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Toma George Maiorescu – Marele Premiu Internaţional 
al Poeziei Francofone

La 15 iunie a.c., la Băile Herculane, 
în cadrul colocviilor anuale ale revistei 
„Reflex”, poetului Toma George Maio-
rescu i s-a decernat Marele Premiu 
Internaţional al Poeziei Francofone de 
către o delegaţie sosită de la Paris, în 
frunte cu poetul Michel Benard, Cavaler 
al Ordinului Artelor şi Literelor.

Decernarea Marelui Premiu Interna-
ţional, a povestit laureatul, s-a desfăşurat 
festiv, în faţa unui public format din scriitori, 
cineaşti, pictori, actori şi oficialităţi locale.

În „Laudatio” rostit cu acest prilej, 
Michel Benard s-a referit la apropierea 
de decenii dintre România şi Franţa şi 
i-a amintit pe artiştii, scriitorii şi poeţii 
români care au făcut carieră în  Franţa: 
Mircea Eliade, Tristan Tzara, Paul Celan, 
Benjamin Fondane, Emil Cioran, Eugène 
Ionesco, Ilarie Voronca, George Enescu, 
Victor Brauner, Constantin Brâncuşi etc. 
În aceste condiţii, a spus vorbitorul, simt o 
emoţie deosebită, acordând Marele Pre-
miu Internaţional al Poeziei Francofone 
2018 şi al Societăţii Poeţilor Francezi unui 
poet, filozof şi om de litere cu anvergură 
internaţională –Toma George Maiorescu.

În răspunsul său, poetul a subliniat 
importanţa relaţiilor româno-franceze şi, 
în acest cadru, a instituirii unui premiu 
de poezie, „în contextul îngrijorător al 
proliferării unei agresiuni brutale şi, din 
păcate, globale a vulgarităţii dezumani-
zante”.

(E.G.)

Luna evenimentelor culturale

Ziua Limbii şi Teatrului Idiş – Suceava

Blecher Fest – Roman

Bookfest – București
Keshet – București
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În perioada 29-30 mai a fost celebra-
tă Ziua Limbii şi Teatrului Idiş în cadrul 
unor ample manifestări desfăşurate la 
Suceava şi Rădăuţi. Evenimentele au 
fost organizate de Federaţia Comunităţi-
lor Evreieşti din România-Cultul Mozaic, 
prin Departamentul Cultură, Artă, Media 
(director Robert Schorr), alături de co-
munităţile evreilor din Suceava, Rădă-
uţi, Iaşi, Bucureşti, Oradea, Consiliul 
Judeţean Suceava, Instituţia Prefectului 
Judeţului Suceava, Primăria municipiului 
Suceava, Primăria municipiului Rădăuţi, 
Universitatea „Ştefan cel Mare” şi Fun-
daţia „Caritatea”. 

Aflată la prima ediţie, Ziua Limbii 
şi Teatrului Idiş este organizată ca ur-
mare a adoptării de către Parlamentul 
României, la finele anului trecut, a Legii 
253/2017, la propunerea deputatului 
F.C.E.R.-C.M., Silviu Vexler. Ziua de 30 
mai – propusă ca dată de aniversare a 
limbii şi culturii idiş în România – este 
data naşterii, în anul 1901, a poetului şi 
prozatorului Iţic Manger, unul dintre cei 
mai importanţi poeţi de expresie idiş din 
spaţiul românesc, născut la Cernăuţi. 
Programul a fost divers, cuprinzând o se-
rie de comunicări ştiinţifice, vernisaje şi 
expoziţii, inaugurarea unui punct muze-
al, lansarea volumului „Cartea Raiului”, 
de Iţic Manger, dar şi prezentarea cărţii 
„Caleidoscopul meu”, de Carol Feldman, 
ambele apărute recent la Hasefer. Au 
fost momente artistice şi muzicale apre-
ciate. De asemenea, editura Hasefer a 
fost prezentă în mijlocul evenimentelor 
prin intermediul unui stand de carte ce 
a cuprins apariţii editoriale cu o tematică 
variată.

Ceremonia de inaugurare  
la Muzeul Bucovinei

Ceremonia de deschidere a festivi-
tăţii a avut loc la Muzeul Bucovinei din 
Suceava. Au luat parte reprezentanţi ai 
F.C.E.R.: dr. Aurel Vainer, preşedinte; 
prim-rabinul Rafael Shaffer; vicepre-

şedintele C.E. Bucureşti şi director 
MEFALE, ec. Silvian Horn; directorul 
Departamentului Cultură, Artă, Media, 
Robert Schorr; preşedintele C.E. Su-
ceava, Sorin Golda; preşedintele C.E. 
Iaşi, Abraham Ghiltman; directorul Mu-
zeului de Istorie a Evreilor din România 
„Şef-Rabin Dr. Moses Rosen”, Carmen 
Hannah Ioviţu; numeroşi membri ai 
comunităţilor evreieşti din ţară precum 
şi reprezentanţi ai autorităţilor locale: 
prefectul Mirela-Elena Adomnicăi, pre-
şedintele CJ Suceava, Gheorghe Flu-
tur, primarul municipiului Suceava, Ion 
Lungu, rectorul Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, prof.univ.dr. Mihai 

Demian, şi numeroase personalităţi din 
viaţa publică şi culturală a oraşului. 

Un cuvânt de bun venit le-a fost 
transmis celor prezenţi de gazda acestei 
festivităţi, directorul Muzeului Bucovinei 
din Suceava, Constantin-Emil Rusu, 
care i-a felicitat pe organizatori pentru 
realizarea acestor manifestări şi le-a 
mulţumit că au ales Muzeul Bucovinei 
ca loc de desfăşurare pentru celebra-
rea Zilei Limbii şi Teatrului Idiş. „Este o 
onoare pentru noi să găzduim şi să fim 
colaboratori ai F.C.E.R. în desfăşurarea 
primei ediţii a acestei importante recu-
noaşteri“.

Robert Schorr s-a referit la premi-
sele care au conturat această suită de 
manifestări dedicate limbii idiş, citind 
mesajul deputatului F.C.E.R.-C.M., Silviu 
Vexler, iniţiatorul legii care consfinţeşte 
sărbătorirea acestei limbi. „Anul acesta, 
pentru prima dată, se sărbătoreşte la 
nivel naţional Ziua Limbii şi Teatrului 
Idiş, un proiect de suflet. Pentru mine 
pare aproape de necrezut, o bucurie pe 
care nu o pot descrie în cuvinte. Limbă 
istorică a evreilor aşkenazi din Eu-
ropa Centrală şi de Est, idişul era limba 
vorbită de majoritatea evreilor din toate 
provinciile perimetrului românesc. Deşi, 
personal, nu vorbesc idiş decât într-o 
mică măsură, am crescut într-o casă în 
care părinţii şi bunicii mei vorbeau idiş. 
Consider că legea prin care s-a instituit 
Ziua Limbii şi Teatrului Idiş este şi o re-
cunoaştere publică a contribuţiei evreilor 
la dezvoltarea României şi a diversităţii 
culturale a ţării noastre“.

„Idişul – o limbă de comunicare  
a bucuriei şi durerilor”

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, a adresat mulţumiri sincere tuturor 
celor care s-au implicat şi au sprijinit 
organizarea acestui eveniment, eviden-
ţiind disponibilitatea arătată de preşe-
dintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, 
şi buna colaborare cu Muzeul Bucovi-

nei. Liderul F.C.E.R. s-a 
arătat încrezător că acest 
eveniment va fi organizat 
an de an, la Suceava şi 
Rădăuţi, pentru a celebra 
istoria limbii idiş. Trasând 
un istoric al acestei limbi 
dintr-o dublă perspectivă 
– sincronică şi diacronică 
– dr. Aurel Vainer a arătat 
importanţa idişului ca limbă 

vernaculară a evreilor răsăriteni, care a 
generat şi cultura idiş. Nu în ultimul rând, 
teatrul de expresie idiş – înfiinţat la 1876 
de Avram Goldfaden la Iaşi – constituie 
un vector cultural deosebit de important. 
„Lumea se înveselea în idiş, dar a fost şi 
o limbă de comunicare specială, a dure-
rilor şi a bucuriilor. Se spune că idişul are 
nuanţe intraductibile şi cine înţelege ce 
nu se poate traduce trăieşte momente 
de mare satisfacţie. Nu puţini neevrei 
vorbeau idiş în România”, a arătat dr. 
Aurel Vainer în cuvântul de deschidere. 

lunii
iunie

– De ce a fost ales Caransebeşul 
pentru acest Şabaton?

– Propunerea a venit din partea pri-
marului din Caransebeş, Felix Borcean. 
Propunere bine primită de directorul 
Joint pentru România, Israel Sabag, şi 
de mine. Era o modalitate de a apropia 
mai mult de iudaism comunităţile mici şi 
obştile din Banatul de munte: respectiv, 
pe evreii din Lugoj, Caransebeş, Reşiţa. 
La Caransebeş dispunem de o sinagogă 
care este un diamant al patrimoniului 
nostru sacru. Se are în vedere reabilitarea 
ei. Obştea a renăscut, nu de mult, prin 
strădaniile lui Eri Pervulescu (acum inc-
lus în echipa directorului Joint România, 
Israel Sabag) şi ale actualului responsabil 
al obştii, dr. Florin Damian-Schwartz. 
Amândoi – implicaţi în eveniment. Impor-
tant a fost aportul Cancelariei Rabinice. 
Serviciul divin de Kabalat Şabat, Oneg 
Şabat, Havdala – în incinta sinagogii – a 
fost oficiat de prim-rabinul Rafael Shaffer 
şi cantorul Emanuel Pusztai. Ceremoni-
alul religios a fost coordonat de directorul 
Cancelariei Rabinice şi secretar general al 
F.C.E.R., Eduard Kupferberg, participant 
la Şabaton. S-a simţit că evreii din Banatul 
de munte aşteptau asemenea eveniment. 
Dar, mai mult decât Şabatonul, excelent 
organizat, a contat modelul: e nevoie să 
creăm Şabatonuri şi în alte zone cu evrei 
puţini, reapropiindu-i de tradiţie.

– În ce a constat importanţa Sim-
pozionului de la Alba Iulia?

– Comunicările susţinute la Universita-
tea „1 Decembrie 1918” de reprezentanţi 
ai cultelor din România au pus în valoare 
rolul minorităţilor naţionale, indiferent de 
modul în care-l slujesc pe Dumnezeu, la 
înfăptuirea Marii Uniri prin participarea, 
alături de populaţia majoritară, la Primul 
Război Mondial. În intervenţia mea am 
relevat atât aportul semnificativ al evreilor 
pe câmpul de luptă cât şi contribuţia lor, 
după război, la dezvoltarea României 
moderne.  Evenimentul, organizat de 
Centrul pentru Politici Locale, în parte-
neriat cu Primăria, Consiliul Judeţean, 
Instituţia Prefectului Alba, Primăria 
Comunei Ighiu, Arhiepiscopia Ortodoxă 
de Alba Iulia, a inclus, în prima parte, o 
ceremonie militară, în semn de gratitudine 
faţă de Armata Română, faţă de jertfa 
eroilor de orice etnie şi confesiune căzuţi 
pentru întregirea ţării. Parada militară a 
fost primită de oficialităţi locale la vârf, 
reprezentanţi ai Secretariatului de Stat 
pentru Culte, ai Academiei Române, 
parlamentari, înalţi ierarhi de diferite culte. 
S-a dat onorul preşedintelui Comisiei de 
Apărare din Camera Deputaţilor, Dorel 
Căprar. Din delegaţia F.C.E.R., prezentă 
mai întâi la Caransebeş, apoi la Alba, 
au făcut parte soţia mea, Anette Vainer, 
şi cu mine, preşedintele BBR, ing. José 
Iacobescu, şi soţia sa, Ioana Niţescu, 
directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici, 
prim-rabinul Rafael Shaffer. La simpozion 
a participat şi preşedinta C.E. Alba Iulia, 
ing. Lia Borza. Noi ne-am îndreptat apoi 
spre Suceava şi Rădăuţi.

– Momente memorabile de la sărbă
torirea Zilei Limbii şi Teatrului Idiş?

– Prezenţa la deschiderea de la Muzeul 
Bucovinei din Suceava a autorităţilor lo-
cale la nivel înalt, a multor reprezentanţi 

din comunităţi evreieşti limitrofe, însoţiţi 
de preşedinţii lor, a numeroşi evrei şi 
neevrei suceveni, rădăuţeni. Vernisajul, 
la acelaşi muzeu, al expoziţiei itinerante 
„Temple şi Sinagogi din România”. Inau-
gurarea unei noi încăperi la Templul din 
Rădăuţi, găzduind Muzeul Evreilor din 
Bucovina. Concertele de muzică klezmer 
ale formaţiilor Bucharest Klezmer Band 
şi Nigun, din Iaşi. Recitalul de sonete 
susţinut de familia Chelu, din Oradea. 
Propunerea preşedintelui C.E. Iaşi, 
ing. Abraham Ghiltman, în urma unei 
convorbiri prealabile cu preşedintele 
Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, 
ca următoarea ediţie să fie la Iaşi, cu un 
Festival Goldfaden.

– Ce decizii au fost luate la reuniunea 
Comitetului Director?

– Continuarea demersurilor pentru 
deschiderea Grădiniţei F.C.E.R. „Gan 
Uri”, pentru care CAPI caută un imobil 
corespunzător; reinaugurarea Sinago-
gii Ortodoxe din Oradea; organizarea 
unei manifestări la Bucureşti despre 
contribuţia evreilor la Primul Război 
Mondial şi Marea Unire. S-a aprobat în 
principiu proiectul de Program privind 
alocaţiile Fundaţiei „Caritatea” pentru 
F.C.E.R.; estimarea bugetului pe etape 
şi propunerea planului de reamenajare 
pentru Muzeul de Istorie şi Civilizaţie a 
Evreilor din România (MICER). A fost 
solicitată prezentarea unui concept de 
amenajare a Muzeului Holocaustului şi 
Istoriei Evreilor la Sinagoga Mare din 
Capitală. A fost constituit un grup de lucru 
care să investigheze situaţia lăcaşurilor 
de cult nefolosite din Gura Humorului, 
Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dor-
nei. A fost apreciat succesul Festivalului 
de Ziua Limbii şi Teatrului Idiş. Au fost 
aprobate: decernarea Medaliei „Prieten al 
Comunităţilor Evreieşti din România” con-
sulului general al Ungariei la Cluj, Lajos 
Mile, şi directorului Muzeului Etnografic 
al Transilvaniei, Tudor Sălăgean. De 
asemenea, a fost aprobată reprezentarea 
F.C.E.R. la evenimente majore pe plan 
internaţional: prezenţa vicepreşedintelui 
F.C.E.R., ec. Ovidiu Bănescu, la Forumul 
global al  AJC de la Ierusalim; participarea 
preşedintelui AERVH, dr. Liviu Beris, la 
comemorarea victimelor Holocaustului, 
organizată de AMIR la Institutul Yad Vash-
em, Ierusalim; deplasarea preşedintei 
C.E. Timişoara, Luciana Friedmann, la 
reuniunea Board-ului ECJC, Stockholm, 
precum şi a secretarului general al 
F.C.E.R., Eduard Kupferberg, la Modulul 
II al Programului de Studiu privind Mana-
gementul Situaţiilor de Criză, Roma.

– Ce acţiuni importante se prefigurează 
în viitorul apropiat?

– Voi lua parte, împreună cu directorul 
Muzeului de Istorie şi Cultură a Evreilor 
din România, Carmen Ioviţu, la un sim-
pozion organizat de Forumul Democrat 
al Germanilor din România la Sibiu, cu 
expunerea „Evreii din România, istorie 
şi contemporaneitate”. În pregătire: 
participarea noastră la actuala ediţie a 
Festivalului „ProEtnica”, Sighişoara, şi, 
ulterior, la Festivalul Internaţional „Mihail 
Sebastian”, ediţia 2018, Brăila. 

IULIA DELEANU

Valoarea bunei înţelegeri 
interetnice şi interreligioase

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

„Au fost câteva premiere luna aceasta, spune preşedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer: Şabatonul de la Caransebeş; Simpozionul de la Alba Iulia,  
pe tema rolului credinţei în istoria neamului românesc, a contribuţiei cul-
telor la înfăptuirea Marii Uniri; Festivalul de la Suceava şi Rădăuţi, ediţia 
I, marcând Ziua Limbii şi Teatrului Idiş, sărbătorită pe plan naţional, prin 
efectul legii adoptate de Parlament. Cu toată diversitatea lor, a existat un 
punct comun: buna înţelegere interetnică, interreligioasă”. 

(Continuare în pag. 3)

InTERVIuL Ziua Limbii şi Teatrului Idiş – ediţia I

DAN DRUŢĂ

Mircea Rond (stg.), Sorin Golda şi Rudy Marcovici
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Z i u a  L i m b i i  ş i  Te a t r u l u i  I d i ş  –  e d i ţ i a  I
Preşedintele CJ 

Suceava, Gheorghe 
Flutur, a urat un călduros bun venit tuturor 
celor prezenţi. „Suntem foarte bucuroşi să 
găzduim noi un asemenea eveniment. E 
o mare onoare. Recunoştinţă minorităţii 
evreieşti pentru aportul uriaş la dezvol-
tarea economică, socială şi culturală 
din Bucovina”. El a evocat numele unor 
personalităţi evreieşti bucovinene precum 
Paul Celan şi Joseph Schmidt. 

Medalii şi distincţii
Ca simbol al recunoaşterii şi bunei 

colaborări, preşedintele F.C.E.R., prim-
rabinul Rafael Shaffer şi Robert Schorr 
au fost distinşi cu Medalia „Meritul Bu-
covinei”, acordată de Consiliul Judeţean 
Suceava cu ocazia Anului Centenar. 
Pentru a cinsti două dintre valorile mo-
rale ale poporului evreu – memoria şi 
recunoştinţa – dr. Aurel Vainer a acordat 
Medalia de Onoare “Prieten al Comuni-
tăţilor Evreieşti din România” directorului 
Muzeului Bucovinei, Constantin-Emil 
Rusu, şi prefectului judeţului Suceava, 
Mirela-Elena Adomnicăi. De aseme-
nea, liderul F.C.E.R. a acordat Medalia 
„Elie Wiesel” preşedintelui CJ Suceava,  
Gheorghe Flutur, şi primarului muncipiului 
Suceava, Ion Lungu. 

Primarul Ion Lungu a mulţumit pentru 
distincţia acordată, subliniind buna relaţie 
pe care Primăria municipiului Suceava o 
are cu Federaţia. El a amintit faptul că, la 
675 de ani de atestare documentară, ora-
şul Suceava cinsteşte această zi festivă, 
evocând de asemenea buna cooperare 
cu Comunitatea Evreilor din Suceava. 

Prefectul MirelaElena Adomnicăi a 
arătat că Suceava are darul „de a sparge 
gheaţa”, iar organizarea acestei prime 
ediţii a Zilei Limbii şi Teatrului Idiş îşi are 
locul în acest oraş bucovinean, cu atât 
mai mult cu cât vechimea comunităţii 
evreieşti sucevene este multiseculară. 
Totodată, M.-E. Adomnicăi a afirmat că 
tragedia deportării evreilor bucovineni în 
Transnistria şi experienţa Holocaustului 
trebuie să fie cunoscute şi păstrate în me-
moria contemporană. „Avem obligaţia să 
nu uităm, avem obligaţia să ne amintim”, 
a afirmat prefectul judeţului Suceava, evi-
denţiind faptul că valorile culturii şi religiei 
mozaice fac parte din valorile locale ale 
Sucevei. 

Comandantul ISU Suceava, generalul 
de brigadă Ion Burlui, a acordat Meda-
lia de Onoare ISU Danei Humoreanu, 
voluntar ISU, implicată în mod direct în 
organizarea Zilei Limbii şi Teatrului Idiş. 

Rectorul Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, prof.univ.dr. Mihai 
Demian, a declarat că se simte onorat 
că Universitatea din Suceava este par-
tener în organizarea acestor zile festive, 
care contribuie la diversitatea culturală. 
Referindu-se la viitor, el a apreciat că ar 
fi de bun augur o strânsă colaborare între 
evreii originari din România şi autorităţile 
locale şi a invitat Comunitatea Evreilor din 
Suceava la un parteneriat cu Universita-
tea „Ştefan cel Mare” pentru o mai bună 
cunoaştere a culturii evreieşti. 

Preşedintele C.E. Suceava, Sorin 
Golda, una dintre gazdele acestui eveni-
ment, a afirmat că celebrarea Zilei Limbii 
şi Teatrului Idiş în România reprezintă 
un gest de recunoaştere faţă de cultura 
evreiască. Subliniind buna colaborare 
cu Muzeul Bucovinei în realizarea unor 
proiecte culturale, el i-a mulţumit preşe-
dintelui Aurel Vainer pentru alegerea Su-
cevei ca loc de desfăşurare a acestei zile 
festive. Printre personalităţile evreieşti 

bucovinene evocate în cuvântul său se 
numără celebrul scriitor Norman Manea, 
pe care l-a cunoscut în diverse etape ale 
vieţii sale petrecute în urbea natală. 

Vernisajul expoziţiei „Temple  
şi Sinagogi din România”

Muzeul Bucovinei a găzduit expoziţia 
itinerantă „Temple şi Sinagogi din Ro-
mânia”, vernisată cu această ocazie la 
Suceava. Carmen Hannah Ioviţu, direc-
toarea Muzeului de Istorie a Evreilor din 
România “Şef-Rabin Dr. Moses Rosen”, 
a afirmat că legătura dintre sinagogă 
şi limba idiş este strânsă, educaţia re-
ligioasă fiind bilingvă, atât în ebraică 
cât şi în idiş. Sinagoga, a arătat ea, nu 
este doar un monument de arhitectură, 
ci şi un simbol al culturii evreieşti, care 
va dăinui peste secole. Expoziţia, care 
reuneşte panouri cu fotografii ale unor 
lăcaşuri de cult iudaice şi obiecte folosite 
în cadrul ceremoniilor religioase evreieşti, 
a fost vernisată în cursul anului trecut la 
Palatul Patriarhiei Române. La Suceava 
a fost adusă şi o colecţie de cărţi vechi, 
în limba idiş, prin intermediul cărora cei 
interesaţi au putut să ia contact cu mostre 
de literatură laică şi religioasă în această 
limbă. 

Comunicări despre  
limba şi cultura idiş

Limba şi cultura idiş au fost subiectele 
prezentate în cadrul unei sesiuni de 
comunicări, moderate de preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. 

Prof. Wolf Moskovich, de la Depar-
tamentul de Idiş al Congresului Mondial 
Evreiesc, s-a referit în prezentarea sa 
la Congresul de limbă idiş, desfăşurat 
în august 1908 la Cernăuţi. El a arătat 
că idişul este o limbă internaţională, iar 
desfăşurarea acestui eveniment chiar la 
Cernăuţi confirmă că Bucovina este un 
centru al idişismului mondial. Deşi făcea 
parte dintr-o structură multinaţională, în 
cadrul Imperiului Austriac, idişul nu s-a 
bucurat de recunoaştere, fiind interzis 
până în anul 1918. Prof. Moskovich a 
afirmat că idişul cunoaşte un reviriment 
atât din perspectiva interesului academic, 
cât şi al numărului celor care îl folosesc 
ca limbă de comunicare, doar în New 
York fiind înregistraţi peste 500.000 de 
vorbitori. 

Carmen Hannah Ioviţu a afirmat, în 
comunicarea sa, că în momentul de faţă 
muzica idiş şi teatrul evreiesc reprezintă 
o punte de legătură cu trecutul. De la 
cântecele de leagăn şi până la cele mai 
cunoscute melodii idiş, acest gen de 
muzică readuce în contemporaneita te 
modul în care s-a trăit în ştetluri din Euro-
pa Centrală şi de Est. Melodiile idiş au un 
puternic filon inspirat din muzica liturgică, 
prezentă în sinagogă. Deşi există unele 

teorii asupra originii 
muzicii klezmer şi a 
prezenţei ei încă din 
secolul al II-lea, mai 
curând secolul al XV-
lea ar putea fi con-
siderat un moment 
elocvent în cronolo-
gia muzicii klezmer 
din spaţiul central şi 
est-european. 

Dr. Francisca Solo-
mon, de la Universitatea 
„Al. I. Cuza” din Iaşi, a 
abordat tema culturii şi lit-
eraturii idiş din Bucovina. 
Deşi un liant al comunităţii 
evreieşti, idişul se afla 
într-o oarecare competiţie 
cu l imba germană în 
spaţiul bucovinean, a 
arătat prof. Solomon. 
Spre deosebire de presa 
şi literatura evreiască 
de limbă germană, proi-
ectele de expresie idiş nu 
beneficiau de o susţinere 
financiară substanţială, 
având o durată de apariţie 

redusă. Cu toate acestea, o serie de 
societăţi culturale evreieşti aveau să 
îşi ofere sprijinul idişului, acest demers 
însă neputând contracara numeroasele 
iniţiative care vizau utilizarea limbii ger-
mane. 

Prof. univ. dr. Rodica Nagy, de la Uni-
versitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 
a abordat tema contribuţiei evreieşti la 
cercetarea limbii române. Heimann Tiktin 
a fost o figură emblematică a filologiei 
române, asupra căreia prof. Nagy şi-a ori-
entat prezentarea, afirmând că lucrarea 
lui de gramatică, publicată în anul 1891, 
reprezintă un titlu de referinţă chiar şi 
în zilele noastre. Ea a amintit că idişul 
a ocupat un loc important în cercetările 
lingvistului Lazăr Şăineanu, el publicând 
rezultatele cercetărilor sale într-o lucrare 
intitulată „Studiu dialectologic despre 
graiul evreo-german”. 

Marius Popescu, documentarist al 
Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor 
din România, din cadrul F.C.E.R., a vorbit 
despre presa în limba idiş din România. 
El a afirmat că pe lângă rolul consacrat 
de informare, presa de expresie idiş din 
perimetrul românesc era şi un instrument 
care viza afirmarea individualităţii cultu-
rale a comunităţii evre-
ieşti. Alături de apariţia 
primului teatru idiş din 
lume, se pare că tot la 
Iaşi aveau să apară şi 
primele periodice idiş 
din lume, „Korot Hai-
tim” (n. red. – Cronica 
Timpului) văzând lumi-
na tiparului pentru pri-
ma dată în anul 1855, 
în coordonarea lui Fishl 
Löwenstein, un maskil 
de origine galiţiană. 

Dr. Anca Tudoran-
cea a dezvoltat tema prezenţei idişului 
în scrierile laureatului Premiului Nobel 
pentru Pace, Elie Wiesel. Sighetul, punct 
emblematic al idişismului românesc şi nu 
numai, a fost documentat prin interme-
diul reportajelor lui Filip-Brunea Fox şi 
ale fotografului Iosif Berman. Cei doi au 
parcurs de asemenea lumea evreiască 
din Bucureşti, articolele lor fiind publicate 
în unele numere ale revistei „Adam” din 
anul 1929. Dacă Sighetul avea să fie 
sinonim cu „viaţa idiş”, Bucureştiul era 
văzut ca un pol al asimilării, raţionament 
care avea să fie bulversat de realitatea 
anilor Holocaustului. 

Lansare de carte:  
Iţic Manger – Cartea Raiului

DCAM a organizat, în cadrul Zilei Lim-
bii şi Teatrului Idiş din România, lansarea 
la Suceava a volumului Cartea Raiului 
(Hasefer, 2018), aparţinând poetului de 
limbă idiş Iţic Manger. Prof.univ. dr. Ovi-
diu Morar a afirmat în prezentarea sa că 
o mai bună cunoaştere a autorilor evrei 
născuţi în acest spaţiu se impune, mai 
ales, în contextul noilor tendinţe ale glo-
balizării. Literatura şi cultura idiş trebuie 
să redevină o parte integrantă a culturii 
române. Viaţa poetului, a arătat vorbito-
rul, poate constitui un punct de pornire 
pentru o mai bună înţelegere a scrierilor 
sale. Potrivit prof. Morar, se poate realiza 
o paralelă între binecunoscuta operă a lui 

Dante şi Cartea Raiului a lui Iţic Manger, 
remarcată şi de criticul Paul Anghel. In-
fernul şi Paradisul – cei doi poli diametral 
opuşi – constituie un subiect de cercetare 
şi imaginaţie pentru fiecare dintre cei doi 
autori. Deşi autorul nu oferă prea multe 
explicaţii suplimentare, prof. Morar consi-
deră că povestea fictivă a îngerului Şmul 
Abe, exilat la rându-i, este inspirată din 
propria realitate experimentată de „ultimul 
trubadur al poeziei idiş”.

Muzică şi teatru idiş 
Prima seară a festivităţilor dedicate 

Zilei Limbii şi Teatrului Idiş din România 
s-a încheiat la Teatrul „Matei Vişniec” 
din Suceava, care a găzduit un concert 
de muzică evreiască susţinut de Maia 
Morgenstern şi Bucharest Klezmer Band, 
trupă aflată în coordonarea artistică a 
lui Silvian Horn. Un alt moment artistic 
a fost asigurat de actorii Teatrului Evre-
iesc de Stat, care au prezentat publicului 
sucevean spectacolul „De la Caragiale la 
Şalom Alehem”. Spectacolul reliefează, 
prin momente comice, paralelismul dintre 
lumile celor doi, apropiate din punct de 
vedere geografic, social şi cultural, tran-
ziţia dintre cele două planuri fiind realizată 
prin intermediul unei călătorii cu trenul.

Rădăuţi – centru al idişismului
În cea de-a doua zi, Templul Mare din 

Rădăuţi a găzduit seria de evenimente 
care au avut menirea de a celebra limba 
şi cultura idiş. Dr. Aurel Vainer le-a vorbit 
celor prezenţi despre importanţa acestor 
două zile în care limba, teatrul şi întreaga 
cultură idiş s-au aflat la loc de cinste în 
Bucovina. 

În cuvântul său, viceprimarul munici-
piului Rădăuţi, Bogdan Loghin, a afirmat 
că aceste două zile au fost minunate şi că 
este o onoare pentru Rădăuţi de a găzdui 
această parte a festivităţii. 

Igo Koffler, preşedintele C.E. Rădăuţi, 
a transmis salutul său tuturor celor pre-
zenţi şi a apreciat organizarea acestor 
două zile în care a fost sărbătorită limba 
idiş. 

Extinderea Muzeului de Istorie  
a Evreilor din Bucovina de Sud 
În cadrul simpozionului organizat la 

Templul Mare din Rădăuţi, preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a inaugurat 
extinderea Muzeului de Istorie a Evreilor 
din Bucovina de Sud, care s-a îmbogăţit 
cu noi exponate şi o serie de fotografii. 
Potrivit dr. Aurel Vainer, toţi cei care 
astăzi studiază sau sunt interesaţi de 
trecutul şi istoria comunităţilor evreieşti 
din acest perimetru istoric au acum la 
îndemână un punct muzeal, care păstrea-
ză cu fidelitate aspecte din viaţa evreilor 
bucovineni. Tot despre istoria evreilor din 
Bucovina au vorbit prof. Wolf Moskovich 
şi prof. Daniel Hrenciuc, care au prezen-
tat comunicări despre destinul evreilor 
din zonă în perioada celui de-al Doilea 
Război Mondial. Iţic Manger, Paul Celan 
sau Eliezer Steinbarg sunt doar câteva 
dintre personalităţile din zona Bucovinei. 
Prof. Moskovich a evocat destinele unor 
evrei bucovineni deportaţi în Transnistria. 

Prof. Daniel Hrenciuc s-a referit la 
destinele evreilor din Suceava, afirmând 
că din cele 102 localităţi pe care le  

(Urmare din pag. 2)
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Bucharest Klezmer Band și managerul acesteia, S. Horn

Robert Schorr (stg.), Aurel Vainer, Carmen Ioviţu şi Anca Tudorancea
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Premieră la Hasefer: lansarea 
colecţiei Biblioteca de Literatură Idiş

Actuala ediţie a Bookfest-ului a mar-
cat o premieră pentru Editura Hasefer: 
inaugurarea colecţiei Biblioteca de Lite-
ratură Idiş, coordonată de lector univ. dr. 
Camelia Crăciun, autoarea unui studiu 
consacrat subiectului, „De la Dibuk la 
Lozul cel mare. 140 de ani de teatru idiş”, 
apărut tot la Hasefer. Romanul „Mari-
enbad” de Şalom Alehem face parte din 
aceeaşi colecţie cu volumele lansate la 
târg: „Stele rătăcitoare” de Şalom Alehem 
şi „Cartea Raiului” de Iţic Manger. Eve-
nimentul s-a înscris în suita aniversară 
dedicată primei ediţii a Zilei Limbii şi 
Teatrului Idiş, sărbătorită la nivel naţional, 
după ce a fost adoptată în unanimitate 
în Parlamentul României, la propunerea 
deputatului F.C.E.R., Silviu Vexler. Au fost 
puncte de reper în introducerea făcută de 
directorul CIEP, Alexandru Marinescu, 
moderator al lansărilor. În publicul venit 
în număr mare s-au aflat secretarul ge-
neral al F.C.E.R., Eduard Kupferberg, 
preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz, 
preşedintele Fundaţiei „Filderman”, ing. 
Albert Kupferberg, preşedintele AERVH, 
dr. Liviu Beris, preşedintele ACPCCI, gral. 
(r) Mihail Ionescu, directorul TES, Maia 
Morgenstern. 

  Subliniind rolul de portdrapel al Hase-
fer-ului în promovarea culturii evreieşti în 

România, secretarul general al F.C.E.R., 
Eduard Kupferberg, a evidenţiat varietatea 
de domenii – literatură clasică idiş, religie, 
ezoterism, istoria Holocaustu lui – care se 
remarcă chiar din cărţile lansate la actu-
ala ediţie Bookfest. Vorbitorul a mulţumit 
editurii pentru că „an de an, depăşeşte 
numărul de titluri care arată ce au fost, ce 
sunt şi ce vor fi evreii din România şi din 
întreaga lume”. În calitate de coordonator 
ştiinţific al „Cărţii Raiului”, Eduard Kupfer-
berg a considerat că romanul face parte 
din familia „cărţilor pentru copii făcute să 
fie citite de adulţi: un pic de religie, istorie, 
umor evreiesc din viaţa de zi cu zi”.

  De ce numai Ziua Limbii şi a Teatrului 
Idiş şi nu a literaturii idiş? – s-a întrebat 
lector univ. dr. Camelia Crăciun, coor-
donatoarea colecţiei. Răspunsul a fost 
dat de această lansare, marcând „foarte 
necesarul demers de înfiinţare a unei serii 
de carte de literatură idiş”. A fost salutată 
iniţiativa TES de promovare a limbii şi 
culturii idiş prin Centrul de Cercetare 
şi Conservare a Culturii Idiş, pe care-l 
coordonează. Au fost aduse mulţumiri lui 
Eduard Kupferberg pentru ideea reeditării 
„Cărţii Raiului”, lansată la aniversarea 
zilei de naştere a autorului ei; Cristinei 
Mitrea, referent la Centrul amintit, au-
toare a unui volum în pregătire despre 
publicaţiile idiş în România; redactorului 
de carte dr. Claudia Bosoi; co-editorului 
la „Stele rătăcitoare”, drd. Raluca Andrei, 
şi redactorului George Gîlea.

„Cartea Raiului se adresează unui 
public vast: copii şi adulţi, evrei şi nee-
vrei, specialişti în iudaism şi nespecia-
lişti”, a considerat Claudia Bosoi. Car-
tea „răspunde exigenţelor unui cititor 
profesionist” prin: studiul introductiv, 
aparţinând Cameliei Crăciun, care a 
realizat „o contextualizare a operei” şi 
a sintetizat diversele interpretări ale 
cărţii; notele de subsol oferind explicaţii 
de iudaistică, a căror acurateţe a fost 
asigurată de coordonatorul ştiinţific, 
Eduard Kupferberg. O deschidere mai 
largă spre cititori s-a făcut prin exce-
lenta grafică realizată de Daniela Bălan 
Ionescu. Vorbitoarea s-a referit la speci-
ficul stilistic al lui Iţic Manger: oralitate, 
spirit ludic, lumea văzută prin prisma 
copilăriei; „o carte fermecătoare prin 
simplitatea expresiei, de un deosebit 
rafinament”. 

  În consonanţă cu ideile avansate de 
dr. Camelia Crăciun, drd. Raluca Andrei a 
vorbit despre capitolul de istorie a evreilor 
din România reprezentat de creaţia idiş, 
acţiunea volumului „Stele rătăcitoare” 
petrecându-se, în parte, în spaţiul ro-
mânesc, ştiut fiind că teatrul idiş a fost 
creat în România. Vorbitoarea a reliefat 
universalitatea operei lui Şalom Alehem.

Cabala şi Tora
Despre „Spiritul Cabalei”, de Julien 

Darmon, au vorbit prof. univ. dr. Francisca 
Băltăceanu, de la Facultatea de Litere din 
cadrul Universităţii din Bucureşti, şi prof. 
univ. dr. Vasile Morar, de la Facultatea de 
Filozofie a aceleiaşi instituţii.

Francisca Băltăceanu a definit două 
calităţi majore ale cărţii: bogăţia ideilor 
şi claritatea expunerii. Julien Darmon 
realizează o introducere (oferind o istorie 
a Cabalei în care esenţiale sunt ideile şi 
câteva personalităţi) şi înlătură balastul 
interpretărilor nefondate (uneltire, intri-
gă, vrăjitorie). Totodată, autorul francez 
prezintă cartea esenţială la care se 
referă Cabala, şi anume Tora, aducând 
în discuţie nivelurile de sens recurente 
interpretării moderne a Bibliei, niveluri 
cunoscute încă din Antichitate: un sens 
literal, altul mistic şi câteva intermediare. 
Capitolul central al cărţii este cel de-al 
treilea, denumit „De ce Cabala?”, în 
care domină exerciţiul problematizării 
şi elanul către o înţelegere superioară 
a lumii. Ce îi aduce cititorului această 
carte? O înţelegere mai exactă a ceea 
ce este realmente Cabala: pasiunea 
pentru studierea atentă, concentrată a 
Bibliei, asupra căreia trebuie să revenim 
mereu, fiind Cartea care ne apropie de 
Dumnezeu, ne ajută să-L cunoaştem; 
trăirea pentru Tikun Olam – lumea este 
spartă şi trebuie reparată, iar fiecare om 
este responsabil de această reparare a 
lumii, prin felul în care trăieşte, studiază 
şi dă altora ceea ce a înţeles; primatul 
iubirii, accentuat cu energie reînnoită de 
autorul francez.

Vasile Morar a identificat această 
carte cu „un foarte bun îndrumar” pentru 
cei care doresc o înţelegere comună 
asupra Cabalei. Ea lămureşte concep-
tele fundamentale ale Cabalei, legătura 
dintre Tora, scrierile talmudice şi Zohar. 
Pentru a înţelege „Spiritul Cabalei”, avem 
nevoie de trei accepţii ale lui Dumnezeu: 
a filozofilor (Infinitul), a Torei (YHWH) şi a 
experienţelor lumii. Acestea sunt puse în 
ecuaţie şi în eseul „The End of History?”, 
de Francis Fukuyama, publicat la 30 mai 
1989; de aceea, cartea lui Julien Darmon 
merită studiată din perspectiva celor trei 
grile de lectură, a conchis vorbitorul.

„Simbolurile culorilor  
ni se transmit”

Noua carte a lui Carol Feldman, dedi-
cată „unicei sale soţii”, Betty, „Caleido-
scopul meu” (redactor de carte Andreea 
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Deschis la Romexpo, în Capitală, în perioada 30 mai - 3 iunie, Bookfest s-a aflat 

la a XIII-a ediţie şi s-a desfăşurat a treia oară consecutiv sub înaltul patronaj al 
preşedintelui României, Klaus Iohannis. De această dată, Bookfest şi-a primit 
publicul într-un nou pavilion, a subliniat preşedintele Asociaţiei Editorilor din 
România, Grigore Arsene. Spaţiul a găzduit 150 de expozanţi, circa un milion de 
cărţi, sute de evenimente, proiecţii de filme, lansări. SUA au fost invitate de onoare 
iar ambasadorul Hans Klemm a fost prezent în fiecare zi la Bookfest şi a participat 
la mai multe lansări de carte. Copiilor le-a fost destinat Bookfest Junior, cu lansări 
şi evenimente dedicate micilor cititori. La inaugurare, preşedintele Klaus Iohannis 
a insistat asupra nevoii de carte şi de lectură. La ceremonie au participat ministrul 
Culturii şi Identităţii Naţionale, George Ivaşcu, ambasadorii SUA, Germaniei, 
Israelului, E.S. Hans Klemm, E.S. Cord Meier-Klodt, E.S. Tamar Samash.

A fost primul an în care Ziua Copilului 
a fost celebrată la Comunitatea Evreilor 
din Bucureşti, într-o atmosferă veselă 
şi primitoare, evenimentul fiind orga-
nizat de C.E.B., F.C.E.R. şi Fundaţia 
„Filderman”. Vicepreşedintele C.E.B., 
ec. Silvian Horn, a declarat: „Curtea 
Templului Coral a fost plină de copii, de 
veselie, de râsete, de jocuri, de muzică 
şi spectacole de teatru. Nu pot să nu 
mulţumesc vinovaţilor pentru organiza-
rea acestui frumos şi unic eveniment, şi 
anume: Ligia Dobriţă, Nicoleta Şerban, 
Clemansa Teohari, Alex Poenaru, Sandu 
Câlţia, Jean Bercu şi echipei de la Ad-
ministrativ, lui Ivan Truţer şi echipei de 
la Pază şi Protecţie, lui Daniel Şerban, 
echipei TVR de la Convieţuiri, în special 
prietenilor noştri Carmen Ştefănescu şi 
Traian Popescu. Vă mulţumim mult de 
tot, dragi copii, părinţi şi bunici, că aţi fost 
alături de noi, vă mulţumim, dragi colegi, 
pentru ajutor!”

Dr. Janina Ilie, manager de proiecte în 
cadrul F.C.E.R., a arătat că evenimentul 
a fost organizat cu dăruire de o echipă 
de nici zece oameni şi a mulţumit tuturor 
celor care s-au implicat financiar şi emo-
ţional în reuşita acestei zile, menite să ne 

aducă împreună şi 
să celebreze faptele 
bune, cuvintele blân-
de, gesturile pline de 
grijă şi iubire.

TES şi Bucharest 
Klezmer Band (di-
rijor, Bogdan Lifşin; 
manager, ec. Silvian 
Horn) au încântat 
audienţa prin melodi-
ile specific evreieşti. 
Li s-a alăturat Carla 
Lifşin, care a adus 
bucurie şi candoare 
în interpretarea cân-
tecelor copilăriei.

P r e ş e d i n t e l e 
C.E.B., ing. Paul Schwartz, a adresat 
urări de sănătate, fericire, pace tuturor 
oamenilor şi a oferit un sfat copiilor care, 
cu trecerea anilor, vor deveni adulţi: 
„Profitaţi de fiecare moment pentru a 
învăţa şi a deveni oameni utili societăţii! 
Munciţi, astfel încât societatea să aibă 
nevoie de voi, nu voi de societate! Mai 
multe cunoştinţe şi abilităţi înseamnă un 
viitor mai sigur, fără lipsuri şi necazuri”.

Un grup de actori ai TES – An-
drei Bibire, Dorina 
Păunescu, Mirela 
Nicolau şi  Al ina 
Tomi – au susţinut 
momente artistice 
în care au îmbinat 
recitarea de fabu-
le şi poezii pentru 
copii cu intonarea 
de cântece vese-
le, programul fiind 
regizat de Andrei 
Munteanu.

P r e ş e d i n t e l e 
F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, s-a bucurat 
să vadă acest spec-

tacol la care au luat parte „copiii mari 
şi mici”. Le-a urat o copilărie frumoasă 
şi să crească „buni, deştepţi, harnici la 
învăţătură” şi să îşi iubească părinţii. De 
asemenea, dr. Vainer a anunţat că va fi 
înfiinţată Grădiniţa F.C.E.R. la Bucureşti, 
iar prima promoţie de copii ar putea intra 
chiar din această toamnă.

Prim-rabinul Rafael Shaffer s-a adre-
sat părinţilor prin cuvintele profetului 
Isaia: „Când va veni Mesia, Dumnezeu 
va deschide inima părinţilor către copii şi 
inima copiilor către părinţi”. Prin urmare, 
părinţii trebuie să facă primul pas, iar 
această sărbătoare a copiilor a fost un 
bun prilej de apropiere şi bucurie.

Trupa de teatru „Zglobii” a creat o 
atmosferă de basm contemporan, spec-
tacolul „Orăşelul zglobiu” aducând în 
prim-plan personajele Regina Lumina, 
Murdărel şi Bughi Ugy, interpretate cu 
sensibilitate şi umor de Lia Gherman, 
Iulian Cuza şi Ştefan Opreanu.

Spectacolul a fost încheiat prin - 
tr-un program care a inclus numeroase 
surprize; copiii s-au bucurat de vată pe 
băţ, floricele, baloane, saltele gonflabile, 
ateliere de pictură pe faţă.

CLAUDIA BOSOI

Ziua Copilului, sărbătorită la Bucureşti

Vasile Morar şi Francisca Băltăceanu
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Criticul literar Răzvan Voncu a subli-
niat că această carte apare în contextul 
în care numărul supravieţuitorilor scade 
vertiginos, iar în Europa asistăm la o 
recrudescenţă a antisemitismului şi ne-
gaţionismului. Astfel de cărţi sunt mărturii 
pentru următoarele generaţii, reprezen-
tând un argument în plus pentru a înţele-
ge ceea ce s-a întâmplat şi de a face tot 
ce se poate pentru ca astfel de lucruri să 
nu se repete. Prin specificitatea sa, „186 
de trepte” contrazice teza „banalităţii ră-
ului” a Hannei Arendt. A. Marton observă 
şi descrie treptele banalizării răului, de la 
antisemitism până la deportare şi sfârşit. 
Se poate vorbi aici de o etapizare a răului. 
Cartea este o mărturie a Holocaustului 
din Transilvania de Nord, care a avut ele-
mente comune cu Holocaustul românesc. 
Singurul aspect care le deosebeşte este 
locul deportărilor, toate celelalte prezintă 
asemănări. Holocaustul nu înseamnă 
numai deportare, ci şi întreaga atitudine 
faţă de evrei, care până la urmă ajung în 
afara legii, a arătat Răzvan Voncu. 

Cartea lui Marton este cartea unui 
învingător, care a avut puterea de a re-
flecta asupra răului şi a depăşi treptele 
acestuia. Concluzia: răul a putut fi învins 
de supravieţuitori iar noi, generaţia de azi, 
trebuie să ne străduim să-l oprim.

Scriitori evrei la alte edituri
Alte edituri prezente la Bookfest au re-

comandat opere ale unor scriitori evrei din 
ţara noastră sau din străinătate. Astfel, 
Editura Humanitas a prezentat scrierile lui 
Ion Vianu şi două romane ale scriitorului 
israelian Etgar Keret: „Şapte ani buni” şi 
„Şi deodată, cineva bate la uşă”. Editura 
Junimea din Iaşi a lansat cea mai nouă 
carte a scriitorului Gheorghe Schwartz, 
„Jocurile trecerii”, Editura Litera –„Omul 
suspendat”, de Saul Bellow, Editura 
Integral – cartea regizorului Alexander 
Hausvater „Ce dacă?,” în versiunile en-
gleză şi germană. (Cartea a fost lansată 
mai întâi la o manifestare a F.C.E.R. de la 
Sinagoga Mare). Editura Teşu a prezentat 
volumele „Wilhelm Filderman, cel mai 
mare evreu european”, „Cartea Sinago-
gilor din România” (lansată de asemenea 
la un matineu duminical al F.C.E.R. la 
Sinagoga Mare), „Istoria Israelului” şi ”O 
istorie altfel a poporului evreu”. Editura 
Meteor Press a lansat cartea Dianei 
Ackerman „Grădina speranţei”, un roman 
documentar despre salvarea a 300 de 
evrei de către directorul grădinii zoologice 
din Varşovia şi soţia lui. 

Unul dintre standurile prezente la 
Book fest a fost cel al Casei de editură 
„Max Blecher”. Coordonat de poetul 
Claudiu Komartin, cu aplecare spre opera 
scriitorului Max Blecher, ea se concen-
trează mai ales pe editarea tinerilor poeţi.

„Istoricul şi opera”  
de Victor Neumann, la Editura RAO
Cartea istoricului timişorean Victor 

Neumann a fost analizată de acad. 
Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al 
Academiei Române, şi de istoricul Bog-
dan Murgescu. Volumul este o trecere în 
revistă a operei autorului, apreciat în mod 
deosebit de Răzvan 
Theodorescu, al că-
rui prim doctorand 
a fost. Tematica de 
care se ocupă Victor 
Neumann, cerceta-
rea spaţiului Europei 
Centrale şi de Est, a 
fost considerată de 
acad. Theodorescu 
„o provocare”; opera 
lui Victor Neumann 

este pătrunsă de un spirit internaţional, 
aşa cum trebuie să fie un cercetător 
român.

Bogdan Murgescu a apreciat volumul 
ca foarte interesant, datorită canalelor 
europene folosite de autor, la care se 
observă un angajament civic remarcabil.

La rândul său, Victor Neumann a 
subliniat că volumul de faţă este un bilanţ 
al activităţii lui din 1977 şi până astăzi. 
Textele sunt elaborate pe baza unor cer-
cetări ştiinţifice aprofundate. Istoricul s-a 
pronunţat pentru o perspectivă interdisci-
plinară a istoriei româneşti prin stabilirea 
unor conexiuni între istorie, filozofie, 
politologie, sociologie şi literatură şi a 
insistat asupra obiectivităţii în cercetare.

Două viziuni despre Holocaust  
în două jurnale

Editura „Curtea Veche”, în colaborare 
cu Institutul „Elie Wiesel”, a lansat două 
lucrări: „Jurnal de ghetou”, ediţia a doua, 
de Miriam Korber Bercovici, şi „Jurnal 
1934-1944” de Alfred Rosenberg, princi-
palul ideolog al nazismului. E.S. Tamar 
Samash, ambasadoarea Statului Israel, 
a vorbit despre puternica emoţie resimţită 
la citirea „Jurnalului de ghetou”. S-a simţit 
alături de tânăra a cărei adolescenţă a 
fost distrusă doar în câteva zile, prin legile 
rasiale şi deportare, numai fiindcă era 
evreică, numai fiindcă avea o altă religie. 
Este un capitol al istoriei Holocaustului, 
o poveste umanistă, a omului aflat în 
centrul istoriei, despre bărbaţi, femei şi 
copii, despre visele şi secretele lor. Miri-
am a început „Jurnalul” când a ajuns în 
lagărul de la Djurin, pe când avea 18 ani. 
Autoarea are puterea de a pătrunde, cu 
ajutorul cuvintelor, prin bariera formată în 
jurul ei. Se caracterizează printr-o mare 
sinceritate, de parcă ar fi o veche prie-
tenă care-şi deschide sufletul. „Jurnalul” 
trebuie dat tinerilor ca să-şi aducă aminte 
de Holocaust, să cunoască istoria acelor 
vremi, a conchis Tamar Samash.

Miriam Bercovici a împărtăşit publi-
cului, plină de emoţie, ce a însemnat 
sufleteşte pentru ea întregul episod al 
deportării şi anilor de lagăr.

Cercetătoarea Ana Bărbulescu, de 
la Institutul „Elie Wiesel”, a subliniat că 
„Jurnalul” este un important instrument 
pedagogic, textul trebuind să ajungă la 
adolescenţi deoarece, prin intermediul 
lui, aceştia vor cunoaşte evreul real şi vor 
înţelege consecinţele politicii antisemite. 
De asemenea, este important pentru 
cercetătorii care se ocupă de Transnistria, 
deoarece vor avea informaţii nu numai 
prin documentele oficiale, ci şi prin acest 
„Jurnal”, care este vocea celor care au 
suferit în lagărele din Transnistria.

Alexandru Florian, directorul general 
al Institutului „Elie Wiesel,” a prezentat is-
toria publicării „Jurnalului” lui Rosenberg, 
pe care l-a caracterizat drept principalul 
promotor al urii antisemite şi rasiale. El 
a amintit, citând din „Jurnal”, relaţiile lui 
Rosenberg cu elita culturală română, res-
pectiv cu Octavian Goga şi Radu Lecca.

Despre implicaţiile americane ale „Jur-
nalului” lui Alfred Rosenberg şi calea prin 
care a ajuns la Muzeul Holocaustului din 
Washington a vorbit E.S. Hans Klemm, 
ambasadorul SUA la Bucureşti.

Consilierul prezidenţial Andrei Muraru 
a menţionat că participarea lui Rosenberg 
la genocid nu s-a concretizat numai prin 
ideologia sa, ci a fost efectivă şi când a 
condus Ministerul Estului, având în juris-
dicţie teritoriile din fosta URSS, ocupate 
de armata germană. Este un exemplu 
tipic al trecerii de la idei radicale la prac-
tică radicală.

Politologul Cristian Pârvulescu a apre-
ciat curajul demersului editorial al INSHR 
şi s-a referit la importanţa publicării „Jur-
nalului” – o invitaţie la reflecţie în condiţiile 
actuale de reînviere a antisemitismului. 
Rosenberg a fost un politician obsedat de 
propriile idei, care nu a înţeles istoria. Nu 
a fost numai antisemit, ci şi anticreştin. A 
fost condamnat şi executat ca fiind crimi-
nal de război. În cuvântul său la procesul 
de la Nürnberg a negat tot ceea ce a 
făcut şi a spus că „se simte cu conştiinţa 
împăcată”, a arătat vorbitorul.

Editura Hasefer la BOOKFEST 2018
Olaru Moisescu), a 
fost recomandată 

de directorul CIEP, Alexandru Mari-
nescu, amintind proze ale aceluiaşi autor 
apărute recent la Hasefer, punând în 
valoare „filonul de gingăşie, delicateţe 
sufletească” identificat de autor în acest 
tensionat secol XXI prin „caleidoscopul 
lui”: „refugiu, cale de evadare din reali-
tatea cenuşie”. „Simbolurile culorilor ni 
se transmit” aserţiune cu acoperire în 

texte şi oprire asupra schiţei „Curcubeul 
şi şoferul de autobuz”, inserţie în viaţa 
de zi cu zi: copiii pot simţi frumosul fără 
să se gândească c-ar putea semnala un 
eventual pericol. O carte în care oralitatea 
lui Sforim vine în confluenţă cu reportajul, 
declicul proustian conduce la scene din 
istoria teatrului idiş.

Mulţumind directorului CIEP, Alexan-
dru Marinescu, autorul a citit poemul-
dedicaţie pentru neuitata Betty z.l., şi 
fragmente din carte, a reamintit legătura 
sa afectivă faţă de România.

Întâlniri ale lui Carol Feldman  
cu cititorii români

În perioada imediat premergătoare 
Bookfest şi după închiderea Salonului 
Internaţional de Carte, Carol Feldman 
s-a întâlnit cu cititorii români, lansându-şi 
cartea la Rădăuţi, la Tulcea şi la Teatrul 
Evreiesc de Stat din Bucureşti.

Cele 186 de trepte ale suferinţei
”186 de trepte” reprezintă amintirile 

de lagăr ale doctorului Alexandru Marton, 
originar din Topliţa, mutat cu familia la 
Miercurea Ciuc, localitate pe care, încă 
înaintea ocupaţiei germane a Ungariei, 
autorităţile maghiare au decis să o facă 
primul oraş „judenrein”. Ca atare, familia 
Marton a trebuit să plece la Cluj, de unde 
membrii ei au fost deportaţi. Toate aces-
tea reprezintă un alt capitol al suferinţelor 

îndurate de evrei în timpul Holocaustului. 
Fiecare dintre cele trei lagăre austriece 
în care a ajuns autorul, împreună cu 
tatăl şi fratele lui, a fost iadul pe pământ. 
Acolo şi-a pierdut tatăl şi fratele, reuşind 
să supravieţuiască în mod miraculos. Un 
episod care a dat şi numele cărţii este al 
celor 168 de trepte de la Mauthausen, 
pe care deţinuţii erau obligaţi să le urce 
cu bucăţi de granit în spinare. Cartea 
este excepţională prin obiectivitatea 
prezentării faptice; autorul nu are nevoie 
de adjective, de epitete pentru a descrie 
grozăviile prin care a trecut.

În cuvântul său, cercetător dr. Lya 
Benjamin (CSIER) a subliniat că memo-
riile lui A. Marton reprezintă un document 
istoric, deoarece descrierea vieţii cotidie-
ne din timpul Holocaustului este tot isto-
rie. O particularitate a cărţii este redarea 
unor detalii despre viaţa evreiască din 
Topliţa, în condiţiile în care familia Marton 
nu era religioasă, dar respecta tradiţiile. 
La Topliţa, copilul Alexandru nu s-a con-
fruntat cu antisemitismul, dar la Miercurea 
Ciuc ceilalţi copii i-au izolat pe el şi pe 
fratele său, deoarece erau „jidani”. A doua 

parte a cărţii descrie iadul Holocaustului. 
Este o carte cutremurătoare. Citind „186 
de trepte” conştientizezi din nou obligaţia 
istoricului – şi profesională, şi morală – de 
a cerceta Holocaustul. 

Pe dr. Liviu Beris, preşedintele AER-
VH, l-a impresionat claritatea stilului în 
care este scrisă cartea, în cuvinte simple 
dar profunde. Există pagini memorabile 
prin tragismul lor: descrierea pierderii 
condiţiei umane în 24 de ore, instaura-
rea domniei neomului asupra omului. 
Vorbitorul a atras atenţia şi asupra pre-
judecăţilor, a unor idei preconcepute, cu 
consecinţe fatale. Aici poate fi inclusă 
orbirea tatălui, care şi în al 12-lea ceas 
are încredere în conducerea Ungariei şi 
nu acceptă o mână salvatoare, care i-ar 
fi trecut în România şi i-ar fi ferit familia 
de sfârşitul tragic.

(Urmare din pag. 4)

Subiecte diverse pe agenda 
Comitetului Director

Reuniunea Comitetului Director al FCER din 5 iunie a avut pe agendă subiecte 
de mare importanţă pentru comunităţile evreieşti. În domeniul vieţii de cult, s-a decis 
ca festivitatea de reinaugurare a Sinagogii Ortodoxe din Oradea să aibă loc pe 3 
septembrie 2018. De asemenea, preşedintele Federaţiei a semnalat nevoia de a 
fi analizată situaţia lăcaşurilor de cult nefolosite din Gura Humorului, Câmpulung 
Moldovenesc şi Vatra Dornei. A fost constituit un grup de lucru pentru a studia 
această problemă. De asemenea, după vizita unei delegaţii religioase şi de afaceri 
din străinătate, a fost analizată posibilitatea realizării în România a unor categorii 
de produse caşer pentru export.

Au fost discutate o serie de probleme administrative şi de patrimoniu, între care 
continuarea procesului de fondare şi relocare a grădiniţei „Gan Uri”, avându-se în 
vedere rezolvarea aspectelor juridice şi a celor privind impactul financiar al proiec-
tului, precum şi necesitatea identificării de către CAPI a unui sediu corespunzător. 
O discuţie cu bătaie lungă a dus la aprobarea de principiu a proiectului de Program 
privind alocaţiile acordate Federaţiei de către Fundaţia Caritatea în cursul anului 
2018. Comitetul Director a aprobat, la propunerea C.E. Cluj, acordarea Medaliilor de 
„Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România” Consulului General al Ungariei la 
Cluj, Lajos Mile, şi directorului Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Tudor Sălăgean.

La aceeaşi reuniune a C.D. a fost aprobată, de principiu, vânzarea unor imobile 
din Bucureşti.

Membrii C.D. au apreciat succesul primei ediţii a festivalului „Ziua Limbii şi Tea-
trului Idiş”, desfăşurat la Suceava şi Rădăuţi, şi au propus ca în 2019 festivităţile să 
aibă loc la Iaşi. Tot din domeniul cultural s-a aprobat, de principiu, organizarea de 
către FCER a unui eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri, precum şi bugetul 
estimativ necesar reamenajării Muzeului de Istorie şi Civilizaţie a Evreilor din Ro-
mânia, care urmează a fi relocat în str. Mămulari. Comitetul Director a solicitat şi 
prezentarea unui concept pentru reamenajarea Muzeului Holocaustului şi Istoriei 
Evreilor din Sinagoga Mare. 

A fost aprobată şi participarea reprezentanţilor FCER la Comemorarea Victime-
lor Pogromului de la Iaşi, din 29 iunie 1941, ca şi la lucrările din cadrul Modulului 
II al Programului de studiu privind Managementul Situaţiilor de Criză, şi la Boardul 
ECJC. (A.M.)

Carol Feldman

Lya Benjamin

Liviu Beris
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JCC Bucureşti a găzduit cea de-a 
12-a ediţie a Keshet-ului având invitaţi 
de marcă şi teme extrem de interesante, 
între care şi mutarea ambasadelor ţărilor, 
reprezentate în Israel, de la Tel Aviv la 
Ierusalim.

Adrian Gueron, directorul JCC Bu-
cureşti, a deschis evenimentul: „Este 
o zi în care evreii se adună în mijlocul 
comunităţilor şi discută teme actuale, de 
interes pentru noi. Anul acesta, Keshet 
are loc în nu mai puţin de 28 de comunităţi 
evreieşti din toată ţara. Salut prezenţa în 
sală, în afara invitaţilor noştri la dezba-
tere, a preşedintelui Comunităţii Evreilor 
din Bucureşti, ing. Paul Schwartz, a lui 
José Iacobescu, preşedintele B’nai B’rith 
România, şi a lui Alexandru Florian, direc-
torul Institutului National pentru Studierea 
Holocaustului din România „Elie Wiesel”, 
a spus amfitrionul.

Primul panel de dezbateri a avut ca 
temă Israel – Stat cu capitala la Ieru-
salim. A doua temă de dezbatere a fost 
Corectitudinea politică, iar cea de-a treia, 
Deontologia în massmedia.

Moderatorul primului panel de dezba-
teri a fost Eduard Kupferberg, secretar 
general al F.C.E.R.: „Nu cred că scopul 
acestor dezbateri este să plecăm cu 
răspunsuri, ci mai degrabă să plecăm cu 
întrebări. Altfel, este extrem de ironic că 
singura capitală care cuprinde cuvântul 
pace (şalom) este în acelaşi timp pretex-
tul atât de multor conflicte, cum este, de 
exemplu, mutarea ambasadelor”, a spus 
Eduard Kupferberg.

Primul care a luat cuvântul în cadrul 
acestei teme a fost invitatul din Israel, 
jurnalistul Attila Somfalvi: „Nu există o 
astfel de discuţie nicăieri în lume. Nu 
stăm să discutăm problema Berlinului 
sau a Budapestei. Doar în cazul Israe-
lului, toată lumea se bagă în problemele 
noastre interne. Este o discuţie politizată, 
pentru că între israelieni şi palestienieni 
sunt discuţii de peste 100 de ani. Motivele 
pentru care pacea nu este atinsă sunt pur 
politice. Nu cred că în următorii cinci ani 
se va putea ajunge la un acord de pace 
între israelieni şi palestinieni. Un lucru 
însă este cert: Ierusalimul este capitala 
Statului Isarel, punct. Gestul preşedinte-

lui Statelor Unite ale Americii este unul 
firesc: de a-şi stabili ambasada ţării sale 
în capitala statului în care este prezent”, 
a spus Attila Somfalvi.

A urmat la cuvânt fostul ministru de 
Externe român, Cristian Diaconescu: 
„Realmente, sunt onorat să fiu aici! A 
fost o perioadă în care România dorea 
să devină membră NATO şi UE şi erau 
mulţi care voiau să profite de statutul 
vulnerabil de candidat. Implicarea unor 
oameni prezenţi aici, José Iacobescu, 
Paul Schwartz, Alexandru Florian, în 
parcursul occidental al României a fost 
una consistentă. Le datorăm mult şi le 
mulţumesc personal!

În cazul mutărilor de ambasade, 
ministrul de Externe propune, Guvernul 
avizează, iar Preşedintele aprobă. În 
acest moment nu-mi este foarte clar cine 
face mişcările politice şi administrative 
în acest sens, în România. Trebuie spus 
aici că, de pe vremea preşedintelui Emil 
Constantinescu şi până astăzi, partene-
riatul strategic cu SUA este incontestabil 
şi esenţial.

În al doilea rând, din câte ştiu de la 
ministrul Teodor Meleşcanu, în acest 
moment, procesul este unul de dialog şi 
consultări cu toţi factorii implicaţi de a lua 
cea mai bună decizie. În al treilea rând, 
cred că în acest sens este bine să se ex-
prime profesioniştii, pentru că politicienii 
vin şi pleacă, însă acestea sunt decizii 
extrem de sensibile şi de importante”, a 
mai spus Cristian Diaconescu.

Profesorul universitar al Şcolii Naţio-
nale de Studii Politice şi Administrative, 
istoricul Liviu Rotman, a vorbit despre 
implicaţiile gestului politic făcut de Donald 
Trump: „Legat de iniţiativa preşedintelui 
SUA, aş începe cu o întrebare: ce a adus 
nou iniţiativa lui Donald Trump? Încă de 
la începutul anilor ’90, din motive politice, 
toţi preşedinţii au amânat decizia de a 
muta Ambasada SUA din Israel de la Tel 
Aviv la Ierusalim. De ce a făcut Donald 
Trump acest gest? A existat o puternică 
influenţă a organizaţiilor creştine funda-
mentaliste din America, pe care Trump a 
vrut să le mulţumească, în conformitate 
cu declaraţiile din campania electorală. 
Trebuie spus însă că, în condiţiile în 

care procesul de pace este paralizat, o 
asemenea decizie poate fi percepută ca 
o provocare. Eu cred că toate ţările îşi 
vor muta la un moment dat ambasadele 
la Ierusalim, care este, fără îndoială, 
capitala Israelului. Problema este când o 
fac. O vorbă înţeleaptă evreiască spune 
că nu este de ajuns să ai dreptate, trebuie 
să fii şi deştept. Este foarte important 
momentul în această problemă, iar, în 
opinia mea, momentul nu a fost bine găsit 
acum”, a spus Liviu Rotman.

Jurnalistul Petre M. Iancu a amintit că 
„Biblia menţionează de nenumărate ori 
Ierusalimul. Coranul nu-l menţionează 
niciodată. Nu putem exclude această 
legătură a evreilor cu oraşul lor sfânt şi 
nici sentimentele oamenilor nu le putem 
exclude.

În ceea ce-l priveşte pe Trump, mulţi 
îl detestă, dar, dacă stăm să ne gândim, 
ce a făcut Trump? A fost ales democratic 
în urma unor promisiuni electorale, pe 
care acum le pune în practică, încearcă 
să le materializeze. Problema este că 
viziunile de stânga aruncă asupra evreilor 
imaginea unor colonizatori, iar deciziile 
UNESCO îi despart pe evrei de tradiţiile 
şi istoria lor, ceea ce este inadmisibil.

În cazul României s-au comis însă 
nişte greşeli procedurale şi s-au încălcat 
nişte prerogative, în ceea ce priveşte 
mutarea ambasadei la Ierusalim. Dar, 
dacă acest proces de până acum are 
anumite elemente greşite, asta nu în-
seamnă că decizia în sine de a muta 
Ambasada României de la Tel Aviv la 
Ierusalim este rea” a mai spus Petre  
M. Iancu.

În finalul dezbaterii, moderatorul ei, 
Eduard Kupferberg, a întrebat retoric: „Nu 
cumva refuzul Europei de a recunoaşte 
Ierusalimul ca aparţinând evreilor are un 
fundament religios? De asemenea, dacă 
discuţiile pentru pace sunt în impas, nu 
cumva era nevoie de un şoc pentru a 
relua aceste discuţii?”.

A 12-a ediţie de Keshet, organizată de 
JCC Bucureşti, a continuat cu dezbaterea 
temei Corectitudinea politică, iar expune-
rea i-a aparţinut scriitorului Horia Roman 
Patapievici: „După chestiunea spinoasă 
a Ierusalimului, urmează o altă temă spi-
noasă: chestiunea corectitudinii politice. 
Eu sunt un critic al acestui concept. Nu 
un adversar, ci un critic. Originile noţiunii 
de corectitudine politică se leagă strâns 
de spaţiul anglo-saxon. A mai existat o 
variantă: ideologically sound. Adică, bun 
sau corect din punct de vedere ideologic. 
A intrat însă în uzul curent acest politic 
corect, mult mai folosit de ideologii şi sim-
patizanţii de stânga şi mişcarea feministă 
din America. 

În 1994 eu nu ştiam nimic despre 
acest concept. Am avut un stagiu de 
cercetare la Paris şi, pe perioada şederii, 
am aflat ce este corectitudinea politică. 
Corectitudinea politică nu este democra-
ţie, pentru că nu are nici o legătură cu 
democraţia”, a mai spus Horia Roman 
Patapievici.

A treia parte a celei de-a 12-a ediţii a 
Keshet s-a referit la Deontologia în mass
media, într-un panel de discuţii la care 
au participat preşedintele Active Watch, 

Mircea Toma, jurnaliştii Attila Somfalvi şi 
Petre M. Iancu.

Attila Somfalvi, care a avut şi rolul de 
moderator al panelului, a vorbit în des-
chidere despre implicaţiile fenomenului 
fake news: „Din ultimele studii pe care 
le-am consultat, am aflat că ştirile false 
se răspândesc mult mai uşor, ne este 
mult mai uşor să credem ştiri false. Can-
titatea de informaţii la care avem acces 
este imensă şi nu avem timpul necesar 
de a discerne între aceste informaţii. De 
asemenea, majoritatea informaţiilor nu 
le citim până la capăt, dar le dăm mai 
departe celorlalţi, le împărtăşim simplu, 
cu butonul de share”, a spus vorbitorul.

Jurnalistul Petre M. Iancu consideră 
că „mai mult decât oricând, criza demo-
craţiilor la care asistăm în lumea liberă 
este o criză a presei şi a încrederii în 
presă. Din cauza acestei crize s-a ajuns 
la fenomene care ni s-ar fi părut de ne-
imaginat: Donald Trump, Viktor Orbán, 
Brexit etc. Această criză vine şi în siajul 
exagerării acestei ideologii a corectitudinii 
politice. În acest context, lumea a început 
să adopte alte exagerări. Iar jurnaliştii joa-
că un rol extrem de important în această 
chestiune. Reţeta mea ca jurnalist este 
să ader cât mai atent la realităţi şi istorie. 
Fără acestea două nu există libertate. 
Nu mai este nevoie doar să informăm, ci 
şi să analizăm şi să ajutăm oamenii să 
discearnă”, a spus Petre M. Iancu.

În final, Mircea Toma a vorbit despre 
nevoia educării şi responsabilizării con-
sumatorului de presă şi informaţie, în 
general: „Nu cred că ţinta este să recu-
perăm încrederea cititorilor în ziarişti, ci, 
dimpotrivă, să dezvoltăm spiritul critic al 
publicului, care ar trebui să se îndoiască 
de fiecare jurnalist în parte. Am văzut, 
spre exemplu, foarte mulţi oameni care 
s-au strâns în Piaţa Victoriei pentru că 
s-au uitat foarte mult timp doar la o anu-
mită televiziune. Cel mai important este 
să educăm cetăţeanul să discearnă cu 
propria minte ce este adevărat sau nu. 
Totul începe cu educarea fiecăruia dintre 
consumatori.

În urmă cu mulţi ani am beneficiat de 
o bursă de cercetare de la o fundaţie a 
lui George Soros. Acolo am văzut cât de 
importantă este ideea competenţei în 
mass-media şi, când m-am întors acasă, 
am reuşit să introducem un asemenea 
curs opţional la liceu, în care să se pre-
dea competenţe în mass-media. Pentru a 
frâna fenomenul ştirilor false în România 
avem instrumentele necesare. Problema 
este că nu sunt folosite eficient”. 

Cea de-a 12-a ediţie a Keshet s-a în-
cheiat cu proiecţia filmului „Oslo Diaries”, 
o coproducţie Israel-Canada, regizată de 
Mor Loushy şi Daniel Sivan, care spune 
povestea unor discuţii de pace între isra-
elieni şi palestinieni, din anii ’90.

GEORGE GÎLEA

Omagiu eroilor evrei

Premii pentru  
doi scriitori 

români de origine 
evreiască

Recent au fost acordate premiile Uni-
unii Scriitorilor din România pentru anul 
2017. Din juriu au făcut parte Dan Cris-
tea (preşedinte), Al. Călinescu, Gabriel 
Dimisianu, Ioan Holban, Mircea Mihăieş, 
Nicolae Oprea şi Răzvan Voncu.

Printre laureaţi s-au numărat şi doi 
autori de origine evreiască. Astfel, Pre-
miul pentru proză i-a fost acordat lui 
Andrei Cornea, pentru volumul „Lanţul 
de aur”, apărut la Editura Humanitas.

La prima ediţie a Premiului „Con-
stantin Ţoiu”, acordat în cadrul Galei 
Premiilor Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, juriul alcătuit din Nicolae Manolescu 
(preşedinte), Varujan Vosganian, Gabri-
el Chifu, Daniel Cristea-Enache, Sorin 
Lavric şi Răzvan Voncu l-a desemnat 
laureat pe Radu Cosaşu pentru Opera 
Omnia.

Felicitări, câştigătorilor!

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România şi Comunita-
tea Evreilor din Bucureşti i-au comemorat, la Cimitirul Filantro-
pia, pe evreii căzuţi în războaiele pentru apărarea României. 
Ceremonia a început cu o slujbă religioasă, în prezenţa lui Paul 
Schwartz, preşedintele Comunităţii Evreilor din Bucureşti, a lui 
Silviu Vexler, deputat în Parlamentul României, şi a lui Eduard 
Kupferberg, secretar general al F.C.E.R.

„Pe câmpul de luptă, gloanţele şi obuzele nu au separat 
creştinii de evrei. În Primul Război Mondial au participat toţi 
evreii care puteau să poarte o armă. Procentajul evreilor 
participanţi la război este similar cu procentajul populaţiei 
majoritare româneşti aflate sub arme. Ploaia arată că şi cerul 
plânge toţi morţii care au luptat pentru România, nu numai în 
Primul Război Mondial, ci şi în al Doilea Război Mondial şi, 
anterior, în Războiul de Independenţă. Este un semn dumne-
zeiesc această ploaie. Regretăm toţi morţii care s-au sacrificat 
pentru ca noi să trăim într-o ţară independentă, liberă şi cu 
mari perspective de viitor”, a spus ing. Paul Schwartz, înaintea 
depunerii coroanelor de flori.

La ceremonia solemnă de la Cimitirul Filantropia din Bucu-
reşti au depus coroane de flori, în memoria ostaşilor căzuţi pe 

câmpurile de luptă pentru apărarea României, reprezentanţi ai 
Ministerului Apărării Naţionale, F.C.E.R., C.E.B. şi B’nai B’rith 
România.

Deputatul Silviu Vexler a amintit despre proiectul de lege 
adoptat în Parlamentul României, pe care l-a iniţiat împreună 
cu ministrul Apărării, Mihai Fifor. Proiectul prevede ca anul 
viitor să fie construit un memorial al eroilor evrei din Primul 
Război Mondial, în semn de respect pentru eroii care au luptat 
pentru România.

Eduard Kupferberg a subliniat că „mulţi dintre eroii evrei 
care au luptat în război nu aveau nici măcar cetăţenia română, 
s-au prezentat voluntar. În tradiţia noastră, în religia noastră, se 
spune că binele ţării este şi binele poporului evreu, iar în ţara 
în care trăiesc, aceştia trebuie să facă totul pentru a fi bine. 
Să le fie memoria binecuvântată!”

Monumentul dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru 
România în timpul Primului Război Mondial va fi un simbol al 
recunoştinţei poporului român pentru loialitatea celor aproape o 
mie de evrei care s-au jertfit pentru apărarea ţării. Monumentul va 
fi finanţat de Ministerul Apărării şi ar urma să fie finalizat în 2019.

ANDRA DUMITRU

Keshet 12 la Bucureşti
E. Kupferberg (stg.), Attila Somfalvi, Cristian Diaconescu, Liviu Rotman şi Petre M. Iancu
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Festivalul a fost deschis vineri, 25 mai, 
în curtea Colegiului Naţional „Roman-Vo-
dă”, liceul absolvit de M. Blecher în 1927. 

Primarul municipiului Roman, Lucian 
Ovidiu Micu, şi-a exprimat bucuria de a 
fi prezent la un festival care devine tradi-
ţional şi căruia îi va acorda în continuare 
sprijinul său. Felicitându-i pe voluntari (cei 
mai mulţi, elevi de la „Roman-Vodă”), el a 
împărtăşit celor prezenţi dorinţa dezvol-
tării festivalului de la un an la altul, cu un 
public cât mai larg.

Mărturii vizuale
Cornelia Jora, custode al muzeului 

„Casa Hogaş”, a prezentat o serie de ex-
ponate despre M. Blecher: ediţia princeps 
a romanului „Inimi cicatrizate”; cartea 
„Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei” 
(Doris Mironescu, principalul exeget al 
lui M. Blecher); patru numere din revista 
„Frize”, în care M. Blecher şi-a publicat 
primele lucrări; imagini din colecţia Saşa 
Pană, căruia i-a fost încredinţată lădiţa cu 
manuscrise ale lui M. Blecher; o cronică 
semnată de M. Sebastian asupra operei 
blecheriene; numărul din iunie 1938 al 
revistei „Hasmonaea”, în care a apărut 
prima referinţă critică postumă despre 
unicitatea literaturii lui M. Blecher; o 
reclamă din epocă a cărţilor de succes 
publicate la Editura Alcalay (inclusiv 
„Inimi cicatrizate”). După anul 2000, M. 
Blecher a devenit un autor tradus intens, 
alături de Steinhardt şi Cărtărescu, fiind 
cunoscut în nouă limbi.

Seara a fost încheiată în curtea Co-
legiului Naţional „Roman-Vodă”, cu un 
concert susţinut de Ansamblul studenţesc 
de percuţie al Academiei de Muzică „Gh. 
Dima”. 

O monografie exemplară
A doua zi a festivalului, cea mai densă, 

a debutat la Biblioteca Municipală „Geor-
ge Radu Melidon”, condusă de Cristina 
Panaite, care a moderat lansarea celei 
de-a doua ediţii, revizuite şi adăugite, a 
volumului „Viaţa lui M. Blecher. Împotriva 
biografiei”, de dr. Doris Mironescu, lect. 
univ. dr. la Facultatea de Litere a Univer-
sităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. La prezidiu 
s-au aflat conf. univ. dr. Nicoleta Popa 
Blănariu, Facultatea de Litere a Univer-
sităţii „V. Alecsandri” din Bacău; lect. 
univ. dr. Adrian Jicu, în cadrul aceleiaşi 
instituţii; dr. Adrian G. Romila, scriitor şi 
critic literar, şi autorul.

La eveniment a fost prezent Laurenţiu 
Dan Leoreanu, deputat de Neamţ, care 
a salutat această „acţiune remarcabilă 
a Asociaţiei «Anima Intelligentia»” şi a 
observat cu satisfacţie o participare tot 
mai numeroasă şi mai diversă, pentru 
a onora un scriitor apreciat nu numai în 
România, ci şi peste hotare.

Conf. univ. dr. Nicoleta Popa Blă-
nariu a amintit că M. Blecher este un 
autor profund atipic şi, prin raportare la 
viziunea criticului evreu american Harold 
Bloom, tocmai stranietatea lui (înţeleasă 
ca originalitate) îi legitimează intrarea în 

canonul literar. Dr. Mironescu nu propune 
o biografie imaginară, ci oferă o imagine 
credibilă a lui M. Blecher, fără excesele 
mitizante ale criticii romantice, a rezumat 
vorbitoarea.

Dr. Adrian G. Romila a afirmat că M. 
Blecher şi-a devansat epoca; a creat o 
literatură în care raportul dintre biografie 
şi operă este ambiguu, calitate observată 
şi analizată cu fineţe de dr. Mironescu. 
M. Blecher este şi el un autor mort de 
tânăr, aşa cum au fost, după el, Mihail 
Sebastian, Nicolae Labiş, Cristian Popes-
cu, Sorin Stoica ş.a. Dr. Romila a făcut 
referire la însemnările despre M. Blecher 
din Jurnalul lui Sebastian: „El trăieşte în 

intimitate cu moartea. Nu cu o moarte 
abstractă, nebuloasă, cu termen lung. E 
moartea lui, precisă, definită, cunoscută 
în detalii, ca un obiect. Ce îi dă curajul 
să trăiască? Ce îl susţine? Nu e nici 
măcar disperat. Nu înţeleg, mărturisesc 
că nu înţeleg. De câteva ori aş fi izbucnit 
în lacrimi privindu-l. Noaptea l-am auzit 
gemând din odaia lui, ţipând – şi am simţit 
că mai e cineva în casă, afară de noi, 
cineva care era moartea, destinul – nu 
ştiu cine” (30 septembrie 1936). Volumul 
lui Doris Mironescu se alătură referinţelor 
bibliografice obligatorii înţelegerii lui M. 
Blecher, printre care „Suferinţele tânărului 
Blecher“, de Radu G. Ţeposu (1996), şi 
„Max Blecher şi noua estetică a roma-
nului românesc interbelic“, de Gheorghe 
Glodeanu (2005).

Lect. univ. dr. Adrian Jicu a adus în 
discuţie două concepte, „provincie” şi 
„eroism”. Doris Mironescu ne întoarce 
în timp, face un exerciţiu de revigorare a 
memoriei culturale, reconstituie exemplar 
atmosfera orăşelului Roman din perioada 
interbelică: „Mizeria, praful, putreziciu-
nea, golul, imitaţia kitsch, meschinăria ac-
tului de consum, degradarea, frumuseţea 
falnică şi tristeţea lucrurilor care nu mai 
sunt la modă devin prezenţe de marcă 
ale oraşului de provincie blecherian”. 
Eroismul, ca „ansamblu al calităţilor care 
nasc admiraţie” şi ca „însuşire morală 
superioară”, îl defineşte foarte bine pe 
M. Blecher, scriitor care, prin curiozitate 
intelectuală şi spirit creator, întreprinde 
„călătorii interioare, acolo unde începe 
viaţa adevărată”. 

Lect. univ. dr. Doris Mironescu a mul-
ţumit invitaţilor şi a afirmat că, în exerciţiul 
de reconfigurare a oraşului natal, Roman, 
l-au ajutat mai curând scriitorii decât bi-

ografii. Unul dintre ei a fost M. Blecher, 
care în volumul „Întâmplări în irealitatea 
imediată” a descris un oraş fără nume, în 
care a recunoscut Romanul. A doua ediţie 
a cărţii lansate astăzi (Humanitas, Bucu-
reşti, 2018) era necesară; prima (Timpul, 
Iaşi, 2011) avusese un tiraj restrâns şi se 
epuizase, iar pentru a doua a aprofundat 
analiza literaturii lui M. Blecher şi a rafinat-o 
stilistic. Anul trecut a realizat o ediţie critică 
a operei blecheriene (1600 de pagini), 
publicată sub egida Academiei Române, 
la Editura Muzeului Literaturii Române. 
Adunând materiale pentru această ediţie 
– multe dintre ele, inedite sau semi-inedi-
te (publicate cândva, apoi uitate de toată 
lumea) –, a descoperit lucruri noi. Harta 
călătoriilor lui M. Blecher s-a completat, 
exegetul putându-l urmări mai îndeaproape 
(o oprire la Viena, la jumătatea anului 1933; 
ordinea exactă a deplasărilor sale, între 
Bucureşti, Braşov, Techirghiol şi Roman; 
prin corespondenţă, a luat contact cu un 
nod al reţelei suprarealiste – filosofi, eseişti, 
poeţi) şi restituindu-l cititorilor de astăzi.

Geografie literară
Următorul eveniment, denumit „GPS 

literar – Pe urmele lui Max Blecher”, a fost 
coordonat de Doris Mironescu şi a propus 
parcurgerea unui traseu care a pornit 
de la Biblioteca Municipală, cu diferite 
opriri: Piaţeta „M. Blecher”, aflată lângă 
Primărie; Colegiul Naţional „Roman-Vo-
dă”, pe care M. Blecher l-a urmat la nivel 
gimnazial şi liceal (nu a continuat studiile 
la Iaşi, pe de o parte, din cauza perse-
cuţiilor îndreptate asupra evreilor, pe de 
altă parte, datorită fascinaţiei Parisului), 
Parcul Municipal, strada Ştefan cel Mare.

În Parcul Municipal, Ionuţ Caras, actor 

al Teatrului Naţional din Cluj-Napoca, a 
citit un fragment din „Întâmplări în irea-
litatea imediată”. Pe strada Ştefan cel 
Mare, vizavi de posibilul loc unde fusese, 
pe vremuri, cinematograful descris de M. 
Blecher în „Întâmplări...“,Vlad Pânzaru, 
actor al trupei de teatru „Gong” din Ro-
man, a oferit un decupaj epic adecvat 
temei, dar şi lectura schiţei „Ioniţă Cubi-
ţă”, publicată pentru prima dată în anul 
2000, la Editura Hasefer, în volumul „M. 
Blecher, mai puţin cunoscut”.

Întâlnire cu traducătorii  
lui M. Blecher

La Primăria municipiului Roman s-a 
desfăşurat evenimentul „Max Blecher 
pe meridianele lumii” – moderat de Doris 
Mironescu –, o întâlnire cu traducătorii 
din italiană, polonă, portugheză (varianta 
braziliană) şi neerlandeză a operei lui M. 
Blecher, şi anume Bruno Mazzoni, Joan-
na Kornaś-Warwas, Fernando Klabin, 
respectiv Jan H. Mysjkin.

Bruno Mazzoni, profesor de limba 
şi literatura română la Universitatea din 
Pisa, specializat în filologie romanică la 
Universitatea „Federico II” din Napoli, a 
tradus în italiană din opera lui M. Blecher 
(„Întâmplări în irealitatea imediată“, 2012; 
„Inimi cicatrizate“, 2018), Mircea Cărtă-
rescu, Anei Blandiana, Hertei Müller.

Din discuţiile purtate cu regretatul 
coleg romanist Marco Cugno, a reieşit 
necesitatea traducerii în italiană a unor 
autori români din perioada interbelică. A 
descoperit literatura lui M. Blecher, „de 
o anvergură europeană”, iar traducerea 
primului roman a fost publicată după 
şase ani, la Editura Keller din Rovereto, 
beneficiind de o foarte bună receptare 

critică. Surpriza editorului a fost succe-
sul pe care l-a înregistrat şi traducerea 
„Inimilor cicatrizate”.

Joanna KornaśWarwas, directoarea 
Şcolii de Limbi Străine „CaLITaTe” din 
Cracovia, specializată în filologie română 
la Universitatea „Jagiellonă” din acelaşi 
oraş, s-a remarcat prin traducerea în po-
lonă a unor opere semnate de M. Blecher 
(„Întâmplări...“, 2013; „Vizuina luminată“, 
în curs de apariţie), Mircea Cărtărescu, 
Dan Lungu, Gellu Naum, Ioan Es. Pop, 
Varujan Vosganian, Ana Blandiana, Lu-
cian Boia. Pe M. Blecher l-a descoperit în 
urma lecturii volumului de critică „Arca lui 
Noe“, al lui Nicolae Manolescu, unde au 
frapat-o similitudinile biografice şi stilistice 
cu Bruno Schultz, unul dintre autorii pre-
feraţi ai vorbitoarei. În Polonia, traducerea 
romanului „Întâmplări...“ a contribuit la 
elaborarea şi publicarea a numeroase 
studii comparative între cei doi autori evrei, 
inclusiv disertaţii şi teze de doctorat.

Fernando Klabin, fost ataşat cul-
tural în cadrul Ambasadei Braziliei la 
Bucureşti, specializat în ştiinţe politice 
la Universitatea din Bucureşti, dar şi în 
filologie, cu o disertaţie asupra operei lui 
M. Blecher, actor şi producător, a tradus, 
în portugheza braziliană, din scrierile lui 
M. Blecher („Corp transparent“, 2010; 
„Întâmplări...“, 2013; „Inimi cicatrizate“, 
2016), Celan, Steinhardt, Cioran, Noica, 
Eliade, Blaga. El a precizat că, în calitate 
de traducător, a întâmpinat dificultăţi în 
a convinge editurile că literatura română 
merită citită. Nu exista concurenţă în 
direcţia lui de cercetare, dar nici interes 
din partea publicului. Ultima carte tradu-
să din limba română data din anii ’50. A 
fost o luptă, iar în prezent ecoul lui M. 
Blecher în Brazilia este destul de bun. 
În 2013, primul tiraj al „Întâmplărilor...“ a 
fost de 1000 de exemplare, ulterior fiind 
suplimentat cu acelaşi număr. Vorbitorul 
a apreciat că este încurajator că un au-
tor total necunoscut până atunci a fost 
retipărit. Există o nişă de cititori care au 
început să preţuiască literatura română, 
dovadă fiind ceilalţi autori din a căror 
operă a tradus Fernando Klabin.

Jan H. Mysjkin, poet şi traducător de 
origine belgiană, specializat în cinema-
tografie, filozofie şi literatură comparată, 
la Bruxelles şi la Gand, a transpus în 
neerlandeză opera unor autori ca M. 
Blecher („Întâmplări...“, 2011; „Inimi ci-
catrizate“, 2015; „Vizuina luminată“, în 
curs de apariţie, un fragment al acestui 
ultim roman publicându-l încă din 2010, 
în revista „Câinele salin”, din Flandra), 
Mihail Sebastian, Nichita Stănescu, 
Constantin Abăluţă, Cristian Popescu, 
Daniel Bănulescu, Doina Ioanid. Cu 15 
ani în urmă, scriitorul Constantin Abăluţă 
i-a recomandat lectura lui M. Blecher. 
Datorită traducerii, un scriitor necunoscut, 
M. Blecher, a fost desemnat „autorul săp-
tămânii” în paginile N.R.C. Handelsblad, 
una dintre cele mai prestigioase reviste 
literare din Ţările de Jos, având un tiraj 
de 250.000 de exemplare.

Muzică şi teatru
Ziua a fost continuată cu un concert 

de muzică clasică susţinut de Cvartetul 
„Colosseum” din Iaşi, primul desfăşurat în 
curtea Bibliotecii Municipale din Roman. 

Următoarea acţiune a fost interpreta-
rea cu inteligenţă şi sensibilitate a poe-
mului „Urletul” (Howl, 1956), al poetului 
evreu american Allen Ginsberg (1926-
1997), figură controversată a generaţiei 
beat, de actorul Ionuţ Caras, în scenogra-
fia acustică a lui Vasile Gherghel. Poemul 
face trimitere la teme precum războiul, 
distrugerea, homosexualitatea, drogurile, 
durerea, moartea: „Am văzut cele mai lu-
minate minţi ale generaţiei mele/ distruse 
de nebunie, flămânzind isterice, goale,/ 
târându-se în zori pe străzile negrilor/ în 
căutarea unei înţepături furioase...”

Ziua a fost încheiată cu două concer-
te, unul susţinut de Ferenc Ségercz şi 
trioul său, iar celălalt de trupa Trei Parale, 
ambele fiind deosebit de apreciate şi 
ovaţionate.

Blecher Fest, ediţia a II-a
În perioada 25-27 mai 2018, la 80 de ani de la 

moartea lui M. Blecher, la Roman a avut loc a 
doua ediţie a Blecher Fest, un eveniment cul-
tural de substanţă, care a reunit traducători 
şi critici literari, elevi ai Colegiului Naţional 
„Roman-Vodă”, artişti recunoscuţi la nivel 
naţional şi internaţional. Programul a inclus 
comunicări ştiinţifice şi spectacole. Festivalul 

a fost organizat de Asociaţia „Anima Intelli-
gentia”, un ONG din Roman (fondat de Irina 

Mihălcuţ, manager de proiecte; membri: Alina 
Donosă, specialist în comunicare; Andreea-Olivia 

Farcaş, psiholog; Ciprian Fechetă, inginer; Sebastian 
Hrib, fondatorul Kult Hub; Vasile Gherghel, muzician; Emilian Pal, 
poet) dedicat dezvoltării personale a tinerilor şi extinderii relaţiilor 
socioculturale. Partenerii au fost UN Youth Romania, PK, Munay Life, 
Asociaţia Muşatinii, The Digital Labs, C.E. Roman, Kult Hub, Asociaţia 
cultural-artistică „Gong” din Roman, Biblioteca Municipală „George 
Radu Melidon”, Bursa Binelui, Flanders Literature, Alternative Smart 
Advertising. Sponsorii au fost Primăria municipiului Roman, Casa Ro-
maşcană, F.C.E.R.-C.M., Pizza 21, Farcaş Construct, Nemţeana, Bizzon 
Wheels. Partenerii media au fost TVR Iaşi, Bookaholic.ro, Observator 
cultural, TopAll şi Revista OK.

(Continuare în pag. 21)
CLAUDIA BOSOI
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I U D A I C A

Şabat, regina 
iudaismului

Tora şi tradiţia iudaică prezintă ziua 
de Şabat ca zi de sărbătoare. Conform 
Torei, Dumnezeu a creat lumea în şase 
zile, iar în ziua a şaptea, Şabat (respec-
tiv sâmbăta), El s-a odihnit. De aceea, 
în acea zi trebuie să se odihnească şi 
oamenii. Însuşi cuvântul ebraic „şabat” 
provine de la rădăcina ”ş b t”, din care 
este format verbul „laşevet”, cu sensul: 
a şedea, a se odihni. Obligaţia evreului 
este de a da odihnă tuturor în această 
zi. Conform tradiţiei iudaice, Şabatul 
începe vineri seară după asfinţitul soa-
relui şi se încheie a doua zi, sâmbătă 
seară, după apariţia a trei stele pe cer. 
Ora intrării şi ieşirii Şabatului diferă de 
la loc la loc. Conform normelor halahice, 
există munci şi lucrări interzise de Şa-
bat. Tradiţia iudaică a preluat nu numai 
norme halahice, ci şi datini şi obiceiuri 
de Şabat. 

Această zi de odihnă a fost compa-
rată cu o regină, căreia i-au fost atribuite 
numeroase calităţi. Şabatul a devenit o 
zi sfântă, cununa creaţiei. Regina Şabat 
a fost onorată în rugăciune, dar şi în lite-
ratura, muzica şi arta plastică evreiască 
laică. Era bucuria odihnei după o săptă-
mână de lucru. Această zi a devenit atât 
o „zi sfântă”, dedicată lui Dumnezeu şi 
studiului, cât şi o sărbătoare de familie. 
Poeţii şi scriitorii care au descris-o, unii 
religioşi, dar alţii complet laici, au fost 
impresionaţi de frumuseţea şi pacea 
serii de ajun de Şabat, când toţi evreii 
erau liniştiţi, nu se gândeau la suferin-
ţa şi activitatea zilnică, se bucurau de 
frumuseţea lumânărilor de Şabat, de 
odihna din această zi.

Printre scriitorii ebraici de elită care 
au dedicat versuri frumuseţii Şabatului 
a fost Haim Nahman Bialik (1873-1934), 
poetul renaşterii naţionale evreieşti. 
Bialik a fost un poet laic, dar profund 
impresionat de tradiţia iudaică şi de fol-
clorul evreiesc. Amintim poezia lui „Re-
gina Şabat” (Şabat HaMalkah), care în 
patru strofe exprimă dragostea evreului 
pentru Şabat, pentru ziua liberă, sfântă, 
de odihnă, pentru pacea acestei zile – şi 
pentru pace în general, ca şi speranţa 
păcii. Această poezie descrie atât bucu-
ria evreului la primirea Şabatului, cât şi 
regretul său la despărţirea de Şabat, cu 
speranţa că Şabatul va reveni curând, 
peste o săptămână. Ca şi într-un cân-
tec tradiţional ebraic, Regina Şabat (în 
limba ebraică, de genul feminin) vine 
însoţită de îngerii păcii. Poezia a fost 
tradusă în limba română în anul 1975 de 
către regretatul poet Sebastian Costin 
şi publicată în volumul său de traduceri 
din poezia ebraică, iar în anul 1979 tra-
ducerea a fost reprodusă de regretatul 
scriitor Şlomo Leibovici-Laiş în volumul 
„Şabat, cununa creaţiei”. 

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

I d i ş  –  o  l i m b ă  a p a r t e
Exilul evreilor în Europa a fost mult mai greu decât în Babi-

lonia. În Babilonia se vorbea aramaica, o limbă foarte apropiată 
de ebraică. Limbile vorbite în Europa erau total diferite. Erudiţii 
au continuat să stăpânească ebraica, dar ei erau puţini. Cei 
mai mulţi cunoşteau doar limba ţării. Din dorinţa de a păstra în 
aceste grele condiţii identitatea, au fost create limbi evreieşti 
locale, cele mai răspândite fiind iudeo-araba, iudeo-spaniola, 
cunoscută ca ladino, şi iudeo-germana, cunoscută ca idiş. 
Pronunţarea limbii de bază a fost puţin schimbată şi s-au 
adăugat multe cuvinte evreieşti. 

Cu timpul, aceste limbi s-au îndepărtat de limba-sursă. 
Fiecare şi-a urmat cursul firesc, adaptându-se nevoilor de 
exprimare ale fiecărui neam. Astăzi, unui vorbitor de germană 
îi va fi foarte greu să înţeleagă ce se vorbeşte în idiş.

În Spania arabă, deşi cele mai importante cărţi au fost scrise 
în ebraică, unele cărţi destinate unui public mai larg au fost 
scrise în limba locală. Maimonide, de pildă, a scris „Călăuza 
Rătăciţilor” în iudeo-arabă. Cartea a fost tradusă în ebraică 
doar câteva generaţii mai târziu.

Erudiţii din nordul Europei nu le-au urmat pilda. Cărţile, chiar 
cele adresate publicului larg, au fost scrise exclusiv în ebraică. 
Doritorii de învăţătură nu aveau decât să-şi caute un dascăl 
care să le traducă cele scrise. Dascălul citea şi le traducea 
în idiş. Cu timpul, unii deprindeau ebraica, dar cei mai mulţi 
rămâneau la mila dascălilor. 

Ulterior, unele dintre aceste tălmăciri au fost aşternute în 
scris. A fost folosit alfabetul ebraic, deoarece evreii îl cunoşteau 
din cărţile de rugăciune. Alfabetul local le era celor mai mulţi 
străin. A fost nevoie şi de unele adaptări. Litera ע (ain), a cărei 
pronunţare se pierduse deja, a fost folosită pentru vocala „e”. 
De asemenea s-au găsit soluţii ingenioase pentru „f” la începu-
tul cuvântului, „c” moale şi „g” moale, care nu au paralelă în 
limba ebraică. Presupun că au fost folosite principiile după care 
se scriau numele persoanelor şi ale locurilor în actele juridice 
scrise în ebraică sau aramaică, dar nu am dovezi în acest  
sens. 

Unele din aceste tălmăciri au avut şansa să fie aşternute pe 
hârtie şi chiar să vadă lumina tiparului sub numele „Ivre Taiitş”, 
care s-ar putea traduce „ebraica [tălmăcită în] germană [adică 
idiş]”. Uneori, ele sunt traduceri fidele, dar de cele mai multe 
ori divagau în istorisiri morali zatoare, aşa cum se adresau 
dascălii unui public mai puţin educat. Am găsit astfel de texte 
în cărţi de rugăciune vechi, plasate în partea de jos a paginii, 
sub titlul ע”ט, prescurtare de la „Ivre Taiitş”.

O importantă carte scrisă şi tipărită în idiş a fost „Ţene 
veRene”. Însuşi titlul ei, bazat pe un verset din „Şir Haşrim“ 
(Cântarea Cântărilor), un imperativ plural feminin, arată că ea 
era adresată în special femeilor, în acele vremuri mai puţin 
cunoscătoare de ebraică. O colecţie de poveşti din Tora, îmbi-
nate cu pasaje din Midraş şi istorii moralizatoare, era menită să 
aducă unor cercuri largi un minimum de cultură iudaică, dar mai 
ales un puternic îndemn spre evlavie. În zilele noastre, cartea 
aproape că a fost dată uitării. În ebraică a fost tradusă din ladino 
o carte asemănătoare numită „Meam Loez”, care i-a luat locul. 

O valoroasă carte scrisă în idiş sunt memoriile pe care le-a 
scris Glueckel din Hamlen, o femeie de afaceri care a trăit în 
jurul anului 1700 şi care rămăsese văduvă. Cartea s-a păstrat 
ca document de familie până ce a văzut lumina tiparului, în 
anul 1896. 

Ataşamentul faţă de limba ebraică şi odată cu el refuzul de 
a folosi orice altă limbă, chiar şi idiş, nu s-a limitat la cărţi. Au 
fost perioade în care, în faţa tribunalelor rabinice, era acceptată 
numai pledarea în ebraică. Mai mult, chiar şi predica, a cărei 
menire este să fie înţeleasă de o audienţă largă, trebuia să se 
desfăşoare în ebraică. Am auzit că la Sighet au fost sinagogi 
care au păstrat acest obicei până la momentul dezrădăcinării, 
în anul 1944. 

Astăzi ne este poate mai uşor să înţelegem. Dacă nu ar 
fi păstrat înaintaşii noştri cu atâta determinare limba ebraică, 
nu se ştie dacă ar fi avut loc miracolul renaşterii limbii ebraice, 
fără de care Statul Israel este greu de imaginat. 

Răspândiţi în estul Europei, evreii nu au renunţat la limba 
idiş, ci doar au îmbogăţit-o cu cuvinte slave. Ea a devenit limba 
comună a tuturor evreilor din centrul şi estul Europei. Ea le 
permitea într-o oarecare măsură comunicarea cu autorităţile 
germane şi austriece, care, în acele vremuri, şi-au extins mult 
stăpânirea spre est. Autorităţile germane şi austriece au profitat 
de acest fapt şi în recensăminte i-au numărat pe evrei ca etnici 
germani pentru a dovedi cum că ar fi majoritari în acele zone. 

Ceea ce a fost iniţial o punte către populaţia locală a devenit 
o stavilă. În une le cazuri, evreii au deprins limba vecinilor. În 
altele, vecinii au deprins limba idiş. Cel mai interesant caz l-am 
întâlnit într-un sat arăbesc din sudul Galileei. Am cunoscut acolo 
un bărbat care purta porecla „idiş”. Pe vremuri, lucrase la un 
patron evreu nou-venit din Ungaria, care nu a reuşit să deprindă 
ebraica, darămite araba, şi încerca să se facă înţeles... în idiş. 
De nevoie, tânărul arab a deprins limba idiş!

Prim-rabin RAFAEL SHAFFER

Tora a revenit în „Sinagoga-diamant” din Caransebeş
Oraş cărăşan la poale de munte, cu 

iz de burg austro-ungar, Caransebeşul 
a găzduit recent o întâlnire de suflet a 
şase comunităţi, la iniţiativa preşedintelui 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Şabatonul a 
reprezentat, în primul rând, o extrem de 
plăcută surpriză – o sinagogă precum 
o bijuterie, invitaţi de seamă, seară de 
Şabat impresionantă, cazare în spaţii 
plăcute şi de calitate, dezbateri relaxate şi 
amicale. Ce îţi poţi dori, de fapt, mai mult 
de la o asemenea întâlnire comunitară?

Programul a debutat cu primirea Su-
lului de Tora, oferit de Federaţie acestei 
obşti renăscute. Amfitrion al ceremoniei 
a fost tânărul Ery Pervulescu, cel care la 
vârsta de 16 ani a preluat soarta acestei 
mici comunităţi. La vremea aceea toţi, 
inclusiv primarul Caransebeşului, l-au pri-
vit cu uimire pe băiatul care, între teze şi 
extemporale, lupta pentru revenirea celor 
câţiva evrei la comunitate, pentru reno-
varea Sinagogii sau păstrarea în condiţii 
decente a cimitirului. La trei ani distanţă, 
tânărul a plecat să studieze la Bucureşti, 
iar responsabil al micuţei obşti a devenit 
stomatologul Florin Schwartz. Acesta 
continuă cu dedicare acelaşi demers de 

renaştere a comunităţii. Aşa cum afirma la 
evenimentul festiv preşedintele Comuni-
tăţii Evreilor din Lugoj, ing. Ivan Bloch,  de 
care ţine şi această obşte, inima sa este 
egal ataşată atât de Sinagoga din Lugoj 
cât şi de cea din Caransebeş, precum 
şi de cele două orgi funcţionale din cele 
două maiestuoase lăcaşuri de cult.

Cel mai emoţionant moment al eveni-
mentului l-a reprezentat preluarea efec-
tivă a noului Sul de Tora. Preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, prim-rabinul 
Rafael Shaffer, cantorul Emanuel Pusztai 
şi toate celelalte personalităţi evreieşti 
prezente au înconjurat frumoasa Sina-
gogă, înveşmântaţi în talit.

Dr. Aurel Vainer a vorbit despre aceas-
tă „Sinagogă-diamant a evreimii din Ro-
mânia”, una dintre cele mai frumoase şi 
impresionante construcţii ce se găsesc în 
ţara noastră. De asemenea, domnia-sa a 
evocat „minunea” de la Caransebeş, felul 
în care această comunitate a renăscut. 
Întreaga întâlnire a fost o iniţiativă a pre-
şedintelui F.C.E.R., susţinut de directorul 
JDC pentru România, Israel Sabag. 

Primarul urbei, Felix Borcean, este un 
susţinător al păstrării patrimoniului local 
şi, la cererea repetată şi foarte insistentă 
a lui Florin Schwartz şi a lui Ery Pervu-

lescu, a răspuns de fiecare dată pozitiv. 
Reparaţii la Sinagogă, dar şi întreţinerea 
cimitirului sunt priorităţi ale domniei-sale, 
motiv pentru care, cu ocazia acestui 
Şabaton, a primit, chiar din partea pre-
şedintelui F.C.E.R., Medalia „Prieten al 
Comunităţii Evreilor din România”. 

Secretarul General al F.C.E.R., Edu-
ard Kupferberg, unul dintre cei care au 
contribuit la organizarea evenimentului, 
a vorbit emoţionant despre însemnătatea 
Şabatului şi felul în care evreii îşi concen-
trează atenţia asupra timpului, ca axă 
determinantă a vieţii. Şabatul reprezintă 
temelia şi piatra de hotar a săptămânii, 
implicit a felului în care este trăită viaţa 
omului. Timpul este prima creaţie a lui 
Dumnezeu, a subliniat vorbitorul.

Rugăciunea de Kabalat Şabat, rostită 
de prim-rabinul Shaffer şi de cantorul 
Emanuel Pusztai, a readus în lăcaşul de 
cult o atmosferă care nu a mai existat 
acolo de foarte multe decenii, iar apoi, 
într-un cadru foarte elegant, a avut loc 
cina de Oneg Şabat. 

Şabatonul a prilejuit şi o mai bună cu-
noaştere a oraşului, printr-un tur oferit de 
organizatori, prezentări foarte interesante 
despre Şabat şi despre Tora ca „ghid de 
management”, susţinute de prim-rabinul 
Shaffer şi de Eduard Kupferberg, în cali-
tate nu numai de secretar general, ci şi de 
director al Cancelariei Rabinice. Havdala 
a oferit ocazia unei mai bune cunoaşteri 
între membrii comunităţilor din aceeaşi 
regiune. 

Masa rotundă, moderată de pre-
şedintele Aurel Vainer, cu participarea 
preşedintelui Comunităţii Evreilor din 
Lugoj, Ivan Bloch, a prim-rabinului Rafael 
Shaffer, a secretarului Comunităţii din 
Craiova, Francisc Abraham, a preşedintei 
Comunităţii din Timişoara, Luciana Fried-
mann, a secretarului general al Federaţi-
ei, Eduard Kupferberg, şi a preşedintelui 

Comunităţii din Deva, Liviu Lăcătuşu, a 
fost de fapt o discuţie plăcută şi interesan-
tă despre problematica specifică fiecăreia 
dintre comunităţile prezente. 

Întâlnirea de la Caransebeş a fost 
prima ediţie a unui eveniment care se 
doreşte a deveni o tradiţie, spre bucuria 
celor care au luat parte la programul-pilot.

LUCIANA FRIEDMANN

Rafael Shaffer

Ery Pervulescu
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A.G.: Cum aţi trăit acele vremuri?
I. Sz.: Toate prietenele mele erau 

creştine, nemţoaice, unguroaice şi 
românce. Când a apărut „marele spirit 
hitlerist”, tineretul din satul cu populaţie 
majoritar germană a luat-o razna, per-
soanele mai vârstnice mai puţin. După 
ce am fost eliminată din şcoală pe mo-
tive rasiale, se întâmpla să fiu pe stradă 
când ieşeau copiii de la şcoală. Au trecut 
pe lângă mine şi m-au scuipat, strigând: 
„Jidancă împuţită!”. Nu am înţeles. Aveam 
11-12 ani şi nu mă simţeam cu nimic 
diferită de ceilalţi copii. L-am întrebat pe 
tata ce se întâmplă şi el mi-a răspuns că 
„acesta e spiritul vremurilor”... Unul dintre 
angajaţii tatălui meu, un băiat sărac, orfan 
de tată, pe care tata l-a luat la prăvălie, 
l-a învăţat meserie, l-a ajutat cu tot ceea 
ce a putut, a devenit şeful Hitlerjugendului 
din Sântana. La un moment dat, când 
legionarii erau la putere, s-a postat în 
faţa prăvăliei un Hitlerjugend şi unul cu 
cămaşă verde şi nu au permis nimănui 
să intre şi să cumpere din prăvălia 
evreiască, dar noi eram obligaţi să ţinem 
prăvălia deschisă. 

Am fost obligaţi să părăsim Sântana şi 
să ne mutăm la Arad, în 24 de ore. Acolo 
au fost concentraţi toţi evreii, cu domiciliu 
obligatoriu, pe tot parcursul războiului. 
Tatăl meu a fost trimis la muncă obli-
gatorie iar eu şi cu mama am trăit într-o 

sărăcie lucie, din cauză că toate bunurile 
din Sântana fuseseră confiscate. Singu-
rul nostru venit erau banii câştigaţi de 
mine, pentru plimbarea unor copii cu 
căruciorul. Prigoana antievreiască din 
timpul războiului a fost urmată de cea 
antiburgheză de după război, astfel încât 
admiterea la Facultatea de Medicină a 
fost o adevărată provocare pentru mine.

– Cum aţi optat tocmai pentru chirur-
gie?

– Examenul s-a desfăşurat în condiţii 
destul de dificile, pentru că erau 200 de 
locuri, din care 60% rezervate pentru 
fii de muncitori şi ţărani, potrivit politicii 
anului 1947. Am reuşit la medicină, dar 
revelaţia vocaţiei s-a petrecut în anul 
IV, când am întâlnit chirurgi cu „C”. Prin 
1950-1951 eram în stagiu practic la patul 
bolnavului şi, la un moment dat, a intrat un 
medic cu halatul alb pătat cu sânge şi ne-a 
spus: „Vai, sunt frânt de oboseală, toată 
noaptea am avut urgenţe şi am operat!” 
Până atunci făcusem doar stagii în care 
ascultasem bolnavii cu stetoscopul, ba 
auzeam, ba nu auzeam, filozofie multă, 
fapte puţine... Când am auzit că cineva a 
operat toată noaptea, mi-am spus: specia-
litatea asta e de mine. Pot face ceva, pot 
interveni activ în vindecarea bolnavului, 
nu doar prin mijloace intermediare. Sigur 
că între timp mi-am schimbat optica şi ştiu 
că şi în alte specialităţi se intervine activ.

– Ce şanse aveaţi să deveniţi chirurg 
întro vreme în care această specialitate 
era rezervată exclusiv bărbaţilor?

– M-am dus şi l-am căutat pe profe-
sorul Aurel Nana; el era şeful clinicii şi 
l-am întrebat dacă o femeie poate face 
chirurgie pentru că eu asta aş dori să fac. 
Profesorul, care era un om destul de difi-
cil şi pretenţios în alegerea persoanelor 
cu care lucra, mi-a spus: „Sigur, dragă 
tovarăşă, bineînţeles. Eu am fost în Uniu-
nea Sovietică şi acolo am văzut femei 
chirurgi care au mai multă îndemânare la 
a face suturi. Veniţi, faceţi chirurgia, dar 
nu vă măritaţi niciodată, pentru că, dacă 
vă măritaţi, nu mai puteţi face chirurgie!”. 
Ceea ce am şi promis. Mă rog, poate nu 
e chiar singura promisiune de care nu 
m-am ţinut...

Până la terminarea facultăţii am avut 
la activ vreo 40 de operaţii mai modeste: 
apendicectomii, hernii etc., majoritatea 
cu viitorul profesor Aurel Kaufmann, pe 
atunci asistent, dar şi cu alţii, care-mi mai 

Actuala ediţie a Zilelor Culturii Sefarde 
a debutat la 5 iunie, la Centrul Comuni-
tar Evreiesc, unde formaţia Bucharest 
Klezmer Band a interpretat melodii 
ladino, precum şi alte cântece evreieşti 
cunoscute. „Cea mai mare satisfacţie 
a mea a fost, este şi rămâne faptul că, 
datorită acestei manifestări anuale, 
muzica ladino se face din nou auzită pe 
scenele bucureştene, nu doar prin inter-
mediul Bucharest Klezmer Band, care a 
învăţat câte o melodie nouă sefardă în 
fiecare an, dar şi prin corul de copii al 
Complexului Educaţional Lauder-Reut, 
cărora membrii formaţiei le-au transmis 
această moştenire, adică prin generaţia 
tânără“, a declarat dr. Felicia Waldman. 

În cursul discuţiilor consistente din 
cea de-a doua zi, prin vocea dr. Anca 
Tudorancea, secretar ştiinţific la CSIER, 
a fost reiterat faptul că prezenţa evreilor 
spanioli în România este redusă numeric, 
comunitatea având la nivel naţional numai 
vreo 50 de membri. Moştenirea lor însă 
este cu adevărat pregnantă, mai ales la 
nivelul Capitalei, unde străzile centrului 
istoric poartă la fiecare pas mărturia unei 
comunităţi vibrante, puternice şi impli-
cate în viaţa cotidiană a ţării. „Destinată 
încă de la început a fi un eveniment 
anual, manifestarea este menită să ofere 
publicului larg informaţii despre istoria 
şi memoria comunităţii evreilor spanioli, 
cea mai veche şi mai longevivă din Ţările 
Române, prezenţa sefarzilor fiind atestată 
la Bucureşti încă de la 1550, dar şi cea 
mai mică numeric, pentru că nu a depăşit 
niciodată câteva mii de oameni. Deşi nu 
sunt sefardă, mi-am dedicat, în ultimii ani, 
atât eforturile de cercetare, cât şi cele de 

organizare acestui eveniment şi altora simi-
lare, pentru că am constatat cu surprindere 
că se ştie puţin despre această comunitate, 
iar o serie întreagă de contribuţii majore la 
istoria României sunt date uitării”, susţine 
coordonatoarea studiilor ebraice din cadrul 
Facultăţii de Litere, dr. F. Waldman.

Ca de fiecare dată, evenimentul a 
beneficiat de prezenţa ambasadorului 

Turciei la Bucureşti, E.S. Osman Koray 
Ertaş, susţinător al promovării amintirii 
culturii sefarde, care a găsit un teren fertil 
în Imperiul Otoman, după expulzarea din 
Spania în 1492. De altfel, este important 
să observăm, cum în ciuda evoluţiilor 
politice nefavorabile de la momentul ac-
tual, între state precum Turcia şi Israel, 
un liant socio-cultural precum existenţa 
seculară a evreilor sefarzi în regiune 
creează poduri peste timp. 

Din Turcia au participat şi două nume 
importante: fotograful turc de origine 

evreiască Alberto Modiano, membru al 
Royal Photographic Society din Londra, 
precum şi conf. dr. Bulent Şenay, profesor 
de istoria religiilor la Universitatea Uludag 
din Bursa. Artist vizual, dar şi poet, Mo-
diano este de peste două decenii şi foto-
graf al comunităţii evreieşti din Istanbul, 
comunitate redusă astăzi, din nefericire, 
la aproximativ 17.000 de membri (faţă 
de 26.000, în urmă cu două decenii şi 
o jumătate de milion la nivel naţional în 
timpul Imperiului Otoman). În cadrul eve-
nimentului, Modiano a prezentat primul 
său documentar fotografic despre viaţa 
evreiască în Istanbulul de astăzi, punctând 
momentele-cheie individuale (naştere, Bar 
Miţva, căsătorie, înmormântare), dar şi 
cele comunitare, cu precădere rugăciunile 
şi sărbătorile. Imaginile au fost acompa-
nia te de muzică ladino, oferind un impact 
emoţional deosebit al unei vieţi ce se 
stinge pas cu pas, spune Alberto Modiano. 

La Bursa, a relatat dr. Şenay, primul 
oraş în care au poposit evreii spani-

oli în zilele sultanu-
lui Baiazid al II-lea, 
v i a ţ a  ev re i ască 
este de mult apusă, 
numărând în prezent 
o comunitate de sub 
100 de persoane. 
U n  r a b i n  v i n e 
săptămânal pentru 
serviciul de Şabat, 
în cartierul evre iesc 
înfiinţat în urmă cu 
500 de ani. Din ac-
tivitatea economică 
a l tădată in tensă 
şi viaţa culturală 
v ibrantă  au mai 
rămas doar mărturii, 

documente, clădiri. Profesorul Bulent 
Şenay a dorit să accentueze convieţuirea 
foarte bună a comunităţii sefarde cu cea 
turco-musulmană, precum şi cu cea 
creştină, de-a lungul secolelor, Bursa 
fiind un prosper port otoman, cu influenţe 
diverse. 

O idealizare care a fost parţial con-
testată de prof. dr. Elie Rekhess, de 
la Northwestern University, un reputat 
specialist în istoria relaţiilor israeliano-
arabe, invitat, de asemenea, la Zilele 
Culturii Sefarde din Bucureşti. Acesta a 

închis seria prezentărilor, într-un frumos 
arc al timpului: în timp ce România sau 
Turcia discută cu nostalgie despre o 
viaţă sefardă de mult apusă, profesorului 
israelian i-a revenit sarcina de a discuta 
despre prezentul şi viitorul comunităţii 
evreilor spanioli, reveniţi în masă în pa-
tria înaintaşilor, după 1948. Dr. Rekhess 
a punctat cu pragmatism problemele 
de integrare ale comunităţii sefarde în 
Israel, ai cărei membri au venit mult mai 
târziu decât aşkenazii, care puseseră 
deja umărul la crearea statului, fapt ce a 
condus la o serie de divergenţe. Deşi în 
prezent, conform profesorului Rekhess, 
sefarzii domină uşor leadership-ul zonei 
politice, diferenţele culturale, sociale, dar 
şi economice au fost pregnante în primele 
decenii de la înfiinţarea Israelului. 

La 7 iunie, evenimentul de la Bucureşti 
s-a încheiat cu prezenţa duoului  
Olivia Iancu – Claudiu Lobonţ (cobză),în 
spectacolul Mirava en el cielo y en la 
estreyeria (n.r. privind cerul şi stelele), 
care au interpretat o serie de cântece se-
farde încântătoare. Un final ideal pentru 
Bucureştiul teilor înfloriţi! 

DIANA RUSU

100 de ani de la Marea Unire

Întâlnire a cultelor 
la Alba Iulia

Reprezentanţi ai cultelor recunoscu-
te de statul român au fost prezenţi, la 28 
mai a.c., la un ceremonial desfăşurat în 
Piaţa Tricolorului din Alba Iulia, în cadrul 
unei manifestări dedicate Centenarului 
Marii Uniri, intitulate „Uniţi de credinţă 
în istorie”. După ceremonial a urmat o 
dezbatere găzduită de Universitatea „1 
Decembrie 1918”. Printre cei prezenţi 
s-au aflat preşedintele Federaţiei Comu-
nităţilor Evreieşti din România, dr. Aurel 
Vainer, prim-rabinul Rafael Shaffer, 
şeful Cultului Musulman din România, 
muftiul Murat Iusuf, purtătorul de cuvânt 
al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de 
Bucureşti, Francisc Doboş, protopopul 
greco-catolic de Alba Iulia, Radu Roşu, 
purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei 
Ortodoxe de Alba Iulia, Oliviu Botoi.

Tema principală a întâlnirii culte-
lor a fost rolul credinţei în identitatea 
naţională. Luând cuvântul în numele 
F.C.E.R.-C.M., dr. Aurel Vainer a arătat, 
referindu-se la ceremoniile din Piaţa 
Tricolorului, că în urmă cu 100 de ani 
aici au fost prezenţi şi reprezentanţii 
minorităţilor naţionale, inclusiv ai evrei-
lor. Potrivit declaraţiilor fruntaşilor evrei, 
toate comunităţile din noile provincii 
–Transilvania, Banat, Basarabia şi Bu-
covina – s-au pronunţat pentru unire.

În toată istoria lor de pe acest pă-
mânt, evreii au fost devotaţi României, 
a spus preşedintele F.C.E.R., subliniind 
faptul că evreii au o dublă loialitate, 
faţă de România, în calitate de cetă-
ţeni români evrei, şi faţă de Israel, ţara 
străbunilor, iar cele două noţiuni nu se 
contrazic. F.C.E.R., organizaţie civilă şi 
religioasă, se conduce după principiul 
„cunoaştere şi recunoaştere reciprocă”. 
Toate minorităţile şi cultele suntem ală-
turi unele de altele, fără să ne pierdem 
identitatea naţională şi culturală, a ară-
tat vorbitorul, care a scos în evidenţă 
faptul că religiile monoteiste au provenit 
toate din mozaism. De asemenea, a 
subliniat el, ne unesc preceptele Celor 
Zece Porunci care, cu mici modificări, 
există la toate cultele monoteiste. De 
aceea trebuie să fim uniţi. 

Dr. Aurel Vainer a vorbit despre 
excelentele relaţii ale comunităţii evre-
ilor cu toate cultele, dar mai ales cu 
cel ortodox şi a amintit în context de 
organizarea la Patriarhie a expoziţiei 
„Temple şi Sinagogi din România”. El 
a salutat organizarea acestei întâlniri, 
care atestă rolul minorităţilor şi cultelor 
în realizarea Marii Uniri şi a amintit sacri-
ficiile evreilor care au luptat şi au murit în 
Primul Război Mondial şi în Războiul de 
Independenţă, deşi nu aveau cetăţenie 
română. (E.G.)

Chirurgia – singura profesiune pentru care merită să trăieşti!
Interviu cu Iudith Szabó, prima femeie chirurg din Transilvania

Zilele Culturii Sefarde, ediţia a V-a
Timp de trei zile, Bucureştiul a găzduit un eveniment dedicat evreilor 

sefarzi şi impresionantei lor moşteniri culturale în spaţiul european de 
sud-est. Aflat la a cincea ediţie, evenimentul conceput şi organizat de 
conf. dr. Felicia Waldman şi-a câştigat rapid un renume de liant între 
naţiuni marcate invariabil de prezenţa în rândul lor a elementului 
sefard. Astfel, începând cu 2014, printre organizatorii şi susţinătorii 
fideli ai Zilelor Culturii Sefarde la Bucureşti se numără Ambasada 
Spaniei şi Institutul Cervantes, Ambasada Turciei, Comunitatea Evre-
ilor din Bucureşti, Centrul de Studii Ebraice din cadrul Universităţii 
din Bucureşti, Centrul de Studii Israeliene „Goldstein Goren”, Centrul 
Comunitar Evreiesc Bucureşti şi, desigur, Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România. 

Iudith Steiner (căs. Szabó) s-a născut la Sântana, într-o familie de 
rit neolog. În anii copilăriei şi ai şcolii primare a avut parte de o viaţă 
îndestulată şi tihnită, în comuna cu populaţie majoritar germană, unde 
comerciantul evreu şi familia lui s-au bucurat de respect. Toate acestea 
s-au schimbat brusc odată cu instalarea statului naţional legionar şi 
izbucnirea războiului. 

(Continuare în pag. 16)

ANDREA GHIŢĂ

Felicia Waldman
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ComunitAtiZiua Limbii 
şi Teatrului Idiş în

„Yam, tari, tari, tari, tam...!”
Spectacolul de muzică şi poezie idiş, 

organizat de Comunitatea Evreilor din 
Cluj, în colaborare cu Centrul Judeţean 
de Conservare şi Promovare a Culturii 
tradiţionale şi găzduit de Sala Eminescu a 
Facultăţii de Litere a Universităţii Babeş-
Bolyai, a avut loc pe 30 mai, Ziua Limbii 
şi Teatrului Idiş, instituită prin Legea 
253/2017.

Spectacolul, alcătuit cu multă pricepe-
re de Sulamita Socea, solistă şi factotum 
al formaţiei Mazel Tov, a fost prezentat 
împreună cu instrumentiştii Vasile Socea, 
dirijor şi vioară; Daniel Şimon, clarinet; 
Dorel Rohian, acordeon; Cristian Goia, 
contrabas; Antonella Filip, percuţie; 
precum şi cu artiştii amatori, membri ai 
comunităţii: Valeria Verő, Samuel Zilahi şi 

Levente Zilahi. Prezentatoarea Andreea 
Leonid a făcut tandem cu muzicienii în 
recitarea bilingvă a poeziei Oyf der Stant-
sie Kolomey, de Iţic Manger, şi a schiţei 
Zăpada din Helem, de Isaac Bashevis-
Singer. Melodiile instrumentale au alter-
nat cu cântece în limba idiş, două dintre 
ele, pe versuri de Iţic Manger, a cărui zi 
de naştere a fost proclamată drept Zi a 
Limbii şi Teatrului Idiş în România. 

Spectacolul s-a încheiat cu o scenetă 
muzicală veselă, brodată pe cântecul 
Kartofl Zup mit Şivomen. 

Publicul clujean şi oaspeţii din străi-
nătate au apreciat programul, chiar dacă 
textul savuros al cântecelor a fost înţeles 
de foarte puţină lume. Printre aceşti pri-
vilegiaţi s-au numărat solista Sulamita 

Socea – care ne-a povestit 
că în copilărie vorbea idiş 
cu bunicul ei – şi profesorul 
universitar Ossi Horovitz, 
care a învăţat idişul acasă, 
în familia originară din Cer-
năuţi. 

Ziua Limbii şi Teatrului 
Idiş este binevenită pentru 
evocarea şi, poate, pentru 
reînvăţarea acestei limbi în 
care odinioară evreii arde-
leni vorbeau, cântau, creau 
literatură şi jucau teatru. 

 ANDREA GHIŢĂ

Cluj

Sărbătoarea teatrului, muzicii şi umorului evreiesc Spectacol 
la gimnaziul 

„Tristan Tzara“
Sub auspiciile Fundaţiei „Leolam”, 

elevi ai Şcolii Gimnaziale „Tristan Tzara” 
din Moineşti, îndrumaţi de prof. Alina 

Răileanu, prof. Gabi Dima şi bibliotecar 
Adina Mirăuţă, au marcat Ziua Limbii şi a 
Teatrului Idiş recitând poezii de Iţic Man-
ger, fabule de Eliezer Steinbarg, traduse 
din idiş de A. Klein, originar din Moineşti, 
citind fragmente din cartea „Un bătrân 
copac a râs” de I. L. Peretz. Pe pagina 
de Facebook a Fundaţiei au fost prezen-
taţi mai mulţi scriitori de limbă idiş şi a 
putut fi urmărit un recital de muzică idiş 
susţinut de Efim Alexandrov. Împreună 
cu Florin Goldring, reprezentant al C.E. 
Bacău, elevii au vizitat Muzeul de Istorie 
a Evreilor din oraş şi au reconstituit, cu 
ajutorul explicaţiilor oferite de filatelistul 
Mihai Ceucă, istoria străzii Lecca unde, 
în Bacăul interbelic, au locuit multe fa-
milii evreieşti. Sugestiv – titlul cărţii de 
memorii ale lui Iulius Iancu, „Noi, copiii 
străzii Lecca”, apărută în 1999 la Editura 
Minimum din Israel.

Invitaţi speciali şi lansare de carte

Ziua Internaţională a Copilului 

Iaşi Moineşti

Târgovişte

Tulcea

În data de 31 mai 2018, elevii Şcolii 
gimnaziale „Smaranda Gheorghiu (Elisa 
şi Iosef Samuel)” au primit vizita depu-
taţilor Silviu Vexler şi Dumitru Lupescu, 
care au făcut daruri elevilor premianţi 
din fiecare clasă. Aceştia, în funcţie de 
vârstă, au primit jucării, dulciuri, cărţi, 
mingi, glob terestru, truse pentru geome-

trie, creioane colorate, acuarele, tricouri 
pentru sport. Deputatul Silviu Vexler a 
donat bibliotecii şcolii un număr însem-
nat de cărţi, apărute la Editura Hasefer.

Elevii au prezentat pentru oaspeţi un 
program artistic, care a cuprins cântece 
şi dansuri din folclorul românesc, bulgar 
şi rom, interpretate de copii aparţinând 

acestor etnii.
În semn de recunoş-

tinţă pentru donatorii evrei 
din Târgovişte, elevii au 
intonat imnul Statului Is-
rael şi cântece din re-
pertoriul evreiesc. Nici la 
Târgovişte, nici în judeţul 
Dâmboviţa azi nu mai 
trăiesc evrei.

ILEANA  
GHENCIULESCU

Clubul YACHAD din cadrul C.E. Iaşi a 
organizat, în 27 mai, un matineu cultural 
cu tema: „Iaşi, locul de naştere a primului 
teatru profesionist în limba idiş din lume”. 
Desfăşurat în Sinagoga Merarilor, mati-
neul s-a bucurat de prezenţa membrilor 
comunităţii şi a numeroşi prieteni din Iaşi 
şi din străinătate.

În 29 noiembrie 2017 plenul Camerei 
Deputaţilor din România a adoptat cu 
unanimitate de voturi Proiectul de Lege 
privind instituirea pe 30 mai a Zilei Limbii 
şi Teatrului Idiş, iniţiat de reprezentantul 
minorităţii evreieşti în Parlament, depu-
tatul Silviu Vexler.

Prof. univ. dr. Odette Blumenfeld a 
făcut o expunere despre întemeietorul 
primului teatru evreiesc profesionist din 
lume, intitulată: „Drumul lui Avram Goldfa-
den din Ucraina, de la Starokostiantyniv, 
prin Iaşi spre New York“.

Avram Goldfaden, considerat părinte-
le teatrului evreiesc modern, a fost poet, 

dramaturg, regizor şi actor 
evreu de limbă idiş şi ebraică, 
autor a 40 de piese de teatru, 
printre care şi a primei piese 
în limba ebraică ce s-a jucat 
în S.U.A. 

S-a născut la 24 iulie 1840 
în orăşelul Starokostiantyniv 
din Ucraina, ca fiu al unui 
ceasornicar evreu, familiarizat 
cu ideile mişcării evreieşti de 
modernizare Haskala. În co-
pilărie a frecventat hederul iar 
tatăl său a ţinut foarte mult ca 
fiul să primească şi lecţii parti-
culare de limbă rusă şi limbă 

germană pentru a se descurca mai bine 
în societate. Încă de copil, s-a distins prin 
talentul său actoricesc şi muzical, ştiind 
să-i imite pe menestrelii comici de la nun-
ţile evreieşti, ca şi pe cântăreţii din Brod.

În 1857 a început să înveţe la şcoala 
rabinică de stat din Jitomir, pe care a 
terminat-o în 1866. La absolvire a devenit 
profesor, poet şi om de teatru amator, 
dar nu a practicat niciodată profesiunea 
de rabin. Întâiul său poem publicat a fost 
„Progresul”, care a fost descris în ne-
crologul său din „New York Times” ca o 
pledoarie pentru sionism „avant la lettre”.

În anul 1876, Avram Goldfaden a 
înfiinţat la Iaşi primul teatru profesionist 
în limba idiş din lume. Limba idiş a fost 
vreme de secole limba maternă a evreilor 
aşkenazi din Europa, inclusiv a celor din 
România 

A murit la 9 ianuarie 1908, la New York 
şi a fost condus pe drumul spre locul de 

Organizată de Primăria Municipiului 
Tulcea, F.C.E.R. şi C.E. Tulcea la Casa 
„Avramide”, sărbătorirea Zilei Limbii şi 
Teatrului Idiş s-a bucurat de prezen-
ţa unor invitaţi speciali: preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, preşedintele 
BBR, ing. José Iacobescu, scriitorul isra-
elian de limbă română, originar din oraş, 
Carol Feldman. Au luat parte primarul 
Constantin Hogea, reprezentanţi ai unor 
organizaţii de minorităţi naţionale – filiale 
locale, oameni de cultură, unii dintre ei 
Cetăţeni de Onoa-
re ai municipiului, 
numeroşi membri 
ai comunităţii şi pri-
eteni ai lor. 

După un recital 
de muzică clasică 
susţinut de elevi 
ai Liceului de Artă 
„George Georges-
cu” din Tulcea, 
încheiat cu Hava 

Naghila, coordonatoare – prof. Rodica 
Gramoiu, a fost lansată noua carte a 
scriitorului Carol Feldman, „Caleidosco-
pul meu”, apărută la Editura Hasefer. 
Cartea a fost recomandată de dr. Aurel 
Vainer şi prof. A. Petcu. Au primit aplauze 
Geni Brenda Vexler, actriţă TES, pentru 
interpretarea unei povestiri din carte, şi 
Carmen Ioviţu, solistă a Formaţiei Bucha-
rest Klezmer Band, pentru un şlagăr idiş.

Ing. SOLOMON FAIMBLAT
preşedinte C.E. Tulcea

Formaţia de klezmeri „Nigun“ veşnică odihnă din Cimitirul din Brooklyn 
de zeci de mii de oameni, iubitori ai dra-
maturgiei sale. 

După încheierea prezentării, preşe-
dintele comunităţii, ing. Abraham Ghilt-
man, a rememorat momente importante 
din istoria Teatrului Evreiesc de Stat 
din Iaşi, teatru ce a funcţionat între anii 
1949 şi 1963 în Grădina Pomul Verde, 
vizavi de Teatrul Naţional din Iaşi, şi în 
sala fostului Cinematograf Phönix de pe 
strada Gându. Despre originile teatrului 
evreiesc la Iaşi a vorbit şi dr. Adrian 
Fiterman.

În continuarea matineului, scriitorul 
Mihai Batog-Bujeniţă, directorul Asoci-
aţiei Literare „Păstorel”, a vorbit despre 
umorul care a însoţit, secole la rând, la 
bine şi la greu, poporul evreu. Angela 
Pistol, Elena Mândru, Mihai Haivas, 
Vasile Larco, Gheorghe Bălăceanu şi 
Mihai Caba, membri ai asociaţiei amin-
tite, au citit din creaţia umoriştilor evrei 
Nelu Marian, Ion Pribeagu, Giordano, Izu 
Vaisman, Saul Taişler etc. şi din creaţia 
umoristică proprie.

După ce umorul ne-a descreţit frunţile, 
recitalul prezentat de formaţia de muzică 
klezmer „NIGUN” a comunităţii noastre 
a fost „cireaşa de pe tortul” matineului. 
Soliştii ing. Uri Fernbac şi juristul Albert 
Lozneanu, prof. Tania Luchian, vioară, 
şi tânărul David Luchian, coordonaţi de 
prof. Romeo Luchian, ne-au dăruit tuturor 
minunate momente de bucurie şi încân-
tare sufletească.

Matineul a fost un regal de muzică 
tradiţională evreiască, de umor şi veselie, 
pentru care se cuvin respectuoase mulţu-
miri tuturor celor ce şi-au adus contribuţia 
la această manifestare culturală. 

 MARTHA EŞANU
Concert aniversar

Cu ocazia celei de-a XXII-a ediţii a Zilelor Oraşului Satu Mare, Comunitatea Evreilor 
din localitate a fost gazda şi iniţiatoarea Concertului de cameră „Camerata Conso-
nantia”, interpretat 
de muzicienii Filar-
monicii de Stat „Dinu 
Lipatti”. 

Rudolf Fatyol, 
membru marcant al 
Comunităţii Evreilor 
din Satu Mare, este 
d i rec toru l  F i la r -
monicii şi solist, asi - 
gurând şi conduce-
rea artistică a pres-
tigioasei orchestre.

Satu Mare
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B u n e  r e l a ţ i i  
i n t e r e t n i c e

Conform documentelor de arhivă exis-
tente, cea dintâi şcoală dorohoiană a fost 
Şcoala Catehetică, înfiinţată în 1776. Dar, 
până la acea dată, cu siguranţă au existat 
şi alte şcoli, deoarece în Dorohoi, care a 
fost capitala Moldovei de Sus între anii 
1568-1778, erau mulţi intelectuali care 
ocupau funcţii de conducere, unde se 
cereau minimum de cunoştinţe de limbă 
şi matematică.

Documentele acelor ani confirmă că 
în oraş existau şcoli particulare ale popu-
laţiei evreieşti. În 1836 erau nu mai puţin 
de 16 şcoli particulare ale comunităţii 
evreieşti, în care erau cuprinşi peste 300 
de copii, băieţi şi fete.

În 1890, conducerea Comunităţii 
Evreieşti din Dorohoi, având ca preşe-
dinte pe David Vitner, a cumpărat de 
la doctorul Valerian Petrovici o grădină 
situată în centrul oraşului, pe care a 
transformat-o în parc de agrement.

În anul 1908, Comunitatea israelită, 
aflată acum sub conducerea avocatului 
Jean Chises, hotărăşte ca în spaţiul 
respectiv să se construiască un local 
modern de şcoală. Cu bani împrumutaţi 
de la Alianţa Israelită Universală cu sediul 
central la Paris, dar şi cu ajutorul acordat 
de Societatea Jewish Colonization Agen-
cy, s-a construit localul de şcoală de pe 
strada Al.I.Cuza, local ce există şi astăzi. 
Planul clădirii a fost întocmit de arhitectul  
A.C. Davidescu, din Bucureşti.

Şcoala a funcţionat până în anul 
1948, când a fost naţionalizată. De pe 
băncile ei au plecat mii de absolvenţi, 
care s-au afirmat ulterior în diverse 

domenii (social, politic, cultural, sportiv 
etc.), contribuind la progresul societăţii 
româneşti.

Din oraşul Dorohoi au plecat spre 
„marea performanţă” scriitorul Militeanu 
Rusu, scriitorul şi poetul avangardist 
Saşa Pană, artistul Goldenberg Zighi 
(alias Alexandru Munte), scriitoarele 
Madeleine Davidsohn şi Francisca Sto-
leru, omul politic brazilian Mina Seinfeld 
Carakushansky, inventatorul şi omul de 
afaceri Abrams Benjamin, poetul Abra-
movici Martin, scriitorul Moldov (alias 
Marcu Taingiu), farmacistul Teitel Alfred, 
militarul de carieră Trau Ştrul, scriitorul 
şi ziaristul Voledi Vardi şi alţii. Trebuie 
neapărat amintiţi Shlomo David, care 
a lăsat o moştenire nepreţuită prin cele 
6 volume despre istoria Dorohoiului, şi 
marele sportiv Carol Rabinovici, dublu 
campion naţional la atletism.

Pe lângă această şcoală, în anul 1915 
au fost înfiinţate o clasă comercială, o 
şcoală de ucenici şi o grădiniţă de copii.

Nu din întâmplare am creionat în mare 
Şcoala Israelito-Română de la Dorohoi. 
După ce a fost naţionalizată şi transfor-
mată într-un cămin pentru orfane, deci 
tot în scop educativ, din anul 2017 este 
în proprietatea Primăriei locale, care are 
în proiect refacerea şi transformarea 
clădirii în al doilea local al Colegiului „Gr. 
Ghica Vv”. Pe faţada clădirii se prevede 
amplasarea unei plăci care să amin-
tească generaţiilor viitoare că această 
clădire a fost de la bun început proiectată 
şi realizată ca un edificiu de cultură şi  
educaţie.

Comunitatea locală a evreilor, sub 
preşedinţia medicului Ioji Sacagiu, se 
străduieşte să menţină viu iudaismul în 
Dorohoi, prin îngrijirea vechilor aşeză-
minte evreieşti şi participare la diverse 
manifestări culturale.

Încheiem cu concluzia că edificiul de 
şcoală ridicat în anul 1908 la Dorohoi, cu 
menirea expresă de a fi utilizat în scopul 
educării şi instruirii copiilor, îşi continuă 
drumul şi în zilele noastre, spre beneficiul 
tinerei generaţii.

Prof. ILARION MANDACHI

C o m u n i tAt i

Sinagoga a fost plină

P i a ţ e t a  „ I e r u s a l i m ”

„noaptea Muzeelor”  
la Sinagoga Veche

După ce 40 de ani a fost închisă, Sina-
goga Veche din Câmpulung Moldovenesc 
a revenit la viaţă cu prilejul „Nopţii Muze-
elor”. Acţiunea a fost rezultatul colaborării 
între primarul oraşului Câmpulung, Mihă-
iţă Negură, preşedintele Asociaţiei Has-
maţuchi, un ONG local pentru activităţi 
culturale, Bogdan Stamatin, preşedintele 
C.E. Suceava, prof. Sorin Golda, două 
echipe de voluntari israelieni şi câmpulun-
geni, cei dintâi fiind descendenţi ai unor 
originari din Câmpulung Moldovenesc, 
iar cei locali fiind tineri care au dorit să 
fie ghizi oaspeţilor.

Oaspeţii israelieni au vizitat oraşul 
şi s-au recules în faţa mormintelor celor 
dragi de la cimitirul evreiesc. După ser-
viciul divin de Kabalat Şabat, ei au luat 
parte la un Oneg Şabat, cu hala, kiduş, 
zmirot. 

Două vernisaje de expoziţii fotografi-
ce au avut loc la sinagogă. O expoziţie 
a avut ca temă viaţa evreiască din 
Câmpulung Moldovenesc în perioada 
interbelică; cealaltă a fost consacrată 
sinagogilor din Bucovina aceleiaşi 
epoci. Curatori au fost descendenţii 
israelieni ai unor familii cu rădăcini 
în acest oraş: Gabriella Fainaro şi dr. 
Dina Feldman. Pe Bima au fost expuse 
obiecte de cult mozaic, găsite în sinago-
gă de dr. Dina Feldman, Călin Diaconu, 
Andreea Stanciu, Ilinca Tudorici, pe 
parcursul ultimului an, în care echipa 
mixtă româno-israeliană a început să 
lucreze la un amplu proiect de cata-
logare a lor. Tot la Sinagoga Veche, 
solista şi chitarista Ruth Levin, fiica 
muzicianului şi poetului câmpulungean 
Leibu Levin – care a compus muzică 
pentru multe poezii de Iţic Manger – şi 
Alexei Bloussov au fost aplaudaţi pentru 
recitalul de muzică idiş. A fost vizionat 
un film documentar cu interviuri oferite 
de israelieni originari din Câmpulung 
Moldovenesc despre: viaţa lor cotidiană 
din copilărie şi tinereţe în acest oraş; 
relaţiile cu vecini, cu prieteni din rândul 
populaţiei majoritare sau al altor etnii; 
şocul deportării şi suferinţele îndurate în 
Transnistria. Interviurile au fost filmate 
de preşedintele Asociaţiei Hasmaţuchi, 
Bogdan Stamatin, în timpul unei vizite 
în Israel. În pofida vremii nefavorabile, 
circa 600 de câmpulungeni de toate 
vârstele au vizitat sinagoga în „Noaptea 
Muzeelor”, dovedind mult interes, venit 
mai ales din partea tinerilor. 

Un protocol de colaborare între Câm-
pulung şi oraşul israelian Carmiel a fost 
semnat de primarii Mihăiţă Măgură şi 
Adi Eldar. Printre fondatorii Carmielului 
s-a numărat şi originarul din Câmpulung 
Benno Venger. (I.D.)

Edificiu de cultură care îşi continuă menirea

Platforma „Viitorul Memoriei”, succes garantat!

Bacău

Craiova

Oradea

Dorohoi

Câmpulung Moldovenesc

Craiova este primul oraş din România 
şi din sud-estul Europei, unde una dintre 
piaţetele din centrul vechi a primit numele 
„Ierusalim” în 1994, când Ierusalimul a 
împlinit 3 000 de ani de existenţă. Primarul 
de atunci al Ierusalimului, Ehud Olmert, a 
acordat Primăriei craiovene o Diplomă de 
Onoare pentru această decizie, luată de 
primarul acelor ani, Ioan Suvainea. 

Piaţeta, aflată în apropierea Prefectu-
rii şi Primăriei, reprezintă un punct radiant 
faţă de aşezămintele de cult ortodox, 
catolic, adventist, baptist şi mozaic din 
Cetatea Băniei. Ideea acestui amplasa-
ment a aparţinut regretatului Mitropolit al 
Olteniei, Î.P.S. Nestor Vornicescu, iniţiato-
rul unui proiect de monument în mijlocul 
Pieţetei „Ierusalim”, care să-l înfăţişeze 
pe regele David înconjurat de cele trei 
simboluri ale religiilor avrahamice: stea-

ua lui David, crucea, semiluna. Decesul 
subit al înaltului prelat a stopat proiectul. 
El a fost readus în discuţie de actualul 
primar, Mihai Genoiu, care, alături de alte 
autorităţi locale, a propus să-l valorifice. 

Menţionez că ambasadorii Israelului 
în România între 1994-2014 – Abshalom 
Megidon, Avi Milo, Sandu Mazor, Rodica 
Radian-Gordon, Dan Ben-Eliezer – aflaţi 
în vizită la Craiova, au fost în Piaţeta 
„Ierusalim” şi au fotografiat-o.

Calitatea de pionierat a urbei noastre 
faţă de această denumire capătă sem-
nificaţii speciale anul acesta, când am 
sărbătorit 70 de ani de la proclamarea 
independenţei statale a Israelului şi re-
cunoaşterea Ierusalimului drept capitala 
sa de către SUA, Guatemala, Paraguay.

Prof. univ. dr. CORNELIU SABETAY
preşedinte C.E. Craiova

La Oradea, pe parcursul a două zile 
(28-29 mai 2018), s-a desfăşurat un 
eveniment educaţional naţional în cadrul 

căruia s-a lansat şi un catalog intitulat 
„Viitorul Memoriei: Rezistenţa”.

Olga Ştefan, iniţiatoarea platformei 
transnaţionale „Viitorul Memoriei”, a 
declarat că proiectul cuprinde şi relatări 
sub formă de lecţii de istorie, care în-
lesnesc cunoaşterea trecutului, o mai 
bună înţelegere a prezentului dar şi o 
responzabilizare civică faţă de viitor. Prin 
aceste activităţi artistice ale proiectului 
se doreşte să se redescopere memoria 
locurilor, a biografiilor şi capitolelor uitate.

Pentru un succes garantat, organi-
zatorii au venit cu propunerea să co-
laboreze cu Asociaţia Tikvah pentru a 

realiza traseul şi turul unor clădiri 
locale. Punctul de pornire a fost 
la statuia Evei Heyman din Parcul 
Bălcescu, ghizii fiind Olga Ştefan 
şi Livia Cherecheş.

Pe 29 mai a fost lansat 
catalogul „Viitorul Memorei: 
Rezistenţa”, în sala de conferinţe 
a Bibliotecii Universităţii din 
Oradea. Întâlnirea a debutat cu 
un dialog cu Olga Ştefan, Rodica 
Indig, Emilia Teszler şi Ştefan 
Gaie, urmat de vizionarea filmelor 
„Iluziile mele” şi „Micul meu Jur-
nal…Jurnalul Evei Heyman”.

La sfârşit, am stat de vorbă 
cu iniţia toarea acestui proiect de 

come morare a Holocaustului prin artă 
şi media, pentru a afla câteva impresii 
despre cum s-a desfăşurat la Oradea şi 
dacă a ajuns la nivelul de promovare pe 
care şi l-a propus.

D. B.: Ce aşteptări deosebite aţi avut 
de la proiect?

O. Ş.: Ţelul este educaţional – să ajun-
gem la studenţi, elevi şi publicul general 
cu informaţiile platformei pentru a schim-
ba percepţii şi a combate rasismul, xe-
nofobia şi naţionalismul. Aşteptările erau 

să avem un public destul de numeros la 
evenimente şi să colaborăm cu parteneri 
locali pentru atragerea acestui public. La 
Oradea am avut o asistenţă destul de 
mare (evrei şi neevrei), atât la turul ghidat 
prin oraş, cât şi la lansarea catalogului 
„Viitorul Memoriei: Rezistenţa”.

– Care este scopul final? 
– Distribuirea catalogului în public (el 

fiind un material educaţional) şi schim-
barea percepţiilor publicului, practic, să 
scoatem la lumină adevărurile trecutului, 
ţinute zeci de ani sub tăcere.

– În opinia dumneavoastră, cei 
prezenţi şiau arătat interesul faţă de 
această acţiune?

– Da, mă bucur că au existat aceste 
colaborări. A ieşit foarte bine tocmai 
datorită interesului comun al ambelor 
iniţiative. 

Eu cred foarte mult în cooperarea 
instituţiilor cu asociaţiile locale, ambele 
având ca misiune educaţia şi ţeluri com-
plementare cu cele ale platformei „Viitorul 
Memoriei”. În acest fel am putut avansa 
interese reciproce faţă de comunitatea 
locală. Este necesar ca aceste instituţii şi 
asociaţii să-şi asume în continuare res-
ponsabilitatea de a informa despre acest 
trecut. Ideală ar fi o finanţare a acestor 
programe informative educaţionale.

DOINA BUMBU

Preşedintele C.E. Bacău a vorbit în faţa unei numeroase 
asistenţe, reunite la sediul comunitar, despre semnificaţiile 
sărbătorilor de Lag Baomer şi Şavuot. 

Şavuot, una din cele trei mari sărbători evreieşti ale pele-
rinajului la Templul din Ierusalim, a arătat domnia sa, are mai 
multe denumiri: Hag HaŞavuot, Zman Matan Toratenu – Timpul 
în care ne-a fost dăruită Tora; Iom HaBicurim – Ziua primelor 
roade, aduse ofrandă la Templu; Hag HaKaţir – Sărbătoarea 
secerişului; Sfirat HaOmer – Numărătoarea Omerului.

A doua zi de Şavuot, la Sinagoga „Arie Leib Rosen” a fost 
oficiat un serviciu divin. Au fost citite pericopele Reei şi Pinhas. 
Participanţii au rostit Izkor în memoria celor dragi. A urmat Se-
udat şel Şavuot, cu preparate culinare specifice.

La Clubul „Malca Hausfater” au fost aniversaţi membri ai 
comunităţii născuţi în lunile martie, aprilie, mai. Fany Kaltman, 
Mia Moscovici, Doiniţa Brif au oferit daruri sărbătoriţilor. 

La picnicul din curtea sediului comunitar, contribuţii speciale 
şi-au adus Lidia Niculiţă şi fraţii Groper.

Continuare grupaj Comunităţi în pag. 15

Reprezentanţi ai unor organizaţii ale minorităţilor naţionale 
din Bacău – armeni, romi, evrei – au participat la festivitatea 
Zilei Naţionale a Italiei, organizată de Asociaţia Italienilor din 
România, filiala Bacău. C.E. Bacău a fost reprezentată de 
preşedintele Hainrich Brif.

În program: vizionarea unui documentar cu aspecte din ac-
tivitatea Asociaţiei Italienilor din România şi o lansare de carte, 
„Dorinţa Luksandrei” de Georgiana Hanganu. Prezentarea a fost 
făcută chiar de autoare, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic 
„D. Ghica” din Comăneşti. Naraţiunea se coagulează în jurul 
trăirilor protagonistei, copilă tânjind după afecţiunea părinţilor.

A fost încă un prilej de manifestare a bunelor relaţii inter-
etnice, cultivate în cadrul filialelor locale ale organizaţiilor de 
minorităţi naţionale.

Ing. HAINRICH BRIF
preşedinte C.E. Bacău
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Poveşti cu fluturi şi flori
O expoziţie de pictură cum nu se pu-

tea mai nimerită pentru acest început de 
vară, găzduită de JCC Bucureşti în sediul 
din strada Popa Soare. Un proiect comun 
al artiştilor George-Daniel Tudorache şi 
Camelia Pavlenco, care s-au completat 
unul pe celălalt prin opere vii, pline de 
culoare, cu flori şi fluturi în centrul atenţiei.

„Expoziţia se numeşte Poveşti cu 
fluturi şi flori, iar eu am venit cu partea 
de pictură florală. Cu aceste lucrări  

mi-am propus să aduc o vitalitate şi un 
aer proaspăt în reprezentarea florilor, atât 
prin a aduce picturi făcute cu ceva timp în 
urmă, cât şi unele foarte recente. În pictu-
rile mai recente se poate vedea o tuşă mult 
mai sigură şi mai exactă, păstrând astfel 
naturaleţea organică a florilor. Bineînţeles, 

florile sunt frumos completate de fluturii 
doamnei Camelia Pavlenco. Expoziţia 
mai include o sumedenie de surprize  şi 
activităţi, organizate de JCC Bucureşti, un 
centru ce merită vizitat cât mai des, pentru 
toată activitatea şi dăruirea cu care ne-a 
impresionat până acum”, a spus, pentru 
revista „Realitatea Evreiască”, artistul 
George-Daniel Tudorache.

JCC la viitor
#Taberele de Vară JCC – start pen-

tru înscrieri
Organizate pe grupe de vârstă, ce 

se desfăşoară în Centrele de Instruire 
şi Recreere ale FCER, taberele de vară 
organizate de JCC atrag în fiecare an 

din ce în ce mai mulţi participanţi. Aşa că 
nu ar strica să vă grăbiţi cu rezervările! 
Informaţii despre acestea şi perioadele 
de desfăşurare pot fi consultate pe www.
jcc.ro.

De asemenea, nu uitaţi de Tabăra 
Internaţională de la Szarvas, care o 
să găzduiască un număr record de 
participanţi din România: 100 chanichim.

#Bereshit 16 - Arad
Au început înscrierile pentru Bereshit 

16 - Arad, care se va desfăşura în pe-
rioada 12-15 iulie. Acolo o să întâlniţi cei 
mai buni profesori de la marile universităţi 
din Israel.

Formularele de înscriere se găsesc 
la comunităţile locale sau pe www.jcc.ro.

ADRIAN GUERON

Pagină coordonată de 
GEORGE GÎLEA

JCC  
BuCureşti

rOMÂNiA

Tora, ghidul vieţii omului
Sărbătoarea Primirii Torei, Şavuot, a 

fost celebrată la JCC Timişoara printr-un 
eveniment care s-a axat pe obiceiurile 
care se leagă de acest important eveni-
ment al calendarului iudaic. Oficiantul de 
cult Ervin Weinberger şi Tiberiu Hornung 
i-au introdus pe cei prezenţi în atmosfera 
acestei celebrări importante atât în Israel 
cât şi în Diaspora. Sursă de înţelepciune, 
ghid al modului de a ne duce viaţa cu grijă 
şi respect faţă de semeni, chintesenţă a 
legăturii dintre Dumnezeu şi om, Tora 
este izvorul Credinţei Evreilor. Doar după 
primirea Torei putem vorbi despre evrei 
ca naţiune, pe calea hărăzită de Dum-
nezeu. Cu ocazia Şavuotului, la rang de 

cinste sunt textele Torei, fiind citită în mod 
tradiţional Ruth Meghilat. Povestea iubirii 
dezinteresate, a încrederii, a loialităţii şi 
a convertirii, ca act de trăire în compania 
celor asemenea ţie, se întrevede în isto-
ria tinerei moabite care devine evreică, 
precum soacra ei, Naomi. Străbunică a 
Regelui David, aşa cum vom vedea mai 
apoi, Ruth reprezintă un destin despre 
care merită să ştim şi să tragem propriile 
concluzii. Unul dintre motivele pentru care 
consumăm lactate de Şavuot este că Tora 
este la fel de vitală şi hrănitoare pentru 
Poporul Evreu cum este laptele matern 
pentru copilul nou-născut. În amintirea 
acestei frumoase tradiţii, s-au consumat 
clătite cu brânză dulce şi sărată şi prăjituri 
„asortate” acestui eveniment. 

Master-chefi locali...
Concursurile culinare lansate de Judith  

Hirschl sunt dintre cele mai aşteptate 
momente în cadrul programului pentru 
generaţia „de aur”. Atracţia ultimei luni a 
fost competiţia „Ceva dulce”, unde peste 
20 de participanţi şi-au pus în valoare 
talentele estetice şi gastronomice. Cu 
răbdare şi imaginaţie, au transformat 
prăjiturile în adevărate opere de artă, 
care au fost mai apoi jurizate cu mare 
atenţie. Câştigătorii unor premii năstruş-
nice, pregătite de Judith Hirschl, au fost 
de această dată Clara Ioviţă, pe primul 
loc, iar pe locurile următoare, Ileana şi 
Tiberiu Hornung.

LUCIANA FRIEDMANN

JCC  
tiMişOArA

Oraşul care s-a înfrăţit cu Haifa
Cu ocazia sărbătorii Şavuot, JCC Iaşi 

a organizat un Oneg Şabat special.
Serviciul religios, oficiat la Sina-

goga Merarilor, a fost urmat de o masă 
festivă, organizată la restaurantul ritual 
al Comunităţii, la care au fost servite 
mâncăruri specifice acestei sărbători. 

Directorul JCC Iaşi, Albert Lozneanu, 
a vorbit despre originea şi semnificaţiile 
sărbătorii, despre legătura dintre Şavuot 
şi primirea Torei, prin care sărbătoarea 
agricolă capătă sensuri morale şi fi-

lozofice. Preşedintele C.E. Iaşi, dipl. 
ing. Abraham Ghiltman, a relatat celor 
prezenţi despre vizita efectuată în Israel, 
împreună cu primarul Iaşiului, în cadrul 
căreia a fost semnat acordul de înfrăţire 
între oraşele Iaşi şi Haifa.

În perioada 11-13 mai, cu ocazia 
sărbătorii de Lag BaOmer, JCC Iaşi, 
în colaborare cu Centrul - Activitate de 
cult „Yachad“ al C.E. Iaşi, a organizat o 
excursie în zona Focşani-Buzău, la care 
au participat 21 de membri ai comunităţii. 

Primul popas a fost făcut în frumosul 
oraş de pe Milcov, Focşani. Oaspeţii 
ieşeni au fost întâmpinaţi de către 
preşedintele comunităţii din Focşani, Mir-
cea Rond, care le-a vorbit despre istoria 
prezenţei evreilor în zona Vrancea şi i-a 
însoţit în vizita de la Sinagoga-muzeu 

„Avrum Sehter”, din Râmnicu Sărat, 
construită în 1855.

A urmat vizita la Comunitatea Evreilor 
din Tecuci, unde oaspeţii au fost primiţi 
cu multă caldură de către Aizic Iancu, 
preşedintele Comunităţii. Acolo au fost 
vizitate Sinagoga şi cimitirul evreiesc.

Şi pentru că pelerinajul a fost făcut 
pe meleaguri de mare importanţă 

pentru cultura şi istoria României, 
călătorii nu puteau ocoli o parte din 
locurile şi monumentele care fac parte 
din moştenirea spirituală şi culturală a 
zonei. Astfel, au fost vizitate staţiunea 
Sărata-Monteoru, Muzeul Chihlimbaru-
lui din Colţi şi aria protejată de interes 
naţional Vulcanii Noroioşi, din judeţul 
Buzău, Muzeul Sării şi Salina Tg. Ocna 
precum şi Mausoleul de la Mărăşeşti, 
monument istoric dedicat eroilor Primu-
lui Război Mondial.

Participanţii la excursie s-au întors 
obosiţi, dar încântaţi de locurile şi mo-
numentele vizitate şi mândri că evreii au 
constituit o comunitate puternică şi au 
contribuit de-a lungul timpului la prospe-
ritatea şi dezvoltarea României. 

SILVIAN SEGAL

Nimic nu ne scapă!
Nu ştiu cum e în alte locuri, însă cert 

este faptul că la Comunitatea Evreilor din 
Oradea fiecare zi are o poveste de spus!

În luna mai, într-o zi însorită de joi, 
am petrecut timp de patru ore un Lag 
BaOmer pe cinste! Părinţi şi copii, tineri 
şi bătrâni s-au adunat în curtea sediului 
comunităţii pentru a celebra cum se cuvi-
ne această sărbătoare. Mai întâi, rabinul 
Shraya a ţinut un mic discurs despre 
semnificaţia sărbătorii, apoi a avut loc 
un concurs cu premii-surpriză. De la mic 
la mare s-a dansat cu voie bună în jurul 
focului, după care s-a mâncat cu poftă 
meniul alcătuit din cartofi copţi pe jar, 
kebab şi salată.

Pe 13 mai, acţiunea de Yom Jerusha-
laim a debutat cu o prezentare istorică 
a Ierusalimului, susţinută de A. Seidler. 
A urmat un spectacol compus din două 

momente intercalate: poezii recitate de 
Ada Segal Shefer şi un material video 
cu muzică israeliană, interpretată de L. 
Ariely. Evenimentul s-a încheiat cu un 
grill party în curtea sediului JCC Oradea.

Pe 16 mai 2018, întregul colectiv 
C.E.O. l-a sărbătorit şi i-a urat „La mulţi 
ani” lui Andrei Seidler, directorul JCC 
Oradea.

În acest an sărbătoarea de Şavuot 
(care marchează momentul dăruirii Torei) 
a avut loc pe 20 şi 21 mai. Şi-n acest an, 
Sinagoga a fost foarte frumos decorată 
cu multe plante verzi şi flori colorate. 
În cele două zile, s-a citit în sinagogă 
Cartea lui Ruth şi, aşa cum cere tradiţia, 
s-au pregătit pentru membrii prezenţi la 
eveniment mese festive cu preparate din 
produse lactate.

O zi foarte tristă, prin care s-a adus 
un omagiu celor nevinovaţi, dispăruţi în 
lagărele morţii, a fost în data de 27 mai. 
Programul de comemorare a victimelor 
Holocaustului deportate din Oradea s-a 
desfăşurat în Sinagoga Mare din oraş, 
debutând cu o succintă relatare a isto-
riei deportărilor din Oradea, susţinută 

de un foarte bun orator, prof. univ. dr. 
Antonio Faur. A fost un moment încărcat 
de o emoţie profundă şi de o suferinţă 
sfâşietoare, când patru supravieţuitori 
şi două fetiţe au aprins cele şase lumâ-
nări, în amintirea celor şase milioane de 
evrei care s-au ridicat la cer în perioada 
Holocaustului. După programul artistic 
comemorativ al Corului „Gyuri Vilan” al 
C.E. Oradea a urmat pelerinajul la Monu-
mentul Victimelor Holocaustului – Depor-
taţi din Oradea, din imediata apropiere, 
unde s-au rostit rugăciunile de aducere 
aminte şi un kadiş colectiv. 

Cel mai recent eveniment dedicat 
copilăriei a avut loc pe 3 iunie, la JCC 
Oradea. Ne-am atins obiectivul, reuşind 
să aranjăm o superpetrecere de Ziua 
Internaţională a Copilului, atât pentru 
copiii din comunitate, cât şi pentru cei 20 
de copii din Centrul de Plasament nr. 2, 
care au acceptat cu mare bucurie invitaţia 
noastră. Atmosfera plină de veselie i-a 
influenţat şi pe cei mici. Fiind preferata 
tuturor şi vedeta dulce a petrecerilor, or-
ganizatorii au pus la dispoziţie un aparat 
de făcut vată de zahăr pe băţ. Toţi copiii 

s-au înghesuit să primească o pufoşe-
nie colorată, iar adulţii n-au ratat ocazia 
de a-şi aminti gustul copilăriei fericite. 
Zâmbetul de pe faţa copiilor a persistat 
pe întreaga durată a petrecerii, în timp 
ce un clovn şi prinţesa Rapunzel i-au 
convocat la tot felul de jocuri distractive. 
Perfecte pentru o petrecere de vară, fresh 
şi sănătoase au fost frigăruile din fructe, 
pline de vitamine. În această zi minunată, 
adulţii au dat frâu liber copilului din ei şi, 
alături de cei mici, s-au bucurat de picturi 
pe faţă, care mai de care mai haioase.

DOINA BUMBU
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Deşi nu a existat nicio hotărâre de 
partid în acest sens, începând din 1956, 
regimul comunist din România a început 
procesul de înlocuire a evreilor din diferi-
tele sectoare ale vieţii politice, 
sociale, culturale şi econo-
mice. Semnalul a fost dat de 
aşa-zisa „deviere de dreapta” 
din 1953, când trei lideri ai 
PCR din „grupul moscovit” 
– Ana Puaker, Vasile Luca şi 
Teohari Georgescu – au fost 
epuraţi şi condamnaţi la închi-
soare. Doi dintre ei aparţineau 
unor minorităţi naţionale, Pa-
uker fiind evreică. Încetul cu 
încetul au fost înlocuiţi evreii 
din funcţii de răspundere din 
Armată, Securitate, Ministerul 
de Externe. 

Procesul evreilor din comerţul exterior, 
subiect al unei dezbateri în cadrul CSIER, 
s-a înscris în această tendinţă. Era vor-
ba aici, ca de-altfel şi în celelalte cazuri 
amintite, de „românizarea” tuturor sec-
toarelor importante din structura politică 
şi economică a ţării, în condiţiile în care 
se formase de-acum o primă generaţie de 
tineri români pregătiţi şi specializaţi care 
puteau să-i înlocuiască pe evrei.

Această ipoteză se află la baza lucrării 
de doctorat, publicată sub formă de volum 

şi intitulată „Procesele economice ale 
funcţionarilor evrei din comerţul exterior 
1960-1964”, a Veronicăi Rozenberg, fiica 
lui Alexandru Rosinger, unul dintre con-

damnaţii proceselor inten-
tate de statul român condu-
cerii a patru întreprinderi de 
comerţ exterior – Cartimex, 
Prodexport, Agroexport 
şi Românoexport. Toate 
sentinţele au prevăzut ani 
grei de închisoare pentru 
acuzaţi, aproape toţi evrei. 
Condamnările grele au 
fost date deoarece aceste 
procese cu caracter eco-
nomic au fost transformate 
în procese politice, printre 
acuzaţii figurând şi trăda-
rea de ţară. Şi dacă nu s-au 

soldat cu condamnări la moarte, deşi în 
unele cazuri procurorii au cerut această 
pedeapsă, aceasta s-a datorat parţial 
„dezgheţului” care începuse în lagărul 
socialist după moartea lui Stalin. Chiar 
dacă în România procesul s-a manifes-
tat denaturat, unele influenţe s-au putut 
totuşi constata. Interesant este că, deşi 
abordate ca procese politice, amnistia din 
1964, dată pentru condamnaţii politici, 
nu a fost aplicată celor din procesele 
economice. Abia în 1968 cei implicaţi au 

fost eliberaţi. Deşi Alexandru Rosinger a 
cerut revizuirea procesului, acest lucru 
s-a întâmplat abia după 1989, odată cu 
schimbarea regimului.

Veronica Rozenberg (Israel) a scris 
o excelentă carte despre ceea ce s-a 
întâmplat în comerţul exterior românesc. 
Autoarea a făcut o analiză profundă şi 
detaliată a sistemului politic şi juridic 
comunist din Europa de Est şi, în parte, 
şi din URSS, subliniind similitudinile 
şi deosebirile de nuanţă existente, cu 
accent pe particularităţile româneşti. Pe 
baza studiului a sute de documente, a 
dosarelor CNSAS, din Arhivele Statului, a 
mărturiilor unor contemporani din Româ-
nia, Israel şi alte ţări (câţi mai rămăseseră 
în viaţă), ea a reuşit să ofere o imagine 
a perioadei respective drept background 
pentru ceea ce s-a întâmplat apoi, lan-
sarea proceselor, condiţiile în care s-au 
desfăşurat anchetele, foarte dure, cu 
intimidări fizice şi psihologice, acestea 
fiind şi cauza schimbărilor de atitudine 
ale acuzaţilor, mulţi dintre ei recunoscând 
până la urmă acuzaţiile ce li s-au adus, 
deşi în prima parte a anchetelor le-au 
negat. Poate una dintre cele mai mari 
calităţi ale lucrării este obiectivitatea cu 
care autoarea a încercat să abordeze su-
biectul. Deşi direct implicată, ea a căutat 
resorturile care au stat la baza acestor 

procese, deoarece nu s-a mulţumit numai 
cu ipoteza, de-altfel plauzibilă, că au fost 
procese cu caracter etnic, îndreptate 
împotriva unor evrei nevinovaţi. Veronica 
Rozenberg a admis şi posibilitatea ca, în 
condiţiile în care în anii ‘50 ne aflam la 
începutul încercărilor de relansare a co-
merţului exterior românesc în Occident, 
cu foarte multe dificultăţi, să se fi strecurat 
nişte erori, fiind vorba mai ales de comer-
ţul în valută; astfel, pentru a pătrunde pe 
piaţa occidentală se practicau preţuri mai 
scăzute (un sistem acceptat de altfel de 
conducerea economică a României) dar 
acestea ar fi putut fi calificate cel mult 
ca neglijenţă în serviciu şi să nu capete 
caracter politic. Lucrarea este una de 
pionierat, o contribuţie semnificativă 
la cunoaşterea caracterului sistemului 
comunist din România. De-altfel, la înce-
putul dezbaterilor, autoarea a prezentat 
motivele pentru care a scris lucrarea. 

Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

Elias Schwarzfeld: „Evreii nu îi vor pierde  
niciodată pe apărătorii lor”

Invitaţie

Şcoala de vară: 
Personalităţi ale 

lumii evreieşti

Centrul pentru Studiul Istoriei Evre-
ilor din România (CSIER) din cadrul 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România şi Centrul de Studii Israeliene 
Goldstein Goren al Facultăţii de Ştiinţe 
Politice a Universităţii din Bucureşti or-
ganizează, în perioada 15-21 iulie 2018, 
la Cristian (Braşov), Şcoala de vară cu 
tema „Personalităţi ale lumii evreieşti”. 

Selecţia participanţilor la cursurile 
Şcolii de vară se va realiza pe baza unui 
CV şi a unui eseu (aprox. 4.000-5.000 
de semne) care va avea ca temă evo-
carea unei personalităţi a lumii evreieşti 
din România. Comentariul se va baza 
pe informaţii obţinute din istoriografie, 
memorialistică, documente de arhivă şi/
sau interviu(uri) de istorie orală.

Trimiterea cererilor de înscriere se 
poate face până la data de 15 iunie 2018 
la adresa de mail scoaladevara.csier@
gmail.com. Solicitările vor fi evaluate de 
către o comisie formată din cercetători ai 
Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor 
din România şi cadre academice ale 
Universităţii din Bucureşti. Participanţii 
vor fi anunţaţi până la data de 20 iunie 
2018. Pentru mai multe detalii ne pu-
teţi contacta la adresa scoaladevara.
csier@gmail.com.

Cursurile Şcolii de vară se adre-
sează masteranzilor, doctoranzilor şi 
tinerilor cercetători interesaţi de istoria 
evreilor, dar şi de domenii conexe. 

Este al patrulea an în care Centrul 
pentru Studiul Istoriei Evreilor din Ro-
mânia organizează o Şcoală de vară la 
Cristian, Braşov (detalii pe scoalade-
varacsier.ro). Scopul proiectului este 
de a angaja dezbateri pe marginea 
unor teme de larg interes privind istoria 
evreilor din România, aducând în dialog 
studenţi şi specialişti în domeniu. Pro-
gramul combină prelegerile lectorilor cu 
ateliere interactive. 

Costurile de cazare şi masă pentru 
participanţi vor fi suportate de către 
organizatori. 

C u m  a  î n c e p u t  e p u r a r e a  e v r e i l o r  
d i n  e c o n o m i a  R o m â n i e i  c o m u n i s t e

Elias, primul fiu al lui Benjamin Schwarzfeld, s-a născut la 
Iaşi pe 7/19 martie 1855. A învăţat ebraica şi primele noţiuni de 
iudaism la hederul „Zellig Melamed” şi la şcoala „Broder”, după 
care a urmat şcolile „Sf. Sava” şi „Trisfetitele” (Trei Ierarhi) din 
Iaşi. Încă de pe băncile liceului a publicat primele sale lucrări 
literare. În 1872, împreună cu alţi tineri publicişti educaţi în 
şcolile româneşti, a pus bazele primului ziar evreiesc polemic, 
de atitudine – „Vocea Apărătorului”. Mai publica traduceri în 
„Curierul de la Iaşi”. În 1874 era redactorul „Revistei Israelite”, 
revistă care, pe lângă caracterul istoric şi literar, era preocupată 
de starea morală, socială şi culturală a evreilor din România. 
După ce şi-a luat bacalaureatul, a plecat la Bucureşti, lăsând 
revista în grija fratelui său Moses.

La Bucureşti a fondat cercul literar „Junimea”, care nu a 
rezistat, iar după nouă luni s-a întors la Iaşi, unde a rămas 
până în 1876, când s-a stabilit din nou la Bucureşti. A mai fost 
colaborator la „Calendar pentru israeliţi”, profesor la şcoala 
„Iacob şi Carolina Löbel” şi a publicat prima sa lucrare 
importantă sub titlul „Chestia şcoalelor israelite”. În 
1878 a plecat la Bruxelles pentru a studia dreptul 
şi ştiinţele politice. Revenit la Bucureşti, a preluat 
conducerea ziarului „Fraternitatea”, organ de 
presă care milita pentru apărarea politică a 
evreilor, combaterea abuzurilor, a alungărilor 
de la sate şi a tuturor persecuţiilor împotriva 
evreilor. 

În 1881 s-au făcut primele expulzări 
ale evreilor, în baza legii asupra străinilor, 
modificată astfel: „Străinul care-şi are do-
miciliul sau reşedinţa sa în România şi care 
prin purtarea sa, în timpul şederii sale în 
ţară, ar compromite siguranţa interioară sau 
exterioară a Statului sau ar turbura liniştea 
publică sau ar lua parte la lucrări având de 
obiect răsturnarea ordinei politice sau sociale 
în ţară sau în străinătate va putea fi constrâns 
de guvern de a se depărta din locul în care se 
află, sau de a locui într-un loc anume determinat 
sau de a părăsi ţara”.

Expulzările au produs nelinişte în lumea evreiască. 
„Fraternitatea” lui Elias Schwarzfeld continua să denunţe 
persecuţiile împotriva evreilor prin publicarea articolelor po-
lemice „Revolta de la Brusturoasa” de Moses Gaster şi a 
broşurii „Adevărul asupra revoltei de la Brusturoasa” de Elias 
Schwarzfeld. Drept urmare, guvernul a extins legea şi asupra 
evreilor neîncetăţeniţi, pentru a emite decizia de expulzare a 
ziaristului Elias Schwarzfeld şi a altor zece: Moses Gaster, 
M. Brociner şi I. Bettelheim de la „Buka rester Tagblatt”; Iulius 
Schein, prim-predactor la „Bukarester Zeitung”; M. Rosenfeld, 
fost redactor la „Vocea Apărătorului”; Michael Asiel, redactor 
la „Hajoetz”; I. Auerbach, proprietar administrator al ziarului 
„Fraternitatea”; I. H. Fior, autorul unui articol antiguvernamental 
în cazul abuzurilor comise de autorităţi împotriva evreilor din 
Dorohoi-Săveni; Ioseph Schwarz, probabil expulzat din confuzie 
de nume (era casier la gara Filaret); T. Rubin, creştin, redactor 
la ziare greceşti. 

La primirea decretului de expulzare, Elias răspundea:

 „Îmi rezerv a protesta mai târziu în chipul cum voi crede 
eu de cuviinţă şi a ataca isgonirea mea din ţară pe cale legală, 
deoarece contrar ziaristicei întregi consider legea isgonirilor ca o 
lege anticonstituţională. Eu, evreu-român, născut în ţară în Iaşi, 
crescut pe băncile şcolare ale ţării, necunoscând altă supuşenie, 
sunt isgonit. Şi cu toate acestea acelaş guvern mă considera 
ca pe un supus al său când în anul 1879 am plecat pentru 
terminarea studiilor în străinătate. Ce e drept, nu am plăcut 
guvernului liberal şi nu-i plac pentru că am atacat ruşinoasa 
şi barbara sa procedare faţă cu evreii. Faţă cu acei evrei ce-i 
consideră Vogelfrei. Isgonirea mea o dovedeşte şi mai mult. 

Protestez înaintea ţării pe care am iubit-o şi o iubesc ca un 
fiu credincios contra acestei arbitrarietăţi. Protestez în contra 
ilegalităţei ce se săvârşeşte în contra mea şi contra celorlalţi 
coreligionari ai mei.

Prin isgonirea mea guvernul voeşte a lua evreilor şi apărătorii 
lor intelectuali, dar nu va reuşi; am convingerea că precum eu 

am stăruit în a-l apăra, deşi mă puteam aştepta la acest act 
laş, alţi tineri intelectuali vor călca pe aceeaşi cale, fără 

a se da înapoi faţă cu arbitrarismul ce i-ar putea lovi.
Evreii nu îi vor pierde niciodată pe apărătorii lor. 

Ca şi capetele hidrei vor creşte şi capetele tineri-
mei spre a lupta pentru lumină şi progres contra 
falsului liberalism şi a persecuţiei religioase. 
Voiu pleca, silit fiind, dar nu voi dezarma. 
Îmi sunt scumpi coreligionarii, mi-e scumpă 
patria şi nu’i voiu uita. Nu zic dar cetitorilor şi 
coreligionarilor «Adio!», nu spun nici patriei 
«Adio!»; le spun « La revedere!»”.

Doi ani mai târziu, la propunerea lui Titu 
Maiorescu, expulzările au fost revocate, însă 
în procesul verbal al Consiliului de Miniştri 
nu figurau numele lui Elias Schwarzfeld şi al 

lui I.H. Fior.
Elias Schwarzfeld s-a stabilit la Paris, unde 

şi-a continuat cercetările în domeniul istoriei 
evreilor din România. A făcut parte din JCA (Jew-

ish Colonisation Association), organizaţie care 
încuraja emigrarea evreilor din România în Canada 

şi Statele Unite. Sub pseudonimul „Edmond Sincerus”, a 
scris cea mai importantă lucrare a sa, „La situation des Juifs 

en Roumanie”, care a determinat o luare de poziţie din partea 
lui Radu Rosetti (alias Verax), care i-a atacat afirmaţiile într-o 
lucrare cu acelaşi titlu. 

Elias s-a remarcat nu doar ca ziarist, cercetător şi istoric, 
ci a fost şi un mare nuvelist şi eseist. A scris nuvele realist-psi-
hologice care tratează tema suferinţei evreieşti: „Vagabondul”, 
„Prigonit de soartă”, „Gângavul”, „Inimi sdrobite” sau „Beţivul”. 

A obţinut cetăţenia franceză, după ce mult timp a optat pen-
tru statutul de supus român exilat. După patru ani a revenit în 
publicistică, cu „O explicaţie” în paginile „Egalităţii”, ziarul fratelui 
său Moses Schwarzfeld, la care a fost colaborator permanent. 

A avut doi fii, pe care i-a pierdut în Primul Război Mondial 
(unul era locotenent de Stat Major, iar celălalt medic), astfel că 
boala de inimă de care suferea s-a agravat. A murit pe 25 iunie 
1915, „lucid până şi în cea din urmă clipă”.

MARIA MĂDĂLINA IRIMIA

(Continuare în pag. 18)
EVA GALAMBOS
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„Bancurile evreieşti. Veselia unui 
popor trist” este lucrarea de masterat a 
Ilincăi-Roxana Theodorescu, absolventă 
a cursurilor de studii iudaice ale Facultăţii 
de Litere, Universitatea din Bucureşti. 
Studiul este dedicat părinţilor, Roxana 
şi Răzvan Theodorescu, şi dedicaţia are 
temei deoarece academicianul Răzvan 
Theodorescu, un mare prieten al evreilor, 
este şi un cunoscător fin şi al umorului 
evreiesc. Alegerea temei mi s-a părut 
curajoasă, deoarece umorul şi carac-
teristicile lui, rolul acestei manifestări 
în spiritualitatea unor popoare, au fost 
studiate şi analizate, dar, concret, umorul 
evreiesc a fost mai puţin abordat.

Autoarea consideră umorul un mobil 
al progresului şi chiar dacă nu mai este 
la modă Marx, metaforic vorbind, expre-
sia folosită de el „te desparţi de trecut 

râzând” se potriveşte. Încerci 
să treci peste aspectele sor-
dide ale vieţii folosind simţul 
umorului. 

Pe de altă parte, psiho-
logic, omul are nevoie de 
acest „panaceu care poate 
constitui o fugă din faţa unui 
timp neprielnic”, spune Ilinca 
Theodorescu, care adaugă că 
umorul ar fi un fel de medica-
ment care conţine elemente 
vindecătoare.

Omul nu trebuie să-şi piardă simţul 
umorului nici în cele mai grele timpuri, 
se arată în lucrare şi în acest context au-
toarea include umorul evreiesc. Ea arată 
că umorul a existat întotdeauna în istoria 
omenirii dar „a avut un rol covârşitor în 
istoria iudaismului, ajutând aceşti oameni 

să depăşească obstacolele 
din existenţa lor”. 

Un subcapitol al lucrării se 
ocupă de bancurile evreieşti 
care, după părerea Ilincăi 
Theodorescu, „constituie un 
univers aparte, o cheie a 
înţelegerii iudaismului”. Ban-
curile evreieşti sunt populate 
de personaje tipice ale lumii 
iudaice – rabinul, învăţătorul, 
comunitatea şi, spune autoa-
rea, chiar şi Dumnezeu. Fap-

tul că personajul principal al bancurilor 
evreieşti este Iţic nu este întâmplător, 
explică autoarea, deoarece radicalul 
acestui nume provine din verbul Liţhoc 
(a râde), deci numele înseamnă cel care 
râde. Puterea de a face haz de necaz 
este tipică umorului, dar ea este deosebit 
de pregnantă la evrei, care au reuşit să 
depăşească greutăţile istorice păstrân- 
du-şi simţul umorului, conchide autoarea. 

Totuşi, spunem noi, poate nu întot-
deauna… (E.G.)

Ilinca Theodorescu: universul special al bancurilor evreieşti

La CIR  Be Yahad Cristian a avut loc 
seminarul anual de informare şi instruire 
a personalului de asistenţă socială. Din 
partea conducerii F.C.E.R. a participat 
vicepreşedintele Ovidiu Bănescu, cel 
care răspunde în mod direct de DASM, 
departament condus demult, cu devota-
ment, de tatăl său, David Bănescu. 

La seminar, DASM a fost reprezentat 
de directoarea dr. Mona Bejan, de şefa 
serviciului CASP, Irina Mihai, de coor-
donator programe îngrijire la domiciliu, 
Isabela Horn, şi de reprezentantul pentru 
zona Bucureşti, Daniela Gemănaru. 

La lucrări a prezentat un interesant 
material Corina Irimia, şef Centru „Yad 
BeYad” Bacău. Participanţii, veniţi din 
diferite comunităţi din ţară, s-au bucurat 
şi de prezenţa lui Israel Sharli Sabag, 
director Joint pentru România. 

Dintre materialele prezentate, remar-
căm programele „Copii în nevoie”, „Casa 
caldă”, programul de îngrijire la domiciliu, 
la care s-au adăugat domenii precum 
subsidiaritate, deconturi, acreditare. La 
final au avut loc sesiuni individuale de 
lucru pe teme specifice fiecărei comu-
nităţi, unde lectori au fost Irina Mihai şi 
Isabela Horn. 

La sfârşitul seminarului, participanţii 
au fost invitaţi să completeze un ches-
tionar pentru înregistrarea impresiilor. 
Părerea generală a fost că seminarul  
şi-a atins scopul. 

Adresăm felicitări DASM-ului, dar şi 
administratoarei CIR Cristian, Mihaela 
Băcleşanu, cea care, împreună cu res-
ponsabilul CIR-urilor, ing. Emil Rosner, 
au pus la punct toate detaliile acestei 
întâlniri, încă o dată spunem, foarte re-
uşite. Nu poţi să nu remarci la Mihaela 
Băcleşanu bucuria cu care îşi primeşte 
oaspeţii şi tristeţea ce o cuprinde când 
aceştia trebuie să plece!

AIZIC IANCU
preşedinte C.E.Tecuci

Nimic mai potrivit pentru Conferinţa 
Internaţională „Zilele Culturii Media”, 
organizată de Departamentul de Jur-
nalism, Facultatea de Ştiinţe Politice a 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, la 25 
de ani de la înfiinţare, decât vernisajul 
expoziţiei de fotografie artistică „Spaţiul 
meu – Locul meu”, deschisă la Muzeul 

de Artă al municipiului, realizată de conf. 
univ. dr. Ruth Oren (Universitatea din 
Haifa), a cărei familie este originară din 
România. Fotografiile, cu imagini din 
Bucureşti şi Haifa, au reuşit să creeze „o 
înfrăţire”, cum o definea autoarea, între 
cele două oraşe: deopotrivă, „spaţii” şi 
„locuri” care-i aparţin. 

Pentru a patra oară la Universitatea 
Babeş-Bolyai din 2009 încoace, invitată 
de prof. univ. dr. Elena Abrudan, directorul 
Departamentului de Jurnalism al Facultă-
ţii amintite, pentru îndrumarea studenţilor 
în ateliere de creaţie, Ruth Oren a colabo-
rat recent la proiectul cu acelaşi generic 
pentru studenţii Cursului de Fotografie, 
condus de prof. univ. dr. Rareş Beuran. 
Lucrările lor, ghidate de cei doi magiştri, 
au putut fi văzute pe simezele Muzeului, 
împreună cu expoziţia.

În discursurile de la vernisaj, directorul 
Departamentului, prof. univ. dr. Elena 
Abrudan, directorul de comunicare şi 
dezvoltare de la Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca, Ovidiu Cîmpean, conducă-
tori ai Muzeului s-au referit la importanţa 
schimburilor culturale între cele două ţări, 
la calităţile artistice şi pedagogice ale 
artistei. Evenimentul a fost moderat de 
prof. univ. dr. Rareş Beuran. (I.D.)

Expoziţie de fotografie artistică Ruth Oren 

Memoria evreimii timişorene nu se va pierde

Interesant seminar DASM la CIR Cristian 

A fi om înseamnă 
a fi luptător

România a fost prima ieşire în lume a 
filmului „Sobibor”, după premiera absolu-
tă din Rusia. Filmul, vizionat la Ambasada 
Federaţiei Ruse din Bucureşti, este o 
reconstituire a revoltei prizonierilor din 
Sobibor, lagăr nazist aflat în Polonia, 
şi marchează împlinirea a 75 de ani de 
când Armata Roşie l-a eliberat, a spus în 
deschidere E.S. Valeri Kuzmin, ambasa-
dorul Federaţiei Ruse în România. Filmul 
e bazat pe fapte reale: revolta condusă de 
ofiţerul sovietic Alexandr Pechersky, care 
a intrat clandestin în lagăr s-o organizeze.

Regia şi rolul principal aparţin lui Kon-
stantin Khabensky. Există un crescendo 
al evadărilor, de la cleştele singular tăind 
sârma ghimpată, urmat de detunătura 
mitralierei, până la miile de prizonieri re-
uşind să pună la pământ poarta cu lacăt 
şi lanţuri a lagărului. 

În public – preşedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, preşedintele C.E.B., ing. 
Paul Schwartz. Printre diplomaţi – E.S. 
Tamar Samash, ambasadoarea Israelului 
în România. (I.D.)

n Lia Borza, preşedinta C.E. Alba 
Iulia, cunoaşte bine 
probleme comunităţii 
pe care o conduce de 
mulţi ani, dovedind 
că ştie să le rezol-
ve cu tact, energie, 
competenţă. În ultima 
vreme, reinaugura-
rea sinagogii reabili-
tate, înfrumuseţarea 
Aron Kodeş-ului cu 
un parohet nou au adus comunitatea 
din Alba Iulia în atenţia generală. De 
altfel, preţuirea de care se bucură din 
partea conducerii F.C.E.R. s-a concreti-
zat prin acordarea Diplomei de Onoare 
pentru devotament în activitatea comu-
nitară a evreilor din România.
n Fredi Deac, preşedintele C.E. 

Bistriţa, a reuşit să 
facă din sinagoga 
oraşului unul din re-
perele vieţii muzicale 
interne şi internaţio-
nale, un bun exem-
plu de valorificare 
culturală a unui aşe-
zământ de cult mo-
zaic. Bun gospodar, 
atent la problemele 

de asistenţă socială şi medicală ale 
membrilor comunităţii sale, marcând 
cum se cuvine sărbătorile evreieşti, 
evenimentele comemorative şi aniver-
sare, Fredi Deac este, totodată, des-
chis dialogului interetnic şi interreligios, 
cultivă bune relaţii cu autorităţile locale.
n Ioji Sacagiu, preşedintele C.E. 

Dorohoi, şi-a luat 
răspunderea de a 
veghea la bunul 
mers al unei comuni-
tăţi mici, cu tradiţii iu-
daice importante. În 
acest sens, are grijă 
de cele două sina-
gogi reabilitate. Una 
dintre ele a devenit 
muzeu de istorie a 
evreilor dorohoieni şi din împrejurimi, 
purtând numele lui Shlomo David z.l., 
israelianul care a editat o monografie, 
în şase volume, despre şteitl-ul natal 
şi a stimulat ridicarea în apropiere de 
Ierusalim a unui monument în memoria 
victimelor Pogromului de la Dorohoi.
n  Otto Deutsch, preşedintele 

C.E. Sibiu, are „în 
spate” o activitate 
comunitară remar-
cabilă: a fost gazda 
Festivalului „Euroiu-
daica”, când Sibiul 
a fost prima capitală 
culturală europeană 
din România; anul 
trecut a fost gazda 
celei de-a 15-a ediţii 

a Programului „Bereshit”; aplică frumos 
strategia „porţilor deschise”, promovată 
de conducerea F.C.E.R., contribuind la 
educarea tinerelor generaţii în spiritul 
lipsei de prejudecăţi şi al conlucrării 
interetnice.
n Iancu Aizic, preşedintele C.E. 

Tecuci, prezent me-
reu cu coresponden-
ţe în paginile revistei 
noastre, întotdeauna 
bucuros de oaspeţi, 
onorează sărbătorile 
evreieşti, bune prile-
juri pentru a reuni în 
sinagoga renovată 
membri ai comunităţii 
şi prieteni ai lor, au-
torităţi locale, reprezentanţi ai cultelor, 
oameni de cultură de toate etniile şi 
confesiunile. Pune suflet în tot ce în-
seamnă viaţă evreiască, e nelipsit de la 
evenimentele importante organizate de 
conducerea F.C.E.R., are darul priete-
niei, ştiind să adune oamenii în jurul lui.

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi 

născuţi în luna iulie

Întâlnirea cu Getta Neumann, fiica regretatului prim-rabin 
dr. Ernest Neumann, şi cu prof. dr. Victor Neumann a repre-
zentat un eveniment emoţionant, cu foarte multe mărturii 
personale, pentru toţi cei prezenţi. Comunitatea evreilor din 
Timişoara a propus celor interesaţi o punere în oglindă a 
istoriei orale cu istoria documentară prin re-lansarea celor 
două volume de referinţă: „Destine evreieşti la Timişoa-
ra” şi „Evreii Banatului”. Cei doi conferenţiari au abordat 
prezentările lor din perspective foarte personale, făcând 
ca întâlnirea să fie un foarte plăcut rendez-vous al celor 
prezenţi cu trecutul lor şi al părinţilor. Foarte interesantă a 
fost această alăturare căci, de fapt, aceleaşi destine sunt 
urmărite prin intermediul celor două cărţi. Evoluţia evreimii 
bănăţene sub diferite imperii şi forme de guvernare, dez-

voltarea învăţământului evreiesc, rabinii care au existat, 
limbile care s-au vorbit, implicarea în viaţa ţării şi a cetăţii 
sunt reliefate în ambele volume. Dacă Victor Neumann 
dă o importanţă clară factorului documentar şi demersului 
cercetării, Getta Neumann descoperă universuri personale 
subiective, prin intermediul interlocutorilor săi. 

Volumul Gettei Neumann, publicat la editura Hasefer, a 
beneficiat de o lansare şi la cunoscuta librărie „Două buf-
niţe”. Prof. dr. Smaranda Vultur, prof. dr. Viorel Marineasca 
şi preşedinta C.E.Timişoara, dr. Luciana Friedmann, au 
vorbit despre importanta realizare memorialistică a Gettei 
Neumann, care rezumă, în interesantele interviuri realiza-
te în România şi Israel, o adevărată istorie vie a acestei  
comunităţi. (L.F.)
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Evreii tulceni alături  
de populaţia majoritară

Tulcea

Membrii Comunităţii Evreilor din Tul-
cea au fost prezenţi, la invitaţia Prefecturii 
Judeţului Tulcea, la o serie de evenimen-
te majore la nivel naţional. 

Astfel, pe 9 mai, comunitatea evre-
iască din localitate a fost invitată la săr-
bătorirea Zilei Independenţei de Stat a 
României şi a Zilei Victoriei Aliaţilor din cel 

de-al Doilea Război Mondial. Celebrarea 
a avut loc la Monumentul Independenţei 
din oraş.

Având în vedere participarea volunta-
ră a ostaşilor evrei la Războiul de Inde-
pendenţă din 1877 şi la luptele din Primul 
Război Mondial, pe 17 mai 2018, evreii 
tulceni au luat parte la comemorările pri-
lejuite de Ziua Eroilor, la Cimitirul Eroilor 
din Tulcea. Au fost citite numele eroilor 
tulceni care au luptat în Primul Război 
Mondial, printre care şi numele unor eroi 
evrei (Moscovici Moise etc.)

Din partea Comunităţii au fost depuse 
jerbe de flori.

Ing. SOLOMON FAIMBLAT
preşedinte C.E. din Tulcea

un nou parohet  
pentru Sinagoga Mică 

Cluj

La 29 mai 2018, la Cluj a avut 
loc un eveniment festiv. Tinerii evrei 
din Franţa care studiază la Cluj şi 
părinţii lor au donat un nou parohet 
şi o bima pentru Sinagoga Mică. 

La eveniment au participat 
rabinul Isaac Michel Paneth şi 
fiul său, rabinul Iosef Paneth, 
precum şi preşedinţii comunită-
ţilor evreieşti din Alba Iulia, Dej 
şi Zalău, respectiv Lia Borza, 
Mişu Rosenberg şi Dan Has. Au 
fost de faţă Robert Schwartz,  
preşedintele Comunităţii din Cluj, 
secretarul Mihail Ronai, studenţi 
evrei din Franţa, Israel, Anglia şi membrii 
comunităţii clujene.

 Orchestra de klezmeri „Nóta” din Dej 
a prezentat un program artistic.

ROBERT SCHWARTZ

Comunitatea braşoveană a evreilor, 
care la sărbători se reuneşte la Sinagoga 
„Beit Israel”,  a ales să îmbrace haine 
şi să îşi asume gânduri  de deosebită 
sărbătoare în două superbe duminici ale 
primăverii acestui an.    

În prima duminică, din 22 aprilie, cu 
ocazia Zilei Independenţei (5 Iyar), în 

prezenţa a peste 130 de persoane, mem-
bri ai comunităţii, prieteni, oficialităţi am 
marcat importanţa zilei după o rugăciune 
închinată păcii şi dăinuirii Statului Israel. 
Vorbitorii au subliniat, în cuvinte deose-
bite, atât Declaraţia de Independenţă, 
cât şi realizările celor 70 de ani care au 
marcat, cu fiecare etapă, dezvoltarea şi 
consolidarea unui stat puternic, modern 
şi mult respectat pe cele mai multe dintre 
meridianele pământului.

Partea artistică, susţinută de corul 
B’nei Milu şi de formaţia Yahad ale co-
munităţii, a reprezentat câteva zeci de 
minute de încântare la care sala a parti-
cipat cu viu interes.

A urmat momentul, aşteptat şi acesta 
de către participanţi: petrecerea cu miti-
tei caşer şi bere, desfăşurată pe terasa 
amenajată în curtea Sinagogii.

Cea de-a doua sărbătoare, desfăşu-
rată în duminica din 13 mai, a marcat 
sărbătorirea zilei de 28 Iyar, eliberarea 
zonei ocupate a Ierusalimului, eveniment 
petrecut acum 51 de ani, în 1967. Orga-
nizată de către Comunitatea Evreilor din 
Braşov, împreună cu Asociaţia Sionistă 
din România, sărbătorirea s-a bucurat de 
o foarte largă participare. Intre invitaţii la 
acest eveniment s-au numărat E.S. Tamar 
Samash, ambasadoarea Statului Israel în 
România, personalităţi ale vieţii iudaice, 
reputaţi profesori din cadrul unor institute 
de studii superioare din ţară, reprezentanţi 
ai unor culte din Braşov, membri ai comu-
nităţii şi mulţi prieteni ai acesteia.

Ceremonia, începută cu o rugăciune, 
a continuat cu alocuţiunile unor personali-
tăţi ale vieţii publice, invitaţi ai noştri, care 
au prezentat în mod elocvent condiţiile 
desfăşurării evenimentelor din luna Iyar 
a anului 1967, motivarea împlinirii lor dar 
şi rezultatele celor 51 de ani de la reu-
nificarea Ierusalimului, în care a devenit 
o capitală înfloritoare, plină de viaţă, 
cu mult tineret şi cu cele mai justificate 
speranţe de viitor. De asemenea a fost 
marcată şi dezbaterea privind mutarea 
ambasadelor în capitala de drept a Statu-
lui Israel – Ierusalim. Discuţiile purtate au 
suscitat, prin cuprinsul foarte nuanţat al 
datelor transmise de către fiecare dintre 
cei şase vorbitori, un interes deosebit din 
partea asistenţei.

Programul artistic susţinut de soliştii şi 
corul Comunităţii din Braşov a reprezen-
tat un alt moment care a animat întreaga, 
asistenţă care a numărat aproape 200 
de persoane.

VAL GEORGE

Parcul Memorial al Holocaustului 
din Sf. Gheorghe a fost inaugurat în 
2014, când s-au împlinit 70 de ani de la 
deportarea evreilor din Transilvania de 
Nord, eveniment comemorat în prezenţa 
a numeroşi invitaţi, printre care amba-
sadorul Statului Israel, consulul Unga-
riei, preşedintele F.C.E.R., preşedintele 
Comunităţii din Braşov, responsabilul  
Obştii evreieşti din Sf. Gheorghe, repre-
zentanţi ai autorităţilor locale, ai cultelor 
şi ai comunităţilor evreieşti. Atunci a fost 
inaugurat un Monument dedicat memoriei 
celor 52 de copii din Sf. Gheorghe ucişi 
de fascişti la Auschwitz şi au fost plantaţi 
52 de arbuşti de tuia în parcul din loca-
litate. Aceşti arbori au fost daţi atunci în 
îngrijirea unor elevi din diferite şcoli din 
Sfântu Gheorghe.

Parcul a fost realizat în urma iniţiativei 
unor supravieţuitori ai Holocaustului din 
Sfântu Gheorghe (Feder Zoltan), iniţiativă 
susţinută de F.C.E.R.-C.M. şi transpusă 
în viaţă de Obştea evreilor din localitate, 
în colaborare cu Primăria municipiului şi 
Comunitatea Evreilor din Braşov.

Parcul Memorial este în atenţia celor 

care se îngrijesc de monumentele istorice 
ale oraşului. Astfel, duminică, 6 mai 2018, 
au fost înlocuiţi 12 arbuşti de tuia uscaţi, 
fiecare simbolizând unul dintre cele 52 de 
nume de copii în memoria cărora fusese-
ră iniţial plantaţi arbuştii. Din partea Obştii 
au fost prezenţi la lucrări responsabilul 
acesteia, ec.Herman Rosner, şi Gaspar 
Ignacz.

Proiectul Parcului Memorial al Holo-
caustului va fi finalizat în acest an prin 
realizarea celor 52 de pietre memoria-
le având inscripţionate numele copiilor, 
nume care, de 74 de ani, sunt consem-
nate doar în documentele vremii.

La comemorarea a 65 de ani de 
la deportarea evreilor a fost inaugurat 
în Capela cimitirului Zidul Memorial al 
Holocaustului, pe plăcile de granit fiind  
gravate 611 nume ale evreilor din Sfântu 
Gheorghe şi împrejurimi, ucişi în tabe-
re de muncă forţată şi în lagărul de la  
Auschwitz.

În urmă cu trei ani, prin grija personală 
a episcopului Eparhiei Reformate a Ar-
dealului, IPS Kato Bela, plăcile memoria-
le, în patru limbi, marcând locul ghetoului, 

au fost reamplasate pe un obelisc special 
construit la intrarea Universităţii Sapien-
tia, filiala din Sf. Gheorghe. De la o clădire 
în construcţie, unde s-a constituit ghetoul 
în 1944, la cea adăpostind o instituţie 
de învăţământ superior este un parcurs 
istoric, dar şi un semn de neuitare, de 
îndemn: „Never Again!” „Niciodată să nu 
se mai repete, cu nimeni!”

Ec. HERMAN ROSNER
responsabil Obştea din  

Sfântu Gheorghe

C o m u n i tAt i
5  ş i  2 8  I YA R

Parcul Memorial al Holocaustului 

Dezvelirea unui bust  
al lui Elie Wiesel 

Victimele 
Holocaustului 
comemo rate

C.E. Zalău-Sălaj a marcat, sub auspi-
ciile F.C.E.R., memoria victimelor Holo-
caustului din Transilvania de Nord printr-o 
suită comemorativă. În cadrul unui ser-
viciu religios, preşedintele comunităţii, 
Dan Has, a rostit El Male Rahamim. A 
urmat un simpozion cu tema „Tragedia 
evreilor din Sălaj”, moderat de Dan Has, 
cu prelegeri susţinute de Peninah Zilber-
man (Israel), prof. Doina Gross, vicepri-
marul Nicolae Fazakas, directorul Şcolii 
Gimnaziale „Nicolae Coposu”, directorul 
Muzeului Holocaustului din Transilvania 
de Nord, Daniel Stejerean. Pentru a con-
vinge tinerele generaţii de obligaţia lor 
de a preveni repetarea unor asemenea 
catastrofe, mulţi dintre invitaţi au fost elevi 
şi profesori de la Colegiul Tehnic „Alexan-
dru Papiu Ilarian” din oraş. Au fost aduse 
mulţumiri directorului colegiului, prof. Ioan 
Lungu, elevilor şi profesorilor, tuturor par-
ticipanţilor la această manifestare. 

Coresp. DAN HAS
preşedinte C.E. Zalău

Braşov

Sf. Gheorghe

Zalău

Sighet

La Sighetu Marmaţiei, la iniţiativa 
Primăriei municipiului, a fost ridicat un 
bust al laureatului Premiului Nobel pen-
tru Pace, Elie Wiesel. Originar din acest 
oraş, Wiesel a fost deportat la Auschwitz 
la vârsta de 14 ani. A supravieţuit lagă-
rului morţii după ce şi-a pierdut o mare 
parte din familie – părinţii şi o soră mai 
mică. A devenit ziarist şi scriitor, romanele 
sale fiind dedicate tragediei Holocaustu-
lui. Întreaga lui viaţă, Wiesel a combătut 
antisemitismul, rasismul şi xenofobia şi 
s-a preocupat de soarta evreilor rămaşi 
în Europa de Est, care doreau, dar nu 
puteau să emigreze în Israel.

Stabilit la New York, el a revenit de câ-
teva ori la Sighet, precum şi în alte oraşe 
din România, pentru a participa la eveni-
mentele comemorative ale Holo caustului 
românesc. Dorinţa lui, exprimată de mai 
multe ori în faţa prietenilor, a fost să 
organizeze şi să participe la un „Marş 
al vieţii” la Sighet, în  memoria evreilor 
deportaţi şi ucişi în lagărele naziste ale 
morţii. Nu şi-a putut realiza acest vis în 
decursul vieţii, dar, anul trecut, prietenii 
şi colaboratorii lui, precum şi cei care 
i-au respectat strădaniile în combaterea 
antisemitismului au organizat la Sighet 
un „Marş” la care au participat sute de 
locuitori ai oraşului.

Pentru păstrarea memoriei lui, aici 
s-a deschis un muzeu în casa în care s-a 
născut şi a crescut scriitorul, muzeu vizi-
tat anual de mii de persoane. Autorităţile 
locale s-au gândit să ridice un monument 
în memoria lui, astfel că la 27 mai a.c., 
chiar în curtea muzeului, a fost dezve-
lit bustul lui, creaţie a sculptorului Ion  

Ladea. La festivităţi  au participat membri 
ai comunităţii evreieşti din Sighet şi din 
ţară, localnici, istorici, reprezentanţi ai 
autorităţilor locale şi judeţene.

Luând cuvântul la eveniment, primarul 
municipiului, Horia Vasile Scubli, contu-
rând personalitatea lui Elie Wiesel şi ce 
înseamnă el pentru oraşul Sighet, a de-
scris eforturile pe care le-a făcut pentru a 
obţine finanţare pentru bust. Cu părere de 
rău, a afirmat că  zeci de autorităţi şi firme 
nici măcar nu au răspuns la cererea lui, 
ca până la urmă să fie ajutat de un prieten 
evreu, Anton Fischmann, şi de maestrul  
Ladea. Alţi doi prieteni au făcut proiectul 
şi execuţia. Prefectul Vasile Moldovan 
a vorbit despre semnificaţia tragediei 
Holocaustului, care „nu ar mai trebui să 
se repete”. Anton Fischmann  a cerut 
fermitate şi combativitate împotriva anti-
semitismului şi a încercărilor de a reînvia 
Holocaustul şi a afirmat că terorismul este 
astăzi echivalentul Holocaustului.

Ing. David Liebermann, preşedintele 
Comunităţii Evreilor din Sighet, şi-a expri-
mat satisfacţia pentru realizarea bustului 
lui Elie Wiesel – la care, din diferite moti-
ve, comunitatea nu a putut contribui – şi 
a vorbit despre eforturile depuse pentru 
a continua viaţa evreiască dinainte de 
Holocaust. De-a lungul anilor, din Sighet 
au plecat 150 de personalităţi. Acum 
comunitatea este mică, dar se încearcă 
menţinerea obiceiurilor şi tradiţiilor, de 
un mare ajutor fiind fundaţia „Tarbut” a 
Peninei Zilberman, a arătat preşedintele 
comunităţii.

EVA GALAMBOS

Tamar Samash în Sinagoga „Beit Israel“
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Chirurgia – singura profesiune pentru care merită să trăieşti!
dădeau câte ceva 
de făcut, pentru că 

eram tot timpul prin preajmă şi altfel nu 
puteau scăpa de mine.

În alegerea primului loc de muncă 
m-am ghidat după un singur criteriu: 
acela de a-mi urma vocaţia. Astfel, prima 
femeie chirurg din Transilvania şi-a în-
ceput cariera în anii 1950, în Maramureş, 
la spitalul din Vişeu de Sus.

– Cum era spitalul din Vişeu de Sus ? 
Ce cazuri aveaţi de rezolvat?

– Era un spital improvizat în fosta 
clădire a Judecătoriei, cu patru secţii: In-
terne, Chirurgie, Ginecologie-Obstetrică 
şi Pediatrie. Secţia de chirurgie avea 
vreo 40 de paturi şi trei medici tineri. Aici 
erau trimise toate cazurile din raionul 
cu circa o sută de mii de locuitori. Erau 
mine şi exploatări forestiere, de unde 
veneau accidente foarte grave, cu trau-
matisme imense, cauzate de copacii care 
cădeau peste muncitori. Noi trebuia să ne 
descurcăm. Nu aveam de la cine învăţa. 
Făceam ce ştiam. Sigur, am făcut şi 
greşeli, am avut şi cazuri letale. Dar asta 
era inevitabil în condiţiile date. Sângele 
îl primeam de la Sighetu Marmaţiei, cea 
mai apropiată „metropolă”, aflată la 60 
de kilometri, unde trenul ajungea trecând 
prin...Uniunea Sovietică (aşa era calea 
ferată de atunci) cu control vamal la in-
trarea şi apoi, după 5 sau 10 kilometri, la 
ieşirea din URSS. Nu aveam sânge, nu 
aveam oxigen, nu aveam nimic... lucram 
în condiţii extrem de primitive. Faptul că 
aveam o mortalitate acceptabilă era meri-
tul nostru doar într-o măsură oare care, 
dar era şi meritul pacienţilor. Oameni 
care mergeau la pădure, „la butin”, cum 
spuneau ei. Veneau acasă de două ori pe 
an: de Crăciun şi de Paşti. În rest, stăteau 
acolo şi mâncau slănină neafumată cu 
ceapă şi pâine, asta era alimentaţia lor. 
Erau subnutriţi, vai de capul lor, subpon-
derali, dar extrem de rezistenţi...

În anii stagiului de la Vişeu de Sus a 
avut loc şi căsătoria cu László Szabó, 
primul medic stomatolog, repartizat în 
orăşelul maramureşean. Dar acest pas 
nu m-a împiedicat să mă perfecţionez, 

să-mi iau examenul de medic specialist 
chirurg şi să dau concurs pentru a lucra 
în singurul loc unde se făcea chirurgie 
adevărată: la Spitalul Clinic de Chirurgie 
Nr. 1 din Cluj. 

Am stat 10 ani la Vişeu. Între timp, 
am menţinut relaţiile cu profesorul Aurel 
Nana; când am avut câteva cazuri foarte 
dificile pe care nu le puteam rezolva, 
l-am rugat să-mi preia bolnavii şi de 
fiecare dată a acceptat cazurile pe care i 
le trimiteam. La un moment dat s-a scos 
la concurs un post, l-am întrebat dacă 
mă pot prezenta şi mi-a spus „nu, acest 
post este dedicat cuiva”; când s-a scos al 
doilea post, mi-a spus că pot să concurez, 
dar se înscriseseră patru candidaţi, din-
tre care unul este „cu pile mari”. Am dat 
concurs şi am reuşit, devenind asistent 
la specialitatea Chirurgie, la Institutul de 
Medicină şi Farmacie din Cluj. Am lucrat 
doar în două locuri: la Vişeu de Sus şi 
la Cluj.

Curând, mi-am luat doctoratul şi apoi 
am urcat treptele ierarhiei universitare 

până la gradul de conferenţiar, într-o 
vreme când avansarea era foarte dificilă, 
mai ales la medicină, unde fiecare clinică 
avea un singur profesor. 

– Ce a însemnat pentru dvs. lucrul cu 
studenţii?

– Am ţinut multe cursuri şi am condus 
stagii. Mi-a plăcut să lucrez cu studenţii. 
M-am simţit apropiată de ei, ne-am 

înţeles foarte bine, m-am străduit să le 
transmit din cunoştinţele mele cât mai 
mult, sperând că măcar câţiva dintre 
ei vor ajunge chirurgi. Ceea ce s-a şi 
înfăptuit. Unii dintre studenţii mei au ajuns 
chiar şi profesori de chirurgie.

La început, fusesem singura femeie 
chirurg din clinică. Acum, din fericire, sunt 
multe doamne şi domnişoare care fac 
chirurgie şi mă bucură treaba aceasta. Nu 
cred că pe atunci am observat eu sau ar 
fi observat colegii mei că aveam alt sex...
Nu! Discutam între noi absolut deschis 
toate problemele. Şi cele medicale şi cele 
„paramedicale”. Nu era nicio diferenţă. 
Colegii mei de la Clinica de Chirurgie I 
din Cluj erau profesionişti foarte buni, unii 
excepţionali din punct de vedere tehnic. 
Erau medici adevăraţi. 

Ideea aceasta a mercantilismului – 
care, nu vreau să spun că domină, dar 
este prezentă, inclusiv în medicină (nu 
ştiu în ce proporţie şi nici nu mă inte-
resează) – atunci nu exista. Să condi-
ţionezi o intervenţie chirurgicală?! Sunt 
absolut sigură că nici unul dintre noi nu a 
făcut aşa ceva, niciodată. S-a mai întâm-
plat să primim un borcan cu smântână, 
uneori chiar şi o găină... S-a întâmplat că 
odată o fostă pacientă mi-a adus o găină 
acasă... Vie! Am ieşit în poartă şi am 
aşteptat să treacă cineva şi să-l rog să-mi 
taie găina. Eu nu puteam tăia o găină vie! 
Asta era cu totul altă meserie decât cea 
de chirurg! De-a lungul anilor am lucrat cu 
profesorii Aurel Nana, Crişan Mircioiu şi 
Gicu Ionescu; după pensionarea acestuia 
din urmă, am ieşit şi eu la pensie, deşi 
aş mai fi rămas, dar împlinisem vârsta 
regulamentară de pensionare a cadrelor 
universitare superioare: 65 de ani...

Dar nu am renunţat la medicină nici 
după pensionare. Chiar şi în prezent, 
la vârsta de 90 de ani, ajut prieteni şi 
cunoştinţe care au păţit accidente mai 
mici şi mai mari sau au suferit intervenţii 
chirurgicale. Îi pansez, le adresez un 
cuvânt de îmbărbătare şi un zâmbet 
izvorât din mulţumirea de a fi practicat 
singura profesie pentru care merită să 
trăieşti – chirurgia!

(Urmare din pag. 9)

„După ce copiii mei au crescut şi au plecat de acasă, fiecare 
construindu-şi viaţa departe de Alba Iulia, am simţit că e 
important pentru mine să fac ceva durabil, iar renovarea 
sinagogii mi-a adus împăcarea cu mine însămi, de care 

aveam mare nevoie”, a mărturisit preşedinta C.E. Alba 
Iulia, ing. Lia Borza.

„Încerc să-mi fac datoria cu conştiinciozitate”
Interviu cu ing. LIA BoRzA, preşedinta C.E. Alba Iulia construite de evrei: moara fraţilor Andor 

şi Filip Gluck, fabrica de spirt Adolf Ionas, 
uzina electrică. A fost o perioadă prosperă 
pentru comunitate, bine integrată în viaţa 
economică a urbei. 

– Cum a trecut comunitatea prin 
Holocaust?

– Evreii din Alba Iulia n-au fost depor-
taţi, dar în 1941 au fost trimişi în detaşa-
mente de muncă forţată. În acelaşi an 
s-a dispus concentrarea evreilor din zona 
rurală în reşedinţele de judeţ. Evreii din 
Aiud, Ocna Mureş, Vinţu de Jos, Teiuş, 
Ighiu, Sebeş au ajuns la Alba Iulia. Pre-
şedintelui de atunci al comunităţii, Filip 
Gluck, i s-au dat trei zile să asigure casă 
şi hrană pentru circa 2 000 de oameni. 
Locuinţele evreieşti, dar şi imobile comu-
nitare au fost expropriate. Evreii au fost 
daţi afară din învăţământul de stat, le-au 
fost rechiziţionate aparatele de radio, 
maşinile de scris. A fost interzisă tăierea 
rituală a vitelor. În 1938, legionari din oraş 
au pus o bombă sub zidul de sud-est al 
sinagogii, programată să explodeze de 
Şabat. Din fericire, deflagraţia s-a produs 
a doua zi, când enoriaşii se rugau în sina-
goga nouă, de peste drum. La reinaugu-
rare, nepotul unuia dintre atentatori şi-a 
cerut iertare public pentru fapta comisă 
de unchiul său. 

– Şi, revenind în prezent, o prioritate 
presantă?

– Mai buna întreţinere a cimitirului. 
Res pectiv – refacerea gardului de la stra-
dă, pietruirea aleilor, repararea capelei şi 
a cavourilor. Cimitirul e permanent supra-
vegheat de familia Pleşa, care locuieşte 
în casa de la intrare. Mulţumim conducerii 
CAPI, care ne-a dotat cu motocoasă şi 
pompă pentru insecticide.

– Ce relaţii există între comunitate, pe 
de o parte, şi societatea civilă, autorităţi 
locale, culte, alte etnii, pe de alta?

– Între 2014-2016, un grup de stu-
denţi de la Departamentul de Istorie, 
Arheologie, Muzeologie al Universităţii 
„1 Decembrie 1918” au recondiţionat 
65 de pietre funerare din zona veche a 
cimitirului. Îndrumătorii lor au primit Me-
dalia de Onoare „Prieten al Comunităţilor 
Evreieşti din România” la reinaugurarea 
sinagogii. Acţiunea de recondiţionare 
continuă. Elevi de la şcoli din oraş şi din 
ţară, însoţiţi de profesori, vizitează sina-
goga. Oficialităţi, înalţi ierarhi participă 
la evenimentele noastre. La Alba Iulia a 
fost recent întrunirea Comisiei economice 
a DRI, organizată de ruteni. Din partea 
F.C.E.R. a venit vicepreşedintele Ovidiu 
Bănescu. 

– Cum faceţi să depăşiţi obstacolele?
– Mă gândesc la preşedintele comu-

nităţii din anii Holocaustului, Filip Gluck: 
lui, ce greu i-a fost! Mă ajută încurajările 
prim-rabinului Rafael Shaffer. Încerc  
să-mi fac datoria cu conştiinciozitate. 

IULIA DELEANU 

– Când au început lucrările?
– În 2012. Sinagoga Veche, construită 

între 1827-1840, a mai fost reparată în 
secolul al XX-lea, dar, din cauza infiltră-
rilor de apă, au fost necesare revizuiri ale 
acoperişului, curăţarea podului, hidro-
izolarea fundaţiei. Acum au fost înlocuite 
ferestre şi uşi, pardoseli, instalaţia de 
curent electric; au fost tencuiţi şi vopsiţi 
pereţii interiori şi exteriori, s-a recondiţi-
onat mobilierul, s-au montat corpuri de 
iluminat noi, s-au instalat sisteme de în-
călzire, sonorizare, supraveghere video, 
alarmă de efracţie şi incendiu; au fost 
restaurate candelabrele şi Aron Kodeş-ul; 
ferestrele exterioare au fost înfrumuse-
ţate cu vitralii, după ideea preşedintelui 
Aurel Vainer, ceea ce atenuează sobrie-
tatea edificiului. Este prima sinagogă de 
zidărie din Transilvania. Iniţial s-a numit 
Sinagoga Mareh Yezekiel, ulterior – Sina-
goga Veche, pentru a o deosebi de cea 
de rit sefard, terminată în 1883. Unică în 
România este încăperea, păstrată şi azi, 
slujind altădată ca închisoare în cazuri de 
delicte religioase. Dintr-un act în ebraică, 
din 1591, reiese că în oraş funcţiona un 
Bet Din. 

– Înseamnă că prezenţa evreiască la 
Alba Iulia e foarte veche.

– Este singura comunitate legal con-
stituită în 1653. Principele Gabriel Be-
thlen a emis, în 1623, un privilegiu prin 
care era permisă aşezarea evreilor în 
Transilvania, deşi ulterior el a fost limitat 
doar pentru Alba Iulia. În 1645 exista He-
vra Kadişa. Un călător suedez aminteşte, 
în 1656, de existenţa unei sinagogi în ce-
tate. În 1750 comunitatea avea melamed, 
ceea ce presupune hederul. Pinkasul 
comunităţii e înfiinţat în 1736 de sefardul 
Abraham ben Isac Russo.

– Era o comunitate de rit sefard? 
– Numai la început, fiindcă, din a doua 

jumătate a secolului al XVIII-lea, creşte 
numărul aşkenazilor veniţi din Imperiul 
Habsburgic. Sefarzii şi aşkenazii au con-
vieţuit aproape două secole sub îndru-
marea spirituală a unui singur rabin, care 
era şi şef-rabin al Transilvaniei. După 
Congresul de la Budapesta, încheiat în 
1869, a fost stabilită orientarea ortodoxă 
a comunităţii. 

– Ce ne puteţi spune despre contribu-
ţia evreilor la dezvoltarea oraşului?

– Momentul de maximă vizibilitate a 
fost sfârşitul veacului al XIX-lea, când 
primele întreprinderi industriale sunt 

cuprindea Buco-
vina istorică, doar 

în două nu existau comunităţi evreieşti, 

ceea ce demonstrează continuitatea vieţii 
evreieşti în acest spaţiu istoric. 

Program artistic şi concerte
Invitat special din Israel, Carol Feld-

man, actor al Teatrului Evreiesc de Stat 
până la emigrarea în Israel, în anul 1965, 
a prezentat publicului spectator monolo-
gul umoristic Tatăl, după Shmuel Djigan, 
aducând astfel un omagiu marelui actor 
al teatrului idiş, precum şi lectura unei 
povestiri despre doi mari actori ai TES 
– Dina König şi Isak Havis. Muzica idiş 
a răsunat în Templul Mare din Rădăuţi, 
cele mai iubite şi cunoscute melodii din 
repertoriul muzicii klezmer fiind interpre-
tate de membrii trupei Nigun, formaţia 
comunităţii evreieşti din Iaşi. Publicul a 
avut prilejul de a asculta o serie de lieduri 
şi sonete muzicale evreieşti, interpretate 
de Florian Chelu-Madeva şi Alexandrina 
Chelu, veniţi de la Oradea. Avram Steu-
erman-Rodion, Veronica Porumbacu, 
Max Blecher sau Alexandru Mandy sunt 
doar câţiva dintre autorii sonetelor inter-
pretate de cei doi. 

Cea de-a doua zi s-a încheiat la Tea-
trul „Matei Vişniec” din Suceava, unde 
Berti Barbera şi Mariano Castro (Argen-
tina) au susţinut concertul „Idiş Tango”.

Ziua Limbii  
şi Teatrului Idiş – 

ediţia I
(Urmare din pag. 3)

R. Schorr (stg.), A. Vainer şi Gh. Flutur
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Buturugile care  
pot răsturna carul  

economiei româneşti
Spre deosebire de autorităţile de 

la Bucureşti, încântate de mersul eco-
nomiei noastre şi care se laudă că 
„am depăşit Grecia şi vom depăşi anul 
acesta Cehia şi Portugalia”, principalele 
instituţii financiare internaţionale (FMI, 
BERD şi Banca Mondială), într-un glas 
cu BNR, atrag atenţia că există o serie 
de pericole care pot întuneca perspec-
tivele dezvoltării noastre. 

În primul trimestru al anului în curs, 
„tigrul” economiei noastre a dat semne 
de oboseală şi creşterea s-a oprit, în 
comparaţie cu nivelul atins în ultimele 
trei luni ale anului 2017. Stagnare care 
nu a afectat şi restul statelor membre 
UE, cu excepţia Estoniei. FMI averti-
zează că în 2018 România se mai poate 
menţine pe unul dintre primele locuri 
din UE în ceea ce priveşte creşterea 
economică (5% pe anul în curs), dar 
aceasta se poate reduce la aproape 
jumătate în anul viitor!

Între altele, motivul este că stimula-
rea consumului, în special prin creşteri 
de salarii şi pensii, nu mai poate duce 
economia înainte, de acum fiind nece-
sare investiţii şi reforme structurale în 
domeniile productivităţii muncii (altfel, 
vom continua să consumăm preponde-
rent articole importate), al diversificării 
pieţelor externe şi al creşterii ponderii 
produselor „inteligente” exportate, pre-
cum şi al modernizării infrastructurii. La 
unison, BERD şi Banca Mondială ne 
avertizează că mersul economiei poate 
fi încetinit de decalajele dintre regiunile 
ţării, potenţialul economic fiind concen-
trat în jurul câtorva mari oraşe. Dacă ar 
fi reorientată spre producţia de mărfuri 
agroalimentare, agricultura ar putea 
contribui cu 60% la creşterea prosperi-
tăţii actualelor regiuni din România, care 
sunt printre cele mai sărace din Europa. 

FMI mai atrage atenţia şi că sistemul 
bancar românesc începe să acumuleze 
riscuri generate de expunerea dispropor-
ţionată faţă de statul român, ale cărui ti-
tluri şi garanţii au ajuns să reprezinte 22% 
din totalul activelor bancare, unul dintre 
cele mai ridicate procente din UE! Un 
alt pericol vine şi din faptul că ponderea 

creditelor imobiliare a urcat la 54%, de la 
21% în 2008, iar eventuala incapacitate 
a debitorilor de a îşi onora obligaţiile, 
contractate inclusiv prin programul guver-
namental Prima Casă, va pune sistemul 
bancar în situaţia dificilă de a nu îşi putea 
recupera sumele împrumutate.

În cele din urmă, dar nu în ultimul 
rând, experţii semnalează insuficienta 
accesare de către România a fondurilor 
europene din cauze care ţin de incapa-
citatea managerială şi administrativă, 
de penuria de forţă de muncă şi de 
insuficienta pregătire a acesteia.

Economia israeliană  
între performanţe  

şi ameninţări demografice
Dacă la nivelul performanţelor, 

economia israeliană este o adevărată 
poveste de succes, ea are deasupra 
capului o sabie pe care autorităţile vor 
trebui să o îndepărteze cât mai rapid şi 
cât mai eficient. Denumit Start up Nation 
pentru abundenţa de întreprinderi mici, 
dar de înaltă tehnologie, având un grad 
ridicat de inventivitate care îi permite să 
fie o forţă în securitate cibernetică, IT, 
producţia de echipamente militare de 
vârf (recent Germania a achiziţionat din 
Israel drone de uz militar în valoare de 
peste un miliard de euro), cu o agricultu-
ră performantă, Israelul este ameninţat 
nu numai de puternici duşmani externi, 
ci şi de ... structura demografică a po-
porului israelian.

Într-un discurs adresat anul trecut 
oamenilor de afaceri israelieni, preşe-
dintele Reuven Rivlin sublinia: „Trebuie 
să înţelegeţi că, dacă nu veţi atrage o 
parte cât mai însemnată  a populaţiei 
Statului Israel în rândul salariaţilor, 
nu veţi mai putea creşte, nu va mai fi 
nimeni care să vă cumpere produsele 
şi serviciile. Suntem cu toţii în aceeaşi 
barcă şi dacă diferenţa dintre o parte 
a bărcii şi cealaltă creşte prea mult, 
aceasta se va scufunda”.

Problema o reprezintă arabii israe-
lieni şi ultrareligioşii, care nici nu au o 
şcolarizare corespunzătoare, deci nu 
îşi pot găsi un loc de muncă. OECD a 
felicitat Israelul, care are o dezvoltare 
economică superioară celei a demo-
craţiilor occidentale (3,5% pe an), dar 

subliniază  că „produsul intern brut nu 
e atât de important ca produsul intern 
pe cap de locuitor”, punct de vedere 
susţinut şi de profesorul israelian Dan 
Ben-David, de la Universitatea din Tel 
Aviv. Venitul mediu al israelienilor poate 
scădea sub media OECD pentru că nici 
ultrareligioşii, nici arabii israelieni nu 
studiază în şcolile proprii materiile de 
bază din învăţământul laic, ceea ce îi 
lasă pe aceşti copii fără cunoştinţe de 
strictă necesitate, cum ar fi cele mate-
matice. Iar arabii israelieni, împreună cu 
ultrareligioşii, au o pondere semnificati-
vă, apreciată de Reuven Rivlin la 30% 
din totalul populaţiei şcolare.

Atragerea arabilor şi a ultrareligi-
oşilor în rândul populaţiei active va 
reprezenta următorul mare pariu care 
va trebui câştigat de autorităţile de la 
Ierusalim.

De ce muncesc europenii 
mai puţin?

Conform unor studii recente publi-
cate de Eurostat (Oficiul de Statistică 
al UE), în primul trimestru al anului 
2018 numărul angajaţilor din Uniune 
a crescut cu 0,4% faţă de precedentul 
trimestru, cele mai mari creşteri fiind 
în România (1,9%), urmată de Malta, 
Portugalia şi Luxemburg. 

Aspectul dureros este însă că 20% 
dintre aceştia lucrau cu program redus, 
cei mai mulţi astfel de lucrători fiind în 
Olanda (49,8% din totalul angajaţilor), 
urmată la mare distanţă de Austria, Ger-
mania, Danemarca şi Marea Britanie. 

Din păcate, nu toţi aceşti oameni au 
optat de bunăvoie pentru acest regim, 
ci, după cum subliniază tot Eurostat, 
26,4% dintre ei au fost forţaţi de îm-
prejurări sau de angajatori să accepte 
un salariu corespunzător unui timp de 
lucru mai scurt. Dovadă că aşa stau 
lucrurile este şi faptul că 70,2% dintre 
cei forţaţi să accepte lucrul cu program 
redus sunt salariaţii din Grecia, urmaţi 
de cei din Cipru, Italia, Spania, Bulgaria 
şi România, ţări care sunt în eşalonul 
statelor sărace din UE. La noi, 55,8% 
dintre salariaţii cu timp redus de lucru au 
declarat că au acceptat această situaţie 
pentru că era singurul mod în care şi-au 
putut găsi un serviciu.

ALX. MARINESCU

O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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Hotărârea de a transforma Uniunea 
Evreilor Pământeni (UEP) în Uniunea 
Evreilor Români (UER) a fost luată de Con-
gresul UEP, întrunit la Bucureşti în zilele 
de 18,19 şi 20 februarie 1923. Peste 215 
delegaţi din 76 de secţii din Vechiul Regat 
au dezbătut o ordine de zi 
privind activitatea Uniunii în 
perioada 1916-1923 şi necesi-
tatea transformării ei într-o 
organizaţie mai largă, care să 
cuprindă toţi evreii din România 
Mare. 

Un prim raport a fost prezentat de dr. 
Wilhelm Filderman. Accentul a fost pus pe  
analiza politică a rolului şi importanţei UEP în 
lupta pentru obţinerea şi apărarea drepturilor 
cetăţeneşti ale evreimii române, pe  analiza 
luptei împotriva antisemitismului oficial şi  
neoficial, care a îmbrăcat forme violente în 
această perioadă. În concluzie, W. Filder-
man a subliniat  necesitatea extinderii din 
punct de vedere organizatoric a cadrului 
Uniunii, pentru a putea sluji şi interesele 
evreilor din noile provincii româneşti, care 
se confruntau şi ele cu multe  greutăţi, cu 
probleme ale integrării în noul context social-
politic. „Astăzi nu  mai suntem doar noi, cei 
din Vechiul Regat”, conchidea Filderman. 
„Mai sunt şi evreii transilvăneni, basara-
beni, bucovineni, trebuie să armonizăm 
interesele noastre între noi şi cu cele ale 
statului român. Pentru asta este nevoie să 
existe o organizaţie unitară, în care să se 
topească toate necesităţile locale, care să 
corespundă necesităţilor populaţiei evreieşti, 
dar să şi contribuie la consolidarea statului 
român”. În acest scop, arăta W. Filderman, 
este necesară convocarea unui congres al 
evreilor din România Mare, care va avea 
menirea să trateze toate problemele vitale 
ale populaţiei evreieşti şi să propună gu-
vernelor legile necesare  pentru reglemen-
tarea juridică a vieţii cultural-comunitare a 
evreimii române. Prin urmare, conchidea 
el, „dorim să creăm un instrument mai larg 
decât Uniunea Evreilor Pământeni, vroim 
să creăm Uniunea Evreilor din România”. 
Hotărârea nu este în discordanţă cu intere-
sele statului român ci dimpotrivă, în perfectă 
concordanţă cu ele. Aşadar, urmează ca 
evreii din toate provinciile româneşti să se 
întrunească într-un congres şi să discute 
asupra soartei lor şi asupra reunirii lor într-o 
singură organizaţie. Asemenea  organizaţii, 
spunea W. Filderman, sunt şi în alte ţări; ele 
au servit  şi servesc  pretutindeni  interesele 
ţării, fiindcă nimeni nu poate dezaproba ar-
monizarea diverselor elemente care intră în 
compunerea unui stat, stârpirea arbitrarului, 
respectul legilor.

Odată cu transformarea UEP în UER, a 
devenit necesară modificarea statutului Uni-
unii, adoptat în 1914. Revizuirea a devenit 
necesară şi sub influenţa a două evenimente  
importante: realizarea României Mari şi 
modificarea legilor de încetăţenire. Astfel, 
articolul 1 al statutului modificat stipula: 
„Potrivit hotărârilor luate de Congresul ex-
traordinar din 18, 19, 20 februarie 1923, 
titulatura Uniunii Evreilor Pământeni se 
schimbă în Uniunea Evreilor Români, cu se-
diul central în Bucureşti şi cu secţiuni în toate 
comunele din ţară”. În art. 2 a fost precizat 
scopul  UER: lupta pe toate căile legale pen-
tru recunoaşterea calităţii de cetăţean român 
şi apărarea drepturilor câştigate şi realizarea 
egalităţii cetăţeneşti în toate domeniile vieţii 
publice. Conform art. 32, mijloacele de luptă 
pentru atingerea scopului sunt: întruniri, 
ziarul mişcării, broşuri, manifeste, apeluri 
şi orice alte mijloace legale. Ziarul oficial 
este Curierul Israelit. Conducerea biroului 
Reprezentanţei era formată din: preşedinte 
de onoare, Adolph Stern; preşedinte, dr. Wil-
helm Filderman; vicepreşedinte, Adolf Roller.

Dr. LYA BENJAMIN

E v r e i  
î n  v i a ţ a 
p u b l i c ă

De la uniunea 
Evreilor  

Pământeni  
la uniunea  

Evreilor Români

Evreii din nordul Transilvaniei
Recent, Editura Hasefer a publicat 

o lucrare de aproape 600 de pagini, 
semnată de Zoltan Singer: „Istoria 
Comunităţilor Evreieşti din Dej, Be-
clean, Târgu Lăpuş, Reteag, Ileanda şi 
împrejurimile acestora”. Nordul Ardealu-
lui a fost smuls de Ungaria hortystă în 
1940, prin intervenţia Germaniei na-
ziste. În 1944, fanaticii filonazişti unguri 
au deportat peste 200.000 de evrei în 
lagărele germane ale morţii. 

Cartea este scrisă de un colectiv con-
dus de autor. Se prezintă istoria evreilor 
din Dej, atât socială, cât şi religioasă, 
cu vechi tradiţii, perso nalităţi locale, 
organizaţii de caritate, învăţământ etc. 
Aflăm despre ramura dejeană a dinastiei 
rabinice Paneth, cunoscută în nordul 
Ardealului, despre Şcoala confesională, 

Congresul dejean al Biroului Central al 
Comunităţii Evreieşti Ortodoxe Arde-
lene (de unde rezultă că Dejul era un 
centru important pentru evrei), existau 
Banca pentru Împrumuturi şi Credite, 
şcoli, societăţi de caritate, orfelinatul, 
personalităţi din secolele XIX-XX. Circa 
250 de pagini sunt dedicate evreilor din 
Dej. Evreii au participat la Revoluţia 
din 1848, la Primul Război Mondial, au 
contribuit şi la trecerea Transilvaniei în 
căminul românesc. 

La fel se scrie şi despre celelalte 
localităţi menţionate în titlu. Beclean, o 
localitate modestă, dar populată de mai 
multe etnii: români, unguri, evrei. Viaţa 
evreiască a fost distrusă de deportările 
sălbatice din anii ocupaţiei ungare 1940-
1945. Târgu Lăpuş, unde puţini dintre 

evreii din Vechiul Regat au ajuns ca vizi-
tatori, are şi el o istorie. Au avut o Hevra 
Kadişa, un Talmud-Tora. Reteagul, un 
târguşor unde primii evrei au ajuns în 
1700, a avut o viaţă comunitară. Pe 19 
martie 1944 a apărut un mare ghetou 
în pădurea Bungur, a urmat deportarea 
masivă la Auschwitz din toate localităţile 
menţionate în titlul cărţii. 

După eliberare, mulţi evrei au plecat 
în Israel. Sunt pomeniţi cu multă iubire 
martirii originari din Ardealul de Nord. Ne 
înclinăm cu respect şi dragoste în faţa 
conaţionalilor noştri, a autorului cărţii şi a 
colaboratorilor săi pentru uriaşa muncă 
de documentare. Remarcăm şi efortul 
Editurii Hasefer de a aduce la lumină 
istoria comunităţilor evreieşti. 

BORIS MEHR

„Caleidoscopul meu” lansat la TES
TES a găzduit lansarea volumului „Caleidoscopul meu”. 

Oaspeţi au fost autorul, Carol Feldman, fost actor al acestui 
teatru, şi directorul Editurii Hasefer, Alexandru Marinescu. 
Rolul de gazde a revenit directoarei Teatrului Evreiesc de 
Stat, Maia Morgenstern, împreună cu Geni Brenda-Vexler, 
Roxana Guttman, Rudy Rosenfeld. Maia Morgenstern a 
declarat că este profund onorată ca la aniversarea celor 70 
de ani de la înfiinţarea teatrului să găzduiască un asemenea 
eveniment „de mare sărbătoare” şi a subliniat că ar dori să 
realizeze audio-book-uri în colaborare cu Hasefer. Fragmente 
din povestirile incluse în volum au fost citite, rând pe rând, 
de Maia Morgenstern (Rochia neagră de concert), Roxana 

Guttman (Povestea mieilor de lapte), Geni Brenda-Vexler 
(Jucării) şi Rudy Rosenfeld (Abraşa).

Doina Meiseles, directoarea săptămânalului israelian 
„Jurnalul săptămânii“, s-a arătat încântată de apariţia acestei 
noi cărţi, care „închide un cerc, deschis în urmă cu foarte 
mulţi ani la TES”, unde autorul volumului lansat a debutat  
ca actor. 

Carol Feldman s-a născut la Tulcea, pe 10 februarie 1937. 
Este absolvent al Studioului de Teatru TES din Bucureşti. A 
jucat la TES până în anul 1965, când s-a stabilit în Israel, 
unde a jucat şi regizat piese de teatru în special în limba idiş, 
dar şi în limbile ebraică şi română. (D.D.)
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Locuitorii cartierului Amona, unde s-a 
instalat Ambasada americană, nu sunt  
prea încântaţi de apariţia noului vecin. 
Nu se gândesc în primul rând la implicaţii 
politice sau la eventualitatea unui atentat, 
ci la o serie de consecinţe materiale ne-
gative, într-un cartier până acum plăcut şi 
liniştit, scrie într-un reportaj 
„Times of Israel”, care a 
stat de vorbă cu mai mulţi 
rezidenţi.

În pofida controverse-
lor din jurul deciziei de a 
muta Ambasada america-
nă de la Tel Aviv la Ieru-
salim, în Amona rezidenţii 
sunt mai puţin preocupaţi 
de semnificaţia politică a 
evenimentului şi chiar de 
eventualele mişcări de 
protest. Cei mai mulţi au 
fost de acord cu muta-
rea, la fel ca majoritatea 
israelienilor. Ceea ce-i 
îngrijorează este faptul că venirea unui 
mare număr de diplomaţi americani şi 
persoane publice va tulbura acest cartier 
liniştit, prin creşterea traficului şi scum-
piri ale apartamentelor. În acelaşi timp, 
recunosc că vor veni mai mulţi clienţi la 
magazine sau la restaurante.

Amona este situat în sudul Ierusalimu-
lui, în apropierea liniei care desparte estul 
de vestul Ierusalimului, respectiv partea 
preponderent arabă de cea majoritar 
evreiască. Este un cartier rezidenţial, 
departe de centrul oraşului, cu doar două 

linii de autobuze. Fondat în urmă cu 100 
de ani, aici trăiesc 12.000 de persoane, 
familii cu copii sau pensionari, religioşi şi 
seculari. Clădirea Ambasadei americane 
este de fapt o fostă anexă a Consulatului, 
care îşi are sediul în centrul Ierusalimului.

Pe dealuri, în apropiere de Amona, 

sunt două cartiere arabe – Sur Baher şi 
Jabel Mukaber – şi, potrivit rezidenţilor, 
relaţiile personale dintre evrei şi arabi 
sunt bune şi probabil nu se vor deteriora 
din cauza prezenţei Ambasadei america-
ne. Ei cred că, în pofida a ceea ce scriu 
ziarele, în Ierusalim arabii şi evreii inter-
acţionează din ce în ce mai mult. Părerea 
lor este că locuitorii cartierelor arabe îşi 
dau seama că nu rezidenţii din Amona 
au adus aici Ambasada americană şi se 
va păstra spiritul bunei vecinătăţi. (E.G.)

Cum a început epurarea evreilor…
„O carte muncită”

Pentru Adrian Cioflâncă, directorul 
CSIER, cartea a fost o „surpriză plăcută”, 
extrem de muncită şi care dovedeşte 
numeroasele calităţi şi cunoştinţe ale au-
toarei în domeniile politicii internaţionale, 
istoriei economice, dreptului. O dificultate 
cu care s-a confruntat autoarea, dar nu 
numai ea, ci toţi cei care se ocupă de 
cercetare istorică, este de a găsi cauzele 
schimbării atitudinii PCR faţă de evrei, de-
oarece nu există nici un fel de documente 
sau directive de partid în acest sens, s-au 
văzut numai efectele.

Dr. Lya Benjamin, istoric, după ce a 
apreciat calităţile lucrării, a încercat să 
facă lumină asupra atitudinii PCR faţă 
de evrei care, după părerea ei, nu a ve-
nit din senin, mai ales că antisemitismul 
nu făcea parte din ideologia marxistă. 
Era vorba mai degrabă de preocuparea 
PCR faţă de compoziţia etnică a parti-
dului, preocupare prezentă la Congresul 
al V-lea şi la Conferinţa Naţională din 
1945, deoarece pentru câştigarea puterii, 

acesta trebuia să aibă la bază masele ro-
mâneşti, unde existau prejudecăţi faţă de  
evrei.

Tudor Zarojanu, colaborator la  
IICMER, care s-a ocupat de editarea 
cărţii, a scos în evidenţă obiectivitatea şi 
echilibrul autoarei, documentarea solidă, 
care dovedeşte că ea nu s-a bazat pe 
impresii. Alţi vorbitori s-au referit de ase-
menea la probleme ca situaţia evreilor în 
perioada respectivă, începutul epurărilor, 
politica duplicitară a statului român: pe de 
o parte, relaţii bune cu Israelul, pe de altă 
parte, deşi teoretic se permitea emigra-
rea, se ridicau obstacole în calea plecării. 

În concluziile dezbaterii, Adrian Cio-
flâncă a arătat că din lucrare şi din dis-
cuţii reies trei grupe de probleme: teza 
competiţiei elitelor comuniste, respectiv 
între români şi evrei; teza antirevoluţi-
onară – epurările din rândul partidului, 
dar şi al altor organizaţii de masă; şi teza 
legitimităţii naţionale, problema compo-
nentei majorităţii etnice. El a considerat 
dezbaterile interesante şi a felicitat-o din 
nou pe autoare pentru lucrare.

(Urmare din pag. 13)

Arabii din Israel – o problemă pentru statul evreu

Lag BaOmer la Căminul Rosen

Vecinii Ambasadei SuA din Ierusalim 
se tem de creşterea chiriilor

Poeţii Hagadei
„În fiecare generaţie, omul trebuie 

să se considere ca fiind el însuşi salvat 
din robie” – este un vers din Hagada şel 
Pesah, pe care am citit-o în fiecare an. 
Însăşi Hagada (povestire) este o operă 
literară. Sărbătoarea a fost însoţită, 
în ultimele secole, de Had Gadia – 
Cântecul iedului, în versiunea lui I. L. 
Peretz, prima strofă sună astfel: Tata a 
cumpărat un ied/ de undeva/ un ied mic 
de doi bani/ a adus copiilor în dar/ joacă 
iedul alb/ jur împrejur în curte/ acolo era 
mâţa neagră/ la mâncat”…

Hagada se citeşte de 2500 de ani, fără 
a se învechi, este întâmpinată cu aceeaşi 
încântare, nu numai cu evlavie, iar copiii 
sunt primii care răspund întrebărilor puse. 
Exodul, mântuirea prin libertate sunt 
temele a numeroa se variante scrise de 
poeţi cunoscuţi sau necunoscuţi cu oca-
zia Pesahului. Totul are o aură poetică, 
este un spectacol de înaltă spiritualitate, 
se beau patru pahare cu vin, al cincilea 
fiind păstrat pentru veşnicul profet Eliahu. 
Hagada recheamă cântece de durere şi 
speranţă, se tălmăcesc texte poetice din 
diverse zone şi diverse timpuri; chiar din 
folclorul german din secolele XI-XIII au 
fost preluate texte şi adaptate momen-
tului sărbătoresc. S-au scris nenumărate 
poeme puse pe muzică pentru aceste 
ocazii. 

Profesorul Israel Davidsohn, din Ger-
mania, a publicat la începutul se colului 
al XX-lea o lucrare monumentală, de 
4500 de pagini, cu literatura dedicată 
Pesahului. A existat un autor, care este 
pomenit mai des, Elazar Hakalir, un bard 
nelocalizat în timp şi spaţiu, care ar fi 
trăit pe la începutul primului mileniu al 
erei noastre şi ar fi scris multe poeme. 
Trăia, se pare, în Italia. În secolul al 
XVI-lea a trăit şi a creat poeme rabinul 
Ioseph Bonfils, în Franţa. Era numit 
şi Tov Elem, din Limoges. Au mai fost 
centre în care Hagada a fost îmbogăţită 
cu texte poetice la Avignon, la Amster-
dam. Evreii sefarzi au şi ei o tradiţie pe 
aceeaşi tematică. Fără poezie şi cântec, 
viaţa evreilor din Evul Mediu ar fi fost 
mult mai tristă. (B.M.M.)

Muzica şi poezia  
la evrei

Profesorul dr. Elie Rekhess este unul 
dintre cei mai importanţi experţi israelieni 
în problemele minorităţii arabe din Israel, 
în relaţiile dintre israelieni şi arabi şi în 
renaşterea islamismului în Israel, Cisior-
dania şi Gaza. La Universitatea din Tel 
Aviv, unde a predat până la pensionare, 
a fondat şi a condus Programul de coo pe-
rare arabo-evreiască din Israel. Invitat la 
Bucureşti, el a ţinut o prelegere pe acest 
subiect la Universitatea din Bucureşti, 
programul de masterat în iudaism şi la 
Centrul Comunitar Evreiesc (JCC).

Prezenţa palestinienilor din Israel, 
care au trăit pe acest teritoriu încă di-
nainte de 1948, este cea mai complexă 
situaţie creată de istorie, a apreciat prof. 
Rekhess. Dată fiind declaraţia privind 
caracterul evreiesc al Israelului, arabii, 
deşi reprezintă 20% din populaţie, nu 

se regăsesc pe nicăieri. Ei au cetăţenie 
israeliană, dar nu au primit toate dreptu-
rile naţionale. De-a lungul celor 70 de ani 
de la crearea Israelului, se poate vorbi 
despre mai multe categorii de populaţie 
arăbească – palestinienii din Cisiordania 
şi Gaza, beduinii din Neghev şi arabii de 
pe teritoriul Israelului care au cetăţenie 
israeliană. Ca religie, majoritatea arabilor 
este musulmană, dar există sau au exis-
tat şi arabi creştini.

Prof. Rekhess a vorbit despre cele 
trei cercuri, cele trei perioade ale istoriei 
politice a arabilor din Israel – integrare, 
israelizare şi palestinizare. Primele două 
au durat aproximativ până în anii ’60. Ul-
tima a început după 1967 şi s-a compus 
din accentuarea tendinţelor naţionaliste 
palestiniene şi activismul politic, ale căror 
rezultate le cunoaştem. Din păcate, Israe-

Lag BaOmer este o sărbătoare veselă… şi a fost mare 
veselie la Căminul Rosen!

JCC, recunoscut pentru modul excepţional în care organi-
zează festivităţi cu ocazia sărbătorilor iudaice, a hotărât ca anul 
acesta Lag BaOmer să fie sărbatorit printr-un picnic în parcul 
Căminului Rosen. Au venit numeroşi oaspeţi, unii de vârsta 
noastră, alţii mai tineri şi foarte, foarte mulţi copii. Au luat loc la 
mese aranjate în foişor sau prin parc, unii  preferând să stea pe 

o pătură, pe iarba verde.  
Vreme splendidă, muzică, 
antren, bună dispoziţie 
generală!

Organizatorii au pre-
gătit surprize pentru toate 
gusturile: dansuri israelie-
ne, aerobic, concursuri şi 
competiţii sportive, bătaie 
cu apă, portrete la minut, 
tatuaje temporare cu hen-
na etc. O zonă specială 
a fost amenajata pentru 
copii, cu un castel gonflabil 
uriaş şi un ţarc cu nisip. Bi-
neînţeles, n-a lipsit grătarul 
cu cărbuni pe care s-au 
preparat mititei şi frigărui. 
Am avut la discreţie dul-
ciuri, bere şi băuturi răcoritoare.

Mulţumim JCC, a fost o petrecere pe cinste!
POMPILIU STERIAN 

lul nu are o concepţie politică bine definită 
în ceea ce priveşte problemele populaţiei 
arabe şi, mai ales după 1967, nu a ştiut 
cum să se raporteze la palestinienii care 
au ajuns sub administraţia sa.

Există o mare deosebire între pales-
tinienii din teritorii, activi din punct de 
vedere politic, şi arabii din Israel. Chiar 
dacă s-ar constitui statul palestinian, cei 
din urmă nu vor să plece din Israel. Ca 
un semn pozitiv, ei au preluat modul de 
viaţă israelian, obiceiurile, se formează 
o clasă de mijloc arabă, creşte numărul 
studenţilor în universităţile ebraice, inclu-
siv al fetelor. Arabii din Israel nu participă 
la demonstraţiile palestiniene şi, dacă 
protestează, o fac într-un cadru legal, 
reprezentanţii lor sunt în Knesset. De 
aceea, a atras atenţia vorbitorul, pales-
tinienii din teritorii îi consideră trădă tori. 
Cu toată această atitudine în limitele 
lega li tăţii, evreii israelieni nu au încre-
dere în arabi şi mulţi nici nu cunosc ce 
se întâmplă în societatea arabă. Cele 
mai sărace pături din Israel sunt arabii şi 
familiile de haredimi. Guvernul israelian a 
investit mai multe miliarde de şekeli pentru 
a atenua sărăcia acestor două categorii de 
populaţie, a subliniat prof. Rekhess. (E.G.)

Iurţait  pentru Dolphi Drimer z.l.
Mai curând decât visător, Dolphi Drimer z.l. rămâne un vizionar. Profesorul Dolphi 

Drimer a fost doctor în mecanică şi economie, creator al unei vaste opere ştiinţifice, 
performer în şah, unul dintre fondatorii mişcării ecologiste din România după ’90, 
iscusit manager, întemeietor al primei universităţi particulare în România postde-
cembristă, dascăl eminent la Politehnica bucureşteană, prin „mâna” căruia au trecut 
multe generaţii de ingineri, creator – în anii săi din urmă - al unei ştiinţe noi, vitalogia, 
îmbinând rigoarea disciplinelor cărora li s-a consacrat, cu vocaţia filozofică şi lirică. 

  La iurţaitul de la Templul Coral, preşedintele CEB, ing. Paul Schwartz, a evocat 
viaţa celui intrat în eternitate, iar prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea a subliniat calitatea 
de formator intelectual  a lui Dolphi Drimer. Prof. univ. dr. Gheorghe Amza a analizat 
o imaginară partidă de şah „îngerească”, iar dr. Adrian Danciu a schiţat portretul 
magistrului şi prietenului, devenirile şahistului de renume fiind amintite de Laurenţiu 
Geambaşu. 

A fost un prilej pentru directorul JCC Bucureşti, Adi Gueron, de a propune ca 
festivalul de şah, demarat de profesor, să-i poarte numele. 

„A fost un mare om, minunat profesor, excelent şahist, mare patriot” – i-a sintetizat 
trecerea prin lume preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. 

S-au adus mulţumiri soţiei sale, dr. Cleopatra Drimer, pentru devotament în păs-
trarea memoriei lui. (I.D.)
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Poetul Traian T. Coşovei tocmai se în-
torsese din Israel atunci când mi-a vorbit 
prima dată despre Riri Manor, spunând că 
este o personalitate şi o poetă deosebită 
şi că ar trebui să o cunosc pentru a o 
invita la viitoarele noastre manifestări ale 
Fundaţiei culturale HESPERUS, unde 
Traian T. Coşovei era director executiv.

Traian mi-a vorbit despre Riri Manor 
ca despre o legendă, fiindcă nici el nu 
ştia multe lucruri despre ea, doar că pre-
tutindeni unde au mers în Israel lumea o 
cunoştea şi o asculta imediat.

Dintr-o postare pe Internet aflu că „RIRI 
SYLVIA MANOR (n. Aberfeld în 1935, la 
Bucureşti) este fiica unui om de afaceri 
bucureştean şi a unei mame casnice origi-
nare din Craiova. A scris poezii de la nouă 
ani şi a fost foarte activă în domeniul artistic 
în timpul şcolii. Ca să evite proletcul tismul 
din facultăţile umaniste ale vremii, se în-
scrie în 1953 la o facultate ştiinţifică, cea 
de medicină. În 1957 se căsătoreşte cu 

inginerul Mateo (Titel) Sussman. În 1959 
termină facultatea, iar în 1960 emigrează 
în Israel. Acolo familia îşi schimbă numele 
din Sussman în Manor. Se specializează 
în oftalmologie la Spitalul Beilinson, 
Universitatea de Medicină din Tel Aviv, 
şi în neuro-oftalmologie la Universitatea 
California din San Francisco. Publică în 
literatura medicală anglo-saxonă peste 
60 de articole şi scrie capitole în cărţi 
de specialitate; înfiinţează prima unitate 
de neuro-oftalmologie din Israel; devine 
profesor la Universitatea din Tel Aviv şi 
membră a numeroase societăţi ştiinţifice 
internaţionale.”

Există, în textul postat pe Internet, 
câteva referiri legate şi de preocupările 
literare. Am aflat astfel că, la două decenii 
după stabilirea în Israel, reîncepe să scrie 
poezie, de data asta în limba ebraică. Iar 
din 2000 reîncepe – după patru decenii 
de întrerupere – să scrie poezie în limba 
română. În 2002 înfiinţează Societatea 
de Scriitori Israel-România. Cu ocazia 
primelor festivaluri „Zile şi nopţi de 
literatură” de la Neptun, colaborează cu 
uniunile scriitorilor din ambele ţări; astfel 
vine pentru prima oară în România Amos 
Oz, împreună cu alţi 13 scriitori israeli-
eni importanţi. De asemenea, în 2012 
redactează un număr al revistei israeliene 
„Moznaim”, dedicat literaturii române 
actuale, pentru care i se decernează Pre-
miul „Alexandru Şafran“. În Israel publică 
două cărţi de poezie şi primeşte Premiul 
Ofer Lieder, iar în România publică pa-
tru volume: Privind (2000), Save as... 
(2007), Pestriţ (2010), Încă (2015) şi i se 
decernează Premiul „Lucian Blaga“. În 
Israel îi apare o carte, care se traduce în 
limba arabă (1996), iar în Franţa volumul 
Bariolée, tradus de Irina Mavrodin (2011). 

Î m p r e u n ă 
c u  I o a n a 
I e r o n i m , 
t raduce în 
r o m â n ă 
ca r t ea  de 
p o e m e 
Şeherezada, 
a poetei is-
raeliene Agy 
Mishol (2009). 

Între 1990 şi 2000 revine adesea 
în România unde, în colaborare cu 
Spitalul Clinic de Ochi din Bucureşti şi 
Ministerele Sănătăţii din România şi Is-
rael, desfăşoară numeroase activităţi de 
ajutorare în domeniul medical. În 2015 
i se decernează de către Statul Israel 
Premiul Opera Omnia pentru activitatea  
ştiinţifică.

Graţie informaţiilor postate pe Inter-
net, acum ştiu mult mai multe lucruri 
despre…legenda Riri Manor! Am avut 
şansa extraordinară, prin 2007 sau 
2008 (datorită îndemnului lui Traian T. 
Coşovei), să o cunosc la Bucureşti pe Riri 
Manor şi să discut câteva ore cu domnia 
sa. Între timp, poetul Traian T. Coşovei a 
devenit şi el o legendă. 

Recent, la o emisiune realizată de Ra-
dio România Actualităţi şi dedicată dias-
porei, am ascultat cu emoţie un interviu 
cu Riri Manor. Am reţinut, din mărturisirile 
domniei sale, că se consideră „un hibrid 
al ambelor ţări, România şi Israel”. Deşi 
termenul „hibrid” reprezintă ştiinţific exact 
definiţia poetei şi personalităţii extraordi-
nare care este Riri Manor, eu prefer să 
afirm că ea este „o legendă a ambelor 
ţări, România şi Israel”!

IOAN IACOB

Scriitorul israelian Etgar 
Keret, născut la Tel Aviv, în fa-
milia unor evrei supravieţuitori 
ai Holocaustului, a fost invitat la 
Salonul Internaţional de Carte 
Bookfest pentru a-şi prezenta 
primele două volume traduse 
în limba română: cartea de 
memorii „Şapte ani buni”, 
publicată la Editura Humani-
tas şi volumul de povestiri „Şi, 
deodată, cineva bate la uşă”, 
apărut la Editura Humanitas 
Fiction.

La pr ima întâ ln i re cu 
publicul de la Bucureşti, Etgar 
Keret s-a aflat la standul Is-

raelului, alături de ambasadoarea Statului Israel în România, 
E.S. Tamar Samash, Camelia Crăciun, lector doctor la Depar-
tamentul de Studii Iudaice, Universitatea din Bucureşti, Lidia 
Bodea, directoarea Editurii Humanitas, şi Denisa Comănescu, 
directoarea Editurii Humanitas Fiction.

Tamar Samash a declarat că a lucrat de mai multe ori cu 
Etgar Keret, pe care îl consideră un scriitor excepţional. „Este 
unul dintre reprezentanţii tineri ai scriitorilor din Israel. Am avut 
întotdeauna scriitori buni de limbă ebraică şi fiecare generaţie 
s-a caracterizat prin abordările sale specifice. Noua generaţie 
se bazează mai mult pe individ, iar Etgar Keret are propria sa 

viziune despre lume. Îmi doresc ca anul acesta, în cadrul ani-
versării Statului Israel, să îl cunoaşteţi pe Etgar Keret”.

Camelia Crăciun a dezvăluit una dintre confesiunile autoru-
lui care a reinventat proza scurtă în literatura israeliană: „Se 
simte mai apropiat, prin tradiţie literară, de literatura idiş, atât 
de familiară Europei de Est, decât de cea israeliană. Este un 
scriitor fascinant”. 

La Bucureşti, scriitorul Etgar Keret a stat de vorbă cu cititorii, 
oferind autografe şi o serie de confesiuni: „Am crescut cu cărţile 
scriitorilor de limbă şi cultură idiş şi mi-am dat seama că există 
categorii de autori care erau mult mai puţin pregătiţi pentru viaţă 
decât propriii lor cititori. Pe de o parte, există scriitori ca Amos 
Oz, care este un adevărat profesor de viaţă, dar şi scriitori în 
genul lui Kafka, pe care nu i-aş lăsa nici măcar să aibă grijă 
de copilul meu, iar eu mă încadrez în a doua categorie. Deşi 
am crescut în Israel, primele mele lecţii sunt legate de Polonia 
şi de cultura poloneză. Eu sunt căsătorit cu fiica unui faimos 
scriitor de cărţi pentru copii din Israel şi este o realitate ciudată 
faptul că, deşi în „Şapte ani buni” vorbesc despre familia mea, 
despre oraşul meu şi despre ţara mea, totuşi, această carte, 
care a apărut în spaţii şi limbi atât de îndepărtate, nu a ajuns să 
fie publicată în Israel, în limba în care am scris cartea. Pentru 
mine este un punct de întâlnire între identitatea mea publică, 
de scriitor, şi identitatea mea privată, de tată”.

Etgar Keret este unul dintre cei mai reprezentativi scriitori 
israelieni contemporani, scenarist, regizor şi autor de benzi de-
senate. Volumele sale sunt recomandate de Mircea Cărtărescu.

ANDRA DUMITRU

Volumul de memorii semnat de Ale-
xandru Marton a fost prezentat şi de 
Complexul educaţional Lauder-Reut, la 
Teatrul Odeon, în faţa a sute de elevi din 
mai multe şcoli bucureştene. Au fost de 
faţă E.S. Tamar Samash, ambasadoa-
rea Statului Israel, şi trei generaţii ale 
familiei Marton – cele două fiice, nepoţi 
şi strănepoţi. Tova Ben Nun Cherbis, 
preşedinta Complexului educaţional, 
care a propus Editurii Hasefer traduce-
rea cărţii, a subliniat importanţa însuşirii 
învăţămintelor ei de către elevi, pentru a 
cunoaşte trecutul şi pentru a evita oro-
rile descrise în paginile ei. Rolul şcolii 

este de a păstra memoria victimelor 
Holocaustului. Tamar Samash a mulţumit 
Tovei, care prin activitatea ei contribuie 
la răspândirea cunoaşterii Holocaustului 
în rândul elevilor, precum şi Ministerului 
Educaţiei, care a introdus în curriculum 
istoria Holocaustului. Cartea este foarte 
importantă pentru elevi deoarece prezin-
tă istoria unui adolescent şi tăria lui de 
a se opune răului. A fost transmis şi un 
mesaj din partea ministrului Educaţiei, 
Valentin Popa, despre traumele Holoca-
ustului. Ing. Paul Schwartz, preşedintele 
C.E.B., a scos în evidenţă importanţa 
cunoaşterii istoriei şi prezentarea ei reală. 
El a atras de asemenea atenţia asupra 
pericolului reînvierii antisemitismului şi 
a subliniat necesitatea ca copiii să cu-
noască adevărul istoric. Ronit Davidovici, 
una dintre fiicele autorului, a afirmat că 
tatăl ei a învins prin optimism. Ea este a 

doua generaţie post-Holocaust, dar care 
a cunoscut martori iar cartea se adresea-
ză celei de-a treia generaţii. Prezenţa la 
această manifestare este un moment 
special pentru ea şi familia ei, a arătat 
Ronit Davidovici.

În cadrul manifestării a fost prezentat 
un film documentar despre lagărul de la 
Mauthausen. Fiecare elev a primit un 
exemplar din carte.

EVA GALAMBOS

Etgar Keret şi-a întâlnit cititorii la Bucureşti

Cărţi publicate  
la Hasefer 
prezentate  

la Cluj şi Dej
La Cluj a avut loc lansarea cărţii 

Dea lungul străzii Venlo (Hasefer, 
2017), scrisă de Peter Rosenthal (Köln) 
şi tradusă de Hava Oren (Ierusalim). 
Cartea este alcătuită din scrisori că-
tre un prieten din copilărie, cuprinde 
reflecţii şi crâmpeie de amintiri legate 
de Aradul natal şi Kölnul de adopţie, 
gânduri despre condiţia de evreu, de 
imigrant şi de medic. Volumul a fost 
prezentat de scriitorul Ovidiu Pecican 
(arădean de origine), de Ingo Tegge, 
directorul Goethe Zentrum din Cluj, şi 
de Peter Rosenthal, medicul-scriitor. 
Evenimentul a stat sub semnul multicul-
turalismului, dar şi al europenismului, 
reprezentate atât în paginile cărţii, cât 
şi în alocuţiunile vorbitorilor.

La Dej a fost lansată versiunea în 
română a cărţii Istoria comunităţilor 
evreieşti din Dej, Beclean, Târgu Lăpuş, 
Reteag, Ileanda şi împrejurimile acestora, 
scrisă de jurnalistul şi liderul sionist Zoltán 
Singer – supravieţuitor al detaşamentelor 
de muncă, al lagărelor de exterminare 
naziste, şi închis de regimul comunist 
pentru activitate sionistă – şi publicată 
în Israel în 1970. 

Cartea, tradusă de Júlia Köpeczi, a 
fost prezentată de istoricul Constantin 
Albinetz, directorul Muzeului din Dej, şi 
de Raluca Moldovan, coordonatoarea 
traducerii. Au mai luat cuvântul Mişu 
Rosenberg, preşedintele Comunităţii 
Evreilor din Dej, şi Fredi Deac, preşe-
dintele Comunităţii Evreilor din Bistriţa. 
Un moment impresionant a fost cel 
în care Yael Singer, din Israel – aflată 
pentru prima oară în oraşul de baştină 
al bunicului ei, pe care l-a cunoscut doar 
în primii ani ai copilăriei – s-a adresat 
audienţei în limba ebraică, exprimându-
şi sentimentele de mândrie şi gratitudine 
faţă de o personalitate atât de puternică 
precum Zoltán Singer, cel care a fost 
promotorul sionismului în Dej, dar şi 
al păstrării memoriei unei comunităţii 
înfloritoare, spulberate de Holocaust. 
La eveniment a participat şi primarul 
oraşului, Costan Morar. 

Să sperăm că acest volum de referinţă 
despre istoria şi distrugerea evreimii din 
Dej şi de pe valea Someşului va ajunge 
şi în şcolile dejene, pentru ca tineretul din 
oraş să afle despre cine au fost şi ce au 
înfăptuit evreii dejeni.

ANDREA GHIŢĂ

Ziua Limbii Idiş  
la TES

Un potpuriu teatral idiş a fost darul 
oferit spectatorilor bucureşteni de TES, 
prilejuit de prima sărbătorire naţională a 
Zilei Limbii şi Teatrului Idiş. Propunerea, 
făcută de deputatul F.C.E.R. Silviu Vexler, 
a fost adoptată în unanimitate de Parla-
mentul României, în semn de preţuire 
şi recunoaştere a contribuţiei evreilor 
români la dezvoltarea ţării. În acelaşi 
timp, celebrarea limbii şi a culturii idiş 
în România devine încă o modalitate de 
combatere a xenofobiei, rasismului, an-
tisemitismului într-o lume în care asistăm 
la ascensiunea fenomenului.

Deşi s-a optat pentru 30 mai, ziua de 
naştere a lui Iţic Manger, poet şi prozator 
bucovinean de expresie idiş, dacă ne 
referim la arta spectacolului, nu putem 
să facem abstracţie de faptul că primul 
teatru idiş din România s-a născut la 
„Pomul Verde” din Iaşi, adus la viaţă, în 
1876, de Avram Goldfaden. Lucru de care 
aminteşte el însuşi, la „nunta de argint” a 
acestui teatru, într-o primă autobiografie: 
cum a venit la Iaşi ca jurnalist şi a plecat 
ca dramaturg.

Puţini mai trăiesc, azi, dintre cei 
născuţi şi crescuţi în limba, civilizaţia 
şi cultura idiş. Holocaustul le-a distrus. 
Israelul renăscut cultiva ivritul, fiindcă 
idişul era una dintre limbile evreilor în 
Galut. Dar în această limbă s-au creat 
valori şi valorile nu pot fi ucise. În idiş s-au 
scris capodopere ale literaturii evreieşti 
şi universale, devenite obiect de studiu 
în prezent. Strădanie, pe care nu putem 
decât s-o aplaudăm. (I.D.)

Ca o legendă, Riri  Manor…

„186 de trepte” lansată la Teatrul Odeon
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Palace. It is not by chance because this 
project creates a bridge, a tolerance 
arch, dedicated to the respect of diversity, 
and one of the sides is the president of 
Romania who offered for the second time 
to take the event under its patronage, as 
an illustration of the commitment to the 
great European values.

Dr. Aurel Vainer, put the significance of 
the event into equation from the need to 
“permanently militate in the spirit of peace”. 
The 5th edition of the Bridges of Tolerance 
takes place in the Centenary Year, with 
minorities that fought alongside the majority 
in the First World War. One commentary for 
the present: “Romania is the only state that 
has registered in the Constitution the right 
of national minorities to be represented in 
the Parliament of the country”; a country 
where, unlike many other European states, 
the extremist phenomenon is much less 
frequent. The speaker highlighted the role 
of eng. José Iacobescu, BBR president, 
in organizing the event and thanked the 
Presidential Administration for the support. 
After the speeches of other political and 
cultural personalities, the two-day scientific 
sessions held by academics, researchers 
and journalists have highlighted the subject 
of this edition, the values created by 
minorities which have also been imposed 
on the European level. 

The Sephardic 
Culture Days,  

5th edition 
The Sephardic Culture Days, the 

5th edition in the capital, was organized 
by the Center of Hebrew Studies of the 
Bucharest University, FJCR, JCB, JCC, 
in collaboration with the Embassies of 
Turkey, of Spain and the Cervantes 
Institute. His Excellency Osman Koray 
Ertaş, Turkey’s Ambassador to Romania, 
participated to the event. Bucharest 
Klezmer Band and the Children’s Choir 
of the Lauder-Reut Educational Complex 
presented Ladino music concerts. The 
screening of a documentary movie 
about the Jewish life today in Istanbul, 
directed by Alberto Modiano, attracted 
the participants. The public listened to 
lectures: the contribution of Sephardic 
Jews to the development of modern 
Romania – Dr. Anca Tudorancea, Dr. 
Felicia Waldman; the history of the Jews 
in Bursa, Turkey – Dr.Bulent Şenay; the 
integration of the Sephardic community 
in Israel – Professor Elie Rekhess. The 
Sephardic music recital of Olivia Iancu and 
Claudiu Lobonţ received great applauses.

The Day of the Yiddish Language  
and Theater, first edition

On May 29-30 the first edition of the 
Day of the Yiddish Language and Theater 
took place in Suceava and Rădăuţi. The 
event unfolded in accordance with the 
law proposed by Silviu Vexler, FJCR 
parliamentarian, and adopted by the 
Legislature in the last part of last year. 
The normative act stipulates that  May 30th  
(birthday of Iţic Manger, Yiddish language 
poet and writer born in Chernivtsi in 
1901) is declared Day of the Yiddish 
Language and Theater, a celebration that 
will bring an essential contribution to the 
preservation of the Yiddish tradition and 
specific values, to combating xenophobia, 
anti-Semitism, erroneous clichés and 
perceptions, to the development of identity 
and diversity, as well as highlighting the 
contribution of the Romanian Jews to 
the cultural life of our country and the  
world.

The first edition of the Day of the 
Yiddish Language and Theater was 
organized through the joint effort of the 
following institutions and organizations: 
FJCR-MC, Aurel Vainer, president, 
Suceava County Council, Gheorghe 
Flutur, president, Bucovina Museum, 
Constantin-Emil Rusu general director, 
Suceava Municipality, Mayor Ioan Lungu, 
the Jewish Communities in Suceava and 
Rădăuţi, presidents - Professor Sorin 
Golda, eng. Igo Koffler, “Matei Vişniec” 

Municipal Theater, Carmen Steiciuc, 
general manager. Caritatea Foundation, 
JDC Romania and Supercom SA were the 
sponsors of the event.

The organizers expressed their 
appreciation for the participation in the 
inauguration edition of the Day of the 
Yiddish Language and Theater of the 
Rădăuţi Municipality, of the Jewish State 
Theater, of the Ştefan cel Mare University 
in Suceava, the Alexandru Ioan Cuza 
University of Iaşi, the Jewish Communities 
in Bucharest, Iaşi and Oradea, as well 
as the World Jewish Congress Program 
Department - Vilnius Yiddish Center.

The official opening took place at 
the Bucovina Museum in Suceava, 
where the itinerant exhibition Temples 
and Synagogues in Romania opened, 
followed by a communication session 
on Yiddish language and culture. An 
appreciated cultural program followed.

The second day started at the Rădăuţi 
Great Temple, with the inauguration of the 
extended version of the Museum of Jews 
from Southern Bucovina, followed by a 
communication session about Yiddish 
language and culture, concerts and 
theater and film shows, a rich agenda 
cultural program being scheduled in the 
afternoon of the same day in Suceava, at 
the Bucovina Museum and Matei Vişniec 
Theater.

How did the elimination of Jews  
from the economy of communist Romania begin?

Bookfest ,  12 th edition

Since about 1956, the communist regime in Romania has 
begun to replace Jews from various sectors of political, social, 
cultural and economic life. The Jews’ trial in the foreign trade 
sector, the subject of a debate within the CSIEP, has been one 
of the components of this tendency. The real subject referred 
to the “Romanization” of all important sectors of the country 
political and economic structure. This is the ground hypothesis 
of the published volume of doctoral work, The Economic Trials 
of the Jewish Officials in Foreign Trade Sector 19601964, 
by Veronica Rozenberg, the daughter of Alexandru Rosinger, 
one of the convicts of the lawsuit filed by the Romanian 
state against the leadership of four foreign trade companies 
Cartimex, Prodexport, Agroexport and Românoexport. All of it 
ended with years of imprisonment for the accused, almost all  
Jews.

Veronica Rozenberg (Israel) wrote an excellent volume 
about what happened in Romanian foreign trade sector. Based 
on the study of hundreds of documents, CNSAS files, State 
Archives, testimonies of some contemporaries, some still alive, 

from Romania, Israel and other countries, she managed to 
describe a picture of that period as a background for the trials, 
the conditions under which the inquiries were conducted, very 
tough, with physical and psychological intimidation. Perhaps one 
of the greatest qualities of the work was the author’s objectivity 
in addressing the subject. Although she was directly involved, 
she sought the roots behind these lawsuits, because she was 
not satisfied with the plausible hypothesis that there were ethnic 
trials directed against innocent Jews.

Adrian Cioflâncă, director of CSIER, drew attention to the 
difficulty faced by the author in finding the causes of the attitude 
changing of the Communist Romanian Party towards the Jews, 
as there are no documents or party directives to that effect. Lya 
Benjamin was attempting to explain this and showed that it was 
the party concern about the ethnic composition of the party, 
because it had to rely on the Romanian majority population 
where there were prejudices against the Jews. This position 
was also shared by other speakers, including the conclusions 
drawn by Adrian Cioflâncă.

On May 30 - June 3 Bookfest opened 
at Romexpo in Bucharest and unfolded 
for the third consecutive time under the 
patronage of Klaus Iohannis, President 
of Romania. Meaningful data: 150 
exhibitors, about one million books, 
hundreds of events, movie screenings, 
book releases. Bookfest Junior was 
dedicated to children. Honor guest: 
United States of America. 

At the stand of Hasefer Publishing 
House took place a premiere: the release 
of the collection of the Yiddish Literature 
Library coordinated by Dr. Camelia 
Crăciun. The event was part of the 
anniversary series dedicated to the 
first edition of the Day of the Yiddish 
Language and Theater, celebrated at 
national level after being adopted by the 
Romanian Parliament at the proposal 
made by FJCR deputy Silviu Vexler. 
Milestones appeared in the introduction 
made by Alexandru Marinescu, CIEP 
Director and moderator of the new 
collection releases, the titles Wandering 
Stars by Şalom Alehem and The Book of 
Heaven by Iţic Manger.

The speakers emphasized various 
subjects: the meaningful role of Hasefer in 
the promotion of Jewish culture in Romania 
– Eduard Kupferberg, FJCR secretary 
general; the necessary steps to establish 
a series of Yiddish literary books – Dr. 
Camelia Crăciun; the power of the Book 
of Heaven to address the most varied 
categories of audience – book editor Dr. 
Claudia Bosoi; the need for research of 
Yiddish creation, a chapter in the history of 
the Jews in Romania – Dr. Raluca Andrei, 
co-editor of Wandering Stars.

Speaking of another volume released 
at Hasefer on the same day, The Kabbalah 
Spirit by Julien Darmon, Professsors 
Francisca Băltăceanu and Vasile Morar 
pointed out the author’s qualities to make 
in this volume the spirit of Jewish mystical 
philosophy as clear as possible and to 
clarify the basic concepts of Kabbalah.

The new volume of Carol Feldman, 
launched at Hasefer at the same festive 
event, My Kaleidoscope, was presented 
by its preface writer, Alexandru Marinescu, 
as dealing with: the need for spiritual 
grief in the tense 21st century, the refuge 
from the gray reality with the help of the 
kaleidoscope, of the coloristic symbols 
that are “transmitted to us”. The author 
thanked and reminded that the volume 

is dedicated to Betty, his unique and 
unforgettable wife.

Dr. Lya Benjamin, Dr. Liviu Beris, Dr. 
Răzvan Voncu made pertinent comments 
on the Holocaust tragedy, referring to the 

Jews of Northern Transylvania deported 
to the death camps, and recommended 
the memoirs of Dr. Alexandru Marton, 186 
steps, a volume launched at the Hasefer 
stand at Bookfest and at the Odeon 
theater, by the Lauder-Reut Educational 
Center leadership and students. At 
Lauder School the speakers outlined, 
the importance of the school in spreading 
the knowledge about the Holocaust – 
Her Excellency Tamar Samash, Israel’s 
Ambassador to Romania; its value as a 
warning sign against the recrudescence 
of anti-Semitism in the world – Eng. 
Paul Schwartz; JCB President, Ronit 
Davidovici, descendant of a survivor.     

The 5th edition of Bridges of Tolerance – 
Erika van Gelder z.l., a large event, through 
the participation of top representatives 
of the state authorities, the Romanian 
Orthodox Church, academia in the 
country and abroad, the host institutions 
- the Cotroceni National Museum, the 
National Bank of Romania, the Romanian 
Athenaeum, the Odeon Theater in the 
Capital, the communication sessions and 
the various shows, was organized by Bnai 
Brith Europe, Bnai Brith Romania and 
FJCR, with the support of the National Bank 
of Romania, Romanian Cultural Institute, 
the Ministry of the Romanians Abroad, 
the “Eudoxiu Hurmuzachi” Institute and 
sponsors. The public included the leaders 
of FJCR, BBR, JCB, AERVH and “Lauder” 
Foundation. Serge Dahan, President of 
B’nai B’rith Europe, and Patriarch Daniel 
were special guests. This edition was 
dedicated to the contribution of the national 
minorities in Romania to the diversity and 
vitality of the European culture.

Within the National Bank of Romania 
premises, the Union of Architects in 
Romania (UAR) and Paideia Publishing 
House organized a photo exhibition The 
Jewish Quarter of Bucharest. The pioneers 
of the modern dwelling during the interwar 
period, with emphasis on the contribution 
of the Romanian Jewish architects, and the 

Mother of Book bibliophilic book exhibition.
As gratitude for the financial, logistic 

and moral support, José Iacobescu, 
BBR President ,  offered honorary 
plaques to Klaus Werner Iohannis, the 
President of Romania, Serge Dahan, 
BBE President, architect Sergiu Nistor, 
presidential counselor, Dr. Aurel Vainer, 
FJCR President, academician Mugur 
Isărescu, Governor of the National Bank 
of Romania, Lacziko Eniko Katalin, DRI 
State Secretary, Ileana Tudoreanu, UAR 
President.

Eduard Kupferberg, FJCR general 
secretary, handed honorary plaques to 
Andrei Dimitriu, director of the George 
Enescu Philharmonic, Iosif Ion Prunner, 
conductor of the Philharmonic Choir and 
doctor Mircea Penescu, concertmaster of 
the Physicians Orchestra, at the concert 
organized at the Romanian Athenaeum. 
At the Odeon Theater, Eva Galambos, 
BBR general secretary, offered similar 
plaques to Béla Kriszbai, vicepresident of 
the Romanian Cultural Institute, Cristian 
Sofron, director of Odeon Theater, and 
Alina Bugean, Trima Events director.

In the event opening in the beautiful 
hall of the Cotroceni Museum, Sergiu 
Nistor, presidential adviser, as moderator, 
outined that for the second time the FJCR 
and BBR project is hosted at the Cotroceni 

Bridges of Tolerance – 5th edition
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Vernisajul retrospectivei Alma Redlin-
ger de la Galeria Simeza din Capitală a 
fost o reîntâlnire de artă şi viaţă: a opta 
expoziţie la Simeza; nepotul pictoriţei, 
arh. dr. Ştefan Simion, amintind de prima 
ei confruntare cu publicul, tot acolo, în 
1961, şi mulţumind preşedintelui UAP – 
Filiala Bucureşti, Petru Lucaci şi pictoriţei 
Anca Boeriu pentru sprijin.

Recomandările criticului de artă Adri-
an Buga s-au transformat în confesiuni: 
cum a descoperit un catalog de acum 
40 de ani despre a cincea expoziţie a 
Almei Redlinger la Simeza, din 1978, 
înţelegând că se închide un cerc; cum Si-
meza condensează trăiri ale multor artişti 

importanţi care au expus acolo, mărturiile 
lor, adunate, meritând un studiu. Au fost 
şi amintiri despre pregătirile pentru o ex-
poziţie în familia Redlinger; artista tăcea, 
doar la sfârşitul frământărilor celor dragi, 
spunea: „Lăsaţi, ducem tablourile în sală 
şi o să vedeţi că se aşază ele singure!”. 
Un aforism preferat de ea a devenit motto 
al actualei expoziţii: „Pe măsură ce le 
văd, lucrurile sunt ale mele”, de la Lucian 
Blaga citire. 

În aceeaşi notă, prof. univ. dr. Cristian 
Velescu a împletit parcursul său profesi-
onal cu etapele de creaţie ale pictoriţei, 
chiar dacă n-a avut cum să fie martor al 
perioadei sale formative: anii studenţiei la 
Şcoala de Arte pentru evrei a lui Maxy, în 
timpul legislaţiei rasiale. Prima întâlnire 
cu soţii Redlinger a fost postbelică, la 
Muzeul Colecţiilor de Artă din Bucureşti, 
unde pictoriţa i-a propus să-i prezinte 
expoziţia de la Simeza. „Arta Almei Re-
dlinger este profundă, vie, are prospeţime 
şi darul de a face să pară uşoare lucrurile 
care sunt dificile”. Istoricul de artă i-a 
evidenţiat filonul avangardist valorificat 
la maturitate, când şi-a format stilul 
personal, aprehensiunea pentru natură, 
„maestra tuturor artelor”, şi, în ultima 
etapă creatoare, rolul „ferestrei care se 
confundă cu tabloul”.

Autoportretul din 1978 lasă descope-
rită esenţa: adânca înţelegere a tristeţilor 
şi singurătăţii omeneşti.

IULIA DELEANU

Blecher Fest ,  ediţia a II-a
Despre evreii din Roman

Ultima zi a festivalului a debutat în-
tr-o atmosferă solemnă, la mormântul 
lui M. Blecher de la Cimitirul Evreiesc 
din localitate, unde preşedintele C.E. 
Roman, prof. Iancu Wexler, a făcut o 
succintă prezentare a istoriei comunităţii 
evreieşti din Roman. Localitatea este 
atestată documentar în 1392, în timpul 
lui Roman Voievod Muşat. Primii evrei 
au fost chemaţi de domnitori, pentru 
a ajuta la întemeierea de târguri şi la 
dezvoltarea meşteşugurilor, în schimbul 
unor taxe de care vistieria avea nevoie. 
Evreii din Roman au menţinut permanent 
raporturi bune cu populaţia majoritară. 
Au luat parte la marile evenimente de 
la 1848, 1859, 1877, Primul Război 
Mondial. Odată cu al Doilea Război Mon-
dial, evreii din Roman au suferit foarte 
mult. În acest oraş nu au existat pogro-
muri, însă deportările în Transnistria nu  
i-au ocolit, nici detaşamentele de muncă 
obligatorie, eliminarea din unităţile de 
învăţământ, steaua galbenă, interdicţia 
de a călători cu trenul, restricţionarea hra-
nei. Au fost amintite episodul Trenurilor 
Morţii şi intervenţia curajoasă a Vioricăi 
Agarici. După război, la Roman au rămas 
tot mai puţini evrei; majoritatea au plecat 
în Israel sau în SUA. Astăzi mai sunt 25 
de evrei, dintre care numai doi studenţi. 

Printre personalităţile evreieşti care s-au 
născut la Roman se numără, alături de 
M. Blecher, jurnaliştii B. Brănişteanu şi 
F. Brunea-Fox, medicul Avram Wexler, 
regizorul de operă Hero Lupescu, tra-
ducătoarea Antoaneta Ralian, scriitorul 
Haralamb Zincă (evocaţi în cartea prof. 
Iancu Wexler, „Evreii romaşcani. Încerca-
re biografică“, Editura StudIS, Iaşi, 2018). 
Preşedintele C.E. Roman ne-a ajutat să 
aflăm numele ebraic al autorului come-
morat: Haim Mihel Blecher.

Poeţii Emilian Pal şi Mihai Horga au 
citit versuri pe care le-au compus sub 
înrâurirea literaturii lui M. Blecher, pri-
mul alegând titlul „Rapsodie urbană”, al 
doilea, „Festina lente”. Vlad Pânzaru şi 
George Apetrei, actori ai trupei de teatru 
„Gong”, au recitat poeziile „Menajerie” şi 
„Mâinile tale”, din volumul „Corp transpa-
rent“, al lui M. Blecher.

Scriitorii de mâine
La sala de festivităţi a Primăriei mu-

nicipiului Roman a avut loc premierea 
câştigătorilor concursului de creaţie „M. 
Blecher”, cu tematica: „Timpul care nu 
s-a scurs încă”. 90 de candidaţi, autori 
debutanţi, şi-au înscris lucrările: 40 la 
secţiunea „poezie”, 24 la „proză” şi 26 
la „artă fotografică”. Cele nouă premii 
au constat în rezidenţe creative de patru 
zile. La secţiunea „poezie”, câştigătorii 
au fost Emilia Nedelcoff (Iaşi), Vlad Ser-

darian (Bucureşti) şi Andreea Petrovici 
(Suceava); prozele premiate au aparţi-
nut lui Matei Bălan (Botoşani), Andreei 
Alexandrina Lungu (Galaţi) şi lui Cătălin 
Furtună (Bucureşti); „arta fotografică” 
i-a situat pe primele trei locuri pe Ştefan 
Leonte (Roman), Iulia Diana Roşu (Naz-
na, jud. Mureş) şi Sara Pleşa Popescu 
(Deva). Membrii juriului au fost Teodor 
Dună, Dan Coman şi Elena Vlădăreanu 
(poezie); Alain Gavriluţiu, Cosmin Perţa şi 
Sorin Mihai Grad (proză); Ionuţ Piţurescu, 
Tudor Botezatu şi Daniel Ionescu (artă 
fotografică).

Întoarcerea la artă
După-amiaza şi seara au fost rezer-

vate evenimentelor artistice de pe strada 
Ştefan cel Mare: un workshop de mişcare 
cu Momo Sanno, dansator profesionist, 
coregraf, actor; un spectacol de pantomi-
mă susţinut de trupa „Gong”, care ne-a 
reîntors cu gândul la atmosfera din Belle 
Époque şi din interbelic; un atelier de 
desen condus de Miki Moraru, grafician; 
un concert al trupelor de tineri „Roots” şi 
„Pericol de prăbuşire”, recent înfiinţate 
la Roman; un spectacol de dans plin de 
emoţie şi dăruire de sine al lui Momo 
Sanno; şi un concert al trupei „Fine, It’s 
Pink”, din Iaşi, care a marcat încheierea 
celei de-a doua ediţii a Blecher Fest şi 
a deschis drumul către cele care îi vor 
urma.

(Urmare din pag. 7)

„Darul de-a face să pară uşoare 
lucrurile dificile”

Retrospectivă Alma Redlinger 

Budapesta:  unde se mănâncă  
cel mai bun ciolent?

Moştenirea  
lui Mosari:  

un zâmbet „pentru 
o mie de ani”

Când cineva pleacă din astă lume în 
aceeaşi lună în care a venit, înseamnă 
că şi-a onorat misiunea! Cel puţin, aşa 
spune legenda midraşică. Se vede că 
G. Mosari – pe numele întreg Mosari 
Goldenberg z.l. – aşa a făcut. A creio-
nat un şirag de „miniaturi umoristice” 
despre „lumea pe dos” între coperţile 
multor cărţi: impresii de călătorie sau 
povestiri din viaţa a două generaţii de 
evrei români, trăind şi supravieţuind sub 
dictatura antonesciană şi totalitarism, 
stabilindu-se în Israel, unde li s-au năs-
cut nepoţii, sabri educaţi să nu-şi uite 
rădăcinile. 

G. Mosari era meşter în condensarea 
cuvintelor: „Într-o zi mi-a venit ideea de 
a strânge un număr de povestiri, tablete, 
schiţe, pe care le-am scris în ultimele 
decenii, şi să le micşorez. În loc de do-
uă-trei pagini normale de carte, fiecare 
să rămână cu câteva rânduri, inclusiv 
poanta finală. Am luat un cuţit ascuţit de 
bucătărie şi am început să tai”.

La Bookfest-ul la care Israelul a fost 
invitat special, G. Mosari, atunci preşe-
dinte al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni 
de Limbă Română, a vorbit despre ce 
înseamnă să pleci din România fără ca 
România să plece din tine. Un acasă tur-
retur, România-Israel-România. 

Avea harul prieteniei, bun gust, bună-
cuviinţă. Într-o lume a încrâncenărilor, a 
adus o fărâmă de zâmbet. (I.D.)

În ultimii ani, la Budapesta viaţa 
evreiască a proliferat. S-a încercat să se 
creeze în fostul sector şapte, cartierul în 
care au trăit evreii, un fel de atmosferă 
tradiţională. Astfel, alături de Sinagoga 
din strada Dohány, cea mai mare din 
Europa, poţi găsi magazine de antichităţi, 
librării, cluburi, săli de spectacole unde 
sunt jucaţi autori evrei. În fiecare an, 
în luna mai se organizează un festival 
iudaic, de mare succes. 

Dar locurile cele mai populare cu spe-
cific evreiesc, frecventate atât de evrei, 
cât şi de unguri sau turişti străini, sunt 
restaurantele unde se serveşte ciolent. 
Unul dintre cele mai faimoase localuri 
este Kádár Étkezde. Este de obicei plin, 
mai ales vinerea, când se serveşte cio-
lentul. Iniţial o cantină, deschisă în 1957, 
restaurantul poartă numele primului pro-
prietar evreu, Béla Kádár, deşi astăzi este 
deţinut de Sándor Orbán, un fost boxer 
care se antrena la Clubul MTK, susţinut 
de numeroşi evrei şi unde Kádár juca în 
echipa de fotbal. 

Ciolentul se pregăteşte după o 
veche reţetă a familiei Kádár, origina-
ră din Transilvania, unde înainte de 
război exista o numeroasă comunitate 
hasidică. Orbán, care nu este evreu, a 
preluat reţeta, pe care o respectă… cu 
mici modificări. Pentru neevrei, alături 
de fasole se poate cere ciolan de porc 
afumat. Evreilor li se serveşte mâncarea 
cu pulpă de gâscă. După părerea propri-
etarului, ciolentul lui este mai bun decât 
cel din Israel.

Un alt restaurant cu un ciolent exce-
lent este Macesz Bistro (Bistroul cu 
maţa). Bucătarul-şef Ákos Tasnádi este  
ungur, dar a spus că în întreaga lui viaţă 
a mâncat ciolent dar a durat doi ani până 
când a reuşit să realizeze ceea ce, după 
părerea lui, este reţeta perfectă de cio-
lent. Se serveşte de asemenea cu pulpă 
de gâscă, iar consistenţa lui este perfec-
tă, nici prea uscat, nici cu prea mult sos. 
Gustul excepţional este dat de afumătura 
din carne de vacă sau gâscă cu care se 
fierbe fasolea.

Un al treilea restaurant faimos este 
Fülemüle (Privighetoarea), deţinut de Vik-
tor Singer. Reţeta de ciolent provine de 
la bunica lui, Cecilia, o supravieţuitoare 
a Holocaustului. O parte din reţetă era 
scrisă, iar restul îl prepară din instinct, 
afirmă Singer, care consideră că este cel 
mai bun ciolent din oraş. Se serveşte în 
cinci variante. Potrivit experţilor în gastro-
nomie, tot afumătura – la acest restaurant 
pastrama de gâscă sau de vită – îi dă 
gustul de neuitat.

În restaurantele cu specific evreiesc 
de la Budapesta se servesc şi alte feluri 
foarte apreciate, ca supa cu găluşte de 
maţa sau floden, un fel de ştrudel, dar cu 

umplutură multiplă: un rând de mere, apoi 
nucă, mac  şi gem de prune.

Referitor la reînvierea bucătăriei evre-
ieşti, există o zicală: ungurii nu prea-i iu-
besc pe evrei, dar iubesc mâncărurile lor!

EVA GALAMBOS

Actori evrei în ultimul episod al ciclului „Războiul Stelelor”
De câtva timp a început să ruleze în cinematografe, inclusiv 

în România, ultimul episod al „Războiului Stelelor”. Intitulat 
„Solo. O poveste din Războiul Stelelor”, pelicula nu face parte 
din ciclul „clasic”, fiind un film independent, cu unele personaje 
din „Star Wars”. A mai fost făcut un  astfel de episod în 2016, 
intitulat „The Rogue One”.

Fanii „Războiului Stelelor” pot fi mulţumiţi. Filmul a fost pre-
zentat la Festivalul de la Cannes şi a fost apreciat. Interesantă 
în această peliculă este prezenţa evreiască.

Se poate începe chiar cu interpretul eroului Han Solo. Se 
numeşte Alden Ehrenreich şi este un tânăr evreu din Los Ange-
les, unde frecventa o sinagogă reformată. Deşi este mai puţin 
cunoscut, el a jucat în filme ale lui Woody Allen şi ale fraţilor 
Coen. Celălalt interpret al lui Han Solo, Harrison Ford, are şi el 
ascendenţă evreiască, bunicii din partea mamei fiind imigranţi 
evrei din Belarus. În pofida tatălui irlandez, din punct de vedere 
halahic, Ford este evreu.

Ehrenreich a fost descoperit acum 14 ani de Steven Spiel-
berg la un bat miţva, unde a venit să prezinte un film făcut de 
el. Deşi autorul l-a considerat prost, lui Spielberg ceva i-a plă-
cut şi l-a invitat în studioul său, unde l-a prezentat regizorului 
Francis Ford Coppola, care l-a distribuit în multe filme, în care 
s-a făcut remarcat. La castingul pentru Han Solo au fost audiaţi 
mii de candidaţi, dar la sfârşit au rămas doar cinci, dintre care 
patru erau evrei.

Scenariul a fost scris de o pereche tată-fiu, de asemenea 
evrei – Lawrence şi Jonathan Kasdan. Lawrence a fost creatorul 
altor două scenarii din filmul original: „Imperiul contraatacă” şi 
„Întoarcerea lui Jedi”. Acum a declarat că acesta este ultimul 
pe care l-a scris din acest ciclu. Lawrence a luat şi un premiu la 
Festivalul Filmului Evreiesc de la Atlanta. Jonathan, fiul de 38 
de ani, a jucat în roluri mai mici, dar a scris numeroase scenarii. 
Are şi un frate, Jake, actor, neimplicat în „Războiul Stelelor” dar 
prezent în numeroase musicaluri şi filme. (E.G.)
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היה זה אירוע מושקע בהשתתפותם 
של נציגים בכירים של רשויות המדינה, 
של הכנסייה האורתודוכסית הרומנית, 

של העולם האקדמי מרומניה ומחוצה לה, 
והשתתפות המוסדות המארחים: המוזיאון 

הלאומי קוטרוצ'ני, הבנק הלאומי של 
רומניה, האתנאה הרומני, התיאטרון 

אודיאון שבבוקרשט הבירה. האירוע כלל 
כינוסים לצד הרצאות ומופעי תרבות. 
גשרי הסובלנות, ע"ש "אריקה ואן 

גלדר ז"ל", מהדורה חמישית, אורגנה על 
ידי בני ברית אירופה, בני ברית רומניה 

והפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, 
בתמיכת הבנק הלאומי של רומניה, 

המכון הרומני לתרבות, המשרד לענייני 
הרומניים שבתפוצות, המכון "אאודוקסיו 

חורמוזאקי" ותומכים אחרים. בציבור ישבו 
נציגים של הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה, של בני ברית רומניה, של קהילת 

יהודי בוקרשט, ושל קרן "לאודר". מוזמן 
מיוחד היה יו"ר בני ברית אירופה, סרג' 

דהן. 
נושא המהדורה הזאת היה: "תרומת 

המיעוטים הלאומיים מרומניה לרבגוניותה 
וחוזקה של התרבות האירופאית".

בבניין הבנק הלאומי של רומניה, איגוד 
האדריכלים מרומניה והוצאת הספרים 

"פאידיאה", אירגנו את תערוכת הצילומים 
"הרובע היהודי מבוקרשט: חלוצי הדיור 

המודרני בין שתי מלחמות העולם", בדגש 
על תרומת האדריכלים היהודיים הרומנים; 

בתערוכת הספר הביבליופילי "האמא של 
הספרים". כהוקרה על התמיכה הכספית, 
החומרית והמוסרית, הגיש יו"ר בני ברית 
רומניה, המהנדס ז'וסי יעקובסקו, לוחיות 

כבוד לנשיא רומניה, קלאוס ורנר יוחאניס; 
ליו"ר בני ברית אירופה, סרג' דהן; ליועץ 

הנשיאותי, האדריכל סרג'יו ניסטור; ליו"ר 

zicedid ze`ivnd
י"ח סיון תשע"ח - י"ז תמוז תשע"ח כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

איך התחיל סילוק גשרי הסובלנות, מהדורה חמישית
היהודים מכלכלת 

רומניה הקומוניסטית
החל משנת 1956, המשטר הקומוניסטי 

של רומניה התחיל להחליף את היהודים 
במגזרים שונים של החיים הפוליטיים, 

החברתיים, הכלכליים ושל התרבות. 
משפט היהודים מן המשרד לסחר חוץ, 

נושא דיון במרכז ללימוד תולדות יהודי 
רומניה, התייחס לנושא הנ"ל. מדובר היה 

במגמת "הרומניזציה" של כל המגזרים 
החשובים שבמבנה הפוליטי והכלכלי של 

המדינה.
השערה זו נשענת על עבודת הדוקטור 
שפורסמה כספר ("המשפטים הכלכליים 

של הפקידים היהודיים מסחר החוץ, 
1964-1960") של ד"ר ורוניקה רוזנברג, 

בתו של אלכסנדרו רוזינגר, אחד הנידונים 
של המשפטים התפורים על ידי המדינה 

הרומנית נגד הנהלותיהם של ארבעה 
מפעלים של סחר חוץ – קארטימכס; 

פרודאקספורט; אגרואקספורט; 
רומאנואקספורט – שכולם נגמרו עם 

תקופות מאסר ארוכות וקשות לנאשמים, 
כמעט כולם יהודים.

ורוניקה רוזנברג (מישראל) כתבה 
ספר מצוין על מה שקרה בסחר החוץ 

הרומני. על בסיס חקירת מאות מסמכים 
של תיקים מן הארכיון של הוועד הלאומי 

של שירותי הביטחון, מן הארכיון של 
המדינה ועל סמך עדויות של בני הזמן 

(המעטים שהיו עדיין בחיים) מרומניה, 
ישראל ומדינות אחרות, היא הצליחה 
לשחזר דמות של התקופה ההיא בתור 

מסגרת לפתיחת המשפטים ולגבי התנאים 
שבהם נערכו החקירות, שהיו קשות מאוד 
וכללו לחצים פיזיים ונפשיים. אולי אחת 

התכונות החשובות ביותר של עבודתה 
היא האובייקטיביות שבה השתדלה לדון 

בנושא. אף על פי שמעורבת אישית, 
היא חיפשה את הסמכויות שישבו על 

יסודם של המשפטים הנ"ל, היות שהיא 
לא הסתפקה רק בהשערה, בעצם סבירה, 

שאלה היו משפטים בעלי אופי לאומי, 
מופנים נגד יהודים חפים משפע.

אדריאן צ'יופלנקא, מנהל המרכז 
ללימוד תולדות יהודי רומניה, אמר 

שקושי בו עמדה המחברת היה למצוא את 
הסיבות של השינוי שחל בעמדת המפלגה 

הקומוניסטית הרומנית כלפי היהודים, 
היות שלא קיימים מסמכים או הוראות 

מפלגתיות בנושא. ד"ר ליאה בנימין 
ניסתה להסביר היבט זה בכך שמדובר 

ברצונם של ראש המפלגה הקומוניסטית 
הרומנית כלפי הרכבה הלאומי של 

המפלגה, היות שבשביל ההחזקה בשלטון 
היה צורך ברוב רומני כבסיס לדבר, 

ובקרב הרומנים היו רגשות אנטי יהודיים. 
נקודת המבט שלה התקבלה גם על ידי 

דוברים אחרים, גם במסקנות שבהן סיים 
אדריאן צ'יופלנקא את הדיון.

ב-30-29 במאי, בערים סוצ'אבה וגם 
ראדאוצי התקיימה המהדורה הראשונה של 

האירוע המכונה "יום השפה והתיאטרון 
היידי". אירוע זה התקיים בהתאם לחוק 

שהציע סליביו וכסלר, חבר בפרלמנט מטעם 
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, 

שהתקבל על ידי המליאה בחלק האחרון של 
השנה שעברה. המסמך הנורמטיבי מציין שה-

30 במאי (יום הולדתו של המשורר והסופר 
היידי איציק מאנגר, ב-1901 בצ'רנוביץ) 

הוכרז כ"יום השפה והתיאטרון היידי", חגיגה 
שתביא תרומה חשובה לשמירת המסורת 

והערכים המיוחדים של שפת היידיש, למאבק 
נגד שנאת הזרים והאנטישמיות, נגד התדמית 

והתפיסות השגויות, למען פיתוח הזהות 
והרבגוניות, ולהבלטת תרומתם של היהודים 

מרומניה לחיי הרוח במדינה ובעולם.
המהדורה ראשונה של "יום השפה 

והתיאטרון היידי" אורגנה במאמץ משותף 

בין המוסדות והארגונים הבאים: הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה – דת משה 
(יו"ר ד"ר אאורל ויינר); המועצה האזורית 
סוצ'אבה (יו"ר ג'יאורג' פלוטור);  מוזיאון 

בוקובינה (מנכ"ל קונסטנטין-אמיל אורסו); 
עיריית סוצ'אבה (ראש העיר יואן לונגו); 
קהילות היהודים שבערים סוצ'אבה וגם 

רדאוצי (יו"ר פרופ' סורין גולדא והמהנדס 
איגו קופלר); התיאטרון העירוני "מאתיי 

וישניאק" (מנכ"לית קרמן סטייצ'וק). 
התומכים הכספיים באירוע היו: קרן 

קאריטס, ג'וינט רומניה וסופרקום בע"מ.
המארגנים ביטאו את הערכתם על 

ההשתתפות במהדורה הראשונה של "יום 
השפה והתיאטרון היידי" של עיריית רדאוצי; 

של התיאטרון היהודי הממלכתי; של 
אוניברסיטת "שטפן צ'ל מארה" שבסוצ'אבה; 

של אוניברסיטת "אלכסנדרו יון קוזא" 
שביאשי; של הקהילות היהודיות מן הערים 

בוקרשט, יאשי, אורדיה; וכן של המחלקה 
לתוכניות המרכז היידי שבעיר וילנא, 

שבמסגרת הקונגרס היהודי העולמי.
הפתיחה הרשמית הייתה ב"מוזיאון 

בוקובינה" שבעיר סוצ'אבה, שם נפתחה 
התערוכה הנודדת "היכלים ובתי כנסת 

מרומניה". לאחר מכן היה כנס ובו הרצאות 
על השפה והתרבות היידית. לאחר מכן 

התקיימה תוכנית תרבות מוערכת.
למחרת היום "יום השפה והתיאטרון 

היידי" התחיל בבית הכנסת הגדול שבעיר 
רדאוצי, טקס הפתיחה של הגרסה המורחבת 
של "מוזיאון היהודים מבוקובינה הדרומית". 

לאחר מכן התקיימו כנסי הרצאות של 
השפה והתרבות היידית, קונצרטים ומופעי 

תיאטרון וסרטים. אג'נדה תרבותית עשירה 
תוכננה לצהרי אותו היום גם בעיר סוצ'אבה 

ב"מוזיאון בוקובינה" ובתיאטרון "מאתיי 
וישניאק".  

המהדורה הראשונה של "יום הספר והתיאטרון היידי"

"ימי התרבות 
הספרדית" בבוקרשט, 

מהדורה חמישית
האירוע "ימי התרבות הספרדית", 

מהדורה חמישית, אורגן על ידי המרכז 
ללימודים עבריים שבאוניברסיטת 

בוקרשט, על ידי הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה, על ידי קהילת 

יהודי בוקרשט, על ידי המרכז לתרבות 
יהודית, בשיתוף שגרירות ספרד, שגרירות 
טורקיה ומכון סרבנטס. באירוע נוכח מר 

אוסמן קוראי, שגריר טורקיה ברומניה. 
קונצרטים של מוזיקת לדינו נוגנו על ידי 

הלהקה "בוקרשט כליזמר באנד" ועל 
ידי מקהלת הילדים של המרכז החינוכי 
"לאודר ראות". הוקרן סרט תיעודי על 

אודות החיים היהודיים בעיר איסטנבול 
היום, שנעשה על ידי אלברטו מודיאנו.

הרצאות על תרומת היהודים הספרדים 
לפיתוחה של רומניה המודרנית (ד"ר 

אנקה טודוראנצ'אה; ד"ר פליציה ולדמן); 
תולדות יהודי בורסא, טורקיה (ד"ר 
בולנט שנאי, מרצה באוניברסיטה); 

שילוב הקהילה הספרדית בישראל (פרופ' 
אלי רכש) התקבל בהתעניינות על ידי 

ציבור המשתתפים. רסיטל של מוזיקה 
יהודית-ספרדית מאת אוליביה ינקו 

ומאת קלאודיו לובונץ זכה למחיאות 
כפיים.

היות שפרויקט זה יוצר גשר, שער סובלנות, 
והוא מוקדש לכבוד הרבגוניות, ואחד 

הגשרים הוא נשיא רומניה בכבודו ובעצמו, 
שהציע בפעם שנייה לקחת תחת חסותו את 

האירוע, מה שמוכיח את קבלת הערכים 
האירופיים הנעלים.

מן הצורך "להיאבק בצורה מתמדת 
ברוח השלום", הדגיש יו"ר הפדרציה של 

הקהילות היהודיות מרומניה, ד"ר אאורל 
ויינר, בדברו על חשיבות האירוע. המהדורה 
החמישית של "גשרי הסובלנות" מתקיימת 

בשנת יובל המאה: בני המיעוטים נלחמו 
במלחמת העולם הראשונה לצד בני 

הרוב הרומני. וערכה כעת: "רומניה היא 
המדינה היחידה שרשמה בחוקה שלה את 

זכותם של המיעוטים הלאומיים להיות 
מיוצגים בפרלמנט שלה; מדינה שבה, 

להבדיל ממדינות אירופה אחרות, תופעת 
הקיצוניות קיימת הרבה פחות". הדובר 

ציין את תפקידו של יו"ר בני ברית רומניה, 
המהנדס ז'וסי יעקובסקו, בארגון האירוע, 

והודה למינהל הנשיאותי על תמיכתו. 
אחרי דבריהם של אנשי פוליטיקה ותרבות, 
בכינוסים המדעיים שנערכו משך יומייים, 

בהם העבירו הרצאות אנשי אוניברסיטאות, 
אנשי מחקר, אנשי תקשורת, ציינו את 
הערכים שהביאו עמם בני המיעוטים, 

שבלטו גם ברמה אירופאית, שזה הנושא 
של המהדורה הזאת של "הגשרים".

הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, 
ד"ר אאורל ויינר; למושל הבנק הלאומי של 

רומניה, מוגור איסרסקו, חבר האקדמיה 
הרומנית; למזכיר המדינה של ההנהלה 

ליחסים בין עדות, לאצ'קו אניקו קאטאלין; 
ליו"ר איגוד האדריכלית מרומניה, איליאנה 

טודוריאנו. אדוארד קופפרברג, מזכ"ל 
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, 

מסר לוחיות בקונצרט שנערך באולם 
האתנאה הרומני למר אנדרי דימיטריו, 
מנהל התזמורת הפילהרמונית "ג'אורג' 
אנסקו"; לראש המקהלה של התזמורת 

הפילהרמונית "ג'אורג' אנסקו", יוסף יון 
פרונר; ולרופא מירצ'א פנסקו, המנצח של 
תזמורת הרופאים. באולם אודיאון, אווה 

גאלאמבוש, מזכ"לית בני ברית רומניה, 
הגישה לוחיות כבוד לסגן יו"ר המכון 

הרומני לתרבות, בלה קריזבאי; למנהל 
התיאטרון "אודיאון", קריסטיאן שופרון; 
ולמנהלת מפעלי "טרימה אוונטס", עלינה 

בוג'אן.
בפתיחת האירועים באולם היפה של 
המוזיאון "קוטרוצ'ני", ציין יו"ר היועץ 

הנשיאותי סרג'יו ניסטור, שזו הפעם 
השנייה שפרויקט הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה ושל בני ברית רומניה 
אוכסן בארמון קוטרוצ'ני. אין זה מקרה, 

יריד הספרים "בוקפסט" מהדורה 13
פתוח ב"רומאקספו", בבוקרשט הבירה 
בימים 30 במאי-3 ביוני 2018, "בוקפסט" 
התקיים הפעם השלישית בחסות העליונה 
של נשיא רומניה קלאוס יוחאניס. נתונים 

לידיעה: 150 מציגים, כמיליון ספרים, מאות 
אירועים, הקרנות סרטים, השקות ספרים. 
לילדים הוקדש "בוקפסט ג'וניור". ארצות-

הברית הייתה מוזמנת הכבוד.
בדוכן הוצאת הספרים "הספר" הייתה 

הופעת בכורה: השקת הסדרה "הספרייה 
לספרות יידיש", מותאמת על ידי ד"ר קמליה 

קראצ'ון, מרצה באוניברסיטה. אירוע זה 
נרשם בסדרה חגיגית המוקדשת למהדורה 

הראשונה של "יום השפה והתרבות היידית" 
שנחגג ברמה לאומית, אחרי שהתקבל חוק 

בפרלמנט של רומניה בהצעתו של החבר 
בפרלמנט סילביו וכסלר. היו אלה נקודות 

מפנה במבוא שהקדים מנהל המרכז לידיעה, 
הוצאה לאור ועיתונות, אלכסנדרו מארינסקו, 

שהיה גם יו"ר ההשקות של הסדרה החדשה 
"כוכבים נודדים" מאת שלום עליכם וגם 

"ספר גן העדן" מאת איציק מאנגר. כן 
הוקדשו: התפקיד של הוצאת הספרים 

"הספר" בתור דגלן לקידום התרבות היהודית 
ברומניה (מזכ"ל הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה אדוארד קופפרברג); 

הפנייה הנחוצה להקמת סדרה של ספרים 
בספרות היידיש (ד"ר קמליה קראצ'יון, מרצה 

באוניברסיטה); כושרו של "ספר גן העדן" 
לפנות לסוגי כה רבים של קוראים (עורכת 
הספר הנ"ל, ד"ר קלאודיה בוסוי); הצורך 
לחקור את היצירה ביידיש, פרק בתולדות 
יהודי רומניה (דוקטורנטית רלוקה אנדרי, 

עורכת משנית של הספר "כוכבים נודדים").

בדבריהם על ספר אחר שהושק על ידי 
הוצאת הספרים "הספר" באותו יום, "רוח 

הקבלה" מאת ז'וליאן דרמון, פרופ' פרנצ'סקה 
בלטאצ'אנו ופרופ' ואסילי מוראר הבליטו 

את תכונותיו של המחבר לעשות ולהציג 
בצורה המובנת ביותר את רוח המיסטיקה 
היהודית ולהסביר את המושגים היסודיים 

של הקבלה בספרו.
ספרו החדש של קארול פלדמן, "הצלמנוע 

שלי", הוצג על ידי מקדים המבוא שלו, 
אלכסנדרו מארינסקו, שציין שהיסודות 

הבסיסיים בספר זה הם: הצורך בעדינות נפש 
במאה ה-21 המתוחה כל כך; הבריחה מן 

המציאות האפורה בסיוע של הצלמנוע, של 
הסמלים הצבעוניים שעוברים אלינו. מחבר 

הספר הודה והזכיר שספר זה מוקדש לזכר 
אשתו האחת והבלתי נשכחת, בטי.

ד"ר ליאה בנימין, ד"ר ליביו בריש, ד"ר 
רזוואן ואונקו נתנו פירושים מתאימים 

הקשורים בטרגדיה של השואה, ביחס ליהודי 
טרנסילבניה הצפונית שגורשו למחנות 

השמדה, והמליצו על זיכרונותיו של ד"ר 
אלכסנדרו מארטון, "186 מדרגות", ספר 

שהושק בדוכן הוצאת "הספר" ב"בוקפסט" 
ובתיאטרון "אודיאון" על ידי ההנהלה 

והתלמידים של המרכז החינוכי "לאודר-
ראות".

בבית הספר "לאודר" הובלטו: חשיבות 
בית הספר להפצת הידע על השואה (תמר 

שמש, שגרירת ישראל ברומניה); ערכה 
של השואה בתור אזהרה כלפי תחיית 

האנטישמיות בעולם (יו"ר קהילת יהודי 
בוקרשט, המהנדס פאול שוורץ וצאצאית של 

ניצול, רונית דוידוביץ).
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FILE DE CALENDAR6 6
EVREI NăSCuţI ÎN LuNA IuLIE

Gerald Edelman – biolog şi 
imunolog. Născut la New York, 1 
iulie 1929. Premiul Nobel pentru 
medicină, 1972. Decedat la La 
Jolla, California, 2014.

Lion Feuchtwanger – scri-
itor. Născut la München, 7 iulie 
1884. Printre romane: Evreica 
din Toledo; Fraţii Oppenheim; 
Vulpile în vie; Goya. A trăit în 
exil din 1933. Decedat la Los 
Angeles, 1958.

Amedeo (Clemente) Modi-
gliani – pictor. Născut la Livorno, 
12 iulie 1884, mutat la Paris, 
1906. Stil modern, caracteristică 
fiind alungirea feţelor. Decedat la 
Paris, 1920. 

Isaak Emanuilovici Babel – 
scriitor, traducător din idiş în rusă. 
Născut la Odesa,13 iulie 1894. 
Arestat, executat în închisoarea 
Butyrka, 27 ianuarie 1940.

Walter (Bendix Schonflies) 
Benjamin – filozof. Născut la 
Berlin, 15 iulie 1892, exilat în 
Franţa, 1933, trece în Spania şi 
se sinucide în arest la Portbou, 
26 septembrie 1940.

Abraham (Avrom) Sutzkever 
– poet idiş. Născut la Smorhon, 
Belarus,15 iulie 1913, mutat 
la Vilna,1930, partizan, 1943, 
stabilit la Tel Aviv,1947. Premiul 
Israel pentru literatură idiş, 1985. 
Decedat la Tel Aviv, 2010.

Leon Max Lederman – fizici-
an. Născut la New York, 15 iulie 
1922. Întemeiază Illinois Ma-
thematics and Science Acade-
my,1986. Premiul Nobel pentru 
fizică, 1988, împreună cu Melvin 
Schwartz şi Jack Steinberger. 

Shmuel Yosef (Shai) Agnon 
(Czaczkes) – scriitor ebraic. Năs-
cut la Buczacz, Galiţia, 17 iulie 
1888, stabilit în Palestina, 1929. 
Premiul Nobel pentru literatură, 
1966. Decedat la Ierusalim, 
1970.

Janusz Korczak (Henryk 
Goldszmit) – medic, pedagog, 
scriitor. Născut la Varşovia, 22 
iulie 1878. Director al orfelinatului 
din ghetoul Varşoviei, deportat 
voluntar odată cu orfanii în lagă-
rul de la Treblinka, unde a fost 
ucis, 1942.

Moses (David Moşe) Rosen 
– rabin. Născut la Moineşti, 23 
iulie 1912. Şef-rabin al evreilor 
din România, 1948-1994 şi pre-
şedinte al F.C.E.R., 1964-1994. 
Decedat la Bucureşti, înmormân-
tat la Ierusalim, 1994.

Avram Goldfaden (Avrum 
Goldnfoden) – scriitor idiş. Năs-
cut la Starokostiantyniv, Ucraina, 
24 iulie 1840. Fondator al teatru-
lui idiş profesionist, Iaşi, 1876. 
Decedat la New York, 1908.

Elias Canetti – scriitor. Năs-
cut la Ruse, Bulgaria, 25 iulie 
1905, educat la Viena, refugi-
at după Anschluss, la Londra, 
1938. Premiul Nobel pentru lite-
ratură, 1981. Decedat la Zürich,  
1994.

Menachem Hacohen – ra-
bin. Născut la Ierusalim, 26 iulie 
1932. Mare Rabin al evreilor din 
România, 1997-2011. Printre 
scrieri: Tora pentru popor; Cartea 
vieţii omului.

Max Simon Nordau (Simon 
Maximilian Simcha Sudfeld) – 
medic psihiatru şi critic social. 
Născut la Budapesta, 29 iulie 
1849, stabilit la Paris, 1880. 
Co-fondator al Organizaţiei Sio-
niste Mondiale. Decedat la Paris, 
1923.

Patrick Modiano – scriitor. 
Născut la Boulogne-Billancourt, 
Paris, 30 iulie 1945. Premiul No-
bel pentru literatură, 2014. Prin-
tre romane: La Place de l’Étoile.

Milton Friedman – econo-
mist. Născut la New York, 31 iulie 

1912. Susţinător al monetarismu-
lui şi economiei de piaţă. Premiul 
Nobel pentru economie, 1976. 
Decedat la San Francisco, 2006.

EVREI DECEDAţI ÎN LuNA IuLIE

Theodor (Benjamin Zeev) 
Herzl – vizionarul întemeierii Sta-
tului evreu. Născut la Budapesta, 
1860, stabilit la Viena, 1878. În 
1897 a convocat Primul Congres 
sionist şi a întemeiat Organizaţia 
Sionistă Mondială. Decedat la 
Viena, 3 iulie 1904, reînhumat la 
Ierusalim.

Mordecai Richler – scriitor. 
Născut la Montréal, 1931. Printre 
romane: The Apprenticeship of 
Duddy Kravitz; Solomon Gursky 
Was Here. Decedat la Montreal, 
3 iulie 2001.

Moshe Sharett (Shertok) 
– politician israelian. Născut la 
Kherson, Ucraina,1894, emigrat 
cu familia în Palestina,1906. 
Prim-ministru al Israelului, 1954-
1955. Decedat la Ierusalim, 7 
iulie 1965.

Alexandru Graur – filolog. 
Născut la Botoşani, 9 iulie 1900. 
Director al Liceului particular 
evreiesc din Bucureşti, 1941-
1944; profesor la Universitatea 
din Bucureşti; membru al Acade-
miei Române, 1955. Decedat la 
Bucureşti, 9 iulie 1988.

Yehuda Leib Maimon (Fis-
chman) – rabin. Născut la Măr-
culeşti, Basarabia, 1875, imigrat 
în Palestina, 1913. Premiul Israel 
pentru literatură rabinică, 1958. 
Decedat la Ierusalim, 10 iulie 
1962.

George Gershwin – compo-
zitor. Născut la New York, 1899. A 
cultivat atât genul muzical clasic, 
cât şi cel popular. Decedat la Los 
Angeles, 11 iulie 1937.

Alfred Dreyfus – ofiţer fran-
cez acuzat fals de trădare. Năs-
cut la Mulhouse, Alsace,1859, 
deportat în Île du Diable, Guyane, 
1895, rejudecat după dovedirea 
falsului şi reabilitat, 1906. Dece-
dat la Paris, 12 iulie 1935.

Nadine Gordimer – scriitoa-
re. Născută la Springs, Transva-
al, 1923. Premiul Nobel pentru 
literatură, 1991. Printre romane: 
Burger’s Daughter. Decedată la 
Johannesburg, 13 iulie 2014.

Mauriciu Brociner – militar. 
Născut la Iaşi, 1854. Sergent, 
a comandat batalionul care a 
cucerit redutele de la Plevna, 
30 august 1877.  A fost avansat 
la gradul de sublocotenent, fiind 
primul evreu care a primit grad 
de ofiţer în armata română. 
Decedat la Bucureşti, 18 iulie  
1946. 

Isaac Bashevis Singer (Iza-
ak Baszewis Zynger) – scriitor 
idiş. Născut la Leoncin, Polonia, 
1902, stabilit la New York, 1935. 
Premiul Nobel pentru literatură, 
1978. Decedat la Surfside, Flori-
da, 24 iulie 1991.

Isaac Luria Ashkenazi, Ha-
Ary Hakadosh (Rabi Yitzchak 
ben Shlomo Luria Ashkenazi) – 
rabin. Născut la Ierusalim, 1534, 
unul dintre principalii cabalişti 
de la Safed, fondatorul Cabalei 
Luriane. Decedat la Safed, 25 
iulie 1572.

Ezra Fleischer (I. Gole) – 
poet, filolog şi istoric literar. 
Născut la Timişoara, 14 iulie 
1928. Premiul Israel pentru lite-
ratură, 1959. Redactor la Revista 
Cultului Mozaic, 1956-1960; 
emigrat în Israel, 1960, profesor 
la Universitatea Ebraică din 
Ierusalim. Decedat la Ierusalim,  
25 iulie 2006.

Date biografice  
şi informaţii culese de 

LUCIAN-ZEEV  
HERŞCOVICI

Înhumaţi în cimitirele C.E.B.: STANESCU FANI (88 de 
ani, Cimitirul Giurgiului); ELIAS ALEXANDRU (93 de ani, 
Cimitirul Giurgiului); TUPERMAN ROSALIA (87 de ani, Cimi-
tirul Giurgiului); MIRIAM ELIAD (74 de ani, Cimitirul Sefard); 
TRAUBKATZ LEON (72 de ani, Cimitirul Sefard).

Înhumaţi în cimitirele din ţară: BLUMER LELIA (88 de ani, 
Cimitirul Evreiesc din Ploieşti).

La 1 iulie se împlinesc şase luni de la 
trecerea la cele veşnice a fostului nostru 
coleg COSMIN MIUŢE.

Îi simţim lipsa în fiecare zi şi ne este 
dor de el. Dumnezeu să îl odihnească şi 
să le dea putere părinţilor săi!

Philip Roth s-a stins din viaţă 
La 22 mai a.c. s-a stins din viaţă Philip Roth, 

unul dintre scriitorii importanţi ai literaturii nord-
americane şi mondiale. A murit la New York, 
Manhattan, unde a locuit ani de zile. S-a născut 
la 19 martie 1933, la Newark, statul New Jersey, 
învecinat cu NY, şi-l chema Philip Milton Roth. 
Părinţii săi veniseră din Kozlov, localitate lângă 
Lvov, în Galiţia. 

A studiat la Bucknell University (licenţa) şi 
University of Chicago (masteratul). Acţiunea 
romanelor sale era localizată mai ales în oraşul 
natal, era specific autobiografică, cu inserţii de 
filozofie, ficţiune artistică de înalt nivel intelectual. 
Avea, cum spuneau criticii, un stil suplu şi ingenios. 

Roth a captat atenţia cititorilor încă din 1959, 
cu romanul „Goodbye, Columbus”, pentru care 
a primit U.S. National Book Award for Fiction. 
A devenit şef de generaţie, a fost în continuare 
apreciat, a primit cele mai multe premii în vremea 
sa, printre care şi National Book Award şi National 
Book Critics Circle Award, ca şi de trei ori PEN/
Faulkner Award, Pulitzer Prize pe anul 1997 pen-
tru romanul „American Pastoral”, impunând un 
personaj-cheie bine cunoscut în ficţiunile sale, 
Nathan Zuckerman. „Pata umană” (The Human 
Stain) este un alt roman cu acelaşi erou, romanul 
fiind distins cu United Kingdom’s WH Smith Liter-
ary Award, drept cel mai bun roman al anului 2000. 
In 2001, la Praga, Roth a fost primul care a primit 
Premiul Franz Kafka. Romanul „Complexul lui 
Portnoy” este extrem de interesant prin tensiunea 
pe care o creează. 

A fost publicist, autor dramatic (Sabbath’s 
Theater, 1995). A mai scris: „Sunt căsătorită cu un 
comunist” (cu referire la perioada lui McCarthy),  

„Zuckerman Tril-
ogy”, despre care 
am amintit, „Animal 
pe moarte” (2001), 
„Complot împotriva 
Americii” (2004), o 
ficţiune politică, în 
care este implicat 
Charles Lindbergh, 
aviator celebru, de-
venit preşedinte 
(care ar fi negociat 
cu Hitler).

Philip Roth a 
combătut antisemitismul şi a oscilat mereu între un 
optimism exaltat şi un pesimism la fel de accentuat. 
Căuta să fie un vizionar, fără a renunţa la literatură. 
Se considera evreu solidar cu conaţionalii săi, 
dar nu respingea asimilismul. Personajele sale, 
provenite din mediul sărac al evreimii americane, 
evoluează de la promiscuitate la puritate morală. 
A fost influenţat de femeile pe care le-a iubit; s-a 
căsătorit de două ori. Întâlnirea cu Bellow l-a mar-
cat pozitiv. A lăsat o operă vastă. A avut numeroşi 
comentatori avizaţi, analişti de forţă. Opt filme 
artistice s-au realizat după romanele şi piesele lui 
de teatru. A fost şi satirizat, dar marele Roth nu 
s-a simţit ofensat. Probabil l-a durut faptul că nu i 
s-a acordat Nobelul, dar posteritatea nu ţine cont 
de acest amănunt.

Este şi va fi celebru, citit de milioane de oa-
meni din lume. Mult timp se credea că va primi şi 
Nobelul, dar un premiu nu este de ajuns pentru 
atâţia scriitori de mare valoare.

BORIS M. MARIAN

Condoleanţe la încetarea 
din viaţă la Haifa (Israel) a lui 
MAX ŞOIL, originar din Iaşi. 
Ani Leventzu

Comemorăm şi ne sunt 
mereu în amintire bunii 
şi devotaţii noştri părinţi  
CLARA ŢUDIC şi Doctor 
ARON ŢUDIC (Bârlad).

Nu vă vom uita nicio-
dată!

Cu aceeaşi dragoste,  
TILIA, soţie, anunţă scurge-
rea a 22 de ani de mare dor şi 
jale (2 Tamuz) de la dispariţia 
adoratului soţ GROPPER 
SIGFRIED (Botoşani) om 
de un altruism neasemuit şi 
o mare nobleţe sufletească.

Fie-i memoria binecu-
vântată!

La 12 iunie 2018 soţia 
Monica şi fiica Gabriela 
comemorează 3 ani de la 
stingerea din viaţă a lui 
POPA IONEL, soţ şi tată 
devotat.

Nu îl vom uita niciodată!

Comemorăm la 29 iunie 2018, cu ace-
eaşi durere în suflet, patru ani de la trece-
rea în nefiinţă a bunului şi dragului nostru 
soţ, tată şi bunic ALFRED BERGER, 
fost preşedinte al C.E. Câmpina.

Dumnezeu să îi odihnească sufletul 
în linişte şi lumină veşnică!

Spirituală şi iubitoare de cultură, optimistă şi ironică, a 
cunoscut finalmente „surpriza” vieţii nemuritoare, încetân-
du-i-se suferinţele bătrâneţii şi relaţiile cu lumea prietenei 
noastre de o viaţă ROZALIA TUPERMAN. Adio, iubită pri-
etenă, şi să nu ne uităm! Îndureraţi, rămânem cu amintirea 
ta luminoasă! Ştefania şi Silviu Popa

In Memoriam: Lucian Pintilie şi „chestiunea evreiască“
În „Revista 22” 

din 22.05.2018, 
Andrei Oişteanu 
evocă amintiri leg-
ate de regizorul Lu-
cian Pintilie, care 
i-a cerut câteva 
lămur i r i  despre 
situaţia evreilor în 
t impul regimului 
Antonescu. Andrei 
Oişteanu se referă 
în primul rând la un 

interviu din 1994, dat de regizor revistei franceze 
„La Vie” (nr. 2546, 1994), în care „Lucian Pintilie 
îşi aducea aminte de unele experienţe dureroase 
trăite în copilărie. Printre altele, îşi amintea de dis-
criminarea evreilor şi de faptul că aceştia «purtau 
steaua galbenă în timp ce măturau Bucureştiul», 
la începutul anilor ’40”. În schimb, Paul Goma 
susţinea că evreii nu a trebuit să poarte steaua 
galbenă. Într-un articol scris în „Revista 22”, Andrei 
Oişteanu lămureşte problema, arătând că, printr-
un ordin din 12 iulie 1941, „Conducătorul Statului“ 
Ion Antonescu decidea ca evreii de pe teritoriul 
României să poarte un stigmat etnic de culoare 
galbenă. Ulterior, în urma presiunilor făcute de 
preşedintele comunităţii evreieşti, Wil helm Filder-

man, legea a fost retrasă în mod formal. Dar mulţi 
prefecţi de judeţe i-au menţinut prevederile în 
vigoare până la sfârşitul lunii august 1944”.

A doua oară, A. Oişteanu s-a întâlnit cu L. 
Pintilie la sediul „Grupului de Dialog Social”, în 
anul 2005, la cererea regizorului, care pregătea 
filmul „Tertium non datur” (după nuvela lui Vasile 
Voiculescu „Capul de zimbru”). „Mi-a cerut atunci 
câteva date privind deportarea evreilor în lagărele 
din Transnistria, începând cu toamna anului 1941. 
Voia să le folosească în filmul la care lucra”. După 
întâlnire, regizorul i-a trimis lui Andrei Oişteanu 
o frumoasă scrisoare de mulţumire „pentru 
informaţia foarte preţioasă ” pe care i-a dat-o.

„Fac un film după o nuvelă excepţională a lui 
Vasile Voiculescu şi ajunsesem la un fragment le-
gat de soarta evreilor în Basarabia şi Transnistria, 
pe care Voiculescu o cam eludează, prin procedeul 
clasic al… elipsei. M-ai ajutat foarte mult să mă 
apropii de adevăr”. 

„Acum, la despărţirea de Lucian Pintilie, 
Dumnezeu să-l odihnească în pace, am vrut să 
punctez aceste aspecte pentru a prezenta încă 
o latură nobilă a caracterului său: empatia de 
care a dat dovadă faţă de soarta, uneori tragică, 
a minorităţilor etnice din România. Vezi şi fil-
mul său O vară de neuitat (1994)”, scrie Andrei 
Oişteanu. (E.G.)
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cel din teritoriile aflate sub autoritatea 
celui român, au existat şi similitudini. 
Cea mai vizibilă dintre acestea constând 
în aceea că anihilarea evreilor a început 
mult înainte de deportarea lor în lagăre 
de exterminare, prin măsurile vexatorii 
şi discriminatorii care i-au transformat, 
în câţiva ani, în cetăţeni de rangul  
al doilea.

186 de trepte este, spuneam, o 
lecţie de supravieţuire, dar şi o lecţie 
de rezistenţă. Mărturia lui Alexandru 
Marton atestă că evreii nu doar au su-
pravieţuit Holocaustului, ci i-au şi învins 
pe prigonitorii lor, chiar dacă au lăsat în 
urmă amintirea a şase milioane de nevi-
novaţi, morţi în ghetourile, în lagărele şi 
în camerele de gazare naziste. Autorul 
rememorează întâmplările prin care a 
trecut, alături de alţi evrei din Transil-
vania de Nord, neomenia autorităţilor 
şi a extremiştilor maghiari, pierderile, 
suferinţele, abrutizarea la care îi împin-
gea maşina nazistă de exterminare. Dar 
şi momentele în care tânărul prizonier 
şi-a regăsit forţele şi umanitatea, în 
care, în lumea aceea cumplită de la 
Auschwitz sau de la Mauthausen, a 
asistat sau a făcut el însuşi un gest care 

Cartea lui Alexan-
dru Marton, 186 de 
trepte*, publicată în 
limba ebraică în anul 
1999, sub egida Yad 
Vashem (şi transpu-
să acum impecabil 
în româneşte de Ion 
Ştiubea), este încă 
una dintre acele apa-
riţii care, completând 
literatura Holocaustu-
lui, în acelaşi timp o şi 
redefinesc.

Căci Alexandru Marton a fost un evreu 
din Topliţa, de limbă maghiară, pe care 
Diktatul de la Viena l-a transformat în ce-
tăţean al statului ungar. Care, controlând 
Transilvania de Nord între 1940 şi 1944, a 
participat din plin la Holocaust şi i-a exter-
minat aproape în totalitate pe evreii transil-
văneni. Autorul a trecut, între 1944-1945, 
prin lagărele de la Auschwitz, Mauthausen, 
Melk şi Ebensee, iar memoriile sale sunt 
cele ale unui supravieţuitor: cele 186 de 
trepte de la Mauthausen sunt atât trepte ale 
rezistenţei, cât şi ale cunoaşterii de sine.

Autorul, cum spuneam, se naşte în To-
pliţa românească, oraş în care, în ultimul 
deceniu interbelic, românii, maghiarii şi 
evreii convieţuiau paşnic, aproape idilic. 
Semnele Răului care urma să vină sunt 
membrii celor două organizaţii extremiste: 
legionarii (la români) şi „Crucile cu să-
geţi” (la maghiari). Odată cu mutarea la 
Miercurea Ciuc şi apropierea războiului, 
idilismul se risipeşte, iar micul Alexandru 
se confruntă direct cu discriminarea, ca 
evreu: până şi copiii maghiari de vârsta 
sa îl izolează şi-l jignesc. După Diktatul 
de la Viena, în pofida faptului că evreii 
din Transilvania de Nord erau pe deplin 
integraţi în cultura maghiară (şi se consi-
derau chiar patrioţi maghiari), începe în 
forţă, prin evacuarea din Miercurea Ciuc 
şi mutarea forţată la Cluj, Holocaustul: ca 
şi în ce mai rămăsese din România, evreii 
transilvăneni sunt supuşi, în statul ungar, 
mai întâi discriminării, apoi abuzurilor, 
iar ulterior sunt decăzuţi din majoritatea 
drepturilor civile şi politice. 

Mărturia lui Alexandru Marton este 
importantă, întrucât arată că, deşi Holo-
caustul în statul ungar a fost diferit de 

Trepte ale neuitării
Realitatea 

cărţii

De la democraţie populară  
la democraţie. Şi înapoi!

În fostele dictaturi din Europa de Est, liderii 
comunişti propăvăduiau conceptul pleonastic 
de „democraţie populară” care, după cum 
spunea şi Gheorghiu-Dej, „îndeplinea cu 
succes toate funcţiile dictaturii proletariatului”. 
Credeam că am lăsat definitiv în lada de gunoi 
a istoriei contopirea conceptelor de dictatură şi 
democraţie, odată cu revenirea la libertate a po-
poarelor abandonate de Churchill şi Roosevelt 
în braţele lui Stalin.

Cum istoria pare a avansa mai degrabă 
prin mişcări circulare decât rectilinii, primejdia 
redefinirii democraţiei pe un palier naţionalist 
şi populist a reapărut ameninţător. Din nou 
ajung la putere lideri care se afirmă preluând 
valori şi concepte din arsenalul democraţiei şi 
răsucindu-le ca pe nişte tirbuşoane, după care 
le redau societăţii, în speranţa că nimeni nu va 
băga de seamă forma lor schingiuită. 

Libertatea de expresie pare a fi cel mai 
potrivit cal troian, în care se ascund soldaţi 
servind cu totul alte ţeluri. De pildă, în SUA, 
grupuri pro-palestiniene duc o luptă acerbă 
pentru a elimina de pe agenda Congresului un 
document prezentat ca un atac la libertatea de 
expresie şi intitulat „Anti-semitism Awareness 
Act 2018”, o lege pentru condamnarea orică-
ror manifestări antisemite sau antiisraeliene, 
cum este mişcarea BDS, care a cuprins multe 
din universităţile americane. Tot libertatea de 
expresie este invocată la Bezons, în Franţa, 
unde primarul Dominique Lesparre a botezat 
o stradă „Nakba”, explicând pe plăcuţa cu nu-
mele străzii că aceasta a fost astfel denumită 
„în amintirea celor 800.000 de palestinieni ex-
pulzaţi şi a celor 532 de sate distruse în 1948 
de criminalul David Ben-Gurion”. De ce nu şi 
o stradă „Naftali Frenkel”, „Gilad Shaar” sau 
„Eyal Yifrach”, cei trei adolescenţi evrei răpiţi 
şi ucişi de palestinieni în 2014? Asta, pentru a 
da un singur exemplu dintre sutele de israelieni 
ucişi şi răniţi în fiecare an în atentate comise de 
palestinieni. Dar victimele israeliene nu intră în 
sfera conceptului libertăţii de expresie, răsucit 
după cum vor propagandiştii pro-palestinieni.

Folosirea strâmbă a unei alte libertăţi, cea a 
presei, a revoltat recent sute de mii de români, 
când săptămânalul francez „Charlie Hebdo” a 
publicat o caricatură a Simonei Halep, ţinând 
deasupra capului trofeul de la Roland Garros. 
Desenul e o recidivă, iar în ianuarie 2015 am 
scris împotriva acestui săptămânal, arătând 

că eu, personal, „nu pot fi Charlie, dacă asta 
înseamnă să fiu de acord cu tranziţia de la li-
bertatea la dictatura presei”. Probabil, o alergie 
la alăturarea fatală între libertate şi dictatură.

Politicieni de extremă dreapta au redesco-
perit că în numele poporului suveran se pot da 
cele mai eficiente atacuri la adevărata demo-
craţie, pentru a o înlocui cu democraţia popu-
lară. Naţionalismul şi populismul au ajuns să 
impună partide precum Pegida şi AfD (Germa-
nia), Liga Lombardiei (Italia), Frontul Naţional 
(Franţa), Partidul Libertăţii (Austria) şi aşa mai 
departe. Recent, cancelarul austriac Sebastian 
Kurz a declarat că miniştrii de interne ai Aus-
triei, Italiei şi Germaniei vor constitui o „axă de 
voluntari în lupta împotriva migraţiei ilegale”. 
Ceea ce Italia a şi pus în practică, anunţând 
că „zilele bune pentru migranţi şi organizaţiile 
de caritate s-au încheiat”. Politică aplaudată, 
de altfel, şi în Ungaria şi Polonia, care se opun 
cu înverşunare stabilirii cotelor obligatorii de 
imigranţi pentru statele membre UE. Desigur, 
acest punct de vedere poate fi înţeles dacă 
ne gândim la jafurile şi violurile comise de unii 
dintre cei care au ajuns în Germania, Grecia 
sau Italia. Situaţie care, combinată cu abuzu-
rile făcute de guvernele occidentale în numele 
libertăţii de credinţă a populaţiei musulmane, 
a adus la putere forţe politice precum cele 
menţionate mai sus, care aveau pe stindardul 
electoral antiislamismul şi impunerea voinţei 
naţionale peste cea a UE. Şi sub egida cărora 
au fost organizate manifestaţii tot mai frecvente 
ale extremei drepte în Suedia, Polonia, Franţa, 
Germania şi multe altele.

Rezultatul a fost, între altele, suspendarea 
de facto a Spaţiului Schengen, iar deciziile nu 
se mai iau unitar la Bruxelles, ci separat, la 
Roma, Viena, Budapesta, Varşovia. Naţiona-
lismul şi reproşurile adresate UE s-au făcut 
auzite recent şi la Bucureşti, unde Uniunea a 
fost descrisă ca o susţinătoare a „statului pa-
ralel”. Înmulţirea capitalelor eurofobe riscă să 
arunce în aer nu numai libertăţi fundamentale 
reale, precum cea de expresie, de asociere, de 
credinţă şi de mişcare, dar dinamitează însuşi 
edificiul Uniunii Europene. Care este departe 
de a fi perfectă. Este, însă, mult mai bună 
decât „democraţia populară”, a cărei revenire 
nu poate fi evitată decât printr-o infuzie de res-
ponsabilitate în rândul liderilor politici.

ALX. MARINESCU
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Gândul 
scris

La Ordin, Führer!
Iată evenimentul unui inovator şi captivant 

spectacol, realizat la TES de importantul 
regizor care este Mihai Măniuţiu, cu foarte 
preţioasa colaborare (de gând şi imaginaţie) 
a coregrafei Andreea Gavriliu şi având-o ca 

protagonistă pe Maia Morgenstern! 
Fiică a unei soprane care a pierit în lagărul de la Theresienstadt, scrii-

toarea austriacă Brigitte Schweiger nu se ocupă (cum ar fi  de aşteptat) de 
tragedia victimelor. Ea explorează şi propune reflecţiei posibila „motivaţie” 
a aderării la regimul naţional socialist. Şi nu o face vizând  vârfurile propa-
gandei naziste, ci categoria oamenilor obişnuiţi, deveniţi masă de manevră, 
complici şi executanţi conştiincioşi. 

La Ordin, Führer! dezvoltă implicit tema puterii de atracţie nebănuite, 
hipnotizante a Răului şi, implicit, a banalităţii acestuia. 

Eroina monodramei lui Schweiger pare a se fi convertit de bună voie, cu 
reală implicare emoţională şi chiar cu un anumit entuziasm la credinţa, împinsă 
până la total fanatism, în Führer. O metamorfoză cu atât mai incredibilă cu cât 
este vorba de o mic-burgheză oarecare, iar, pe de altă parte, de o fiinţă care 
nu a auzit doar din zvonuri de „trenurile morţii” ori de camerele de gazare… 
Plecată din Graz-ul natal şi ajunsă gardian într-un lagăr de exterminare, ea 
pare a ignora în chip incredibil ceea ce se petrece cu adevărat sub ochii ei, 
în preajma ei. Mai mult, în chip paradoxal şi absurd, ea pare a trăi acolo / aici  
eliberarea de sufocantul şi tiranicul său  mediu familial, pare a descoperi aici 
/ acolo binefacerile ordinii şi disciplinei germane. Schweiger nu ignoră trau-
matisme din viaţa de familie, setea de revanşă a unei adolescente mediocre, 
neiubite nici de părinţi, nici de colegi, şi chiar complexul unui Tată absent, 
înlocuit de Führer! Cert, nimic nu scoate această fiinţă cu „creierul spălat” din 
credinţa şi fidelitatea sa oarbă faţă de Hitler. Nici chiar revelaţia că ea însăşi 
(ce fusese adoptată!) este, de fapt, „o corcitură jidănească de gradul II” (care 
a generat, în alte cazuri, reconvertiri de 180 de grade!) 

Această eroină este întrupată cu inegalabilă energie şi rigoare de Maia 
Morgenstern. Aşa cum ne-am obişnuit, ea jonglează cu o mare varietate de 
registre expresive (psihologice şi scenice), trecând performant de la confe-
siune la evocare şi retrăire (rece ori febrilă); de la arta cuvântului la recitativ 
şi Singspiel. Artista construieşte apăsat contrastant diversele stări/ ipostaze 
ale unei fiinţe schizoide. 

Ca problematică, spectacolul lui Măniuţiu trece mult peste oferta textului. 
Recreează atmosfera epocii (banda sonoră invocă şlagăre lirice, cântece 
patriotice, discursuri frenetice, isterice, urale, aplauze, ritmurile pasului de 
gâscă). Regizorul aduce în scenă suflul Istoriei cu evenimentele ei tragice. 
Dar şi crizele umane – între însingurare, angoasă şi revoltă, între idealism 
aberant şi înregimentare inconştientă sau voită. 

Surpriza stilistică este şi mai mare. Asistăm la un spectacol modern de 
factură expresionistă ce mizează pe minimalismul tablourilor în alb-negru 
şi cu efecte de neon; pe forţa şi dinamismul şi pe valoarea simbolică a 
imaginilor teatrale, pe expresivitatea unei componente inedite de teatru-
dans. O contribuţie excepţională are în acest sens concepţia coregrafică, 
desenul niciodată repetitiv şi exploziva plasticitate a imaginilor, a mişcărilor 
concepute de Andreea Gavriliu (în colaborare cu scenograful Adrian Dami-
an  şi Claudia Castrase). Rămânem fascinaţi de munca ei cu o echipă de 
23 de tineri dansatori-actori (dar şi mimi, gimnaşti, acrobaţi!). Rămânem 
impresionaţi de performanţa execuţiei omogene, desăvârşit coordonate a 
acestora; de concentrarea, energia şi simţul expresivităţii teatrale de care dau  
dovadă.                 NATALIA STANCU 

Drumul 
spre teatru

i-a salvat umanitatea  
profundă.

Cartea scrisă de 
Alexandru Marton nu 
este doar una dintre 
numeroasele mărturii 
lăsate de supravieţui-
torii Holocaustului. Ca 
toate celelalte, este o 
carte unică, în măsură 
să reprezinte singură 
această tragedie fără 
egal în istoria umanităţii. Iar împreună cu 
celelalte mărturii, să se constituie într-o 
arhivă a Răului şi într-o lecţie despre 
măreţia celor care au învins maşina na-
zistă de exterminare. Dovedind că omul, 
cum spunea Faulkner, nu doar dăinuie, 
el poate chiar învinge.

Dar, pentru aceasta, el trebuie să 
mediteze îndelung la experienţele narate, 
între alţii, de Alexandru Marton...

RĂZVAN VONCU
*Alexandru Marton – 186 de trepte, tradu-

cere din ebraică de Ion Ştiubea, Editura Hasefer, 
Bucureşti, 2018.
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