilizată în întreaga Uniune Europeană. Dispozitivul constă dintr-o capsulă radiologică ingerabilă, care

„Nasul ar tificial“

Un diagnostic rapid salvează vieți!
Aceasta este și miza unei invenții puse
la punct de Institutul Technion din Haifa.
Savanții israelieni au elaborat prototipul
unui „nas artificial” capabil să detecteze
cel puțin 17 boli grave doar prin intermediul respirației pacientului. Dincolo
de rapiditate, nu este de neglijat că o
asemenea procedură extrem de simplă
îl scutește pe doctor de analize complicate și costisitoare. Tot ceea ce trebuie
să facă pacientul este să respire într-un

Continuă
descifrarea
Manuscriselor
de la Marea Moartă

Arheologii israelieni au reconstituit
și descifrat unul dintre cele două suluri
de Manuscrise de la Marea Moartă,

care nu fuseseră niciodată interpretate,
la mai bine de jumătate de secol de la
descoperirea lor, a anunţat Universitatea
din Haifa. Până în prezent, peste 60 de
fragmente mici de pergament cu inscripții
criptate în limba ebraică erau considerate
ca provenind din manuscrise diferite, a
declarat Ilan Yavelberg, purtător de cuvânt al Universității din Haifa. După ce au
început examinarea cu mai puțin de un
an în urmă, Eshbal Ratson și Jonathan
Ben-Dov, de la Departamentul de Studii
Biblice al Universității, au descoperit
că toate aceste fragmente sunt de fapt
legate. Ei au asamblat totul și au ajuns
la concluzia că, în mod cert, este vorba
despre același sul de manuscris, a spus
I. Yavelberg.
Numeroşi experți consideră că Manuscrisele de la Marea Moartă au fost
scrise de esenieni, o sectă religioasă
disidentă care s-a retras în Deșertul
Iudeei, către peșterile de la Qumran, de
deasupra Mării Moarte.
Manuscrisul descifrat conține referințe
cu privire la calendarul de 364 de zile folosit de sectă, spre deosebire de calendarul
lunar folosit și astăzi în practica religioasă
iudaică. El se referă şi la festivalurile
anuale ale vinului şi măslinilor, care astăzi
nu mai sunt respectate în iudaism. Cei
doi cercetători-arheologi biblici lucrează
în prezent pentru a descifra al doilea
manuscris, potrivit unui comunicat al
Universității.
Cele 900 de manuscrise, pergamente
și papirusuri descoperite între 1947 și
1956 în peșterile de la Qumran sunt considerate una dintre cele mai importante
descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor. Ele conţin texte religioase în limbile
ebraică, aramaică și greacă, precum și
cea mai veche variantă a unui text din
Vechiul Testament.
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tub, iar dispozitivul revoluționar poate da
verdictul pe loc.
Prof. Hossam Haick, de la Universitatea din Haifa, afirmă că fiecare maladie
aduce și o amprentă a ei în respirația
bolnavului. Potrivit cercetătorilor israelieni, acest „nas electric” poarte adulmeca
biomarkerii unei boli, funcționând aidoma
unui nas de câine.
Hossam Haick, profesor la Technion
Haifa: „În loc de receptori biologici, am
pus unii chimici. Și în locul creierului de
câine, am folosit algoritmi. În acest fel, am
putut diagnostica maladii precum Parkin-

are capacitatea de a scana și depista
cancerul colorectal. Procedura necesită ca pacientul să
înghită capsulele, care emit
raze X în doze foarte mici,
alături de o cantitate redusă
de agent de contrast și un preparat bogat în fibre. În următoarele
două sau trei zile, sistemul colectează
date care permit generarea de hărți 2D
și 3D ale colonului, înainte de a elimina
în mod natural capsula. Medicii privesc
hărțile pe un vizualizator de date clinice
pentru a identifica polipii precancerigeni
și alte anomalii. În cazul în care este

son, Alzheimer și scleroză multiplă, boli
ale colonului, tuberculoză și multe altele”.
Acuratețea testelor de până acum este
de 86%. Dispozitivul este încă în faza
de perfecționare, dar în viitorul nu prea
îndepărtat ar putea fi consacrat drept o
metodă mult mai rapidă și mai ieftină de
a diagnostica boli.

Microbiomul poate răspunde
la multe întrebări

Microbii reprezintă forma de viaţă predominantă pe Terra. Organismele bacteriene
care trăiesc pe planeta noastră le depăşesc numeric pe toate celelalte la un loc. Microbii nu domină doar planeta, ci şi pe noi, oamenii. Puţini ştiu că în corpul fiecăruia
dintre noi există de 10 ori mai multe celule microbiene decât celulele care compun
organismul uman, iar numărul genelor microbiene îl depăşeşte de 150 de ori pe cel al
genelor umane. Având în vedere acest context, oamenii de știință israelieni au inițiat
un studiu care a constatat că microbiomul nostru afectează aproape fiecare aspect
al sănătății noastre, iar compoziția sa microbiană, care variază de la individ la individ,
poate să dețină cheia pentru tot: de la creșterea în greutate la diferite predispoziții.
Unii cercetători au sugerat că această variație începe cu diferențe în genele noastre.
Un studiu pe scară largă, efectuat la Institutul de Știință Weizmann, neagă însă
această idee și oferă dovezi că legătura dintre microbiom și sănătate poate fi chiar
mai importantă decât s-a crezut. Într-adevăr, ipoteza de lucru a fost că genetica joacă
un rol major în determinarea variațiilor microbiomului în rândul oamenilor. Conform
acesteia, genele noastre determină mediul pe care microbiomul îl ocupă și fiecare
mediu în parte permite să se dezvolte anumite tulpini bacteriene. Cu toate acestea,
cercetătorii de la Weizmann au fost surprinși să descopere că genetica gazdei joacă un rol foarte mic în determinarea compoziției microbiomului, reprezentând doar
aproximativ 2% din variația în rândul populațiilor.
Cercetătorii au investigat și conexiunile dintre microbiom și măsurătorile din baza
de date privind colesterolul, greutatea, nivelurile de glucoză din sânge și alți parametri
clinici. Rezultatele studiului au fost foarte surprinzătoare: pentru majoritatea acestor
măsurători clinice, asocierea cu genomul bacterian a fost cel puțin la fel de puternică
și, în unele cazuri, mai puternică decât asocierea cu genomul uman al gazdei. Potrivit
oamenilor de știință, aceste constatări oferă dovezi solide că înțelegerea factorilor
care modelează microbiomul nostru poate fi cheia înțelegerii și tratării multor probleme
de sănătate comune.

Criza alimentară – noi perspective

Conform estimărilor, aproximativ o
treime din alimentele produse pentru
consumul uman urmează să fie pierdute
sau risipite la nivel global. Într-un studiu
publicat în Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS), din SUA,
cercetătorii de la Institutul de Ştiință Weiz
mann și colegii lor au găsit acum un nou
mod de a defini și cuantifica acest tip
de risipă. Oamenii de știință au numit-o
„pierdere de oportunitate”, un termen
inspirat de conceptul de „costuri de oportunitate” din economie, care se referă la
costul alegerii unei anumite alternative
față de opțiuni mai bune. Pierderea de
hrană cauzată de ratarea unei oportunități
provine din utilizarea terenurilor agricole
pentru a produce alimente de origine animală. Cercetătorii au raportat că numai în
Statele Unite, înlocuirea tuturor fermelor
zootehnice cu zone dedicate culturilor
comestibile pentru consumul uman ar
aduna suficiente alimente pentru a hrăni
350 de milioane de oameni, adică mai
mult decât populația totală din SUA. Cele
mai dramatice rezultate au fost obținute
pentru carnea de vită. Cercetătorii au
comparat-o cu un amestec de culturi –
soia, cartofi, trestie de zahăr, alune și usturoi – care oferă un profil nutrițional simi-

lar cărnii, când sunt consumate împreună
în proporții corecte. Suprafața de teren
care ar putea produce 100 de grame de
proteine din aceste culturi ar produce
doar 4 grame de proteine comestibile din
carne de vită. Cu alte cuvinte, folosirea
terenurilor agricole pentru producția de
carne de vită în locul culturilor de înlocuire
are drept rezultat o pierdere de hrană de
96 de grame – adică o pierdere de 96% –
pe unitate de teren. Acest lucru înseamnă
că potențialul câștig de la deturnarea
terenurilor agricole de la carnea de vită
la alimentele pe bază de plante pentru
consumul uman ar fi enorm.
Pierderile estimate de la înlocuirea
altor produse pe bază de animale cu
culturi similare din punct de vedere
nutrițional au fost, de asemenea, uriașe:
90% pentru carnea de porc, 75% pentru
lapte, 50% pentru păsări și 40% pentru
ouă. „Pierderea de hrană pentru oportunitate trebuie luată în considerare, dacă
vrem să facem alegeri dietetice care să
sporească siguranța alimentară la nivel
mondial”, spune prof. Ron Milo, unul dintre coordonatorii acestei cercetări.
Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

identificat un singur polip, pacientul va
continua procedurile medicale necesare
investigațiilor amănunțite.
Fondatorul start-up-ului, listat deja
la bursă, afirmă că a înțeles motivul
pentru care oamenii nu doresc
sa fie examinați pentru cancerul
colorectal, așa că a început să
lucreze la o tehnologie care
ar putea permite screening-ul
colonului, fără colonoscopie
și alte pregătiri ulterioare. „A
fost o provocare deoarece
existau atâtea aspecte pe
care nimeni nu le-a făcut
vreodată. Ceea ce este unic este faptul că poziția capsulei este urmărită în
timp real în corpul pacientului. Scanăm
colonul numai atunci când capsula este
în mișcare în colon, ceea ce limitează
expunerea la raze X”, afirmă Alex
Ovadia, CEO-ul companiei.

Wilhelm
Filderman
și antisemitismul
interbelic

Institutul Național pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie Wiesel“
a organizat la sediul instituției, din Bulevardul Dacia, o dezbatere pe marginea
Jurnalului lui Wilhelm Filderman, cu
tema: Wilhelm Filderman și antisemitismul interbelic.
În deschiderea evenimentului, directorul INSHR „Elie Wiesel“, Alexandru
Florian, a mulțumit celor prezenți, invitatului special al dezbaterii, prof. Liviu
Rotman, de asemenea, domnului consilier prezidențial Andrei Muraru precum
și Editurii Hasefer pentru colaborarea la
editarea celor două volume ale Jurnalului.
„Eu am sperat că acest Jurnal va
avea același succes ca Jurnalul lui
Mihail Sebastian, prin ceea ce spune
Filderman aici. Din păcate, nu s-a întâmplat așa. Liviu Rotman a avut ideea
de a încerca o relansare a acestor două
volume ale Jurnalului. Aș dori să ne
spună câte ceva despre felul în care
Filderman vorbește despre preocuparea
sa obsesivă de a încerca să restrângă
expresiile antisemitismului”, a spus
Alexandru Florian.
„Într-adevăr, am fost și eu șocat
că această lucrare nu a stârnit reacții
și interes în spațiul public. Este vorba
de un simptom, în general, al societății
noastre”, a spus în deschiderea prezentării sale profesorul Liviu Rotman.
„Doresc, în primul rând, să aduc un
omagiu inițiatorilor acestui Jurnal, Jean
Ancel și Leon Volovici. Am considerat,
așadar, că este necesară o discuție pe
marginea cărții. Această carte nu poate
fi neapărat încadrată nici în rândul jurnalelor, nici în acela al memoriilor. Este
un rezultat al istoriei.
Sunt multe probleme pe care Jurnalul
lui Filderman le ridică. Pentru mine, interesul principal al cărții este, poate, mai
puțin Filderman, cât România interbelică
prin filtrul lui Filderman. El era foarte
informat și un martor foarte atent. Un alt
plan de interes este acela din perspectiva comunității evreiești, cu Filderman
lider al acesteia. Filderman a ajuns să
fie liderul necontestat al evreilor din
România, nefiind un lider după modelul
consacrat de istoria comunității evreiești.
El nu venea din Moldova, așa cum se
obișnuia, și aparținea clasei de mijloc
a societății”, a mai spus Liviu Rotman.
La dezbaterea pe marginea celor
două volume ale Jurnalului lui Wilhelm
Filderman au mai fost prezenți, între alții:
Liviu Beris, președintele Asociației Evreilor din România Victime ale Holocaustului, Iancu Țucărman, supraviețuitor al
Pogromului de la Iași, Lya Benjamin,
cercetător al Centrului pentru Studiul
Istoriei Evreilor din România, istoricul
Hary Kuller.
GEORGE GÎLEA
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Cea de-a șaptea ediție a conferinței „2DAY AMBASSADOR”

serie de probleme internaționale. Pentru
diplomații români prezenți la manifestare
tema de dezbatere a fost Brexitul, cu
consecințele sale care, pe lângă cele negative, are și una pozitivă: conștientizarea
faptului că Uniunea Europeană va trebui
să se reformeze. Legat de rolul unui ambasador, Lazăr Comănescu a subliniat
necesitatea ca acesta să aibă un drept
mai mare de decizie și prioritate în consiliere despre problemele țării în care își
desfășoară activitatea.

Complexul Educațional „LauderReut”, împreună cu Fundația „Ronald
Lauder România” au organizat, la Palatul Parlamentului, evenimentul „2DAY
AMBASSADOR”, o prezentare și o
încununare a activității dedicate pregătirii viitorilor diplomați – una dintre specializările liceului. Programul a cuprins
numeroase manifestări dedicate muncii
diplomaților, celor mai importante evenimente internaționale și activității practice
efectuate la ambasade din România de
către elevii specializați în diplomație. Au
participat elevi de la Lauder și din alte
școli, cadre didactice, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar București și un mare
număr de ambasadori străini acreditați
în România, ambasadori români din
străinătate. Printre oaspeți au fost vicepremierul Ana Birchall și ministrul român
de Externe, Teodor Meleșcanu.
Tova Ben-Nun Cherbis, președinta
Fundației „Lauder-Reut România”, i-a
salutat pe cei prezenți și a apreciat unicitatea școlii prin organizarea cursurilor de
diplomație. E.S. Tamar Samash, ambasadoarea Statului Israel, a scos în evidență
faptul că sesiunea se desfășoară în
condițiile în care Israelul marchează 70
de ani de independență și a subliniat excelentele relații dintre România și Israel.

Vicepremierul Ana Birchall a transmis
mesajul de salut al premierului Viorica
Dăncilă. Premierul a subliniat importanța
diplomației în căutarea păcii și eliminarea
războiului. În același timp, domnia-sa a
transmis un salut comunității evreilor din
România și Statului Israel la aniversarea
a 70 de ani. Ministrul de externe Teodor
Meleșcanu a pus accentul pe educație,
în contextul pregătirii viitorilor diplomați,
iar Adi Yahalomi Moshe, director în Ministerul Educației din Israel, care se ocupă
cu educația evreiască în diaspora, a
apreciat programul educațional al școlii
Lauder. În continuare, au fost premiați trei
elevi pentru capacitatea lor de a susține,
ca ambasadori, în cadrul unui concurs,
principiile țărilor pe care le-au reprezentat: Andrei Nițulescu (Armenia), Tudor
Cobrea (Israel), Ioana Mogoș (SUA).

Viața de ambasador e frumoasă,
dar nu este ușoară
Șapte ambasadori străini și patru
ambasadori români – Lazăr Comănescu,
Dan Mihalache (Marea Britanie), Emil
Hurezeanu (Germania) și Adrian Cioroianu (UNESCO) – au vorbit despre cum
trebuie să fie un diplomat în raport cu țara
respectivă și cum trebuie să abordeze o

Prevenție, mediere,
decizie pentru diplomatul in spe
Partea a doua a simpozionului a fost
o introducere în domenii conexe unei
cariere diplomatice.
„Ne putem apăra în fața dezinformării on line?” a fost tema comunicării
susținute de prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu. Dezinformarea digitală se obține
prin amestec de informații reale și false,
adesea, însoțite de caricaturi, colaje,
cântece, inversându-se centrul de greutate de la text la elementul audio-vizual.
Prin „comportamentele digitale” impulsionate de rețelele/platformele sociale,
posibilitatea dezinformării se amplifică.
Cu ajutorul datelor despre preferințele
utilizatorilor, atenția este focalizată spre
informații rezonând cu acestea, realizându-se propaganda computerizată aptă să
genereze convingeri dictate de interesele
manipulanților. Manipulații o amplifică ei
înșiși prin like-uri, comentarii, distribuiri.
Expozeurile susținute de cercetători de la Centrul Interdisciplinar (IDC)
Herzliya (Israel) s-au centrat pe rolul
mediatorului în conflicte internaționale;
introducerea în domeniul serviciului de
informații; strategii ale Rusiei în Orientul
Apropiat; atacuri cibernetice și metode de
prevenire. Studiu de caz – Israelul.

Alan Dershowitz – laureat al premiului UN Watch

La 7 mai a.c., la cea de a 25-a aniversare a organizației UN Watch, aceasta i-a
acordat profesorului universitar american
Alan Dershowitz premiul pentru întreaga
activitate. Distincția i-a fost înmânată la
cina anuală de gală de la Geneva, unde
se află sediul organizației.
UN Watch este o organizație neguvernamentală a cărei misiune declarată
este de a monitoriza performanțele
ONU, potrivit criteriilor proprii. Este o
organizație cu statut consultativ special
pe lângă Consiliul Economic și Social
al ONU și Departamentul ONU pentru
Informații Publice. A fost înființată în
1993 și principalele domenii în care
își desfășoară activitatea sunt ONU,
drepturile omului și combaterea antisemitismului. În acest context, a adoptat
de multe ori atitudini critice față de unele
manifestări antiisraeliene și antisemite
din cadrul ONU și în cadrul evenimentelor organizate de ea.
Profesorul universitar și avocatul
american de origine evreiască Alan
Dershowitz este un faimos jurist, care
a apărut într-o serie de cazuri celebre,
autor de cărți de drept și un apărător al
drepturilor omului, de unde și implicarea
lui în activitățile UN Watch, pe care în
discursul de acceptare a distincției a
numit-o „păzitorul paznicilor”. Sionist
convins, Dershowitz a apărat și apără în
permanență cauza Israelului.

În argumentarea UN Watch de acordare a „Distincției pentru Întreaga Activitate”, Hillel Neuer, director executiv arată:
Organizația „anunță cu mândrie că îl va
onora pe Alan M. Dershowitz, Professor Emeritus la Facultatea de Drept a
Universității Harvard, pentru contribuția
lui monumentală la cauza drepturilor
universale ale omului. În întreaga sa
activitate, profesorul Dershowitz a fost
o personalitate conducătoare și o voce
unică în lupta pentru libertăți fundamentale, pentru ca ONU să-și respecte principiile cuprinse în Cartă și în combaterea
antisemitismului și antiisraelismului. Nu
numai că manifestă o gândire strălucită,
dar este un om cu principii de neclintit și
extraordinar de curajos, o sursă imensă
de inspirație pentru foarte mulți dintre noi
în întreaga lume”.
În discursul de acceptare a distincției,
Dershowitz a elogiat transparența de
care dă dovadă UN Watch în activitatea de monitorizare a ONU, despre care
a afirmat că „nu este bună cu Israelul”,
aceasta în condițiile în care, de-a lungul
istoriei sale, Israelul a salvat mai multe
vieți decât oricine, musulmani, creștini și
evrei deopotrivă, iar politica sa este de
protejare a vieții, a mediului înconjurător.
Israelul este țara în care se respectă în
cel mai înalt grad drepturile omului, libertatea și democrația și totuși ONU a votat
cele mai multe condamnări ale acestei

Conferința Internaţională
„Reuven
Feuerstein”
Universitaţii „Spiru Haret” Braşov, Maricica Haimovici, din Israel,

(Urmare din pag. 11)

preşedinta Asociaţiei „Reuven Feuerstein”, invitaţi din Anglia şi
profesori de specialitate din judeţul Botoşani.
Reprezentantul Comunităţii Evreilor din localitate, consilier ing. Gustav Finkel, a
făcut o paralelă între omul de ştiinţă Reuven Feuerstein şi Rabi Abraham Matitiahu
Friedman, din Ștefăneşti, deoarece atât marele psiholog, cât şi eruditul rabin şi-au
închinat munca și știința ajutorării oamenilor aflați în suferință.
Gustav Finkel a subliniat, în concluzie, că ambele personalităţi pot fi încadrate,
fiecare în epoca sa, printre cei 36 de înţelepţi pe care se sprijină lumea, conform
religiei mozaice.

țări, ceea ce este rușinos. Dershowitz a
condamnat și curentul BDS de boicotare
a Israelului, afirmând că este de fapt o
tactică asemănătoare cu cele folosite de
nazism și a început în momentul în care
Israelul era gata să se așeze la masa
negocierilor și a renunțat de bunăvoie la
un teritoriu, Gaza, care ar fi putut deveni
un Singapore al Orientului Mijlociu, dar
s-a transformat într-un loc de unde se
lansează rachete împotriva teritoriului
israelian. El și-a exprimat îngrijorarea cu
privire la campaniile antiisraeliene din
campusurile universitare din Marea Britanie și Statele Unite, locuri unde tinerii sunt
pregătiți să devină viitori lideri politici. De
aceea, lor trebuie să li se prezinte adevă-

rul. El a atras atenția asupra pericolului
extremismului, al atitudinilor antievreiești
chiar și ale unor organizații care se pretind apărătoare ale drepturilor omului.
El a exemplificat cu propriul caz, când
Biroul central al Amnesty International a
interzis sponsorizarea participării lui la un
eveniment la Universitatea din Columbia
pe motiv că este „sionist”. Nu poate fi
pace în Orientul Mijlociu dacă una dintre
părți, respectiv palestinienii, nu vor să se
așeze la masa negocierilor, a spus el. La
sfârșitul discursului, Dershowitz a cerut
ca ONU să se reîntoarcă la rădăcini și să
devină „acea organizație pe care Franklin
Delano Roosevelt și-a imaginat-o când a
propus crearea ei. Iar aici un rol esențial
revine UN Watch”, a spus vorbitorul.
EVA GALAMBOS
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Au fost trecute în revistă strategii de
mediere precum transmiterea mesajelor
între părțile aflate în conflict, structurarea
agendei de discuții, evidențierea beneficiilor înțelegerii și a costurilor neînțelegerii.
E nevoie ca strategiile să se dovedească
eficiente (dr. Lesley Terris).
Informația este rezultanta unui ciclu
incluzând colectarea, procesarea și
analiza de date, punându-se în balanță
elementele pro și contra în luarea de
decizii. Serviciul de informații activează
pentru pace, fără a fi omise provocările
zonale. Cerințe esențiale: etica și profesionalismul (dr. Or Barzel).
Pentru Rusia, Orientul Apropiat este
arena de confruntare cu Occidentul, în
dorința ei actuală de a fi recunoscută ca
mare putere. Rusia urmărește asigurarea
unei prezențe militare stabile în regiune
și construiește alianțe geopolitice cu regimuri în convergență cu interesele sale
(dr. Ely Karmon).
Au fost prezentate modalități de lucru
ale hackerilor, tipuri de atacuri cibernetice
din motive economice, politice, dar și
metode de protecție (dr. Nir Alkabets).
EVA GALAMBOS
IULIA DELEANU

„Absolut Absurd
și alte cele”.
Versuri despre
situații reale

„Poezia însăși este ceva absurd. Oamenii normali nu scriu și nu citesc poezie.
Nu sunt grafoman, ci grafofil”, așa își întâmpină poetul și publicistul Boris Marian
Mehr cititorii în paginile celui mai recent
volum de poezii „Absolut
Absurd și alte
cele”. Versurile
sale îl aruncă
pe cititorul deja
familiarizat cu
acest stil într-un univers
aparte. „Poezia e numai un
semn/Că mai
e o speranță, o parte/Ce-a rămas din
pustiul Eden”.
Poezia lui Boris Mehr aduce sau cel
puțin elogiază posibilitatea întrezăririi
unei speranțe, dincolo de umbrele și
angoasele pe care fiecare dintre noi le
resimțim. „Cine va ști ce a fost Omul?”,
se întreabă poetul, în cel mai sincer
mod cu putință, conturându-și astfel una
dintre temele predilecte, Omul, la toate
valențele sale – culturale, religioase,
erotice, eroice, morale sau amorale, confruntat cu destinul propriei sale existențe.
„Un visător nu pierde niciodată/Patul lui
Procust nu e pentru el/Ambițiile deșarte,
vorba – plată/ La schimb cu sentimentul
– anofel”. Dincolo de falsa alură optimistă, această construcție poetică combină
imagini și atitudini ambivalente. Lumina,
crede poetul, nu poate fi învinsă de întuneric, dar nici obscurul nu este considerat
pe deplin funebru, el aducând în discuție
tema Creației, a Divinității și a Luminii. Iar
înainte ca Demiurgul să fi creat Soarele,
Întunericul a domnit peste Univers. Un
Întuneric cu potențial creator, mai curând
protector pe alături. „M-am trezit cu o rană
/Pe umărul stâng/Auzeam cum picură
noaptea/Precum gheața în martie/M-am
rugat Celui de Sus”. Versurile lui Boris
Mehr realizează și o corelație între dimensiunea istorică și cea teologică, nu
puține fiind trimiterile la unele episoade
biblice, veterotestamentare. Elementele
de istorie veche a poporului evreu conduc
cu măiestrie cititorul spre un imaginar suprarealist, nepărtinitor, care prin universalitatea sa deschide noi porți spre avataruri
mai puțin cunoscute de publicul larg. În
concluzie, scrisul lui Boris Mehr este unul
total, de sinteză, cu o voce singulară în
peisajul liric contemporan.
DAN DRUȚĂ
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile

1

Luptă, da. Război, ba!

Cum politicienii români sunt foarte atenți ca
starea de spirit a poporului să fie cât mai bună,
circul nu lipsește nici o zi din meniul oferit „boborului suveran”. De această dată, Ludovic Orban a fost cel căruia i-a
fost încredințată sarcina de a stimula interesul cetățenilor
pentru găselnițele marilor cârmaci ai momentului.
Nu aș putea spune, nici sub tortură, cine anume a avut
sinistra idee de a-i sugera liderului liberal năzbâtia de
a depune o plângere penală împotriva blândei și „neconflictualei” Viorica Dăncilă și a mult mai combativului
ei șef de partid, Liviu Dragnea. Pot însă să afirm că nu
a reușit nimeni să se amuze, Ludovic Orban depășind
limitele luptei între putere și opoziție, firească într-o
democrație, și intrând în cea a unui război ridicol, care
a reușit o performanță uluitoare: a coalizat împotriva
șefului PNL aproape toată clasa politică: evident, PSD,
în calitate de parte vătămată. Apoi, o parte din PNL, în
calitate de parte ultragiată, pentru că, după cum a afirmat
vicepreședintele formațiunii, Ilie Bolojan, „domnul Orban
nu s-a consultat în interiorul partidului când a luat această decizie”. Și, în sfârșit, dar nicidecum în ultimul rând,
restul opoziției politice, care de obicei este gata să sară
la beregata partidului de guvernământ. Victor Ponta, copreședinte al Pro România și dușman declarat al lui Liviu
Dragnea, îl acuză pe Orban că „nu înțelege” că un guvern
trebuie să fie schimbat numai „prin mijloace democratice, nu prin acțiuni ale procurorilor”, iar Traian Băsescu
merge chiar până la a-i prezice „căderea” președintelui
PNL pentru că „greşeala e mult prea mare, indiferent
cine i-a inspirat-o”. La această listă pot fi adăugați și alți
politicieni enervați de gestul lui Orban, precum și o bună
parte a societății și a presei. De ce oare?
Aș da două motive: primul, esențial, este că dacă
sesizarea lui Orban va trece de DIICOT, va fi foarte dificil
pentru orice partid să mai guverneze în România pentru
că, o dată precedentul creat, orice formațiune nemulțumită
se va putea adresa procuraturii, în speranța de a obține,
la lansarea cercetării penale, o suspendare a premierului
și o schimbare a guvernului.
În al doilea rând, mișcarea lui Ludovic Orban a fost
făcută în cel mai nepotrivit moment, adică tocmai atunci
când societatea discută furibund dacă asistăm sau nu la
o imixtiune a DNA în actul de guvernare.
Un astfel de demers nu are nimic de-a face cu lupta
democratică între opoziție și putere, ci cu un război de
gherilă.

2

Putem învăța de la israelieni
formula unui turism de succes?

Având în vedere dimensiunile țării, varietatea ofertei
turistice (mare, munte, tratamente balneo-climaterice,
cultură, vânătoare, pescuit etc.), România ar fi trebuit
să stea mult mai bine decât Israelul la capitolul turism.
Și totuși, lucrurile stau exact invers și asta și din cauza
incapacității guvernelor care, de aproape trei decenii, nu
izbutesc să construiască o infrastructură rutieră indispensabilă turismului.
Un model de talie mondială pentru cum ar trebui să
se dezvolte turismul într-un stat cu potențialul României
îl oferă Israelul. Pentru a argumenta această afirmație,
să spunem că, în aprilie 2018, turismul israelian a crescut cu 17% față de aceeași lună din anul precedent, iar
față de aprilie 2016, creșterea este de 61%! În perioada
ianuarie-aprilie 2018, în Israel au intrat 1,36 milioane de
turiști, ceea ce înseamnă cu 25% mai mulți decât în același
interval din 2017! Și dacă se întreabă cineva ce înseamnă
concret aceste creșteri, să adăgăm numai că în aprilie
2018 Israelul a câștigat din turism 2,1 miliarde de șekeli!
În România, ponderea turismului în produsul intern
brut a fost de numai 2,6% în 2017, față de aproape 8% în
Israel, în același an, conform statisticilor ONU.

Pe acest fundal, în luna mai a sosit la București ministrul israelian al Turismului, Yariv Levin, care a avut
întrevederi cu omologul său român, Bogdan Trif, și cu
premierul Viorica Dăncilă. Cei doi miniștri au căzut de
acord că este necesar să fie crescut numărul zborurilor
directe între cele două țări și să fie atrași turiști din Asia
către ambele destinații, ministrul român recunoscând că
turismul din Israel are niște realizări „de invidiat”.
Premierul a afirmat că, după Germania, cel mai mare
număr de turiști sosiți în România vin din Israel. Într-un comunicat al Guvernului se mai afirmă că în cursul întrevederii prim-ministrului cu oaspetele israelian „au fost abordate
oportunităţile de atragere a capitalului israelian în sectorul
turistic românesc, un potenţial special avându-l sectorul
balneo-climateric şi cel dedicat zonei de wellness”. Șefa
Executivului a mai afirmat că „patrimoniul cultural evreiesc
din ţara noastră poate fi valorificat prin dezvoltarea unui
program turistic comun”.

3

UE în bătaia unor valuri de furtună

Nu mai e un secret și nici o surpriză faptul că
în alegerile din statele membre UE partidele eurosceptice
și naționaliste înregistrează succes după succes. Avalanșa
de imigranți din Orientul Mijlociu și Africa nu a făcut decât
să întărească resentimentele față de politica oficială de
solidaritate cu refugiații și față de cotele obligatorii, iar
volumul semnificativ al fondurilor de coeziune necesare
pentru a diminua decalajul dintre statele membre din est
și cele din vest începe să îi deranjeze tot mai mult pe occidentali, mai ales acum, când Brexitul va diminua bugetul
comunitar și va tensiona relațiile dintre cei 27.
Recent, atacurilor din partea naționaliștilor și populiștilor
împotriva UE li s-au adăugat și inițiativele reformatoare ale
unor lideri proeuropeni din state care formează motorul
Zonei Euro. Președintele Macron a vorbit în fața Parlamentului European, cerând „să fie sprijinite financiar în
mod direct comunităţile locale care primesc şi integrează
refugiaţi”. Liderul de la Elysée a afirmat chiar că „se pare
că avem de-a face cu un fel de război civil: egoismul
naţional şi negativitatea par să aibă prioritate faţă de
ceea ce ne leagă”, concluzionând că „există o fascinaţie
în creştere faţă de iliberalism”. Emmanuel Macron a mai
propus o „suveranitate reinventată”, bazată pe „securitatea
internă, externă şi de apărare”, dar și o Uniune Europeană
cu două viteze, în care cei care nu se țin după plutonul
fruntaș din Zona Euro să fie lăsați în urmă. Afirmații care,
evident, scindează și mai mult greu încercata solidaritate
europeană!
Pe acest fundal, deloc optimist, decizia SUA de a ieși
din acordul nuclear cu Iranul și de a impune sancțiuni nu
numai Teheranului, ci și tuturor celor care vor încălca embargoul a determinat iritarea Uniunii Europene, în special
a Parisului și a Berlinului.
Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a declarat că Germania „este pregătită să intervină pentru a
diminua impactul provocat companiilor germane de decizia
președintelui american Donald Trump” pentru a minimiza
consecințele negative și a „gestiona pierderile”. Angela
Merkel a fost și mai dură, afirmând că „Europa trebuie să își
ia destinul în propriile mâini” și că „nu se mai poate baza pe
ajutorul SUA pentru a se proteja”. Mari companii europene,
precum PSA, Airbus, Siemens, precum și importatorii de
țiței vor avea pierderi uriașe din cauza sancțiunilor americane, drept care liderii Uniunii au decis să recurgă la o
legislație veche, dar capabilă să apere interesele europene
și să contracareze sancțiunile americane.
În acest context tensionat, discuțiile aprinse de la
București privind o ipotetică apropiere de SUA și o rezervă
față de UE nu vor putea decât să acutizeze reținerile față
de România și să slăbească economia noastră, a cărei
creștere și așa s-a „stabilizat” în primul trimestru al anului
în curs la nedoritul nivel zero!
ALX. MARINESCU

Casa Regală și evreii români

Recunoștința determină evreii români să aducă întotdeauna cinstire Casei Regale a României, atitudine
manifestată și cu prilejul Zilei Regalității, sărbătorită la
10 mai. Nu uităm momentul 1866. Templul Coral din Capitală, abia ridicat, a fost profanat de huligani protestând
față de proiectul legislativ prin care evreii ar fi urmat să
obțină cetățenia română. Deși Regele Carol I a cerut-o,
guvernul a tergiversat plata daunelor. Atunci, renovarea
a fost suportată de Casa Regală. Printre militarii decorați

pe front de Regele Ferdinand și Regina Maria, după victoria de la Mărășești, în 1917, s-au aflat și ostași evrei,
fără cetățenie română.
Într-un consistent memento, profesorul Carol Iancu
consemnează „sprijinul vital oferit de Regina-Mamă
Elena comunității evreiești în ajutorarea și salvarea
evreilor români” în anii Holocaustului. Se face referire la
intervenția ei, în urma apelurilor adresate de șef-rabinul
Șafran, în 1941, pentru oprirea deportărilor în Transnistria; la sprijinul cerut în același scop Papei Pius al XIIlea, într-o vizită, tot în 1941, la Vatican. Drept urmare,
Nunțiul Papal Andrea Casullo a fost în Transnistria și a
dus ajutoare deportaților. Tot Majestatea Sa a contribuit
la repatrierea copiilor orfani și, ulterior, a adulților. A avut
un rol important în renunțarea guvernului de a deporta
evreii la Belzec, sub presiunea Germaniei naziste. Acum
25 de ani, Regina-Mamă Elena a devenit „Drept între
Popoare” post mortem. Sunt fapte luminoase în perioade
întunecate, onorate de noi în această zi. (R.E.)

Cuvântul U.E.P. în ajunul
primelor alegeri
parlamentare

Primele alegeri parlamentare pe baza votului universal, la care pentru prima oară au participat cetățenii
din toate provinciile românești, alegând un singur
Parlament al României Mari, au avut loc în noiembrie
1919. Uniunea Evreilor Pământeni (UEP), apreciind
evenimentul ca fiind un moment decisiv în punerea
noilor temelii ale României întregite, a hotărât să-și
spună și ea cuvântul către țară și către conducătorii ei.
A considerat că trebuie ținut cont și de cuvântul ei în
legiuirile și întocmirile ce vor îndruma statul din care făceau parte și evreii în calitate de cetățeni. Acest cuvânt
era cu atât mai necesar cu cât încă nu era clar cu cine
să voteze evreii. Nici unul dintre partidele participante
la alegeri nu luase poziție față de problemele evreilor,
nu și-a propus să includă în program și revendicările
acestei minorități. „Dar o populație atât de numeroasă
ca noi nu poate fi ignorată”, se scria în „Curierul Israelit”
din 22 octombrie 1919.
„Noi cerem partidelor care vor să aibă
sufragiile noastre să ne dea garanții că
drepturile noastre vor fi reale: să arate
prin declarații publice că țin seamă de
doleanțele noastre și că și le însușesc”.
În concepția Uniunii, pentru consolidarea drepturilor
dobândite de evrei erau necesare următoarele măsuri:
să se asigure evreilor participarea la toate manifestările
vieții publice în toate instituțiile țării, în parlament, în
consiliile comunale și județene, în armată, în magistratură, în administrație, în școală; să se dea comunităților
evreiești putința unei dezvoltări normale, acordându-lise personalitate juridică și morală, precum și sprijinul
efectiv al legilor și autorităților; să se dea școlilor
evreiești de toate gradele putința unei dezvoltări libere
și de sine stătătoare, precum și dreptul de a elibera certificate și diplome valabile și recunoscute de stat. Aceste
școli să poată preda, pe lângă programa statului, limba
ebraică și istoria evreilor; instituțiile evreiești de cult și
de învățământ să fie întreținute din bugetul statului.
Expunând aceste revendicări într-o declarație publicată în ziarul „Curierul Israelit”, conducerea UEP
conchidea: „Evreii vor acorda voturile lor acelora dintre
candidați al căror trecut politic și a căror atitudine de
până acum față de noi sunt o chezășie că vom avea
într-înșii apărători sinceri și hotărâți ai intereselor noastre și al căror program politic va îmbrățișa și justele
noastre cereri”.
Constatarea faptului că nimic din aceste revendicări
nu figura în programele partidelor politice a determinat
conducerea UEP să dea cuvântul de ordine ca evreii să
se abțină de la vot. Era protestul conștiinței evreiești din
România împotriva neînțelegerii de care dădeau dovadă
cercurile politice față de problema evreiască. Dar, totuși
a fost o excepție: județul Ilfov, unde s-a hotărât ca evreii
să voteze lista pe care figura numele dr-ului Lupu, așa
că și voturile evreilor au contribuit ca dr. Lupu să devină
deputat de Ilfov, el având proiecte programatice speciale
pentru susținerea evreilor. Declarația conducerii UEP
cu prilejul primelor alegeri conchidea: „Avem puțini
apărători mai devotați decât dr. Lupu”.
Despre politica UEP în contextul alegerilor pentru
Constituanta din 1922 aflăm din memoriile lui Adolphe
Stern. În februarie 1922, el nota în memoriile sale: „Congresul UEP, cu delegați din 32 de orașe ale Vechiului
Regat, s-a ținut sub președinția mea și a decis să dea
mandat conducerii să intre în tratative cu toate partidele
politice și să se carteleze cu acele partide care se vor
obliga să satisfacă revendicările evreilor și să le acorde
câteva locuri în Parlament”. Astfel, pe lista Partidului
Țărănist al dr-ului Lupu s-au obținut două mandate:
pentru Cameră a candidat A. Stern, pentru Senat – M.
Schwarzfeld.
Întrunirea electorală a UEP s-a ținut în sala Teatrului
Central din București (26 februarie 1922). La adunare
a vorbit în primul rând dr. W. Filderman, reluând revendicările evreilor. „Noi nu trebuie să facem decât politică
evreiască – a subliniat el – indiferent dacă sunteți
înscriși la liberali, la conservatori, la socialiști, trebuie să
votați Secera”. Ideea a fost reluată și de A. Stern: „Noi
votăm Secera (semnul Partidului Țărănist) – spunea el
– simbolul muncii, simbolul rodniciei și al belșugului”. A.
Stern a fost ales deputat de Ilfov al Partidului Țărănist.
Desigur, faptul că conducerea UEP cerea evreilor să
facă politică evreiască nu însemna că era indiferentă
față de interesele naționale românești. „Noi credem
că în politica internă avem datoria să luptăm pentru
consolidarea țării și pentru săvârșirea reformelor sincer
democratice; în politica externă înțeleg că toți evreii și
toate popoarele care trăiesc aici nu pot și nu trebuie
să urmărească decât consolidarea marilor interese și
marilor idealuri ale României”.
Au fost cuvintele de încheiere ale dr. W. Filderman.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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Dr. Asperger, de la salvator al copiilor la înger al morții Realitate și miraj:
Cambridge, a studiului despre definitivă, tot la Spiegelgrund, opinia sa
La 19 aprilie, lumea meimplicarea doctorului Asper- medicală fiind mai mult decât tangentă
dicală a fost zguduită de o
Bianca Marcovici
ger în odioasele programe cu cea a naziștilor de la putere, care
dezvăluire ale cărei ecouri au
naziste de purificare rasială proiectau o rasă pură, fără elemente
produs indignare, dar și conși Florin Mugur
a produs un șoc universal. Ni- degenerative.
troverse în rândul publicului.
ciodată membru al Partidului
Printr-un studiu academic de
Nazist, dr. Asperger a cunos43 de pagini, realizat de istoricut o ascensiune fulminantă
cul austriac dr. Herwig Czech,
în carieră, după anexarea
a fost dezvăluită implicarea în
H. Asperger
Austriei de către Germania
programele naziste de eugenie
și eutanasiere a copiilor cu dizabilități nazistă, împărtășind idei comune despre
mentale a pediatrului Hans Asperger, igiena rasială, care avea scopul de a
aclamat la nivel mondial pentru pionie- curăța rasa ariană de elementele degenerate din sânul ei, precum copiii cu boli
ratul în cercetarea autismului.
Născut la Viena în 1906, Hans Asper- mentale. Colaborarea sa cu autoritățile
ger devine medic pediatru într-o perioadă naziste a fost de-a lungul timpului ignotumultuoasă, începându-și cariera la Spi- rată, iar cei care i-au continuat munca în
talul Universitar pentru Copii din capitala cercetarea autismului au pus-o pe seama
Austriei, concomitent cu ascensiunea la condițiilor speciale din acele vremuri tulputere a naziștilor. Devine interesat de buri, susținând că Asperger s-a delimitat
afecțiunile psihice la copii și se dedică radical de nazism. De altfel, după închecercetării în acest domeniu, studiind tipa- ierea războiului, pediatrul austriac și-a
re de comportament ale celor etichetați la continuat nestingerit activitatea, timp de
vremea respectivă drept ciudați. Identifi- alte trei decenii, la Viena.
Pornind de la lipsa clarificărilor privind
că ceea ce numește „psihopatie autistă”,
o afecțiune mentală ce afecta capacitatea acest subiect, considerat aproape tabu,
unor copii de a avea empatie sau de a istoricul Herwig Czech, de la Universitainteracționa cu cei din jur, observând tea de Medicină din Viena, a încercat să
însă, la unii dintre aceștia abilități emi- facă lumină în acest caz. Metodele sale
de lucru au vizat accesul la documente
nente într-un domeniu specific.
Mai puțin știut este faptul că dr. Hans de arhivă ce nu mai fuseseră studiate,
Asperger însuși fusese un copil retras, precum și consultarea fișelor și notițelor
fără prieteni, cu o empatie scăzută față de personale ale doctorului Asperger despre
cei din jur, care folosea persoana a treia pacienții săi, în perioada nazistă și în
pentru a se referi la el însuși. A excelat timpul războiului. Herwig Czech a depus
în domeniul său de interes, deși la nivel o muncă minuțioasă, ce a condus spre un
mondial, studiile sale au început să aibă rezultat terifiant: nu numai că dr. Asperger
impact abia după moartea sa, survenită a colaborat cu autoritățile naziste, însă a
în 1980. Atunci, o cercetătoare britanică, fost implicat și în programul de eutanasiLorna Wing, patentează definitiv Sindro- ere a copiilor diagnosticați cu dizabilități
mul Asperger, o afecțiune din spectrul mentale severe.
Concluziile studiului au fost că mitul
autismului, cu care sunt diagnosticați
autiștii cu talente remarcabile, punctuale anterior despre protecția de eutanasiere
într-o anumită arie de interes și cu un IQ sau experimente pe care Asperger ar fi
oferit-o micuților săi pacienți este pur și
mult peste medie.
Deși nu există o statistică oficială simplu un fals istoric. Documentele atestă
privind numărul celor diagnosticați cu faptul că Asperger folosea un limbaj cu
această boală, Organizația Mondială a mult mai dur la adresa pacienților, decât
Sănătății estimează că, la nivel mondial, 1 restul personalului medical de la clinica
din 160 de copii suferă de o formă de au- experimentală Am Spiegelgrund, unde
tism, iar raportul pentru cei diagnosticați aproximativ 789 de copii și-au găsit
cu sindromul Asperger este de 0,3 la sfârșitul prin injecții letale sau gazare
1000. De asemenea, conform datelor între 1940 și 1944. Mai mult, studiul
OMS, incidența acestei afecțiuni este în demonstrează că Asperger și-a trimis
cu bună știință pacienții în acea clinică
creștere în ultimele două decenii.
Iată de ce apariția în jurnalul medical a morții, considerând pacienții cu boli
Molecular Autism, condus de Simon mentale grave „nedemni de a trăi“. În
Baron Cohen, profesor la Universitatea cazul altora, a insistat pentru internarea

Declarație în exclusivitate
În exclusivitate pentru „Realitatea
Evreiască”, dr. Herwig Czech ne-a elucidat motivele care au dus la implicarea
sa în abordarea acestui subiect, precum
și consecințele pe care le va avea acest
studiu cutremurător. „Studiez istoria
medicinei din perioada nazistă, încă din
1999. În acest context l-am descoperit
pe Hans Asperger, fără să îi acord inițial
foarte multă
importanță, din
moment ce nu
fusese în centrul activităților
de eutanasiere
din Viena. Mai
mult, exista deja
o opinie foarte
H. Czech clar sudată că
Asperger s-ar fi
ținut departe de acest program. Abia
când am fost invitat la o conferință pentru
a vorbi despre doctorul austriac, la comemorarea a trei decenii de la moartea
sa, am început să fac câteva cercetări
sistematice. Atunci am descoperit o
serie de conexiuni tulburătoare ale sale
cu programul de eutanasiere a copiilor,
dar și alte detalii“, a declarat istoricul de
la Universitatea de Medicină din Viena.
Se întâmpla în urmă cu opt ani, iar astăzi
cercetarea sa a demontat un mit.
Herwig Czech susține că principala
problemă în acest moment rezidă în
păstrarea sau nu a eponimului Sindromul
Asperger. „În ceea ce mă privește, în calitate de cercetător, consider că istoria nu
trebuie sub nicio formă ștearsă sau modificată. Contribuțiile sale la diagnosticarea
autismului sunt reale. Cred că eponimul
ar trebui folosit în continuare, dar având
întotdeauna o mențiune legată de contextul istoric. Cu toate acestea, sunt de
părere că cei care au acest diagnostic ar
trebui să fie cei ce vor decide, în ultimă
instanță, dacă doresc să păstreze acest
nume. Până la urmă, s-ar putea ca numele lui Asperger să fie văzut ca un stigmat“,
a conchis dr. Czech.
DIANA RUSU

Pictorița Tal Bear din nou la București

Pictorița israeliană Tal Bear a fost din nou la București în luna mai, după
ce, în decembrie 2017, așa cum am relatat în revista noastră (R.E. 508-509
ianuarie 2018), a avut o expoziție personală la Biblioteca Națională. Acum, în
cadrul manifestărilor din acest an ale „Art Safari”, eveniment artistic sprijinit
de ambasadele Germaniei, Israelului, Elveției, Spaniei, Argentinei, SUA și de
Forumul Cultural Austriac, a avut loc vernisajul unei expoziții, mai reduse ca
dimensiune, a artistei. Reamintim că Tal Bear este absolventă a faimoasei Academii de Artă Bezalel din Ierusalim, cu masterat în Terapia prin artă. Ea a avut
numeroase expoziții de grup la Tel Aviv, Paris, Ierusalim și Iaffa și București. De
această dată, ea a expus cinci tablouri care fac parte dintr-o colecție mai amplă.
În cuvântul de deschidere, Ioana Ciocan, directoarea „Art Safari”, a scos
în evidenţă faptul că Israelul este ambasada care de patru ani se află alături
de organizatori, anul acesta având o prezență specială în contextul împlinirii
a 70 de ani de la Declarația de Independență a statului evreu. Aceeași idee
a fost subliniată de E.S.Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel, care a
menționat suita de manifestări organizate cu acest prilej și a prezentat personalitatea multilaterală a artistei, care pictează, sculptează,desenează și se
ocupă și de fotografie.
Au participat la vernisaj Serge Rameau, consulul onorific al Madagascarului
în România, Irina Cajal Marin, subsecretar de stat la Ministerul Culturii, ing.
Paul Schwartz, președintele C.E.B., ing. José Iacobescu, președintele BBR,
pictorița Sara Einik, din Israel, oaspeți din Franța și un numeros public. (E.G.)

Tal Bear (stg.) şi Tamar Samash

„Pentru noi, România înseamnă…“

(Urmare din pag. 13) prezentați de managerul lor, directorul ME-

FALE, vicepreședinte C.E.B., Silvian Horn.
Au primit mulțumiri Laurențiu Zilberman, maeștrii culinari
de la Complexul „Băluș” al Căminului „Rosen” și personalul
Restaurantului ritual al DASM, Andreea Varodin, de la Serviciul
Protocol F.C.E.R., șeful Oficiului F.C.E.R. Protecție și Pază, Ivan
Truțer.

Răspunsuri călduroase

La revenirea în Franța, Flora Lipkowicz-Fleury, actualul
președinte al lojii, a transmis mulțumirile tuturor membrilor BB

pentru ”prietenia profundă pe care am resimțit-o alături de voi.
Nimeni nu va putea uita acele câteva ore petrecute într-o adevărată frățietate care ne va uni de-acum înainte și vom face tot
ce este posibil pentru ca această prietenie să se mențină”, se
arată în scrisoarea trimisă în care președintele BBF propune
înfrățirea celor două loji, ”cu convingerea că ea va stârni entuziasmul tuturor fraților și surorilor”.
În nume propriu, Alain Szlafmyc, membru al lojii și unul dintre
participanții la călătorie, a arătat că „momentele de fraternitate,
de bucurie, pentru care vă mulțumesc cu căldură, vor rămâne
gravate în inimile noastre“.

Mirajul poeziei

În 1985, în urma
concursului de la
Editura JUNIMEA,
eram inclus întrun volum colectiv
de debut intitulat
„Invocații”. Printre
poeții care spărgeau „gheața editorială“ se număra
și Bianca Marcovici. În 1985, lucram
într-o centrală industrială și mergeam
în numeroase delegații în țară, dar nu
mai ajunsesem la Iași de decenii. Mă
gândeam că ar fi trebuit să-i cunosc pe
toți colegii de debut. Când am ajuns eu
la Iași, mult mai târziu, Bianca Marcovici
se căsătorise și plecase în Israel.
După 1989 am avut șansa să descopăr
un blog al Biancăi Marcovici și chiar să
schimb câteva mesaje pe e-mail cu ea.
Avea postată acolo o fotografie purtând
o cască de pilot. Am rămas întotdeauna
impresionat de faptul că în Israel femeile
fac armată, înțelegeam această rațiune,
dar mi se părea o injustiție ca universul
unui poet să fie expus unui tratament
cazon. Cu aceste gânduri am scris ceva
pe blogul Biancăi Marcovici, analizând un
volum de poezie al ei. Apoi schimburile
de e-mail-uri s-au încheiat brusc și am
devenit convins că pe Bianca Marcovici
nu o voi mai putea cunoaște niciodată.

„Mirajul Cărții Românești“
Cine a călcat vreodată pragul Editurii
Cartea Românească, înainte de 1989,
putea întâlni figuri
consacrate din lumea literară și artistică. Țin minte că
mulți debutanți veneau cu manuscrise
la Mircea Nedelciu,
care lucra în librăria
editurii. Eu nu îndrăznisem să discut
cu el până nu i-am
putut oferi volumul
de debut. Între scriitorii întâlniți la Cartea
Românească era și poetul Florin Mugur,
care lucra acolo ca redactor de carte.
Era un poet sensibil, cu care discutam
uneori despre lumea literară. Apreciam
poetul, dar eram încântat de omul acela
deosebit, care dădea dovadă de un comportament firesc și nu dorea să epateze
prin faptul că lucra în „sacrosanctul miraj”
al Editurii Cartea Românească.
Dacă ar fi să parafrazez un citat
(„spectacolul nu este un ansamblu de
imagini, ci un raport social între persoane, raport mijlocit de imagini” *), atunci
aș spune că sub cupola „mirajului Cărții
Românești” (așa cum era privită editura
Uniunii Scriitorilor înainte de 1989 de
către mai tinerii confrați), raportul social
dintre mine și Florin Mugur era unul bazat
pe literatură, raport mijlocit de imaginile
redactorului și omului deosebit care era
Florin Mugur. Ciudat, deși am discutat
de nenumărate ori despre literatură cu
domnia sa, nu m-am gândit niciodată să
mă duc la el cu manuscrisul unui volum
de poezie.
Azi, când zăpezile din București
încep să dispară pentru a lăsa loc unei
primăveri îndelung așteptate, îmi revine
în minte imaginea poetului Florin Mugur,
îmbrăcat cu paltonul său, de o culoare
discretă, coborând scările de la Cartea
Românească și dispărând în ceața
dintre două anotimpuri. Știu că nu îl voi
mai întâlni niciodată, dar mi-e dor de
conversațiile cu el.
*Debord, Guy, Societatea spectacolului,
trad. Rom. Ciprian Mihali și Radu Stoenescu,
Ed. Est-Samuel Tastet Editeur, București,
2001, p.40
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REALITY

The Meeting of the Leadership Council
and the General Assembly of the FJCR - MC

On April 25 and 26, 2018 at the Great
Synagogue in Bucharest, the meeting of
the Leadership Council and the General
Assembly of the FJCR-MC took place.
On the agenda were a series of issues
debated at the Cristian Board meeting in
March, enriched, updated and discussed
by the General Assembly. In addition
to topics such as the FJCR activity
report in 2017, the implementation of
the income and expenditure budget for
2017 and the project of the income and
expenditure budget for 2018, the state
of implementation of some projects
proposed by the General Assembly and
the Congress 2016 were discussed. This
refers to the stage of achievement of
the FJCR Priority Action Program for the
period 2016-2020 and the Multi-criteria
evaluation of the Jewish communities in
Romania. Extensive debates took place
on the topics of the Jewish identity, the
Mosaic cult life and the Preservation of
Jewish Cemeteries in Romania, launched
at the working meetings of CIR Be’Yahad
in Cristian in March 2018, and the Present
of the Jewish Community Life in Romania.
The participants were also informed
about the parliamentary activity of Deputy
Silviu Vexler from his election until now,
as well as about different aspects of
the communities’ life. We have also
discussed the proposals to amend the
Real Estate Regulation of FJCR-MC and
of the local Jewish communities.
Eduard Kupferberg, FJCR general
secretary, moderated the General
Assembly works. At the end of the
meeting of the Leadership Council and
of the General Assembly of the FJCR,

The Royal House
and the Romanian
Jews

The gratitude determines the
Romanian Jews to always bring honors
to the Royal House of Romania, an
attitude manifested on the occasion of
the Royalty Day, celebrated on May
10th. We do not forget the moment of
1866. The barely raised Coral Temple in
the Capital was profaned by hooligans
protesting against the legislative project
by which the Jews would have obtained
the Romanian citizenship. Although King
Carol I requested it, the government
has delayed the payment of damages.
Then the renovation was carried out by
the Royal House. Among the soldiers
decorated by King Ferdinand and Queen
Maria after the victory at Mărășești in
1917 there were also Jewish soldiers
without Romanian citizenship.
In a consistent memento, Professor
Carol Iancu reminded “the vital support
offered by Queen-Mother Elena to
the Jewish community in helping and
saving the Romanian Jews” during the
Holocaust. He referred to her intervention,
following the appeals of the Chief Rabbi
Șafran in 1941, to stop the deportations
to Transnistria; to the support requested
with the same purpose from Pope Pius
XII on a visit, also in 1941, to the Vatican.
As a result, Papal Nuncio Andrea Casullo
was in Transnistria and brought aids the
deportees. Her Majesty also contributed
to the repatriation of the orphans and
later of the adults. She also played an
important role in the government giving
up to the Jews’ deportation to Belzec
under the pressure of Nazi Germany.
Twenty-five years ago, Queen-Mother
Elena became post-mortem “Righteous
between People”. These are bright facts
in dark times that we honor on this Day.

carried out under statutory conditions, in
the presence of 47 members present from
the total of 54, the following resolutions
were adopted:
The FJCR-MC General Assembly
unanimously approved the implementation
of the FJCR-MC budget for 2017, the
data presented in the 2017 accounting
balance sheet, the result for the year
and the annexes to the 2017 accounting
balance sheet, the external auditor’s
report on the financial-accounting results
for 2016, and approved the discharge
of the leadership of the Federation of
the Jewish Community of Romania. It
adopted also the FJCR-MC project of the
income and expenditure budget for 2018
and the FJCR-MC Leadership Council
report for April 2017 - April 2018.
The FJCR-MC General Assembly
took note of the information on the stage
of the implementation of the FJCR-MC
Priority Action Program for the period
2016-2020, with the completions resulting
from the analysis of the minutes of the 3rd
Congress of the FJCR-MC and approved
the changes to the implementation
calendar of the FJCR-MC Priority Action
Program for the period 2016-2020.

The General Assembly of the FJCRMC took note of the conclusions of the
working sessions on Jewish Identity,
the Mosaic Worship Life and the
Preservation of Jewish Cemeteries in
Romania and approved the presentation
of an implementation program at the next
meeting of the Leadership Council of
FJCR-MC, the elaboration and adoption
of the Program of Socio-Demographic
Research among the Jewish Communities
in Romania, elaboration and presentation
of a program for solving the problem of
property acts (especially cemeteries)
at the next meeting of the FJCR-MC
Leadership Council.
The Multi-Criteria Assessment of the
Jewish Communities in Romania has also
been adopted. The General Assembly of
FJCR-MC has taken note with satisfaction
of the announcement of FJCR-MC MP
Silviu Vexler regarding the activity in
the Parliament of Romania, from the
parliamentary elections until now.
The General Assembly unanimously
approved the Proposals for Modifying the
Regulation for the capitalization of the
Real Estate Patrimony of FJCR-MC and
the Local Jewish Communities.

“On May 14, 1948, an extraordinary period
began in the history of the Jewish people”

Israel’s Embassy in Bucharest celebrated on May 3, 2018, Israel Day.
Representatives of the Presidency, the Romanian Government, diplomatic corps, cults,
political and cultural personalities and Israeli citizens working in Romania, members
of the Jewish community and other friends of the Jewish state honored the event.
In her speech on this occasion, Israel’s ambassador, Her Excellency Tamar Samash,
stressed the double significance of this day 70 years since Israel’s Independence
Declaration and Centenary Year for Romania. She showed that in Diaspora the Jews
prayed to return to Zion and Jerusalem “and 70 years ago their request was heard.
On May 14, an extraordinary period began in the history of the Jewish people”.
The Ambassador of the State of Israel spoke of the uninterrupted relations
between Romania and Israel. “Romania was the only communist country that never
interrupted its diplomatic relations with Israel. The two nations share common values
and hundreds of years of common history”and in this context she referred to the visits
of the highest Romanian dignitaries in Israel, namely President Klaus Iohannis and
Prime Minister Viorica Dăncilă.
As representative of the Romanian Government, Vice-Prime Minister Ana Birchall
conveyed “warm greetings and best wishes” on behalf of the Romanian Prime Minister
and Government. She referred to three important moments beeing marked at the
same time: 70 years since the creation of the State of Israel, 70 years of uninterrupted
diplomatic relations between Romania and Israel and 100 years since the Great
Union of Romania. She made a review of the bilateral relations and referred to the
recent visits of Romanian Prime Minister Viorica Dăncilă and the President of the
Chamber of Deputies, Liviu Dragnea. The speaker highlighted Romania’s role in IHRA’s
presidency when the working definition of anti-Semitism was drafted and highlighted
the importance of Holocaust education for the younger generation.

Visit of
a delegation
of Shalom
Aleikhem Lodge
from France
to Bucharest

„We were impressed by Kabalat
Shabat and Oneg Shabat in Bucharest.
We have admired palaces, museums
and the former Jewish district. Thank
you for the warm welcome”. This was the
common denominator of the impressions
of the guests of the B’nai B’rith Shalom
Aleikhem Lodge from France at the
dinner and concert of the Bucharest
Klezmer Band at the Great Synagogue,
offered by B’nai B’rith Romania and FJCR
in their honor. Leaders of FJCR, BBR,
JCB, AERVH and ACPCCI participated.
First impressions about the Jewish
community in Romania and the BB Forum
„Dr. Moses Rosen” were gathered by the
French guests at the Jewish Community
Center, at the Friday evening ceremonies
where they spent time amongst the
Kabalat Shabbat participants. At the
Great Synagogue, Dr. Aurel Vainer, FJCR
President, presented a history of the
temples in Bucharest visited by guests
and synthesized aspects of the Jewish
life in Romania. Referring to the BBR
activity, he highlighted the merits of the
president Mr. José Iacobescu, who is
also an organizer of the event Bridges of
Tolerance. The latter pointed out that the
visit of the French delegation represents
the overture of the twinning between the
two lodges.
“For us, Romania is a very important
country. Shalom Aleikhem Lodge
Administration will return to Bucharest
to participate to Bridges of Tolerance“,
said Albert Lipkowicz, former president
of the Lodge. Referring to the rise of antiSemitism today in France, the speaker
appeared confidently in the power of the
French Jewish community to face the
challenges. The current president, Flora
Lipkowicz, also thanked for the warm
welcome and stressed: “For us, Romania
also means the native country of Elie
Wiesel. We need to keep the memory
of the Holocaust alive so that it does not
happen again”. Following the favorable
impression left by this visit, the BB Lodges
of France and Romania will be twinned.

„Bridges of Tolerance” - 5th edition

„The Contribution of the national minorities in Romania to the diversity and vitality of the European culture”

On May 16-17, 2018, B’nai B’rith Forum „Dr. Moses Rosen”
Romania and the Federation of Jewish Communities from
Romania-Mosaic Cult organized the 5th edition of the „Bridges
of Tolerance” project, under the high patronage of the President
of Romania, Mr. Klaus Werner Iohannis.
“Bridges of Tolerance” is a transnational project for Central
and Eastern Europe initiated by B’nai B’rith Europe, aimed at
combating discrimination, racism and anti-Semitism, promoting
mutual understanding and respect as well as European values.
The first edition was organized in 2013 when the “Citizens’
European Year” was celebrated.
The meeting aims to strengthen tolerance bridges through
interethnic dialogue in the year of the Centenary of the Great
Union and centers on The contribution of national minorities
in Romania to the diversity and vitality of European culture.
The opening ceremony and the first conference took place on
Wednesday, May 16, 2018, at the Cotroceni National Museum
in Cerchez Hall.
The event was attended by Sergiu Nistor, presidential
counselor, Department of Culture, Cults and Centenary, Dr.
Aurel Vainer, President of the Federation of Jewish Communities
of Romania - Mosaic Cult, José Iacobescu, President of B’nai
B’rith Romania, Serge Dahan, President of B’nai B’rith Europe,
academician Ioan Aurel Pop, President of the Romanian
Academy, Professor Ion Bogdan Lefter, University of Bucharest,
and other prestigious guests.

The first day program continued at the Cerchez Hall at the
Cotroceni National Museum with a communications session
moderated by Dr. Aurel Vainer, FJCR President, in which
Nicolae Brînzea, Director of the “Eudoxiu Hurmuzachi” Institute,
academician Ioan Aurel Pop, President of the Romanian
Academy, Professor Victor Neumann, Professor Carol Iancu
held presentations. In the evening, the Symphonic Orchestra of
the Physicians held an extraordinary concert at the Romanian
Athenaeum.
The second day of the 2018 edition of the “Tolerance Bridges”
took place at the National Bank of Romania headquarters, where
the NBR governor, academician Mugur Isărescu, addressed
the participants a welcome word. Two communication sessions
were held later, moderated by Dr. Aurel Vainer and Professor
Carol Iancu. The speakers were Lacziko Enikő Katalin, DRI
State Secretary, Liliana Ţuroiu, Romanian Cultural Institute
president, associate professor Irene Nathalie Iris Lackner,
Ruth Lavi (BB Israel), Bedros Horasangian, writer, Professor
Zoltan Rostas, Răzvan Voncu PhD, Mihai Bencze, winner of
the European Citizen award in 2017. In the evening of the same
day at the Odeon Theater, minorities’ show entitled The folklore
as a means of knowledge and respect took place.
The partners of the event were the Romanian Cultural
Institute, the National Bank of Romania, the “Eudoxiu
Hurmuzachi” Institute and Leumi Bank.
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Edictul de la Turda: primul document
din lume care susține libertatea religioasă

Biserica Unitariană din Transilvania
a marcat împlinirea a 450 de ani de la
proclamarea Edictului de la Turda (1568),
un document care consfințește, pentru
prima dată în lume, libertatea religioasă.
Aproximativ în această perioadă a luat
naștere unitarianismul, o ramură a protestantismului calvin, prezent în primul
rând în Transilvania și fiind răspândit și în
Statele Unite. Părintele unitarianismului a
fost David Ferenc, care i-a pus bazele și,
la sfârșitul vieții, a devenit martir, murind
în închisoarea de la Alba Iulia din cauza
convingerilor sale de neclintit.
Biserica Unitariană a declarat 2018
an aniversar al libertății religioase. Evenimentul a fost marcat în ianuarie la
Turda și la Cluj, iar la 19 aprilie a.c., în
organizarea Bisericii Unitariene Maghiare, au avut loc la București o ceremonie
religioasă la Calvineum și un simpozion
la Institutul Cultural Român.
La Calvineum, ceremonia religioasă a
fost oficiată de P.S. David Gyerö, Episcop
Vicar, în prezența unui public numeros.
Au fost de față reprezentanți ai cultelor
din București, inclusiv F.C.E.R., precum

și secretarul de stat pentru Culte, Victor
Opaschi.
David Gyerö s-a referit în predica sa
la condițiile în care a fost dat Edictul și
a trasat istoria cultului unitarian până în
zilele noastre.
După serviciul divin, mai mulți vorbitori
au subliniat importanța Edictului de la
Turda care, fiind dat de Dieta din Transilvania, este considerat un act politic prin
care, pentru prima dată, este legiferată
libertatea religioasă și este garantată
posibilitatea de a-ți alege religia, fără nici
o constrângere.
De menționat, totuși, că Edictul lua
în considerare numai cele patru religii
recunoscute în Transilvania – catolică,
luterană, calvină și unitariană. Religia
ortodoxă era tolerată, la fel ca și cea
mozaică.
„Predicatorii să predice și să propovăduiască Evanghelia oriunde oficiază,
după propria înțelegere, iar comunitatea, dacă se învoiește bine, dacă nu,
nimeni să nu-i constrângă (pe membrii
comunității)... și să întrețină acel predicator a cărui învățătură-i este pe plac. Prin

„O zi istorică”

pe care au vrut să-l dărâme și să intre pe
teritoriul israelian ca să răpească militari.
Armata a ripostat cu gaze lacrimogene și
a tras cu gloanțe în cei care au încercat
să dărâme structura de securitate de
la frontieră. Peste 60 de palestinieni
au murit și 2700 de persoane au fost
rănite.

Ierusalim. Primele trei
ambasade inaugurate

(Urmare din pag. 1)

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a considerat ziua deschiderii
Ambasadei SUA „o zi istorică în viața
acestui oraș, o decizie care va ocupa
locul alături de alte decizii importante în
istoria poporului nostru”. El a mulțumit
președintelui Trump pentru că a avut
curajul să-și țină promisiunea. „Este o
mare zi pentru Israel, o mare zi pentru
America și o mare zi pentru pace. Pacea
nu se poate baza decât pe adevăr și
adevărul este că Ierusalimul a fost și va fi
mereu capitala poporului evreu, a statului
evreu. Este o zi glorioasă. Este istorie.
Președinte Trump, recunoscând istoria,
ai făcut istorie!”, a declarat premierul
israelian. „Avem cei mai buni prieteni în
lume”, a adăugat premierul Nethanyahu,
adresându-se oaspeților. Într-o scurtă
istorie a orașului Ierusalim, el a spus răspicat: „Suntem aici în Ierusalim și suntem
aici ca să rămânem”. El le-a mulțumit
președintelui Trump și ambasadorului
David Friedman pentru eforturile făcute
și i-a spus acestuia din urmă: „Sunteți
primul ambasador american care își va
servi țara din Ierusalim și aceasta este o
onoare imensă. Este și o zi bună pentru
pace”.
Mai târziu, adresându-se ziariștilor,
Nir Barkat, primarul Ierusalimului, care
a militat în permanență pentru mutarea
Ambasadei SUA la Ierusalim, a declarat
că în această zi „începe o nouă ordine
mondială”.
În ziua inaugurării Ambasadei SUA,
la gardul de securitate din Gaza 35.000
de palestinieni mobilizați de Hamas au
organizat demonstrații violente, au aruncat cu pietre și cu cocteiluri Molotov în
soldații israelieni, au aprins cauciucuri ca,
ascunși de fum, să ajungă lângă gardul

Ambasadele
Guatemalei
și Paraguayului

După nici 48 de ore de la deschiderea
Ambasadei SUA la Ierusalim, o a doua
reprezentanță diplomatică s-a deschis
în Capitala Israelului: cea a Guatemalei.
La ceremonie au luat parte președintele
Guatemalei, Jimmy Morales, și soția sa,
însoțiți de o delegație numeroasă, din
care au făcut parte ministrul Afacerilor
Externe, Sandra Jovel, precum și alți
membri ai Executivului și Legislativului.
Din partea Israelului, la ceremonie au
fost prezenți premierul Benjamin Netanyahu și soția sa, miniștri, membri ai
Knessetului. Prim-ministrul israelian a
amintit lobby-ul făcut la ONU de ambasadorul Guatemalei pentru susținerea
Rezoluției privind împărțirea Palestinei,
în noiembrie 1947, și a subliniat apropierea sufletească între Guatemala și
Israel, două țări depărtate geografic, dar
care împărtășesc valori precum libertatea și prietenia. Șeful Cabinetului de la
Ierusalim a promis că va face o vizită în
Guatemala.
*
La închiderea ediţiei, la Ierusalim
s-a deschis şi Ambasada Paraguayului, în prezența premierului Benjamin
Netanyahu și a președintelui Horacio
Cartes.

urmare, niciunul dintre episcopi și nimeni
altcineva să nu-i vatăme pe predicatori...”,
se arată în textul Edictului.
Victor Opaschi, secretar de stat
pentru Culte, a arătat că Edictul de la
Turda a fost un elogiu la adresa toleranței
și libertății religioase. Statul român
recunoaște și pune în valoare importanța
credinței într-o societate liberă și solidară,
a subliniat vorbitorul.
Momentul central al simpozionului
de la ICR a fost lansarea volumului „Libertatea conștiinței și conștiința
libertății. Despre unitarianism”, o lucrare
colectivă, prima în limba română despre
unitarianism. În cuvântul de deschidere,
P.S. Ferenc Balint Benczédi, episcopul
Bisericii Unitariene Maghiare, a vorbit
despre importanța acestei manifestări
și a subliniat semnificația Edictului de
la Turda ca factor al promovării ideii de
libertate religioasă și toleranță.
Prof. univ. dr. Madeea Axinciuc, coordonatoarea cărții, a scos în evidență o
idee extrem de modernă din Edict, cea a
diversității religioase: orice credință trebuie
respectată și nimeni nu poate fi constrâns
să adopte o religie. Edictul se opune discriminării și susține libertatea de exprimare
a credinței. Conținutul său se plasează
dincolo de toleranță, a arătat vorbitoarea.
Acad. dr. Ioan Aurel Pop, președintele
Academiei Române, a menționat că
ideile cele mai îndrăznețe din secolele
respective își au originea în Transilvania
și putem vorbi aici despre domeniile religios, social sau politic, precum și despre
ideea comunicării. Clujul, a mai spus
el, a fost un ferment al unitarianismului,
pe care-l putem considera o moștenire
extraordinară.
EVA GALAMBOS

Eurovision 2018
a fost câștigat
de Israel

Cântăreața israeliană de muzică pop
Netta Barzilai a câștigat ediția din acest
an a Eurovision, depășind cu peste 100
de puncte ocupanta locului doi, Austria.
Cântecul ei, intitulat „Toy”, în afara ritmului antrenant și a interpretării originale
a cântăreței – care, din când în când a
imitat cotcodăcitul unei găini – a avut
un mesaj actual și curajos, în favoarea
drepturilor femeilor, împotriva hărțuirii
sexuale, precum și pentru acceptarea
diferențelor dintre oameni.
După acordarea premiului, Netta
Barzilai a declarat emoţionată: „Vă
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Decalogul…
(Urmare din pag. 10)

II
Alți zei să nu ai, să te închini numai Mie,
Să nu-ți faci idoli asemănători ție,
Să nu-ți cauți idoli pe pământ,
Sub cer, în apă, sau sub apă să nu-ți cauți
un fals sfânt,
Fiindcă Eu sunt Dumnezeu răzbunător
Și nu te voi lăsa să te-nchini lor
Și pedepsit vei fi până-n a treia și a patra
spiță,
Copiii și nepoții tăi o vor simți, chiar
dacă ești de viță,
Pe cei ce Mă urăsc nu-i voi ierta,
Dar pe cei care Mă iubesc
Și poruncile Mele le păzesc,
Totdeauna îi voi binecuvânta.
III
Numele Meu în deșert să nu-L iei,
Să nu-L pronunți fără rost, oricând vrei,
Fiindcă Dumnezeu te va pedepsi,
Dacă Numele Lui în gol pronunțat
de tine va fi.
IV
Domnul ți-a dat o zi,
Ce drept odihnă-ți va sluji,
Zi pe care s-o sfințești,
După ce șase zile muncești.
Ziua a șaptea e sâmbăta, ziua Șabatului,
Ziua sfântă a rugii, cântului, învățatului,
Pe care s-o dedici lui Dumnezeu
Toată viața, mereu.
Să vă odihniți și tu și fiul tău
Și fiica ta și roaba ta și robul tău
Și vitele tale din staul, de lângă casă
Și străinul din cetatea ta, pe care
să-l poftești la masă.
Fiindcă Dumnezeu a creat cerul,
pământul și marea în zile șase
Și tot ce a creat a hotărât ție să-ți lase.
Și de aceea trebuie să știi:
În ziua a șaptea El se va odihni
Și tu de asemenea te vei odihni,
Această zi i-o vei sfinți.
V
Pe tatăl tău și pe mama ta să-i cinstești,
Să-i respecți, să-i iubești,
De vrei ca zilele vieții tale pe pământul
pe care El ți l-a dat să se prelungească,
Iar trupul și sufletul tău să trăiască.
VI
Să nu ucizi pe nimeni, niciun om,
de-ar fi el orișicine,
Fiindcă e creat de Domnul, ca și tine.
VII
Nevasta să-ți respecți, să nu cazi
în desfrâu,
Fiindcă acesta e un mare rău.
VIII
Să nu furi nimănui nimic, să fii cinstit,
Fiindcă în onestitate trebuie să fi trăit.
IX
Să nu fii martor mincinos nicicând,
Să nu nenorocești un om, nici chiar
în gând.
Minciuna – scurte-s ale ei picioare
Și pân-la urmă pedepsit vei fi
la o-ndreptare.

mulţumesc că aţi ales diferit, vă mulţu
mesc că acceptaţi diferenţele dintre noi.
Sărbătorim diversitatea.“
Israelul a reușit să ajungă pe locul
întâi grație votului popular, după ce votul
juriului l-a plasat pe locul patru. Adresându-se publicului, Barzilai a folosit formula
clasică din rugăciunile evreiești: „La anul,
la Ierusalim!”
În vârstă de 25 de ani, Netta Barzilai
s-a născut în Israel, a petrecut câțiva ani
împreună cu părinții în Nigeria și a studiat
la prestigoase școli muzicale israeliene. A
fost surprinsă că a câștigat concursul de
calificare la Eurovision din Israel, acesta
fiind de fapt primul ei hit de mare succes.
Imediat după anunțarea rezultatelor,
premierul Benjamin Netanyahu a felicitat-o telefonic. (E.G.)

X
Să nu râvnești la ceea ce nu-i al tău,
La ceea ce are semenul tău,
prietenul tău,
Să nu îl pizmuiești pentru-a sa casă,
Pentru a sa nevastă, pentru-a sa mireasă,
Să nu râvnești la ele niciodată,
Nici la averea lui vreodată.
Fiindcă dacă vrei ca să tot crești,
Atunci să te tot strădui și să tot muncești,
Dar ce-i al altuia, al lui să fie,
Fiindcă Domnul lui i-a dat, nu ție.
Și dacă vei fi Om, Domnul ți-o ajuta
Și alte lucruri bune îți va da.
Poporul tot, glasurile vede
Și înțelege, ascultă, crede,
Vede făcliile luminând și glasul trâmbiței
cântând,
Vede muntele fumegând.
Ei, poporul, erau la poalele muntelui
șezând.
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כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

גשרי הסובלנות – מהדורה חמישית" :תרומת המיעוטים הלאומיים
מרומניה לשוני ולחיוניות של התרבות האירופאית"

הפורום בני-ברית "ד"ר משה רוזן" רומניה
והפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה – דת
משה אירגנו ב 17-16-במאי השנה את המהדורה
החמישית של התוכנית "גשרי הסובלנות" ,אירוע
שמתקיים בחסותו של נשיא רומניה ,מר קלאוס
ורנר יוחאניס.
"גשרי הסובלנות" היא תוכנית בינלאומית
בשביל אירופה המרכזית והמזרחית .היוזם שלה
הוא בני-ברית אירופה ,והיא מכוונת למאבק נגד
אפליה ,גזענות ואנטישמיות ,למען הבנה וכבוד
הדדי ולקידום הערכים האירופאיים .המהדורה
הראשונה אורגנה בשנת  ,2013כאשר נחגגה
"השנה האירופאית של האזרחים".
בשנת יובל המאה של האיחוד הגדול ,כאשר

הנושא הוא "תרומת המיעוטים הלאומיים מרומניה
לשוני ולחיוניות של התרבות האירופאית" ,הכינוס
מציע לחזק את גשרי הסובלנות באמצעות דו-שיח
בין עדות לאומיות.
טקס הפתיחה וההרצאה הראשונה היה ביום
רביעי 16 ,במאי  ,2018במוזיאון הלאומי קוטרוצ'ני,
באולם צ'רקז.
באירוע השתתפו סרג'יו ניסטור ,יועץ נשיאותי
במחלקה לתרבות ,דתות ויובל המאה; אאורל ויינר,
יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה
– דת משה; ז'וסי יעקובסקו ,יו"ר בני-ברית
רומניה; סרג' דהן ,יו"ר בני-ברית אירופה; פרופ'
יואן אאורל פופ ,נשיא האקדמיה הרומנית; פרופ'
יון בוגדאן לפטר מאוניברסיטת בוקרשט; ועוד

מוזמנים חשובים נוספים .תוכנית היום הראשון
המשיכה באותו אולם צ'רקז במוזיאון הלאומי
קוטרוצ'ני ,בסדרת הרצאות שיו"ר הישיבה היה
יו"ר הפדרציה ,ד"ר אאורל ויינר .באותה ישיבה
נשאו הרצאות :ניקולאי ברנזאה ,מנהל המכון
"אאודוכסיו חורמוזאקי"; פרופ' יואן אאורל פופ,
נשיא האקדמיה הרומנית; כריסטל אונגר צופסקו,
עורך ראשי של מערכת השידורים בשפה הגרמנית
בטלוויזיה הרומנית; פרופ' ויקטור נוימן; פרופ'
קארול ינקו .בערב ,באתנא הרומני ,נערך קונצרט
מיוחד של התזמורת הסימפונית של הרופאים.
היום השני של מהדורת  2018של "גשרי
הסובלנות" נערך בבניין הבנק הלאומי של רומניה,
בו מושל הבנק ,מוגור איסרסקו ,חבר באקדמיה
הרומנית ,פנה למשתתפים בדברי ברכה .לאחר
מכן היו שתי ישיבות ובהן הרצאות ,והיו"ר שלהן
היו ד"ר אאורל ויינר ופרופ' קארול ינקו .הדוברים
היו לאצ'יקו אניקו קאטאלין ,מזכיר המדינה
במחלקה ליחסים בינלאומיים; ד"ר ליליאנה
צורויו ,נשיאת המכון הרומני לתרבות; אירן נטלי
איריס לקנר; רות לביא )בני-ברית ישראל(; הסופר
בדרוס חוראסאנג'יאן; פרופ' זולטן רוסקאס; ד"ר
רזוואן ואונקו; דראגוש זיסופול ,חבר בפרלמנט
הרומני; מיכאי בנצ'ה ,זוכה פרס "האזרח
האירופאי" לשנת  .2017בערב אותו היום ,התקיים
בתיאטרון "אודיאון" המופע של המיעוטים הנקרא
"הפולקלור בתור אמצעי להכרה וכבוד".
תומכי האירוע היו :המכון הרומני לתרבות;
הבנק הלאומי של רומניה; המכון "אאודוכסיו
חורמוזאקי"; בנק לאומי.

כינוס מועצת ההנהלה של האסיפה הכללית של הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה – דת משה

בימים  26-25באפריל  ,2018בבית הכנסת
הגדול מבוקרשט ,התקיים הכינוס של מועצת
ההנהלה ושל האסיפה הכללית של הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה – דת משה .על סדר
היום היו כמה בעיות שעודכנו ונדונו קודם לכן
בכינוס מועצת ההנהלה שהתקיים בחודש מרץ
בעיר קריסטיאן ,הובאו לדיון של המשתתפים
באסיפה הכללית .חוץ מנושאים כמו דו"ח
הפעילות של הפדרציה בשנת  ,2017ביצוע התקציב
של הכנסות והוצאות בשנת  2017והצעת תקציב
לשנת  ,2018הוצג השלב של הגשמת תוכניות
מוצעות עוד באסיפה הכללית ובקונגרס משנת
 .2016מדובר בשלב ההגשמה של התוכנית של
פעילות מועדפת של הפדרציה בשנים 2020-2016
ובאומדן בקנה מידה הרב של הקהילות היהודיות
מרומניה .דיונים רבים נערכו בנושאים של "הזהות
היהודית" ,חיי הדת היהודית ושמירת בתי
העלמין היהודיים מרומניה ,נושא שהושק בכינוסי
העבודה שבצ'י"ר "ביחד" שהתקיים בקריסטיאן
במרץ  ,2018ולגבי "מציאות החיים הקהילתיים
היהודיים ברומניה" .המשתתפים קיבלו ידיעות
גם על הפעילות הפרלמנטרית של החבר בפרלמנט
סילביו וכסלר ,החל מבחירתו לתפקיד זה ועד
עכשיו ,ועל היבטים שונים בחיי הקהילות .כן נדונו
גם הצעות לתיקון התקנון להערכת הבעלות בנדל"ן
של הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה
– דת משה ,ושל הקהילות היהודיות המקומיות.
בדיוני האסיפה הכללית שימש בתור יו"ר מזכ"ל
הפדרציה ,אדוארד קופפרברג.
בסוף הדיונים של מועצת ההנהלה ושל
האסיפה הכללית של הפדרציה ,שהשתלשלו
בהתאם לתקנון בנוכחותם של  47חברים נוכחים
מתוך  ,54התקבלו ההחלטות הבאות:
האסיפה הכללית של הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה – דת משה – אישרה פה אחד
את ביצוע התקציב של הכנסות והוצאות הפדרציה
בשנת  ,2017את הנתונים המוצגים בדו"ח בהנהלת
החשבונות לשנת  ,2017את החשבון של תוצאות
הפעילות ואת הנספחים לדו"ח בהנהלת החשבונות
לשנת  ,2017את הדו"ח של רואה החשבון החיצוני
לגבי התוצאות הכספיות ושל הנהלת החשבונות
לשנת  ,2016תוך כדי אישור פריקת משק וכספים
של הנהגת הפדרציה .כמו כן התקבלו תוכניות
התקציב של הכנסות והוצאות של הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה – דת משה לשנת
 ,2018ודו"ח מועצת ההנהלה של הפדרציה
בחודשים אפריל 2017-אפריל  .2018האסיפה

הכללית של הפדרציה רשמה
לפניה את הידיעה לגבי שלב
הביצוע של תוכנית העדיפויות
בפעילות הפדרציה לשנים
 ,2020-2016עם ההשלמות
שבאות בעקבות השינויים
בלוח הביצוע של התוכנית
לפעילות מועדפת של
הפדרציה בשנים .2020-2016
האסיפה הכללית של
הפדרציה רשמה לפניה את
מסקנות כינוסי העבודה
לגבי הזהות היהודית ,חיי
הדת היהודיים ושמירת בתי
העלמין היהודיים מרומניה,
ואישרה את ייצוגה של
תוכנית ביצוע בכינוס הבא של מועצת ההנהלה של
הפדרציה ,עיבוד וקבלה של תוכנית מחקר חברתי
ודמוגרפי בקהילות היהודיות מרומניה ,עיבוד
וייצוג תוכנית הפתרון של בעיית תעודות הבעלות
)במיוחד על בתי עלמין( .בכינוס הבא של מועצת
ההנהלה של הפדרציה התקבל גם האומדן בקנה
מידה רב של הקהילות היהודיות מרומניה.

האסיפה הכללית של הפדרציה רשמה לפניה
בסיפוק רב את הידיעה שמסר החבר בפרלמנט
מטעם הפדרציה סילביו וכסלר ,לגבי פעילותו
בפרלמנט של רומניה ,מהבחירות לפרלמנט על
עכשיו .האסיפה הכללית אישרה פה אחד את
"ההצעות לשינוי בתקנון להערכת הבעלות בנדל"ן
של הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה –
דת משה ושל הקהילות היהודיות המקומיות".

ביקורה של משלחת מסדר בני-ברית "שלום
עליכם" מצרפת בבוקרשט

"התרשמנו מקבלת השבת ומעונג השבת בבוקרשט .גילינו בהערצה את הארמונות ,את המוזיאונים,
את השכונה היהודית לשעבר .אנו מודים לכם על קבלת הפנים החמה" .זה היה המכנה המשותף של דברי
ההתרשמות שנאמרו על ידי אורחים מן המסדר בני-ברית "שלום עליכם" מצרפת בארוחת הערב החגיגית
ובקונצרט של להקת "בוקרשט כליזמר באנד" בבית הכנסת הגדול ,שהגישו בני-ברית רומניה והפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה לכבודם .השתתפו מנהיגים של הפדרציה ,של בני-ברית רומניה ,קהילת
יהודי בוקרשט ,אגודת היהודים מרומניה קורבנות השואה אקפצ'צ"י.
לאחר דברי ההתרשמות הראשונים על אודות הקהילה היהודית מרומניה ועל אודות הפורום בני-ברית
"ד"ר משה רוזן" ,נאספו האורחים הצרפתיים במרכז הקהילתי היהודי ,בטקסי ערב שבת ,בהם בילו
בקרב המשתתפים בקבלת שבת .בבית הכנסת הגדול ,יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה,
ד"ר אאורל ויינר ,תיאר בקיצור את תולדות ההיכלים מרומניה בהם ביקרו האורחים ודיבר על היבטים
של החיים היהודיים ברומניה .הוא התייחס לפעילות של בני-ברית רומניה וציין את תרומתו של היו"ר
של הארגון הנ"ל ,המהנדס ז'וסי יעקובסקו ,מארגן האירוע "גשרי הסובלנות" .מר יעקובסקו ציין שביקור
המשלחת הצרפתית הוא פתיחת האחווה בין שני המסדרים.
"בשבילנו רומניה מדינה חשובה מאוד .הנהגת המסדר 'שלום עליכם' תחזור לבוקרשט כדי להשתתף
באירוע 'גשרי הסובלנות'" ,אמר אלברט ליפקוביץ ,יו"ר לשעבר של המסדר .בנושא עליית האנטישמיות
בצרפת היום ,הדובר ביטא את אמונתו בכוחה של הקהילה היהודית מצרפת לעמוד בפני ההתגרויות.
היו"ר הנוכחית ,פלורה ליפקוביץ ,הודתה אף היא על קבלת הפנים החמה והדגישה "בשבילנו רומניה
היא גם ארץ מולדתו של אלי ויזל .יש צורך לשמור את זכר השואה ,כדי שלא תחזור עוד" .בעקבות הרושם
החיובי שנוצר בביקור זה ,שני המסדרים אמורים להפוך למסדרים תאומים.

בית המלוכה
והיהודים הרומניים

הכרת הטובה גורמת ליהודים הרומניים
להתייחס תמיד בכבוד לבית המלוכה של רומניה.
עמדה שקיבלה ביטוי גם ביום המלוכה ,שנחגג
ב 10-במאי .אנחנו לא שוכחים את שנת .1866
ההיכל הכוראלי שרק נבנה חולל על ידי מתפרעים
שמחו כלפי תוכנית של החוקה לפיה היהודים היו
אמורים לקבל אזרחות רומנית .אף על פי שהמלך
קארול הראשון ביקש מהממשלה לשלם נזיקין,
הממשלה עיכבה את פתרון הבעיה .בעקבות כך,
השיפוץ נעשה בתמיכת בית המלוכה .בין החיילים
שקיבלו אותות גבורה בחזית מידי המלך פרדיננד
והמלכה מאריה אחרי הניצחון בקרב מאראששטי,
בשנת  ,1917היו גם חיילים יהודיים ,חסרי אזרחות
רומנית.
בספר שהושק ,פרופסור קארול ינקו מציין
את "התמיכה החשובה מאוד של המלכה-האם
אלנה לקהילה היהודית בסיוע ובהצלה של
היהודים הרומניים" בתקופת השואה .המחבר
מתייחס להתערבותה בעקבות פניותיו של הרב
הראשי שפרן ,בשנת  ,1941לעצור את הגירושים
לטרנסניסטריה ,ואכן באותו יעד ,לבקשת
התמיכה של האפיפיור פיוס ה ,12-בזמן ביקורה
בוותיקן בשנת  .1941בעקבות זאת ,נציג האפיפיור
אנדראה קאסולו נסע לטרנסניסטריה והגיש
עזרה למגורשים .גם הוד מלכותה תרמה להחזרת
היתומים ומאוחר יותר של המבוגרים .היה לה
תפקיד חשוב בוויתור הממשלה לגרש את היהודים
למחנה המוות בלזץ ,בלחצה של גרמניה הנאצית.
לפני  25שנים ,המלכה-האם אלנה קיבלה את
התואר "חסידת אומות העולם" לאחר מותה .אלה
מעשים בעלי אור בתקופות של חושך ,שאנחנו
מכבדים ביום הזה.

"ב 14-במאי ,1948
בתולדות העם
היהודי החלה תקופה
מיוחדת"

שגרירות ישראל בבוקרשט חגגה ב 3-במאי
השנה את יום העצמאות של מדינת ישראל.
בנוכחותם כיבדו את האירוע נציגים של נשיאות
רומניה ,של ממשלתה ,דיפלומטים ,נציגי הדתות,
אישים פוליטיים ומעולם התרבות ,אזרחים
ישראליים שעובדים ברומניה ,חברים בקהילה
היהודית ,ידידים אחרים של המדינה היהודית.
בנאום שנשאה בהזדמנות הזאת ,הדגישה
שגרירת ישראל ,גב' תמר שמש ,את הסמליות
הכפולה של היום הזה בשביל הנוכחים 70 :שנה
להכרזת העצמאות של ישראל ושנת יובל המאה של
רומניה .בדבריה אמרה שהיהודים בגלות התפללו
לחזור לציון ולירושלים "ולפני  70שנה תפילתם
התקבלה .ב 14-במאי בתולדות העם היהודי החלה
תקופה מיוחדת".
שגרירת מדינת ישראל דיברה לאחר מכן על
הקשר המתמיד בין רומניה לישראל" .רומניה
הייתה המדינה הקומוניסטית היחידה שלא ניתקה
אף פעם את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל.
לשני העמים יש ערכים משותפים ומאות שנים
של היסטוריה משותפת" .במסגרת הזאת היא
התייחסה לביקוריהם של שני הנציגים הבכירים
הרומניים :נשיא רומניה ,מר קלאוס יוחאניס,
וראש ממשלת רומניה ,גברת ויאוריקה דנצ'ילא
בישראל.
בתור נציג של ממשלת רומניה ,גברת אנה
בירכאל ,סגנית ראש הממשלה ,מסרה "ברכות
חמות והאיחולים הטובים ביותר" מטעם ראש
ממשלת רומניה וממשלתה .היא התייחסה
לשלושה אירועים חשובים אותם מציינים בד בבד:
 70שנה מהקמתה של מדינת ישראל;  70שנה של
יחסים דיפלומטיים רצופים בין רומניה לישראל;
 100שנה מאיחודה של רומניה .היא הציגה
בקצרה את שלבי היחסים הדו-צדדיים והתייחסה
לביקורים שהיו לא מכבר של ראש ממשלת
רומניה ,ויאוריקה דנצ'ילא ,ושל יו"ר בית הנבחרים
בישראל .הדוברת הדגישה את תפקידה של רומניה
בנשיאות הארגון הבינלאומי לשמירת זיכרון
השואה ,כאשר חוברה הגדרת האנטישמיות ,ואת
חשיבות החינוך על השואה בשביל הדור הצעיר.
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După Brăila, „Credinciosul meu dușman” a fost lansat la București

„Credinciosul meu dușman”, romanul
Elenei Dumitrescu-Nentwig, care descrie
suferințele unei tinere evreice în timpul
regimului comunist (carte prezentată în
R.E. nr. 512-513, martie 2018), a fost
lansat la 4 mai a.c. la Sinagoga Mare din
București, în organizarea Departamentului de Cultură, Artă, Media al F.C.E.R.
Cartea a fost prezentată anterior la ediția
din noiembrie 2017 a Festivalului „Mihail
Sebastian” de la Brăila, orașul de baștină
al artistei lirice, cu o excepțională carieră
muzicală în Germania, devenită scriitoare
de succes.
Evenimentul a fost deschis de Robert Schorr, directorul Departamentului
Cultură, Artă, Media, care a prezentat-o
în câteva cuvine pe Elena DumitrescuNentwig, precum și pe cei care urmau
să vorbească despre carte – dr. Aurel
Vainer, președintele F.C.E.R., în calitate
de moderator, scriitorul Radu F. Alexandru, criticul literar Ovidiu Șimonca și
Eva Galambos, senior editor „Realitatea
Evreiască”. În rândurile publicului s-au
aflat prieteni ai scriitoarei, veniți în mod
special de la Brăila, precum și marele
muzician Dan Grigore, de asemenea un
apropiat al ei.

„Mulți neevrei
se interesează
de subiecte evreiești”
Președintele Aurel Vainer a vorbit
despre impresia pe care a produs-o
cartea asupra lui și asupra publicului și a
prezentat pe scurt tema ei, cu accent pe
primul capitol dramatic – un viol – și care
clarifică motivația romanului și evenimentele care au urmat. Vorbitorul a evocat o
amintire din perioada de dinainte de 1989,
din care au reieșit falsitatea și ipocrizia
așa-zisei „politici umaniste” a regimului

care, pe de-o parte,
Radu F. Alexandru, A. Vainer, E. Dumitrescu-Nentwig,
voia să stimuleze
Eva Galambos şi O. Şimonca
nașterile, pe de altă
parte, condamna
tinerele necăsătorite care dădeau
naștere unor copii.
În cadrul discuțiilor,
președintele
F.C.E.R. a remarcat că foarte mulți
neevrei se interesează de subiecte evreiești și că
adăuga și antisemitismul manifestat de
există istorici neevrei care se ocupă de niște reprezentanți importanți ai fostului
istoria comunităților evreiești din diferite regim; descrie dificultățile uriașe ale unui
localități.
emigrant plecat în Occident pentru a face
carieră; și, ca un ultim aspect faptul că
„Acest roman este literatură,
rămășițele vechiului regim, persoane
din suprastructura acestuia și-au păstrat
nu un act justițiar”
puterea în România de după revoluție,
Un episod neașteptat legat de Elena exemplul fiind chiar securistul care a
Dumitrescu-Nentwig a fost evocat de nenorocit-o, „credinciosul dușman”, cum
Radu F. Alexandru. El a descris cele două îl numește autoarea.
momente ale întâlnirii lui cu totul întâmplătoare cu scriitoarea – la București și
„Evreii au rezistat infernului fascist
la Lisabona – fără să știe că este vorba
și celui comunist”
de o romancieră. Abia la Lisabona, Elena
Dumitrescu i-a mărturisit că are pasiunea
Criticul Ovidiu Șimonca a apreciat
scrisului și i-a trimis manuscrisul unui activitatea Federației, „care face everoman. Referindu-se la „Credinciosul nimente de substanță și pentru evrei și
meu dușman”, Radu F. Alexandru a apre- pentru români, deopotrivă”. Romanul
ciat talentul scriitoarei și calitățile cărții, ilustrează viața evreilor în comunism și
scoțând în evidență capacitatea ei de a faptul că perioada comunistă a fost la fel
nu-și pierde cumpătul. Nu este vorba de de dură pentru evrei și români, la evrei
detașare față de eroină, ci de o analiză adăugându-se și antisemitismul. El a reobiectivă. Ceea ce face scriitoarea este marcat legătura strânsă dintre eroină și
literatură, nu un act justițiar. Nu este o tatăl ei și curajul acestuia de a încerca,
vendetă sau un apel la răzbunare, a printr-un proces, să-l demaște pe vinovat,
arătat vorbitorul.
încercare zadarnică, el fiind arestat, deEva Galambos a vorbit despre trei portat și omorât. Remarcabilă în roman
aspecte esențiale din roman: este printre este și tenacitatea eroinei care, cu toate
puținele cărți în care se arată că evreii, obstacolele, a răzbătut și și-a făcut o
la fel ca și românii, au fost prigoniți de frumoasă carieră muzicală. Autoarea are
Securitate iar la această atitudine se talentul de a construi personajul. A ales
o eroină evreică poate pentru a arăta că
evreii au rezistat infernului fascist și celui comunist. Concluzia cărții este că de
multe ori apare o rază de lumină și că nu
trebuie să ne pierdem speranța.

pesah în ComunitATi
Sibiu
O sărbătoare apar te

În HAGADA există un paragraf semnificativ, când cel mai tânăr membru al
familiei se adresează celui mai vârstnic
cu întrebarea: „De ce această seară se
deosebește de toate celelalte?”
Parafrazând, ne-am întrebat după
petrecerea evenimentului: „De ce PESAH
5778 se deosebește de această sărbătoare din anii precedenți? Răspunsurile sunt evidente: pentru că familia
comunității există poate mai unită ca oricând, pentru că ne-am adunat majoritatea
membrilor din Sibiu și Mediaș, pentru
că am întâmpinat această zi însorită cu
bucuria de a resimți că renaștem odată
cu natura înflorită, pentru că alături de
noi au venit atât membri simpatizanți,
cât și oaspeți, care participă pentru prima
oara, o familie din Venezuela în trecere
prin Sibiu, precum și consulul general al
Germaniei la Sibiu, Hans Erich Tishler.
Sederul a început cu un salut adresat participanților de către președintele
Comunității, care a făcut un scurt istoric
al semnificației Pesahului, nu numai prin
prisma ieșirii din robia egipteană, ci și
mai ales prin faptul că istoria omenirii a
consemnat, cu prilejul acestui eveniment,
existența naţională a neamului israelit.
Pe parcursul desfășurării Sederului,
a fost explicată simbolistica platoului
tradițional iar Nadia Badrus a prezentat
pasaje semnificative din Hagada. Pe
măsura desfășurării Sederului, după

Zalău

consumarea platoului tradițional, s-a
servit un „IUH” cu găluște din făină de
azimă și carne cu garnitură de legume
și cartofi, nelipsind nici salata de sfeclă
roşie. Păhărelul de vin, chiar dacă nu au
fost cele patru tradiționale, a fost suficient
ca să dezlege limbile participanților și să
facă să domnească voia bună generală.

Înainte de a încheia, amintim cuvintele
consulului general Hans Tishler, care,
mulțumind pentru invitație, a declarat că
s-a simțit excelent și a transmis cele mai
bune urări din partea Consulatului.
Sederul propriu-zis s-a încheiat cu
urarea, devenită tradițională, ca la Sederul din anul 5779, toți cei prezenți și cei
care din varii motive nu au putut participa
azi, să fim sănătoși și să ne întrunim cu
toții.
Ing.OTTO DEUTSCH
Președinte C.E. Sibiu

Zeci de participanţi la Seder

Sederul de Pesah 5778 a fost celebrat și în cadrul C.E. Zalău, evenimentul
reunind 45 de participanți. Într-o atmosferă caldă, familială, fiecare membru al
comunității a participat la citirea textului
din Hagada șel Pesah, ritualul fiind urmat
de masa tradițională, de la care nu a lipsit
platoul de Seder.
DAN HAS
Președinte C.E. Zalău

„Comunismul a distrus elitele”

În cuvântul său, Elena DumitrescuNentwig a descris condițiile în care a
scris romanul. Ideea care a călăuzit-o pe
autoare a fost necesitatea de a dezvălui
adevărul despre comunism, un regim
care a distrus elitele. Cartea ei este de
fapt o polemică împotriva dictaturii. Deși
a provenit dintr-o familie săracă și a reușit
să studieze în regimul comunist, autoarea a considerat că succesele sale s-au
datorat școlii și profesorilor foarte buni,
care au pregătit-o. La fel ca eroina cărții,
a trebuit să plece în străinătate, unde s-a
remarcat și a făcut carieră. În schimb, a
devenit suspectă în România iar, când s-a
reîntors pentru o vizită, a fost urmărită de
Securitate, care peste un an de zile nu i-a
permis să se întoarcă în Germania deși
era căsătorită cu un cetățean german.
Scriitoarea i-a evocat pe maeștrii săi din
România care au pregătit-o, mai ales
pe tenorul Valentin Teodorian și pe regizorul Hero Lupescu. Ea și-a manifestat
atașamentul și prietenia față de evrei, cu
care „are o relație specială”, și a evocat cu
multă căldură turneul din Israel împreună
cu Opera din Köln și întâlnirea ei cu românii din Tel Aviv. Ea a arătat că are respect
pentru capacitatea de supraviețuire a
evreilor și pentru calitatea lor de purtători de cultură. Pe baza experienței sale
din Germania, de cunoaștere a istoriei
acestei țări, scriitoarea a tras concluzia
că tarele fascismului au fost transportate
în comunism și că religia nu trebuie să
fie folosită ca armă. Președintele Vainer
a apreciat minunata expunere a autoarei
și a spus că este de admirat capacitatea
ei de a înfrunta viața.
Cuvintele scriitoarei au stimulat publicul din sală să-și exprime admirația
față de poziția ei, evenimentul transformându-se într-o manifestare interactivă.
La sfârșit, Doina Meiseles, directorul
publicației „Jurnalul Săptămânii”, a invitat-o pe autoare să-și lanseze cartea și
în Israel.
MAGDALENA PORUMBARU

Subiecte variate, de la cultură
la patrimoniul imobiliar,
pe agenda Comitetului Director

Cu numai câteva zile înaintea Adunării Generale, Comitetul Director (C.D.) al
F.C.E.R. s-a întrunit în condițiile pline de
emoție ale sărbătoririi Zilei Israelului și
ale discuțiilor legate de eventuala mutare
a Ambasadei României din Israel de la
Tel Aviv la Ierusalim.
Subiecte care au fost discutate la
Consiliul de Conducere de la CIR Cristian și la Adunarea Generală, precum
urgentarea pregătirii unor noi propuneri
de valorificare a terenurilor libere de
morminte din cimitire, modificarea Regulamentului privind valorificarea bunurilor
imobiliare din patrimoniul F.C.E.R.-C.M.
și al comunităților și organizarea unei
viitoare vizite a rabinului Ginsberg în România au fost analizate și de către C.D.,
alături de urgentarea demersurilor pentru
valorificarea unui teren din localitatea
Salonta sau stabilirea măsurilor pentru
cumpărarea unui imobil în care să poată
funcționa Grădinița „Gan Uri”. Tot în domeniul imobiliar, C.D. a decis stabilirea
unor întâlniri cu potențiali cumpărători ai
unui imobil din București, precum și cu
colectivul de lucru lărgit, constituit pentru
valorificarea Complexului Băluș. De asemenea, au mai fost aprobate valorificarea
unor apartamente din București, Mediaș
și Arad. De asemenea, Comitetul Director
a recomandat adoptarea unor măsuri
de remediere la Sinagoga „Credința”
și la cea de pe str. Moșilor, astfel încât
acestea să devină funcționale.
În domeniul cultural, perioada următoare va înregistra mai multe evenimente importante, care au fost aprobate
de C.D., între care sprijinirea de către

F.C.E.R., în calitate de partener, a Festivalului Blecher de la Roman (25-27
mai). A mai fost aprobat, în principiu,
programul primei ediții a „Zilei Limbii și
Teatrului Idiș în România” (29-30 mai),
participarea Federației la Festivalul „Proetnica” de la Sighișoara (22-26 august).
Membrii C.D. au fost de acord și cu
deplasările conducerii Federației la manifestări din Muntenegru și Budapesta,
precum și cu participarea președintelui
C.E.B., Paul Schwartz, la evenimentul
„Israel 70 – contribuția originarilor din
România la făurirea statului evreu”, organizat de Institutul Cultural Român la Tel
Aviv în colaborare cu Asociația Ziariștilor
și a Oamenilor de Cultură de Limbă
Română și Editura Saga. Președintele
AERVH, Liviu Beris, va participa la
dezbaterea anuală privind Holocaustul
din România, care va avea loc la Yad
Vashem (Ierusalim) în luna iunie 2018.
C.D. a decis și noua componență a
Comisiei pentru acordarea medaliilor
(Irina Cajal, președinte și Robert Schorr,
Janina Ilie, Mona Bejan, Ivan Bloch, Raluca Lazăr – membri). Comisia F.C.E.R.AMIR va fi formată din Robert Schorr,
Silvian Horn, Emil Rosner, Carmen Iovițu,
Eduard Kupferberg și Andreea Varodin.
Un punct aplaudat a fost aprobarea
reinaugurării Templului din Oradea în
cursul acestei veri.
Comitetul Director a mai hotărât aprobarea înființării Centrului „Yad be Yad
Galați” care acordă servicii de îngrijire
și asistență la domiciliu pentru asistații
gălățeni care au dreptul la aceste servicii.
(A.M.)
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A plecat dintre noi dr. Alexandru Elias

Discret, dr. Alexandru Elias rareori
își împărtășea amintirile, numai – dacă
era întrebat. A fost discret și când a
murit. Nu s-a plâns niciodată de bolile,
suferințele lui, așa că dispariția lui a fost
un adevărat șoc. Luam uneori o cafea cu
el în oraș și, în urmă cu aproximativ treipatru săptămâni, vorbiserăm să repetăm
mai des acest obicei foarte plăcut. Din
nou mi-am dat seama că, mai ales de la
o anumită vârstă, nu trebuie să amâni
lucrurile. Așa am rămas fără o întâlnire
care ne bucura pe amândoi.
Nu cred că ar fi o exagerare să spunem că a fost o „conștiință a Federației”.
Asta era. Își exprima fără nici un fel de
rezerve părerile despre situații, evenimente sau oameni, nu prea greșea,
datorită inteligenței native, culturii și
vârstei avea o înțelepciune cu ajutorul
căreia știa să aprecieze corect și avea și
curajul să o facă.
Curaj a avut tot timpul de-a lungul
vieții sale tumultuoase, încă din fragedă
tinerețe, așa au impus vremurile. S-a confruntat din adolescență cu fascismul, fiind
condamnat la închisoare, ca elev de liceu,
pentru atitudine sionistă, antifascistă. A
fost militar („am ales armata pe undeva
ca să demonstrez că evreii sunt curajoși”,
mi-a mărturisit), continuând și studiile de
medicină, a devenit un psihiatru care a
vindecat multă lume. Cariera lui s-a încheiat la o vârstă înaintată, în poziția de
director al Centrului Medical al Federației
Comunităților Evreiești.
Când a împlinit 90 de ani l-am întrebat
dacă și-a făcut bilanțul vieții și dacă are
niște regrete: „Fac acest lucru permanent. Fără îndoială că am regrete. Am
făcut două-trei greșeli majore în viață
dar cea esențială a fost că nu am făcut
alia”. A explicat apoi motivele: puternica
legătură cu etosul românesc, cu limba
română, dincolo de persecuțiile rasiale

și chiar de Holocaustul românesc. O
vreme a crezut, ca mulți alții, că a exis
tat o atitudine principială la comuniști
față de război şi de problema evreiască,
dar nu a durat mult, spunea tot el, și și-a
dat seama de „caracterul criminal al
regimului”. Dezamăgirea a început destul
de repede, în special după revoluția din
Ungaria din 1956 și după ce a început
epurarea evreilor, inclusiv din armată.
Alexandru Elias a revenit la sionism,
idealul tinereții lui, a luat parte activă la
viața Federației, fiind membru în Consiliul
de Conducere, în Comitetul Director și
îndeplinind și alte funcții. A fost membru
al Comisiei „Wiesel”, contribuind cu opinii
la elaborarea Raportului Comisiei care a
elucidat odată pentru totdeauna existența
Holocaustului românesc.
A fost un mare iubitor de cultură, un
mare cititor, se interesa în permanență de
fenomenul cultural românesc și evreiesc.
Una dintre dramele lui de familie a fost
îndelungata boală a soției sale mult iubite,
Maria, om cu calități și deosebit de sensibil, cunoscută regizoare de filme documentare și o poetă talentată dar care, din
modestie, nu și-a publicat niciodată versurile. Așa s-a făcut că Alexandru Elias,
cu ajutorul unor prieteni apropiați, i-a scos
un volum postum de poezii, de o mare
sensibilitate și delicatețe sufletească.
Un regret – poate nu atât de mult
al lui, cât al nostru – este că, modest
fiind, nu și-a scris niciodată memoriile, a
povestit doar uneori episoade de viață, iar
capitolul despre arestarea adolescenților
evrei de la liceul „Cultura”, acuzați de
activități antifasciste, a fost dezvăluit de
un tânăr istoric, care și-a scris teza de
masterat despre acest subiect sub conducerea prof. Adrian Cioroianu. Personal,
mi-a promis că va scrie câte ceva, însă
n-a mai fost să fie.
Chiar dacă nu există în scris, amintirile
lui s-au păstrat în memoria noastră și le
vom evoca de fiecare dată când vom vorbi despre personalitățile vieții evreiești din
România. Căci locul doctorului Elias este
în acest panteon. Doar că ne pare rău că
a ajuns acolo și nu mai este printre noi.

„Un om între oameni”
Dr. Alexandru Elias a fost înmormântat
lângă soția lui Maria, în parcela mixtă
a Cimitirului din Șoseaua Giurgiului, în
prezența fiului său, Andrei, și a altor
membri de familie, a multor prieteni și
foști colegi.
După ceremonia religioasă, ținută de
oficiantul de cult E. Diamant și de cantorul

„Amintiri din microcosmosul personal”

La Editura Hasefer a apărut romanul
„Orașul de demult. Spicuiri dintr-un anume unghi“, de Harry Bar-Shalom.
Autorul se oprește asupra orașului
natal, Bacău, oferind o carte structurată în
acord cu memoria sa afectivă – „amintiri
din microcosmosul personal”, care circumscriu „o lume mică”, aceea în care
tânărul Hary și-a petrecut primii 22 de
ani ai vieții. Romanul cuprinde o hartă a
Bacăului de odinioară, cu o legendă detaliată care marchează instituții evreiești
de tip religios (Sinagoga Cerealiștilor),
educativ (Grădinița Israelită de Copii,
Școala Israelită, Librăria Kitner), comercial (Moara Filderman, Brutăria Pais,
Băcănia Hirșenbain, Magazinul Friț Lupovici, Casa de Mode Lora David, Cofetăria
Abramovici) etc.
Fiecare capitol se deschide cu versuri
din poemul lui Jacques Prévert „Les feuilles
mortes”, prefigurând o suită de amintiri prin
care viața de altădată își recapătă culoarea
și strălucirea. Prin exercițiul rememorării,
numele vor fi asociate, în conștiința cititorilor, unor chipuri și unor trăsături de
caracter: unchiul Isaac Edelștein, numit
în familie Celu, tipul donjuanului în final
așezat la casa lui, prin căsătoria cu fiica
răsfățată a unui cârciumar înstărit; Marița,
slujitoarea devotată care și-a petrecut zeci
de ani din viață în casa stăpânilor bine-

făcători, fidelă celei
de-a treia generații
a familiei, dar pentru
care nu s-a mai găsit
loc în apartamentul
de dimensiuni meschine de la București;
colegii repetenți Rafailovici și Avram Nevoie, de care copilul
Hary era condus „în
siguranță” la școală
(compararea lui cu
Pinocchio este inspirată), în schimbul
ajutorului oferit acestora la pregătirea
lecțiilor (care consta în a-i lăsa să îi
copieze temele); Rodica Haimovici, „o
adevărată jewish princess care, pe cât era
de frumoasă, pe atât era de inteligentă”,
un personaj tragic – o femeie divorțată
de tânără, care își pierde (accidental sau
voit) viața după ce își întâlnise bărbatul
vieții.
Scrisă într-un stil lapidar, fără dezideratul unor „evocări sentimentale”,
ci mai degrabă al reținerii unor imagini
care stăruie în amintirea povestitorului
(„flash-uri sporadice ivite din negura
trecutului”), cartea deține premisele unei
lecturi deopotrivă plăcute și capabile să
emoționeze cititorul.
CLAUDIA BOSOI
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Emanuel Pusztai, persoana și activitatea
lui au fost evocate de prieteni, apropiați
și colegi de muncă. Fiind plecat din
București, prim-rabinul Rafael Shaffer a
apreciat, într-un mesaj, sensibilitatea doctorului Elias și capacitatea lui de a aborda
corect realitatea. Pentru Eduard Kupferberg, secretarul general al F.C.E.R. și
directorul Cancelariei Rabinice, dr. Elias
a fost un exemplu, un om care prețuia
adevărul și dreptatea, o minte lucidă pe
tot parcursul vieții. În mesajul transmis,
Israel Sabag, directorul Joint pentru
România, a apreciat trei calități ale celui
care a plecat de lângă noi: respectul,
responsabilitatea și onestitatea.
„Ne luăm rămas bun de la un om
cu totul special, un om între oameni”,
a spus în cuvântul său dr. Aurel Vainer,
președintele F.C.E.R., care i-a enumerat
o serie de calități: modestia, seriozitatea,
luciditatea, un om cu opinii clare. A avut
o activitate profesională excelentă, a
sprijinit toate măsurile de reformare a
sectoarelor de care răspundea, fiind
conștient că se făceau spre binele
oamenilor. Ca membru în conducerea
Federației, a contribuit la elaborarea
statut ului și la organizarea primului
Congres al F.C.E.R. Un mare merit al
dr. Elias a fost alegerea și pregătirea
persoanei care urma să-l înlocuiască la
Centrul Medical, dr. Mona Bejan, astăzi
directorul DASM. „Să aplicăm două principii iudaice – memoria și recunoștința –

pentru doctorul Elias, să nu-l uităm și să
fim conștienți că merită toată recunoștința
noastră”, a spus președintele F.C.E.R.
Ing. Paul Schwartz, președintele
C.E.B., l-a evocat ca medic foarte bun,
ca un om cu dragoste față de familie,
față de soția și fiul lui și ca un foarte bun
manager, cu rezultate deosebite. Pentru
dr. Liviu Beris, președintele AERVH,
este vorba de pierderea unui foarte bun
prieten, unui om de cultură și, mai ales,
unui om cu principii.
Ing. José Iacobescu, președintele
B’nai B’rith România, a deplâns pierderea unui frate, a unui membru al BB
și al comunității evreilor. „Manifesta
puritate, seriozitate și ceea ce spunea
avea valoare. Am pierdut un mare om”, a
afirmat în încheiere vorbitorul. „Întâlnirea
cu doctorul Elias mi-a schimbat viața”, a
spus dr. Mona Bejan, directorul DASM. „A
fost mentorul meu și cel mai bun director
al Centrului Medical”. ”Despre doctorul
Elias, prietenul meu, pot să spun că a
fost un aristocrat și un mare român” , l-a
evocat Mihai Gheorghiu.
Ultimele cuvinte au fost rostite de cantorul Emanuel Pusztai, care ne-a atras
atenția că viața are un sfârșit, nimeni nu
este veșnic, noi însă trebuie să învățăm
din faptele bune ale celui care a plecat.
Intonarea rugăciunii El Male Rahamim a
încheiat ceremonia funebră.
EVA GALAMBOS

În urmă cu o sută de ani...

…la 9 aprilie, prin Înaltul Decret Regal nr. 830, aviatorul evreu sublocotenent Marcel Drăgușanu a fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”  pentru vitejia cu care  s-a
oferit ca voluntar să execute acțiuni aeriene riscante, vizând doborârea unor avioane
inamice, în septembrie și octombrie 1917. Era printre puținii aviatori de care dispunea
armata română.
Din documentele referitoare la Primul Război Mondial rezultă că Marcel Drăgușanu
a participat și la luptele de la Cosna. El este menționat și de Lucian Boia, în cartea
sa despre Războiul de Întregire. Cunoscut și sub numele  de Marcel de Sano, el era
evreu convertit la luteranism. A călătorit de tânăr în Occident, mai mult în Franța, unde
a cunoscut stadiul evoluției în construcția unor avioane, de care s-a simțit atras. Plecat de acasă de la vârsta de nici 17 ani, s-a  îmbarcat pe un vas din Constanța și a
ajuns la Marsilia. Era imigrant ilegal și dorea să intre în Legiunea Străină. A reușit să
fie primit în cadrul  Forțelor Aeriene Franceze.  În 1916 a primit Legiunea de Onoare
și Crucea de Război din partea Statului Francez.
În 1917, trupele germane conduse de Mackensen, ocupau o parte din Muntenia și
Moldova. Marcel Drăgușanu a cerut să fie trimis pe frontul din Moldova cu un avion
aflat sub culorile Franței. Împreună cu alți zece combatanți, printre care și căpitanul
Grigore Gafencu, observator militar, a fost distins de regele Ferdinand. Una dintre
biografele sale, Alexandra Popescu, a descris circumstanțele morții eroului, în 1936.
În perioada 1918-1936 a  devenit producător de filme, a călătorit în Italia și în SUA,
unde a colaborat cu Cecil B. DeMille; avea succes și o carieră promițătoare.  Nu se
știe de ce s-a sinucis. (B.M.M.)

Muzica şi pictura
la evrei

Meyerbeer și Gershwin

Muzica a
avut o evoluție spectaculoasă în secolele XIX și XX. Pentru exemplificare ne
oprim la doi titani – Giacomo Meyerbeer
și George Gershwin.
Giacomo Meyerbeer (1791-1864) s-a
născut sub numele de Jakob Liebmann
Beer, la Vogelsdorf, lângă Berlin, într-o
familie înstărită. În casa lor se întâlneau
personalități culturale, iar viitorul compozitor a primit primele lecții de la un
profesor de la Curtea Regală. În 1820,
Meyerbeer și-a prezentat prima lucrare
în public, la Darmstadt: oratoriul „Dumnezeu și natura”. La sfatul lui Antonio
Salieri, s-a apropiat de muzica italiană,
de melosul ei, devenind popular chiar în
Italia, la Veneția, Mantua, Torino. În 1831
vine la Opera Mare din Paris cu „Robert,
diavolul”, care îl consacră drept un muzician de talie europeană. După cinci
ani urmează „Hughenoții”, tema fiindu-i
apropiată compozitorului prin paralelismul
cu persecuțiile îndurate de evrei în Evul
Mediu. Primește Legiunea de Onoare și
un loc în Academia Franceză, fiind primul
evreu german onorat astfel. În 1841, regele Prusiei îl numește în fruntea Orchestrei
Operei din Berlin, dar este concediat după
șase ani și revine la Paris. Compune
„Profetul”, o operă ce-i impresionează
pe contemporani. A murit la Paris, fără a
reuși să finalizeze opera „Africana”. A fost
înmormântat cu onoruri la Berlin.

După circa un deceniu de la nașterea
lui Meyerbeer, avea să se nască la New
York, în familia unor imigranți ruși, Jacob Gershovitz, cunoscut ulterior drept
George Gershwin (1898-1937). A fost
însoțit în cariera sa strălucită de fratele
său Ira, care a avut o viață mai lungă.
Opera, ca gen muzical, nu mai era dominanta vieții artistice, dar își păstrase
un loc de onoare în inima iubitorilor
acestui gen. Gershwin a pornit de la
muzica americană, influențată de tradiția
afro-americanilor. Irving Berlin, care
l-a apreciat, era deja „regele” muzicii
ușoare. Gershwin s-a făcut cunoscut cu
șlagăre și muzică pentru comedii. Stilul
său plin de dinamism i-a deschis un nou
drum în lumea muzicală, opera sa a
trecut oceanul și a devenit populară și
în Europa. În 1924 compune „Rapsodia
albastră”, care a fost primul experiment
reușit prin introducerea unor elemente
de jazz. „Un american la Paris”, cu Fred
Astaire și Adele Astaire, apoi cu Ginger
Rogers, a fost ani de zile un succes de
neuitat. În 1931, Gershwin primește
Premiul Pulitzer pentru spectacolul „Cânt
pentru tine”, jucat pe Broadway. În 1935
a fost pusă în scenă opera „Porgy and
Bess”, devenită clasică.
A murit de timpuriu, de o boală necru
țătoare. Unul dintre urmașii săi a fost compozitorul și dirijorul Leonard Bernstein.
BORIS MEHR
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Memento Dorel Dorian (1930 – 2014)

Dorel Dorian a însemnat epoca de
transformare a Revistei Cultului Mozaic,
ghid de istorie și filozofie iudaică, într-o
revistă conectată la actualitate: Realitatea
Evreiască. Se remarca: prezența masivă a
intelectualității evreiești din țară; deschiderea spre Israel; combaterea antisemismului
în forme moderne; restituirea de valori
culturale evreo-române (Caietele Culturale); stimularea creativității (După-amiezile
Culturale, Salonul literar). Ca deputat, a
obținut compensații pentru supraviețuitorii
Holocaustului și interzicerea prin lege a manifestărilor
publice antisemite și a cultului unor persoane vinovate
de crime contra omenirii.
A debutat timpuriu în proză și-n dramaturgie.
Autojudecarea, de-atunci, devenea laitmotiv infuzat

în toată creația. Teme de fond în teatrul
său: voliționismul ca „profesie”; maratonul
pentru victorie a „alergătorului de cursă
lungă”; încredințarea că fiecare avem o
„secundă ultimativă”, înainte de „a fi șterși
din catastif”; trânta cu „rozătorul mărunt”,
dar implacabil, căruia nu-i putem opune
decât conștiința „trestiei gânditoare”.
Câteva motivări pentru literatura SF, în
care a excelat: „dacă sfera realului e infinită, în această sferă ar putea să subziste și
acel subunivers considerat, astăzi, fantastic”, teama de absurdul lumii, nevoia de parabolă pentru
luciditatea-i devoratoare, dar și frenezie-speranță în
orice început de șantier literar.
A suferit cu demnitate. A fost până-n ultima clipă
un luptător. (I.D.)

Rabinul Efraim Landau z.l.

Descendent al unei ilustre familii
rabinice din România, originar din
Sadagura, Efraim Landau, comemorat la 6 mai a.c. (21 Yiar), a fost
peste 40 de ani rabin al Comunității
Evreilor din București (C.E.B.). A
scris două volume de comentarii
talmudice, primul – apărut la Sighet,
în 1906; al doilea – la Iași, în 1912.
Este autor și al altor cărți de iudaistică. Înainte de Primul război Mondial, a înființat Mișcarea Sionistă
„Mizrahi” din România. Între 19141932, a editat o revistă în ebraică.
A creat Grădinița „Yalde Yeshurun”.
Fiica rabinului, Rebeca Landau, s-a

căsătorit cu marele rabin dr. Meyer
Abraham Halevy z.l. (1900-1972).
Rabinul Efraim Landau a fost cofondator al Consiliului Rabinic în
C.E.B., unde a fost secretar de la
înființare, în 1920, până la sfârșitul
vieții, în 1950. Președintele Consiliului a fost șef-rabinul Iacob
Niemirower z.l. În timpul celui deal Doilea Război Mondial, rabinul
Efraim Landau s-a numărat printre
personalitățile ținute ca ostatici de
autoritățile vremii. Cea mai mare
parte a familiei din Sadagura a
fost deportată în Transnistria. Este
înmormântat pe Aleea Rabinilor, în

Cimitirul „Filantropia” din Capitală.
Mulțumim pentru datele bio-bibligrafice nepotului dinspre mamă al
rabinului Efraim Landau z.l., Joseph
Halevy, stabilit în Belgia, care deține
arhiva tatălui său, rabinul dr. Meyer
Abraham Halevy z.l., și a familiei
rabinice din care descinde; familie
care a marcat viața religioasă a
comunității bucureștene din secolul
trecut.
Biblioteca Templului Coral din
Capitală poartă numele „Dr. Meyer
Abraham Halevy”.
(R.E.)

O moarte care n-a cântărit nici cât un fapt divers

„In dimineaţa de 31 mai 1938 a murit la Roman, în
vârstă de 29 de ani, după o viaţă trăită în spitale şi sanatorii, cu amândouă picioarele îndoite şi anchilozate de
la genunchi, cu şira spinării distrusă de tuberculoză...
cu doi ochi mari, puţin sticloşi, dilataţi în lunga lor insomnie, scriitorul M. Blecher. El lasă în urma lui două
cărţi tipărite care, nu am nici o îndoială, îi vor păstra
pentru totdeauna dureroasa lui memorie”, nota Mihail
Sebastian în revista „Viaţa Românească” din iulie 1938.
Un Iov al istoriei literare a fost Blecher, care s-a
născut la 8 septembrie 1909, la Botoşani, în familia
unui negustor de porţelanuri. Şi-a luat bacalaureatul
la Paris, iar la vârsta de 19 ani se îmbolnăveşte de
morbul lui Pott, boala de care vorbea Sebastian. Soarta
i-a rezervat zece ani de chin, dar şi de vise şi răgaz
de creaţie, pentru că Max-Marcel Blecher avea talent,
se entuziasmase de suprarealism, de modernism în
genere, era un precursor al oniricilor la noi, avea ce
spune. Filozofia, muzica, desenul, artele plastice îi
erau la îndemână.
A debutat în 1930, în „Bilete de papagal” al lui
Arghezi, cu schiţe şi aforisme, iar revista lui André
Breton i-a publicat, în Franţa, prozopoeme. Acestea
au fost grupate ulterior într-o plachetă cu titlul „Corp
transparent”, apărută în ţară. Prieteni apropiaţi i-au fost
Geo Bogza şi Saşa Pană, acesta din urmă ocupânduse de opera ce va deveni prea curând postumă.
În 1971, la Editura Cartea Românească a apărut
volumul antologic „Vizuina luminată”, conţinând jur
nalul de sanatoriu, proze şi poeme, traduceri, cores
pondenţă, desene ale autorului, note ale lui Saşa
Pană. Cu un an înainte, la Editura Minerva, Dinu Pillat
se îngrijise de apariţia unui volum de proze. Cărţile
despre care scrisese Sebastian erau „Întâmplări din
irealitatea imediată” (Editura Vremea, 1936), cu un
portret de Jules Perahim, şi „Inimi cicatrizate” (Editura
Alcalay, 1937). În 1972, prima dintre aceste cărţi a fost

tipărită în Franţa la Editura
Denoel, cu o prefaţă de
Ov.S.Crohmălniceanu.
E. Lovinescu scria despre Blecher: „O mare
capacitate de a percepe
realitatea, de a o izola, de
a fuziona cu ea şi, după
această fuziune, de a o
dilata în forme fantastice”.
Iar Pompiliu Constantinescu afirma: „Rareori mi s-a
întâmplat să întâlnesc în epocă un debut mai revelator”.
Geo Bogza era convins că romanul „Inimi cicatrizate” va dăinui „peste o sută de ani“. Noi spunem că
mai mult! Au scris despre Blecher numeroşi exegeţi,
admiratori, lectori atenţi, critici de anvergură, începând
cu G. Călinescu, apoi Eugen Ionescu, Camil Baltazar, Silvian Iosifescu, Radu G. Ţeposu („Suferinţele
tânărului Blecher”, Editura Albatros, 1987). Dinu Pillat:
o intensitate fără precedent, o literatură a autenticităţii
subiective, senzaţia ameţitoare a neantului ascuns
în banalitate, expresivitate extraordinară. A fost comparat cu Kafka, iar Eugen Ionescu spunea că Blecher
„denunţă realitatea fantastică a lucrurilor”. G. Călinescu
făcea anumite paralele cu Thomas Mann. „O statuie
vie a durerii”, scria despre el, cu afecţiune tulburată,
prietenul Saşa Pană. Iar Blecher a răspuns: „Viermele
a fost înţepat de ac, dar aripile cu polen continuă să
bată... Am trăit în 29 de ani mai mult decât alţii în 100...
Iată-mă, sunt vulturul din asfinţit cu inima mea în cioc
aprinsă ca un lampion”.
„Inimi cicatrizate” a fost tradus în germană, iar, la
noi, Radu Afrim a pus în scenă un spectacol teatral.
”Sunt treaz, dar dorm şi visez veghea mea” – au
fost dintre ultimele cuvinte ale acestui martir al istoriei
literare româneşti.
BORIS MARIAN

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
F.C.E.R., Editura Hasefer și revista „Realitatea evreiască” au aflat cu
tristețe de stingerea din viață a cunoscutului scriitor și jurnalist israelian
G. MOSARI și transmit condoleanțe
familiei îndurerate, prietenilor și
colegilor.
Să îi fie amintirea binecuvântată!
Asociația Scriitorilor Israelieni de
Limbă Română anunță cu profund regret decesul avocatului și scriitorului
G. MOSARI z.l. (Bacău – Holon).
Comunitatea originarilor din
România a pierdut o personalitate
de seamă.
Fie-i amintirea binecuvântată!
Comitetul ASILR
Dragoș Nelersa, președinte

Condoleanțe colegului
nostru, Mihai Tunsoiu
Colegii
de la Centrul
Iudaic pentru Editură și
Publicistică
(Hasefer și
Realitatea
evreiască)
sunt alături
de colegul
lor, Mihai Tunsoiu, în greaua
suferință pricinuită de trecerea
la cele veșnice a surorii sale,
MARIANA IANCU, în vârstă de
71 de ani.
Dumnezeu să o odihnească!

Cu aceeași adâncă durere, amintim celor
care l-au cunoscut și apreciat că în 3 iunie 2018
se vor împlini 5 ani de când ne-a părăsit pentru totdeauna dragul nostru IOSIF SALATER.
Îl vom purta veșnic în sufletele noastre.
Erica, soție. Victor, fiu. Elena, noră.
Regret încetarea din viață a dr.
Alexandru Elias. A ajutat pe mulți,
deși părea din fire un om retras, avea simțul
dreptății și datoriei față de obște.
Boris Mehr
Înhumați în cimitirele C.E.B.: STANESCU
FANI (Cimitirul Giurgiului), ELIAS ALEXANDRU
(Cimitirul Giurgiului), FRUCHTER CORNELIA
(90 de ani, Cimitirul Sefard).
Înhumați în cimitirele din țară: MOSCOVICI
ISAC (81 de ani, Cimitirul Evreiesc din Galaţi).
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Johnny (Janos) Weissmüller – campion olimpic și actor
de film. Născut la Freidorf, Timișoara, 2 iunie 1904, emigrat cu
familia în SUA, 1905. În 1932 realizează filmul „Tarzan, omul
maimuță”. Decedat la Acapulco, Mexico, 1984.
Ruth Westheimer (Karola Ruth Siegel) – psihoterapeut,
cunoscută sub numele „Dr. Ruth”. Născută la Wiesenfeld,
Germania, 4 iunie 1928, emigrată în Palestina, stabilită la
Paris, 1950, apoi la New York, 1956. Dintre cărți: Dr. Ruth’s
Encyclopedia of Sex.
Dennis Gabor (Gunszberg Dénes) – fizician, inventatorul
holografiei. Născut la Budapesta, 5 iunie 1900, refugiat la
Londra,1933. Premiul Nobel pentru fizică, 1971. Decedat la
Londra, 1979.
Saul Bellow (Solomon Bellows) – scriitor. Născut la
Lachine, Canada, 10 iunie 1915, stabilit în SUA. Printre cărți:
Mr. Sammler’s Planet ; The Dean’s December; To Jerusalem
and Back. Premiul Nobel pentru literatură, 1976. Decedat la
Brookline, Massachusets, 2005.
Victor Brauner – pictor și sculptor. Născut la Piatra Neamț,
15 iunie 1903, stabilit în Franța,1938. Expoziții în Franța, România, SUA, Italia. Decedat la Paris, 1966.
Erich (Wolf) Segal – scriitor. Născut la New York, 16 iunie
1937. A scris romanul: Love Story după care s-a turnat un
celebru film. Decedat la Londra, 2010.
Samson Raphael Hirsch (RaShaR) – rabin al comunității
Israelitische Religions-Gesellschaft din Frankfurt-am-Main.
Născut la Hamburg, 20 iunie 1808. Teza lui, privitoare la studiul
Torei împreună cu studiul materiilor laice, stă la baza iudaismului ortodox modern. Decedat la Frankfurt am Main, 1888.
Jacques (Jakob) Offenbach – compozitor. Născut la Köln,
Germania, 20 iunie 1819, stabilit la Paris, 1835. Autor a circa
100 de operete și al operei Povestirile lui Hoffmann. Decedat
la Paris, 1880.
Aurel Baranga (Leibovici) – scriitor. Născut la București,
20 iunie 1913. Poeme avangardiste: Poeme în abis. Însemnări despre Holocaust: Ninge peste Ucraina (1945). Comedii:
Opinia publică; Travesti; Sfântul Mitică Blajinul. Decedat la
București, 1979.
Zelda (Schneersohn-Mishkovsky) – poetă israeliană. Născută la Stupsk, Polonia, 20 iunie 1914, emigrată în Palestina.
Premiul Bialik pentru literatură, 1978. Decedată la Ierusalim,
1984.
Rehavam Ze’evi (”Gandhi”) – general, om politic și istoric
israelian. Născut la Ierusalim, 20 iunie 1924. Director al Muzeului „Eretz Israel” din Tel Aviv. Asasinat de un terorist, pe când
era ministru al Turismului, Ierusalim, 2001.
Ilan Ramon – pilot și astronaut. Născut la Ramat Gan,
Israel, 20 iunie 1954. Primul cosmonaut israelian, decedat
laolaltă cu toți membrii echipajului la prăbușirea navetei Columbia, 2003.
Konrad Bercovici – scriitor. Născut la Brăila, 22 iunie
1882, crescut la Galați, emigrat la vârsta de 11 ani, stabilit în
SUA. Povestiri care prezintă mediul româno-evreiesc: Ghitza
and Other Romances of Gypsy Blood; Iliana. Decedat la New
York, 1961.

EVREI DECEDAȚI ÎN LUNA iunie
Franz Kafka – scriitor. Născut la Praga,1883. Lumea descrisă de el este bizară, lipsită de logică, un coșmar în stilul
său „kafkian”. Romane: Procesul; Castelul; America. Decedat
la Klosterneuburg, Austria, 3 iunie 1924.
Robert Fogel – economist. Născut la New York, 1922.
Premiul Nobel pentru economie, 1993, pentru cercetări în
istoria economică prin aplicarea teoriei economice, metodelor
cantitative și a schimbării instituționale. Decedat la Oak Lawn,
Illinois, 11 iunie 2011.
Martin Buber – filozof. Născut la Viena, 1878, emigrat
în Palestina, 1938, profesor la Universitatea Ebraică din
Ierusalim. Scrieri despre hasidism și mistică iudaică; lucrarea Ich und Du, filozofie a dialogului. Decedat la Ierusalim,
13 iunie 1965.
Marc (Leopold Benjamin) Bloch – istoric. Născut la Lyon,
1886. Specialist în istoria medievală, cofondator al publicației
Annales d’histoire économique et sociale. Lider în Rezistența
Franceză, asasinat de Gestapo în arest lângă Lyon, la 16
iunie 1944.
Mordecai Ardon (Max Bronstein) – pictor. Născut la
Tychow, Galiția, 1896, emigrat în Palestina, 1933. Printre lucrări: Viziunea lui Isaia despre Pacea Eternă, vitralii, Biblioteca
Națională a Israelului. Decedat la Ierusalim, 18 iunie 1992.
Darius Milhaud – compozitor. Născut la Aix-en-Provence
(1892). Compoziții influențate de jazz și polifonie. Printre lucrări:
La création du monde. Decedat la Geneva, 22 iunie 1974.
Ilya Mihailovici Frank – fizician, specialist în fizică atomică.
Născut la St. Petersburg, 1908. Premiul Nobel pentru fizică,
1958, împreună cu Pavel Cerenkov și Igor Tamm pentru explicarea radiațiilor. Decedat la Moscova, 22 iunie 1990.
Jonas Salk – medic virusolog. Născut la New York, 1914. În
1952 a experimentat și pus în practică vaccinul antipoliomielitic.
Decedat la La Jolla, California, 23 iunie 1995.
Walther Rathenau – industriaș, economist și om politic.
Născut la Berlin, 1867. Ministru de externe al Germaniei, 1922,
a inițiat tratatul de la Rapallo cu Rusia Sovietică. Asasinat la
Berlin, după două luni, la 24 iunie 1922, printre motive fiind
originea sa evreiască.
Noemi Shemer – cântăreață, compozitoare și textieră.
„Doamna cântecului israelian”. Născută la Kvutzat Kinneret,
1930. Printre cântece: Yerushalayim shel Zahav (Ierusalimul
de aur). Decedată la Tel Aviv, 26 iunie 2004.
Yitzhak Shamir (Yezernitsky) – om politic israelian. Născut
la Rujany, Belarus, 1915, emigrat în Palestina,1935, lider al
organizației Lohamey Herut Israel. Prim-ministru al Israelului,
1983-1984, 1986-1992. Decedat la Tel Aviv, 30 iunie 2012.
Date biografice și informații culese de:
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Drumul
spre teatru

Sebastian –
fără “joc”, fără
iluzii, fără iubire
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Falsul mister al morților din Gaza

Dacă îl iubiți pe Mihail Sebastian și sunteți atașați de Jocul de-a vacanța,
nu veți regăsi nici omul și nici piesa în spectacolul de la Teatrul Odeon.
Ce Eden precar, … de unde poezie și vrajă … adio „joc”, refugii în iluzie,
visare… adio mister, etern feminin și revelația iubirii! Adio Mozart, căci
melodia Volare răsună mai tare ca Eine kleine Nachtmusik! Motivul evadării
a luat locul celui al evaziunii în imaginar. (Referințele la Europa nefiind
unele gratuit-absurde ca interogația lui Astrov despre căldura din Africa!)
Dacă nu Sebastian, atunci cine? Răspunsul este simplu: punctul de vedere al lumii în care trăim al Andreei și al lui Andrei Grosu. În spectacolul lor
după Sebastian cei doi tineri și talentați regizori folosesc text, eroi, situații,
atitudini, replici știute, plus replici inedite și stări noi) ca pretext de a ne
transmite viziunea lor despre criza sufletească și morală a omului de azi.
Spectacolul intrigă și atrage atenția din prima clipă prin decorul – semn
teatral neașteptat (scenografia: Constantin Turturică). Și mărturisesc că,
odată rupt cordonul ombilical cu textul, spectacolul mi s-a părut ca discurs
articulat, având un mesaj nou, interesant și solicitant.
Personajele sunt situate, „plantate” cu distanțe mari între ele, pe o lungă
platformă de lemn despre care nu știm unde duce și deasupra cărui abis
este suspendată. Metaforă a unei arce care include toate generațiile? Și,
mai ales, a unui vas în derivă!
Eroii sunt atât de departe unii de ceilalți, încât apelează, uneori, la o
portavoce. Cu toții au pierdut, parcă, noțiunea timpului. Par încremeniți în
timp, căzuți în ei înșiși, cufundați în lungi tăceri. Se mișcă cu o lentoare
exasperantă. Sunt închiși, închistați, amorțiți. Nimeni nu comunică cu
nimeni. Apropierile par dificile. Și, când acestea ar putea exista, atracția
bărbat-femeie se dovedește anevoioasă. Primele „mutări” sunt unele de
defensivă sau chiar de ostilitate. Eventual, curiozitatea domină asupra
compasiunii. Cei aflați la vârsta maturității apar ceva mai echilibrați (sau
motivați). Vârstnicii însingurați se simt izolați, par prin stările, prin gesturile, prin replicile repetitive, atinși de senilitate. Ștefan, Valeriu și Corina nu
mai sunt nici ei niște simpli inadaptați, ci mai degrabă urmași ai furioșilor.
Starea lor exprimă tainice complexe, acumulări de eșecuri și suferință. Se
trece rapid de la așteptare și pândă, la provocare; de la iritare, la revoltă și
sarcasm. Și mai ales la răbufniri schizoide, isterice, violente, la impulsivitate. Interpreții joacă mai multe personaje, inclusiv pe cele ale unor figuri
(vizitatori nedoriți, de pildă), care nu mai apar în scenă.
Regăsim la Sala Studio a Teatrului Odeon artiști cu o lungă și glorioasă
carieră și cu performanțe deosebite. Cu toții propun acum, în roluri mai
mici, compoziții meritorii: Gelu Nițu (Bogoiu), Constantin Cojocaru (Maiorul),
Elvira Deatcu (o Madam Vintilă plină de un dramatism conținut). Și să nu-l
uităm pe Vlad Bîrzanu.
În rolurile principale – cunoscutul, proteicul și carismaticul Andi Vasluianu și înzestrata Nicoleta Lefter, care se impun prin dăruirea lor exemplară.
Am aplaudat actorii – o meritau pe deplin! Nu întru totul și pe regizorii
care nu și-au dovedit capacitatea de a face din idei teatru, de a stabili partiturile scenice, orchestrațiile de calitate și… de artă; de a ști să îndrume
actorii către tonalitățile și intensitățile ideale. Cam prea multe ricanări în
gol, țipete stridente! Chiar și muzica dodecafonică are legile ei!
NATALIA STANCU

După ce Consiliul de Securitate nu a reușit
să impună o anchetă internațională pentru a
stabili circumstanțele în care au murit 60 de
așa-ziși protestatari pașnici din Gaza, Consiliul
ONU pentru Drepturile Omului (UNHRC) a
preluat ștafeta și a adoptat râvnita rezoluție,
introdusă de Kuweit, vizând înființarea unei
comisii internaționale de anchetă. Mai grav,
Organizația de Cooperare Islamică a propus la
Ankara trimiterea în Gaza și Cisiordania a unei
forţe internaţionale pentru „a oferi o protecţie
internaţională poporului palestinian”. Cu atâta
interes în jurul protestelor palestiniene din ziua
deschiderii Ambasadei americane la Ierusalim,
este cazul să ne întrebăm care este cauza surzeniei care a lovit comunitatea internațională,
încât nu mai aude nici măcar declarațiile liderilor Hamas, darmite explicațiile Israelului. Din
păcate, refuzul ONU și al multor state membre
de a vedea punctul de vedere israelian nu mai
poate surprinde pe nimeni.
O primă întrebare ar fi dacă „violența protestelor pașnice” din 14 mai a fost sau nu rezultatul
inaugurării Ambasadei SUA la Ierusalim. Părerea
mea este că nu a fost rezultatul direct și integral
al mutării ambasadei, deși Hamas așa a afirmat,
având în vedere că protestele au început cu șase
săptămâni mai devreme și au fost îndreptate
exclusiv împotriva israelienilor, nu a americanilor.
Pe de altă parte, ziua aniversării Independenței
Israelului este pentru palestinieni ziua dezastrului (Nakba), marcată întotdeauna prin proteste.
În mod firesc, acestea au fost mai intense la
împlinirea a 70 de ani de la respectiva dată.
O mare parte a presei mondiale, conducerile
multor state și ONU acuză Israelul că a răspuns
cu muniție de război unor protestatari pașnici.
Că armata israeliană și conducerea acestei
țări afirmă că protestul a fost unul violent, iar
participanții nu puteau fi lăsați să ajungă la
locuințele din localitățile apropiate este binecunoscut și total ignorat pe plan internațional. Ceea
ce este mai ciudat este că nu sunt luați în seamă
nici liderii palestinieni, care afirmă că majoritatea
celor împușcați erau membri Hamas și că nu
erau deloc pașnici. Astfel, Mahmoud Al-Zahar
a afirmat, într-un interviu pentru Al-Jazeera, că
„a vorbi despre rezistență și proteste pașnice
înseamnă să înșelăm publicul”, iar Salah alBardawil a declarat că dintre cei „60 de martiri,
50 erau membri Hamas”, ceea ce elimină atât
ipoteza protestului pașnic, cât și pe cea a unei
simple revolte a populației din Gaza. Evident,
nu mai e mare lucru de anchetat, dar comuni-

Gândul
scris

tatea internațională nu
vrea să audă afirmațiile concordante ale celor
două părți!
Mai mult decât atât, nu se ține seama nici
măcar de legislația internațională, care stipulează că un civil care ia direct parte la ostilități
și este înarmat sau pune în pericol populația
sau obiectivele apărate de militari devine un
combatant și pierde protecția legii, fiind „o țintă
legitimă a armatei”.
Ar mai fi de adăugat că protestatarii pașnici
nu numai că erau înarmați și strigau „vă vom
smulge inimile din piept”, dar ei au atacat atât
gardul de protecție de la frontieră, cât și punctul
de trecere Kerem Shalom, incendiind o conductă de aprovizionare cu motorină a Fâșiei Gaza și
o bandă rulantă pentru transportul materialelor
de construcție. Ei au întors din drum și camioane
cu ajutoare pentru Gaza, motivând că astfel Israelul încearcă să își îmbunătățească imaginea!
Curat protestatari pașnici! Ceea ce l-a făcut pe
ambasadorul israelian la ONU, Dani Dayan, să
sublinieze că structura de securitate a Israelului
a fost atacată în masă în numeroase puncte
și că a lăsa „1000 de palestinieni înarmați să
ajungă la grădinița dintr-un kibbuț ar fi fost un
pericol iminent”, ceea ce a determinat forțele
armatei israeliene să facă uz de muniție reală.
Avocatul american Alan Dershowitz a explicat că modul în care Hamas a adus zeci
de mii de palestinieni la gardul de protec
ție de la frontiera cu Israelul face parte
dintr-o strategie pe care el o numește „a copilului
mort” și care a fost explicată în 2008 de Fathi
Hammad, membru al Consiliului Legislativ al
Palestinei: „Pentru poporul palestinian, moartea
a devenit o industrie în care femeile excelează,
ca și mujahedinii și copiii. Din acest motiv se
alcătuiesc scuturi umane din femei, copii și
vârstnici. Este ca și cum i-am spune dușmanului
sionist: Noi ne dorim moartea, așa cum voi vă
doriți viața”.
Dacă pentru Hamas, o organizație teroristă
recunoscută internațional, inclusiv de SUA și
UE, transformarea teroriștilor în martiri e o industrie, e mai greu de înțeles de ce comunitatea
internațională se lasă înșelată de această stratagemă transparentă și de ce atâtea state acceptă
încă să finanțeze pensiile viagere acordate așazișilor martiri. În tot cazul, fără a avea pretenția
de a putea convinge pe cineva, în lumina celor de
mai sus, morțile din Gaza nu sunt un mister care
trebuie investigat, ci rezultatul politicii Hamas.
ALX. MARINESCU

Încă o mărturie cutremurătoare a Holocaustului

Pe măsură ce
timpul necruțător
împuț inează numărul supraviețuitorilor
Holocaustului, crește
importanța cărților pe
care ei le-au scris despre suferințele prin
care au trecut.
În ceea ce privește
spațiul românesc,
memorialistica Holo
caustului se împarte
(cu mici excepții) în
trei categorii: a) mărturiile despre Ausch
witz și alte lagăre din Polonia, Cehia sau
Germania; b) mărturiile despre Transnistria; și c) textele care narează Holocaustul
cotidian din restul teritoriului României.
Mărturiile din prima categorie aparțin,
cu foarte mici excepții, unor autori evrei
de limbă și cultură maghiară, victime ale
autorităților ungare din Transilvania de
Nord (1940-1944). Chiar dacă nu implică o responsabilitate directă a statului
român, tragedia lor trebuie, însă, cunoscută și încorporată tragediei colective
Realitatea
cărţii

a evreilor de pe teritoriul României. Nu
numai în virtutea apartenenței la aceeași
comunitate, ci și a similitudinii de destin
(în pofida diferențelor de mijloace) cu
tragedia evreilor rămași pe teritoriul statului nostru.
Recent, a văzut lumina tiparului una
dintre cele mai cutremurătoare mărturii
ale Holocaustului din Transilvania de Nord
pe care le-am citit vreodată. Este vorba
de un text inedit, intitulat Întoarcerea din
iad, scris de Aly Steinmetz și îngrijit de
criticul Paul Farkas (originar din Cluj,
actualmente locuind la Kiryat Bialik).
Mărturia – beneficiind și de cuvântul
înainte al proaspătului președinte al
Academiei Române, istoricul Ioan-Aurel
Pop – are câteva caracteristici care o
individualizează în cadrul categoriei de
texte referitoare la Auschwitz. Prima este
aceea că, deși autorul este un evreu de
limbă și cultură maghiară, narațiunea
este redactată în limba română. Aly Stein
metz a fost atât de revoltat de chinurile
și suferințele la care l-au supus, fără nici
o vină, cei în a căror cultură fusese crescut, încât nu a mai dorit să comunice în
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limba maghiară. Relatarea minuțioasă a
exterminării comunității evreiești din Transilvania de Nord este scrisă în întregime
în română: o română directă, sobră, fără
înflorituri de stil.
În al doilea rând, perspectiva lui Aly
Steinmetz este una dublă. Pe de-o parte,
indignat de barbarie, el dorește să depună mărturie, să povestească infernul prin
care a trecut între iunie 1942 și august
1945, ce au văzut și ce au pătimit el,
familia și comunitatea sa, pentru ca așa
ceva să nu se mai repete. Pe de altă parte, însă, evreul născut în județul Sibiu și
educat la Cluj are puterea de a parcurge
Holocaustul înarmat, pe lângă dorința
firească de a supraviețui, și cu simț moral.
Sever cu brutele, își păstrează întreaga
umanitate pentru cei aflați în dificultate. El
însuși amenințat permanent cu dispariția
fizică, Steinmetz găsește resurse de
a-i ajuta și îmbărbăta pe cei mai puțin
rezistenți decât el.
Povestea sa nu este deloc redundantă
și confirmă ceea ce au sesizat și alți cercetători ai literaturii Holocaustului: că nici
o experiență nu seamănă cu alta, iar In-
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fernul are multe fațete.
Suferința pe care le-o
provoacă evreilor transilvăneni, mai întâi
fasciștii maghiari, apoi
naziștii (personalul SS
din lagăre, dar nu numai), își află în Aly
Steinmetz un cronicar
sobru, conștient de
importanța mărturiei
sale.
Să-i mulțumim lui Paul Farkas pentru
efortul de a îngriji acest text inedit, care
reprezintă o contribuție importantă la
cunoașterea Holocaustului din România.
Și, totodată, o cuvenită reparație morală
pentru supraviețuitorul Aly Steinmetz,
care ne-a lăsat nouă, celor de azi, acest
îndemn la neuitare...
RĂZVAN VONCU

*Aly Steinmetz – Întoarcerea din iad, ediție
îngrijită, prefață și note de Paul Farkas, cuvânt
înainte de Ioan-Aurel Pop, Editura Limes,
Cluj-Napoca, 2016.
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