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Mesaje de Roş Haşana 5779 adresate evreilor de pretutindeni
Reuven Rivlin,
preşedintele Israelului

Făcând apel la unitatea evreilor înainte de Roş Haşana, preşedintele Rivlin i‑a
îndemnat pe aceştia să reflecteze asupra
lucrurilor pe care le împărtăşim, subliniind similaritatea dintre cuvintele ebraice
„prieten” şi „legătură”.
„Există momente când
nu ne simţim
prieteni. Azi,
legăturile care
ne strâng laolaltă se întind
în toată lumea,
ajungând în
profunzimea
istoriei noastre
comune. Ştiu
că în acest moment, unii văd

mai limpede lucrurile care ne despart, decât cele care ne unesc. Să ne concentrăm
atenţia asupra a ceea ce ne uneşte, asupra legăturilor care ne ţin împreună. Suntem un singur popor cu o istorie comună
şi un viitor comun. În pofida diferenţelor
dintre noi, împărtăşim devotamentul faţă
de viitorul poporului evreu. Împărtăşim o
credinţă într‑o lume mai bună şi un angajament pentru realizarea ei. Din inima
lumii evreieşti şi capitala Statului Israel,
vă doresc dv. şi familiilor dv. Şana Tova
u Metuka şi să fiţi binecuvântaţi cu mai
mulţi ani fericiţi şi dulci.”

Benjamin Netanyahu,
premierul israelian
Israelul a avut realizări de excepţie în decursul istoriei sale şi aceasta
nu numai datorită trecutului comun al
evreilor, ci şi sprijinului comun şi arzător,
respectului pentru libertate, pluralism şi
dezbatere, lucru pe care evreii îl fac foarte

bine, a apreciat premierul Benjamin
Netanyahu,
adresându‑se
în special
evrei lor din
diaspora. Israelienii, a spus
el, trebuie să
aibă o legătură strânsă
cu semenii lor
evrei, pe care
trebuie să‑i
îmbrăţişeze şi
să înţeleagă că mai puternice decât toate
deosebirile dintre noi sunt lucrurile pe
care le împărtăşim.
„În al doilea rând, veniţi în Israel, veniţi în vizită, rămâneţi aici. Dar, mai întâi,
veniţi. La anul la Ierusalim”. Vrem să vă
vedem aici, cât mai curând”, a afirmat
el.
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Deschişi spre lume, ne bucurăm
de sărbătorile de toamnă,
de noua viaţă a sinagogilor
Interviu cu preşedintele FCER, dr. Aurel Vainer

Sub impresia trăirilor la reinaugurarea Sinagogii Ortodoxe din Oradea,
în ajunul Festivalului „Shalom Ierusalim!”, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer îşi începea interviul acordat R.E. subliniind: „Imediat după ce s-a încheiat Festivalul
ProEtnica, am vizitat Sinagoga Mare din Iaşi şi Sinagoga din Hârlău, în şantier pe ultima
sută de metri; Sinagoga din Focşani, în curs de consolidare. La întoarcerea de la Oradea,
am fost la Deva. Lucrările de reabilitare a Sinagogii merg bine”.
– Cum apreciaţi modul în care a decurs
Roş Haşana în Capitală şi-n ţară?
– A fost o muncă intensă, cu bune rezultate, a Cancelariei Rabinice, a prim-rabinului
FCER, Rafael Shaffer, a prim-rabinului de
Oradea, Shraya Kav, a rabinilor Zvika Kfir
şi Abraham Ehrenfeld, precum şi a cantorilor Iosif Adler şi Emanuel Pusztai, ca şi a
numeroşilor oficianţi de cult din comunităţi.
Remarcabilă – participarea la Sinagoga Mare
din Bucureşti a unor personalităţi din lumea
diplomatică şi religioasă, dovadă a deschiderii Federaţiei spre societatea românească, menţionată în sinteza activităţii FCER
în 5778, cu dorinţă de continuare în 5779.
N-am eludat o notă de insatisfacţie: starea
multor cimitire evreieşti dintre cele 830 din
ţară, explicabilă prin climă şi situarea în locuri
unde nu mai trăiesc evrei. Am dat calificative
foarte bune asistenţei sociale şi medicale,
vieţii religioase, culturale, educaţiei iudaice.
M-am bucurat că ambasadorii Franţei, Austriei, Germaniei au fost impresionaţi de felul în
care am sărbătorit Roş Haşana. E.S. Michèle
Ramis, ambasadoarea Franţei în România,
şi-a exprimat dorinţa de a cunoaşte mai mult
despre viaţa noastră comunitară, convenind
să stabilim programe împreună.
– Ce aţi considerat remarcabil la reinaugurarea Sinagogii Ortodoxe din Oradea?
– Organizarea excelentă, participarea a
peste 500 de persoane, membri ai comunităţii
orădene, oficialităţi locale la vârf, reprezentanţi de marcă ai cultelor, prezenţa Marelui
Rabin Menachem Hacohen şi a altor rabini
cunoscuţi din ţară şi de peste hotare. Sinagoga este un splendid edificiu arhitectural,
de o valoare apropiată Templului Coral din
Bucureşti.
– În ce stadii se află lucrările de reabilitare
la sinagogile vizitate?
– Împreună cu specialiştii, am evaluat
lucrările de finalizare la Sinagoga Mare din
Iaşi, cea mai veche din ţară. Aron Kodeş-ul
a fost model pentru alte sinagogi din Moldova şi Bucovina. În principiu, am stabilit că
reinaugurarea va avea loc la 22 noiembrie
2018. Sperăm că va participa un mare grup
de hasidim ai tatălui lui Ştefăneşter Rebe, din
Organizaţia Ştefăneşti-Israel, în Bnei Brak,
comemorând 150 de ani de la moartea tatălui
lui Ştefăneşter Rebe, fost rabin la Iaşi. Fiind
în oraş, am participat la vernisajul expoziţiei
„Temple şi Sinagogi din România” la Muzeul
Mitropoliei, cu mare afluenţă de public. Am
apreciat discursul Î.P.S. Teofan, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, susţinând intensificarea dialogului iudeo-creştin. Expoziţia este
găzduită, acum, de Palatul ieşean al Culturii.
Se încheie lucrările de la Sinagoga din Hârlău. Dorim s-o reinaugurăm de Hanuca 5779,
cu un simpozion despre evreii hârlăuani,
organizat cu aportul lui Carol Iancu, originar
din urbe. La finele anului viitor, sperăm ca
Sinagoga din Focşani să fie consolidată.
Împreună cu directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici, am constatat înaintarea lucrărilor la
Sinagoga din Deva. Cred că lumânărelele de
Hanuca 5779 vor fi aprinse în lăcaşul reînnoit.
– Care ar fi cele mai importante întruniri
la care aţi luat parte, în această perioadă?
– Preluând noul mandat de preşedinte al
Fundaţiei Caritatea, am condus reuniunea
Board-ului. A fost finalizat Memorandumul
pentru perioada 2018-2020, unde Federaţia
este beneficiar majoritar. Prin acest Memorandum se asigură un sprijin important

pentru FCER şi evreii din România trăitori în
Israel şi în alte state. A fost dezbătut Statutul
Fundaţiei. Printre deciziile Comitetului Director, recent reunit, amintesc: actualizarea
contribuţiilor la serviciile oferite de Centrul
rezidenţial „Amalia şi Şef-Rabin dr. Moses
Rosen”; constituirea unui comitet tehnic
pentru lucrări la Sinagogile Neologă şi Ortodoxă din Braşov; încheierea unui acord între
FCER, CE Iaşi şi Organizaţia Ştefăneşti-Israel pentru atribuirea către organizaţie a unei
părţi din clădirea administrativă în Cimitirul
Păcurari pentru Centrul de Studii Religioase
Menahem din Ştefăneşti; numirea directorului CAPI, ing. Rudy Marcovici, ca membru
în Consiliul de Supraveghere al Fundaţiei
Caritatea. Au fost aprobate: bugetele pentru
sărbătorile de toamnă şi Festivalul „Shalom
Ierusalim”; participările unor lideri ai FCER
la alegerile pentru Comitetele de conducere
în comunităţile din Constanţa, Piteşti, Satu
Mare. În cadrul întrunirii au fost acordate
două Medalii de Onoare ale FCER „Prieten al
Comunităţilor Evreieşti din România”. Mulţumind pentru distincţie, consilierul prezidenţial
Gheorghe Angelescu, unul dintre beneficiari,
a dat o înaltă apreciere activităţii Federaţiei
şi contribuţiei evreilor din România şi din
lume la dezvoltarea ţărilor în care trăiesc. La
întrunirea Consiliului Editorial de la Hasefer
s-au evaluat apariţiile de carte în 2018 şi s-a
dezbătut planul editorial pentru 2019.
– Există o continuitate a dialogului interreligios?
– Categoric. Nu demult, într-o audienţă
la P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, i-am dăruit albumul „Cultul Mozaic
din România”, excelent documentat şi ilustrat,
publicat de Editura Paideia, în colaborare
cu F.C.E.R., primul dintr-un ciclu de albume
dedicate cultelor religioase din România,
proiect al Secretariatului de Stat pentru Culte.
Exprimându-şi admiraţia, P.F. Daniel a propus
lansarea lui la o reuniune o Consiliului Consultativ al Cultelor.
– Conexiuni cu viaţa socio-economică
românească?
– Aflat la New York, invitat de consulul general al României în SUA, av. Cătălin Dancu,
m-am întâlnit cu un grup de oameni de afaceri
americani interesaţi de dezvoltarea relaţiilor
economice SUA-România. Mai exact, de
realizarea unui parteneriat privind producţia
de alimente caşer făcute în România, cu
certificarea Rabinatului F.C.E.R.
– Şi în plan cultural?
– La Festivalul „Shalom Ierusalim”, ediţia a
II-a, am moderat dezbaterea „Ierusalim, oraş
sacru”. Au luat parte acad. Răzvan Theodorescu, P.S. Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar
patriarhal, dr. Radu Homescu, fost ambasador al României în Israel, prim-rabinul Rafael
Shaffer. Organizăm un eveniment complex
dedicat Centenarului privind evreii şi Marea
Unire, cu implicarea specială a DCAM şi
CSIER, în colaborare cu Muzeul Naţional
de Istorie a României. La ediţia a II-a a Festivalului Internaţional „Mihail Sebastian” din
Brăila şi-au anunţat participarea Teatrul de
Comedie, Teatrul Nottara, teatre din Israel şi
Republica Moldova.
– O urare pentru cititorii R.E.?
– În pragul celei mai sfinte zile din calendarul iudaic, Iom Kipur, doresc tuturor Gmar
Hatima Tova!
IULIA DELEANU
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Legea pentru combaterea
antisemitismului,
cel mai important proiect
promovat de Silviu Vexler
În luna iulie a fost publicată în
Monitorul Oficial „Legea privind
unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea antisemitismului”. După
cum declara deputatul Silviu Vexler,
„a fost cel mai dificil şi cel mai important proiect legislativ” pe care acesta
l-a iniţiat până în prezent şi pe care
a avut satisfacţia de a-l vedea votat,
promulgat de preşedintele Iohannis
şi publicat în Monitorul Oficial, deci
intrat în vigoare.
Deputatul comunităţii evreieşti
sublinia că, „deşi ar trebui să fie
doar o amintire a tragediilor care
au însoţit cele mai întunecate momente ale istoriei umanităţii, ideile,
concepţiile şi doctrinele antisemite
îşi păstrează în continuare efectele
nocive, descoperă noi adepţi dispuşi
să le promoveze şi, într-un mod de
neînţeles, sunt prezente în anumite
segmente ale societăţii actuale”.
Legea utilizează definiţia de
lucru a antisemitismului adoptată
de IHRA, care arată că „prin antisemitism se înţelege atât percepţia
referitoare la evrei exprimată ca ură
împotriva acestora, cât şi manifestările verbale sau fizice, motivate
de ură împotriva evreilor, îndreptate
împotriva evreilor sau neevreilor ori
a proprietăţilor acestora, împotriva
instituţiilor comunităţilor evreieşti
sau lăcaşurilor lor de cult”.
Conform legii, următoarele fapte
sunt considerate infracţiuni şi se
pedepsesc cu închisoare de la 3 luni
la 10 ani: promovarea, în public, în
orice mod, a ideilor, concepţiilor sau
doctrinelor antisemite; distribuirea
sau punerea la dispoziţia publicului,
prin orice mijloace, de materiale antisemite; iniţierea sau constituirea unei
organizaţii cu caracter antisemit,
aderarea sau sprijinirea, sub orice
formă, a unei astfel de organizaţii.

Este important de subliniat că
actuala lege privind prevenirea
şi combaterea antisemitismului
prevede explicit: „confecţionarea,
vânzarea, răspândirea, deţinerea
în vederea răspândirii de simboluri
antisemite precum şi utilizarea în
public a simbolurilor antisemite”
nu constituie infracţiune dacă fapta
„este săvârşită în interesul artei sau
ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în
scopul dezbaterii unor aspecte de
interes public”.
Deputatul Silviu Vexler a mai
evidenţiat faptul că „în toate formele
sale, antisemitismul este absurd, iar
afirmaţiile prezentate de diversele
teorii ale conspiraţiei sunt o crimă
împotriva societăţii noastre. Nu există niciun motiv şi nicio scuză pentru
a ataca comunităţile evreieşti, instituţiile acestora sau diverşi oameni,

Silviu Vexler, susţinând proiectul
de lege la Camera Deputaţilor

doar pentru că sunt evrei, indiferent
de origine sau motivaţie. Într-o vreme când extremismul îşi face din ce
în ce mai simţită prezenţa în Europa
şi în întreaga lume, discursurile nu
mai sunt suficiente. Măsuri clare
şi directe trebuie să fie adoptate şi
puse în aplicare pentru a asigura
binele întregii societăţi.” (N.M.)

Comunicat de presă

Consternare faţă de afirmaţiile
lui Darius Vâlcov

„Am citit cu stupefacţie şi consternare pe internet un recent comentariu ilustrat grafic al domnului
Darius Vâlcov, consilier al prim-mi
nistrului României”, se arată într-un
comunicat transmis de FCER imediat după apariţia unei postări jignitoare pe pagina de Facebook a lui
Darius Vâlcov, consilierul premierului României, unde preşedintele
Klaus Iohannis apărea cu chipul lui
Adolf Hitler.
„În nume propriu şi al evreilor din
România”, se arată în comunicatul
semnat de preşedintele FCER, dr.
Aurel Vainer, „afirmăm că nu putem concepe ca preşedintelui ţării
noastre, ales de o mare majoritate
a populaţiei cu drept de vot din ţară
şi străinătate, E.S Klaus Werner
Iohannis, să i se atribuie chipul lui
Adolf Hitler, ucigaşul a milioane de
evrei în Holocaust”.
În document se mai subliniază că
„prin faptele şi poziţia pe care le-a
avut atât înainte cât şi după ce a
devenit preşedinte”, Klaus Iohannis
a dovedit „înalte calităţi morale şi
politice, acţionând cu perseverenţă
pentru ca România să fie cu adevărat membru deplin al UE şi NATO.
În dese ocazii, am constatat preocuparea reală a domnului Iohannis
pentru combaterea antisemitismului

şi a xenofobiei, acesta exprimând în
mod ferm atitudinea de apărător al
memoriei victimelor Holocaustului”.
Având în vedere considerentele
de mai sus şi alte fapte „de o ţinută
civică ireproşabilă”, FCER i-a acordat domnului Iohannis, „căutător de
înţelegere şi prietenie între componentele poporului român”, Medalia
de Onoare „Prieten al Comunităţilor
Evreieşti din România”.
„Exprimăm un protest sever faţă
de cele înscrise atât de grav şi de
neadevărat de către domnul Darius
Vâlcov pe pagina domniei sale de
Facebook.
FCER a avut şi are relaţii de lucru
excepţionale cu Forumul Democrat
al Germanilor din România, care
pot fi un exemplu de bună pace şi
înţelegere şi în Grupul Parlamentar
al Minorităţilor Naţionale, unde împreună cu deputat Ovidiu Ganţ, am
construit un parteneriat solid, bazat
pe respect reciproc şi amiciţie.
Nu putem accepta nicicum actul
nepermis de comparare între preşedintele Klaus Werner Iohannis şi
unul dintre cei mai mari criminali din
istoria omenirii.
Subliniem că, în ceea ce ne priveşte, preşedintele Iohannis este
exact opusul unui om cu convingeri
naziste, antisemite sau xenofobe”.
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Festivalul „Shalom Ierusalim!“ la București

„Ierusalimul este un simbol foarte puternic al poporului evreu”

Ambiţia de a descoperi mereu noi interpretări cântecelor tradiţionale, constantă
pentru Bucharest Klezmer Band (manager,
vicepreşedinte CEB Silvian Horn, director
în cadrul FCER; dirijor, Bogdan Lifşin) s-a
întâlnit cu perfecţionismul Maiei Morgenstern, în deschiderea Festivalului „Shalom
Ierusalim!”, ediţia a II-a, desfăşurată în
Parcul „Regele Mihai” (fost Herăstrău),
din Capitală. Organizat de Joint, JCC,
Fundaţia Caritatea, FCER, CEB, festivalul
s-a bucurat de un public numeros şi de
prezenţa liderilor FCER, Joint, CEB, BBR,
JCC. Directorul JCC-ului, Adrian Gueron, a
mulţumit Maiei Morgenstern pentru recital.
Maia şi Carla Lifşin au cântat împreună.
Aplauze au fost şi pentru formaţia de dansuri israeliene Hora.

Ierusalim, oraş sacru
„De peste 3000 de ani capitala Statului
Israel, Ierusalimul este un simbol foarte
puternic al poporului evreu”, a accentuat
preşedintele FCER, dr. Aurel Vainer. „În
rugăciunile noastre zilnice rostim: De
te voi uita, Ierusalime, uitată să-mi fie
dreapta!”
Tema „Ierusalim, oraş sacru” a fost
dezbătută de personalităţi ale culturii,
diplomaţiei şi vieţii religioase din România. Moderatorul, dr. Aurel Vainer, a arătat
că „Ierusalimul apare în istorie odată cu
regele David, transformând în capitală un
sătuc cu numele Iebus. În timp, Ierusalimul a cunoscut locuitori paşnici şi mai
puţin paşnici. Toţi au lăsat urme. Templul
din Ierusalim, construit de regele Solomon, a fost distrus de armatele romane
în anul 70 e.a. A rămas doar Zidul de
Apus, locul cel mai sfânt în iudaism, unde
se oficiază Bar Miţvot, nunţi, depuneri de
jurământ militar. Vizitatorii lasă rugi scrise
lui Dumnezeu”.
„Pentru mine, Ierusalimul este oraş
unic, unde se întâlnesc mozaism, creştinism, islam”, a spus acad. Răzvan Theodorescu. „Locul a fost binecuvântat de
monumente religioase mozaice; Templul
lui Solomon, Templul lui Herodes, distrus
în anul 70 e.a., când a început Diaspora
evreiască. (...) Pe Golgota se află Basilica
Sfântului Mormânt şi Rotonda Învierii. În
Sinagoga Dura-Europos (secolul al IIIlea) şi în alte sinagogi din acelaşi veac
apar motive creştine. În secolul al VII-lea,
arabii copiază în Moscheea lui Omar şi
în Al-Aqsa teme din Rotonda Învierii şi
Basilica Sfântului Mormânt. Când n-au
mai putut ajunge la Ierusalim, catolicii au
creat expresii arhitectonice ale acestuia.
Ortodocşii au dezvoltat în artă o întreagă
mitologie a Ierusalimului. Creştinismul
vine din lumea evreiască. Islamul are locuri respectabile în Ierusalim. Dar lumea
evreiască e cea dintâi care şi-a avut locul
sacru la Ierusalim”.
Un istoric al oraşului a fost schiţat de
P.S. Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal: atestare egipteană, cu inscripţia
Urusalem. Prin Templu, Ierusalimul devine centru spiritual al poporului evreu.
Templul semnifica prezenţa lui Dumnezeu pe pământ. După ce a fost pângărit
în epoca lui Antiohus Epifanes, Templul a
fost reînnoit de Macabei, fondând o nouă
dinastie (134-37 î.e.a.). O altă epocă arhitecturală, de inspiraţie romană, începe
cu dinastia lui Irod Idumeul. Împăratul
Aelius Adrianus încearcă o întoarcere
nereuşită la politeism. Urarea făcută de
evrei de sărbători, La anul, la Ierusalim!,
s-a împlinit după 1900 de ani. „Ierusalimul face parte din patrimoniul cultural şi
spiritual al umanităţii. Cuvântul Ierusalim
include cuvântul Şalom. Ca să ai pace,
trebuie să lupţi pentru ea”.
„Construcţia Templului lui Solomon
s-a bazat pe extraordinara cunoaştere a
unor date astronomice. Pilonii de est şi
de vest marcau intersecţii ale solstiţiilor
alcătuind Magen David”, a observat amb.
dr. Radu Homescu. Vorbitorul a fost impresionat de Muzeul din Ierusalim, mai
ales, de Muzeul Documentelor de la Marea Moartă. A apreciat mediul academic.

A făcut un istoric al Bisericii Ortodoxe din
Ierusalim, amintind donaţiile unor voievozi români, ajutorul Patriarhiei Ortodoxe
pentru biserici din România.
„Există o veche tradiţie iudaică: la
crearea lumii, Dumnezeu a luat un bulgăre de pământ din Ierusalim şi i-a făcut
temelia”, a spus prim-rabinul Rafael

spaţiul iudaic le-a tradus în sticlă, piatră,
tencuială, cupru.
În filmul „Ierusalim – peisaje arhitecturale”, naratorul Lou Ghelerter a reliefat
ideea unei renaşteri spirituale petrecute la
Ierusalim la 6 august 1972, ziua în care a
ajuns acolo şi a luat decizia de a rămâne
în Israel, la 26 de ani. Era arhitect de doi
ani, răstimp în care activase ca scenograf la Teatrul
Naţional din Bucureşti. În
Israel erau puţine teatre, dar
se construia mult. Pentru
el, centrul lumii este locul
în care se află. Lucrând cu
firme de arhitectură, a primit
un proiect neconvenţional
al Ministerului Locuinţelor, care a repurtat succes:
construirea unui bloc cu
apartamente relativ mici,
de 70 m2, destinate tinerilor
căsătoriţi.
A reuşit să confere
Macheta Zidului Plângerii, unde
personalitate
acelei clădiri,
vizitatorii au putut lăsa mesaje
prin crearea unei curţi inteShaffer. „Se pronunţă Ieruşalaim, dar se rioare („bucata personală de cer”) şi prin
scrie Ieruşalem. Şalem înseamnă pace. poziţia sigură (străduţele din jurul blocului
Numele e legat de epoca în care s-a duceau la sinagogi, şcoală şi alte instituţii
petrecut Akeda. Cuvântul Ieruşalem – se securizate).
În viziunea arh. Ghelerter, opoziţia
va vedea pacea – arată că jertfa umană
nu e permisă. În Ieruşalaim, rugăciunea e dintre spaţiul fizic, exterior, efectiv, oripalpabilă, fiindcă sentimentul sacralităţii zontal şi cel metafizic, interior, afectiv,
e mai puternic. Dar a adus şi necazuri, vertical este anulată doar în Grădina
făcând loc înverşunării religioase: între Edenului – spaţiul perfect, în care cele
aceleaşi biserici, între musulmani. Îl două coordonate sunt refăcute şi acţiorugăm pe Dumnezeu să fie înţelegere în nează convergent. Aici, nu numai Şehina
(„Prezenţa lui Dumnezeu”) sălăşluieşte
Ierusalim. Şalom!”.
La întrebări din public legate de în interiorul omului, ci şi omul prosperă
actualitatea politică, moderatorul şi con- în spiritul lui Dumnezeu. Mai mult decât
ferenţiarii au avut un răspuns comun: în o oază, Ierusalimul este o bază în care
Ierusalim există deplină libertate religioa- înfloresc atât Natura, cât şi pasiunea,
să, sub suveranitatea Israelului. Ierusalim inteligenţa şi spiritul uman. După cum
este dintotdeauna capitala statului evreu. spunea Arhimede: „Daţi-mi un punct de
„Ne dorim ca Ierusalimul să fie un oraş al sprijin şi voi muta Pământul din loc!”, tot
păcii, un distribuitor de pace”, a sintetizat astfel Ierusalimul este un punct de sprijin
opiniile dr. Aurel Vainer şi a urat tuturor pentru poporul evreu.
Construirea campusului Institutului
Şana Tova! şi Gmar Hatima Tova!
Shalom Hartman din Ierusalim a fost
pentru arh. Ghelerter şansa de a-şi pune
Ierusalimul, în viziunea
ideile în practică. Prin această clădire, a
arh. Lou Ghelerter
reuşit să reflecte nostalgia pentru GrădiDifuzarea cântecului „Ieruşalaim şel na Edenului, pierdută de om. A îmbinat
Zahav”, compus de Naomi Shemer şi spaţiul efectiv şi cel afectiv, demonstrând
interpretat de Ofra Haza, a fost urmată că locul cel mai apropiat de Ierusalimul
de întâlnirea cu arhitectul Lou Ghelerter, Ceresc este Ierusalimul Pământesc.
evreu originar din România şi stabilit
la Ierusalim, nepotul regizorului Moni
Program extraordinar
Ghelerter. Delia Marc, coordonatoare de
pe scena festivalului
programe culturale la JCC Bucureşti, a
La festivalul din Parcul Herăstrău a
prezentat filmul „Ierusalim – peisaje arhitecturale”, realizat de Lou Ghelerter în fost un public de două ori mai numeros
1999, ca pe „un crez al profesiunii sale, decât la prima ediţie a „Shalom Ierusao exprimare profundă a dragostei pentru lim!”, anunţa, cu doar câteva ore înainte
oraşul căruia i s-a dedicat profesional şi de sfârşitul programului artistic, preşedintele FCER dr. Aurel Vainer.
sentimental”.
Iar motivele pentru care
Înaintea proiecţiei de film, autorul a
povestit contextul care i-a permis să îl atât de mulţi oameni au partirealizeze. În 1999, Lou Ghelerter condu- cipat anul acesta la „Shalom
cea Asociaţia Arhitecţilor din Ierusalim. Ierusalim!” au fost destule,
Împreună cu un coleg american, a orga- în ciuda celor două reprize
nizat o întâlnire între evrei şi palestinieni, scurte de ploaie.
Odată intrat pe una din
pentru a discuta soarta Ierusalimului, ca
urmare a Acordurilor de la Oslo. Obţinuse cele două mari porţi construite
o finanţare de la Fundaţia Rockefeller la intrarea Charles de Gaulle,
de la Bellagio, unde au fost şi găzduiţi. te întâmpinau standurile, care
Aici şi-a expus teoria pe care o elabo- mai de care mai interesante,
rase – o filozofie a spaţiului arhitectural cu „tentaţii” de la delicatese
– pornind de la faptul că, în perioada în evreieşti, la podoabe, accecare a absolvit Institutul de Arhitectură sorii şi suveniruri autentice.
din Bucureşti (1970), se discuta foarte Un punct de atracţie a fost zona de
mult despre caracterul naţional în arhi- demonstraţii Krav Maga, dar şi expoziţia
tectură, fiind la modă şcoala de gândire de fotografii şi standurile de carte, Edia lui Le Corbusier. Citind cartea „Spaţiul tura Hasefer bucurându-se de un mare
mioritic” a lui Lucian Blaga, Lou Gheler- interes, aşa cum s-a întâmplat şi la prima
ter a interiorizat definiţia conform căreia ediţie a festivalului. Şi copiii au avut parte
caracterul naţional al unei arhitecturi se de programe interactive, drept care, oriexprimă prin relaţia dintre o persoană unde te întorceai, puteai vedea un micuţ
care aparţine unui popor şi spaţiul în cu un balon personalizat în mână.
care aceasta trăieşte. Astfel, a început
Odată trecut de zona standurilor şi a
să caute caracteristicile spaţiului iudaic forfotei de festival, ajungeai în faţa unei
şi şi-a putut expune rezultatele cercetării scene mari, acolo unde toată ziua au
în urma câştigării unui concurs (1988) cântat şi au dansat invitaţii celei de-a doua
pentru construirea campusului Institutului ediţii a evenimentului „Shalom Ierusalim!”.
Shalom Hartman, una dintre cele mai
Pe rând, au spus povestea marii faimportante lucrări arhitecturale din Ieru- milii evreieşti: trupa de dansuri israeliene
salim. Teoriile profund personale despre Hora, Endi Glikman, Aerodance, Aerobic

Dance, trupa Teatrului Evreiesc de Stat,
cu spectacolul „Mazal Tov & Justice For
All”, Emanuel Pusztai şi Iosif Adler, cantorul Baruch Finkelstein (Sankt Petersburg,
Rusia), Corul Copiilor şi Corul Hazamir
ale Comunităţii Evreilor din Bucureşti, dar
şi Bucharest Klezmer Band, dirijate de
Bogdan Lifşin, manager ec. Silvian Horn.
Înaintea concertului de închidere, Tania Berg Rafaeli, şef adjunct al Misiunii
diplomatice a Ambasadei Statului Israel
la Bucureşti, le-a transmis un mesaj celor
prezenţi:
„Vă mulţumesc pentru acest eveniment minunat, în special lui Adrian
Gueron, directorul JCC Bucureşti, iar
atunci când ne-a întrebat dacă vrem să
fim parteneri ai festivalului, am spus da
din prima. Pentru că acest festival este
despre Shalom (pace) şi despre Ierusalim. Aceste două cuvinte au aceeaşi
etimologie şi sunt două valori centrale
în iudaism. Ca reprezentanţi ai Statului
Israel, era de la sine înţeles că trebuie să
fim astăzi aici”, a spus Tania Berg Rafaeli.
Preşedintele Aurel Vainer a vorbit, la
rândul său, despre importanţa Ierusalimului şi a păcii pentru evreii din Israel şi
din toată lumea: „Mă bucur că sunt şi anul
acesta aici, la această a doua ediţie, asta
după ce prima a fost o mare îndrăzneală.
Cum să ieşim noi într-o piaţă publică din
România, din Bucureşti, şi să facem un
festival pentru Ierusalim? Iată că nu mai
este o îndrăzneală, ci devine o tradiţie, o
tradiţie frumoasă. Festivalul se datorează desigur lui Israel Sabag şi lui Adrian
Gueron, pe care îi felicit.
Ierusalimul are o istorie milenară, iar
Regele David a reuşit să facă dintr-o mică
aşezare capitala Regatului. Oraşul este
unul sacru, iar după anul 1967, atunci
când a fost unificat, Ierusalimul a devenit locul de manifestare deplin liberă a
tuturor religiilor. Noi nu facem aici decât
să cinstim acest oraş, lăsând la o parte
politica, dar spunem clar: Ierusalimul a
fost capitala regatului lui David şi este şi
capitala de astăzi şi de mâine şi în veci
a Israelului”, a mai spus dr. Aurel Vainer.
În final au urcat pe scenă membrii trupei VUNK, odată cu a doua scurtă repriză
de ploaie, care a speriat o parte dintre
spectatori. Alături de aproximativ 50 de
oameni care au rămas în faţa scenei, am
asistat la un concert parcă privat, pentru
fiecare în parte. O experienţă unică şi memorabilă! Concertul „privat” s-a transformat însă, odata cu oprirea ploii, într-unul
adevărat, adunându-se parcă de nicăieri
oameni care au fredonat binecunoscutele
piese ale celor de la VUNK.
Seara s-a încheiat cu organizatorii
festivalului pe scenă şi cu îndemnul

directorului JDC, Israel Sabag, de a ne
vedea anul viitor, la o nouă ediţie Shalom
Ierusalim!
„Prieteni, aş vrea să adaug un singur
lucru. Pace din Ierusalim! Mulţumesc
acestei echipe minunate, sponsorilor şi în
special unui om, Adrian Gueron, pentru
tot ce face în comunitate şi pentru organizarea acestui festival.
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi
Dumnezeu să binecuvânteze România!”,
a mai spus Israel Sabag, înaintea intonării
celor două imnuri de stat, al României şi
al Israelului.
CLAUDIA BOSOI
IULIA DELEANU
GEORGE GÎLEA
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Reinaugurarea Sinagogii Ortodoxe din Oradea,
eveniment de maximă importanţă pentru evreii din România
Felix Koppelmann: „Unde apar sinagogile şi lăcaşurile sfinte dispar penitenciarele“

Ceremonia de învestire a rabinului Shraya Kav, ca prim-rabin de Oradea
(de la dr. la stg.): I. Sabag, prim-rabin Tobias, prim-rabin R. Shaffer, Shraya Kav,
F. Koppelmann, Marele Rabin Hacohen, E. Kupferberg, prim-cantor I. Adler

Pe 3 septembrie 2018 a avut loc un
eveniment grandios pentru comunitatea
evreilor din Oradea, dar nu numai pentru
ei: ceremonia de reinaugurare a Sinagogii
Mari de Rit Ortodox din localitate. A fost o
zi mare pentru comunitate, pentru întregul
judeţ Bihor, pentru toţi evreii din România.
Construită în 1890 de inginerul Ferenc
Knapp, după planurile arhitectului Nandor
Bach, concepută în stil eclectic, a fost
timp de câteva decenii unul din cele 21
de locuri de rugăciune ale celor 33 000
de evrei din oraş. De o frumuseţe aparte,
cu multiple elemente decorative preluate
din arta maură, aflată în centrul oraşului,
a stârnit admiraţia tuturor celor prezenţi
la eveniment. Pe lângă circuitul religios,
Sinagoga va intra în circuitul turistic şi
cultural.
La eveniment au participat peste 500
de invitaţi, printre care personalităţi şi
oficialităţi cum ar fi preşedintele Fede
raţiei Comunităţilor Evreieşti din Româ
nia-Cultul Mozaic, dr. Aurel Vainer,
Marele Rabin Menachem Hacohen din
Ierusalim, fost Mare Rabin al României,
rabini din ţară şi din străinătate, consilier
prezidenţial Sergiu Nistor, reprezentanţi
ai marilor organizaţii evreieşti AMIR,
JOINT (director general pentru Asia, Africa şi Europa, Oscar Stefan, alături de
Israel Sabag, director JDC pentru România), Colette Avital, preşedinta Fundaţiei
Caritatea, Bela Krisbai, vicepreşedinte al
ICR, preşedinţi de comunităţi evreieşti din
ţară şi de peste hotare, episcopi orădeni
ai cultelor creştine (Episcopia Ortodoxă
– Î.P.S. Sofronie Drincec, Episcopia
Greco-Catolică – Î.P.S. Bercea Virgil,
Episcopia Romano-Catolică – Bocskei
Ladislau, Biserica Credinţei – Szucsi
Istvan), cadre militare, secretari de stat,
politicieni apropiaţi ai comunităţii, ca:
deputaţii Silviu Vexler (reprezentantul
comunităţii evreilor) şi Dorel Căprar,
preşedintele Comisiei de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională de la
Camera Deputaţilor, alături de oficialităţi
locale precum subprefectul Iulius Delorean, preşedintele Consiliului Judeţean,
Pasztor Sandor, şi primarul Ilie Bolojan.
Ceremonia a debutat cu prezentarea
celor şase suluri sfinte de Tora în Sina
gogă şi aşezarea acestora în Chivot, în
timp ce corul comunităţii, acompaniat de
orchestra Hakeshet Klezmer Band, au
intonat „Baruch Haba’’ (Bun Venit).
Imnurile de stat ale României şi Israelului au fost intonate de Alexandrina
Chelu şi rabinul Shraya Kav.
A fost rostită binecuvântarea pentru
România de Marele Rabin Menachem
Hacohen în ebraică, tradusă în română
de secretarul general al F.C.E.R.-C.M.,
Eduard Kupferberg.
Pentru a fi sub protecţie divină, în si
nagogă, ca în orice altă clădire evreiască,
pe tocul de la intrare, pe partea dreaptă a
fost fixată mezuza de către Marele Rabin
Menachem Hacohen, Aurel Vainer, Oscar
Stefan, prim-rabinul Tobias din Bnei Brak
(Israel) şi preşedintele C.E. Oradea,

Felix Koppelmann. Momentul instalării
mezuzei a fost susţinut muzical de primcantorul Templului Coral din Bucureşti,
Iosif Adler, originar din Oradea. După fixarea mezuzei, preşedintele Koppelmann
a subliniat importanţa pentru orădeni a
repunerii în funcţiune a sinagogii: „Unde
apar sinagogile şi lăcaşurile sfinte dispar
penitenciarele”.
Aflându-ne în luna Elul, în apropiere
de Anul Nou evreiesc – Roş HaŞana,
perioadă în care suntem supuşi judecăţii
divine, întreaga asistenţă l-a ascultat pe
Marele Rabin Hacohen suflând în şofar.
Sunetul şofarului reprezintă metaforic
„trezirea din adormirea vieţii cotidiene
spre o viaţă armonioasă cu pace şi
prosperitate” – le-a explicat preşedintele
Comunităţii Evreieşti din Oradea (CEO)
celor prezenţi.
Ceremonia a fost condusă de preşe
dintele ing. Felix T. Koppelmann, care
mai întâi le-a mulţumit tuturor celor care
au răspuns invitaţiei de a fi prezenţi
la acest eveniment. Apoi, a ţinut să le

audienţa şi rostind cuvintele pe care
le îndrăgeşte cel mai mult: ”Erev tov.
Şalom”! Preşedintele F.C.E.R. a vorbit
despre importanţa punerii în valoare a
acestui monument istoric, care redă fala
şi viaţa de altădată a minunatului lăcaş
de cult mozaic, aparţinător patrimoniului
naţional evreiesc. Cu bucurie în suflet, a
spus că, datorită unor factori complecşi,
Sinagoga din Oradea se regăseşte pe lista celor 85 de sinagogi care au mai rămas
în România. „Pentru că lăcaşurile de cult
sunt mândria întregului popor evreu, din
anul 2010 până în prezent am reuşit să
renovăm 18 sinagogi în România. Îl felicit
pe dl. Koppelmann pentru imensa muncă
pe care a depus-o pentru a transforma
o sinagogă, ce se afla într-un stadiu
deplorabil, într-un splendid edificiu. E de
admirat şi faptul că ne-a determinat pe
noi, cei de la conducerea Federaţiei, să
ne mobilizăm pentru a scoate din pungă
fonduri şi forţe necesare pentru a readuce
la viaţă sinagoga”.
În încheiere, preşedintele Vainer a
declarat că acest eveniment de Reinaugurare a Sinagogii este dedicat Centenarului Marii Uniri, după care le-a mulţumit
tuturor celor care au contribuit financiar
şi logistic la înfăptuirea minunatului plan
de reabilitare a sinagogii, continuând
să prezinte principalii piloni care s-au
implicat în proiectul grandios de reabilitare: Guvernul României, Primăria
locală, Fundaţia Caritatea, organizaţiile
naţionale şi internaţionale evreieşti.
Un invitat de valoare, om înţelept şi
iubit de întreaga comunitate evreiască şi
care ne-a bucurat sufletele cu prezenţa
la evenimentul festiv a fost Eminenţa Sa
Marele Rabin Menachem Hacohen.
În spirit de solidaritate, apreciem infinit efortul pe care l-a făcut, călătorind
din Israel pentru a fi prezent în România doar 13 ore. Marele Rabin ne-a
mărturisit: „Oradea este un oraş special

Marele Rabin Menachem Hacohen, vorbind celor 500 de participanţi
(în spate, de la stg. la dr.: E. Kupferberg, dr. Aurel Vainer, R. Shaffer, F. Koppelmann, S. Vexler.)

mulţumească în mod deosebit celor care
au contribuit moral, sentimental şi financiar la renovarea acestui aşezământ de
cult, spunând cu mândrie că Sinagoga
Mare Ortodoxă a ajuns să fie numită pe
bună dreptate „o perlă a Oradei”. „Este
o zi mare pentru comunitatea noastră,
pentru Oradea, pentru Bihor şi pentru
România: reinaugurarea uneia dintre
cele mai mari şi mai frumoase Sinagogi
de Rit Ortodox din ţara noastră. Aceasta
s-a realizat cu un efort comun al Guvernului României, al conducerii F.C.E.R.,
al organizaţiilor internaţionale evreieşti
şi neevreieşti, al conducerilor locale şi
centrale şi, nu în ultimul rând, al membrilor comunităţii evreieşti din Oradea, al
evreilor şi neevreilor din întreaga lume
cu rădăcini bihorene. Sărbătorim această
înfăptuire cu invitaţi din peste trei continente”, a menţionat Felix Koppelmann.
Vorbitorul a invitat pe rând perso
nalităţile prezente să susţină mici discursuri despre gândurile sau experienţa lor
privind lăcaşul de cult şi viaţa comunitară
evreiască.
Discursurile au durat mai bine de
trei ore. Cel care a avut onoarea să
deschidă seria speech-urilor, urmat de
aproape toate oficialităţile prezente, a
fost preşedintele Aurel Vainer, salutând

pentru mine. Am fost Mare Rabin timp
de 12 ani în România, imediat după
perioada comunistă, întunecată, când
tinerii nu veneau la slujbe, oamenii erau
dezamăgiţi, evreii nu mai aveau nici o
speranţă, comunităţile erau triste. Într-o zi
am venit la Oradea şi, spre surprinderea
mea, am găsit un loc unde un preşedinte
facea foarte multe pentru comunitate. Dl.
Koppelmann s-a luptat şi a reuşit să dea
viaţă comunităţii, implicându-se eroic,
formând o comunitate unită şi puternică”.
La Oradea există minian, este una
dintre puţinele comunităţi din ţară unde,
în fiecare dimineaţă 10 oameni se roagă
zilnic la serviciul divin. Pentru toate
aceste eforturi, Marele Rabin e convins
că, potrivit tradiţiei iudaice, Dumnezeu îl
va răsplăti, înscriindu-l, după cei 120 de
ani de viaţă, în Cartea oamenilor buni.
Chiar dacă azi sunt mai multe sinagogi
raportate la numărul evreilor rămaşi în
România, oamenii se întreabă la ce bun
să se renoveze atâtea sinagogi? Evreii
sunt cu mult mai puţini decât în trecut
(850.000 în România Mare), o parte
dintre ei au pierit în lagăre, în camerele
de gazare, alţii în Transnistria şi în pogromuri, iar cei care au scăpat au emigrat
în toate colţurile lumii. Obligaţia stă în
mâinile noastre să ne facem datoria de

a le arăta copiilor noştri şi tuturor fiinţelor
umane ce s-a întâmplat, să le vorbim
despre contribuţia evreilor şi să facem
cunoscută adevărata istorie.
În încheierea discursului, Marele
Rabin l-a felicitat pe dr. Aurel Vainer pentru răbdarea şi perseverenţa admirabilă
de care dă dovadă, pentru efortul remarcabil de a renova până în prezent
18 sinagogi, numărul acestora fiind în
creştere. Cuvinte de laudă a avut şi la
adresa domnilor Oscar Stefan şi Israel
Sabag, care au grijă de supravieţuitori,
asigurându-le un trai mai bun şi mai uşor.
I-a adresat sentimente de înaltă preţuire
şi deputatului Silviu Vexler, iniţiatorul
proiectului de lege privind instituirea pe
30 mai a „Zilei limbii şi teatrului idiş” în
România.
Menţionăm că, înainte de începerea
programului de Reinaugurare, subprefectul judeţului Bihor, Iulius Delorean,
şi-a exprimat bucuria ocazionată de acest
eveniment, transmiţând în numele prefectului judeţului Bihor, Ioan Mihaiu (care
nu se afla în ţară), calde salutări, sincere
felicitări şi regretul că nu ne poate fi alături
la un eveniment atât de important.
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Pasztor Sandor, a abordat subiectul
conceptului de normalitate, dându-l exemplu şi felicitându-l pe dl. Koppelmann
că prin acest acord normal de a convieţui
în armonie şi de a aduna la un loc toţi
episcopii care reprezintă multiculturalitatea oraşului, acest peisaj confortabil
pentru toţi aduce un plus de valoare
întregului municipiu.
Primarul Municipiului Oradea, Ilie
Bolojan, şi-a început discursul prin a
le adresa bun-venit tuturor oaspeţilor,
spunând că prezenţa lor onorează
oraşul. În calitate de primar, a răspuns
invitaţiei din respect pentru ceea ce a
făcut comunitatea evreiască de-a lungul sutelor de ani pentru Oradea şi din
compasiune pentru cei care au fost luaţi
cu forţa şi nu s-au mai întors niciodată.
Este o formă de respect pe care Primăria
Oradea o acordă comunităţii evreilor, de
a aduce aminte mereu de aceste lucruri,
pentru ca astfel de tragedii să nu se mai
repete. Primarul şi-a motivat prezenţa
şi ca apreciere pentru efortul depus de
preşedintele Koppelmann pentru a conserva aceste monumente care, odată redate comunităţii, fac parte din patrimoniul
oraşului. „Clădirile monumentale, zona de
sănătate dezvoltată, zona de arhitectură
şi valorificarea vieţii social-economice a
oraşului nostru se datoreaza existenţei
acestei comunităţi. Oraşul Oradea arată
aşa cum îl cunoaştem astăzi datorită
amprentei pe care şi-au pus-o cei
33 000 de evrei care au locuit aici înainte
de primăvara anului 1944. Mulţumim
pentru ce aţi făcut pentru Oradea în toţi
aceşti ani!”, a spus în încheiere primarul
oraşului.

Preşedintele C.E. Oradea, Felix Koppelmann

Consilierul prezidenţial Sergiu Nistor
s-a declarat privilegiat să fie mesagerul
Preşedinţiei României, într-un moment
DOINA BUMBU
Foto: Gheorghe Barna
Horvath Laszlo
Christian Filipescu

(Continuare în pag. 5)
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Reinaugurarea Sinagogii Ortodoxe din Oradea,
eveniment de maximă importanţă pentru evreii din România

atât de călduros.
L-a felicitat pe dr.
Aurel Vainer pentru strădania de a
renova lăcaşurile de cult din întreaga
Românie. El a mai spus că „modernitatea României din perspectivă socială,
culturală şi politică este rodul dialogului
dintre majoritate şi această minoritate pe
care Dumnezeu ne-a dat-o cu noroc de
peste 500 de ani pe teritoriul ţării noastre.
Apreciez acest oraş primitor şi frumos, cu
strategia sa de dezvoltare a unei Românii
moderne, care-şi vede viitorul fără să-şi
uite trecutul sub cupola Centenarului”.
Ne-a împărtăşit marea sa bucurie de a
se reîntoarce la prima iubire…Oradea!
Vorbitorul şi-a amintit că, în urmă cu 30 de
ani, fiind student la Arhitectură în Oradea,
era fascinat de specificul diversităţii culturale pe care oraşul o respira cu fiecare
clădire, spaţiu, colţ, cu fiecare loc de pe
malul Crişului. „Comunitatea evreilor din
Oradea, ca şi celelalte comunităţi care
alcătuiesc diversitatea culturală, nu sunt
doar moştenitoare, ci şi responsabile
de un aspect esenţial, anume acela că
din ce în ce mai mulţi oameni se simt în
Oradea ca într-un adevărat oraş european. Această moştenire trebuie să fie
păstrată şi respectată la adevărata sa
valoare. Mesajul preşedintelui României
Klaus Iohannis este un mesaj de prietenie
şi solidaritate”, a mai adăugat în încheiere
Sergiu Nistor.
Directorul General JOINT pe Europa,
Asia şi Africa, Oscar Stefan, ne-a declarat
că este bucuros şi emoţionat să ne fie
alături într-un moment de mare bucurie.
Este pentru prima dată când vine în
Oradea şi a rămas plăcut impresionat
să descopere un oraş modern, prosper,
cu un centru istoric uimitor. „Restaurarea
Sinagogii reprezintă un simbol pentru
amintirea zecilor de mii de evrei care
au locuit timp de secole în Oradea şi au
pierit în Holocaust, dar şi un simbol de
optimism pentru posibilităţile de viitor
ale evreilor din România. Acest proiect
de succes, care a ajuns la final, nu ar fi
fost posibil fără suportul F.C.E.R.-C.M.,
implicarea familiei JOINT, a membrilor
Fundaţiei Caritatea, a instituţiilor şi
autorităţilor locale şi, nu în ultimul rând,
a unui lider puternic, care a avut multe
nopţi nedormite, ca Felix Koppelmann”.
Victor Opaschi, şeful Secretariatului de Stat pentru Culte, şi-a început
discursul prin a-i aduce un omagiu
preşedintelui Aurel Vainer, ale cărui
energie şi perseverenţă au făcut posibilă
(Urmare din pag. 4)

România este recunoscută astăzi ca un
model adevărat de pace confesională, de
cooperare interreligioasă şi de bune relaţii
între stat şi culte. Aceasta se datorează în
mare măsura disponibilităţii extraordinare
a liderilor comunităţilor religioase pentru
dialog şi pentru participarea la edificarea
binelui comun.
Preşedintele Comisiei de Apărare,
Ordine Publică şi Siguranţă Naţională
din Parlamentul României, deputatul
Dorel Căprar, şi-a început discursul cu
mulţumiri adresate deputatului Silviu
Vexler, fiind de asemenea mândru de
prietenia constructivă care s-a legat între
cei doi, realizând proiecte care cinstesc
poporul evreu. Amintind experienţa şi
expertiza lui Aurel Vainer, vorbitorul a
spus că îşi doreşte ca toţi politicienii să
înveţe ce înseamnă normalitatea. Aşa
cum este posibilă normalitatea între culte,
să fie solidaritate şi între popoare, pentru
a fi călăuziţi înspre o viaţă mai bună,
mai liniştită, pentru a trăi în siguranţă,
prietenie cu toţi cetăţenii acestei lumi.
El a anunţat că o realizare de ultimă oră
împreună cu Silviu Vexler este semnarea
unui proiect de lege prin care să fie construit un Monument al Eroilor Evrei căzuţi
în Primul Război Mondial.
Deputatul Silviu Vexler a fost cel ce a
încheiat seria discursurilor demnitarilor.
Referindu-se la cei ce au contribuit la formarea lui ca om şi deputat, el a spus că,

Deputatul ne-a mărturisit că toate lucrurile
bune pe care le-a realizat se datorează
prieteniei celor din comunitatea evreilor,
dar şi unor persoane din parlament. De
la Aurel Vainer a învăţat să fie răbdător,
iar vicepreşedintele Ovidiu Banescu l-a
învăţat să dea atenţie detaliilor, a spus
S. Vexler.
Într-o atmosferă entuziastă şi caldă,
timpul parcă a zburat. Se făcuse târziu
şi, de comun acord, toţi episcopii cultelor,
prim-rabinul Rafael Shaffer al F.C.E.R. şi
prim-rabinul din Debrecen i-au oferit privilegiul Eminenţei Sale Tobias, prim-rabin
din Bnei Brak (originar din România),
să-şi exprime gândurile în nume personal, precum şi-n numele înalţilor prelaţi.

Conducători ai cultelor creştine, prezenţi la inaugurarea sinagogii

la fel ca mulţi evrei, a avut marele noroc
să crească lângă Marele Rabin Mena
chem Hacohen, de la care a avut numai
de învăţat. Datorită perseverenţei Marelui
Rabin „am înţeles care este valoarea
sinagogilor în viaţa şi în inima fiecărui
evreu, că ele nu vor dispărea niciodată,
ci vor exista datorită oamenilor, fiindcă,
oricât de frumoasă ar fi o sinagogă, ea

Marele Rabin Hacohen, suflând în șofar. Foto: E. Kupferberg

renovarea multor clădiri de mare valoare
arhitecturală, care fac parte din patrimoniul comunităţilor evreieşti din întreaga ţară.
„Şi-a asumat şi a îndeplinit cu prisosinţă
această datorie sacră a memoriei, în toate
dimensiunile ei, domnia sa ştiind să cultive în societatea românească memoria
Holocaustului pentru ca această suferinţă
a istoriei să nu fie uitată”. Şi-a exprimat,
de asemenea, admiraţia şi respectul faţă
de preşedintele CEO care, după nouă ani
de eforturi, a reuşit să ducă la bun sfârşit
acest proiect important. Victor Opaschi a
mai asigurat Federaţia că va avea tot sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte
în toate proiectele ce ţin de recuperarea
identităţii, de istoria, cultura română şi
de edificarea unei Românii moderne.
Secretarul de stat este de părere că

Personalităţi de prim rang, reprezentând autorităţi centrale şi locale

nu ar avea nici un scop fără prezenţa
oamenilor în ea. M-a învăţat să vorbesc
mai puţin şi să fac mai mult pentru că vorbele am timp să le spun cu altă ocazie”.

Prim-rabinul Tobias a menţionat că
totul se datorează voinţei omului, recunoscând că l-a întrebat de multe ori pe
preşedintele Koppelmann pentru cine
întreprinde acest plan grandios: „De ce să
se dea uitării că în Oradea Mare a existat
o Sinagogă Ortodoxă de mare valoare, un
monument istoric adevărat? Generaţiile
viitoare trebuie să aibă prilejul şi posibilitatea de a vizita acest lăcaş sfinţit prin
lacrimile enoriaşilor care l-au frecventat
mereu, mi-a răspuns dl. Koppelmann. Ani
lungi şi fericiţi să-i dea Dumnezeu pentru
reuşita acestui plan”, a afirmat primrabinul, dându-i dreptate că nu avem voie
să dăm uitării un asemenea lucru. Primrabinul a amintit câteva lucruri esenţiale
din legea iudaică referitoare la următorul
verset: „Pe aici trec şi se înalţă rugile de
fiecare zi, aici este poarta cerurilor!”
Ambasador al Statului Israel în mai
multe ţări, actualmente preşedintă a
Fundaţiei Caritatea, Colette Avital, aflată
pentru prima oară la Oradea, a declarat
că această Sinagogă este cea mai
frumoasă pe care a văzut-o vreodată.
Admiră faptul că se reia tradiţia minunată
în cadrul căreia oamenii nu se întâlnesc
doar ca să se roage, ci şi să aibă o viaţă

comunitară. I-a felicitat pe toţi cei care
duc mai departe cultura evreiască şi nu
o lasă uitării.
Pentru a avea o imagine de ansamblu
a programului reinaugurării ne exprimăm
regretul şi scuzele sincere faţă de două
personalităţi care ar fi trebuit să prezinte două puncte importante din buna
desfăşurare a evenimentului. Este vorba
de o proiecţie, ce conţine imagini şi filmări
reprezentative cu derularea lucrărilor în
ordine cronologică, de la început până în
ziua inaugurării, realizată cu mare pricepere de către inginerul Petrică Preotescu,
coordonatorul tehnic general al lucrărilor
din cadrul F.C.E.R.-CAPI.
Ar fi trebuit să aibă loc şi lansarea
cărţii „7 Sinagogi Orădene”, lucrare
de prestigiu a arhitectului conferenţiar
universitar dr. Cristian Puşcaş, care a
fost şi şeful proiectului de restaurare,
coordonând cu conştiinciozitate pas cu
pas această lucrare. Pe această cale îi
mulţumim pentru profesionalismul şi priceperea de a conduce întreaga echipă,
împreună reuşind să renoveze sinagoga
într-un mod magistral, au subliniat organizatorii evenimentului.
Preşedintele Felix Koppelmann a
transmis mai multe mesaje din partea
personalităţilor care nu au avut posibi
litatea să fie prezente. Cele mai emoţio
nante mesaje au fost din partea parlamentarilor europeni şi bihoreni din
Parlamentul României, felicitându-ne
călduros şi exprimându-şi regretul că
nu ne-au putut fi alături, absenţa lor la
eveniment fiind motivată de deschiderea
sesiunii parlamentare. De asemenea,
foştii şi actualii ambasadori ai Statului
Israel, SUA şi altor ţări şi-au exprimat
în scris regretul că nu a fost posibil să
participe la festivitatea de reinaugurare,
din pricina altor angajamente.
Un moment deosebit a fost ceremonia
de învestire şi numire a rabinului Shraya
Kav în poziţia de prim-rabin al Oradei.
În finalul programului de reinaugurare
a avut loc un moment artistic susţinut de
Corul şi formaţia comunităţii „Gyuri Vilan”,
respectiv Hakeshet Klezmer Band, după
care toţi cei prezenţi au fost invitaţi de
către dl. preşedinte Koppelmann la cina
festivă ce a avut loc în sala elegantă a
impunătorului restaurant Queen Mary.
Pe 2 septembrie 2018, în ajunul
reinaugurării, la iniţiativa preşedintelui
Aurel Vainer, CEO şi Teatrul Regina Maria au marcat evenimentul reinaugurării
sinagogii, invitând toţi musafirii de la
comunităţile evreieşti din ţară să vizioneze spectacolul ”Scripcarul pe acoperiş” .

Expoziţia „Temple şi Sinagogi din România” la Iaşi

Expoziţia foto-documentară „Temple şi Sinagogi din România. Patrimoniu Evreiesc, Naţional şi Universal” a fost vernisată
recent la Iaşi, organizarea expoziţiei datorându-se iniţiativei dr.
Aurel Vainer, preşedintele FCER-CM şi Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu
Victor Opaschi, Secretar de Stat, Guvernul României-Secretariatul de Stat pentru Culte.
Vernisajul a avut loc în prezenţa ÎPS Teofan, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, şi a preşedintelui FCER. Evenimentul
a fost moderat de preşedintele C.E. Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, care a vorbit în deschidere despre cele 136 de sinagogi,
case de rugăciuni şi un templu existente în Iaşi în perioada

interbelică şi despre cele două sinagogi ce se mai află astăzi
în oraş. Vorbitorul a arătat că iniţiativa refacerii Sinagogii Mari,
care se află încă în restaurare, a avut-o Preafericitul Daniel,
când era Mitropolit al Moldovei.
Mitropolitul Teofan a transmis felicitări FCER şi CE Iaşi
pentru grija deosebită manifestată permanent faţă de patrimoniul de cult evreiesc. Totodată a arătat că între comunitatea evreiască şi cea creştină din oraşul Iaşi a existat, de-a
lungul secolelor, o frumoasă convieţuire, cu „momente de cer
senin, dar, din păcate, şi cu momente tragice ce nu trebuie
uitate”. ÎPS Teofan a subliniat influenţa
MARTHA EŞANU
reciprocă între comunitatea evreiască
(Continuare în pag. 6)
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T. E . S . a î m p l i n i t 7 0 d e a n i
La aniversarea a şapte decenii de activitate în slujba publicului vorbitor de limbă
idiş, Teatrul Evreiesc de Stat a primit o serie de aplauze mai puţin obişnuite, pe
măsura sărbătorii.

Teatrul şi actorii săi, decoraţi
de preşedintele Klaus Iohannis

La 1 august 1948, Teatrul Evreiesc
din Bucureşti a devenit instituţie de stat.
De atunci şi până astăzi, pe scena sa au
fost prezentate peste 200 de premiere.
Bogatul repertoriu al scenei din strada
Dr. Iuliu Barasch cuprinde adaptări după
operele marilor reprezentanţi ai literaturii
idiş (Şalom Alehem, I.L. Peretz, Mendele
Mocher Sforim, Isaac Bashevis Singer,
Ephraim Kishon), piese ale unor clasici
ai dramaturgiei evreieşti (S. Ansky, Iacob
Gordin, H. Leivik), ale unor dramaturgi
evrei din România (Mihail Sebastian,
Aurel Baranga, Alexandru Sever, Dumitru Solomon) şi din lume (Arthur Miller, Israel Horovitz, Mario Diament),
precum şi ale unor iluştri autori din
dramaturgia universală (Jean-Baptiste Molière, Gotthold Ephraim Lessing,
Henrik Ibsen, Bertolt Brecht, Lion
Feuchtwanger, Max Frisch, Friedrich
Dürrenmatt, Arnold Wesker).
TES a oferit largi posibilităţi de
afirmare unor actori de seamă, printre
care Sevilla Pastor, Beniamin Sadigursky, Dina König, Lia König, Carol
Feldman, Mauriciu Sekler, Isac Havis,
Samuel Fischler, Mano Rippel, Benno
Popliker, Seidy Glück, Sonia Gurman,
Eugenia Balaure, Leonie Waldman Eliad,
Rudi Rosenfeld, Theodor Danetti. Au fost
nume importante ale Teatrului Evreiesc
de Stat, care şi-au ilustrat bogatele resurse interpretative nu numai în dramă
şi comedie, ci şi în spectacole muzicale.

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la
înfiinţarea Teatrului Evreiesc de Stat, la
1 august 2018, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretele de decorare a
Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti
şi a unor actori ai acestei instituţii. Şeful
statului a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categoria D „Arta
spectacolului”, Teatrului Evreiesc de Stat
„în semn de apreciere pentru contribuţia
deosebită la dezvoltarea identităţii şi
diversităţii culturale a ţării noastre, pentru dăruirea cu care s-a ilustrat în viaţa
culturală, prin promovarea unei educaţii
artistice de calitate în rândul tinerelor
generaţii, dovedind excelenţa la nivel
naţional şi internaţional”. De asemenea,
actriţei Maia Morgenstern i-a fost conferit
Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de
Mare Ofiţer, iar actorii Rudy Rosenfeld
şi Nicolae Călugăriţa au fost distinşi cu
Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de

Maia Morgenstern,
Cetăţean de Onoare al Capitalei
Directorul Teatrului Evreiesc de Stat,
actriţa Maia Morgenstern, a primit titlul
de Cetăţean de Onoare al Capitalei.
Actriţa a declarat că a primit „cu bucurie,
cu mândrie şi emoţie” vestea conferirii
titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti. „(…) Sunt onorată ca,
în această companie, să primesc titlul de
Cetăţean de Onoare al oraşului în care
m-am născut, pe care îl iubesc. Lucrez
în Teatrul Evreiesc de Stat de la vârsta
de 18 ani. (...) Teatrul Evreiesc de Stat
face parte din peisajul cultural bucureştean, din peisajul cultural românesc, din
patrimoniul cultural universal şi este unul
dintre foarte puţinele teatre de stat – nu
ştiu câte teatre de stat mai sunt în lumea
asta – care îşi aduce contribuţia la un
peisaj cultural pe cât de divers, pe atât
de bogat”.

Maia Morgenstern,
Doctor Honoris Causa
al Universităţii
„George Bacovia”

Ofiţer. Alături de aceştia, le-a fost acordat
Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de
Cavaler secretarului literar Mya Liontescu
şi Dorinei Păunescu, precum şi Ordinul
„Meritul Cultural” în grad de Cavaler,
categoria D „Arta spectacolului” actorilor
Olimpia Lazăr, Cornel Ciupercescu şi
Florea Cârstea.

La data de 13 septembrie, în cadrul primei zile a
Festivalului Naţional „George
Bacovia” de la Bacău, actriţa
Maia Morgenstern a primit titlul de Doctor Honoris Causa
al Universităţii „George Bacovia” din localitate. Discursul de Laudatio
a fost rostit de Nicoleta Popa Blănariu,
de la Universitatea „Vasile Alecsandri”.
În aceeaşi zi, la Teatrul Municipal
Bacovia s-a jucat spectacolul „O lecţie
de bune maniere”, susţinut de laureata
universităţii băcăuane.
DAN DRUŢĂ

Menorah Winston din nou la Bucureşti

şi cea creştină în
ceea ce priveşte
arhitectura spaţiilor de cult din Moldova.
Dr. Aurel Vainer a salutat numeroasa
asistenţă cu tradiţionala urare Shalom şi
a transmis mesajul Patriarhului Daniel.
În continuare, vorbitorul a arătat: „Sinagoga a fost întotdeauna prezentă în
viaţa fiecărui evreu, ca important loc de
rugăciune, de învăţătură, de adunare şi
de întâlnire întru Slăvirea Dumnezeului
Unic. România este ţara care a ieşit din
comunism cu 86 de temple, sinagogi şi
case de rugăciuni, astăzi în proprietatea
FCER-CM şi în administrarea comunităţilor evreieşti locale. Fiecare dintre ele
este o dovadă de necontestat a prezenţei
evreilor în România, de-a lungul sutelor
de ani”.
Sinagogile din România au o deosebită valoare istorică, religioasă, arhitecturală, artistică şi constituie elemente
semnificative ale moştenirii iudaice ca
parte integrantă din patrimoniul cultural
naţional şi universal. În încheierea alocuţiunii, vorbitorul a subliniat „că prin
astfel de manifestări expoziţionale şi prin
albumul ce s-a editat cu această ocazie
ne apropiem, ne cunoaştem şi aceasta
conduce la recunoaştere şi conlucrare
activă cu cultele religioase din România”.
Directorul Departamentului Cultură,
Artă, Media din cadrul FCER-CM, Robert
Schorr, a mulţumit pentru sprijin Guvernului României-Secretariatului de Stat
pentru Culte, Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi tuturor celor implicaţi în
realizarea expoziţiei şi a albumului. Proiectul acesta a fost realizat în colaborare
cu Adrian Cioflâncă, directorul Centrului
pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (CSIER). Realizatorii fotografiilor,
documentării fotografice şi istorice,
textelor, redactării, concepţiei grafice şi
corecturii au fost: George Dumitriu, Alexandru Câlţia, Ruth Ellen Gruber, Eduard
Kupferberg, arh. Lucia Apostol, Carmen
Hannah Ioviţu, dr. Anca Tudorancea,
Ileana Buculei şi dr. Irina Spirescu.
Dr. Aurel Vainer a decernat Mitropolitului Teofan Diploma de Onoare şi Medalia
„Prieten al Comunităţilor Evreieşti din
România” pentru activitate bisericească
neobosită şi apropierea sufletească faţă
de comunitatea evreiască din România şi
faţă de membrii ei. Directorului general al
Filarmonicii Moldova din Iaşi, prof. univ.
dr. Bujor Prelipceanu, i-a fost conferită
aceeaşi Medalie şi Diplomă de Onoare
pentru înţelegerea profundă a istoriei
evreilor, pentru participarea la organizarea, în 1990, a Filialei locale a Asociaţiei
de Prietenie România-Israel şi la conducerea ei, pentru organizarea a trei ediţii
consecutive ale Concertului Comemorativ
al Filarmonicii ieşene în memoria victimelor Pogromului de la Iaşi din 1941.
O Diplomă de Merit a fost acordată
Formaţiei muzicale Nigun Klezmer Band
a Comunităţii ieşene. În numele celor
decoraţi, juristul Albert Lozneanu, unul
dintre solişti, a mulţumit pentru înalta
distincţie.
(Urmare din pag. 5)

Iosif Sava, cel mai popular muzicolog

Bucureşti nu doar datorită originilor sale
româneşti, ci şi pentru faptul că a fost
membră a Comunităţii Evreilor din Bucureşti, perioadă de care îşi aduce aminte
cu plăcere, motiv pentru care a rămas o
prietenă apropiată a comunităţii.
„Cele mai dulci amintiri din România
sunt legate de comunitatea din Bucureşti,
deoarece rabinul nostru, Moses Rosen,
ne ducea în fiecare an de Hanuca să facem turul României. Un tur pe care l-am
denumit Hanukiada. În timpul Hanukiadei
mergeam prin Moldova şi prin Transilvania, ne opream în toate zonele unde îmi
amintesc că mâncam numai bunătăţi.
Nicăieri în lume nu se găteşte ca aici, în
România, eu asta îmi amintesc. De asemenea, era foarte important că mergeam
să le cântăm bătrânilor din toate comunităţile. Acestea sunt rădăcinile mele şi mă
simt foarte legată de Comunitatea Evreilor din Bucureşti”, a mai spus Menorah
Winston pentru revista noastră, încheind
cu promisiunea că va mai concerta în
Bucureşti, cât mai curând posibil.
GEORGE GÎLEA

Iosif Sava (15   februarie 1933, Iaşi
- 18 august 1998, Bucureşti) nu a fost
numai muzicolog, era şi clavecinist,
pianist, organist, autor de cărţi şi de
emisiuni TV dintre cele mai  îndrăgite. A
studiat la Academia de muzică „George
Enescu” din Iaşi, la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti şi la
Facultatea de Filozofie de la Universitatea din Bucureşti. Tatăl său a fost multă
vreme violonist la Filarmonica din Iaşi.
Bunicul său, care a fost unul din colaboratorii lui Gavriil Musicescu, a condus
Corul Mitropoliei din Iaşi. Străbunicul său
a fost printre primii absolvenţi ai Con-

Teatrul Evreiesc de Stat, în colaborare cu Muzeul
Naţional al Literaturii Române (MNLR) din Capitală,
au organizat vineri, 7 septembrie, spectacolul „Glasuri
feminine din lirica evreiască”. Recitalul a fost susţinut
de actriţa Maia Morgenstern, acompaniată fiind de TES
Orchestra. Spectacolul a reunit creaţii poetice aparţinând
autoarelor Margareta Sterian, Maria Banuş, Veronica
Porumbacu, Luciana Friedmann, Sylvia Riri Manor şi
Bianca Marcovici. Potrivit organizatorilor, evenimentul se
adresează tuturor iubitorilor de artă lirică şi are menirea
readucerii în atenţia publicului a unor fragmente din
opera unor scriitori evrei, din literatura contemporană,
în contextul celebrării Centenarului Marii Uniri. (D.D.)

Cu ocazia Roş Hodeş Elul, Menorah
Winston, celebra soprană evreică americană de origine română, a susţinut un
concert extraordinar la Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti. Şi pentru ca
spectacolul să fie complet, soprana a
venit însoţită de doi invitaţi: tenorul Andrei
Daranyi din Timişoara şi pianista Geta
Popescu Milinovici.

Concertul a fost unul
cald, ca într-o adevărată
familie, iar programul a fost
gândit astfel încât spectatorii să fie purtaţi în cât
mai multe locuri şi timpuri.
„M-am simţit atât de bine
primită! Ce public călduros
am găsit aici! M-am simţit
cu adevărat îmbrăţişată de
privirile spectatorilor. Am
dorit, prin programul gândit
pentru astăzi, să vă ofer lucrări în cât mai multe limbi,
pentru a vă aduce puţină
aromă din cât mai multe colţuri ale lumii.
Am cântat astăzi în zece limbi şi sunt
foarte fericită că a fost un concert reuşit”, a declarat Menorah Winston pentru
revista „Realitatea Evreiască”, la finalul
concertului.
Despre Menorah Winston trebuie
spus că este apropiată de publicul JCC

Expoziţia „Temple
şi sinagogi
din România”
la Iaşi

20 de ani de la despărţire

servatorului înfiinţat de Alexandru Ioan
Cuza. Iosif Sava s-a dovedit un copil cu
înclinaţii muzicale strălucite, astfel că în
anul 1939, la vârsta de doar 6 ani, cânta
la orga Bisericii catolice din Iaşi.
A participat ca interpret la turnee
artistice în Bulgaria, Germania, Italia,
Ţările de Jos, Spania, Elveţia, Cuba şi
U.R.S.S. A fost distins cu o serie întreagă
de premii, între care Premiul Academiei
Române, şase premii ale UCMR, patru
premii ale Asociaţiei Profesioniştilor
B.M.M.

(Continuare în pag. 25)

Recital de poezie la MNLR
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ProEtnica 2018 – prezenţă evreiască de succes

Toate minorităţile etnice din România au fost reprezentate, şi anul acesta, la Festivalul Intercultural
ProEtnica din Sighişoara, ajuns deja la ediţia a XVI-a.
Prezenţa evreiască în festival a fost şi de această dată
numeroasă şi cu un real succes la public.
În deschiderea oficială, ambasadoarea Israelului în
România, E.S. Tamar Samash, a transmis un mesaj organizatorilor şi publicului: „Avem şansa de a vă prezenta
aici o parte din cultura evreiască. Suntem ceea ce rămas
din marea comunitate evreiască ce a trăit odată aici, în
România. Le mulţumesc organizatorilor pentru această
oportunitate”, a spus ambasadoarea.
Tot în cadrul deschiderii oficiale a transmis un mesaj
Irina Cajal, subsecretar de stat la Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale: „Este o onoare şi o mare bucurie
să pot participa din nou, în minunatul oraş Sighişoara,
la acest eveniment devenit internaţional, care joacă un
rol important în promovarea şi respectarea drepturilor
minorităţilor naţionale”, a spus vorbitoarea.
Odată început, festivalul a oferit publicului, format în
mare parte din turişti străini, veniţi să viziteze Cetatea
Sighişoarei, cinci zile pline de muzică şi dansuri, standuri
de carte şi meşteşuguri, dar şi o serie de conferinţe şi
seminare pe teme de mare interes. Între standurile de
carte prezente s-a aflat şi cel al Editurii Hasefer, care
a promovat cele mai noi apariţii, precum şi titluri deja
consacrate şi apreciate de cititori.
Prima prezenţă evreiască pe scena ProEtnica, la
scurt timp după gala de deschidere, a fost cea a fetelor din trupa de dansuri israeliene Hora, a Comunităţii
Evreilor din Bucureşti, pe care Silvian Horn, vicepreşedintele C.E.B., a ţinut să le salute: „Le felicit pe fetele din
trupa de dansuri Hora pentru prestaţia de la ProEtnica,
în frunte cu cea care semnează coregrafia, Gabriela
Bucăţică. Hora este un proiect foarte frumos, pentru
care se munceşte mult. Fetele nu sunt dansatoare profesioniste dar, cu multă muncă, pot ajunge departe”, a
spus Silvian Horn.
În zilele următoare au urcat pe scena din piaţa centrală a Sighişoarei trupa de dansuri Or Neurim a Comunităţii Evreilor din Oradea, Bucharest Klezmer Band, cu
Maia Morgenstern invitat special şi corul B’nei Milu, al
Comunătăţii Evreilor din Braşov.
Dansurile şi cântecele tradiţionale evreieşti au făcut
de fiecare dată deliciul publicului, fiecare reprezentaţie
sfârşindu-se cu artiştii, coborâţi de pe scenă, pentru a
încinge o horă pe ritmuri evreieşti cu spectatorii.
Despre reprezentaţia trupei Or Neurim de la Oradea,
Alexandrina Chelu, coordonatoarea trupei, a declarat
pentru revista „Realitatea Evreiască”: „Noi ne-am gândit
să împăcăm cumva cele două situaţii în care se află
evreii din lume… Este vorba de partea tradiţională,
evreii din Israel, pe care noi am încercat să o redăm
prin dansurile de fete, orientale. Am încercat însă să
aducem şi partea de evreime din diaspora şi în acest
sens am vorbit despre evreii din România care au scris
poezie, pe care tatăl meu, Florian Chelu, i-a readus în
lumină punându-le poezia pe muzică. Aşadar, alături de
dansurile furtunoase pe care le-am oferit, am prezentat
publicului şi un moment liric“.
Unul dintre cele mai aşteptate momente ale festivalului a fost concertul extraordinar susţinut de Bucharest
Klezmer Band, cu Maia Morgenstern invitat special.
Înaintea acestui concert, într-un scurt discurs adresat
celor prezenţi, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
a adus în premieră o veste frumoasă: actriţa Maia
Morgenstern primise titlul de Cetăţean de Onoare al
Bucureştiului. „Primiţi omagiul şi salutul meu. Şalom,
tuturor! Astăzi este o zi cu totul specială şi îi suntem cu
atât mai îndatoraţi marii actriţe Maia Morgenstern că se
află alături de noi. Am aflat că astăzi, în Consiliul General
al Municipiului Bucureşti, s-a adoptat decizia ca Maia
Morgenstern să primească titlul de Cetăţean de Onoare
al Municipiului Bucureşti. Felicitări pentru acest gest de
mare şi binevenită recunoştinţă!”, a spus dr. Aurel Vainer.
„Am primit cu bucurie, cu mândrie şi cu emoţie această veste. Mă onorează de asemenea faptul că am primit
acest titlu alături de domnul Ivan Patzaichin, pentru care
am un respect deosebit. Este pentru mine o onoare să
primesc titlul acesta, al oraşului în care m-am născut şi
pe care îl iubesc. Lucrez de la vârsta de 18 ani în Teatrul
Evreiesc de Stat, pe care vremelnic îl conduc, dar care
este parte importantă a identităţii culturale a capitalei,

a patrimoniului cultural românesc şi chiar universal”, a
declarat actriţa pentru revista noastră.
Cât despre concertul susţinut de Maia Morgenstern,
alături de Bucharest Klezmer Band şi Orchestra Teatrului
Evreiesc de Stat, a fost unul cu adevărat electrizant,
dovadă fiind nenumăratele bisuri cerute de public, până
după miezul nopţii.
„Ideea pe care eu am avut-o atunci când s-a înfiinţat
formaţia Bucharest Klezmer Band a fost aceea de a
oferi publicului o formaţie de klezmer modernă. Desigur,
inspirată din tradiţiile evreieşti, dar ancorată în modernitate. Iar Bogdan Lifşin, cu mâinile lui miraculoase, a
reuşit să facă ceva extraordinar cu acest proiect, peste
aşteptările mele”, a spus după concert managerul trupei,
Silvian Horn.
„Misiunea aceasta a noastră de a duce mai departe
tradiţia evreiască este extraordinară. De fiecare dată,
aşa cum am făcut şi aici, la ProEtnica, încercăm să împletim cât mai bine muzica tradiţională cu cea modernă.
De fapt, prin muzica klezmer noi aducem pe scenă o
sumă de culturi”, a spus după concert Bogdan Lifşin,
dirijorul trupei.
O nouă zi, o altă prezenţă evreiască pe scena
ProEtnica, de data aceasta a Corului B’nei Milu al Comunităţii Evreilor din Braşov, despre care ne-au vorbit
dirijorul corului, Răzvan Mureşan, şi Cristina Plugaru,
coordonatoarea corului.
„În fiecare an pregătim ceva nou pentru ProEtnica,
pentru că ne simţim foarte bine aici. Comuniunea între
diferitele etnii prezente aici, prietenia dintre oameni sunt
foarte importante pentru noi şi le regăsim la Sighişoara,
în acest festival”, a spus Răzvan Mureşan.
„Venim aici încă de la prima ediţie a festivalului şi nu
am lipsit în nici un an. Ne simţim foarte bine la ProEtnica
şi ne bucurăm să putem duce tradiţia mai departe”, a
spus şi Cristina Plugaru.
De asemenea, pe lângă momentele artistice, în
programul delegaţiei Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România a fost cuprins şi un Oneg Şabat special
la Sinagoga din Sighişoara, ceremonia religioasă fiind
oficiată de Aurel Ioviţu.
Cât despre contribuţia evreiască în programul sesiunilor de comunicări ştiinţifice, aceasta s-a concretizat
printr-o conferinţă moderată de preşedintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer.

Contribuţia minorităţilor naţionale
la dezvoltarea României
„Ne bucurăm să fim şi anul acesta la ProEtnica. Este
deja o tradiţie pentru noi şi, pentru că suntem în anul
Centenarului, vă invităm la o conferinţă despre contribuţia câtorva minorităţi la dezvoltarea României, dar şi
la înfăptuirea unirii”, a spus în deschiderea conferinţei
Robert Schorr, directorul Departamentului Cultură, Artă,
Media al F.C.E.R. şi coordonator al delegaţiei evreieşti
de anul acesta la festival.
„Nu este prima dată când beneficiem de ospitalitatea
Primăriei din Sighişoara şi vreau să-i mulţumesc domnului primar pe această cale. De asemenea, îl văd în
sală pe domnul Volker Reiter, căruia îi datorăm acest
festival minunat. Vă asigur că veţi avea un partener de
bază în F.C.E.R. şi pe viitor”, a spus în deschidere dr.
Aurel Vainer.
„Dedicăm conferinţa de astăzi Centenarului Marii
Uniri. În anul 1912, populaţia Regatului României era de
7.235.000 de locuitori. În 1930, populaţia României s-a
dublat. De asemenea, a crescut ponderea minorităţilor
naţionale şi, prin modificarea graniţelor, s-au adăugat
noi minorităţi. Tătarii, spre exemplu, apar în statistici cu
16.000 de oameni. Unii consideră că România Mare este
doar victoria Regatului, însă ea se datorează oamenilor,
care sunt mai mult decât cifre. Fiecare dintre ei vine cu
o cultură, cu un aport esenţial. Fiecare minoritate a avut
o contribuţie”, a mai spus Aurel Vainer.
În discursul său, Mariana Venera Popescu, deputat
în Parlament din partea Asociaţiei Macedonenilor din
România, a vorbit despre contribuţia macedonenilor
la dezvoltarea ţării: „Tema acestui seminar este foarte
importantă pentru noi, minorităţile. Este o modalitate
prin care putem face cunoscută contribuţia noastră la
istoria României.
Prima atestare documentară a macedonenilor în
România este în 1332, în Timiş. O personalitate importantă şi cunoscută ca aparţinând comunităţii noastre a
fost Alexandru Macedonski. De asemenea, Baba Novac,
cunoscutul haiduc, a fost macedonean. Macedonenii au
luptat alături de români împotriva Imperiului Otoman.
Migrarea macedonenilor în România s-a făcut în mare
parte pentru că aveam aceeaşi religie – suntem creştini
ortodocşi de rit vechi – dar ne-a unit şi lupta comună
împotriva imperiului otoman. Aportul macedonenilor
este foarte important, spun eu, la acest efort al nostru
de colaborare, astfel încât să dăm Europei un exemplu
de comuniune.
Unul dintre cele mai importante proiecte legislative
ale mele este foarte relevant pentru viitor şi pentru

educaţia copiilor. Vorbesc despre înfiinţarea instituţiei
Avocatul Copilului, care s-a şi realizat. Asociaţia Macedonenilor din România are şi o vastă activitate culturală,
în încercarea de a împărtăşi tuturor din specificul nostru”,
a mai spus Mariana Venera Popescu.
Dr. Aurel Vainer, moderatorul întâlnirii, i-a dat apoi
cuvântul reprezentantului tătarilor la această conferinţă,
Amet Aledin, secretar de stat la Departamentul pentru
Relaţii Interetnice: „Nu putem cuprinde în doar câteva
fraze contribuţia tătarilor din România la istoria şi dezvoltarea naţională. Prezenţa tătarilor a fost semnalată
încă din secolul al XIII-lea, în Dobrogea. Prima intenţie
a tătarilor a fost să se stabilească temporar şi să se
întoarcă în Crimeea. Nu s-au mai întors pentru că au
îndrăgit foarte mult plaiurile Dobrogei, drept dovadă că
s-au jertfit, alături de armata ţării, pentru România în
Primul Război Mondial.
Ne leagă foarte multe amintiri de aceste locuri, sunt
mărturii care au rămas scrise şi care ne definesc pe noi,
ca tătari, ca etnie care trăieşte în România.
Această comunitate s-a dezvoltat foarte mult de-a
lungul timpului. Acum reprezentăm un segment important în zona intelectualităţii. Ne aflăm pe un onorabil loc
3, raportat la numărul membrilor comunităţii. Dacă veţi
intra în Constanţa în spitale, şcoli, tribunale şi aşa mai
departe, veţi găsi tătari peste tot. Plus că numărul membrilor comunităţii a rămas constant de-a lungul anilor.
Asta dovedeşte că tătarii nu au plecat de aici de-a lungul
vremii. Se întâmplă însă un fenomen, mai nou, odată cu
deschiderea graniţelor Uniunii Europene, care de altfel
este valabil pentru întreaga ţară. Mulţi prieteni de-ai mei
locuiesc acum în ţări membre UE, iar comunitatea noastră scade. Cel mai important lucru, din punctul meu de
vedere, este să ne păstrăm limba maternă. Acest lucru
este esenţial pentru păstrarea identităţii noastre de tătari.
Iar România a fost şi este pentru noi locul ideal în care
ne putem afirma identitatea”, a mai spus Amet Aledin,
făcând în final un scurt istoric al periodicelor comunităţii
tătare din perioada interbelică.
„Foarte binevenite sunt pentru noi aceste istorii spuse
aici. Noi vorbim de contribuţii şi trebuie să recunoaştem
că naşterea României Mari a avut o cauză, dar şi efecte nenumărate. S-a născut un stat care, în timp, a dat
drepturi tuturor minorităţilor.
Ce facem noi aici sunt minunate lecţii de viaţă şi
de istorie. Trebuie să dezvoltăm aceste acţiuni de
cunoaştrere. O altă încercare a noastră în acest sens

Trupa de dansuri israeliene „Hora“ a C.E.B.

este proiectul dezvoltat de José Iacobescu, aici de faţă,
Podurile Toleranţei”, a mai spus dr. Aurel Vainer înainte
de a da cuvântul celui de-al treilea invitat al conferinţei,
Carol König, fost secretar de stat în Ministerul Culturii şi
unul dintre membrii fondatori ai Festivalului ProEtnica:
„Sunt onorat să fiu aici, mai ales că sunt şi eu o mică
parte din acest proiect ProEtnica.
Despre comunitatea germană din România s-a scris
destul de mult. Suntem aici de la începutul Evului Mediu,
iar comunităţile de germani s-au aşezat mai degrabă în
zona Transilvaniei. O contribuţie extraordinară a etnicilor germani a fost în domeniul culturii. De asemenea,
arhitectura rămasă astăzi în aceste zone este de inspiraţie săsească. Inclusiv locul în care ne aflăm, Cetatea
Sighişoarei, cuprinde în majoritate elemente săseşti.
Unul dintre cele mai importante acte ale comunităţii
germane a fost exprimarea adeziunii la actul Unirii. Rămâne până astăzi, la 100 de ani de la Unire, un demers
extrem de important. Nu a fost un demers simplu, dar,
în urma negocierilor, adeziunea la actul Unirii a fost
realizată. La acea vreme comunitatea etnicilor germani
din România număra peste 800.000 de membri. Astăzi,
din păcate, mai sunt doar aproximativ 50.000 de etnici
germani în România. Contribuţia etnicilor germani este
însă una consistentă la dezvoltarea României şi după
actul Unirii în toate domeniile, de la ştiinţă, la cultură şi
artă”, a subliniat Carol König.
În finalul conferinţei, moderatorul întâlnirii, dr. Aurel
Vainer, l-a învitat pe José Iacobescu, preşedintele B’nai
B’rith România, să le spună
GEORGE GÎLEA
câteva cuvinte celor prezenţi
(Continuare în pag. 12)
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Iom Kipur – ziua în care ne cerem
iertare pentru păcatele noastre

„Binecuvântat să fii Tu, … Rege iertător şi îngăduitor
al păcatelor noastre şi al păcatelor poporului Tău, casa
lui Israel, şi care face să piară păcatele noastre în fiecare
an şi an, Rege peste tot pământul, Sfinţitorul lui Israel şi
a zilei de Ispăşanie”
Aceste câteva cuvinte din rugăciunea rostită de Iom
Kipur de prim-rabinul FCER, Rafael Shaffer, la Templul
Coral, în seara celei mai solemne zile a evreilor, au ca
racterizat întreaga ceremonie, dar şi gândurile celor care
au participat pe 18 septembrie la începutul sărbătorii.
Faptul că sinagoga a fost plină (ca, de-altfel, la toate
marile sărbători, fiind prezenţi conducătorii şi membrii
FCER, CEB, B’nei B’rith, deputatul Federaţiei, Silviu Vexler, şi numeroşi invitaţi din afara comunităţii) arată că pentru
evrei participarea la slujba de Iom Kipur este o adevărată
necesitate sufletească. Cum să nu fie când, timp de 10
zile, de la Roş Haşana şi până în ajun de Kipur, încercăm
să pătrundem în tainele propriului suflet, să vedem ce-am
făcut bine şi ce-am greşit, să ne împăcăm cu cei cărora leam făcut rău şi, mai ales, să-I cerem lui Haşem să ne ierte,
promiţând că în anul care începe vom încerca să nu mai
comitem greşeli, ceea ce se va vedea în clipa în care vom
avea din nou posibilitatea să solicităm iertarea păcatelor.
În cuvântul său, prim-rabinul Rafael Shaffer a explicat
de ce trebuie în fiecare an să cerem iertarea păcatelor.
„După ce ne-am căit, păcatele nu se mai adună. Ele sunt
acolo, dar fără a deveni parte din noi”, a arătat el. Oamenii
sunt slabi, ei păcătuiesc în continuare, dar, chiar dacă se
întâmplă acest lucru, măcar devin mai toleranţi faţă de
ceilalţi, nu îşi pierd încrederea în semenii lor. „Chiar dacă
am fost în repetate rânduri dezamăgiţi, să continuăm, în
limitele posibilului, să acordăm încredere. Încredere celor
din jur, dar mai cu seamă nouă înşine”, a explicat rabinul,
adăugând: „An de an, facem sincere promisiuni că în anul
care vine vom fi mai buni. An de an dezamăgim. Totuşi,
Haşem nu-şi pierde încrederea în noi şi ne mai dă de fiecare dată o şansă”. Aceasta înseamnă, a conchis rabinul,
că Atotputernicul ne va înscrie în fiecare an în Cartea Vieţii
şi va pecetlui această înscriere de Iom Kipur. De aceea,
nu trebuie să considerăm Iom Kipur o sărbătoare tristă,
dimpotrivă, trebuie să ne veselim.
Preşedintele FCER, dr. Aurel Vainer, i-a salutat pe
cei prezenţi în Templul Coral şi şi-a exprimat speranţa că
Dumnezeu ne va înscrie, în fiecare an, în Cartea Vieţii
pentru ca să fim în permanenţă conectaţi la El. Iom Kipur
este ziua deciziei pentru viitorul nostru, a subliniat domniasa. Preşedintele Federaţiei a vorbit despre întâlnirea pe
care a avut-o la Craiova cu Robert Halfon, evreu, deputat
conservator în Camera Comunelor din Marea Britanie,

Maurycy Gottlieb, 1878 –
Evrei rugându-se de Iom Kipur

fost ministru de stat pentru
învăţământ în guvernul
Cameron, preşedintele
Comisiei de Învăţământ
din Camera Comunelor.
Facultatea de Teologie
a Universităţii din Craiova i-a acordat titlul de
Doctor Honoris Causa.
Deputatul britanic l-a rugat pe preşedintele FCER
să-l ajute în stabilirea
legăturilor cu familia fostului bancher Solomon Halfon, din
România. În discursul de acceptare a titlului, Robert Halfon
a subliniat importanţa educaţiei, cu accent pe educaţia
individuală. Ne-a bucurat că un evreu ne aduce în atenţie
importanţa educaţiei şi schimbările care au loc în societate,
inclusiv în cea evreiască, a subliniat dr. Aurel Vainer, care
a urat tuturor celor prezenţi în templu Gmar Hatima Tova.
Eduard Kupferberg, secretar general al Federaţiei şi director al Cancelariei Rabinice, a vorbit despre semnificaţia
zilei de Iom Kipur, cea mai mare sărbătoare a iudaismului,
despre tradiţiile şi obiceiurile din această zi. Luând cuvântul în numele Comunităţii din Bucureşti, ec. Silvian Horn,
vicepreşedintele CEB, în spiritul sărbătorii, a cerut iertare
celor pe care a considerat că i-ar fi supărat şi i-a invitat
pe cei prezenţi să participe la comemorarea lui Izu Gott,
fost dirijor al corului Federaţiei.
Ceremonia de Iom Kipur s-a desfăşurat într-o atmosferă
de introspecţie şi rugăciune, cu respectarea ordinii înscrise
în Sidur. După aprinderea lumânărilor, cei doi cantori, Iosif
Adler şi Emanuel Pusztai, împreună cu corul Templului, dirijat de Robert Levensohn, au intonat rugăciunile, începând
cu Kol Nidre (în aramaică „Toate promisiunile” sau „Toate
jurămintele”). A urmat Arivit sau mărturisirea păcatelor: „Am
făptuit rele şi ne-am făcut vinovaţi, de aceea nu suntem
mântuiţi”, se spune la începutul rugăciunii. Aveinu Malkenu,
„Părintele nostru, Regele nostru”, cântat de cor, cantor şi
de credincioşi, s-a referit de asemenea la iertarea păcatelor
iar la rostirea Kadişului, imnul de laudă către Dumnezeu,
care nu poate lipsi de la nici o ceremonie religioasă iudaică,
„Amin” a fost preluat de întreaga comunitate.
Un moment esenţial din sărbătoare este Izkor, care a
avut loc în ziua următoare de Iom Kipur.
Mulţumiri colectivului Serviciului Administrativ, condus
de Jean Bercu, Serviciului Pază, Protecţie şi Control,
condus de Ivan Truţer, şi maeştrilor culinari de la DASM
(Bucătăria Băluş – Căminul Rosen) pentru bufetul organizat de Iom Kipur. (E.G.)

Roş Haşana 57 79 la Templul Coral
şi la Sinagoga Mare din Bucureşti

„Muncim pentru binele oamenilor, al comunităţii şi dorim s-o facem şi în anul 5779”
Semnificativă pentru
Prim-rabinul FCER, Rafael
prestigiul de care se bucuShaffer, la Templul Coral
ră comunitatea noastră în
societatea românească a
fost participarea la serviciul
religios de Roş Haşana
5779 de la Templul Coral şi
la Seder şel Roş Haşana de
la Sinagoga Mare din Capitală a unor reprezentanţi
ai Preşedinţiei, Guvernului,
Parlamentului, cultelor, mediului de afaceri şi ai celui
academic, diplomaţi, alături
de lideri ai F.C.E.R., CEB,
BBR, ACPCCI, AERVH,
Fundaţiei Lauder. Au fost
prezenţi numeroşi membri
ai comunităţii bucureştene.
„Pe întreg parcursul lunii Elul ne pregătim pentru Roş
Haşana, Iom Hadin – Ziua Judecăţii”, accentua secretarul general al F.C.E.R., Eduard Kupferberg. „Cerem
iertare semenilor pentru greşelile ştiute şi neştiute. De
Roş Haşana cerem iertare în faţa lui Dumnezeu. Ne
urăm unii celorlalţi un an bun şi dulce. Noi, oamenii, nu
ştim întotdeauna ce înseamnă rău şi bine. Dulce, însă,
ştim fiecare ce înseamnă. De aceea, sensului teosofic al
urării îi adăugăm unul simplu, omenesc. De Roş Haşana,
avem datoria să ascultăm Şofarul chemând la Tşuva –
întoarcere spre Dumnezeu. Din păcate, nu toţi membrii
comunităţii bucureştene au posibilitatea să-l asculte. Să
ne rugăm pentru toţi cei care nu au această posibilitate”.
În calitate de mesader la Seder şel Roş Haşana de

la Sinagoga Mare, secretarul general al F.C.E.R. a vorbit
despre simbolistica gastronomică din preludiu, axată pe
dorinţa de prosperitate, fapte bune, îndepărtare a răului,
sănătate, respectare a celor 613 miţvot, autodepăşire.
Binecuvântările au fost rostite în ebraică de cantorul Emanuel Pusztai, traduse în română de dr. Aurel Vainer, Silvian
Horn, Rudy Marcovici, Maia Morgenstern, Sara Wexler.
În spiritul semnificaţiilor sărbătorii – Crearea Lumii,
rugămintea de iertare a greşelilor, ascultarea Şofarului,
dialogul cu Dumnezeu şi analiza celor făptuite de-a lungul
anului încheiat, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
a trecut în revistă, sub raportul vieţii comunitare, „ceea
ce am făcut bine şi mai puţin bine” în anul 5778. Printre
lucrurile bune, domnia sa a situat pe primul loc grija
pentru oameni. „În privinţa asistenţei sociale şi medicale,
Federaţia a avut o prestaţie foarte bună, sprijinită fiind
de Claims Conference. Am avut grijă de supravieţuitorii
Holocaustului, de vârstnicii în suferinţă, singuri, cu venituri
modeste. Am desfăşurat o intensă activitate de educaţie
iudaică, în care cursurile de Talmud Tora au ocupat un
loc central. Am amplificat preocupările culturale. Am pus
în valoare contribuţia la cultura română şi universală a
unor personalităţi evreieşti din România. Am organizat un
eveniment de răsunet dedicat unuia dintre cei mai proeminenţi lideri ai comunităţii noastre, dr. Wilhelm Filderman.
În Anul Centenarului, am evidenţiat participarea evreilor
români la Primul Război Mondial, jertfa lor supremă pe
câmpul de luptă. Tema Calendarului de perete 5779 a
fost aportul medicilor şi sanitarilor evrei în Primul Război
Mondial. A avut loc prima ediţie a Festivalului Internaţional
„Mihail Sebastian” la Brăila. Am pus în valoare, la ediţia a
V-a a Podurilor Toleranţei,
IULIA DELEANU
rolul intelectualilor evrei
(Continuare în pag. 9)

Mesaje adresate
comunităţii evreieşti
cu prilejul
Roş Haşana 5779

Deschiderea FCER către societatea românească, în baza principiului „recunoaştere prin cunoaştere”, şi-a dovedit din nou succesul, de Roş Haşana
fiind primite numeroase mesaje de felicitări de la
personalităţi din conducerea statului român:

Preşedintele României,
E.S. Klaus Iohannis
„Am bucuria să adresez conducerii Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti şi membrilor Comunităţilor
Evreieşti din România salutul meu călduros însoţit
de urări de prosperitate şi pace în Noul An Evreiesc,
Roş Haşana.
Roş Haşana ne oferă un bun prilej de a fi împreună şi de a reflecta, cu solidaritate şi responsabilitate, la rolul ce ne revine fiecăruia, în familie şi
în societate.
Să cinstim memoria înaintaşilor şi să transmitem
noilor generaţii valorile de respect, dialog şi toleranţă, ca fundamente ale unei bune convieţuiri.
Vă doresc zile luminoase şi început rodnic în
toate lucrurile pe care le putem realiza împreună,
pentru binele comun. Shana Tova!“

Preşedintele Camerei Deputaţilor,
Liviu Dragnea
„Roş Haşana începe în această seară pentru
tot poporul evreu, prilej cu care transmit membrilor
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, familiilor acestora, tuturor evreilor români ce trăiesc pe
alte meleaguri să se bucure de un An bun şi dulce,
de fericire, de linişte, mai ales de pace. Aceste zile
sunt un prilej deosebit pentru a medita la faptele
trecute, la schimbarea celor rele în bine.
Este o ocazie de a reafirma respectul şi solidaritatea mea, consideraţia pe care o acord comunităţii
evreieşti din România, în special, şi poporului evreu,
în general. Dorindu-vă schimbări în bine în anul care
începe, urez un călduros Shana Tova u-Metuka!“

Prim-ministrul României,
Viorica Dăncilă
„Cu ocazia Anului Nou evreiesc 5779, vă rog să
primiţi calde felicitări împreună cu cele mai bune
urări de sănătate şi împliniri, atât pentru dumneavoastă cât şi pentru comunitatea evreiască din
România.
Folosesc acest prilej pentru a îmi reitera convingerea că relaţiile de prietenie şi colaborare
vor cunoaşte o continuă şi fructuoasă dezvoltare
economică şi socială, având la bază elementele
patrimoniului cultural comun.
Totodată, îmi exprim deosebita bucurie de a fi
alături de comunitatea evreiască din România în
activităţile dumneavoastră de promovare a valorilor
noastre comune.
Doresc să vă asigur, stimate Domnule Preşedinte, de cele mai înalte sentimente de consideraţie”.

Rabinul Yaacov Mendel Friedman,
Admorul din Buhuşi, Bnei Brak
a transmis următorul mesaj, prin bunăvoinţa
colaboratorului revistei noastre şi al FCER, ing.
Baruch Tercatin:
„În pragul anului 5779, vă urez dumneavoastră,
familiei, Comitetului Director, cât şi prim-rabinului
Rafael Shaffer un an bun şi fericit, Ktiva Ve Hatima
Tova!
Vă mulţumesc mult pentru munca ce o depuneţi
pentru ca Sinagoga din Buhuşi să fie monument istoric şi acum pentru restaurarea Sinagogii din Oradea.
Atotputernicul să fie cu dumneavoastră şi să
continuaţi activitatea cu succes!
Shana Tova Umevurehet!“

Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române
„Vă adresăm alese mulţumiri pentru felicitările
adresate cu prilejul Intrării în Noul An Evreiesc 5779
(Roş Haşana) şi pentru cele două calendare pe care
le-aţi trimis în dar la Reşedinţa Patriarhală.
Ne rugăm lui Dumnezeu să vă dăruiască sănătate şi bucurie, pace şi ajutorul Său sfânt în viaţa dumneavoastră şi în activitatea pe care o desfăşuraţi!”
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Sucot, Şmini Aţeret şi ploaia în iudaism

Care este semnificaţia ploii în iudaism? Ea este considerată un element
de importanţă deosebită în viaţa omului.
Explicaţii găsim atât în Tanah, cât şi în
Talmud. Căderea ploii la timp este promisă de Dumnezeu oamenilor, cu condiţia
ca ei să respecte poruncile Lui. Există
şi o rugăciune specială pentru ploaie,
recitată în ziua de Şmini Aţeret, precum
şi în perioade de secetă.
Ce este Şmini Aţeret? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să ne
referim la sărbătoarea de Sucot (Sărbătoarea Corturilor/Colibelor). Conform afirmaţiilor din Tora, fiii lui Israel au obligaţia
de a locui în colibe (Sucot) timp de şapte
zile, în amintirea perioadei în care au peregrinat în pustiu. Locuitul în colibe reprezintă şi egalitatea între oameni din punct
de vedere social. Toate colibele trebuie să
fie clădite la fel, după norme halahice bine
definite. Ajunul sărbătorii de Sucot este
în seara de 14 spre 15 a lunii Tişrei, deci
la patru zile după Iom Kipur. De aceea,
există tradiţia de a începe construirea de
„sucot” după ieşirea din post, pentru a în-

Cele patru plante binecuvântate de Sucot

cepe cu îndeplinirea unei porunci a Torei.
De Sucot sunt binecuvântate patru feluri
de plante: etrog (chitra, „fructul arborelui
frumos”, care este atât frumos, cât şi
binemirositor); kapot thamarim (o frunză
de palmier de un anumit fel, frumoasă,
dar fără miros plăcut); hadas (crenguţe
de mirt, care au un miros plăcut, dar sunt
lipsite de o frumuseţe majestuoasă); arava (crenguţe de salcie plângătoare, lipsite
atât de miros plăcut, cât şi de frumuseţe
majestuoasă). Fiecare dintre aceste patru
plante reprezintă una din categoriile fiilor
lui Israel: cei care învaţă Tora şi îndeplinesc poruncile ei; cei care învaţă Tora,
dar nu îndeplinesc poruncile ei; cei care
nu învaţă Tora, dar îndeplinesc poruncile
ei, aşa cum pot; cei care nu învaţă Tora şi
nici nu îndeplinesc poruncile ei. Faptul că
aceste plante sunt binecuvântate laolaltă
simbolizează unitatea poporului. Unii
comentatori au comparat sărbătoarea de
Sucot cu sărbătoarea de Pesah. Ambele
sunt sărbători menţionate în Tora, care
durează şapte zile, sărbători în care avea
loc pelerinajul evreiesc la Templul de la
Ierusalim. Mai mult decât atât, cele patru
plante, simbolizând cele patru categorii
sociale din punct de vedere intelectual, au
fost comparate cu cei patru fii menţionaţi
în Hagada de Pesah. Binecuvântarea
plantelor are loc zilnic în cele şapte zile,
la rugăciunea de dimineaţă, cu excepţia
zilei de Şabat, zi în care este citită Cartea
Ecleziastul. Carte meditativă, dar care se
încheie cu chemarea către evreu de a
respecta comandamentele Torei şi de a
se teme de Dumnezeu. Sărbătoare este
numai prima zi de Sucot (în afara Ereţ
Israelului, primele două zile): celelalte
zile sunt „Hol HaMoed”, zile de semisărbătoare. Cea de-a şaptea zi, „Hoşana
Raba”, este ziua Marii Mântuiri, în care
Dumnezeu decide soarta tuturor în mod
definitiv (conform tradiţiei, este vorba de
soarta păcătoşilor). În noaptea care o precedă, se studiază Tora în mod intensiv şi
este recitită integral ultima Carte a Torei,
Devarim (Deuteronomul).
Dar care este poziţia zilei a opta şi
ce reprezintă ea? Unii comentatori au
comparat-o cu sărbătoarea de Şavuot,
ziua predării Torei. Ziua a opta, „Şmini
Aţeret” (Adunarea din cea de a opta zi)
este aniversarea Marii Adunări convocate

de Ezra HaSofer (Scribul textului Torei
Scrise), atunci când a citit Tora în faţa fiilor
lui Israel reveniţi din robia babiloniană.
Este „Simhat Tora” (Bucuria Torei), când
se încheie un ciclu anual al lecturii Torei,
cu ultima ei pericopă, şi începe un ciclu
anual nou, cu prima pericopă „Bereşit”.
În seara de ajun, în cadrul rugăciunii de
„Maariv”, precum şi dimineaţa, în cadrul
rugăciunii de „Şaharit”, sunt scoase
toate sulurile de Tora din Chivotul Sfânt
şi purtate prin sinagogă de şapte ori. În
afara Ereţ Israelului, „Simhat Tora” este
o zi diferită, care urmează zilei de „Şmini
Aţeret”, din motive legate de inexactitatea
calculului astronomic în Antichitate: din
cauza dublării, unele datini au fost separate. Totuşi, ambele zile (iar în Israel o
singură zi) reprezintă o sărbătoare care
aminteşte omului de obligaţia respectării poruncilor Torei. „Şmini Aţeret” este
considerată şi prima zi a iernii. Este ziua
în care este recitată rugăciunea pentru
ploaie, pentru un an mănos. Ea reia legătura între respectarea poruncilor Torei
de către fiii lui Israel şi căderea ploii,
trimise de Dumnezeu. Oprirea
ploii de către Dumnezeu este
considerată pedeapsă pentru
nerespectarea poruncilor Torei.
Ruga specială pentru ploaie
este un poem sinagogal care
exprimă rugă, dar şi speranţă.
Prezenţa rugăciunii pentru
ploaie de „Şmini Aţeret” arată
atât importanţa acordată ploii
în iudaism, cât şi legătura între
căderea ei şi respectarea celor
613 porunci ale Torei. Deci, o
legătură strânsă între Tora şi
ploaie, evreii cerându-i lui Dumnezeu să trimită ploaia datorită
meritelor patriarhilor, care şi-au dovedit
credinţa faţă de Dumnezeu: Avraham,
care a fost dispus să-şi sacrifice unicul
fiu, pe Iţhak; Iţhak, care nu numai că nu
s-a opus acestei sacrificări (care până
la urmă a fost oprită de Dumnezeu), dar
care şi-a oferit sângele ca să curgă „ca
apa” şi ulterior a săpat fântâni; Iacov, care
a dat la o parte piatra de pe o fântână
pentru a permite adăparea turmelor şi
ulterior a învins îngerul, iar Dumnezeu i-a
promis că va fi alături de el în orice loc.
Urmează faptul că evreii îi reamintesc lui
Dumnezeu promisiuni ale Lui în legătură
cu apa, precum şi fapte de credinţă, ca
şi importanţa legăturii cu apa din punctul
de vedere al lui Moşe în pustiu, al lui
Aaron HaKohen şi al celor douăsprezece
triburi în timpul peregrinării în deşert: ei
au supravieţuit datorită apei trimise de
Dumnezeu, fără de care nu ar fi putut
rezista. Apa este importantă şi ca apă
sfinţită, în Templul de la Ierusalim. Observăm relaţia între Dumnezeu şi Israel şi
sub forma relaţiei: respectarea poruncilor
Torei – apă – sfinţenie – viaţă.

Preşedintele FCER, dr. Aurel Vainer, adresându-se celor prezenţi la Roş Haşana

Roş Haşana 5779 la Templul Coral…

în cultura română. Restaurarea
lăcaşurilor de cult mozaic a cunoscut o
linie ascendentă. Nu demult, a avut loc
la Oradea un eveniment de amploare: reinaugurarea Sinagogii Ortodoxe. În anul
5779, dorim să reinaugurăm Sinagoga
Mare din Iaşi, Sinagoga Mare din Hârlău,
acestor bijuterii arhitecturale adăugânduli-se Templul Meseriaşilor din Galaţi şi
Templul Coral din Bucureşti”.
Au fost continuate şi intensificate
orientări majore promovate de Federaţie: deschiderea spre societatea civilă,
dialogul interreligios. În acest sens,
vorbitorul a salutat prezenţa la Seder şel
Roş Haşana a ambasadorilor Franţei,
Austriei, Germaniei; a reprezentanţilor
celor trei religii avrahamitice: mozaism,
creştinism, islam. A amintit expoziţia
itinerantă „Temple şi Sinagogi din România”, deschisă la Patriarhie, găzduită în
prezent de Mitropolia din Iaşi. A apreciat
albumul „Cultul Mozaic din România”, publicat la Editura Paideia, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, primul
dintr-un ciclu dedicat cultelor din România. „La prima întrunire a Consiliului
Consultativ al Cultelor vom prezenta
acest album”, a declarat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, atunci când a primit volumul.
Referindu-se la neîmpliniri, dr. Aurel
Vainer a punctat problema cimitirelor,
foarte multe aflate într-o situaţie necorespunzătoare.
„Muncim pentru binele oamenilor, al
comunităţii şi mărturisim
în faţa dumneavoastră,
în faţa lui Dumnezeu că
dorim s-o facem şi în anul
5779. Vă urez un an bun
şi dulce! Şana Tova!”.
„Roş Haşana este
un moment de reflecţie,
evaluare a tot ceea ce
am făptuit în anul care
pleacă, dorinţă de perfecţionare, speranţă că
anul care vine va fi mai
bun”, a spus vicepreşedintele CEB, Silvian
Horn, transmiţând urări
de bine în numele preşe(Urmare din pag. 7)

dintelui CEB, ing. Paul Schwartz.
Deputatul F.C.E.R. Silviu Vexler l-a
felicitat pe Pompiliu Sterian, rezident al
Căminului „Rosen”, care, în curând, va
împlini o sută de ani, prezent în sală,
împreună cu alţi colegi din cămin. Asemenea longevitate stimulează optimismul,
oferindu-ne o stare de bine în prag de
An Nou.
„E nevoie să ne apreciem pe noi înşine pentru a ne aprecia aproapele, de aceea în heşbon hanefeş trebuie să includem
şi frânturile de fapte bune de peste an.
E drumul care facilitează încrederea că
vom putea face lucruri mai bune în anul
viitor”, a spus prim-rabinul Rafael Shaffer.
Au fost citite mesaje de felicitare transmise de preşedintele României, Klaus
Iohannis, şi de preşedintele Camerei
Deputaţilor, Liviu Dragnea.
Publicul a răsplătit cu aplauze prestaţia artistică a Corului de copii al JCC şi a
Corului Hazamir al JCC şi CEB, conduse
de Bogdan Lifşin. Pagini de muzică sinagogală pentru Roş Haşana în interpretarea prim-cantorului Iosif Adler, cantorului
Emanuel Pusztai, Corului de la Templul
Coral, dirijat de Robert Levensohn, au
amplificat sacralitatea sărbătorii.
Mulţumiri CEB (vicepreședintelui
S. Horn), Cancelariei Rabinice de la
FCER și conducătorilor și salariaților din
Serviciul de Pază, Protecţie şi Control
(Ivan Truţer), Serviciul Administrativ
(Jean Bercu), maeştrilor culinari de la
Bucătăria „Băluş” – Căminul „Rosen” şi
Restaurantul ritual din cadrul DASM.

Corul de Copii al JCC

Decizii cu impact social şi cultural
adoptate de Comitetul Director

Pe data de 3 august 2018, Comitetul Director (C.D.) al
FCER s-a întrunit şi a abordat o serie de subiecte de interes
social şi cultural. Astfel, în domeniul educaţiei şi al promovării
identităţii iudaice, membrii conducerii colective a Federaţiei
au aprobat protocolul de colaborare cu Grădiniţa „Gan Uri”,
fostă „Gan Eden”. Scopul acestei colaborări, întemeiate pe
prevederile legii privind libertatea de religie, este „realizarea
educaţiei iudaice pentru copii aparţinând comunităţii evreieşti
din Bucureşti”, motiv pentru care în programa grădiniţei „Gan
Uri” vor figura „lecţii despre iudaism, tradiţii/ sărbători evreieşti,
limba ebraică şi Israel”.
C.D. a luat cunoştinţă de necesitatea de a se efectua reparaţii de urgenţă la Sinagoga Ortodoxă din Braşov, pentru a
opri infiltraţiile de apă în lăcaşul de cult.
De asemenea, a fost prezentat stadiul lucrărilor de la primul
etaj al Căminului „Amalia şi Şef-Rabin dr. Moses Rosen” din
Bucureşti, solicitându-se finalizarea rapidă a lucrărilor. Comitetul Director a aprobat şi valorificarea unor imobile din Alba
Iulia, Constanţa şi Arad, în cel din urmă caz întreaga sumă
urmând a fi alocată acoperirii costurilor unor reparaţii la imobile
din această localitate.
Directorul Departamentului Cultură, Artă, Media a subliniat că în oraşe precum Piatra Neamţ, Rădăuţi, Tulcea,

Zalău, Ploieşti, Alba Iulia, Bucureşti există formaţii muzicale
şi solişti care nu aparţin comunităţii evreieşti, dar au în repertoriu muzică evreiască, existând o puternică apreciere
şi pentru muzica simfonică compusă de muzicieni evrei. În
aceste condiţii, C.D. al FCER a aprobat realizarea proiectului
cultural „Întâlniri muzicale. Prietenii evreilor interpretează
muzica acestora”.
Pentru a marca împlinirea unui secol de la încheierea
Primului Război Mondial şi participarea evreilor români la
această conflagraţie, C.D. a aprobat de principiu un program
de manifestări „Contribuţia Evreilor la Primul Război Mondial
şi la crearea României Mari”, realizat parţial în colaborare cu
Muzeul Naţional de Istorie a României.
În semn de solidaritate cu victimele incendiilor din Grecia,
conducerea FCER a hotărât să răspundă pozitiv solicitării
Uniunii Elene şi să facă o donaţie în sprijinul celor afectaţi de
focurile violente.
În finalul întrunirii, Comitetul Director a aprobat acordarea
Medaliei „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România” lui
Dragoş Iliescu, preşedintele Consiliului Legislativ, şi lui Gheorghe Angelescu, consilier prezidenţial. Medalia de Onoare
„Devotament în activitatea comunitară a evreilor din România”
a fost acordată artistei plastice Rita Şapira Şain. (A.M.)
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C o m u n i tAT i
Braşov

România 100 – Israel 70

Sub această siglă, la Comunitatea
Evreilor din Braşov a avut loc un spectacol bine primit. Este vorba de o fericită
asamblare a unor evenimente prin care
evrei cu origine românească şi-au manifestat talentul şi sentimentele.
Menorah Winston, născută în România, actualmente cetăţean al Statelor
Unite, interpretă de muzică clasică şi de
muzică evreiască, ne-a oferit un concert
de operă şi o interpretare de excepţie a
câtorva melodii evreieşti.
O plăcută completare a acestei părţi
a evenimentului ne-a oferit-o Maya Ciosa, tânără interpretă de muzică născută
în Israel, dar care trăieşte în România,

membră a corului Comunităţii braşovene
şi care, la cei 14 ani ai săi, promite să
devină o personalitate în domeniu.
Shlomo Josefsohn, de asemenea
originar din România, cetăţean al Statului
Israel şi cunoscut interpret a nenumărate
melodii din repertorii de muzică israeliană
şi românească, dar şi autorul multora dintre ele, a susţinut o altă parte a plăcutei
după-amieze. Spectacolul oferit de acest
interpret a cuprins explicaţii ale melodiilor,
dar şi ale sentimentelor care le-au însoţit
şi inspirat.
Ultima ofertă, făcută de Adela Segal
Shefer – poetă bilingvă, născută în România, acum cetăţean israelian – a fost

45 de evrei
craioveni
au sărbătorit
Roş Haşana
5779

Preşedintele Comunităţii Evreilor
din Craiova, prof. dr. Corneliu Sabetay,
a subliniat că în 2018 se sărbătoreşte
o dublă aniversare: 70 de ani de la
înfiinţarea Statului Israel şi Centenarul
Marii Uniri.
Zilele dintre Roş Haşana şi Iom Kipur
sunt numite „Cele zece zile ale căinţei”.
Cu Roş Haşana începe acest ciclu, iar
această sărbătoare pune accentul pe
relaţia dintre Dumnezeu şi umanitate,
pe dependenţa fiecăruia de Creatorul
şi Susţinătorul omenirii.
Întreaga festivitate s-a desfăşurat
în jurul sunetului şofarului. „În aceste
zile se mănâncă, în primul rând, măr
înmuiat în miere (ca să prefigureze
un an dulce), cap de peşte (pentru ca
fiecare să fie „cap” şi nu coadă), rodii şi
mai multe fructe, a explicat profesorul
Corneliu Sabetay, preşedintele C.E. din
Craiova. Pe durata celor 10 zile, evreii
sunt încurajaţi să se împace cu toţi cei
faţă de care au greşit, să-şi analizeze
comportamentul şi să facă planuri prin
care ar putea să-şi onoreze promisiunile
de a nu mai păcătui în anul care vine.
Semnificaţia sărbătorii este aceea de a
promova pacea şi liniştea interioară şi
întărirea motivaţiei de a deveni o persoană mai bună.
Este un moment de analiză a tuturor
faptelor de peste an. Chiar dacă tema
principală a Roş Haşana se referă la
viaţă şi moarte, întreaga sărbătoare
este plină de speranţă pentru Noul An,
pentru că evreii cred cu tărie că Dumnezeu este drept şi că va accepta căinţa şi
rugăciunile lor pentru iertarea păcatelor.
Ştefan Ardeleanu, oficiant de cult şi
cel mai vechi membru al Comunităţii
Evreieşti din Craiova, a încheiat seara
cu două rugăciuni de suflet şi a urat comunităţii din Bănie un an plin de succes,
pe toate planurile.
„Săptămânal suntem vizitaţi de excursionişti din Israel, obiectivul lor fiind
tocmai vizitarea Sinagogii. Şi de Roş
Haşana am primit doi oaspeţi din Israel”,
a adăugat vicepreşedintele Comunităţii,
Francisc Abraham.

prilejul lansării unei de cărţi de poezie, caracterizate de o metrică interesantă, de o
bogăţie deosebită de figuri de stil, stări de
spirit şi sentimente. Lansarea s-a bucurat
de prezentarea dr. Irina Airinei Vasile.
Întregul eveniment a fost bine apreciat
de public.
VAL GEORGE

Un parc al prieteniei

Istoria unei bune
relaţii cu oraşul Ri
shon LeZion din Israel a depăşit 20 de
ani, înfrăţirea Braşovului cu acesta datând din anul 1996.
De-a lungul acestei
perioade au existat numeroase momente importante. Dintre
acestea, o semnificaţie deosebită a căpătat-o participarea
delegaţiei Primăriei Braşov, la care s-a alăturat delegatul Co-

Craiova

Evreii,
la loc de cinste
în monografia
oraşului

Buhuşi

Târgu
Neamţ

munităţii noastre, la sărbătorirea la Rishon LeZion a 70 de ani
de existenţă a Statului Israel.
Cu această ocazie s-au pus bazele unui dublu eveniment.
Este vorba de o înţelegere în baza căreia fiecare dintre cele
două oraşe să confere numele oraşului cu care este înfrăţit
unui obiectiv local. Ca urmare, Consiliul Local Braşov a hotărât
să dea numele PARCUL TRANDAFIRILOR RISHON LeZION
grădinii publice în care se află statuia cu bustul lui Yitzhak Rabin. Pentru a pregăti manifestarea, s-a luat decizia renovării
monumentului.
VAL GEORGE

Pomenirea eroilor evrei
din Primul Război Mondial

Devenită deja tradiţională, reuniunea anuală a Comunităţii Evreilor din PiatraNeamţ, organizată la Târgu-Neamţ (unde se întâlnesc enoriaşii din localitate cu colegii
lor din municipiul-reşedinţă de judeţ) a avut loc duminică, 26 august 2018. Alături de
evreii nemţeni au participat şi familii cu rădăcini în Târgu-Neamţ, sosite din Iaşi, Bucureşti şi Israel, numărul persoanelor participante la eveniment ajungând astfel la 55.
Primul episod al programului a fost găzduit de Sinagoga Meseriaşilor, unde oficiantul de cult Marcel Bergman a coordonat slujba de rigoare. În cadrul ei, la iniţiativa
vicepreşedintelui Marcel Grinberg, un moment emoţionant (legat de Centenarul Marii
Uniri) l-a constituit pomenirea sergenţilor evrei THALER IŢIC şi MOSCOVICI MARCU,
ale căror nume sunt înscrise – alături de eroii români – pe obeliscul care domină oraşul
de pe Culmea Pleşului. Monumentul e dedicat ostaşilor din Batalionul de Vânători de
Munte Târgu-Neamţ şi a fost inaugurat la 29 iunie 1939, în prezenţa Regelui Carol II.
Următorul episod s-a desfăşurat la cimitir, unde cei prezenţi au rostit Kadişul la
mormintele rudelor şi prietenilor. Ca de obicei, întâlnirea s-a terminat la restaurantul
Babylon, cu o masă comună.
N. EMIL

Tulcea

În prezenţa unui numeros public, la
Primăria din Buhuşi a fost lansat volumul
colectiv „Monografia Oraşului Buhuşi”,
coordonat de profesorul şi publicistul
Ion Fercu, eveniment la care au fost invitaţi să participe şi reprezentanţi ai CE
Bacău, în semn de preţuire pentru documentele puse la dispoziţie de regretatul
preşedinte al comunităţii băcăuane, Izu
Butnaru z.l., pentru realizarea capitolului
consacrat evreilor din Buhuşi. Lansarea a fost dedicată Centenarului Marii
Uniri.
Din partea CE Bacău au participat
actualul preşedinte, ing. Hainrich Brif,
ing. Vili Moscovici, ing. Florin Goldring.
Vorbitorii au apreciat meritele celor
20 de cercetători în elaborarea volumului, o muncă asiduă de cinci ani,
care a dus la rezultate pe măsură. În
capitolul consacrat evreilor buhuşeni
a fost evidenţiat aportul lor important
la dezvoltarea economică, industrială
a oraşului. A fost realizată o sinteză a
vieţii evreieşti, care a existat până la
mijlocul secolului trecut în oraş, şi au
fost amintite instituţii comunitare: sinagogi, mikva, abator de păsări. Un loc
aparte a fost acordat vieţii religioase,
ştiut fiind că, la Buhuşi, a existat, din
a doua jumătate a secolului al XIX-lea
până în prima parte a secolului al XXlea, o vestită curte rabinică, avându-l ca
lider spiritual pe Buhuşer Rebe, marele
rabin Iţhak Friedman, descendent al
Marelui Rabin Israel din Rujin.
Impresionant este faptul că, la iurţat-ul
lui Buhuşer Rebe vin, anual, în pelerinaj
la cimitirul evreiesc din oraş circa 200 de
hasidim, discipoli ai Admorului Friedman
din Bnei Brak (Israel), descendent al
Marelui Rabin Iţhak Friedman z.l., ţadicul
din Buhuşi.
Coresp. HAINRICH BRIF

Templul Israelit, din nou în programul cultural european

Cu ocazia „Zilei Europene a Culturii
Iudaice”, pe 5 septembrie a.c., în incinta
Templului Israelit din Tulcea, comunitatea
a organizat, în colaborare cu Liceul de
Arte „George Georgescu” din oraş, un
concert de muzică clasică şi israeliană. În
cadrul temei de anul acesta, „Povestiri”,
preşedintele comunităţii a prezentat contribuţia unor personalităţi din străinătate
care au ajutat comunitatea noastră, şi
anume prof. Elise Leibowitch (Marsilia,
Franţa), dr. Robert Sadoff (Philadelphia,
SUA), Carol Feldman (Tel Aviv, Israel),

actor şi scriitor, cetăţean de onoare al
oraşului Tulcea.
Preşedintele comunităţii a precizat
aportul fiecărei persoane la reabilitarea
Templului şi Cimitirului evreiesc vechi
din Tulcea. A fost prezentat un videoclip
cu discursul doamnei Elise Leibowitch,
din ziua de 22 august 2014, cu ocazia
reinaugurării Templului Israelit, în care
a precizat că acest lăcaş de cult trebuie
să fie introdus în programul anual al Zilei
Europene a Culturii Iudaice. Începând
cu anul 2015, comunitatea noastră s-a
înscris în acest program.
Concertul a avut un succes remarcabil, interpretările elevilor fiind îndelung
aplaudate. Printre piesele
prezentate s-au remarcat:
Hava Naghila, coloana
sonoră a filmului „La vita e
bella”, coloana sonoră din
filmul „Lista lui Schindler”,
Aleluia şi Shalom Alehem.
Printre invitaţi s-au aflat
P.S. Visarion, episcopul

Tulcei, directoarea Liceului de Arte din
Tulcea, profesori şi părinţi.
Ing. FAIMBLAT SOLOMON
preşedinte C.E. Tulcea

Concert
cameral
la Sinagoga Mare
Târgu
Mureş

La 14 august, la Sinagoga Mare din
Târgu Mureş a avut loc un concert cameral. Formaţia de muzică de cameră
„Paret Quartet” din Madrid, compusă din
Andrea Duca – vioară, Marta Hernado
Jimenéz – vioară, Alicia Salas Ruiz – violă
şi Joaquin Fernandez Diaz – violoncel,
au interpretat piese clasice şi moderne.

Aplauze pentru klezmerii bucureşteni

În cadrul Săptămânii Festivalului Inter
etnic, ediţia a XIII-a, care s-a desfăşurat
în Piaţa Civică din Tulcea, formaţia muzicală Bucharest Klezmer Band, dirijată
de Bogdan Lifşin, manager ec. Silvian
Horn, avându-le ca soliste pe Geni Brenda
Vexler, Carmen Hannah Ioviţu, Arabela Neazi, Rodica Gancea, Carla Lifşin, a cucerit
publicul, care i-a aplaudat cu însufleţire. Au
fost aduse mulţumiri conducerii F.C.E.R.

pentru sprijinul logistic şi felicitări membrilor formaţiei Bucharest Klezmer Band.
Coresp. ing. SOLOMON FAIMBLAT,
preşedinte C.E. Tulcea

În program au figurat: Luigi Boccherini:
Cuartet de coarde în Sol minor opus 32,
nr. 5 (G205); Gaetano Brunetti: Cuartet
de coarde în La minor, op.2,nr.4 (L153)
şi Leo Weiner: Concert de coarde op.nr.1
în Mi bemol major.
Publicul numeros a aplaudat îndelung
performanţa de excepţie a tinerilor interpreţi (E.G.)
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C o m u n i tAT i
Şofarul a sunat
la Sinagoga „A .A . Rosen”

Bacău

De ajunul Anului Nou, Roş Haşana
5779, la Sinagoga „A.A. Rosen” din Bacău s-au adunat 30 de enoriaşi pentru
a asista la rugăciunea de Minha, după
care s-a făcut aprinderea lumânărilor, cu
binecuvântarea Leadlik ner şel Yom TovRoş Haşana şi Şeehiianu şi apoi slujba
de Maariv. Seara, cei prezenţi ne-am
îmbrăţişat şi ne-am urat să ne întâlnim
sănătoşi, cu toţii, şi la anul!
A doua zi, rugăciunile au fost susţinute
muzical de dr. Marcel Weisselberg, un
bun cunoscător al slovelor Mahzorului.
Sunetele puternice ale şofarului au subliniat atmosfera sărbătorească, specifică
Anului Nou.
În aceeaşi zi, la prânz, la Hotelul Dumbrava, cu sprijinul Federaţiei şi al lui Dan
Aizic, s-a desfăşurat o foarte frumoasă
Seuda, la care au participat 76 de membri

ai Comunităţii. După cuvântul de salut,
s-a făcut kiduşul pe vin, binecuvântarea
pe pâine şi miere şi s-au explicat câteva
aspecte specifice de Roş Haşana: servirea de mere şi miere, caracterul mai
mult solemn decât festiv al sărbătorii,
generat de faptul că este denumită şi Yom
Adin - Ziua judecăţii, prima dintre cele 10
zile de căinţă sau „Zile înfricoşătoare“.
S-a menţionat şi denumirea sărbătorii
de Yom Terua – „Ziua suflării din şofar“,
sunetele acestuia având rolul de trezire a
conştiinţelor. Într-un cadru foarte plăcut şi
elegant, s-au servit preparate tradiţionale.
A doua zi de Roş Haşana a fost, din
păcate, umbrită de trista veste a încetării
din viaţă a bunului nostru coleg Nelu Lupovici, un adevărat „stâlp“ al Comunităţii
noastre.
HAINRICH BRIF

Mulţumiri redacţiei
„Realitatea Evreiască“

Târgovişte

Asociaţia Centrală de Prietenie
şi Colaborare Culturală cu Israelul

Într-un mesaj adresat redacţiei şi
semnat de preşedintele Asociaţiei, gen.(r)
Mihail Ionescu şi secretar general Ileana
Ghenciulescu, organizaţia „mulţumeşte
pentru ataşamentul manifestat” faţă de
Asociaţie şi urează redacţiei „Realitatea
Evreiască” sănătate, putere de muncă,
împliniri personale şi satisfacţii profesio
nale în noul An Evreiesc 5779”.

Elevii din Târgovişte, interesaţi
de comunitatea evreiască
Elevii şi profesorii Şcolii „Smaranda
Gheorghiu (Eliza şi Iosef Samuel)”, din
Târgovişte, au mulţumit redacţiei pentru
abonamentul oferit la revista „Realitatea
Evreiască”.
„Prin ceea ce prezentaţi în paginile
revistei ne ajutaţi să cunoaştem comunitatea evreilor din România şi din lume,
să admirăm prosperul Stat Israel şi să
respectăm poporul evreu pentru eroismul
său”, se arată în mesajul primit de la elevi.
Să mai facem şi precizarea că Şcoala
„Smaranda Gheorghiu” este una în care
nu mai învaţă elevi evrei, dar care a fost
înfiinţată prin donaţia unei familii evreieşti
(Eliza şi Iosef Samuel).

„Anul Nou Evreiesc ne oferă prilejul
să vă urăm sănătate, bucurii alături de
familie şi de cei dragi dumneavoastră, iar
pentru noi, cititorii, numai ştiri îmbucurătoare. KTIVA VEHATIMA TOVA !”, se mai
spune în scrisoarea elevilor şi profesorilor
târgovişteni, semnată în numele Asociaţiei Centrale de Prietenie şi Colaborare
Culturală cu Israelul de secretar general
Ileana Ghenciulescu, iar în numele şcolii,
de directoarea prof. Georgeta Roşca.

Sighetu Marmaţiei

Sper ca mesajul antisemit înscris pe
Casa Elie Wiesel din Sighetu Marmaţiei,
România, într-o Zi de Şabat, în noaptea
de 3 spre 4 august 2018, să fie totodată
şi ultimul.
Sper ca cei aproximativ 8.000 (opt mii)
de conaţionali evrei români să-şi trăiască
în continuare viaţa în linişte şi siguranţă
pe meleagurile acestei minunate ţări, împreună cu toate celelalte minorităţi etnice.
Sper ca toţi cetăţenii României să fie
la fel de oripilaţi de ceea ce s-a întâmplat
şi să reacţioneze în consecinţă.
Sper ca Sufletul lui Elie să se odihnească în pace, deşi a murit tot într-o
Zi de Şabat (2 iulie 2016), la sfârşitul
unei teribile săptămâni în Israel, când
un terorist a înjunghiat mortal o fetiţă de

Număr mare de sătmăreni
la sărbătoarea de Roş Haşana

Satu Mare

Ziua Europeană a Culturii Iudaice

Duminică, 2 septembrie 2018, la Sibiu
a fost marcată Ziua Europeană a Culturii
Iudaice. Accesul pentru vizitarea Sinago-

gii a fost gratuit, fiind organizat şi un stand
de carte cu lucrări ale unor autori evrei
din ţară şi universali, tipăriţi de Editura
Hasefer, ziare, reviste şi pliante, precum
şi un ghid, pentru vizitatorii interesaţi.
Acţiunea a fost mediatizată prin presa
locală şi Facebook, iar participarea a fost
peste aşteptări de numeroasă. Iată, în
acest sens, un extras din amplul articol
apărut în ziarul „Tribuna Sibiului”, sub
titlul „Ziua europeană a culturii iudaice
sărbătorită la Sinagoga din Sibiu“: „În
mod excepţional, Sinagoga din Sibiu
a putut fi vizitată în această duminică
de orice doritor/turist sau localnic. Prin
acest gest, comunitatea iudaică din Sibiu a dorit să puncteze Ziua europeană
a culturii iudaice, eveniment sărbătorit
în toată lumea. (…) Vizitatorii Templului
au fost întâmpinaţi de ing. Otto Deutsch,
preşedintele comunităţii evreieşti, care
a prezentat un scurt istoric despre co-

munitatea evreiască din judeţ, cu referiri
la cărţile unor autori aflaţi în standul cu
cărţi, la revistele şi ziarele prezentate.
În interiorul Templului, vizitatorii au fost
însoţiţi de cercetătorul în probleme socioumane, Nadia Badrus, care a activat şi la
Institutul de cercetări în acest domeniu,
având numeroase lucrări de specialitate”.
De menţionat că şi presa de limbă germană a reliefat acţiunea ca un eveniment
cultural de seamă, organizat de către
Comunitatea Evreilor din Sibiu.
Acestor grupuri numeroase de vizitatori li s-au prezentat pe larg evenimentele
legate de istoria comunităţii locale, câteva personalităţi sibiene, ca muzicologul
Henry Selbing, dirijorul care a înfiinţat
Filarmonica din Sibiu, sau pictoriţa Vera
Marcu, cu lucrări expuse şi la Muzeul
Bruckenthal. Interesul faţă de standul
cu cărţi şi reviste a fost marcat atât prin
discuţii pe marginea unor volume expuse
cât şi prin cumpărarea de cărţi şi ziare.
In corpore, vizitatorii s-au declarat
impresionaţi de cele văzute şi aflate la
această manifestare. Am primit şi propuneri de a multiplica diverse activităţi
culturale şi artistice în comun la sinagogă,
mulţi dintre ei exprimându-şi plăcerea
resimţită cu ocazia vizitei.
Ca organizatori, considerăm că am
reuşit să sensibilizăm un numeros public,
că a fost un bun prilej de a ne cunoaşte
reciproc pe toate planurile, de a face mai
vizibilă comunitatea care, deşi puţin numeroasă, este mereu prezentă şi activă
în acest oraş multicultural şi multiconfesional. În ansamblu, a fost o reuşită.
Ing. OTTO DEUTSCH

Speranţe, întrebări, realizări

Satu Mare

„Să ai un an bun!” a fost urarea cu care
s-au salutat credincioşii cultului mozaic
de Roş Haşana, când se fac bilanţul
greşelilor trecute şi planul schimbărilor
viitoare în bine.
60 dintre membrii Comunităţii Evreilor
din Satu Mare au participat la rugăciunea
Erev Roş Haşana din 9 septembrie.
„Am ales să ne rugăm în Sinagoga
Mică, având în vedere că în sala mică
de rugăciune nu am fi încăput”, a spus
Adrian Beşa, preşedintele Comunităţii.
A doua zi, Comunitatea a organizat o
masă de Roş Haşana, la care au participat circa 100 de persoane, inclusiv copii,
nelipsind nici reprezentanţii autorităţilor

Sibiu

14 ani, în timpul somnului, şi un rabin a
fost asasinat cu sălbăticie în prezenţa
numeroasei sale familii.
Când asemenea lucruri i se întâmplă
cuiva care şi-a pierdut pe cei mai mulţi
membri ai familiei, împreună cu peste 6
milioane de conaţionali, trecuţi prin iadul
Auschwitzului, care a luptat timp de decenii pentru a restarta şi reconstrui Naţiunea
Evreiască într-un Stat Evreiesc renăscut,
care şi-a dedicat întreaga viaţă să-i înveţe pe oameni cum să evite ca niciodată
asemenea lucruri să nu se mai întâmple,
în mod firesc, apar nişte întrebări.
• DE CE?
Pentru că oamenii uită prea uşor?
Pentru că acele tragedii fără precedent au dus la moartea a 70-80 de milioane de oameni (inclusiv în jur de 500 000
de cetăţeni români)?
Deoarece ele s-au întâmplat în urmă
cu 75 de ani?
Pentru că nimic nu s-a învăţat din
tragediile istoriei.
Pentru că mai există oameni care
urăsc alţi oameni.
Pentru că umanitatea încă nu a ajuns

Iaşi
(primar, viceprimar, parlamentari, consilieri). „Spre surprinderea noastră, au
confirmat prezenţa la acest eveniment
80 de membri ai comunităţii, dar au fost
prezenţi 90, plus circa 20 copii”, ne-a mai
scris Adrian Beşa.

Medalion comemorativ Rodion Markovits

Comunitatea sătmăreană şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii tradiţionale, Satu Mare, au organizat o seară literară la Casa Memorială din
Gherla Mică a scriitorului Rodion Markovits, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la stingerea sa din viaţă. La Sinagoga din Satu Mare a avut loc lansarea traducerii în română
a uneia din cărţile scriitorului, În grădina mamei mele, tălmăcită de Felician Pop. La
ambele manifestări au participat oficialităţi locale, membri ai comunităţii sătmărene şi
ai Centrului Judeţean amintit.
Coresp. ADRIAN BEŞA, preşedinte C.E. Satu Mare

la un nivel decent de toleranţă.
Pentru că unii au nevoie de ţapi ispăşitori pentru propriile lor neîmpliniri.
Pentru că ceva şocant trebuie să se
întâmple din când în când pentru ca atenţia să fie sustrasă de la nevoile importante
de zi cu zi.
• DIN FERICIRE!
După Holocaust, avem un Stat Israel.
Recent, populaţia evreiască a lumii
a atins din nou cifra de 14 milioane, aşa
cum fusese înainte de cel de-al Doilea
Război Mondial.
Poporul israelian şi-a câştigat toate
războaiele împotriva oponenţilor săi şi
chiar şi cei care ne urăsc trebuie să ne
respecte, nu ca prieteni ci ca duşmani.
Ştiinţa, inteligenţa şi finanţele evreieşti fac lumea să meargă tot înainte şi
o vor face să meargă până la sfârşitul
timpurilor.
La toate acestea au contribuit și
eforturile, operele şi faptele profesorului
ELIE WIESEL.
AM ISRAEL HAI!
PETRU GANZ
profesor de limba engleză

Matineu cultural

Activitatea de cult YACHAD din cadrul Comunităţii Evreilor din Iaşi a sărbătorit
pe 2 septembrie Ziua Europeană a Culturii Iudaice printr-un matineu cultural dedicat
prezentării cărţii “Un aşkenaz între România şi Eritreea”, scrisă de Dova Cahan,
în memoria tatălui ei Herşcu Şaim Cahan, un cunoscut militant sionist şi filantrop,
constrâns să părăsească România imediat după instalarea comunismului şi să se
refugieze împreună cu familia în Eritreea.
Dova Cahan, invitată de onoare a matineului ieşean, s-a născut la Bucureşti şi
în februarie 1948 a plecat împreună cu părinţii la Asmara. În Eritreea a trăit până la
vârsta studenţiei. La Iaşi, lucrarea a fost prezentată de profesorul Minel Marcu, care a
arătat că Herşcu Şaim Cahan a militat pentru educarea şi pregătirea tineretului pentru
cultivarea pământului şi, în general, pentru practicarea agriculturii în viitorul stat al
evreilor. Indiferent că s-a aflat în România sau în Eritreea, Herşcu Cahan a căutat
să-şi ajute semenii cu bani şi alimente, atunci când ei se aflau în nevoie.
Dova Cahan a făcut o succintă prezentare a tatălui ei, Herşcu Şaim Cahan, caracterizându-l astfel: “un bărbat jovial, volubil, dinamic, cu calităţi umane deosebite, iubit
de toţi cei care l-au cunoscut. Modest, harnic, săritor atunci când era nevoie, fără să
aştepte recunoştinţă, fără să considere că trebuia să rămână în istorie”.
Matineul cultural de la Iaşi s-a încheiat cu oferirea de cărţi cu autograf, din partea
autoarei.
MARTHA EȘANU
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Dr. Etelka Tusa, supravieţuitoare a Holocaustului:

„Am lucrat la fabrica de armament din Auschwitz”
La intrarea în noul muzeu evreiesc din Târgu Mureş, inaugurat de
curând – o adevărată bijuterie – se află fixată o plăcuţă. Inscripţia este
modestă: Dr. Etelka Tusa şi Adam, Judith Chirvăsuţă şi Mircea. Este
numele donatorilor datorită cărora s-a putut realiza muzeul.
„De fapt – ne spune dr. Etelka Tusa
– fondurile au provenit de la sora şi
cumnatul meu, Judith şi Mircea. Eu am
fost moştenitoarea lor şi m-am gândit că
un muzeu evreiesc la Târgu Mureş le va
păstra cel mai bine memoria. Din păcate,
din cele patru persoane ale căror nume
sunt trecute pe plăcuţă, singura în viaţă
sunt eu”.
– Sunteţi printre foarte puţinii supravieţuitori ai Holocaustului rămaşi în viaţă.
Ce anume vă aduceţi aminte?
– Chiar dacă am 92 de ani, unele
lucruri nu ţi se şterg din memorie şi Au
schwitzul, suferinţele deportării – în nici
un caz, chiar dacă nu îmi amintesc chiar
totul. Eu sunt născută în Dej, dintr-o familie evreiască medie, cu mai mulţi copii.
Tatăl meu, Abraham Hirsch, comerciant
de cherestea, a rămas văduv de două
ori, s-a căsătorit de trei ori, aşa că am
avut şi fraţi vitregi, de care însă m-am
apropiat; cel mai mult – de sora mea mai
mică, Judith. Nu eram foarte religioşi, dar
ţineam la tradiţii. În martie 1944 armatele
germane au intrat în Ungaria (din care făcea parte şi Ardealul de Nord) şi a început
persecuţia brutală şi masivă a evreilor.
Aveam 18 ani, tocmai terminasem liceul
şi am dat bacalaureatul. La Cluj exista
un liceu evreiesc. Pe la începutul lunii
mai am fost obligaţi să intrăm în ghetoul
organizat în pădurea Bungur. Practic,
am stat sub cerul liber, fiecare familie
a încercat să-şi improvizeze un fel de
cort, un adăpost provizoriu. Jandarmii şi
nyilaşiştii locali au avut un comportament
oribil faţă de locuitorii ghetoului, bărbaţi şi
femei, care, suspectaţi că şi-ar fi ascuns
bunurile, au fost supuşi unor torturi îngrozitoare. Apoi, ne-au înghesuit în trenuri,
în vagoane de marfă şi ne-am trezit la
Auschwitz.
– Aţi stat în permanenţă acolo sau
v-au dus în alte lagăre?
– Am stat la Auschwitz până când
armata sovietică ajunsese foarte aproape
de lagăr. Atunci ne-au evacuat. Dar ceea
ce aş vrea să subliniez este că supravieţuirea mea s-a datorat în primul rând
faptului că am fost tot timpul împreună cu
sora mea, Judith. Am făcut orice ca să nu
ne despartă şi când, la un moment dat,
ne-au repartizat în două grupe diferite,
am reuşit să mă strecor înapoi acolo unde
era sora mea. Ea mi-a fost un ajutor de
nepreţuit, era foarte descurcăreaţă şi m-a

scăpat din multe situaţii. N-am plecat de
la Auschwitz, deoarece ne-au repartizat
să lucrăm la fabrica de armament din
apropierea lagărului. Iniţial, aceasta a fost
construită de firma Krupp, pe baza unei
înţelegeri cu Albert Speer, ministrul înarmării şi producţiei de război a celui de-al
Treilea Reich. Mai târziu, Krupp a cedat-o
societăţii Weichsel-Union-Metallwerke.
Aici se fabricau mai ales obuze şi eu cu
sora mea am ajuns la secţia de prese.
Nu era o muncă uşoară dar, ţinând cont
de importanţa producţiei de armament,
ne mai dădeau nişte raţii în plus faţă de
hrana mizerabilă din lagăr. Probabil că
şi acest fapt ne-a ajutat să supravieţuim.
La fabrică lucrau mii de femei, nu
numai evreice. De pildă, alături de mine
era un grup de tinere poloneze, aduse
aici ca forţă de muncă. Nu aveam voie
să vorbim cu ele. Supraveghetorii, maiştrii
erau nemţi. De ceea ce se temeau cel mai
mult era sabotajul. De fiecare dată când
se strica vreo maşină, strigau „sabotaj,
sabotaj”. Adevărul este că nu strigau
degeaba, existau tentative de sabotaj. În
această fabrică au fost şi nişte eroine. Ele
lucrau la secţia unde se încărcau obuzele
cu praf de puşcă şi au furat cantităţi de
substanţe pe care le-au dat în secret
membrilor Sonderkommando-ului care
lucra la crematorii. Aceştia aflaseră că SS
se pregătea să îi execute şi, în octombrie
1944, au organizat o revoltă, iar cu ajuto-

Albumul bilingv „American Jewish
Joint Distribution Committee. Un secol
de activitate în România/A Century of
Activity in Romania” (editoare: dr. Natalia Lazăr şi dr. Lya Benjamin; consultant
foto: dr. Anca Tudorancea; traducător:
George Weiner; concept grafic: dr. Irina
Spirescu), publicat în 2016 de CSIER prin
Editura Hasefer, a cunoscut, anul acesta,
o ediţie revizuită şi adăugită. Noul volum
a fost lansat la sediul JCC Bucureşti, cu
prilejul aniversării parteneriatului de peste
100 de ani dintre conducerea comunităţilor evreieşti din România şi organizaţia
mondială JDC, eveniment consemnat în
paginile „Realităţii Evreieşti”.
Noua ediţie, revizuită şi adăugită,
prezintă un format mai amplu şi un număr mai mare de pagini. Introducerea
editoarelor este extinsă prin actualizarea
surselor documentare şi menţionarea
decorării organizaţiei JDC cu Ordinul
„Meritul Cultural” în grad de Comandor,
la 24 august 2017, de către preşedintele
României, Klaus Iohannis. Secţiunile grupate cronologic şi tematic sunt precedate,
de data aceasta, de un scurt istoric şi sunt
îmbogăţite vizual prin fotografii, hărţi şi

documente suplimentare. Un exemplu: în
contextul apariţiei prezentei ediţii în anul
Centenarului Marii Uniri este inserată

„Muzica poeziei
şi poezia muzicii”

Sub acest generic, la Salonul Cultural Mihail Sebastian al JCC din Capitală
a avut loc o după-amiază literar-muzicală, moderată de amfitrionul său, Zigu
Tauberg. Dr. Liana Tauberg a vorbit despre creaţia tânărului compozitor Bogdan
Pintilie, autor al baletului „Moartea căprioarei”, inspirată de poemul cu acelaşi
nume de Nicolae Labiş. După ce auditoriul a ascultat muzica, sora poetului,
Margareta Labiş, a descris împrejurările
în care au fost scrise versurile.
Membri ai cenaclului au citit din creaţia proprie. Actorii Doina Ghiţescu şi
Constantin Nasta au interpretat cântece
şi poezii.
Coresp. ZIGMUND TAUBERG

Albumul „JOINT, un secol de activitate
în România”, ediţia a II-a

scrisoarea Reginei Maria a României,
care îi mulţumea preşedintelui de atunci
al JDC, Felix M. Wartburg, pentru ajutorul
acordat de JDC suferinzilor de război din
România.
Astfel, noua ediţie a albumului devine
o referinţă importantă pentru înţelegerea
activităţii de peste un secol a JDC în
România.
CLAUDIA BOSOI

rul prafului de puşcă au reuşit să arunce
în aer unul dintre crematorii. Cele patru
femei implicate au fost prinse şi spânzurate. În ianuarie 1945 ni s-a dat ordin să
ne încolonăm şi să plecăm. M-am sfătuit
cu sora mea dacă nu ar fi mai bine să ne
ascundem şi să rămânem, dar ne-a fost
teamă ca nu cumva cei rămaşi în urmă să
fie executaţi, astfel că am plecat, şi după
un marş obositor, am ajuns la Ravensbrück, de fapt un lagăr mai mic de lângă

acesta, Malchow. Când, în aprilie 1945,
au vrut din nou să ne ducă mai departe,
deoarece Armata Roşie se apropia, am
decis să fugim. Ne-am ascuns într-o
pădure şi acolo ne-au eliberat ruşii. Am
ajuns acasă abia în octombrie 1945.
– Ce s-a întâmplat mai departe?
– Am urmat Facultatea de Medicină,
unde m-am specializat în ortopedie şi am
lucrat în acest domeniu până la pensionare. M-am căsătorit şi am avut o viaţă
de familie frumoasă.
– Aţi fost printre cei care nu aţi pregetat să vorbiţi despre experienţa dv.de
la Auschwitz.
– Da, aşa este. Am dat numeroase
interviuri, am vorbit la evenimente, comemorări. Consider că este o obligaţie a
noastră, a supravieţuitorilor, să dezvăluim
această tragedie cumplită a evreilor din
Europa. Generaţia mai tânără trebuie să
o cunoască.
În 2015, preşedintele Klaus Iohannis
i-a acordat doamnei dr. Etelka Tusa Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în
grad de Cavaler.
A consemnat EVA GALAMBOS

ProEtnica 2018 – prezenţă evreiască
de succes

(Urmare din pag. 7)

despre importanţa
proiectului Poduri-

le Toleranţei.
„Vreau să vă spun că pentru mine, ca
preşedinte al B’nai B’rith România, cel
mai important lucru este buna colaborare cu F.C.E.R. Proiectul major pe care
îl organizăm anual se numeşte Podurile
Toleranţei. De-a lungul timpului, acest
proiect s-a desfăşurat şi în Parlamentul
României, şi la Administraţia Prezidenţială, şi la Banca Naţională a României.
Ultima temă pe care am abordat-o a fost

contribuţia minorităţilor etnice la dezvoltarea Europei. Proiectul este, de altfel,
unul european, iar România este ţara
care l-a dezvoltat cel mai mult. În final, îi
mulţumesc domnului preşedinte Vainer
pentru sprijinul acordat acestui proiect“,
a spus José Iacobescu.
În finalul sesiunii ştiinţifice, Aurel Vai
ner le-a mulţumit tuturor celor prezenţi
pentru informaţiile şi datele istorice prezentate şi şi-a exprimat optimismul cu
privire la viitorul minorităţilor naţionale
şi la dezvoltarea României, în general.

Oaspeţi de peste hotare la Căminul Rosen
Aktion Suhnezeichen Friedensdienst
(ASF) este o organizaţie internaţională
care oferă tinerilor, şi nu numai, posibilitatea de a descoperi noi orizonturi, de
a cunoaşte alte ţări, alte culturi, istoria
acelor locuri şi de a crea legături de prietenie prin activităţi comune. Totodată,
ASF acordă o atenţie specială victimelor
Holocaustului. Recent a organizat o
tabără de vară la Bucureşti, la Caminul
Rosen. Am primit astfel vizita unui grup
de 14 persoane din Germania, Olanda,
Belarus, un israelian care locuieşte în
Germania şi un ucrainean care locuieşte
în Polonia. Aveau
între 18 ani şi 33 de
ani, dar şi doi tineri…
de peste 60 de ani,
Ulrike şi Helmut, care
au fost printre cei mai
dinamici.
Ne-au vizitat în
camerele noastre,
purtând numeroase discuţii despre
condiţiile de trai din
perioada interbelică,
din timpul războiului
şi despre situaţia actuală. La mine, de pildă, au fost Saskia,
Anna şi Marie apoi Christin şi Helmut,
care m-au întrebat despre formele de
manifestare ale antisemitismului, despre
cum am trăit în perioda legionaro-antonesciană, cum a fost în perioada comunistă, despre revoluţia din 1989, ce s-a
schimbat în prezent şi desigur despre
viaţa la Căminul Rosen. Au fost foarte
impresionaţi de activităţile noastre de socializare şi în special de spectacolele de
teatru scrise şi interpretate de rezidenţii
Căminului. Au avut de altfel ocazia să
asculte, pe această temă, o prezentare
detaliată, inclusiv filmări, făcute de Paul
Dunca.
Un moment special a fost excursia
la Mogoşoaia, unde am luat masa la
iarbă verde. Un altul a fost spectacolul

de pantomimă prezentat de ei, ocazie
cu care ne-au acordat diferite distincţii:
Dorotea – „Regina dansului”, domnul Segal – „Ambasador al culturii iudaice”, Iudit
– „Doamna cool”, Mihaela – „Mămica” şi
subsemnatul, „Povestitorul” – probabil
pentru că am vorbit prea mult!
Am sărbătorit împreună Kabalat Şabat
şi atenţie… am pregătit împreună Hala,
care a ieşit excepţională! Master-chef a
fost Arnon.
Ar mai fi multe de spus: Anna şi Raphaela ne-au oferit un concert de pian,

s-au organizat jocuri de societate, am
cântat şi am dansat împreună, ne-au
oferit dulciuri, specialităţi din ţările lor,
iar în seara de rămas bun, la cererea lor,
le-am făcut recomandări de viaţă şi le-am
transmis urări pentru viitor.
Să menţionăm că, pe toată perioada, au funcţionat pe post de translatori
G. Perrotta, Ana, Nicoleta, Roxana şi
Stela.
La despărţire, când mulţi dintre noi
aveau ochii umezi, ne-au promis că vor
reveni şi la anul.
Am petrecut împreună cu oaspeţii
noştri două săptămâni de mare bucurie.
Alături de ei ne-am simţit şi noi mai tineri,
am uitat chiar şi de problemele noastre
medicale!
POMPILIU STERIAN
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Festivalul „Strada Armenească” la ediţia a V-a

Mai întâi a fost Strada şi apoi Festivalul, spun
organizatorii. Festivalul „Strada Armenească”, unul
dintre reperele peisajului festivalier din capitală, a
ajuns la ediţia a V-a. În fiecare vară, preţ de câteva
zile, o bucată din această stradă plină de istorie se
închide pentru maşini şi se deschide larg pentru
oameni, pentru muzică şi dans, pentru a arăta
trecătorilor tradiţiile armenilor, dar şi pe cele ale
prietenilor acestora.
Între prieteni îi găsim negreşit pe evrei, care
vin să bucure şi ei publicul cu muzică şi dansuri
tradiţionale, cu gustări din bucătăria evreiască,
dar şi cu nelipsita înţelepciune evreiască, pe care
o găsim din plin în cărţile publicate de Editura
Hasefer.
„Suntem aici în fiecare an cu noutăţile noastre
editoriale, titluri apreciate atât de evrei cât şi de
publicul larg. Ne bucurăm aici de fiecare dată de
o mare afluenţă de public, de dimineaţă până seara
târziu”, mi-a spus Dan Vecsler, în faţa standului Editurii
Hasefer.
O altă tradiţie a Festivalului „Strada Armenească”
este prezenţa Centrului Comunitar Evreiesc din
Bucureşti, la standul căruia trecătorii se opreau pentru
o brăţară personalizată cu litere din alfabetul ebraic
sau pentru o bucată de maţa, care a făcut casă bună
cu baclavaua de la vecinii şi prietenii armeni.
Apogeul prezenţei evreieşti la Festivalul „Strada
Armenească” a fost însă concertul susţinut de Bucharest Klezmer Band, cu Maia Morgenstern, invitat
special.
Înainte de concertul cunoscuţilor klezmeri, atmosfera a fost „încinsă” în stil evreiesc de trupa de dansuri
israeliene Haverim a F.C.E.R. şi C.E.B.
„Vă mulţumim că
avem şansa de a
participa din nou la
Strada Armenească.
Este o adevărată bucurie pentru noi. Am
venit, bineînţeles, cu
formaţia Bucharest
Klezmer Band, dirijată
de Bogdan Lifşin, pe
care o cunoaşteţi cu
toţii, dar am venit anul
acesta şi cu o formaţie
nouă: Haverim, trupa
noastră de dansuri
israeliene”, a spus în
deschiderea momentului artistic Silvian
Horn, vicepreşedinte
C.E.B. şi manager al
formaţiei.
Într-un amestec de
tradiţional şi modern,
spectacolul plin de
vitalitate al tinerilor
de la Haverim s-a încheiat, inevitabil, nu
Silviu Vexler (stg.) şi
pe scenă, ci în public,
Varujan Pambuccian (dr.)
acolo unde cei mai

Bucharest Klezmer Band

curajoşi s-au prins într-o horă, urmând mişcările exersate ale dansatorilor.
Silviu Vexler, deputatul F.C.E.R. în Parlamentul
României, s-a adresat la rândul său publicului, vorbind
despre prezenţa evreiască în festival, dar şi despre
prietenia dintre evrei şi armeni. „În primul rând, urez
La mulţi ani Festivalului Strada Armenească. Nu e
puţin lucru să ajungi la ediţia a V-a cu un festival de
cultură ca acesta. Eu vin aici încă de la prima ediţie
şi mă bucură să observ că în fiecare an publicul este
mai numeros.
Cei doi Varujan aici de faţă, domnii Varujan Pambuccian şi Varujan Vosganian, au un mare merit pentru
promovarea culturii armene. Această stradă are viaţa
şi istoria ei, formate de-a lungul multor ani. Viaţa Străzii
Armeneşti a fost dată însă de oamenii care au trăit
aici. Tot acest perimetru din Bucureşti este cu totul
deosebit. Astăzi aveţi ocazia să vedeţi o parte din
sufletul nostru, al celor care au fost vecini cu strada
Armenească, prin spectacolul celor de la Bucharest
Klezmer Band, al Orchestrei Teatrului Evreiesc de Stat,
alături de invitata noastră specială Maia Morgenstern.
Închei prin a vă spune că de curând Teatrul
Evreiesc de Stat a împlinit 70 de ani de la înfiinţarea
sa ca instituţie culturală reprezentativă a Bucureştiului,
prilej cu care TES a fost decorat de preşedintele României, Klaus Iohannis. Profit şi eu de ocazie pentru a
o felicita public pe actriţa Maia Morgenstern, managerul teatrului, pentru primirea Ordinului Meritul Cultural
în grad de Mare Ofiţer. Evident, îi felicit pe toţi cei care
şi-au pus viaţa şi sufletul în slujba acestui minunat
teatru, pe care vă invit să îl vedeţi”, a mai spus Silviu
Vexler.
Pe toată strada Armenească s-au auzit apoi
acordurile muzicii klezmer şi binecunoscutele versuri
ale pieselor tradiţionale evreieşti, într-un concert cu
adevărat electrizant, care a durat, la cererea publicului,
mai mult decât era programat.
Festivalul „Strada Armenească” s-a bucurat şi anul
acesta de prezenţa mai multor minorităţi etnice în
centrul Bucureştiului, de spectacole de teatru, muzică,
dans, ateliere creative, de un tur ghidat prin Cartierul
Armenesc şi în Catedrala Armenească, de standuri cu
specialităţi armeneşti şi de o atmosferă extraordinară,
preţ de trei zile, în inima Bucureştiului.
GEORGE GÎLEA

„Prosit-Lehaim” – „Berea prieteniei”
germano-israeliană

Cu prilejul celei de a 70-a aniversări a independenţei Israelului, Ambasada germană din această ţară a
dorit să ofere un dar special israelienilor. Aşa a luat
naştere „70” sau „berea prieteniei”, băutură creată
de fabrica de bere Alexander din Emek Hefer (Israel)
şi echipa de la Faust Brauhaus din Bavaria. Fabrica
germană funcţionează de peste 360 de ani şi are o
tradiţie binecunoscută pe plan intern şi internaţional.
Fabrica Alexander din Israel este o întreprindere
„start-up”, dar care a cucerit de-acum multe premii.
Maestrul berar israelian Ori Sagi a avut un interesant
parcurs în viaţă. Este un fost comandant al escadronului „Apache” din Forţele Aeriene Israeliene. Întotdeauna i-a plăcut berea, astfel că, înainte de a ajunge
producător, a devenit degustător profesionist de bere.
Recent, Sagi l-a găzduit pe colegul său german, Cornelius Faust, pentru a realiza împreună sortimentul
comun de bere în onoarea statului evreu. „Dacă nici
o iniţiativă nu a reuşit să aducă pacea în Orientul Mijlociu, poate berea va avea succes”, a declarat Sagi
la lansarea oficială a produsului germano-israelian.
„Prietenia dintre germani şi israelieni este un fapt
cunoscut, nu este o noutate, dar mă gândesc: dacă
popoarele din Orientul Mijlociu vor bea mai multă
bere, prietenia se va instala mai repede în regiune”, a
spus el. Noul sortiment a fost prezentat în cadrul unei
recepţii, organizate la reşedinţa din Herzlia a ambasadorului german. „70 este o bere care ne invită să
celebrăm relaţiile bune, fericirea şi prietenia”, a spus

la rândul său Cornelius Faust la recepţie.
Cu un pahar cu noua băutură în mână, ambasadorul Clemens von Goetze, aflat la sfârşitul mandatului,
a spus că noua bere este cel mai bun exemplu de „cât
de puternici putem deveni dacă colaborăm. Nu este
vorba numai de o simplă cooperare, ci de a combina
forţele, în acest caz pentru o singură băutură cu malţ”,
a adăugat el.
Chiar dacă recepţia a fost organizată în exclusivitate pentru a prezenta diplomaţilor şi altor demnitari
„berea prieteniei”, ambasadorul s-a referit în câteva
cuvinte şi la Holocaust. „Israelul şi Germania sunt
separate, dar şi legate prin catastrofa Şoahului. Şi
ceea ce am realizat între naţiunile noastre în cei 53 de
ani de relaţii diplomatice şi în cei 73 de ani de la Şoah
este remarcabil, un miracol în istorie”, a spus el. (E.G.)
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Catalogul „Viitorul
Memoriei”, lansat în cinci
oraşe din România

În ianuarie 2017, la Bucureşti a fost lansat proiectul
„Viitorul Memoriei”, un ciclu de manifestări artistice, filme,
expoziţii, mese rotunde având ca scop păstrarea memoriei
Holocaustului (manifestarea a fost reflectată pe larg în
„Realitatea Evreiască”). Organizat de Olga Ştefan (Elveţia)
împreună cu mai multe instituţii culturale şi educative româneşti şi evreieşti, proiectul a căpătat o mare anvergură, fiind
prezent şi în alte oraşe ale ţării – Oradea, Cluj, Iaşi – precum
şi în Republica Moldova.
Succesul proiectului a determinat-o pe organizatoare să
îl continue şi în acest an. Astfel, sub titlul „Rezistenţa – Viitorul Memoriei, proiectul pentru comemorarea Holocaustului
prin artă şi media în România”, au fost abordate subiecte
legate de forme ale rezistenţei evreieşti faţă de legile rasiale
şi persecuţiile evreilor şi romilor. În afara celor abordate cu
un an în urmă, s-au mai adăugat o serie de evenimente
educaţionale organizate la Cluj, Mediaş, Oradea şi Bucureşti. În acelaşi timp, s-a lansat şi un catalog în care sunt
reproduse creaţii artistice având ca temă Holocaustul, cu
accentul pe specificul local, reprezentând o trecere în revistă
a manifestărilor din 2017. Un mare spaţiu se acordă istoriei
orale, respectiv memoriilor supravieţuitorilor sau urmaşilor
lor, ale unor victime ale Holocaustului care au lăsat în
urmă însemnări, mărturii, fragmente de jurnale sau diferite
tipuri de ilustraţii. Toate acestea au constituit surse pentru
organizarea unor noi dezbateri şi ateliere, multe dintre ele
implicând elevi şi studenţi. Au fost de asemenea proiectate
filme documentare şi artistice având ca temă Holocaustul.
Lansarea catalogului a avut loc la Cluj la 23 mai a.c. cu
proiectarea la Casa Tranzit a documentarului „Iluziile mele”,
o întâlnire cu rezidenţi ai Căminului ”Rosen” din Bucureşti,
care şi-au povestit amintirile din perioada Holocaustului
(regia Olga Ştefan), urmată de o discuţie despre iniţiativa
”Viitorul Memoriei”.
La Mediaş (unde mai trăiesc câţiva evrei dar, datorită iniţiativei unui mic colectiv inimos, se realizează o activitate de
răspândire a tradiţiilor evreieşti) au fost organizate, în fosta
Casă a Rabinului, ateliere cu elevi de liceu despre rezistenţa
evreiască şi a romilor. Lansarea catalogului a avut loc pe 26
mai la Sinagoga din localitate, au fost prezentate platforma
„Viitorul Memoriei” şi proiectul Traces. Au fost proiectate mai
multe documentare, urmate de dezbateri.
La Oradea, programul a fost complex, la eveniment
alăturându-se şi asociaţia Tikvah. A avut loc un tur ghidat
„Artişti şi scriitori evrei orădeni, repere de memorie din arhivele platformei Viitorul Memoriei şi ale Asociaţiei Tikvah”.
Turul a pornit din Parcul Bălcescu, unde se află statuia Evei
Heyman, supranumită „Ana Frank a Oradei”, victimă a Holo
caustului. La Sala de conferinţe a Bibliotecii din Oradea a
fost lansat catalogul şi a avut loc un dialog despre platforma
„Viitorul Memoriei”, fiind prezentate şi două filme, printre
care unul făcut după Jurnalul Evei Heyman. La Bucureşti,
evenimentul s-a desfăşurat atât la Centrul Replika, unde
a avut loc şi o întâlnire cu eroii filmului „Iluziile mele”, cât
şi la SNSPA, unde prezentarea filmului a fost urmată de
dezbateri.
Catalogul în sine cuprinde peste 120 de pagini şi este
o reflectare detaliată a tuturor evenimentelor organizate în
2017, grupate pe oraşe. Olga Ştefan explică în „Introducere”
de ce a considerat necesară lansarea acestui proiect: „El s-a
născut din necesitatea de a confrunta adevărurile trecutului
care au fost ţinute zeci de ani sub tăcere în România şi Republica Moldova, ca şi în majoritatea ţărilor Europei de Est.
Activităţile noastre artistice şi expoziţiile au prezentat lecţii
de istorie care să înlesnească transformarea prezentului şi,
sperăm, a viitorului; au dezgropat numeroase noi biografii
ale celor uitaţi, şi, în ultimă instanţă, au provocat o mai bună
autocunoaştere ca şi o mai bună relaţie cu trecutul”.
Răsfoind catalogul, poate cele mai interesante materiale
sunt memoriile unor supravieţuitori, atât cei din Ardealul de
Nord, deportaţi în lagărele de pe teritoriile poloneze sau
germane, cât şi cei care au trecut prin suferinţele din Transnistria. Mai puţin cunoscute sunt materialele referitoare la
evreii din Basarabia, precum şi cele referitoare la situaţia
romilor deportaţi în Transnistria. De-altfel, în 2017, proiectul
„Viitorul Memoriei” a durat la Chişinău patru zile.
În ceea ce priveşte Oradea, este dureros de citit relatarea
privind soarta pictorilor evrei din acest oraş. Mulţi dintre ei,
cunoscuţi pe plan european, au pierit la Auschwitz sau în alte
lagăre, împreună cu restul populaţiei evreieşti din Oradea,
lăsând un imens gol în istoria culturală a oraşului. Situaţia
evreilor din Cluj şi din Iaşi este reflectată prin memoriile
unor supravieţuitori.
Catalogul este bogat ilustrat deoarece include biografiile
şi operele unor artişti care au ales ca tematică deportările,
lagărele, pogromul din Bucureşti. Astfel, în catalog figurează
creaţii ale lui Marcel Iancu, Hedda Sterne, Leon Misosniky,
Benno Friedel, Samy Briss, Willy Pragher, Alex Leon, Josef
Biro, Tibor Erno, Barat Moric, Paul Fux, Erno Grunbaum,
fragmente din filme produse pentru platformă şi o serie de
documente de la expoziţiile organizate în 2017.
EVA GALAMBOS
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Baruch Finkelstein din nou
la Bucureşti

Celebrul cantor Baruch Finkelstein,
din Sankt Petersburg, i-a încântat din nou
pe membrii Centrului Comunitar Evreiesc
din Bucureşti, de data aceasta cu un prilej
special: primul Şabat al anului 5779.
Pentru cei prezenţi a fost şi o ocazie
de a intra ceva mai devreme în atmosfera
mult-aşteptatului (şi deja încheiatului)
Festival Shalom Ierusalim. Asta pentru
că, după întâlnirea de la JCC, Baruch Fin-
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ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti
kelstein a fost unul dintre invitaţii speciali
de pe scena festivalului din Parcul Regele
Mihai I (Herăstrău), care a bucurat atât
de mulţi oameni.
„Baruch Finkelstein ne onorează
cu prezenţa, venit tocmai de la Sankt
Petersburg, pentru acest Şabat special
şi pentru participarea sa la Shalom Ierusalim. Domnia sa a mai fost la noi, chiar
la prima ediţie a festivalului, şi acum ne
bucurăm din nou de prezenţa sa, dovadă
că i-a plăcut la noi”, a spus directorul JCC
Bucureşti, Adrian Gueron.

Poţi alege între limba ebraică pentru
adulţi (începători - nivel zero, intermediari, avansaţi) şi pentru copii, engleză,
idiş, fitness, Krav Maga (arte marţiale de
autoapărare israeliene), pilates, cursuri
de dans cu trupa de dansuri israeliene
Hora.
Participarea se face numai pe bază
de înscriere prealabilă, în limita locurilor
disponibile. Informaţii despre program şi
contribuţia de participare pe www.jcc.ro.

Din viitorul apropiat

Au început înscrierile la Bereshit 17
- Braşov!
Ca de obicei, v-am pregătit profesori deosebiţi, subiecte interesante şi
atmosferă evreiască. Contribuţie redusă

#cursurilejcc
Din 8 octombrie, la Centrul Comunitar
Evreiesc (JCC) Bucureşti reîncep cursurile.

#bereshit17

Baruch Finkelstein

de participare pentru înscrierile timpurii,
până cel târziu 7 octombrie! Vă aşteptăm.
Info & înscrieri: www.jcc.ro.
ADRIAN GUERON

Rafael Shaffer şi de oficiantul de cult
Albert Lozneanu, care s-a ocupat de
pregătirea religioasă a tânărului Bar
Miţva.
Întâlnirile în comunitate au continuat
în perioada 9-13 august, atunci când JCC
Iaşi a organizat, la Complexul „Parcul cu
pini” din Moineşti, tabăra pentru familii cu
copii „Mahane Mişpahot”, care a prilejuit
participanţilor, cu vârste de la 2 ani la 17
ani, petrecerea câtorva zile de neuitat, în
care să se cunoască mai bine şi să lege
durabile prietenii.
Activităţile desfăşurate în cadrul ta
berei au fost diverse şi pentru toate gusturile, copiii şi părinţii s-au distrat în compania madrihim-ilor (Albert, Benjamina,
Denisa, Diana, Rozina şi Silvian) şi au
avut ocazia să înveţe lucruri interesante

despre valorile familiei evreieşti, să facă
desene despre sărbătorile evreieşti petrecute în propriile familii, să confecţioneze
brăţări, să pregătească hala tradiţională
pentru Şabat, să-şi testeze îndemânarea
într-o „căutare de comori”, să ne încânte
cu frumoase momente artistice, într-un
inedit concurs de talente şi, nu în ul-

timul rând, să se distreze la piscină şi pe
terenul de fotbal. Excursia organizată
în cadrul taberei i-a încântat deopotrivă
pe copii şi pe adulţi, fiind vizitate câteva
interesante obiective: Muzeul Etnografic
din Comăneşti, Casa memorială George
Enescu de la Tescani, Primăria Moineşti
(unde au fost vizionate o expoziţie de
fotografii şi un film documentar despre
oraşul de unde a plecat primul grup de
evrei români către Ereţ Israel) şi Cimitirul
evreiesc din Moineşti, vechi de aproape
300 de ani.
Tabăra le-a oferit celor 68 de par
ticipanţi, veniţi din şapte comunităţi
evreieşti din Moldova, prilejul să se
cunoască şi să formeze o familie mare
şi unită.
SILVIAN SEGAL

„Condiţiile de cazare din vila Bagolyvar, recent renovată, au fost irepro
şabile. Mâncarea a fost foarte bună, iar
personalul este amabil şi bine pregătit.
Am avut noroc de vreme frumoasă şi
ne-am permis să facem excursii la Salina
Praid, Sovata, într-o zi am fost la Topliţa
la ştrandul Banffi, iar în altă zi am vizitat
Mănăstirea Sf. Ilie, care a reuşit să ne
impresioneze cu grădinile ei pline de
flori, bogat colorate, dar şi cu ordinea şi
curăţenia ce domneau peste tot”, ne-a po-

vestit Cornelia Rosenzveig, responsabila
grupului din Oradea.
Împlinind vârsta de 92 de ani la
sfârşitul lunii august, am sărbătorit-o pe
venerabila supravieţuitoare Olga Gavor
care, din motive de sănătate, a rămas la
domiciliu. S-au mobilizat două persoane
care, în numele tuturor colegilor de club,
i-au făcut o surpriză plăcută, prin a-i înmâna tortul, cadoul şi florile. Cu toţii, de
la JCC şi C.E. Oradea, îi transmitem şi
pe această cale: „La mulţi ani, sănătate,
viaţă lungă şi liniştită!”
Fetele din trupa de dansuri israeliene Or Neurim din cadrul comunităţii au
fost invitate să reprezinte Comunitatea
Evreilor din Oradea la cea mai importantă
aniversare a Casei de Cultură a Sindicatelor din oraş şi anume „Aniversarea a 50
de ani de la înfiinţarea instituţiei”. Evenimentul a avut loc în ajun de Roş Haşana
şi a cuprins şi o zi dedicată colaborării
interetnice. Tinerelor dansatoare li s-a

alăturat şi Florian Chelu Madeva, muzician orădean, care a interpretat, alături
de Alexandrina, fiica sa, poeme evreieşti
puse pe muzică.
De altfel, în ultima perioadă, activitatea fetelor a fost intensă, ele participând
cu momente artistice în cadrul Festivalului Intercultural ProEtnica, la Machol, în
Ungaria, dar şi la alte evenimente private
din judeţ.
Cel mai important eveniment din ultima vreme a fost însă reinaugurarea Sinagogii Mari de Rit Ortodox, atunci când
în premieră au fost distribuite CD-urile
realizate de Ester cu Hakeshet Klezmer
Band. Albumul intitulat BERESHIT a fost
dedicat acestui mare eveniment şi a fost
realizat la iniţiativa şi cu susţinerea JDC
România.
JCC le urează tuturor cititorilor fideli
Şana Tova Umetuka 5779!
DOINA BUMBU

JCC
Timişoara

cu tot sufletul şi cu toată dăruirea, în unicul
scop de a aduce momente de bucurie
autentică. Comunitatea timişoreană îi este
profund recunoscătoare pentru acest demers, atât de rar întâlnit în zilele noastre.

Violonista Julia Semenova şi pianistul
Sorin Dogaru au oferit în dar un concert
de vară membrilor Comunităţii Evreilor din
Timişoara. A fost o seară încântătoare şi
liniştită, în compania lui Vivaldi, Grazioli,
Paganini, Prokofiev, Mozart, Kreisler şi a
altor compozitori. Repertoriul ales a fost
plin de lumină şi optimism. Deşi trăieşte şi
profesează în Germania de decenii, Julia
Semenova a rămas ataşată de Timişoara.
Concertele pe care le oferă periodic publicului din Timişoara şi Lugoj sunt pregătite

apoi, la Comemorarea victimelor Holo
caustului din acest oraş. Trecând prin trei
limbi – română, sârbă şi maghiară – dar,
desigur, şi prin engleza universală, comunicarea nu a lipsit printre participanţi. Ei
şi-au promis reciproc să continue această
colaborare şi pe viitor.

Cel de-al treilea Şabat al lunii iulie a
fost unul special la Timişoara. Peste 40
de membri ai Comunităţii Evreieşti din
Subotica (Serbia) au venit să petreacă această seară festivă în compania
prietenilor timişoreni. Cei peste 100 de
comeseni s-au simţit excepţional împreună. A fost un nou pas spre o mai bună
cunoaştere reciprocă, după ce membri
ai comunităţii bănăţene au participat la
redeschiderea Sinagogii din Subotica iar,

Barnea, Ery Pervulescu, Adina Barnea,
Mihaela Szasz, Tina Sas, Michaela Nanu,
Andrei Pârvu şi Daniel Csaky, le-a oferit
celor mari şi mici, deopotrivă, programe
atractive. Adulţii au avut şansa să afle
mai mult despre familie în Tanah, despre
primele familii evreieşti şi valorile care
le-au unit. Copiii, la rândul lor, au acumulat
numeroase informaţii necesare pentru a
înţelege spiritul unei familii evreieşti, o
familie în care respectul pentru părinţi
vine chiar din Cele Zece Porunci. Ziua de
relaxare de la Arsenal Park a fost, din nou,
una plăcută, unde curajul şi apetenţa pentru aventură ale celor mici au putut să se
manifeste liber. Kabalat Şabat şi Ziua de
Şabat, cât şi excursia la cascadă au fost
momente petrecute realmente în familie.
LUCIANA FRIEDMANN

Momente fericite în comunitate
Vara aceasta, după foarte mulţi ani,
în Comunitatea Evreilor din Iaşi a avut
loc un eveniment deosebit: o ceremonie
de Bar Miţva. Tânărul Harry Fiterman a
devenit adult din punct de vedere religios,
fiind astfel în măsură să răspundă în mod
independent pentru propriile acţiuni.
La solemnul şi emoţionantul eveniment, desfăşurat la Sinagoga Merarilor,
alături de Harry şi familia lui au fost
prezenţi numeroşi invitaţi, ceremonia
religioasă fiind oficiată de prim-rabinul

JCC
ORADEA

Intrăm plini de speranţe
în Anul Nou iudaic!

Am trecut cu toţii de vacanţa mult
visată şi aşteptată, în care am reuşit să
ne relaxăm.
Şi pentru că sănătatea este prioritatea
tuturor, membrii Generaţiei de Aur şi-au
început vacanţa în tabăra de la Borsec,
bucurându-se, timp de două săptămâni,
de compania unor prieteni vechi. Cazarea, mesele şi toate activităţile întreprinse
în cadrul taberei au avut loc în incinta
CIR Borsec, unde membrii comunităţilor
din întreaga ţară s-au reîntâlnit cu bucurie, având parte de un sejur foarte
plăcut.

Concert estival

JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro

Din Subotica la Timişoara

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

Sărbătoarea familiei la Geoagiu-Băi
Tabăra Mişpahot de la Geoagiu Băi,
pentru Banat şi Transilvania, a fost şi în
acest an un adevărat succes. Numărul
participanţilor – părinţi, bunici, copii – a
ajuns la 120. Hotelul Diana, gazdă deja
tradiţională, a fost locul ideal pentru un
program de cinci zile, care s-a axat pe
ideea de „familie evreiască”. Un grup
inimos de madrihim, format din Rebeca
Jcc Oradea
Str. Mihai Viteazu 4
Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/JccOradeaEvenimente

Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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Şcoala de vară „Personalităţi ale lumii evreieşti” Ediţia a IV-a

În perioada 15-21 iulie 2018, la C.I.R.
Be’Yahad Cristian, judeţul Braşov, a avut
loc a patra ediţie a Şcolii de vară „Personalităţi ale lumii evreieşti”, organizată de
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din
România (CSIER) al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.)
şi Centrul de Studii Israeliene „Goldstein
Goren” al Facultăţii de Ştiinţe Politice din
cadrul Universităţii din Bucureşti. Evenimentul a reunit profesori, cercetători,
specialişti în istoria evreiască, diplomaţi,

regizori, doctoranzi în istorie şi filozofie,
masteranzi în studii iudaice, licenţiaţi în
domeniile istorie, ştiinţe politice, filologie,
psihologie, filozofie, drept, teatru, grafică,
arhitectură, teologie ortodoxă, finanţe-bănci, electrotehnică, management
turistic etc.
Aşteptările participanţilor legate de
această şcoală de vară, aşa cum au reieşit din prezentările individuale, au vizat
extinderea cunoştinţelor şi adâncirea
înţelegerii asupra comunităţii evreieşti,
obţinerea de informaţii dintr-o sursă acreditată, continuarea unor studii şi proiecte
de cercetare, aprofundarea legăturilor cu
scriitorii evrei de limbă română, posibilitatea de a învăţa lucruri care nu se regă-

sesc în manualele şcolare şi transmiterea
lor copiilor sau elevilor, continuarea unor
studii şi proiecte de cercetare etc.
Directorul CSIER, Adrian Cioflâncă,
a prezentat obiectivele Şcolii de vară
– exersarea curiozităţii intelectuale,
prezentarea instrumentelor pentru întreprinderea unei cercetări moderne,
cunoaşterea surselor de informare credibile, evitarea relaţiei profesor-auditoriu
pasiv, învăţarea prin discuţii vii, nu prin
stricta transmitere de informaţii. Cuvinte
de deschidere au fost adresate
de dr. Irina Cajal, subsecretar
de stat la Ministerul Culturii, şi
de Krizbai Béla, vicepreşedintele
ICR Bucureşti.
Conferenţiarii invitaţi au provenit atât de la F.C.E.R. şi centrele
de cercetare sau universităţile din
România – dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.; Adrian Cioflâncă,
Anca Tudorancea, Lya Benjamin
(CSIER); Michael Shafir (Universitatea
Babeş-Bolyai, Cluj), Felicia Waldman (Universitatea din Bucureşti); Andrei CorbeaHoişie, Doris Mironescu (Universitatea „Al.
I. Cuza” din Iaşi); Florin Lobonţ (Universitatea de Vest din Timişoara); diplomatul
Doru Liciu; regizorul Radu Jude –, cât şi
din străinătate (Ion Popa, Universitatea din
Manchester; Sylvie Hershkovitz, Universitatea Bar-Ilan; Bat-Sheva Margalit Stern,
Institutul Schechter din Israel).
Grupate tematic, sesiunile de comunicări şi discuţiile care le-au succedat au
urmărit destinul unor personalităţi precum
Eugen Ehrlich, întemeietorul sociologiei
dreptului; avocatul Raphael Lemkin;
scriitorul Max Blecher şi proiecţia filmu-

lui „Inimi cicatrizate”; bancherul Aristide
Blank şi pianistul Dan Mizrahy, sefarzi;
şef-rabinii şi patriarhii din perioada Holocaustului, din perspectiva relaţiilor Comunităţii Evreieşti cu Biserica Ortodoxă
Română în acea epocă; rabinul Malbim;
George Mantello, un salvator al evreilor
originar din România; Wilhelm Filderman
şi violenţa antisemită.
Dr. Aurel Vaier a susţinut o comunicare privind „Evreii din România, între
istorie şi contemporaneitate”. Pornind
de la prezentarea propriului parcurs
intelectual şi profesional, de la Şcoala
româno-israelită până la treapta cea mai
înaltă, a doctoratului în ştiinţe economice,
vorbitorul a trasat liniile directoare ale
învăţământului evreiesc, formării comunităţilor, apartenenţei la religia avrahamitică
şi a pus accentul asupra temei Şcolii de
vară. A evocat personalităţi din lumea
medicală (Nicolae Cajal, Mircea Beuran,
Arthur Kreindler), din filologie şi lingvistică
(Moses Gaster, Heimann Hariton Tiktin,
Lazăr Şăineanu, Ion-Aurel Candrea,
Alexandru Graur), dar şi din literatură (un
loc special ocupându-l Mihail Sebastian,
căruia F.C.E.R. îi cultivă memoria prin
cărţile editate la Hasefer, sub îngrijirea lui
Geo Şerban, şi prin organizarea anuală a
festivalului care îi este dedicat la Brăila).
Astfel se construieşte „istoria vie”, cea prin
care „repetăm istoria trăită şi adăugăm
evenimente noi”, a conchis vorbitorul.
Atmosfera Şcolii de vară a îmbinat
rigoarea ştiinţifică şi modalităţile informale de studiu cu explicarea semnificaţiilor
Şabatului, nu numai în sala de curs, ci
şi la masa rituală (sărbătoare definită ca
„insulă în timp” de Eduard Kupferberg,

Biografia lui Aristide Blank (II)
În anturajul regelui

Cu toate problemele financiare cauzate de crahul băncii,
Aristide Blank a continuat să se bucure de o mare influenţă în
anturajul regelui Carol al II-lea, de care îl lega o prietenie încă
din perioada exilului parizian al acestuia (1927-1930), când bancherul îl susţinuse financiar. Serviciile de informaţii semnalau,
în 1934, că în cercurile politice i se spunea „marele sforagiu”
de la spatele d-nei [Elena] Lupescu, o apropiată şi a soţiei
bancherului, Vota (născută Vesnitch), americană de origine.
Un observator atent al scenei româneşti, ministrul plenipotenţiar britanic Sir Reginald Hoare, în raportul său anual pe anul
1936, privind personalităţile, reţinea despre Aristide Blank că,
„deşi nu poseda calităţile de om muncitor şi sobru ale tatălui său,
este considerat un organizator capabil şi era cunoscut şi văzut
frecvent în cercurile financiare internaţionale. Este colecţionar
de pictură şi alte obiecte de artă, ceea ce a dus la suspiciunea
din cercurile de afaceri că e mai degrabă un diletant decât un
serios om de afaceri, suspiciune care pare să fi primit confirmarea în octombrie 1931, când banca sa a suspendat plăţile”.
Diplomatul britanic mai nota că „în prezent [ianuarie 1937], dl.
Blank pare să fi revenit [la Bancă], şi se crede că banca e pe
cale să iasă din faliment. Cel puţin, el personal este pe cale de
a-şi reface averea personală”.
Eforturile de redresare a băncii s-au reluat după 23 august
1944, când Aristide Blank a căutat deblocarea averii Băncii
Blank, prin anularea actelor regimurilor dictatoriale. A căutat
iniţial sprijin din partea necomuniştilor (la 3 ianuarie 1945, îl
avea invitat la dejun pe ministrul naţional-ţărănist al Agriculturii
şi Domeniilor, profesorul Ioan Hudiţă), pentru ca după instaurarea guvernului Petru Groza să se orienteze spre comunişti.

Tatonări cu comuniştii
În aprilie 1945, Aristide Blank devenea vicepreşedinte al
comitetului de conducere al Sectorului finanţe-bănci, din Secţia
economică a A.R.L.U.S., iar în august 1945, după ce reluase
legături mai vechi (probabil, din anii 1918-1919 când viitoarea
fruntaşă comunistă lucrase ca bibliotecară la ziarul „Dimineaţa”), îi trimitea Anei Pauker (căreia i se adresa cu formula „Mult
stimată Doamnă”), un „Memoriu privind Banca Marmorosch,
Blank & Co.” Intervenţia pe lângă influenta lideră comunistă
a fost salutară, în toamna anului 1945 Aristide Blank a obţinut
deblocarea activelor băncii, anunţând reînceperea activităţii
şi plănuind despăgubirea integrală a creditorilor, după cum
semnalau organele informative ale statului, în octombrie 1945.
Anul următor, în vara 1946, Aristide Blank a tratat cu interpuşi
vânzarea acţiunilor băncii către guvernul sovietic. În pofida unui
acord de principiu favorabil al ministrului sovietic al Comerţului,
A. I. Mikoian, tranzacţia nu s-a mai încheiat, „întrucât guvernul
sovietic a sistat orice fel de achiziţii în România”, după mărturia
reprezentantului lui Blank la aceste negocieri.
În paralel cu legăturile cu sovieticii, Aristide Blank era un
vizitator frecvent al Misiunii Militare şi al Legaţiei Americane,
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Din activităţile de cercetare ale
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secretarul general al F.C.E.R. şi director
al Cancelariei Rabinice). Adrian Cioflâncă
şi-a exprimat încântarea legată de buna
comunicare şi discuţiile animate care au
dominat a patra ediţie a Şcolii de vară, ale
cărei efecte sunt vizibile în îmbunătăţirea
relaţiilor CSIER cu cercetătorii externi,
sudarea echipei existente şi legarea de
noi prietenii, CSIER fiind perceput tot mai
mult drept instituţia inconturnabilă pentru
cunoaşterea nuanţată a istoriei evreilor
din România.
CLAUDIA BOSOI

Mesaje antisemite
pe faţada
Casei Memoriale
„Elie Wiesel”

În noaptea zilei de 3 august 2018, pe
faţada Casei Memoriale „Elie Wiesel”,
din Sighetu Marmaţiei, au apărut trei
mesaje antisemite. FCER a dat imediat publicităţii un comunicat pe care îl
redăm mai jos.
„Membrii şi conducerea Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România
(F.C.E.R) îşi exprimă revolta faţă de un
nou act de ură antisemită, materializat
prin vandalizarea Casei Memoriale Elie
Wiesel din Sighetu Marmaţiei, pe a
cărei faţadă au fost scrise trei mesaje
antisemite.

vizite motivate şi de pregătirea unei călătorii în Statele Unite,
unde avea soţia şi băiatul.
Obţinând paşaportul, a putut să călătorească, timp de şapte
luni, în Europa (Franţa) şi S.U.A., revenind în ţară în ianuarie
1947. După 1948, Aristide Blank a devenit mai prudent, refuzând să mai întâlnească diplomaţi occidentali. Cu toate acestea, tocmai aceste legături anterioare, cu diplomaţi americani
şi britanici, au constituit capetele de acuzare împotriva sa, la
procesul regizat de autorităţile comuniste.

Arestarea şi procesul
A fost arestat la 18 aprilie 1952, pentru „activitate de spionaj în favoarea unor state imperialiste ostile RPR”, judecat
de Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti şi condamnat în primă
instanţă la 20 de ani temniţă grea, pentru „crima de înaltă trădare” şi confiscarea averii personale (mai 1953), iar ulterior,
la rejudecarea procesului, în urma admiterii recursului, la 3
ani închisoare corecţională, pentru „delictul contra siguranţei
interioare a statului, prin schimbare de calificare din crima de
trădare” (aprilie 1955).
Apărarea a susţinut că discuţiile cu diplomaţi americani
despre schimbările de guvern din anii 1944-1946 sau cele cu
privire la lichidarea Băncii Blank, care era o instituţie particulară,
datele referitoare la despăgubirile de război ce se cuveneau
acţionarilor americani la fabricile de hârtie de la Piatra Neamţ şi
Petreşti şi însemnările personale cu caracter economic, politic
şi militar, găsite la percheziţie, care erau material documentar
pentru un roman pe care intenţiona să-l scrie, nu erau date secrete, care să constituie infracţiunea de trădare prin divulgare de
secrete, aşa cum era definită în Codul penal şi care se raporta
doar la datele privind apărarea teritoriului, siguranţa statului sau
mobilizarea economică a teritoriului naţional.
Constatându-se că pedeapsa definitivă fusese deja executată, Aristide Blank a fost eliberat din penitenciarul Jilava, la
29 aprilie 1955, după ce trecuse prin închisoarea de la Piteşti,
rezervată pe atunci condamnaţilor pentru spionaj. Avea 72 de
ani şi era suferind, când a intrat din nou în atenţia Securităţii,
din cauza vizitelor pe care le făcea la Legaţia Franţei, de unde
primea medicamente şi corespondenţă de la soţia stabilită la
Paris.
După ce i s-a respins în mai multe rânduri viza de ieşire
din ţară (ultima oară, la 31 decembrie 1957), în martie 1958,
publicaţia românilor din exil B.I.R.E. anunţa: „Dl. Aristide Blank,
bancherul binecunoscut, a sosit la Paris. Arestat la începutul
instaurării guvernului comunist şi după ani de detenţie, a putut
să părăsească România graţie intervenţiilor organizaţiilor sioniste din lumea liberă”. La obţinerea aprobării de plecare din
România comunistă contribuiseră şi apelurile soţiei pe lângă
autorităţile franceze, Aristide Blank (care era şi Ofiţer al „Legiunii
de Onoare”) fiind vizitat la Bucureşti, în anul 1956, de membrii
unei delegaţii parlamentare franceze.
S-a stins din viaţă la Paris, în ziua în care împlinea 77 de ani.
CLAUDIU SECAŞIU

Acest act de barbarie este îndreptat
nu numai împotriva memoriei laureatului
Premiului Nobel, ci şi a întregii comunităţi evreieşti şi jigneşte supravieţuitorii
Holocaustului şi pe cele şase milioane
de victime ale acestei tragedii”.
Întrucât autorităţile locale au început
rapid cercetările, care s-au şi încheiat
între timp cu prinderea unui suspect
şi acuzarea acestuia, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România a
salutat „începerea rapidă a cercetărilor
şi deschiderea unui dosar penal şi ne
exprimăm speranţa că vinovaţii vor fi
aduşi cu celeritate în faţa justiţiei, pentru a fi condamnaţi conform gravităţii
faptelor lor”.
În comunicat se subliniază că „eficienţa cu care autorităţile locale au
intervenit pentru ştergerea mesajelor
antisemite de pe faţada casei memoriale este meritorie şi demnă de a fi subliniată, dar atenţionăm că manifestările
şi sentimentele antisemite sunt mai greu
de şters decât un înscris barbar de pe
un zid. Pentru aceasta este nevoie de
pedepsirea vinovaţilor conform legii
privind prevenirea şi combaterea antisemitismului (L157/2018), mai ales că
aceste acte revoltătoare, care au apărut
cu nici o lună înainte de a se împlini 90
de ani de la naşterea lui Elie Wiesel, nu
sunt un simplu act de vandalism, ci o
manifestare antisemită gravă”.
Ca atare, în comunicatul Federaţiei
se afirmă că „este imperios necesar ca
astfel de fapte să fie condamnate şi de
societatea civilă, pentru că numai aşa
vom putea continua să apărăm România împotriva unor manifestări antisemite crude şi violente, cum sunt cele
comise nu de mult împotriva evreilor în
numeroase alte state europene”.
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Un start-up israelian şi partenerul
său de afaceri sunt acum în măsură ca
pe lângă cele două soluţii convenţionale
– ochelarii sau lentilele de contact – să
ofere nouă o soluţie, care va schimba
radical modul în care oamenii îşi tratează
problemele de vedere. Potrivit reprezentanţilor lor, este vorba de nişte picături
care se află deja în stadiul testelor clinice.
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Picăturile care te scapă de ochelari!

Orasys Pharmaceuticals din Herzliya
este una dintre cele două companii, condusă de Elad Kedar, care a explicat că
efectele prezbitismului, care afectează
o bună parte a populaţiei de peste 45
de ani, ar putea fi eliminate de aceste
picături. Deşi ochelarii de citit sunt eficienţi, a explicat Kedar, mulţi oameni îi
consideră incomozi şi ca fiind un semn al
vârstei înaintate. „Am dezvoltat o soluţie
farmacologică de primă clasă, utilizând o
combinaţie de molecule existente deja,
utilizate pentru alte probleme oculare. Ai
pus o picătură în fiecare ochi şi poţi vedea
bine câteva ore. Poate fi foarte sigur şi
convenabil”, explică CEO-ul companiei.
Dezvoltate la Institutul de Nanotehno
logie al Universităţii Bar-Ilan din RamatGan, Nano-Drops oferă o soluţie patentată pentru corectarea tuturor erorilor de
refracţie care determină vederea neclară

– miopie şi astigmatism. În testele preclinice, care sunt realizate pe un grup de
porci, Nano-Drops a reuşit corectarea
unor dioptrii cauzate de evoluţia diabetului şi a unor dioptrii pentru miopie prin
modificarea locală a indicelui de refracţie
al corneei. În continuare, reprezentanţii
companiei au anunţat strângerea de
fonduri în vederea dezvoltării şi testării
pe subiecţi umani până la sfârşitul anului
2019.

pot evita terapia. În plus, acest medicament cu o singură moleculă realizează
activitatea a trei sau patru medicamente
separate. Dacă ar fi folosit la om, unul
dintre avantajele sale potenţiale ar fi
reducerea numărului de medicamente
diferite – fiecare având efecte secundare
proprii – la care ar trebui să fie expuşi
pacienţii cu cancer.
Celălalt aspect promiţător al acestui
nou medicament este capacitatea de a
eradica celulele stem leucemice. Aceasta

a fost mult timp o mare provocare în terapia cancerului şi unul dintre principalele
motive pentru care oamenii de ştiinţă
nu au reuşit să vindece leucemia acută.
Compania americană BioTheryX a cumpărat recent drepturile pentru acest medicament promiţător de la compania de
transfer tehnologic a Universităţii Ebraice,
Yissum. În coordonare cu echipa de
cercetare condusă de prof. Ben-Neriah,
compania se îndreaptă spre trecerea la
studiile clinice pe om.

P e u r m e l e vindecării leucemiei...

Prof. Yinon Ben-Neriah şi echipa sa de
cercetători de la Facultatea de Medicină
a Universităţii Ebraice din Ierusalim au
dezvoltat un nou produs biologic care
indică o rată de vindecare de 50% pentru
şoarecii de laborator afectaţi de leucemie
mieloidă acută – una dintre cele mai
agresive forme de cancer. Până în prezent, majoritatea medicamentelor pentru
acest tip de cancer al măduvei osoase au
fost utilizate pentru atacarea exclusivă
a proteinelor individuale ale celulelor
leucemice. Cu toate acestea, în timpul
tratamentelor, celulele leucemice îşi activează rapid alte proteine pentru a bloca
medicamentul. Rezultatul este că celulele
leucemice rezistente la medicamente se
regenerează. Spre deosebire de această
abordare ineficientă, noul medicament
dezvoltat de prof. Ben-Neriah şi echipa
sa funcţionează ca o bombă cu dispersie.
Acesta atacă simultan mai multe proteine
leucemice, ceea ce face dificil pentru
acestea să activeze alte proteine care

De unde venim?

Savanţii israelieni au descoperit recent că valurile de migraţie din Anatolia
şi Munţii Zagros din Levant au ajutat la
dezvoltarea culturii calcolitice, din Era
Cuprului, care exista în regiunea Galileei
superioare acum 6.500 de ani. Începând
încă din anul 1995, Zvi Gal, Dina Shalem
şi Howard Smithline de la Autoritatea
Israeliană pentru Antichităţi au început
excavarea Peşterii Peqi’in din nordul Israelului, care datează din Epoca Cuprului.
Echipa a descoperit zeci de morminte
în această peşteră, care are o lungime
de 17 m şi o lăţime de 5-8 m, potrivit
Science Daily. Varietatea ofrandelor şi
a artefactelor sugerează că peştera era
folosită drept centru funerar acum circa
şapte milenii. „Schimbările culturale au
apărut ca urmare a valurilor de migraţie,
a pătrunderii ideilor datorate comerţului
şi/sau a schimburilor culturale, sau sunt
invenţii locale? Acum ştim că răspunsul
este migraţia”, a afirmat Shalem.
Cercetătorii au folosit 22 de schelete
din Peştera Peqi’in, care datează din Era
Cuprului, pentru o nouă analiză genetică.
„Acest studiu a 22 de indivizi este unul
dintre cele mai ample studii ADN care au
fost realizate într-un singur sit arheologic
şi este de departe cel mai mare din Orientul Apropiat”, a precizat Hila May, unul
dintre autorii principali ai studiului. „Analiza genetică ne-a oferit un răspuns la întrebarea principală pe care am enunţat-o.
Am arătat că oamenii din Peştera Peqi’in
descindeau din cei nordici – care trăiau în
Turcia şi Iranul de astăzi – descendenţă
care nu se găsea înainte de această perioadă la fermierii din Levant”, a precizat
David Reich, unul dintre autorii studiului
de la Universitatea Harvard. „Anumite
caracteristici, precum mutaţiile genetice
care contribuie la culoarea albastră a
ochilor, nu au fost văzute în rezultatele
testelor ADN efectuate asupra populaţiilor
mai vechi”, a adăugat May.

Inovaţii în domeniul analizelor de sânge

Modul în care se efectuează analiza
celulelor sanguine şi testele de diagnosticare nu s-a schimbat de-a lungul
anilor, iar la acest lucru au lucrat cei de
la Enginneering for All (EfA). Ei dezvoltă un dispozitiv portabil, programabil,
care efectuează analize şi diagnostice
automate ale sângelui. El este destinat oricărui loc fără acces fiabil la un
laborator, electricitate sau conexiune
la internet, spune fondatorul Yoel Ezra,
fost comandant şef al unei unităţi tehnologice din cadrul IDF (forţele armate
israeliene). Platforma digitală – care
combină opto-mecanica, electrochimia
şi tehnologiile de bioinginerie – va fi
iniţial programată pentru a analiza o
anumită cantitate de sânge şi pentru a
diagnostica malaria. Aplicaţiile viitoare
ar putea susţine analize suplimentare
ale sângelui şi urinei.
Sonorapy dezvoltă o tehnologie care
să înlocuiască testele standard de dia-

gnosticare a sângelui cu un instrument
de diagnosticare a undelor sonore de tip
noninvaziv pentru detectarea agenţilor
patogeni (virusuri sau bacterii) dintr-o
singură probă de sânge. „Produsul nostru este un senzor unic, care transmite
undele de sunet de înaltă frecvenţă dintr-un organism şi ascultă sunetele care
rezonează. Fiecare agent patogen este
cunoscut ca având o semnătură unică
a sunetului, dar nu a existat niciodată o
maşină capabilă să le citească”, explică
cofondatorul Noemie Alliel. Un algoritm unic va identifica agentul patogen
folosind o bază de date pentru fiecare
boală. În câteva secunde, rezultatele
testului vor fi disponibile în punctul de
îngrijire. Teoretic, dispozitivul Sonorapy
ar putea chiar să scaneze corpul pacientului, mai degrabă decât un eşantion
de sânge, făcând procesul de diagnosticare 100% noninvaziv.

Mai multă securitate pe reţelele
de Social Media

În urma scandalului Cambridge Analytica, care a vizat datele a peste 87 de
milioane de utilizatori de Facebook, recoltate fără ştirea lor, există o preocupare
din ce în ce mai mare în ceea ce priveşte
protejarea datelor.

de partajare a călătoriilor? Descărcaţi
şi rulaţi MyPermissions şi veţi obţine o
imagine instantanee a statutului dvs. de
confidenţialitate social media.

#MyPermissions

Este important să ştiţi ce aplicaţii au
acces la datele dvs. Iar aici ne putem
referi şi la autenticitatea identităţii prietenilor din zona social media. Dacă aceste
conturi nu reprezintă persoane autentice,
imaginile şi actualizările de stare pe care
le distribuiţi pot fi utilizate fraudulos. Yossef Daar, co-fondatorul companiei Cyabra, susţine că există 140 de milioane de
conturi false pe Facebook, 38 de milioane
pe LinkedIn şi 48 de milioane de bots pe
Twitter. Clienţii săi sunt în cea mai mare
parte din zona corporaţiilor de securitate,
firme de comunicare, PR şi marketing.
Cyabra utilizează inteligenţa artificială şi
pentru a detecta ştirile false şi utilizatorii
falşi. Sute de parametri sunt analizaţi
de algoritmii Cyabra, fiecare parte fiind
individual evaluată şi compilată într-un
raport cuprinzător.

Primul pas în a rămâne în siguranţă pe
social media este să ştiţi ce aplicaţii terţe
au acces la datele dvs. Centrele MyPermissions din Tel Aviv au analizat mai mult
de 3 milioane de aplicaţii, creând o bază
de date masivă despre cine vorbeşte cu
cine în lumea aplicaţiilor. Doriţi să ştiţi
dacă aplicaţia foto are acces la locaţia
dvs. sau dacă persoanele dvs. de contact
sunt distribuite în comun cu aplicaţia dvs.

#Cyabra

Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

„Toda raba,
Rita!”

La 21 august 2018, Muzeul de
Istorie şi Cultură a Evreilor din România (MICER) a fost locul de vernisare
a expoziţiei de sculptură şi tapiserie
„Toda raba, Rita!”, eveniment organizat de F.C.E.R.-C.M., prin Dept.
Cultură, Artă, Media, C.E.B., Fundaţia Caritatea şi JDC. Artista Rita
Şapira Şain a donat Federaţiei şase
sculpturi, gest la care, în semn de
apreciere, F.C.E.R. a răspuns prin
organizarea unei ample expoziţii de
autor, deschisă timp de o lună. În
prezenţa artistei, au luat cuvântul: dr.
Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.;
Carmen-Hannah Ioviţu, directoarea
MICER; Valentina Iancu, critic de
artă şi curator la Muzeul Naţional de
Artă al României; Ana Maria Măciucă,
muzeograf în cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti.
Evenimentul a fost moderat de
dr. Aurel Vainer. Acesta a rememorat
prima întâlnire la Bucureşti cu Rita
Şapira Şain, la Muzeul Naţional al
Satului. Originară din România, artista
şi-a desfăşurat activitatea între ţara
natală şi Israel; operele ei fac parte
din colecţii private aflate în Canada,
Mexic, SUA, Elveţia. Vorbitorul a
privit donaţia celor şase sculpturi ca
pe o legătură spirituală elevată între
„creatorul de artă şi cel care o pune
în valoare”. Operele Ritei Şapira
Şain „intră în veşnicia artei plastice
româneşti şi evreieşti”, a conchis dr.
Vainer.
Carmen-Hannah Ioviţu a declarat:
„Ceea ce vedeţi la Muzeul de Istorie
şi Cultură a Evreilor din România este
doar o mică parte din sufletul şi povestea Ritei Şapira Şain, o moştenire culturală ce ne îndeamnă să păstrăm vie
inocenţa copilăriei, ne reaminteşte de
existenţa fragilă şi vulnerabilă a fiinţei
înzestrate, din fericire, cu optimism şi
speranţă. După toate ororile secolului
trecut, optimismul Ritei este emblematic: Maternitate, Inocenţă, Copil cu
mingea – sunt doar câteva din temele
predilecte explorate în mod terapeutic
de artistă, teme ale unei lumi intime,
general valabile”.
Valentina Iancu a afirmat că, după
zece ani de activitate la MNAR, şi-a dat
seama că marea majoritate a lucrărilor
al căror curator era aparţineau bărbaţilor. De aceea, şi-a orientat cercetarea
spre vocile artistice feminine din spaţiul românesc şi a descoperit lucrările
Ritei Şapira Şain, în care a identificat
teme precum ispăşirea, recunoştinţa
în faţa continuării vieţii, după tragedia
Holocaustului.
Ana Maria Măciucă a caracterizat
operele artistei israeliene drept „o
manifestare vizuală de o mare sensibilitate”, cu „rotunjimi calme, calde şi
precise”, din care transpar „tumultul
existenţial, dragostea pentru semeni”
ale omului care a trăit „în umbra morţii”,
lăsând „amprenta unei individualităţi
creatoare incontestabile”.
Autoarea le-a mulţumit tuturor celor
care au participat la organizarea evenimentului, arătându-se onorată să
verniseze o expoziţie într-una dintre
instituţiile F.C.E.R.
Preşedintele Aurel Vainer i-a înmânat artistei Medalia de Onoare
„Devotament în activitatea comunitară a evreilor din România”, pe care
este gravat textul: „Prin strădaniile
oamenilor, cetatea merge mai departe!” Totodată, directoarea CarmenHannah Ioviţu i-a oferit o diplomă
de mulţumire pentru nobila donaţie,
propunând ca Rita Şapira Şain să
proiecteze un trofeu pe care F.C.E.R.
să-l ofere celor merituoşi, unul care
s-ar putea numi „Trofeul Meritului şi al
Recunoştinţei”.
CLAUDIA BOSOI
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Centenarul şi minorităţile

„Poate că România Mare
va fi democratică”
(„Dimineaţa“, 14 octombrie 1915)

Interviu cu prof. univ. dr. Carol Iancu,
Membru de Onoare al Academiei Române
Evreii români în Primul Război Mondial, reacţia minoritarilor din toate provinciile
româneşti la Marea Unire, rolul Comitetului Delegaţiilor Evreieşti la naşterea Europei
moderne, emanciparea evreilor români au fost principalele direcţii care au focalizat
atenţia profesorului Carol Iancu, de la Universitatea din Montpellier (Franţa).
Domnia sa a ilustrat „sentimentele antantofile” nutrite de majoritatea populaţiei
evreieşti în anii neutralităţii printr-un fapt semnificativ petrecut la un miting pro-Antanta din 11 octombrie 1915 şi militantismul pentru cauză al multor intelectuali evrei.
– Care a fost filmul mitingului?
– În acea zi, Federaţia Unionistă,
una dintre numeroasele asociaţii care,
în perioada neutralităţii, 1914-1916, au
desfăşurat o vie propagandă pentru
intervenţia României alături de Antanta
spre a recupera Transilvania, a organizat
o întrunire în sala Dacia. La sfârşitul mitingului, în strigăte de „Trăiască România
Mare!”, participanţii s-au îndreptat spre
palatul regal, dar au fost opriţi în faţa
Teatrului Naţional de un cordon de militari
care a şarjat imediat. Singura persoană
ucisă în timpul acelei manifestaţii patriotice a fost Haim Silberstein, un tânăr
evreu de 18 ani, funcţionar la o casă de
comerţ. Presa vremii a acordat spaţii largi
evenimentului. „Prima victimă a idealului
nostru naţional” titra cotidianul Iaşul din
14 octombrie: „Un simbol şi o revelaţie”.

O aluzie la condiţia generală a evreilor
români se regăseşte şi în Dimineaţa din
14 octombrie: „Şi el a strigat: Trăiască
România Mare! Poate fiindcă ştia că
România Mare va fi democratică şi că un
nou soare se va ridica şi pentru ai săi...”.
Numeroşi oameni politici participanţi
la înmormântare au depus o jerbă cu
inscripţia: „Lui Haim Silberstein, România recunoscătoare”. C. Gr. Costaforu a
lansat o subscripţie publică de ajutorare
a familiei, susţinută de ziarele Adevărul
şi Dimineaţa. Printre cei dintâi care au
subscris s-au numărat C. Dissescu, C.
Dobrescu, Aurel M. Eliescu, Take Ionescu, Constantin Mille... În Parlament, unde
s-a discutat subiectul, au fost voci care
au cerut o anchetă.
– Puteţi să ne daţi câteva exemple de
intelectuali evrei activând pentru intrarea

României în război alături de Antanta?
– Fagure (Honigman), Dichter, Clarnet, Brucăr, Fermo, Millian, Graur, Husar,
Rosenthal, Sanilievici, Streitman. Primii
patru, refugiaţi, s-au afirmat la Londra
şi Paris, ultimii cinci au fost arestaţi de
autorităţile germane care, după ocuparea
Bucureştiului, la 23 noiembrie/ 6 decembrie 1917, au instalat o administraţie
militară. Numeroşi evrei cunoscuţi ca
favorabili Antantei au fost arestaţi ca
ostatici. M. Cancicov citează în cartea sa
Impresiuni şi păreri personale din timpul
războiului României , din 1921, pe ziaristul şi avocatul Stambler, cu care se afla
surghiunit „cu domiciliu forţat” la Roşiorii
de Vede şi pe care-l frecventa în pofida
punerii în gardă de către poliţie.
– S-a simţit în armată faptul că ostaşii
evrei erau lipsiţi de cetăţenie?
– Sigur că da. Evreii pământeni din
Regat, cărora, în imensa lor majoritate,
nu le erau recunoscute drepturile cetăţeneşti, erau definiţi prin articolul 7 din
Constituţia din 1879 ca „străini nesupuşi
unei protecţii străine”. Această concepţie
a fost aplicată şi în domeniul militar, unde

Început de an şcolar la Complexul Educaţional Laude-Reut

Îmbogăţit cu o „casă” nouă şi sub un nume nou, pe 12 septembrie a început anul şcolar la Complexul Educaţional evreiesc
„Laude-Reut”. Părinţi, bunici şi copii, de la trei la 18 ani, au
fost de faţă la ceremonii care, în acest an, au avut un caracter
aparte, deoarece a fost inaugurată noua clădire a şcolii, care
poartă numele academicianului Nicolae Cajal. Ea adăposteşte

clasele VIII-XII ale liceului şi este înzestrată cu tot ceea ce este
necesar pentru desfăşurarea unui învăţământ de excepţie, nivel
atins şi păstrat de şcoală şi până acum.
Au avut loc trei ceremonii. Mai întâi, au fost salutaţi micuţii,
copilaşii de la grădiniţă. Cei care se cunoşteau mai de mult s-au
salutat cu bucuria revederii, iar cei noi, mai retraşi şi oarecum
timizi, aşteptau să fie primiţi în grupe de educatoare şi de ceilalţi
colegi (printre bunicii emoţionaţi se afla şi preşedintele Traian
Băsescu, care i-a adus pe Sofia în grupa mare şi pe Traian în
grupa mică). A urmat ceremonia de deschidere pentru şcoala
primară şi gimnaziu. Aici invitatul de onoare a fost Teodor

Drăghici, proaspăt absolvent al liceului, student la Polithnică şi
deţinătorul celei mai mari medii de absolvire. În câteva cuvinte,
el i-a îndemnat pe copii să profite de ceea ce le oferă şcoala în
care el a petrecut 15 ani.
Dar momentele cele mai solemne ale deschiderii anului
şcolar au avut loc la noua clădire a complexului. În faţa celor
prezenţi, printre care s-au aflat membri ai echipei Primăriei
sectorului 3 şi consilieri locali, care au sprijinit realizarea noii
şcoli, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Tania Berg-Rafaeli, şef adjunct de misiune la Ambasada
Israelului, membri ai Laude-Reut Board of Trustees, prieteni
şi susţinători ai şcolii, preşedinta Complexului Educaţional,
Tova Ben-Nun Cherbis, a vorbit despre importanţa obţinerii de
performanţe. În acest context, au fost acordate nouă diplome
Magna cum laude pentru cei mai buni absolvenţi din acest an
ai liceului. Cei care au fost de faţă (o parte dintre ei fiind deacum în străinătate, unde vor urma diferite facultăţi) au mulţumit
pentru distincţie şi şi-au manifestat ataşamentul faţă de şcoala
pe care tocmai au părăsit-o.
A urmat apoi tăierea panglicii roşii, gest care a semnificat
faptul că de-acum clădirea aparţine copiilor. Onoarea tăierii
panglicii i-a revenit inspectorului şcolar general Ioana Mihaela
Neacşu şi lui Honorius Circa, City Manager al Sectorului 3,
împreună cu Tova Ben-Nun Cherbis.
O altă noutate: începând cu 1 septembrie 2018, Şcoala Lauder-Reut a devenit Complexul Educaţional LAUDE-REUT, care
păstrează, sub numele nou, aceleaşi valori pe care această
şcoală evreiască din România a promovat-o de la înfiinţarea
ei, în urmă cu peste 20 de ani. Şi aici, un rol esenţial a fost
şi este jucat de excepţionalul corp de profesori, învăţători şi
educatoare care se ocupă cu entuziasm şi conştiinciozitate de
cei 465 de elevi ai şcolii.
EVA GALAMBOS

Isidore Simon, Cetăţean de Onoare al comunei Băla

La 15 august în acest an, în contextul
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, în
satul Băla din judeţul Mureş i s-a acordat
post-mortem titlul de Cetăţean de Onoare
ilustrului medic evreu Isidore Simon.
Născut la Băla în 1906, Isidore Simon
a plecat la Paris în 1926 ca să studieze
medicina. Acolo creează Fundaţia Soci-

etăţii de Istorie a Medicinei
ebraice.
În Franţa, anul 1940 este
începutul Holocaustului. Isidore Simon intră în Rezistenţă, apoi în armata franceză,
unde conduce Spitalele militare la Aix-les Bains şi apoi
Coubert. În 1948 creează
Societatea de Istorie a Medicinei Ebraice. In 1951 se
specializează în psihiatrie.
A fost profesor la Şcoala
Naţională de Antropologie,
la Centrul Universitar de
Studii Evreieşti. A fost un erudit care a
editat şi condus la Paris reviste medicale
evreieşti.
Pentru activitatea sa, a primit multe
distincţii, cea mai importantă fiind titlul

de Cavaler al Legiunii de
Onoare, semnat chiar de preşedintele de atunci al Franţei,
generalul Charles de Gaulle.
Pe Brevetul Ordinului Naţional al Legiunii de Onoare,
acordat la 13 iulie 1962, apare şi locul naşterii lui Isidore
Simon: Băla-România. De
fapt,el nu s-a dezis niciodată
de plaiurile mureşene unde
s-a născut şi aduna fotografii
pe care le păstra cu sfinţenie.
La festivitate a fost invitat fiul
ilustrului medic, Jean (Yohanan) Simon, din Ierusalim.
Ospitalitatea românească nu s-a
dezminţit nici de data asta în frumosul
sat Băla, aşezat în inima Transilvaniei.
MARTHA IZSAK
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diferite regulamente, legi şi măsuri discriminatorii, dirijate oficial împotriva străinilor, erau aplicate evreilor. În întreaga
legislaţie militară care îi avea în vedere,
termenul de „evreu” era înlocuit prin acela
de „străin”. Neputând atinge gradul de
ofiţer, evreii şi-au văzut adesea, în multe
regimente, refuzate chiar şi gradele de
subofiţer şi caporal. Atmosfera antisemită, mai ales în corpul ofiţeresc, reiese şi
din mărturia lui Michael Landau, originar
din Hârlău, viitor conducător sionist şi
membru în Parlamentul român: „Ofiţerii
nu mă agreau deloc; ei erau mereu iritaţi
împotriva «nepriceputului ostaş evreu».
În timpul meselor şi în prezenţa mea
îşi exprimau sentimentele antisemite”,
scrie în cartea sa O viaţă de luptă (Tel
Aviv, 1971). Evreii au avut de suferit
şi din cauza unui climat de suspiciune
încurajat adesea chiar de Marele Cartier
General. De pildă, ordinul îndepărtând
din asistenţa spitalelor, în ianuarie 1917,
„bărbaţi, femei sau tineri care sunt de o
altă naţionalitate (evrei) decât cea română”, susceptibili de a transmite inamicului
informaţii militare... Condiţia militarilor
evrei, actele lor de bravură dar şi nedreptăţile suferite sunt evocate de Horia
Carp în volumul Din vremuri de urgie,
1924. O atenţie deosebită este acordată
campaniei antievreieşti pe tema pactizării
evreilor cu Germania imperială, având ca
efect tragicul episod al prizonierilor evrei
condamnaţi ca dezertori. În „Povestea
unui ocnaş”, de pildă, după un simulacru
de judecată, un soldat evreu a fost condamnat pe nedrept la cinci ani de muncă
silnică. Autenticitatea ansamblului
IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 23)

„Labiş, eşti aişi?”
După-amiază literară
la JCC din Capitală

Pe fundalul „Baladei” lui Ciprian Porumbescu, membrii Salonului Cultural
JCC „Mihail Sebastian”, condus de prof.
Zigu Tauberg, au intrat – prin imagini
la retroproiector şi cuvintele surorii lui
Nicolae Labiş, Margareta – în lumea
poetului.
Au văzut casa din comuna Mălini
în care au venit pe lume cei trei copii
ai învăţătorilor Profira şi Eugen Labiş,
una din locuinţele pentru învăţători construite de ministrul Spiru Haret, acum
– casă memorială. „Singurul mălin din
sat era lângă casa noastră”, a povestit
Margareta. „Când fratele meu s-a stins,
mălinul s-a aplecat spre fereastra lui
şi-n anul următor s-a uscat. La poalele
grilajului care-i împrejmuieşte bustul,
primarul comunei a pus lumini, dându-i, nopţile, o înfăţişare ireală. Bunicul
a căzut la Mărăşeşti. Tata a fost rănit
în al Doilea Război Mondial”. Poezia
„Blestem”, împotriva războiului, le-a fost
dedicată. Familia Offenberg, vecină cu
familia Labiş, şi profesorul lui de română
i-au stimulat gustul pentru lectură.
În ’51, Nicolae Labiş ia premiul I la
Olimpiada de literatură pe ţară. Era în
clasa a IX-a. Clasa a X-a a terminat-o
la Iaşi, la recomandarea profesorului
Ciopraga. A fost selectat pentru Şcoala
de literatură din Bucureşti. „Labiş, eşti
aişi?”, întreba Sadoveanu la începutul
fiecărui curs. Din anul trei, urmează Facultatea de Filologie. „În vremurile acelea
proletcultiste, fratele meu citea cărţi din
marea literatură universală, culegea folclor românesc”. În singurul volum antum,
„Primele iubiri”, apărut în ’56, există puterea rădăcinilor, presentimentul morţii,
jertfa care stă la temelia artei.
A fost amintit articolul despre Labiş,
scris de Arnold Helman, fost membru
al cenaclului, stabilit în Israel, apărut
recent în „Jurnalul de Luni”, publicaţie
israeliană de limbă română. Printre
participanţi au fost oaspeţi israelieni.
Poemul „Moartea căprioarei”, în lectura
Margaretei Labiş, şi o dedicaţie pentru
poeţii fără de moarte, prea tineri smulşi
de pe vrej, a fost citită de Mircea Popescu. (I.D.)
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La 70 de ani, Andrei Oişteanu se va lansa în noi aventuri intelectuale
În această lună, prof. univ. Andrei Oişteanu, etnolog, antropolog şi specialist
în istoria religiilor şi mentalităţilor, a împlinit o vârstă rotundă. Cu acest prilej,
ne-a vorbit despre activitatea sa în trecut, prezent şi viitor.
– Aţi împlinit 70 de ani. Prima mea
întrebare este dacă aţi făcut vreun bilanţ
al activităţii de aproximativ 50 de ani şi
dacă sunteţi mulţumit.
– Nu mi-am făcut un bilanţ propriu-zis
dar, dacă mă uit în urmă, sunt mulţumit.
Am făcut şi fac ceea ce-mi place şi ăsta e
un mare dar de la Dumnezeu. De aceea,
nu privesc înapoi cu mânie. Mai degrabă,
cu mândrie. Mai ales, deoarece în domeniul meu am fost un self-made man, un
autodidact. Fără să fiu subiectiv, îi simpatizez pe intelectualii şi artiştii autodidacţi.
În primul rând, pentru că de multe ori sunt
mai determinaţi, mai motivaţi. Au ceva
de demonstrat. În al doilea rând, îi admir
pentru că adesea sunt mai proaspeţi, mai
originali, mai inventivi, mai curajoşi chiar.
– Ştiam că aţi făcut Universitatea
Politehnică şi aş vrea să ştiu dacă, de fapt,
înclinaţia dv. a fost de la început alta, iar
Politehnica a fost doar o alegere de formă.
– Am urmat Universitatea Politehnică
din Bucureşti, Facultatea de Energetică.
Dar nu Politehnica m-a determinat să fug
către un alt domeniu, ci epoca în care
am trăit. Era sfârşitul anilor ’60, începutul anilor ’70, în plină Mişcare hippy, în
plină epocă flower power. Aveau loc mari
schimbări în lumea largă. Anul 1968, când
eu aveam 20 de ani, fiind predispus să fiu
maleabil, să fiu format, a devenit un an de
referinţă. Generic vorbind, acest an, acea
epocă a schimbat lumea: Statele Unite,
prin drepturile şi libertăţile acordate afroamericanilor, minorităţilor în general; în
unele ţări s-a dat drept de vot femeilor (în
Elveţia în 1971); a fost Paris – mai 1968,
Primăvara de la Praga – 1968, dar şi ecourile acestora la Bucureşti, în acelaşi an. A
fost o perioadă care a creat un sistem de
valori etice şi civice care mă reprezintă.
Mişcarea hippy a venit cu o deschidere
enormă către Orient, de aici interesul meu
către religiile şi mitologiile orientale, către
orientalistică în general, către istoria religiilor. La Universitate am urmat cursurile
de indianistică ţinute de Amita Bhose şi
Sergiu Al-George. În plus, neputând să
merg în India, am călătorit în sudul extrem
al Uniunii Sovietice, din Azerbaidjan până

în Kazahstan, trecând chiar pe deasupra
Iranului, Pakistanului, Indiei şi Chinei.
În plus, apropiat de mine era „orientul”
local, folclorul românesc, în mare parte
noncreştin, păgân (paganus însemnând
ţăran). Deci, este vorba de religii ţărăneşti.
Ca în tot Imperiul Roman, ţăranii s-au
creştinat mult mai târziu decât elitele. Folclorul religios românesc este extrem bogat
şi are puţin de-a face cu folclorul creştin,
cu religia creştină, în schimb, are de-a face
cu religiile noncreştine (bogomile etc.),
dacă nu chiar antecreştine.
– Deci, primele dv. cărţi s-au ocupat
de această tematică.
– Da, de folclorul religios, magia ţără
nească şi mitologia populară. M-am specializat în antropologia culturală, în istoria
religiilor şi mentalităţilor. Două cărţi le-am
publicat înainte de 1989, celelalte după.
– Vreau să vorbim despre lucrarea
care vă caracterizează într-un fel şi
pentru care aţi devenit foarte cunoscut
în lume –„Imaginea evreului în cultura
română”. Aţi obţinut premii importante
pentru ediţii româneşti, şi străine, în
engleză, franceză, germană, maghiară
şi acum în italiană. Ce v-a determinat să
scrieţi această carte?
– A fost un complex de împrejurări
norocoase. Am publicat un studiu despre
imaginea evreului în folclorul românesc,
care a fost citit de mai mulţi savanţi, profesori şi cercetători de la Universitatea
din Ierusalim. Aceştia mi-au propus o
bursă de trei ani pentru a scrie un studiu
amplu privind imaginea evreului în cultura română în general, plecând de la
imaginea sa în cultura tradiţională. La
primirea acestei burse am fost sprijinit
de Leon Volovici (z.l.) şi Moshe Idel. În
tr-adevăr, această carte mi-a deschis uşi
pe care alte cărţi nu au reuşit să o facă.
Era un interes pentru subiectele evreieşti.
Nu existau studii care să acopere spaţiul
românesc. Comunităţile evreieşti din Ungaria, Polonia sau Rusia sunt foarte vocale, foarte prezente, au un lobby cultural
şi politic foarte puternic. România nu a
beneficiat de aşa ceva. A rămas un fel de
pată albă pe harta est-central europeană.

O poveste adevărată

Buhuşi, oraşul meu natal

Oraşul Buhuşi, situat în nord-estul
României, este cunoscut în special
datorită celei mai mari fabrici de postav
din România, precum şi Curţii rabinice a
dinastiei Ruzhin - Familia Friedman, care
a apărut aici în jurul anului 1800.
În 1930, oraşul avea o populaţie de
peste 8000 de suflete, din care peste
2300 de evrei, majoritatea negustori,
profesori, medici, meseriaşi şi, nu în
ultimul rând, slujitori de cult. Printre aceştia se număra şi bunicul meu, şoihetul
(hahamul) Berl Schachter.
Într-una din zilele anului 1915 şi-a
făcut apariţia în oraş un trimis (saliah)
din Palestina (aşa cum era în acele
vremuri), venit să strângă bani pentru
întreţinerea şi dezvoltarea Palestinei.
Trimisul, pe numele de familie Margulius,
a venit însoţit de băieţelul lui, în vârstă
de 13-14 ani. Interesându-se cu cine ar
putea lua legătura, a fost îndrumat la
cunoscutul şoihet din oraş, Berl Schachter. La încheierea Şabatului, oaspetele
a anunţat că vrea să plece într-un oraş
mai mare pentru a strânge bani, iar la întoarcere va face acelaşi lucru în Buhuşi.
La plecare, a rugat ca băiatul să rămână
în Buhuşi, la familia Schachter, unde era
un băieţel cam de aceeaşi vârstă (tatăl
meu, Bentin). Trimisul din Palestina a
plecat singur la Piatra-Neamţ şi nu s-a
mai întors niciodată la Buhuşi. Băiatul,
pe nume David Margulius, vorbea idiş
şi ebraică. Crescut în casă împreună cu
tatăl meu, într-o atmosferă de cultură
idiş, fiind autodidact şi cu dorinţa de a-şi

dezvolta cultura generală şi cunoscând
limba ebraică, a devenit profesor.
David Margulius a fost socotit una
dintre personalităţile culturale ale oraşului. S-a căsătorit şi a avut un baiat pe
nume Isac (Itu).
Faima Curţii Rabinice din Buhuşi
a atras mii de vizitatori din ţară şi din
străinătate. Într-o zi a anului 1930 a
sosit în oraş cunoscutul scriitor, poet şi
jurnalist de limbă idiş Eliezer Steinbarg.
A fost îndrumat ca oaspete al prof. David
Margulius. Dimineaţa, la micul dejun au
luat parte prof. Margulius, oaspetele său,
precum şi micuţul Itu. La un moment dat,
în timpul mesei, băieţelul (foarte educat) i-a oferit oaspetelui o chiflă făcută
proaspăt, în casă. Marele scriitor Eliezer
Steinbarg i-a mulţumit şi i-a dat o carte
de-a lui, cu următoarea dedicaţie: „Di mir
a chihale/ Ich dir a bihale/ Ich dis chihale
esen/ Di das bihale nicht farghesen”,
ceea ce, în traducere liberă, ar fi: „Tu mie
o chifluţă/ Eu ţie o cărticică/ Eu chifluţa
o s-o mănânc/ Tu cărticica să n-o uiţi!”
Cu timpul, micuţul Isac Margulius (bunul meu prieten) a devenit ziarist şi redactor foarte cunoscut al Radiodifuziunii
Române. În anul 1968 a emigrat în Israel
şi s-a recăsătorit. În 1970 se stabileşte
la Londra, ca angajat la postul „Europa
Liberă”, iar ulterior a fost angajat la BBC
Londra.
A decedat în 1977 la Londra, în urma
unei boli grave.
B. SCHACHTER
Tel Aviv

Cu această lucrare am dat ceva culoare
acestei pete albe. A contat şi modul în
care am abordat subiectul: nu istoric, ci
antropologic. Am căutat să identific stereotipiile şi clişeele antisemite, modul în
care ele au trecut din cultura populară în
cea înaltă sau din alte culturi est-centraleuropene în cea română. Acest mod comparativ i-a interesat pe editori şi pe cititori.
Multe prejudecăţi antisemite sunt comune
culturilor est şi central-europene, dar
există specificităţi care pot fi evidenţiate.
În plus, am vrut să văd prejudecăţile faţă
de evrei în comparaţie cu cele privitoare
la alte minorităţi etnice. Am constatat de
pildă faptul că stereotipiile faţă de romi
sunt în general negative, în schimb, cele
faţă de germani sunt de regulă pozitive.
La evrei, alături de cele negative, se recunosc şi unele pozitive, dar ele basculează
în stereotipii negative. De tipul: evreul e
deştept, dar îşi foloseşte inteligenţa ca
să fraudeze.
– Mai toate cărţile dv. tratează su
biecte tabu.
– Fără să-mi fac un program din
asta, sunt atras de subiecte tabuizate,
ca şi „Imaginea evreului”. „Chestiunea evreiască” a reizbucnit pe scena
românească mai ales după 1990 când,
după o tăcere asurzitoare din timpul
regimului comunist, a urmat un zgomot
asurzitor. Nu numai în problema antisemitismului, care s-a manifestat destul de
agresiv. De dragul adevărului, capitolul
românesc al Holocaustului (despre care
s-a tăcut mult sau s-a minţit mult) trebuia
cumva introdus în istoria României. Nu
a fost un demers uşor. A fost o tensiune
din partea politicienilor, publiciştilor şi
istoricilor din ambele părţi. Cartea care
cumva a unificat lucrurile a fost, după
părerea mea, „Jurnalul” lui Sebastian.
Deşi nu a fost o victimă propriu-zisă a
Holocaustului, prin modul inteligent şi
moral în care a privit soarta evreilor în
România anilor ’30-’40, Sebastian a fost
foarte convingător şi autentic. Mulţi intelectuali români au coborât vocea şi au
zis: „trebuie să acordăm mai multă atenţie
acestei probleme”. Atunci au apărut şi alte
cărţi care au mai temperat lucrurile. În
acest context am scris şi publicat volumul
„Imaginea evreului în cultura română”
(Humanitas, 2001).
– Aş vrea să vorbim acum despre
cartea mea preferată, „Narcotice în cultura română. Istorie, religie şi literatură”.
– Altă temă tabu. Dacă în străinătate,
în cultura occidentală, există o literatură
bogată despre narcomania scriitorilor şi
artiştilor, în România nu a existat nimic
pe acest subiect, nici măcar un articol,
nemaivorbind de vreun studiu. Realizând
bogăţia acestui subiect, l-am abordat şi am
scris o carte ca de secol XIX, adică: „de la
origini până în prezent”. Nu prea se mai
scriu astfel de cărţi. Eu tratez „Narcoticele
în cultura română” de la Herodot până la
hip-hopperii din ziua de astăzi. Am încercat să prezint o imagine exhaustivă şi să
explic modul în care din cultura antică s-a
trecut în cea folclorică, în medicina babelor
şi până la cultura fanariotă (a domnitorilor,
boierilor, negustorilor şi târgoveţilor) şi
apoi în cultura înaltă a scriitorilor premoderni, moderni şi contemporani. În general,
consumul de narcotice nu era imoral şi
ilegal. El a devenit astfel abia în secolul
XX. A trebuit să folosesc surse mai tainice
sau discrete (scrisori, jurnale etc.), documente „de sertar”, care nu au fost scrise
pentru a fi publice. Cioran spune undeva
că o scrisoare a unui scriitor spune mai
multe despre el decât un volum întreg
scris de acesta. Sunt mulţi scriitori care
evadau „în irealitatea imediată”, cum ar
fi spus Max Blecher, alţii care căutau
„paradisuri artificiale” (Macedonski) sau
îşi biciuiau inventivitatea şi creativitatea
prin administrarea de droguri (Tzara). Alţii
s-au sinucis cu o supradoză de morfină
(Odobescu). În fine, alţi scriitori au imaginat personaje literare narcomane (Cezar
Petrescu, Henriette Y. Stahl). E un subiect
plin de savoare şi rigoare. Mi-a plăcut să
lucrez la această carte.

Foto: Vlad Arghir

– La alegerea acestui subiect, v-a
influenţat cumva simpatia dv. pentru
mişcarea hippy?
– Da, narocofilia a fost un element de
bază în mişcarea hippy. La fel şi în ceea
ce priveşte sexualitatea, pentru că cei din
Mişcarea flower power au promovat şi
practicat amorul liber. Este adevărat că nu
acesta este drumul pe care-l urmez în volumul meu „Sexualitate şi societate” (Polirom, 2016), dar e o carte care încearcă să
deschidă în cultura română un mod direct
de abordare a unui subiect tabuizat în
mod ipocrit, dintr-o falsă pudibonderie, un
ultraconservatorism care-i face pe români
să fie foarte vulgari pe stradă, acasă, pe
stadion şi la slujbă, dar foarte reţinuţi când
trebuie să vorbească despre sexualitate,
ca un motor al condiţiei umane. Este o
epocă adecvată apariţiei unei astfel de
cărţi, deoarece, în ultimul timp – datorită
multitudinii de probleme legate de acest
subiect – sexualitatea a năvălit plenar
în societatea românească (problema
homosexualităţii şi a homofobiei, referendumul pentru „familia tradiţională”, problema hărţuirii sexuale etc.).
– Impresia mea, când am citit cartea,
a fost de fapt dezvăluirea modului în care
au fost tratate femeile de-a lungul istoriei.
Pe mine m-a întristat.
– Aşa este. Această problemă s-a
regăsit în premisele cărţii mele, felul în
care masculul alfa domină această lume
în care femeia este considerată obiect
sexual. În mare parte, cartea a avut
ecouri pozitive, deoarece a spart nişte
garduri care ţineau subiectul în formă
tabuizată. A fost preluată şi discutată şi la
Congresul Naţional de Etnologie, a fost o
masă rotundă şi la Colegiul Noua Europă
şi sper să aibă şi o deschidere externă,
mai ales că sunt în discuţii cu o editură
pentru traducerea ei în limba engleză.
– Ce ne puteţi spune despre volumul
„Religie, politică şi mit. Texte despre M.
Eliade şi I.P. Culianu”?
– Acolo am cam mers pe sârmă
deoarece, pe de-o parte, nu m-am ferit
să creionez derapajele legionare ale
maestrului, aducând noi documente în
acest sens. Pe de altă parte, am încercat
să văd în ce măsură această ideologie a
„infectat” opera lui Eliade. Concluzia mea
este că, în bună măsură, opera s-a salvat
de această influenţă negativă. La Culianu,
un alt personaj important în istoria religiilor
din cultura română, pe de-o parte, am
urmărit fuga lui din România (1972), de
groaza comunismului şi a Securităţii, şi, pe
de altă parte, asasinarea lui misterioasă la
Universitatea din Chicago (1991). Am fost
prieten cu el, i-am luat şi un interviu (1984),
iar cu Eliade am corespondat şi m-a ajutat
să public în străinătate. Într-un fel, sunt
implicat şi personal în această carte.
– Ce pregătiţi?
– Deocamdată, o ediţie nouă la „Sexualitate”, care va apărea în octombrie, o
ediţie îmbogăţită cu capitole noi, pe care
o voi lansa la Târgul „Gaudeamus” din
noiembrie. Şi o ediţie nouă la „Narcotice”,
înainte de a mă avânta într-o nouă aventură
intelectuală. Am mai multe teme mari, una
dintre ele fiind despre disputele teologice
de-a lungul istoriei. Un subiect vast, care
necesită o documentare amănunţită.
– Aşteptăm cu nerăbdare următoarea
carte.
A consemnat EVA GALAMBOS
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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Summitul Iniţiativei
celor Trei Mări, între
deziderate şi obstacole

Recenta întâlnire a liderilor statelor
din Iniţiativa celor Trei Mări (I3M) s-a încheiat cu aplauze pentru perspectivele
deschise de întrunire dar, dincolo de
angajamentele entuziaste şi mobilizatoare ale conducătorilor din zona Mării
Adriatice, Mării Negre şi Mării Baltice,
au fost câteva semnale politice care au
semănat mai mult cu ridicarea degetului
arătător în semn de atenţionare, decât a
bătut din palme. În Declaraţia Comună
a reprezentanţilor la vârf ai Austriei,
Bulgariei, Croaţiei, Cehiei, Estoniei,
Letoniei, Lituaniei, Poloniei, României,
Slovaciei, Sloveniei și Ungariei, se arată, între altele, că statele participante
vor coopera pentru concentrarea fondurilor către proiectele din transporturi,
energie şi interconectare digitală, la
care ar trebui să contribuie semnificativ
Fondul de Investiţii al celor Trei Mări.
Conform declaraţiilor premierului
Viorica Dăncilă, România a propus
proiecte vizând, între altele, reabilitarea şi întreţinerea şenalului Dunării şi a
afluenţilor săi navigabili, modernizarea
şi dezvoltarea rutei feroviare Gdansk
- Constanţa, realizarea conductei de
gaze naturale care uneşte Bulgaria,
România, Ungaria şi Austria, ţara
noastră participând, prin Eximbank, şi
la crearea Fondului de Investiţii al I3M.
Numai că îndeplinirea acestor planuri, care pot contribui spectaculos la
atingerea unei convergenţe economice
sporite în UE, stă sub serioase ameninţări politice. Preşedintele Uniunii, JeanClaude Junker, a subliniat că Europa
nu reuşeşte să respire cu „doi plămâni,
unul de est şi altul de vest”, motiv pentru
care începe „să rămână fără suflare”.
Oficialul european a subliniat că sunt
alocate 150 de miliarde de euro pentru
investiţii în zona dintre Marea Adriatică

şi Marea Neagră, din care 2,5 miliarde
sunt numai pentru infrastructură. Dar
„investiţiile nu au niciun sens în absenţa
respectării statului de drept”, a subliniat
Junker, fără a numi problemele în acest
sens din Polonia şi Ungaria, precum şi
îngrijorările Parlamentului European
privind România.
Urgenţa proiectelor energetice a
fost evidenţiată şi de Rick Perry, secretarul american pentru energie, care
a amintit că, din 2014, dependenţa UE
de gazul rusesc a crescut de la 30% la
40%, ceea ce îl poate transforma în
tr‑un mijloc de „coerciţie şi ameninţare”.

2

14,7 milioane
de evrei în lume

Studii demografice publicate înainte de Roş Haşana 5779 arată că în
lume trăiesc acum 14,7 milioane de
evrei, dintre care 6,6 milioane sunt
cetăţeni israelieni, iar 5,7 milioane se
află în SUA. Specialistul în demografie
al Universităţii Ebraice atrage însă
atenţia că populaţia evreiască a lumii
creşte cu numai 0,7%, faţă de media
mondială de 1,1%.
Un alt studiu, elaborat sub formă
de benzi desenate, întocmit de Biroul
Central de Statistică al Israelului şi
intitulat „Dacă Israelul ar fi un sat de
100 de persoane”, primit la redacţie
din partea Biroului de Presă al Guvernului de la Ierusalim, arată că 74,4%
din populaţia Israelului e alcătuită din
evrei, 20,9% din arabi, restul de circa
5% aparţinând altor minorităţi.
45% dintre evreii israelieni sunt seculari, 34% tradiţionali şi 11% religioşi
şi ultrareligioşi. În ceea ce priveşte
locurile de muncă, 44% dintre locuitorii
Israelului sunt angajaţi (dintre care
5% au propria firmă), 2% sunt şomeri
şi în căutarea unui serviciu, dar cifra
problematică este de 26%, care nici nu
sunt angajaţi, nici nu caută de muncă,
majoritatea fiind arabi şi evrei ultrareli-

gioşi. Restul de 28% sunt copii sub 15
ani, fără drept de muncă. Din aceste
cauze, 34% din locuitorii „satului israelian” au dificultăţi financiare, dar 89%
declară că sunt mulţumiţi de viaţa pe
care o duc, deşi 41% dintre respondenţi sunt de părere că nu au reuşit
să găsească un echilibru satisfăcător
între timpul acordat muncii şi cel rămas
pentru viaţa particulară. 73% dintre
israelieni locuiesc în propria casă.
În medie, fiecare israeliancă aduce
pe lume 3,11 copii, iar speranţa medie
de viaţă este una dintre cele mai mari
din lume, respectiv 84,6 ani pentru
femei şi 80,7 ani pentru bărbaţi.

3

147 miliarde de euro,
pierduţi din încasările
de TVA

În 2016, statele europene au pierdut
147,1 miliarde de euro din cauza încasărilor defectuoase de TVA. Deşi cifra
este cu 10,5 miliarde de euro mai mică
decât în 2015, progrese înregistrânduse în 22 de state europene, Bulgaria,
Letonia, Cipru şi Olanda reuşind cele
mai însemnate reduceri ale deficitului
de încasare, în şase state membre
(România, Finlanda, Marea Britanie,
Irlanda, Estonia şi Franţa) pierderile
au crescut. Iar România conduce acest
pluton, nereușind să încaseze peste
o treime din TVA-ul datorat. „Este inacceptabil ca bugetele naţionale să
piardă 150 de miliarde de euro pe an,
mai ales atunci când 50 de miliarde
din această sumă umflă buzunarele
infractorilor, ale celor care comit fraude
şi probabil chiar ale teroriştilor. Această
situaţie se va îmbunătăţi substanţial
numai prin reforma în domeniul TVA pe
care am propus-o cu un an în urmă” a
declarat Pierre Moscovici, comisarul
pentru afaceri economice şi financiare,
impozitare şi vamă.
Alx. Marinescu

Tineri evrei în vizită la ONU

La începutul lunii iulie, 30 de tineri evrei din diferite ţări,
între care şi semnatarul acestor rânduri, au participat la
sesiunea Consiliului pentru Drepturile Omului, din cadrul
ONU. Am luat parte, în calitate de observatori, la discuţiile
care au avut loc pe tema punctului 7 din agenda Comisiei,
privind situaţia conflictuală dintre Israel şi Palestina. Această acţiune a fost realizată prin eforturile Uniunii Tinerilor
Evrei din Europa.
Principalul scop al acestei vizite a fost participarea
la sesiunea Consiliului pentru Drepturile Omului, care
se reuneşte de trei ori pe an, având o agendă de lucru
prestabilită, iar în şedinţele plenare
se poartă discuţii pe teme precum:
migraţia forţată, cazurile de genocid,
situaţiile conflictuale teritoriale, teatrele de război, încălcarea drepturilor
omului etc.
La prima discuţie l-am avut ca
interlocutor pe Hillel Neuer, director
al UN Watch, un ONG pro-Israel, care
monitorizează cu atenţie acţiunile
întreprinse şi deciziile luate de către
Consiliul pentru Drepturile Omului.
Am discutat despre munca depusă de
către membrii acestui ONG, despre
lupta împotriva atitudinilor şi a deciziilor politice incorecte
faţă de Statul Israel, dar şi despre munca distinsului vorbitor în lupta pentru susţinerea drepturilor omului. Acesta
ne-a povestit despre modul în care ţările îşi dobândesc
susţinerea în cadrul Consiliului şi cum, în cadrul aceluiaşi
organism, se foloseşte principiul “o mână o spală pe cealaltă”. De multe ori, ţări care au o istorie destul de lungă în
nerespectarea principiiilor drepturilor omului dobândesc
poziţii de conducere ale Consiliului. Astfel de state, care îşi
torturează şi decapitează propriii cetăţeni, au obţinut poziţii
de conducere, preşedinţia Comisiei pentru dezarmare sau
preşedinţia Comisiei pentru drepturile femeilor.
În ziua următoare, am avut o discuţie cu Leon Saltiel,
care în trecut a lucrat în cadrul UN Watch. Acesta ne-a
vorbit despre modul în care funcţionează diversele structuri
din cadrul ONU, care sunt comisiile şi cum funcţionează
acestea, dar şi despre diferitele organizaţii, aflate în subordinea comisiilor. În aceeaşi zi, am luat parte la discu-

ţiile din cadrul plenului, pe tema punctului 7 din agenda
Consiliului pentru Drepturile Omului, respectiv, situaţia
conflictuală dintre Israel şi Palestina. În cadrul acestei
şedinţe, a luat cuvântul şi Hillel Neuer, care a răspuns la
întrebarea pe care o adresase cu un an înainte, respectiv,
„unde sunt evreii din ţările arabe?”. Vorbitorul a încercat
să răspundă, spunând că nu înţelege motivul pentru care
Naţiunile Unite au alocat un întreg punct pentru a discuta
despre încălcarea drepturilor omului de către Statul Israel,
în condiţiile migraţiei masive şi vizibile a evreilor din ţările
arabe, aproximativ între 100.000 şi 200.000 persoane/ţară.
Într-una dintre şedinţele Consiliului
pentru Drepturile Omului, din anul
precedent, Hillel Neuer a adresat
această întrebare ţărilor arabe, de
unde marea majoritate a populaţiei
evreieşti a emigrat spre Israel. Nici
atunci, şi nici acum, reprezentanţii
ţărilor pe care Hillel Neuer le-a
menţionat nu au avut un răspuns la
întrebarea: de ce atât de mulţi evrei
şi-au părăsit ţările?
În aceeaşi zi, am vizitat Palatul Naţiunilor, cea mai importantă
clădire a ONU din Geneva. În continuare, am discutat chestiuni administrative cu persoana
care are în atribuţiile sale stabilirea legăturii între ONU şi
diferite ONG-uri şi un ofiţer de la Biroul de Presă.
Am avut întâlniri cu membrii Comunităţii Evreieşti din
Geneva. În cadrul unei cine, s-au creat repede legături, prin
intermediul discuţiilor despre experienţe personale, întâmplări cu caracter antisemit, cum am răspuns atacurilor verbale şi cum am reuşit să depăşim unele momente sensibile.
Am luat parte la un workshop, având ca temă drepturile
internaţionale ale omului. O altă discuţie, foarte interesantă,
am avut-o cu directorul Departamentului pentru Drepturile
Omului din cadrul Delegaţiei permanente a Uniunii Europene la Naţiunile Unite, domnul Bela Szombati. Acesta ne-a
vorbit despre rolul principal al instituţiei, care reprezintă
interesele Uniunii Europene în cadrul ONU.
Călătoria nu ar fi fost atât de reuşită fără buna organizare şi profesionalismul membrilor din echipa EUJS.
VLADIMIR PRIPP
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În apărarea
Cultului Mozaic
După apariţia, în anul 1925, a proiectului de
lege a cultelor, conducerea UER a considerat
necesar ca unele articole referitoare la obligaţiile statului faţă de instituţiile cultuale, atribuţiile
instituţiilor respective, statutul lor juridic ş.a. să
fie schimbate sau completate cu referiri directe
la Cultul Mozaic.
„În noiembrie 1925, după ce un proiect legislativ cu privire la statutul general al religiilor a fost
tipărit pentru analiză”, nota Filderman în Jurnalul
său, „am trimis 15 comentarii către guvern şi am
sugerat schimbări”.
S-a solicitat să se „garanteze şi pentru Cultul
Mozaic, ca şi pentru cel creştin ortodox, nu numai libertatea, ci, deopotrivă, şi protecţiune; să se recunoască
organizarea Cultului Mozaic pe baze
unitare”. În completarea acestor
probleme de principiu s-au formulat
o seamă de propuneri pentru a fi adăugate la
unele articole cuprinse în proiectul de lege. Dând
drept exemplu Codul Penal francez, s-a cerut
includerea unei prevederi pentru pedepsirea
celor care prin fapte sau ameninţări opresc pe
cei aparţinând Cultului Mozaic să-şi respecte, în
spiritul religiei mozaice, ziua de odihnă. Necesitatea unei astfel de prevederi a fost argumentată
prin prezentarea cazului unor comercianţi evrei
din Cluj, care au fost daţi în judecată pentru că au
ţinut închise prăvăliile în ziua de sâmbătă. Doar
datorită intervenţiei conducătorilor secţiei UER din
Cluj s-a putut obţine ca aşa-zişii contravenienţi să
fie achitaţi. În condiţiile atentatelor împotriva unor
lăcaşuri de rugăciune aparţinând Cultului Mozaic
la Focşani, Piatra Neamţ, Cluj, Oradea ş.a., s-a
cerut introducerea următorului text: „Se va pedepsi acela care va fi degradat un local servind
exerciţiului unui cult, prin spargerea geamurilor,
uşilor sau mobilierului localului”.
Întrucât proiectul de lege nu stabilea care va
fi regimul juridic al aşezămintelor de cultură şi
asistenţă create de comunităţile religioase minoritare, s-a cerut includerea în lege a precizării:
„Regimul legal şi juridic al acestor aşezăminte
va fi identic cu cel al aşezămintelor similare ale
Cultului Creştin-Ortodox”.
În legătură cu instrucţiunea religioasă, s-a
cerut ca ea să se facă sub supravegherea cultelor
respective. Articolul 6 al proiectului se referea la
întreţinerea instituţiilor pentru pregătirea clerului.
Conform formulării, nu era clar dacă statul avea
obligaţia să întreţină şi instituţiile respective care
aparţineau cultelor minoritare. S-a propus completarea legii în acest sens. Întrucât proiectul de lege
nu avea nici o referire la problema caracterului
unitar al Cultului Mozaic, în memoriu s-a amintit
de adunarea de clerici şi laici convocată de guvern în 1922, care a votat următoarea rezoluţie:
„În fiecare localitate poate fiinţa numai o singură
Comunitate căreia îi aparţin de drept toţi locuitorii
evrei domiciliaţi acolo. Se exceptează numai comunităţile existente, cele sefarde în Vechiul Regat
şi cele ortodoxe în Transilvania”.
O altă problemă la care se referea memoriul
a fost aceea a subvenţiei acordate de stat. Nu
rezulta în mod clar dacă ea va fi acordată şi minorităţilor religioase. Astfel se violează articolul
22 din Constituţie – se scria în memoriu – care
stabileşte pentru toate cultele un regim egal şi
egală protecţie din partea statului. Trebuia clarificată şi situaţia proprietăţilor imobiliare ale Cultului
Mozaic. Neavând personalitate juridică, proprietăţile C.M. au fost trecute în proprietatea unor
persoane private. S-a cerut şi remedierea acestei
situaţii prin legiferarea trecerii bunurilor mobile şi
imobile afectate unei instituţii mozaice de cult în
proprietatea Comunităţii mozaice. Memoriul a fost
semnat de preşedintele UER, dr. W. Filderman, de
fapt autorul memoriului. Din cauza căderii, în anul
1928, a guvernului liberal, legea nu a fost aplicată.
La guvernare a venit Partidul Naţional Ţărănesc.
Noul ministru al Cultelor a modificat legea împotriva intereselor Cultului Mozaic. Dar Camera nu
a votat modificările operate şi nici noua variantă
nu a fost aplicată. Abia în 1931, sub guvernarea
lui Nicolae Iorga, s-a ajuns la definitivarea legii,
la recunoaşterea personalităţii juridice şi morale a
Comunităţii Evreilor din Bucureşti şi a altor 50 de
Comunităţi. Astfel a fost aplicată Legea Cultelor
din 1928, care a rămas în vigoare până la instaurarea regimului naţional-legionar. Până atunci,
Comunitatea a beneficiat de deplină autonomie
în domeniile religios, educativ şi de asistenţă.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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Prof. Meir Shai – Am obţinut titlul
de „Drept între Popoare”
pentru familia salvatorului meu

Profesorul Meir Shai este unul dintre
supravieţuitorii Holocaustului din Cernăuţi. S-a aflat printre cei 20 000 de evrei
cărora primarul Traian Popovici, prin
intervenţia rabinului Alexandru Şafran şi
a episcopului Tit Simedrea, le-a obţinut
autorizaţie de scutire de la deportare.
Dar povestea prof. Shai e specială.
Ea a început la Iaşi. „Familia mea era
originară din Iaşi, tatăl meu ocupându-se
de organizarea de tipografii. Fiind cunoscut în oraş, într-o zi s-a trezit cu o vizită
din partea lui Corneliu Zelea Codreanu,
care l-a rugat să-i facă o tipografie pentru
mişcarea legionară. „Dacă n-ai să faci

asta, n-o să ai familie, n-o să-i mai ai pe
cei trei copii”, i-a spus. Auzind această
cerere, tatăl meu a spus că trebuie să
fugim din oraş. Între timp, au intervenit
arestarea lui Codreanu şi execuţia lui,
aşa că am scăpat. În schimb, în 1940,
când legionarii au venit la putere, ne-am
simţit din nou ameninţaţi. De aceea, am
trecut în Basarabia care, prin tratatul
Ribbentrop-Molotov a ajuns la URSS.
Mai întâi am stat la Bălţi, apoi am plecat la Cernăuţi. Ne-am găsit o locuinţă
lângă Mitropolia Bucovinei. Eram foarte
săraci, nu cunoşteam pe nimeni, situaţia
noastră era disperată şi atunci tatăl meu
s-a dus la Mitropolie şi a întrebat dacă
nu au ceva de lucru pentru un tipograf.A
întâlnit acolo un bărbat care i-a spus că a
doua zi îl angajează. Astfel l-a cunoscut
pe pictorul bisericesc George Rusu, care
a fost coleg de facultate şi acum era şi
secretarul mitropolitului Tit Simedrea.
Relaţiile cu pictorul Russu au fost foarte
bune, am ajuns prieteni, ne vizitam, iar
fiica lui Rusu s-a împrietenit cu sora
mea. Între timp a început războiul, s-a
întors regimul românesc. Interesant era
că Rusu ne spunea că mitropolitul este
împotriva războiului.
Apoi, în octombrie 1941 s-a decis
ghetoizarea evreilor din Cernăuţi şi am
fost obligaţi să ne mutăm în ghetou.
Norocul nostru a fost că pictorul Russu a
reuşit să ne facă rost, cu mari dificultăţi,
de una dintre autorizaţiile obţinute de
Traian Popovici în urma demersurilor
făcute de şef-rabinul Alexandru Şafran şi
mitropolitul Tit Simedrea. Este adevărat,
ne-au eliberat din ghetou, dar nu aveam
unde să ne ducem, locuinţa noastră
fiind sigilată. Atunci, cu aprobarea mitropolitului, Russu ne-a ascuns în pivniţa
Mitropoliei. Venea des să ne viziteze,
ne aducea mâncare, ne vorbea despre
mersul războiului.
După eliberare, am venit la Bucureşti,
am urmat Politehnica, iar mai târziu am
plecat în Israel. Acolo am aflat că Institutul
Yad Vashem acordă titlul de „Drept între
Popoare” creştinilor care au salvat evrei
în timpul Holocaustului. Imediat m-am
gândit la pictorul Russu şi am început
investigaţiile să aflu ce s-a întâmplat cu
familia. Nu mi-a fost uşor, nu aveam date,
am încercat prin Mitropolie, prin Ministerul

de Interne, alte surse din Cernăuţi. După
doi ani, am aflat că el decedase, dar că
fiica lui, Domniţa, prietenă la Cernăuţi cu
sora mea, mai trăieşte în Brazilia. Am luat
legătura cu ea, ne-am şi întâlnit, după 70
de ani. Domniţa a primit titlul pentru tatăl
său pe baza referatului lui I. Govrin, fost
ambasador al Israelului în România, şi
a mărturiei noastre – a mea şi a surorii
mele. Ceremonia de acordare a avut loc
la Bucureşti, a fost dorinţa Domniţei. Din
păcate, din cauza vârstei, ea nu a putut
veni din Brazilia, dar am reprezentat-o eu
şi i-am transmis diploma. A fost o mare
bucurie şi pentru ea, văzând că memoria
tatălui ei este cinstită, dar şi pentru mine.
Pe undeva m-am simţit cu sentimentul
datoriei împlinite”.
– Mai aveţi un episod interesant din
studenţie, legat de ajutorul dat familiilor
unor studenţi sionişti arestaţi.
– „Da, într-adevăr. Aş putea spune că
am dat dovadă pe undeva de inconştienţă, dar a meritat. Eram student la Facultatea de Chimie Alimentară din Bucureşti,
când, în 1954, autorităţile române au
arestat studenţi, membri ai organizaţiei
sioniste Haşomer Haţair, după interzicerea activităţii tuturor organizaţiilor sioniste. Aveam şi eu vreo 15 colegi sionişti.
După arestare, pur şi simplu au dispărut,
nimeni nu ştia unde se află şi dacă mai
sunt sau nu în viaţă. Eu nu eram membru
al Haşomer, de fapt, eram în conducerea
organizaţiei UTM a anului. Poate de aceea, părinţii tinerilor m-au rugat pe mine
să încerc să aflu ceva despre ei. Vă daţi
seama, nu aveam nici un fel de relaţii la
Procuratura Militară, care se ocupa de
caz. Dar mi-a venit o idee, mai mult decât îndrăzneaţă. M-am dus la Tribunalul
Militar şi am spus celor de la intrare că
vreau să vorbesc cu procurorul de caz
deoarece am să ofer importante informaţii
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Ziua Limbii Române, celebrată la Tel Aviv

La 30 august 2018, la ICR Tel Aviv
a avut loc o conferinţă cu titlul „Limba
română în Israel”, organizată de instituţia-gazdă în colaborare cu Asociaţia
Ziariştilor şi a Oamenilor de Cultură de
Limba Română din Israel. Evenimentul
a fost prilejuit de sărbătorirea Zilei Limbii
Române (31 august), instituită în România în anul 2013.
Cuvântul de deschidere a fost rostit
de Salamon Márton László, directorul
ICR Tel Aviv, care s-a referit la istoria
sărbătoririi acestei zile, atât în România, cât şi în Republica Moldova. A fost
prezentă E.S. Gabriela Moraru, ambasadorul Republicii Moldova în Israel, care
a vorbit despre limba română ca despre
un tezaur comun al României şi al ţării
pe care o reprezintă, unde Ziua Limbii
Române este sărbătorită din 1990.
Dezbaterea în jurul statutului limbii
române în Israel a fost moderată de
Cleopatra Lorinţiu, directorul adjunct al
ICR Tel Aviv, şi a beneficiat de prelegeri
susţinute de dr. Alexandru Grosu, profesor emerit la Universitatea din Tel Aviv;
dr. Abraham Tal, lingvist şi laureat al
Premiului Israel; dr. Lucian-Zeev Herş-

covici, cercetător la Biblioteca Naţională
a Israelului, care a vorbit despre statutul
actual al limbii române în Israel; şi dr.
Gustav Meiseles, profesor la Universitatea din Tel Aviv.
Intervenţiile au mai vizat formarea
limbii române şi trăsăturile ei morfosintactice, contribuţia lingviştilor evrei
la cercetarea ştiinţifică din România,
istoricul folosirii limbii române în Israel,
presa de limbă română şi difuzarea culturii române în spaţiul israelian. A fost

legate de cazul studenţilor. Cu chiu cu vai
am reuşit să vorbesc cu procurorul care,
foarte brutal, m-a întrebat despre ce este
vorba. I-am spus că eu, care sunt evreu,
dar nu sunt sionist, ci utemist, dar şi alţi
colegi, chiar şi decanul şi prodecanul,
vrem să depunem mărturie legată de proces dar vrem s-o facem în prezenţa celor
acuzaţi. Procurorul a fost de acord, chiar
ne-a făcut citaţii şi am venit la tribunal. Au
fost aduşi şi colegii noştri arestaţi, astfel
că i-am văzut că erau în viaţă. Numai că,
spre marea dezamăgire a procurorului,
atât decanul cât şi eu şi alţi colegi am
depus mărturie în favoarea celor arestaţi,
decanul lăudând calităţile tinerilor arestaţi
care, spunea el, deşi au fost deportaţi şi
nu au avut posibilitatea să termine liceul,
au recuperat, s-au înscris la facultate şi
sunt dintre cei mai buni. Procurorul, care

avea deja în mâini condamnările lor, s-a
înfuriat şi ne-a spus, decanului şi nouă,
că nu-i cunoşteam pe aceşti colegi, că ei
de fapt erau nişte criminali şi că meritau
să fie aspru pedepsiţi. Am aflat că au
fost condamnaţi la ani grei de închisore,
unul dintre ei chiar la moarte. Până la
urmă, după un an şi jumătate, toţi au fost
eliberaţi. Oricum, eu am putut să transmit
părinţilor că toţi copiii lor erau în viaţă.
Tertipul meu a avut succes”.
Prof. Shai este un adevărat „registru de amintiri”. A cunoscut numeroase
personalităţi din România şi Israel şi se
străduieşte să dezvăluie adevăruri mai
puţin ştiute, legate de toţi cei ce merită să
fie apreciaţi potrivit faptelor. Şi face acest
lucru cu o nesecată energie, în pofida
celor 88 de ani ai săi.
EVA GALAMBOS

adus un omagiu marilor lingvişti evrei
din România care au trecut recent în
veşnicie, între care, Lucia Wald.
CLAUDIA BOSOI

Tel Aviv – Cel mai ambiţios muzeu evreiesc din lume

Fundaţia canadiană Asper, împreună cu o serie de experţi,
este pe cale de a realiza cel mai ambiţios muzeu evreiesc din
lume, cu o investiţie de 400 de milioane de dolari. Ideea a
aparţinut unuia dintre membrii familiei, Gail Asper. Interesată de
istoria şi cultura evreilor, Gail a ajuns la concluzia că aproximativ
70% dintre muzeele evreieşti din lume au ca subiect Holocaustul
şi supravieţuirea. Ea a dorit mult mai mult, un muzeu care să
scoată în evidenţă contribuţia remarcabilă a evreilor la dezvoltarea lumii, în trecut, prezent şi viitor, şi a decis să construiască
un astfel de muzeu.
Gail Asper este preşedinta Fundaţiei Asper, din WinnipegCanada, care s-a ocupat de realizarea Muzeului Canadian

pentru Drepturile Omului, deschis în 2014 la Winnipeg, considerat unul dintre cele mai importante muzee din lume pe acest
subiect. Proiectul, care a costat 350 de milioane de dolari şi a
beneficiat de fonduri guvernamentale, a reprezentat viziunea
tatălui său, magnatul de presă şi filantropul israelian Harold
”Izzy” Asper, mort la şase luni după anunţarea planurilor de
înfiinţare a muzeului. Potrivit lui Gail, în contextul problemei
drepturilor omului, tatăl ei era preocupat de cea a Holocaustului, de educarea tinerelor generaţii pentru a cunoaşte istoria
evreilor. „Tatăl meu a fost un evreu mândru, un sionist angajat
şi un optimist care, după ce a devenit din ce în ce mai îngrijorat
de antisemitismul care se manifestă în lume, a conceput un

program de sponsorizare a elevilor canadieni din clasa a noua
de a vizita Muzeul Holocaustului din Washington. Elevii urmau
şi nişte cursuri despre Holocaust, iar din 2016, aceste activităţi
se desfăşoară în Muzeul din Winnipeg. Din această experinţă
s-a născut şi ideea muzeului privind contribuţia evreilor la dezvoltarea mondială, a spus Gail.
În apropiere de portul Tel Aviv se pot zări deja structura şi
forma clădirilor care, potrivit ei, „vor întări legătura dintre Israel
şi evreii din lume, înglobând o mândrie împărtăşită şi o identitate colectivă”.
Proiectul conceput, printre alţii, de arhitecţii Frank Gehry şi
Ralph Appelbaum, liderul incontestabil al proiectelor muzeale,
urmează să includă pavilioane care să prezinte Israelul, inovaţia, educaţia, creativitatea, artele, teatrul, inclusiv comedia.
Arhitectul Frank Gehry a declarat că muzeul nu va semăna cu nici un alt muzeu evreiesc din lume; el va „celebra
toate realizările evreieşti de-a lungul vremii şi va demonstra
ce pot face evreii”. Muzeul va avea o structură aparte, cu
clădiri curbate care dau impresia de mişcare continuă, transformare, creştere. Gehry a spus că este primul său proiect în
Israel şi s-a angajat să muncească „din toată inima şi din tot
sufletul”. Acelaşi entuziasm îl manifestă şi Ralph Appelbaum,
a cărui firmă de arhitectură a realizat 700 de proiecte în 50
de ţări. Când a fost abordat pentru muzeul evreiesc, şi-a
dat seama că contribuţia evreiască la cultura mondială „a
existat pretutindeni dar, de fapt, nicăieri anume”. Misiunea
lui, consideră Appelbaum, este de a plasa remarcabilele
realizări evreieşti în cadrul unei structuri pentru a explica
de ce s-a întâmplat acest proces. „Are rădăcini profunde în
gândirea evreiască şi în iudaism precum şi în nevoia de a
extinde aceste valori în epoca modernă şi în viitor”, a apreciat
arhitectul. După părerea unui alt consultant, Joseph Telushkin, „muzeul va demonstra faptul că evreii au transformat
lumea fără ca lumea să-şi dea seama. Acum va şti.”
Proiectul muzeului este susţinut cu mult entuziasm de
primarul Tel Avivului, Ron Huldai, care a şi donat pentru acest
scop un teren. Deşi lucrările se desfăşoară neîntrerupt, există
numeroase probleme pe care creatorii săi trebuie să le depăşească, atât din punct de vedere material – mai sunt necesare
donaţii – cât şi în ceea ce priveşte conţinutul muzeului, criteriile
după care vor fi incluse personalităţile. Iar în acest domeniu au
loc discuţii furtunoase.
Se preconizează ca muzeul să se deschidă în 2023, la cea
de a 75-a aniversare a naşterii Statului Israel.
MAGDALENA PORUMBARU
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Reportajele lui Filip Brunea-Fox:
„Iubirea de oameni cere migală”

Filip Brunea-Fox (Filip Brauner) se
naşte la 18 ianuarie 1898, în familia
unor intelectuali evrei din Roman (oraşul natal al unor personalităţi evreieşti
precum scriitorul Max Blecher, jurnalistul
B. Brănişteanu, medicul Avram Wexler,
regizorul de operă Hero Lupescu, traducătoarea Antoaneta Ralian). Absolvă
Liceul Naţional din Iaşi, avându-i colegi
pe Benjamin Wexler (B. Fundoianu) şi
pe Iosif Ross, caricaturist şi grafician. Nu
continuă studiile formale, dar posedă o
profundă cultură obţinută ca autodidact.

Brunea-Fox şi Berman

Debutează publicistic în revistele
ieşene „Versuri şi Proză”, „Absolutio”
şi „Zări senine”. La 20 de ani, alături
de cei doi prieteni din liceu, pleacă la
Bucureşti, unde îşi începe activitatea la
ziarul „Arena”, condus de Alfred Hefter. Îşi

descoperă afinităţi cu poezia avangardistă, drept care în 1925 devine unul dintre
principalii redactori ai revistei de profil
„Integral” (alături de autorii evrei Ilarie
Voronca, M.H. Maxy şi Ion Călugăru), în
care publică poeme şi recenzii culturale
pe toată durata apariţiei revistei (până
în 1928, când pune capăt etapei literare
avangardiste din cariera lui).
Într-un manifest avangardist publicat
în revista „Unu”, poetul Paul Sterian scria:
„Sufletul epocii noastre [al XX-lea] are alt
stil decât cel al neutralităţii. Jos cu poeţii!
Jos cu zidurile! Să vie cel cu o mie de
ochi, o mie de urechi, o mie de picioare,
o mie de telegrame, o mie de condeie,
o mie de expresii, o mie de pistoale, să
vie adevăratul poet. Să vie Reporterul!”
Brunea-Fox transformă în realitate aceste
îndemnuri ale avangardei – devine reporter şi îşi adaugă la nume particula Fox,
ca reverenţă faţă de profesionalismul
jurnaliştilor de atunci de la Fox Movietone News. Alte pseudonime pe care le
va folosi sunt: Fox, Mac, Pan, Potomac,
F.Br., F.Br.Fx., fx.
La ziarele „Dimineaţa” (1925-1937),
„Adevărul” (1932-1937), „Cuvântul liber”
(1933-1936) se remarcă prin redactarea
de reportaje literare ample, după modelul grand reportage-ului francez din anii

CIR Borsec – din ce în ce mai primitor

Deşi situat departe de Bucureşti şi de
alte oraşe ale ţării, CIR Borsec a devenit
un loc din ce în ce mai agreat de membrii diferitelor comunităţi. Pentru tabăra
DASM a supravieţuitorilor Holocaustului
şi a seniorilor, organizată de C.E. Oradea, şi cea a seniorilor de la Iaşi există o
adevărată competiţie printre participanţi.
Aceasta, pe de-o parte, datorită frumuseţii locului şi a foarte bunelor condiţii oferite
de cei ce se ocupă de administrarea
vilei, pe de altă parte, datorită celor două
organizatoare ale taberelor – Cornelia
Rosenzweig (Oradea) şi Martha Eşanu
(Iaşi). Programul se îndreaptă atât către
relaxare, plimbări, excursii, vizitarea unor
obiective, cât şi spre instruire, seara
având loc şi scurte prezentări pe teme
de interes general.
În acest an, tabăra organizată de
Oradea a fost bogată în evenimente.
Participanţii, care provin din toate colţurile
ţării – Oradea, Cluj, Timişoara, Deva, Bucureşti – au avut posibilitatea de a vizita
salina Praid şi staţiunea Sovata, piscina
de la Topliţa şi cascada, grădinile Mănăstirii Sfântul Ilie, toate acestea în afara
excursiilor zilnice din împrejurimile Borsecului. De asemenea, programul cultural a
fost foarte interesant. Turiştii s-au bucurat
de prezenţa prim-rabinului Rafael Shaffer,
care a fost solicitat să prezinte un subiect
care lega problema religiei de actualitatea israeliană. Alte subiecte abordate
s-au referit la medicina naturistă, urmărită
cu mare interes, la activitatea literară
a lui Aurel Storin, ilustrată cu cele mai
faimoase cântece cărora le-a compus
textul şi, bineînţeles, nu au putut lipsi cele
mai recente evenimente din Israel. Toate
subiectele au fost interactive.
Ca în fiecare an, au fost sărbătoriţi cei
a căror aniversare a avut loc în timpul sejurului. Atmosfera de armonie şi prietenie
dintre cei prezenţi a fost întărită şi de mica
petrecere de rămas bun în cadrul căreia
ne-am promis că ne vom întâlni şi la anul,
nu la Ierusalim, ci la… Borsec!
O iniţiativă binevenită a avut-o Primăria din Borsec prin organizarea Zilei
Porţilor Deschise la şantierul viitorului
centru de tratament, astfel că vizitatorii au
putut să-şi dea seama în ce stadiu se află
construcţia şi cum va arăta. Primarul Borsecului, după ce a enumerat dificultăţile
prin care a trecut proiectul şi care au dus
la mari întârzieri, şi-a exprimat speranţa
că, totuşi, în 2019 Centrul va fi inaugurat.
În fiecare an, prin strădaniile şefului CIR, Emil Rosner, şi ale Iolandei

Seinberg, condiţiile de la vila Borsec se
îmbunătăţesc. Se fac mici reparaţii, anul
acesta fiind înlocuite burlanele, jgheaburile şi s-a reparat acoperişul. Dar mai este
şi problema transportului de la Topliţa la
Borsec, iar vila mai are încă nevoie de
intervenţii, inclusiv la utilarea bucătăriei
cu echipamente moderne, mai ales ţinând
cont de faptul că anul viitor se va deschide noul centru de tratament şi wellness,
aflat chiar vizavi de vila noastră. Este

foarte posibil ca membrii comunităţilor
să dorească să vină în număr mai mare
ca să profite de tratamentul oferit, iar CIR
Borsec să fie mai bine exploatat, sezonul
prelungindu-se. Toţi turiştii care şi-au
petrecut concediile aici, şi nu mă refer
numai la cei din tabere, au fost foarte
mulţumiţi de condiţii şi de serviciile oferite
de angajaţii vilei cu mari strădanii, din cauza faptului că acum lipsesc cel puţin trei
angajaţi (care existau în anii precedenţi).
Şi ca cititorii noştri să vadă că aceasta nu
este numai o părere subiectivă a autoarei,
un mare „fan” al Borsecului, redăm conţinutul scrisorii unui turist care şi-a petrecut
vacanţa la Borsec. (Eva Galambos)
Ziarului „Realitatea Evreiască”
Domnilor,
Recent am fost la Borsec.
Decor elveţian, vilă veche dar bine
administrată, camere de 3 stele, masa de
5 stele, atenţia personalului, impecabilă!
Subliniez o excepţie în fauna cotidiană, cu care ne-am obişnuit, o neaşteptată, surpriză: acolo funcţionează o
echipă de oameni minunaţi, care îşi fac
datoria cu prisosinţă şi dărnicie. Ei, prin
amabilitatea, seriozitatea şi grija faţă de
oaspeţi, pot fi daţi de exemplu.
Administratorul, domnul Sorin Pop,
soţia şi doamna care ne-a servit masa
sunt exemple care, fără ezitare, ar trebui
cultivate, răsplătite şi încurajate.
Cu stimă,
Av. Sergiu Brandt

’30, care îmbină imersiunea jurnalistului
în poveste, prin relatarea la persoana
I, cu folosirea unui stil literar. Pentru că
nu concepe un reportaj fără fotografii,
Brunea-Fox îşi ilustrează articolele graţie colaborării cu bunul său prieten Iosif
Berman („Omul cu o mie de ochi”), cel
care a lucrat şi în serviciul Casei Regale.
În 1937, guvernul Goga-Cuza interzice cotidienele „Dimineaţa” şi „Adevărul”
(grupul numit generic „presa din Sărindar”, după strada pe care îşi aveau sediul
comun; în 1934, acestea apăreau în
150.000 de exemplare), la care BruneaFox îşi făcuse primii paşi şi se dezvoltase
profesional, sub îndrumarea directorului
Constantin Mille (numit, pe piatra funerară din Cimitirul Bellu, „părintele ziaristicei
moderne române”). În plan profesional, şi
el şi Iosif Berman au de suferit din cauza
legilor rasiale; cel din urmă moare la scurt
timp, în 1941, la 49 de ani.
Activitatea lui Brunea-Fox nu se mai
concentrează într-o singură redacţie;
colaborează la publicaţiile evreieşti
„Adam”, „Mântuirea”, „Puntea de fildeş”,
„Curierul israelit”, dar şi la ziarele româneşti „Cuvântul liber”, „Lupta”, „Jurnalul”,
„Reporter”, „Izbânda”. Tot în calitate de
colaborator, în perioada postbelică îi
regăsim numele în coloanele ziarelor
„Adevărul”, „Jurnalul de dimineaţă”, „România liberă”, „Scânteia” şi ale revistelor
„Viaţa românească”, „Flacăra”, „Răspântia” (condusă de I. Ludo), „Viaţa militară”,
„La Roumanie d’aujourd’hui”, „Veac nou”
ş.a. Câteva dintre temele abordate de
Brunea-Fox în reportaje sunt tulburările
antievreieşti de la Borşa, Sighet şi Oradea; evreii din Maramureş; evocări ale
unor personalităţi politice româneşti ca
Alexandru Averescu, Ion Gheorghe Duca,
dr. Nicolae Lupu, Constantin Argetoianu,
Alexandru Vaida-Voevod.
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În domeniul literaturii, este autorul romanului istoric „Oraşul măcelului” (1944),
care tratează subiectul rebeliunii legionare şi al Pogromului de la Bucureşti, din
1941. Totodată, realizează traduceri din
germană (Lion Feuchtwanger, „Războiul evreilor”, 1945 – cu soţia lui, Lisette
Daniel-Brunea), engleză (Robert Louis
Stevenson, „Comoara din insulă”, 1954),
franceză (Jean Giraudoux, „Nebuna din
Chaillot”, 1964). În afara acestor titluri cunoscute, se observă interesul lui BruneaFox de a face cunoscute, prin traducere,
dezbateri actuale (Henri Salvat, „Inteligenţă, mituri şi realităţi”, 1972; Gaston
Berger, „Omul modern şi educaţia sa”,
1973 – ambele în colaborare cu Lisette
Daniel-Brunea) şi aventuri din contemporaneitate (Bengt Danielsson, „Terry
pe urmele lui Kon-Tiki”, 1970 – în care
autorul, antropolog, se alătură biologului
Thor Heyerdahl în traversarea cu o plută
din lemn de balsa a Oceanului Pacific din
Peru până în Polinezia).
Brunea-Fox se remarcă prin calitatea
reportajelor literare, pe care le documentează şi le redactează exemplar. Printre
cele mai cunoscute se numără „Cinci
zile printre leproşi”, „Ali Kadri «Sultanul»
din Ada Kaleh”, „Omul care l-a văzut pe
Dumnezeu”, „Aspectele vieţii de provincie”, „Iaşiul, cetatea umbrelor”, „Târgul
Moşilor”, „Nopţi bucureştene”, „Trenulfantomă”, „Unde am să nasc?”. Prestigiul
lui şi atitudinea profund umanitară pe
care şi-o cultivă duc la schimbări în bine
pentru cei neputincioşi. Cele cinci zile
petrecute de Brunea-Fox printre leproşii
din Lărgeanca sunt urmate de drumurile
reporterului la autorităţi, solicitând măsuri
pentru repararea localului fostei leprozerii
din Tichileşti, unde condiţiile erau mai
CLAUDIA BOSOI
(Continuare în pag. 25)

Muzicieni evrei de marcă în Juriul Concursului Internaţional „George Enescu”

CON AMORE

Multe ştime ale marilor compozitori,
inclusiv ale lui George Enescu, conţin
indicaţia con amore. Este una dintre
modalităţile muzicienilor de a protesta
împotriva încrâncenărilor, urii şi violenţei
în toate timpurile, dar vorbeşte şi despre
predarea torţelor de la magistru la discipol. Concursul Internaţional „George
Enescu”, ajuns la ediţia a XVI-a, intră sub
această incidenţă. Faptul şi-a găsit expresia în mesajele transmise de preşedintele
de onoare al Festivalului şi Concursului
„George Enescu”, Zubin Mehta, şi directorul său artistic, Vladimir Jurowski.
Primul recital din actuala ediţie a fost
oferit de Rafael Wallfisch, unul dintre
membrii Juriului la Secţiunea Violoncel,
elev al lui Gregor Piatigorsky la Şcoala de Muzică din Thornton, laureat al
Concursului Internaţional de Violoncel
„Gaspar Cassadó”, din Florenţa, membru al Colegiului Regal de Muzică din
Londra, fondator al Orchestrei Engleze
de Cameră şi, în 2009, al Trio-ului cu
pian Shaham Erez Wallfisch, împreună
cu Hagai Shaham (vioară) şi Arnon Erez
(pian). Familia din partea mamei locuia
înainte de război la Breslau, azi Wroclaw,
în Polonia. Nici Noaptea de Cristal,
din noiembrie 1938, nu i-a determinat
bunicul, jurist, profund devotat Germaniei, să plece din ţară. Nu credea că
Holocaustul este posibil. Familia a fost
deportată la Auschwitz, bunicii – ucişi.
Mama, violoncelista Anita Lasker, s-a
salvat cântând în Orchestra de femei
din lagăr, dirijată de nepoata lui Gustav
Mahler, Alma Rose. Ştiau că le aştepta
acelaşi sfârşit, dar fiecare zi sustrasă
morţii conta. După război, Anita, stabilită
la Londra, s-a căsătorit cu pianistul Peter
Wallfisch. Raphael Wallfisch a lansat nu
demult un CD cu muzică evreiască în
memoria victimelor Holocaustului. Istoria se moşteneşte. Fiul său, Benjamin
Wallfisch, dirijor al BBC – Orchestra
Naţională din Wales, include mereu în
program Kadişul de Ravel.
În recitalul oferit la Bucureşti, renumitul violoncelist a interpretat piese ale

unor compozitori de secol XX – Keneth
Leighton, Sir James MacMillan, Guilaume Lekeu – şi o sonată postromantică,
scrisă în 1894 de Alexander Zemlinsky,
pierdută timp de un secol şi descoperită
de muzician.
Preşedintele Juriului la Secţiunea Vioară, Pierre Amoyal, s-a născut la Paris,
într-o familie de evrei sefarzi originari din
Rusia. La 12 ani a fost admis student al
Conservatorului din Paris, absolvit cu
brio. La 17 ani a plecat la Los Angeles
să studieze cu Jasha Heifetz, care i-a
fost nu numai profesor de muzică, ci şi
profesor de viaţă. A cântat cu orchestre
renumite, sub bagheta unor importanţi
dirijori ai zilelor noastre. A fondat Camerata din Lausanne, oraş unde predă
la Haute École de Musique. Din acest
an, ansamblul, compus din 14 tineri
muzicieni talentaţi, se va numi CameratAmoyal, concertul inaugural urmând să
fie susţinut la Festivalul Sempre Musica
din Montreux. Predă la Universitatea Mozarteum din Salzburg. Este deţinător al
unor înalte distincţii franceze şi elveţiene.
Ea însăşi laureată, în 1970, a Concursului Internaţional „George Enescu”,
Silvia Marcovici, plecată în Israel în
1976, stabilită ulterior în Germania, nu
şi-a uitat locurile în care a văzut lumina
zilei. Revine de câte ori are prilejul în
România. A fost membră în Juriul Concursului Enescu la ediţia precedentă, a
acceptat cu bucurie oferta organizatorilor
pentru actuala ediţie. După o carieră solistică internaţională, înregistrări la Casa
Decca, când unul dintre marii dirijori ai
contemporaneităţii, sub bagheta căruia a
cântat de multe ori, Leopold Stokowski,
a împlinit 90 de ani, Silvia Marcovici s-a
dedicat artei pedagogice, predând la
faimoase academii de muzică din Europa. A urcat pe scena sibiană de concert
în 2008, la Festivalul Euroiudaica, organizat de F.C.E.R., când Sibiul a fost
Capitală Culturală Europeană.
În cei 60 de ani de existenţă, Festivalul şi Concursul „George Enescu” au fost
onorate de participarea multor muzicieni
evrei de primă mărime, fapt reconfirmat
şi-n prezent.
IULIA DELEANU
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„În Marele Război, bunicul a fost rănit,
fratele lui a căzut la datorie”

Interviu cu dr. Irina Cajal-Marin, subsecretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
Dintre cei 825 de ostaşi evrei români decoraţi pentru fapte de bravură
în Marele Război, cum era denumit Primul Război Mondial, 220 au fost
medici şi sanitari, salvatori ai multor vieţi de camarazi de arme. Nu o
dată – şi ei răniţi; la Turtucaia, în apărarea trecătorilor, la evacuarea
Olteniei, în marile victorii de la Oituz, Mărăşti, Mărăşeşti… Unul dintre
aceştia a fost şi profesorul dr. în pediatrie Marcu Cajal (1887-1973), tatăl academicianului Nicolae Cajal, preşedinte al F.C.E.R. (1994-2004),
bunicul Irinei Cajal.
– Câteva repere biografice?
– Bunicul meu se trage dintr-o familie de evrei pământeni aşezaţi în târgul
Suliţa, de lângă Botoşani. Străbunicul
era brutar şi conducătorul comunităţii de
acolo. Pe urmă s-a mutat în Capitală şi
a deschis una dintre brutăriile vestite în
epocă, pe strada Olteni. Unul din fiii lui,
bunicul meu, Marcu Cajal, a terminat
Facultatea de Medicină la Bucureşti, a
fost elev al lui Nicolae Tomescu şi al lui
Mihai Manicatide. A fost unul dintre primii medici pediatri din ţara românească.
A fost intern, extern, secundar, medic
primar şi, imediat după război, profesor
la Facultatea de Medicină din Bucureşti.
Înainte de război a fost ceea ce se chema
„profesor liber”, unul dintre primii docenţi.
Pe atunci, docenţa se lua prin concurs şi
era un titlu de „profesor liber”. Cartea lui,
făcută imediat după aceea, cu profesorul
Mihai Manicatide, Terapeutica infantilă,
a fost prima din lume de acest profil. A
scris foarte mult, a publicat foarte mult.
A avut lucrări apreciate şi de Academia
Română şi de Academia Franceză. A
fost membru al Academiei de Medicină
din România şi preşedinte, o vreme, al

Societăţii de Pediatrie şi Puericultură
din România. Am avut norocul să-mi fie
mentor toţi anii de şcoală, din clasa întâi
până la bacalaureat.
– În ce-a constat participarea lui la
Primul Război Mondial?
– Ar trebui folosit pluralul, fiindcă fraţii
Cajal au participat. Bunicul era medic
căpitan. Deşi era medic pediatru, a făcut
chirurgie ca să salveze vieţi omeneşti.
Scria zilnic cărţi poştale bunicii mele. A
fost rănit. Fratele lui a căzut la datorie,
pe câmpul de luptă. Nu-i cunoşteam mormântul. Ştiam doar că este înmormântat
într-unul din cimitirele Eroului Necunoscut, în drum spre Predeal. Când treceam
cu bunicii pe lângă cimitirul acela – în
vacanţele de vară mă luau cu ei la Braşov
–, bunicul acolo privea. Nu scotea un cuvânt. Doar ochii i se umezeau. Obişnuia
să repete o frază a regelui Ferdinand:
„Am ajuns de mult la convingerea – şi
sunt mulţumit să constat că nu m-am
înşelat – că toţi locuitorii de pe pământul
românesc, fără diferenţă de rasă şi religie, sunt animaţi de aceleaşi sentimente
de fraternitate”. Studenţii antisemiţi din
anii ’20, care cereau numerus clausus

pentru evrei în universităţi, nu voiau să
vadă că, în Marele Război, evreii căzuţi la
datorie depăşiseră cu mult numerus clausus... Dar nu trebuie să vedem găurile
din şvaiţer, trebuie să vedem şvaiţerul. E
o vorbă moştenită de la tata, care o ştia
de la bunicul meu, salvat la Pogromul din
ianuarie ’41, de la Bucureşti, de generalul
Ştefan Burileanu care, în timpul Primului
Război Mondial, a organizat artileria antiaeriană românească.
– Ce prietenii a legat pe front?
– Mi-amintesc de câţiva prieteni, foşti
camarazi de arme, care veneau la noi
acasă: doctorii Fruchter, cunoscut medic pediatru în epocă, autor de cărţi de
pediatrie, Herşcovici, pediatru şi el, Aronovici, ginecolog, Tauchman, care avea
laborator şi, în timpul războiului, a ajutat
cât a putut la prepararea de medicamente
de primă necesitate, avocat dr. Wilhelm
Filderman, liderul comunităţii evreieşti...
– Ce altceva se mai leagă de activitatea profesorului Marcu Cajal?
– A treia clădire a Spitalului Caritas a
fost ridicată, în 1936, din iniţiativa bunicului meu. Spitalul aparţinea comunităţii
evreieşti, dar aveau acces oameni cu
venituri modeste indiferent de religie.
Bunicul ne-a insuflat tuturor din familie
ataşamentul pentru România, dăruirea
faţă de comunitate, grija pentru sănătatea
semenilor – o zi pe săptămână, el oferea
servicii medicale gratuite la cabinetul lui,
în casa din strada Anton Pann, casă-n
care locuiesc şi eu azi. A înfiinţat prima
tabără de vară pentru copii evrei la Eforie

Cele trei Alia înainte de renaşterea Statului Evreu

În secolul al XIX-lea, înainte de apariţia sionismului, s-a făcut
remarcată mişcarea Bilu, formată din emigranţi est-europeni.
Baronul Rothschild a fost unul dintre sponsorii cei mai activi.
Biluimii au înfiinţat aşezările Rishon Le Zion, Zichron Iaacov,
Petach Tikva, Hedera, ş.a., ocupaţia principală a celor nou veniţi
fiind agricultura, într-o ţară în care clima nu favoriza nicicum
această ocupaţie, iar populaţia locală, extrem de rară, se  retrăsese în zone ceva mai fertile. Eroismul acestor imigranţi, o
mare parte dintre ei fiind sionişti din România, s-a înscris ca o
pagină de neuitat. Biluismul a constituit prima Alia modernă.
A doua Alia a avut loc în anii 1904-1914, tinerii fiind cei care
au venit cu entuziasmul tipic vârstei şi educaţiei. Au apărut kibuţul şi moşavul. Limba ebraică a fost reînviată, autoapărarea
a fost organizată sub numele de Bar Giora, Haşomer, nucleele
viitoarei armate de apărare a noului stat în formare. În timpul
Primului Război Mondial, imigranţii s-au alăturat fie turcilor, fie

britanicilor, Legiunea Iudaica a pătruns în Palestina alături de
trupele britanice, iar Declaraţia ministrului de externe britanic
Balfour a stimulat imigraţia evreiască.
Apoi avut loc a treia Alia. Militanţii de stânga, conduşi de
Weizman, au înfiinţat Hagana, o forţă armată de apărare, şi
Histadrut, mişcarea sindicală, iar cei de dreapta, conduşi de Jabotinski, o personalitate remarcabilă, doreau cucerirea grabnică
a Palestinei. Ben Gurion i-a câştigat pe muncitorii care susţineau o politică ponderată. Ruptura aceasta dintre revizionişti
şi dreapta ponderată se menţine, iar în 1939, britanicii au dat
o lovitură imigraţiei publicând o Carte Albă care practic limita
imigraţia, anula multe avantaje obţinute pe cale politică. Ben
Gurion a înfiinţat organizaţia antibritanică Işuv, dar izbucnirea
celui de Al Doilea Război Mondial i-a obligat pe evrei să treacă
de partea Aliaţilor antinazişti.
BORIS MARIAN MEHR

„Strămoşul” baloanelor şi zmeielor incendiare
din Gaza, creat în Japonia

După încercările nereuşite ale palestinienilor la gardul de securitate cu Fâşia
Gaza de a pătrunde pe teritoriul israelian
pentru a răpi cetăţeni, Hamas a recurs
la lansarea peste gard de baloane şi
zmeie incendiare, iar apoi, chiar şoimi
care aveau legate de picioare substanţe
incendiare. Chiar dacă nu s-au înregistrat pierderi omeneşti, aceste noi arme
au distrus sute de hectare de recolte pe
teritorul israelian şi exista pericolul răspândirii incendiilor. Deocamdată atacurile
au încetat. Să vedem cât va mai ţine.
Nu se ştie dacă cei care au folosit
aceste jucării şi păsări ca arme au avut
informaţiile de mai jos, dar
„strămoşul” acestor arme s-a
născut în Japonia, în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial. Unii specialişti cred
că poate fi considerată drept
prima armă intercontinentală
deoarece se lansa în Japonia
şi ţintea teritoriul american. Era
vorba de nişte baloane de care
se ataşau bombe şi care se
foloseau de curenţii atmosferici
de deasupra Oceanului Pacific
pentru a ajunge pe coastele
americane.
Ideea a venit în urma unor
experimente realizate de ja-

ponezi în anii 1940, legate de curenţii
atmosferici. Ei au lansat nişte baloane de
care se legau instrumente de măsurat.
Baloanele plecau din partea de vest a
ţării şi ajungeau în cea de est. Cercetătorii au constatat că un curent atmosferic
puternic poate străbate Oceanul Pacific la
o înălţime de 10.000 de metri. Dispunând
de aceste date, în 1944, conducerea militară niponă a realizat primul sistem de
arme intercontinentale, ataşând mijloace
explozive de baloane care se deplasau
cu ajutorul curenţilor de aer. Experţii au
calculat că sunt necesare între 30 şi
60 de ore ca un astfel de balon, lansat

în Japonia, să atingă coasta de vest a
Statelor Unite.
Primul balon a fost lansat pe 3 noiembrie 1944, iar până în aprilie 1945,
aproximativ 1000 au atins SUA. Pe baza
documentelor găsite în Japonia după
război, s-a stabilit că au fost lansate
9000 de baloane. Dintre acestea, 284
au fost zărite sau găsite, multe dintre ele
deteriorate. La început, nimeni nu a ştiut
de unde proveneau. Apoi, o echipă de
geologi, făcând parte dintr-o unitate militară, a descoperit că nisipul găsit într-un
sac cu balast era din Japonia.
Dar japonezii nu au aflat niciodată
dacă baloanele au fost eficiente.
Securitatea americană era atât de
bună, încât nu a existat nici un fel de
feedback legat de ele. Nici cetăţenii
americani nu au aflat ce rol aveau
aceste baloane şi, în consecinţă, o
singură dată au făcut victime: patru
copii şi soţia însărcinată a pastorului Archie Mitchell din Oregon
au murit după ce s-au jucat cu un
balon pe care l-au găsit pe când se
plimbau într-o pădure. De fapt, au
fost singurele pierderi de vieţi omeneşti produse de inamic pe teritorul
Statelor Unite în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial.
EVA GALAMBOS

Sud. În anii legislaţiei rasiale, a organizat
instituţii de învăţământ superior pentru
evrei.
– O schiţă de portret?
– Era foarte blând, de-o cultură vastă.
Mă ajuta mult la lecţii, mai ales la latină.
Mi-a deschis gustul pentru literatură. La
noi acasă, el organiza serate literare. Mă
ducea săptămânal la operă, la concerte,
formându-mi astfel educaţia muzicală.
A murit când urma să se nască întâia
lui strănepoată, fiica mea Cathrine. În
onoarea lui, Cathrine a ales să se facă
medic. Bunicul meu obişnuia să spună:
„Cum unii copii buni şi simpatici devin
adulţi răi şi antipatici?”. Sau: „Nu-i înţeleg
pe cei deranjaţi de zgomotul jocului de
copii. E cea mai frumoasă muzică”. A
fost unul dintre prietenii dragi care mi-au
marcat viaţa.
IULIA DELEANU

Adevăratul
Harry Potter este
îngropat într-un
cimitir din Israel

Harry Potter a murit şi este îngropat
într-un cimitir din Israel! Desigur, nu este
vorba de ucenicul-vrăjitor Harry Potter,
ci despre un personaj real care poartă
acest nume, după cum precizează site-ul
JerusalemOnline. A fost soldat în armata
britanică şi şi-a făcut serviciul militar în
Palestina, pe vremea mandatului britanic. Făcea parte din Regimentul Britanic
Worcester şi avea 19 ani când a fost împuşcat, la 22 iulie
1938, la Hebron,
într-o confruntare cu arabii, care
se revoltaseră.
„Revolta arabă”
a durat până în
septembrie 1939.
În acest război au
murit peste 5000
de arabi, peste
300 de evrei şi
262 de militari britanici.
Adevăratul
Harry Potter era
un tânăr care, ca
şi viitorul său tiz, se pregătea să-şi trăiască viaţa, în cazul său după terminarea
stagiului militar. Spre deosebire de eroul
cărţii (şi al filmului), el avea o familie, aşa
cum reiese din ultima scrisoare trimisă
mamei lui. Mai avea doi fraţi şi spera ca
de Crăciun să se întoarcă acasă. Din
păcate, soarta lui a fost alta. Harry Potter
a fost înmormântat în Cimitirul britanic de
la Ramle.
Mormântul lui a fost descoperit de un
tânăr fotograf israelian, care a pus imaginea pe internet. De-atunci, modestul
cimitir britanic este vizitat de mii de persoane, admiratoare ale lui Harry Potter,
eroul romanului lui J.K. Rowling.
Potrivit Comisiei Mormintelor de
Război ale Commonwealth-ului, în toată
lumea au murit 20 de persoane cu numele de Harry Potter. Există morminte
cu acest nume atât în nisipurile libiene,
cât şi în multe alte locuri din Europa. Nici
unul dintre ele nu a fost sursă de inspiraţie
pentru autoarea romanului. (E.G.)
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Personalităţi evreieşti din Dorohoi

Mina SEINFELD CARAKUSHANSKY

Perseverenţa noastră în a afla cât mai
multe date din trecutul oraşului Dorohoi
ne-a fost răsplătită cu o surpriză extrem
de interesantă. Cu ajutorul documentelor
de la Oficiul de Stare Civilă Dorohoi, a Arhivelor Statului-filiala Botoşani, din arhiva
personală, dar şi din site-urile de pe Internet, am descoperit numele şi prezentarea
Minei Seinfeld Carakushansky, o doamnă
cu adevărat de excepţie. În presa românească de până astăzi nu s-a publicat
nici un cuvânt despre această profesoară
universitară cu merite de necontestat în
mai multe domenii de activitate.
Mina Seinfeld s-a născut la Dorohoi,
la 9 ianuarie 1945. În mai multe articole
de pe Internet apare ca dată de naştere
14 septembrie 1944. Dar, în registrul de
naşteri pe anul 1945 de la Oficiul de Stare
Civilă din Dorohoi, pagina cu actul nr.7,
Mina Seinfeld este înregistrată la data de
9 ianuarie 1945.
Tatăl, David Seinfeld, era comerciant,
iar mama, Bruha (născută Altaraş), era
casnică. În momentul în care familia s-a
reîntors din odioasa deportare în Transnistria, ei locuiau în centrul oraşului, pe
strada Spiru Haret nr. 58. Nu am aflat cu
exactitate unde au locuit înainte de deportare. Ceea ce ştim este că la întoarcerea
din Transnistria, familiei Seinfeld i-a fost
repartizată de Comunitatea Israelită din
Dorohoi locuinţa lui Manase sin Mayer,
de pe strada Spiru Haret, în laterala dinspre vale a terenului de sport Macabi.
Precizăm că numerele caselor nu mai
corespund cu cele de acum 70 de ani.
La naşterea fetiţei Mina, Bruha avea 41
de ani, iar David – 43.

Mina Seinfeld a urmat studiile la una
din şcolile dorohoiene ce avea în program
atât ciclul primar, cât şi ciclul gimnazial.
În anul 1962 familia Seinfeld a decis
să plece din ţară pentru a se stabili în
Brazilia. Fiind cu studiile liceale la zi,
Mina a urmat Facultatea de matematică
la Federal University din Rio de Janeiro
(UFRJ), un masterat în matematică la
Institutul de Matematică Pură şi Aplicată
(IPMA), precum şi un Master în Management la California American University
(1975). Fiind o studentă de excepţie, a
fost cooptată în învăţământul universitar
din Brazilia (la UFRJ), activând în zona de
algebră liniară şi de calcul. De asemenea,
a fost asistentă a decanului Centrului de
Filozofie şi Ştiinţe Umane la Institutul
de Matematică, secretar al Grupului Interdisciplinar de Studii în victimologie la
UFRJ – coordonator al Convenţiei privind
problemele de matematică la UFRJ.
În anul 1985 a absolvit cursul „Studii
strategice de mare” din fosta Şcoală de
Război din Rio de Janeiro, Mina Seinfeld
fiind prima femeie aleasă în calitate de
lider de grup.
În 1992 a devenit consilier special al
comandantului general al Poliţiei Militare
din Rio de Janeiro, colonelul Carlos Magno Nazaret Cerquiera. Aici a emis programe de schimb dezvoltate cu forţele de
poliţie din întreaga lume, precum şi un set
de reguli destinate securităţii şi siguranţei
publice. A luptat şi luptă cu fervoare contra
consumului de droguri şi a devenit primul
coordonator al Programului de Prevenire a
consumului de droguri, iar în 2002 este numită secretar special al acestui organism,

primul de acest fel
din Brazilia.
Actualmente,
Mina Seinfeld Carakushansky ocupă diverse funcţii
de conducere în
numeroase organisme sociale din Brazilia: preşedinte al
BRAHA (umaniştii în acţiune), director general al ABRAD (o societate de prevenire
a alcoolismului şi consumului de droguri),
membru în Consiliul Watch International
contra drogurilor, director pentru America
Latină la Federaţia împotriva Drogurilor,
consilier special al Grupului Internaţional
de la Strategic Drug Policy. În 2010 a fost
numită membru în Comisia pentru consumul şi abuzul de droguri de la Institutul
de Avocaţi din Brazilia ş.a.
Mina Seinfeld a coordonat peste 70 de
seminarii internaţionale în diferite oraşe
din America Latină. A lucrat şi lucrează
împreună cu experţi, mai ales medici,
în domeniul prevenirii consumului de
droguri.
A publicat foarte multe cărţi, studii,
eseuri în domeniul matematicii, siguranţei
naţionale, combaterea drogurilor: Introducere în algebra liniară (1976), Manual
de vecinătate pentru siguranţă (1993),
Manual de drepturile omului pentru ofiţerii
de poliţie” (1993), „De ce ar trebui să spunem NU drogurilor?” (1998), „Drogurile şi
protejarea copilului” (2007) şi multe altele.
Activitatea sa multilaterală, în special
lupta ei îndârjită împotriva drogurilor,
a fost recunoscută şi recompensată cu
numeroase distincţii şi premii precum:

povestirilor re unite în volum
mi-a fost confirmată de fiica lui Horia
Carp, doamna Theodora Saimot. Liviu
Rebreanu a imortalizat participarea
evreilor în Marele Război într-o nuvelă
halucinantă, Iţic Ştrul, dezertor, 1921.
Soldatul Iţic care a luptat în multe bătălii,
dând dovadă de curaj şi devotament,
este persecutat de noul locotenent, antisemit, care ordonă caporalului Ghioagă
să-l împuşte în pădure, mascând omorul
ca fiind vorba de o dezertare la inamic.
Cheia nuvelei este dialogul între soldat şi
caporalul dator moral consăteanului său:
„De ce să fiu dezertor, dacă nu vreau să
plec? Eu nu-mi fac datoria? Nu lupt ca
orişicare? Aşa-i, măi Iţic, dar eu n-am
ce-ţi face. Crede-mă, măi frate! Ordin!
Auzi? Ordin de la don’ locotenent... Uiteacu tu nu mai eşti în compania noastră.
Raportul a plecat de azi-dimineaţa: Iţic
Ştrul, dezertor”. Iţic înţelege că nu mai e
drum de întoarcere, dar nu vrea să aleagă
altă cale, cea a dezertării. El se spânzură
în pădure de un copac, în acel no man’s
land. Drama lui Iţic Ştrul este drama existenţială a alogenului indezirabil, respins
în pofida loialităţii sale.
– Cum s-au comportat real ostaşii
evrei români?
– În pofida ofenselor şi a abuzurilor,
ei au luptat cu fervoare pentru patria lor,
sperând ca prin tributul de sânge vărsat
şi prin sacrificiul lor să obţină, în sfârşit,
drepturile cetăţeneşti. Importanţa participării la bătăliile pentru ţara lor este
rezumată de Monitorul Oficial prin listele
nominale ale militarilor evrei: morţi – 882,
răniţi – 740, prizonieri – 449, dispăruţi –
3 043, decoraţi – 825.
– Care a fost poziţia minorităţilor naţionale faţă de Marea Unire?
– Minorităţile naţionale şi-au exprimat
adeziunea la actul Marii Uniri în cadrul
diferitelor adunări şi congrese având loc
în cele trei provincii istorice româneşti
care au revenit la patria-mamă.
Sfatul Ţării, adică Adunarea deputaţilor reunită la Chişinău, a proclamat mai
întâi independenţa în raport cu Rusia, iar
la 27 martie/ 9 aprilie 1928 a votat unirea
cu România, cu o majoritate de circa 70%

din voturi. Din cei 150 de membri ai Sfatului, 45 aparţineau minorităţilor naţionale.
La întrunirea politică din 27 octombrie
1918, convocată la Palatul naţional din
Cernăuţi, s-a proclamat o Adunare Constituantă şi s-a votat o moţiune pentru
„unirea Bucovinei cu celelalte ţări române
într-un stat naţional independent”. O lună
mai târziu, un Congres al reprezentanţilor
populaţiei din Bucovina a adoptat unirea.
Din cei 100 de deputaţi, 26 aparţineau
minorităţilor naţionale.
Consiliul Naţional Român din Transilvania a hotărât convocarea la Alba Iulia,
pentru 1 decembrie 1918, a „Marii adunări a românilor din Transilvania şi Ungaria”, la care au participat 1 228 de deputaţi
şi, după unii istorici, peste 100 000 de
persoane. În prezenţa conducătorilor
celor două Biserici, ortodoxă şi unită, a
reprezentanţilor Basarabiei şi Bucovinei,
s-a dat citire Declaraţiei de la Alba Iulia.
Primul paragraf proclama unirea Transilvaniei cu România. Al treilea prevedea
„deplina libertate naţională, egalitatea în
drepturi pentru toate naţionalităţile conlocuitoare, libertatea şi egalitatea între
toate confesiunile, votul universal direct,
egal şi secret...”. Saşii întruniţi la Mediaş
în Adunarea Naţională din 8 august 1919
şi şvabii reuniţi la Congresul din Timişoara în 10 august 1919 şi-au manifestat
adeziunea. De asemenea, declaraţii de
susţinere au făcut reprezentanţii evreilor
şi romilor. Liderii minorităţii maghiare au
adoptat o atitudine de „rezistenţă pasivă”,
sperând ca, la Conferinţa de Pace de la
Paris, să nu se confirme unirea.
– Cum s-a ajuns la tratatele minorităţilor în noua Europă?
– Comitetul Delegaţiilor Evreieşti a
prezentat la Conferinţa de Pace de la
Paris din 1919 trei serii de revendicări
vizând situaţii specifice ale evreilor din
ţările în cauză şi mişcarea sionistă în
ascensiune: egalitate civilă şi politică
pentru evrei, în primul rând, pentru cei
din România; drepturi naţionale în ţările
şi regiunile unde populaţia evreiască era
numeroasă; recunoaşterea oficială a Palestinei ca un Cămin Naţional al poporului
evreu, consacrând astfel Declaraţia Balfour din 1917. Emanciparea evreilor din

România a fost inclusă în capitolul privind
garanţia pentru drepturile minorităţilor, cu
referire la situaţia comunităţilor evreieşti
din Europa Centrală şi de Est. Când miam început cercetările pe această temă,
credeam că amintitul Comitet dorea ca,
în cadrul tratatelor de pace, să se acorde evreilor un drept de care urmau să
beneficieze şi alte numeroase minorităţi
naţionale, consecinţă a noului decupaj
teritorial în Europa şi Orientul Mijlociu.
La o analiză mai aprofundată a ansamblului de memorii şi petiţii, culminând cu
Memorandumul redactat în mare parte
de Filderman, am înţeles că, de fapt,
Comitetul Delegaţiilor Evreieşti a fost la
originea însăşi a tratatelor minorităţilor.
Textul Memorandumului a servit ca model
pentru redactarea dispoziţiilor referitoare
la drepturile minorităţilor introduse într-un
tratat al minorităţilor, concept juridic nou,
cuprinzând, în esenţă, drepturi culturale
şi religioase. 14 state au fost vizate prin
convenţii privind protecţia minorităţilor
naţionale. Pentru evreii din România
se reclama recunoaşterea cetăţeniei şi,
în plus, drepturi de minoritate. Pentru
a evita acest lucru, prim-ministrul Ion I.
C. Brătianu, autor al unui prim decretlege restrictiv din 13 ianuarie 1919, a
telegrafiat la Bucureşti şi a promulgat un
al doilea decret-lege, la 22 mai 1919, în
care era vorba de o naturalizare bazată
pe principiul unei declaraţii de voinţă din
partea celor interesaţi, nu de o emancipare colectivă. Considerând chestiunea
evreiască rezolvată, în pofida unor
ambiguităţi şi restricţii care împiedicau
un număr însemnat de evrei pământeni
să dobândească cetăţenia română, el a
refuzat să semneze Tratatul minorităţilor,
preferând să demisioneze. L-a semnat
Guvernul Alexandru Vaida-Voevod, la
9 decembrie 1919, după ce a obţinut
suprimarea articolelor 10 şi 11 privind
învăţământul şi respectarea Şabatului.
A fost introdus un nou articol 7, simbolic
raportat la cel din Constituţie, prin care
guvernul se angaja „a recunoaşte drept
resortisanţi români cu deplin drept şi fără
nici o formalitate pe evreii locuind în toate
teritoriile României şi care nu pot a se
prevala de nici o altă naţionalitate”.

„Poate că România Mare va fi democratică”

(Urmare din pag. 17)
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Comandant al Poliţiei Militare de Stat din
Rio de Janeiro (1995); Euzebio Medalie –
Paza de Coastă a oraşului Rio de Janeiro
(1999); Motion de Lauda, acordat de
Consiliul Local al oraşului Rio de Janeiro
(2000), Cetăţean de Onoare al oraşului
Rio de Janeiro (2002); Medalia Pedro
Ernesto (2008) etc.
În urma căsătoriei, numele său este
Mina Seinfeld Carakushansky.
Nouă, dorohoienilor, nu ne rămâne
decât să ne mândrim că oraşul nostru
este recunoscut ca un nesecat izvor
de talente în mai toate domeniile vieţii:
ştiinţă, artă, sport, sociologie, ideologie,
politică. Totodată, îi dorim doamnei Mina
Seinfeld Carakushansky puterea de a
lupta şi izbândi în campania dusă împotriva drogurilor.
Prof. DORINA MANDACHI

„Emisferele de Magdeburg”:

Poezie şi muzică
la Tristan Tzara
şi Bob Dylan

În „L’Indépendance Roumaine” din
29 decembrie 1937, Mihail Sebastian
afirma că „scriitorii care evoluează şi
mai aproape de adevărata sensibilitate
muzicală sunt poeţii.“ *
O referire la „emisferele de Magdeburg” (poezia şi muzica) face şi Marcuse,
care a concretizat „opţiunile artistice ale
concepţiei sale filosofice în lucrări târzii,
în care arăta preferinţa sa pentru formele
artistice ale negaţiei totale, experimente
în arta timpului nostru în operele lui Beckett, poezia lui Brecht, muzica lui Alban
Berg, poezia şi muzica lui Bob Dylan”.**
Dacă luăm în considerare două
personalităţi exponenţiale ale veacului al
XX-lea, Tristan Tzara şi Bob Dylan, vom
observa un fenomen interesant: „părintele
dadaismului” tinde, din interiorul universului poetic, spre muzică, în timp ce Dylan,
din interiorul universului muzical, tinde
spre poezie. Cum altfel am putea interpreta versul „La chanson d’un dadaïste ”
sau excepţionala metaforă a inconstanţei
naturii umane din „Blowing In The Wind”
din acel emblematic refren “The answer,
my friend, is blowing in the wind”?
Într-o remarcabilă carte a unui „gânditor dispus să lanseze provocări” (cum
este caracterizat Sorin Borza pe ultima
coperta a volumului „Geometria consensului”) putem citi, la pagina 190, câteva
referiri legate de actul cultural şi, la limită,
de actul creator de cultură: „creaţia, ca
punere de temeiuri, e substituită prin
experimentul inovativ (înţeles ca „joc
de-a posibilul”). Acest joc i se potriveşte
perfect lui Tristan Tzara, dar continuarea
paragrafului din „Geometria consensului”
i se poate aplica şi lui Bob Dylan: „Oricât
de postmodernă s-ar dori conştiinţa culturală a unui artist, acesta e constrâns
în fiecare zi să privească în mod cât se
poate de clasic spre farfuria de unde
mănâncă. Şi ceva din gustul bucatelor
de la cină se va regăsi (într-un fel sau
altul) printre faldurile metafizice ale operei care descoperă lumii frumuseţea sau
adevărul.“***
Oricâte discuţii va fi suscitat acordarea Premiului Nobel pentru literatură
muzicianului Bob Dylan, nimeni nu-i va
putea contesta versificaţia rebelă şi metaforica novatoare a universului său artistic.
„Emisferele de Magdeburg” (poezia şi
muzica) la Tristan Tzara şi Bob Dylan ar
putea fi cu greu despărţite din „formula
eutectică” a misterului artistic. Dacă explicarea actului de creaţie s-ar putea fundamenta doar pe „grile raţionale“, atunci
ne-am putea mulţumi doar cu „galaxia
rece şi perfectă” a tratatelor de logică.
IOAN IACOB
_____________
* Mihail Sebastian, Bucuriile muzicii, Bucureşti,
Ed. Hasefer, 2017, p. 260
** Andrei Marga, Filosofia critică a “Şcolii de
la Frankfurt”, Cluj-Napoca, 2014, Ed. Ecou Transilvan, p. 202
***Op. cit. p. 191
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The re-opening of the Orthodox Synagogue in Oradea
On September 3, 2018, the ceremony
for the re-inauguration of the Orthodox
Synagogue in Oradea took place. It was a
great day for the community, for the entire
Bihor County, for all the Jews in Romania.
Built in 1890 by engineer Ferenc
Knapp, designed by architect Nandor
Bach in eclectic style, it has been for
several decades one of the 21 prayer
locations of the 33,000 Jews in the city.
The building has a special beauty, with
many decorative elements taken from the
Moorish art, it is located in the center of
the city and stirred the admiration of all
those present at the event. Besides the
religious circuit, the Synagogue will enter
the local tourist and cultural circuit.
The event was attended by more
than 500 guests, including personalities
and officials such as Dr. Aurel Vainer,
President of the Federation of Jewish
Communities in Romania - Mosaic
Cult, Great Rabbi Menachem Hacohen
of Jerusalem, former Great Rabbi of
Romania, rabbis from our country and
from abroad, presidential counselor
Sergiu Nistor, representatives of the
large Jewish organizations AMIR, JOINT
represented by Oscar Stefan, General
Director for Asia, Africa and Europe,
along with Israel Sabag, JDC Director
for Romania, representatives from
Caritatea Foundation, presidents of
Jewish communities in our country and
from abroad, Oradea Bishops of Orthodox
Christian, Reformed, Roman Catholic,
Greek Catholic Churches; represented
Orthodox Episcopate – Most Reverend

Sofronie Drincec, Greek Catholic
Episcopate – Most Reverend Bercu Virgil,
the Romanian Catholic Bishop – Bocskei
Ladislau, the Faith Church – Szücsi
Istvan, military cadres, state secretaries,
politicians close to the community, such
as deputies Silviu Vexler, representative
of the Jewish Community, and Dorel
Căprar, president of the
Comission for Defense,
Public Order and National
Security of the Chamber of
Deputies, alongside some
local officials such as subprefect Iulius Delorean,
County Council president
Pasztor Sandor and Mayor
Ilie Bolojan.
The ceremony began
with the presentation of the
six holy scrolls of the Torah
in the Synagogue and their placement
in the Ark, while the community choir
accompanied by
Alexandrina Chelu and Rabbi Shraya
Kav sang the State Hymns of Romania
and of Israel.
The blessing for Romania by Great
Rabbi Menachem Hacohem, in Hebrew,
was translated into Romanian by Eduard
Kupferberg, general secretary of FJCRCM. To be under divine protection, in
the synagogue, as in any other Jewish
building, on the right side of the door
frame the mezuzah was set by Great
Rabbi Menachem Hacohen, Aurel Vainer,
Oscar Stefan, Chief Rabbi Tobias of Bnei
Brak (Israel) and the President of the

The theater and its actors,
decorated by President Klaus Iohannis
On the occasion of the 70th anniversary
of the foundation of the Jewish State
Theater, on August 1, 2018, President
Klaus Iohannis signed the decoration
decree for the Jewish State Theater in
Bucharest and for some of the actors of
this institution. The head of the Romanian
State awarded the “Cultural Merit” Order
in the rank of Knight, Category D “Art of
Performance”, to the State Jewish Theater
“in appreciation of the special contribution
to the development of the identity and
cultural diversity of our country.”
Also, actress Maia Morgenstern was
awarded the National Order “For Merit”
as a Grand Officer, and actors Rudy

Rosenfeld and Nicolae Călugăriţa were
awarded the National Order “For Merit”
as Officer. Along with these, the National
Order “For Merit” in the rank of Knight
was awarded to Mya Liontescu and
Dorina Păunescu, as well as the Order of
„Cultural Merit” in Knight rank, Category
D, „Art of Performance” to actors Olimpia
Lazăr, Cornel Ciupercescu and Florea
Cârstea.
On the same occasion, the director
of the Jewish State Theater, actress
Maia Morgenstern, received the title
of Honorary Citizen of the Capital and
Doctor Honoris Causa of „George
Bacovia” University in Bacău.

Centenary and Minorities

Interview with Professor Carol Iancu,
Honorary Member of the Romanian
Academy

The Romanian Jews in the First World
War, the reaction of minorities from all
the Romanian provinces to the Great
Union, the pro-Entente sympathies of the
Romanian Jews, the role of the Committee
of the Jewish Delegations in the birth of
modern Europe were Professor Carol
Iancu’s, from the University of Montpellier
(France), main directions of discussion in
an interview to our magazine. He showed
that at a rally of the Unionist Pro-Entente
Federation, the participants were stopped
in front of the National Theater by a
cordon of soldiers who fired toward them.
The only person killed during that patriotic
demonstration was Haim Silberstein, an
18-year-old Jew, a clerk at a commerce
house. Numerous politicians participating
in the funeral set a flower arrangement
with the inscription: “To Haim Silberstein,
grateful Romania.”
Numerous Jewish personalities, such

as Fagure (Honigman), Dichter, Clarnet,
Brucăr, Fermo, Millian, Graur, Husar,
Rosenthal, Sanilievici, Streitman, fought
for Romania’s entry into war on the
Entente side, the last five being arrested
by the German authorities who, after
occupying Bucharest, on 23 November /
6 December 1917, established a military
administration. Numerous Jews known
as in favor of the Entente were arrested
as hostages.
Carol Iancu also spoke about the
discrimination of the Jews without
Romanian citizenship enrolled in the
army, as the Jewish soldiers fought
with heroism for their homeland. During
the war, 882 Jews died and 825 were
decorated.
The national minorities have ruled for
union, their rights, including those of the
Jews, were guaranteed by the treaties
signed in favor of the national minorities.

Jewish Community from Oradea, Felix
Koppelmann. The moment of mezuzah
installation was musically sustained by
Iosif Adler, first cantor of the Coral Temple
in Bucharest, born in Oradea. After setting
up the mezuzah, President Koppelmann
stressed the importance for the Oradea
people of re-opening the synagogue:

“Where the synagogues and holy places
appear, the prisons disappear”.
We are in the month of Elul, near the
Jewish New Year - Rosh Hashanah, a
period when we are subjected to divine
judgment, thus the entire assistance
listened to the Great Rabbi Hacohen
blowing in the ram’s horn (shofar). The
sound of the shofar means metaphorically
“the awakening from the sleep of everyday
life to a harmonious life with peace and
prosperity”, explained the president of
the Jewish Community of Oradea to
those present. The ceremony was led
by President Felix T. Koppelmann, who
thanked everyone who responded to the
invitation to attend this event, to those
who contributed morally, sentimentally
and financially to the renovation of this
worship building, saying that the Great
Orthodox Synagogue has rightly been
called “a pearl of Oradea.”

The Jewish
State Theater
is 70 years old

On August 1, 1948, the Jewish Theater
in Bucharest became a state institution
(TES). Since then, over 200 premieres
have been presented on stage. TES has
offered wide-ranging opportunities for
affirmation to outstanding actors including
Sevilla Pastor, Beniamin Sadigursky,
Dina König, Lia König, Carol Feldman,
Mauricius Sekler, Isac Havis, Samuel
Fischler, Mano Rippel, Benno Popliker,
Seidy Glück, Sonia Gurman, Eugenia
Balaure, Leonie Waldman Eliad, Rudi
Rosenfeld and Theodor Danetti. These
were important names of the Jewish
State Theater and they illustrated their
rich interpretative resources not only in
drama and comedy but also in musical
performances.

The Law against
Anti-Semitism

In July the “Law regarding some
measures to prevent and combat antiSemitism” was published in the Official
Monitor. As stated by Deputy Silviu
Vexler, “it was the most difficult and most
important legislative project” that he has
initiated so far and which he has enjoyed
to see voted, promulgated by President
Iohannis and published in the Official
Monitor, so it came into force.
The Jewish community deputy
emphasized that “though it should be
just a reminder of the tragedies that
have accompanied the darkest moments
of human history, anti-Semitic ideas,
concepts and doctrines still maintain their
harmful effects, discover new followers
willing to promote them, and, although
incomprehensible, they are present in
certain segments of the current society”.
The law uses IHRA’s working definition
of anti-Semitism, which states that “antiSemitism means both the perception of
the Jews expressed as hatred against
them, as well as verbal or physical
manifestations motivated by hatred
against the Jews, toward Jews or nonJews, or their properties, toward the
institutions of the Jewish communities or
their places of worship”.
According to the law, the following
facts are considered as crimes and
are punishable by imprisonment from
3 months to 10 years: the promotion of
anti-Semitic ideas, concepts or doctrines
in public in any way; the distribution or
making available to the public by any
means of anti-Semitic materials; the
initiation or establishment of an antiSemitic organization, the adherence
or support in any form of such an
organization.
It is important to underline that the
current law on preventing and combating
anti-Semitism explicitly states: “the
making, selling, spreading, holding for
the dissemination of anti-Semitic symbols
as well as public use of anti-Semitic
symbols” does not constitute an offense if
the deed is committed in the interest of art
or science, research or education, or for
the debate of aspects of public interest”.
Deputy Silviu Vexler also pointed
out that “in all its forms, anti-Semitism
is absurd and the assertions presented
by the various conspiracy theories are
a crime against our society. There is no
reason and no excuse to attack the Jewish
communities, their institutions or various
people, just because they are Jews,
regardless of their origin or motivation. At
a time when extremism is becoming more
and more felt in Europe and around the
world, speeches are no longer enough.
Clear and direct measures must be
adopted and implemented to ensure the
well being of the whole society”.

“In the Great War, my grandfather was
wounded, his brother fell to duty”
Interview with Irina Cajal-Marin, Vice-secretary of State
at the Ministry of Culture and National Identity

Irina Cajal-Marin told us that Marcu Cajal, her grandfather, finished the Faculty of
Medicine in Bucharest and was one of the first pediatricians in Romania and after the
war became professor at the Faculty of Medicine in Bucharest. His volume, Terapeutica
infantile, written with Professor Mihai Manicatide, was the first in the world to have this
profile. He wrote a lot and he published a lot, his works becoming appreciated both by
the Romanian Academy and the French Academy. He was a member of the Romanian
Academy of Medicine and chairman, for a while, of the Pediatric Society of Romania.
In World War I, Marcu Cajal was captain physician and was injured, while his
brother died on the battlefield.
Professor Marc Cajal’s activity is linked to the rise of the third building of the
Caritas Hospital, a Jewish hospital, but being accessible to people with modest
incomes regardless their religion. One day weekly, Marcu Cajal offered free medical
services in his private office on Anton Pann Street. He set up the first summer camp
for Jewish children in Eforie Sud. In the years of racial laws, he organized higher
education institutions for the Jews.
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Reportajele lui Filip Brunea-Fox:
„Iubirea de oameni cere migală”

(Urmare din pag. 21) bune pentru pacienţi:

„D-le dragă, dacă te
întorci la Bucureşti, spune-le să-şi facă pomană cu noi şi să ne întoarcă la Tichileşti,
în Tulcea, unde a mai fost acum zece ani o
leprozerie. Acolo am fi fericiţi. E mai fericit ca
aci, este apă, sunt poame, poţi să te întinzi
pe iarbă, să priveşti la cer şi să uiţi că eşti
om, că ai fost om odată!...”
Brunea-Fox nu îi uită pe cerşetori, nu
ocoleşte subiecte precum cartierele rău
famate ale Capitalei, viaţa prostituatelor,
lumea interlopă a Bucureştiului, cinismul
autorităţilor. Într-un interviu din „România
literară”, regizorul Nae Caranfil mărturiseşte
că ideea de la care a pornit scenariul filmului
„Filantropica” a fost dată de reportajul lui
Brunea-Fox, „Trustul Cerşetorilor” (apărut
în 1932 în ziarul „Dimineaţa” şi în 1979 în
volumul „Reportajele mele”). Brunea-Fox
vede în spatele cerşetoriei o anumită „psihologie a actului caritabil”. El scrie: „Publicul,
în neputinţă să discearnă între mizeria ce
merită ajutorată şi o mizerie uneori mincinoasă, le-a rezolvat pe amândouă sentimental, evanghelic. Oricine întinde mâna
o face fiindcă e forţat să o facă. Nimeni nu
trândăveşte din viciu, din trândăvie pură”.

Fondane, Ross şi Brunea în 1915

Are convingerea că lucrurile măreţe se
obţin cu pasiune şi efort. De pildă, scrie despre Marea Neagră abia după ce explorează
adâncul apei în costum de scafandru. „Eu
cred că reporterul trebuie să fie peste tot;
şi nu numai peste tot, dar să fie şi primul.
Indiferent că doarme în plasa de bagaje din
tren, s-a întâmplat şi asta (...), indiferent că
trece prin lapoviţă şi zăpadă sau că e nevoie să meargă pe sub apă (şi asta mi s-a
întâmplat). Un reporter trebuie să le încerce
pe toate”. Geo Bogza îl numeşte „Prinţul
reporterilor”; i se mai spune „Hemingway”
sau „Super-reporterul”. Trăind în mijlocul
oamenilor, Brunea-Fox îşi ia subiectele din
realitatea palpabilă: „Unii scriau aşa-zisele
«SDB-uri», adică «scos din burtă». Ei bine,
el nu scria SDB-uri, ci lucruri adevărate”
(jurnalistul Gheorghe Brătescu, în volumul

Lilianei Nicolae, „Locuri. Oameni. Poveşti”,
2015). Reportajele lui se caracterizează prin
flerul alegerii subiectelor şi prin profunzimea
explorării. Nu se opreşte la structura de

Brunea-Fox pe insula Ada Kaleh

suprafaţă a „faptului divers” expediat într-o
ştire, ci avansează în structura de adâncime, mergând mereu pe teren şi oferind
publicului-cititor o poveste cuprinzătoare.
De aceea, scrisul lui Brunea-Fox era pentru
mulţi oameni „scrisul unui prieten” (Petru
Popescu).
Prezentarea necosmetizată a realităţii nu
se confundă la Brunea-Fox cu alunecarea în
vulgaritate: „Era o anumită înălţime a celui
care observă, înregistrează, relatează faptele, fără să se scufunde în mâzga lor. De
aici, absenţa notei triviale de care ne putem
plânge astăzi în relatările presei. [... ] Brunea-Fox avea această nobleţe [a scrisului].
Era un rafinament interior care îi interzicea
să coboare sub limitele decenţei, ceea ce
astăzi lipseşte ca urmare a unor lacune
de cultură” (criticul literar George Ivaşcu).
Obişnuieşte să spună: „Reportajele mele
sunt memoriile mele; dacă epoca în care
am trăit va lăsa o amintire, atunci voi ocupa
şi eu, cu reportajele mele, un loc în această
amintire”. Modestia este dublată de conştiinţa propriei valori. În interviul cu titlul „Iubirea
de oameni cere migală” (acordat Sânzianei
Pop în „Luceafărul”, 29 aprilie 1972) este
întrebat dacă se simţea măgulit de apelativul
„Prinţul reporterilor”; răspunde: „De ce? Era
o realitate. Am scris reportaje mari”.
Moare la 12 iunie 1977. În ultimii zece
ani locuise într-un bloc din zona Cişmigiului,
de unde se mutase după cutremur. Plăcuţa
comemorativă îi reţine eronat numele: „Felix
Brunea-Fox”. Soţia, Lisette Daniel-Brunea
(nepoata pictorului Iosif Iser), ziaristă la
„Viaţa românească”, îngrijeşte apariţia a
două volume de publicistică ale lui BruneaFox, „Reportajele mele. 1927-1938” (1979)
şi „Memoria reportajului” (1986). Întreaga
avere – constând în manuscrise, tablouri,
obiecte de artă – a lui Brunea-Fox, care nu a
avut copii, a fost donată Academiei Române.

Iosif Sava, cel mai popular muzicolog
20 de ani de la despărţire

de Televiziune din România, Premiul Colegiului Criticilor Muzicali (1980); Premiul revistei
„Actualitatea muzicală”; Premiul I (1981) şi
Premiul pentru activitatea deosebită de critic
muzical (1983).
În 1980 a început activitatea la televiziune, pe programul 2 al TVR. Emisiunea
care l-a făcut celebru şi pe micul ecran
a fost   „Serata muzicală TV”, în perioada
1980-1985 şi 1990-1998. Emisiunea a fost
scoasă din grila de programe în 1985. În
1990, Iosif Sava a reluat emisiunea, pe care
a realizat-o ca pe un forum de discuţie cu
cei mai reprezentativi oameni de cultură
români, gravitând în jurul muzicii, dar cu
trimiteri la politicile culturale şi la problemele
contemporaneităţii. Ciclul de emisiuni a fost
întrerupt brutal în mai 1998, când Iosif Sava
a fost îndepărtat, prin pensionare intempestivă, din Televiziunea Română, cu care
avusese o îndelungată colaborare. Cineva
nu iubea evreitatea lui Sava.
Din cele peste 40 de cărţi dedicate muzicienilor lumii, care-i poartă semnătura, câteva, publicate de Hasefer („Harpiştii regelui
David”, „Muzicieni pe acoperiş”, „Variaţiuni
pe o temă de Chagall” sunt minienciclopedii despre valorile muzicale evreieşti.
Începând cu anul 2005, Şcoala de Muzică

(Urmare din pag. 6)

şi Arte Plastice nr.1 din Bucureşti, înfiinţată
în anul 1959, a primit numele lui Iosif Sava,
în memoria marelui muzicolog român şi se

află în parteneriat cu Fundaţia ce-i poartă
numele. Din septembrie 1998, Fundaţia ACCUMM, avându-l ca preşedinte pe scriitorul
şi cineastul Petru Maier Bianu (2 septembrie 1947 - 22 august 2011) organizează
Stagiunea muzicală „Iosif Sava”, găzduită
generos de Muzeul Municipiului Bucureşti,
la Palatul Suţu. Numele lui Iosif Sava a fost
atribuit unei piaţete de lângă Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti, aflată la
intersecţia străzilor Dr. Sion, Şipotul Fântânilor, Ion Brezoianu şi Poiana Narciselor, unde
a fost amplasat şi un bust al cunoscutului
muzicolog. Soţia sa Marghit s-a implicat în
această iniţiativă.
Cel care a încercat să-i salveze viaţa,
procurând un antibiotic rar, a fost scriitorul
Cristian Tudor Popescu.
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Evrei născuţi în luna octombrie

Nicolae Cajal – medic şi om politic.
Născut la Bucureşti, 1 octombrie 1919.
Membru al Academiei Române. Preşedinte al FCER (1994-2004). Decedat la
Bucureşti, 2004.
Vitali Lazarevici Ginzburg – fizician, unul dintre părinţii bombei cu hidrogen. Născut la Moscova, 4 octombrie
1916. Premiul Nobel pentru fizică, 2003.
Decedat la Moscova, 2009.
Nachum Gutman – pictor. Născut
la Teleneşti, Basarabia, 5 octombrie
1898, stabilit cu familia în Palestina,
1905. Premiul Dizengoff , 1938 şi 1956
şi Premiul Israel, 1978. Decedat în Israel, 1980. La Tel Aviv a fost întemeiat
Nachum Gutman Museum.
Niels Henrik David Bohr – fizician.
Născut la Copenhaga, 7 octombrie
1885. Premiul Nobel pentru fizică, 1922,
pentru contribuţii în domeniul structurii
atomului. Decedat la Copenhaga, 1962.
Dvora Mosenzon Omer – scriitoare.
Născută în kibuţul Maoz Haim, 9 octombrie 1932. Premiul Lamdan pentru
literatură pentru copii, 1968 şi Premiul
Israel, 2006. Decedată la Kfar Mates,
Israel, 2013.
Harold Pinter – autor dramatic, regizor, militant pacifist. Născut la Hackey,
Londra, 10 octombrie 1930. Premiul
Nobel pentru literatură, 2005. Decedat
la Londra, 2008. Teatrul de comedie
din Londra a fost numit Harold Pinter
Theatre.
Hannah Arendt – filozof şi teoretician politic. Născută la Linden, Germania,
14 octombrie 1906, refugiată în SUA,
1941. Scrieri în domeniul teoriei politice
şi filozofiei istoriei. Decedată la New
York, 1975. Premiul Hannah Arendt
Prize instituit în onoarea ei.
Angelica Rozeanu (Adelstein) – jucătoare de tenis. Născută la Bucureşti,
15 octombrie 1921, emigrată în Israel,
1960. Cupa României la tenis de masă,
1933; campionă mondială, 1950, păstrând acest titlu timp de şase ani; 17 titluri mondiale. Decedată la Haifa, 2006.
David Ben-Gurion (Grun) – lider
sionist şi om politic israelian. Născut
la Plonsk, Polonia, 16 octombrie 1886,
imigrat în Palestina, 1906. Primul
prim-ministru al Israelului, 1948-1954
şi 1955-1963. Decedat la Ramat Gan,
1973, înmormântat la Sde-Boker, Israel.
Henri Louis Bergson (Berekson)
– filozof. Născut la Paris, 18 octombrie
1859. Premiul Nobel pentru literatură, 1927; Grande Croix de la Légion
d’Honneur, 1930. Decedat la Paris,
1941, umilit de ocupanţii nazişti.
Mihail Sebastian (Iosif Mendel Hechter) – scriitor, dramaturg şi publicist.
Născut la Brăila, 18 octombrie 1907.
În romanul De două mii de ani a tratat
problema evreului în România. Jurnalul
său, 1935-1944, publicat postum, 1996,
este un document important. Decedat
la Bucureşti, 1945.
Benjamin Netanyahu – om politic
israelian. Născut la Tel Aviv, 21 octombrie
1949. Prim-ministru al Israelului, 19961999 şi din decembrie 2012 până în
prezent; primul prim-ministru al Israelului
născut în Israel după întemeierea statului.
Levi Eshkol (Shkolnik) – om politic
israelian. Născut la Oratov, Kiev la 25
octombrie 1895, imigrat în Palestina,
1914. Prim-ministru al Israelului, 19631969. Decedat în funcţie, 26 februarie
1969, Ierusalim.
Martin Gilbert – istoric. Născut la
Londra, 25 octombrie 1936. Autor a 88
de cărţi de istorie, printre care biografia
oficială a lui Winston Churchill, şi cărţi
de istorie a evreilor. Înnobilat cu titlul Sir,
1990. Decedat la Londra, 2015.
Evgheni Maksimovici Primakov
(Nemcenko) – arabist, diplomat, om politic. Născut la Kiev, 29 octombrie 1929.
Membru al Academiei Ruse de Ştiinţe.
Prim-ministru al Rusiei, 1998-1999. Şi-a
recunoscut originea evreiască. Decedat
la Moscova, 2015.

Evrei decedaţi în luna octombrie
Israel Gutman – istoric. Născut
la Varşovia, 1923, imigrat în Pales-
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tina, 1946. Director, Institutul Internaţional pentru Cercetarea Holocaustului, 1993-1996 şi istoric-şef
la Institutul Yad Vashem, Ierusalim,
1996-2000. Decedat la Ierusalim, 1
octombrie 2013.
Teresa de Avila – teolog şi scriitoare, fiica unui maran. Născută la
Gotarrendura, Avila, Spania, 1515.
Persecutată de Inchiziţie pentru practici iudaice. Decedată la Salamanca, 4
octombrie 1582, sanctificată de Biserica
Catolică sub numele Santa Teresa de
Jesus, 1622.
Otto Fritz Meyerhof – medic şi
biochimist. Născut la Hanover, Germania, 1884. Premiul Nobel pentru
medicină, 1922, pentru studii asupra
metabolismului muscular. Refugiat în
SUA, 1940. Decedat la Philadelphia, 6
octombrie 1951.
André Maurois (Emile Salomon
Wilhelm Herzog) – scriitor. Născut la
Elbeuf, Franţa, 1885. Membru în Academia Franceză, 1938. În exil în Canada,
1940; activ în France Libre; revenit în
Franţa. Decedat la Neuilly-sur-Seine, 9
octombrie 1967.
Jacques Derrida – filozof. Născut la
El Biar, Algeria, 1930. Profesor universitar, Paris, autor a circa 40 de cărţi de
filozofie, literatură, drept, antropologie,
istorie, lingvistică, teorie politică. Decedat la Paris, 9 octombrie 2004.
Reuven Rubin (Zelicovici) – pictor. Născut la Galaţi, 1893, emigrat în
Palestina, 1923. Premiul Dizengoff,
1964; Premiul Israel, 1973. Ministru şi
ambasador al Israelului în România,
1948-1950. Decedat la Tel Aviv, 13
octombrie 1974.
Leonard (Louis) Bernstein –
compozitor, dirijor, pianist. Născut la
Lawrence, Mass., SUA, 1918. Genurile muzicale cultivate: muzică clasică,
balet, operă. Decedat la New York, 14
octombrie 1990.
Moshe Dayan – general şi om politic israelian. Născut în kibuţul Deganya
Alef, 1915. Ministru al apărării, 19671974; ministru de externe, 1977-1979.
Decedat la Tel Aviv, 16 octombrie 1981.
Karl Kautsky – teoretician politic. Născut la Praga, 16 octombrie
1854, stabilit la Viena. Marxist ortodox până la Primul Război Mondial,
a polemizat cu Lenin, opunându-se
naturii statului bolşevic dictatorial.
Refugiat la Amsterdam, decedat la
17 octombrie 1938.
Antonio José da Silva o Judeu
– dramaturg. Născut în Brazilia, 1705,
într-o familie de marani readuşi forţat
la Lisabona. Condamnat de Inchiziţie
pentru practicarea religiei iudaice şi
ars pe rug (auto-da-fé) în Portugalia,
18 octombrie 1739.
Pierre Mendès France – om politic. Născut la Paris, 1907. Refugiat
în Anglia, 1941, activ în France Libre.
Prim-ministru al Franţei, 1954-1955.
Prieten al Israelului. Decedat la Paris,
18 octombrie 1982.
Arthur Schnitzler – scriitor. Născut
la Viena, 1862. Autor de romane, povestiri, piese de teatru în care modernismul
se împleteşte cu lupta împotriva antisemitismului. Printre romane: Fraulein
Elsa. Decedat la Viena, 21 octombrie
1931.
David Fiodorovici Oistrah – violonist. Născut la Odessa, 1908. Ordinul
Lenin, 1946 şi 1966. Decedat la Moscova, 24 octombrie 1974. Asteroidul
42516 a fost denumit cu numele lui şi
al fiului său Igor Oistrah.
Shlomo Goren (Gorenchik) – rabin
sionist şi general israelian. Născut la
Zambrow, Polonia, 1917, imigrat cu
familia în Palestina, 1925. Întemeietor
al Rabinatului Militar, 1948; Şef-Rabin
al Israelului, 1973-1983. Decedat la
Ierusalim, 29 octombrie 1994.
Claude Lévi-Strauss – antropolog,
printre fondatorii antropologiei moderne. Născut la Bruxelles, 1908, format
la Paris. Refugiat în SUA, 1940; revenit
în Franţa, 1948. Decedat la Paris, 30
octombrie 2009.
Biografii şi informaţii culese de
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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כ"א אלול תשע"ח  -כ"א תשרי תשע"ט

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

חנוכה מחדש של בית הכנסת האורתודוקסי שבעיר אורדיה

ב 3-בספטמבר  2018התקיים טקס
החנוכה מחדש של בית הכנסת הגדול
האורתודוקסי שבעיר אורדיה .היה זה יום
גדול לקהילה ,לכל מחוז ּביהוֹר ,ולכל יהודי
רומניה .את בית הכנסת בנה המהנדס
פרנץ קנאפ בשנת  ,1890על פי תכנונו של
האדריכל נאנדור באך ,בסגנון מורכב.
במשך כמה עשורים היה בית הכנסת אחד
מ 21-מקומות התפילה של  33אלף היהודים
שחיו בעיר .בניין מפואר במיוחד זה ,ובו
יסודות קישוט רבים מועתקים מן האמנות
המאורית ,הממוקם במרכז העיר ,הביא
להשתאותם של כל המשתתפים באירוע.
בית כנסת זה ,נוסף על היותו במעגל הדתי,
ייכנס כעת גם למעגל התיירותי והתרבותי.
באירוע השתתפו יותר מ 500-מוזמנים,
ובתוכם אישים רשמיים ,כמו יו"ר הפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה-דת משה,
ד"ר אאורל ויינר; הרב הגדול מנחם הכהן
מירושלים ,רבה הכולל לשעבר של רומניה;
רבנים מרומניה ומחו"ל; היועץ הנשיאותי
סרג'יו ניסטור; נציג הארגונים היהודיים
החשובים אמי"ר ,ג'וינט )מיוצג על ידי

אוסקר סטפאן ,מנכ"ל עבור אסיה ,אפריקה
ואירופה ,יחד עם ישראל סבג ,מנהל הג'וינט
עבור רומניה(; נציג קרן "קאריטאס";
יו"ר הקהילות היהודיות השונות מרומניה
ומחו"ל; בישופים מן אורדיה של הדתות
הנוצריות :אורתודוקסית ,רפורמית,
קתולית רומית ,קתולית יוונית – שנציגיהם
היו :עבור הבישופות האורתודוקסית הוד
קדושתו סופרוניה דריצ'ק ,עבוד הבישופות
הקתולית יוונית ברצ'אה וירג'יל ,עבור
הבישופות הקתולית רומית הוד קדושתו
בוקשיי לדיסלאו ,עבוד כנסיית האמונה
שוצ'י ישתוואן ,אנשי צבא ,מזכירי מדינה,
פוליטיקאים מקורבים לקהילה היהודית,
כמו חברי הפרלמנט סילביו וכסלר )נציג
הקהילה היהודית בפרלמנט( וגם דורל
קפראר ,יו"ר הוועדה להגנה ,סדר ציבור
וביטחון לאומי שבבית הנבחרים ,נציגי
הרשויות המקומיות כמו :סגן יו"ר נציגות
המחוז יוליוס דלוריאן ,יו"ר המועצה
האזורית פאשטור שאנדור וראש העיר
איליה בולוז'אן.
הטקס התחיל בהצגת ששת ספרי תורה

שבבית הכנסת והכנסתם בארון הקודש,
בזמן שמקהלת הקהילה ,יחד עם התזמורת
"הקשת כליזמר באנד" ,שרו את הניגון
"ברוך הבא".
את ההמנונים של רומניה ושל מדינת
ישראל שרו אלכסנדרינה קלו והרב שריה
קב.
הרב מנחם הכהן נשא את הברכה
לרומניה בעברית ,וזו תורגמה לרומנית על
ידי מזכ"ל הפדרציה אדוארד קופפרברג .על
מנת לקבל סייעתא דשמיא ,בבית הכנסת,
כמו בכל בית יהודי ,נקבעה מזוזה בדלת
הכניסה .את המזוזה קבעו הרב הכולל
מנחם הכהן וד"ר אאורל ויינר ,אוסקר
סטפאן ,הרב טוביאס )רבה הראשי של
שכונה מבני ברק ,ישראל( ויו"ר קהילת
יהודי אורדיה ,פליקס קופלמן .רגע קביעת
המזוזה לווה במנגינה על ידי החזן הראשי
של ההיכל הכוראלי מבוקרשט ,יוסף אדלר,
יליד אורדיה .אחרי קביעת המזוזה ,הדגיש
יו"ר הקהילה ,פליקס קופלמן ,את חשיבות
ההפעלה מחדש של בית הכנסת בשביל
תושבי העיר אורדיה" :במקומות שבהם
מפתחים בתי כנסת ומקומות קדושים,
נעלמים בתי הסוהר".
היות שהאירוע היה בחודש אלול,
הקרוב לראש השנה ,תקופת המשפט שלנו
בפני בית הדין של מעלה ,כל המשתתפים
הקשיבו לתקיעת השופר של הרב הכולל
מנחם הכהן .תקיעת השופר מסמלת
"התעוררות מן התרדמה לחיים טובים,
חיים לשלום ושגשוג" ,הסביר יו"ר קהילת
יהודי אורדיה לנוכחים.
את הטקס ניהל יו"ר הקהילה ,המהנדס
פליקס קופלמן ,והוא הודה לכל המשתתפים
על תשובתם החיובית להשתתף באירוע
זה ,ולאלה שתרמו מבחינה מוסרית רגשית
וכספית לשיקומו של מוסד דת הנ"ל.
בתחושת גאווה ציין שבית הכנסת מן העיר
אורדיה נקרא בצדק "הפנינה של אורדיה".

יובל המאה והמיעוטים

ראיון עם פרופ' קארול ינקו ,חבר לשם כבוד של האקדמיה הרומנית
היהודים הרומנים במלחמת העולם
הראשונה ,תגובתם של בני המיעוטים מכל
אזוריה של רומניה לאחדותה הגדולה,
אהדתם של היהודים הרומנים כלפי בעלות
הברית ,תפקיד הוועד של המשלחות היהודיות
להולדתה של אירופה החדשה ,האמנציפציה
של היהודים הרומניים – כל אלה היו
הכיוונים העיקריים שריכזו תשומת לבו של
פרופ' קארול ינקו מאוניברסיטת מונפלייה
שבצרפת ,בריאיון שהעניק לכתב העת שלנו.
הוא הראה כיצד באסיפה ובהפגנת הרחוב של
הפדרציה התומכת באיחוד שאהדתה הייתה

לבעלות הברית ,נעצרו המשתתפים לפני בניין
התיאטרון הלאומי על ידי פלוגת חיילים
ונורו על ידם .האדם היחיד שנהרג בהפגנה
הפטריוטית הזאת היה חיים זילברשטיין,
צעיר יהודי בן  18שנים ,פקיד בבית מסחר
מסוים .פוליטיקאים רבים שהשתתפו בלוויה
שלו הניחו זר פרחים ועליה כתוב" :לחיים
זילברשטיין ,רומניה אסירת תודה".
אישים יהודיים בולטים ,כמו למשל
פאגורה )חוניגמן( ,דיכטר ,קלארנט,
ברוקר ,פרמו ,מיליאן ,גראור ,חוסר,
רוזנטל ,סנילביץ ,סטרייטמן ,נאבקו למען

"במלחמה הגדולה סבא שלי נפצע ואח שלו
נפל בשדה הקרב"
ריאיון עם אירינה קאז'אל-מארין ,תת-מזכיר המדינה במשרד התיירות
והזהות הלאומית

בין  825החיילים היהודיים הרומנים
שקיבלו אותות גבורה על מעשי אומץ הלב
במלחמה הגדולה ,כפי שקראו למלחמת
העולם הראשונה ,היו  220רופאים וחובשים
מצילי חייהם של חברים לנשק רבים.
אחד מהם היה הפרופסור רופא הילדים,
ד"ר מרקו קאז'אל ) ,(1973-1887אביו של
הפרופסור ניקולאי קאז'אל ,חבר באקדמיה
הרומנית ,יו"ר הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה ) ,(2004-1994הסבא של
אירינה קאז'אל.
אירינה סיפרה שמרקו קאז'אל סיים
את חוק לימודיו בפקולטה לרפואה
בבוקרשט ,היה אחד מבין רופאי הילדים
הראשונים ברומניה ולאחר המלחמה נהיה
לפרופסור בפקולטה לרפואה בבוקרשט.
ספרו "המרפא לילדים" ,שכתב עם
הפרופסור מיכאי מניקטידה ,היה הראשון
בתחום בעולם .הוא כתב הרבה מאוד
ופירסם הרבה מאוד .מקצת עבודותיו זכו

להערכה גם מצד האקדמיה הרומנית וגם
מצד האקדמיה הצרפתית .הוא היה חבר
באקדמיה לרפואה של רומניה ותקופה
מסוימת גם יו"ר האגודה לרפואת ילדים
ולגידול ילדים מרומניה.
במלחמת העולם הראשונה ,שירת מרקו
קאז'אל כרופא בדרגת סרן )"קפטן"( ונפצע.
אחיו נפל בעת מילוי תפקידו בשדה הקרב.
בפעילותו של פרופ' מרקו קאז'אל
קשורה בנייתו של הבניין השלישי של
בית החולים "קאריטאס" ,בית חולים
יהודי ,הפתוח לכלל האנשים בעלי הכנסות
נמוכות ,ללא הבדל דת .יום אחד בשבוע
הקדיש מרקו קאז'אל להענקת שירות
רפואי בחינם אין כסף במרפאה שלו ,בבית
שברחוב אנטון פאן .הוא יסד את הקייטנה
הראשונה לילדים יהודים בחופשת הקיץ
בעיירת הנופש אפוריה-דרום .בשנות
שבתקופת חוקי הגזע ,הוא אירגן מוסדות
חינוך אוניברסיטאי ליהודים.

הצטרפותה של רומניה למלחמה לצדן של
בעלות הברית .חמישה האחרונים נעצרו
על ידי הרשויות הגרמניות שאחרי כיבוש
בוקרשט ,ב 23-בנובמבר 6 /בדצמבר 1917
הקימו בה ממשל צבאי .יהודים רבים
המוכרים בתור אוהדי בעלות-הברית נעצרו
והוחזקו כבני ערובה.
קארול ינקו גם דיבר על האפליות כנגד
היהודים ,שהיו חסרי אזרחות רומנית וגויסו
לצבא בתנאים קשים ,ועל כך שהחיילים
היהודים נלחמו בגבורה למען מולדתם.
במלחמה נהרגו  882יהודים ,ו 825-חיילים
יהודים קיבלו אותות גבורה.
בני המיעוטים תמכו באחדותה של
רומניה .זכויותיהם ,כולל זכויותיהם של
היהודים ,הובטחו על ידי הסכמים שנחתמו
לטובתם של המיעוטים הלאומיים.

חוק למאבק
באנטישמיות

ביולי האחרון פורסם ב"ביטאון
הרשמי" של רומניה "חוק לגבי אמצעים
אחדים למניעת אנטישמיות ולגבי המאבק
בה" .כפי שהצהיר החבר פרלמנט סילביו
וכסלר" ,היה זה הפרויקט החוקתי הקשה
ביותר והחשוב ביותר" שהוא עצמו יזם
עד עכשיו ושמח לראות אותו מתקבל
בהצבעה ,מקודם על ידי הנשיא יוחאניס,
ועצם פירסומו ב"ביטאון הרשמי" של
רומניה ,מעיד כי הדבר יצא אל הפועל .חבר
הפרלמנט מטעם הקהילה היהודית הדגיש
"שאף על פי שהיינו צריכים להיות כיום רק
עם זיכרון של הטרגדיות שליוו את הרגעים
החשוכים ביותר בהיסטוריה של האנושות,
למרות זאת ,הרעיונות ,הדעות והדוקטרינות
האנטישמיות והאנטישמים עצמם ממשיכים
לשמור את תוצאותיהם הרעילים ,מגלים
תומכים חדשים שמוכנים לקדם אותם,
ובלתי מובן איך הם נוכחים בחלקים
מסוימים של החברה בת זמננו".
החוק הנ"ל משתמש בהגדרת העבודה
של האנטישמיות שהתקבלה על ידי
הארגון הבינלאומי להזכרת השואה לפיו
"באנטישמיות מבינים גם את התפיסה
המתייחסת ליהודים שמקבלת ביטוי
של שנאה נגדם ,ואכן יש גם מפגנים של
אלימות מילולית או פיזית ,מבוססת על
שנאה נגד היהודים או הלא-יהודים או של
הרכוש שלהם נגד מוסדותיהם של הקהילות
היהודיות או נגד מקומות הדת שלהם".
בהתאם לחוק הנ"ל ,המעשים הבאים
נחשבים לעבירות והעוברים אותם נענשים
במאסר משלושה חודשים עד עשר שנים:
קידום בציבור של הרעיונות ,העמדות
והדוקטרינות האנטישמיים ,הפצה או
עמידה ברשות הציבור באמצעים כלשהם
של חומר אנטישמי ,יוזמתו או הקמתו של
ארגון בעל אופי אנטישמי ,ההצטרפות
או התמיכה בצורה כלשהי בארגון מסוג
זה .חשוב להדגיש שהחוק הנוכחי לגבי
מניעת האנטישמיות והמאבק בה מציין
בצורה ברורה" :היצירה ,המכירה ,ההפצה,
החזקה למען הפצה של סמלים אנטישמיים
והשימוש בציבור של סמלים אנטישמיים"
אינה נחשבת עבירה אם המעשה "נעשה
לצורכי אמנות ומדע ,מחקר או חינוך או
לשם דיון בהיבטים בעלי עניין ציבורי".
החבר בפרלמנט סילביו וכסלר ציין עוד
את המעשה "שבכל צורותיה ,האנטישמיות
שטותית והדברים שהוצגו על ידי תורות
שונות של הקשר הם פשע נגד החברה שלנו.
אין סיבה ואין הצדקה לתקוף את הקהילות
היהודיות ,את מוסדותיהן וכן אנשים שונים
רק מפני שהם יהודים ,לא חשוב מה המקור
ומה הסיבה .בתקופה שבה הקיצוניות נוכחת
יותר ויותר באירופה ובעולם כולו ,הנאומים
אינם מספיקים .אמצעים ברורים וישרים
צריכים להתקבל ולפעול הלכה למעשה על
מנת להבטיח את טובתה של החברה כולה".

התיאטרון היהודי הממלכתי בן  70שנה
ב 1-באוגוסט  ,1948התיאטרון היהודי מבוקרשט נהיה מוסד ממלכתי .מאז ועד היום,
הועלו על הבמה שלו יותר מ 200-הצגות בכורה .התיאטרון היהודי הממלכתי איפשר לשחקנים
רבים ומפורסמים להביא את עצמם לביטוי ,ביניהם סביליה פאסטור ,בנימין סאדיגורסקי,
דינה קניג ,ליאה קניג ,קארול פלדמן ,מאוריצ'יו סקלר ,יצחק חאביס ,שמואל פישלר ,מאנו
ריפל ,בנו פופליקר ,סידי גליק ,סוניה גורמן ,אאוג'ניה באלאורה ,ליאוני ולדמן אליעד ,רודי
רוזנפלד ,תיאודור דנטי .הם היו שמות חשובים בתיאטרון היהודי הממלכתי ,שגילו את כישורי
המשחק הנהדרים שלהם לא רק במחזות דרמה וקומדיה ,אלא גם במופעים מוזיקליים.
התיאטרון והשחקנים שלו קיבלו אותות כבוד מנשיא רומניה קלאוס יוחאניס.
לרגל מלאות  70שנה מהקמתו של התיאטרון היהודי הממלכתי ,ב 1-באוגוסט ,2018
נשיא רומניה קלאוס יוחאניס חתם על צו הענקת אות כבוד לתיאטרון היהודי הממלכתי
ולשחקנים שלו .נשיא המדינה העניק את האות "הזכות בשביל מעשי תרבות" בדרגת אביר,
סוג ד' – "אמנות המופע" לתיאטרון היהודי הממלכתי "כסימן הערכה על התרומה המיוחדת
לפיתוח הזהות והרב-גוניות התרבותית של ארצנו" .כמו כן ,לשחקנית מאיה מורגנשטרן
הוענק האות הלאומי "בשביל זכות" בדרגת קצין בכיר ,והשחקנים רודי רוזנפלד וגם ניקולאי
קלוגריצה קיבלו את האות הלאומי "בשביל זכות" בדרגת קצין .יחד איתם ,הוענק האות
הלאומי "בשביל זכות" בדרגת אביר לשחקניות מאיה ליאונטסקו ולדורינה פאונסקו ,והאות
"בזכות בשביל מעשי תרבות" בדרגת אביר סוג ד' "אמנות המופע" לשחקנים אולימפיה לזר,
קורנל צ'יופרצ'סקו ,פלורין קרסטיא .באותה הזדמנות ,מנהלת התיאטרון היהודי הממלכתי,
השחקנית מאיה מורגנשטרן ,קיבלה את התואר "אזרח כבוד של עיר הבירה" ואת התואר
"דוקטור לשם כבוד" של אוניברסיטת "ג'יאורג'ה באקוביה" שבעיר בקאו.
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Rămas bun, Rudy Rosenfeld!

La 26 august, la Cimitirul Sefard
din Capitală a avut loc ceremonia de
înhumare a binecunoscutului actor
Rudy Rosenfeld. Membri ai familiei,
prieteni, cunoscuţi, dar şi foarte mulţi
spectatori ai Teatrului Evreiesc de
Stat s-au adunat să îl conducă pe
ultimul drum. Printre cei prezenţi au
fost consilierul prezidenţial Sergiu
Nistor, directorul Teatrului Evreiesc de
Stat, Maia Morgenstern, preşedintele
CEB, ing. Paul Schwartz, deputatul
F.C.E.R., Silviu Vexler, regizorul Erwin
Şimşensohn şi alţii. Ceremonia religioasă a fost oficiată de prim-rabinul
Rafael Shaffer şi cantorul Emanuel
Pusztai.
Prim-rabinul Rafael Shaffer a vorbit despre menirea şi faptele pe care
Rudy Rosenfeld le-a lăsat în urma sa,
subliniind că aducerea zâmbetelor pe
chipurile atâtor oameni va cântări în
mare măsură în talerul faptelor sale
bune.
Consilierul prezidenţial Sergiu
Nistor a transmis mesajul Preşedinţiei
României, amintind că înmânarea
decoraţiei acordate de preşedintele

Klaus Iohannis era programată în curând, dar, deşi „Rudy Rosenfeld nu va
mai fi, vă garantez că lumina spiritului
său va fi acolo, atunci când ceremonia
se va întâmpla”, a afirmat vorbitorul.
Deputatul Silviu Vexler a rememorat unele dintre primele amintiri pe
care le are cu actorul Rudy Rosenfeld
şi vizitele sale la Teatrul Evreiesc de
Stat, mărturisind că este sigur că
memoria lui va rămâne în sufletele
celor mai mulţi dintre cei care l-au
cunoscut şi iubit.
Regizorul Alexander Hausvater a
transmis de asemenea un mesaj de
rămas-bun, căruia regizorul Erwin
Şimşensohn i-a dat citire. „(…) Crede-mă, Rudy, că foarte curând, toţi
îngerii vor cânta, vor dansa şi se vor
certa în idiş”.
Ing. Paul Schwartz i-a adus un
omagiu lui Rudy Rosenfeld, pe care
l-a caracterizat drept „un model de
om, de om de cultură, de actor şi un
foarte mare român şi evreu”, amintind totodată că el a fost una dintre
vocile supravieţuitorilor Holocaustului
românesc.
Eduard Kupferberg, secretar-ge
neral al F.C.E.R., a afirmat că amintirea lui Rudy va dăinui, rolurile şi
replicile sale vor sta drept mărturie a
existenţei sale, iar oricine va păşi în
clădirea Teatrului Evreiesc de Stat îşi
va aminti de Rudy Rosenfeld şi dragostea sa pentru limba şi teatrul idiş.
*
Rudy Rosenfeld s-a născut la
Cernăuţi, pe data de 4 august 1941.
A debutat la Teatrul Evreiesc de Stat,
la vârsta de 18 ani, cu rolul Efimcic,

din spectacolul „Tinereţea părinţilor“,
de Boris Gorbatov, în regia lui David
Esrig. A jucat alături de nume mari ale
Teatrului Evreiesc de Stat, precum
Sevilla Pastor, Dina König, Lia König,
Mauriciu Sekler, Isac Havis, Samuel
Fischler, Mano Rippel, Seidy Glück,
Sonia Gurman, Eugenia Balaure, Leonie Waldman Eliad, Theodor Danetti şi
Maia Morgenstern. Printre rolurile importante realizate de Rudy Rosenfeld
la TES se numără: Allen, în „Cum se
cuceresc femeile“, de Woody Allen, regia Adrian Lupu (1985); Michael Sand,
în „Castelana“, de Lea Goldberg,
regia Ludmila Szekely Anton (1990);
Şimale, în „Lozul cel mare“, de Şalom
Alehem, regia Harry Eliad (1993);
Reb Azriel, în „Dibuk“, de S. Anski şi
Rabbi Löw, în „Golem“, de H. Leivik,
ambele în regia Cătălinei Buzoianu;
Frank al V-lea, în „Frank al V-lea sau
Povestea unei bănci particulare“, de
Friederich Dürrenmatt, regia Kincses
Elemer (2002). Ultimul rol interpretat
a fost Mlotek Weinberg, în spectacolul
„Dumnezeul Răzbunării”, regizat de
Alexander Hausvater şi care a avut
premiera în martie 2018 la Teatrul
Evreiesc de Stat.
Rudy Rosenfeld a interpretat şi
numeroase roluri în cinematografia
românească precum: „Actorul şi
sălbaticii“ (1975), „Bătălia din umbră“ (1988), „Marea sfidare“ (1990),
„Golem“ (2001) sau „Nunta mută“
(2008). Rudy Rosenfeld fusese distins
cu Ordinul Naţional „Pentru Merit“ în
grad de Ofiţer de către preşedintele
României, pe data de 2 august.
DAN DEMETRIAD

Joseph Seroussi a trecut în eternitate

Comunitatea Evreilor din Bucureşti, precum şi presa
economică din România, au anunţat încetarea din viaţă,
la 27 iunie 2018, a „regelui confecţiilor”, cum era cunoscut
Joseph Seroussi.
Într-un mesaj de condoleanţe adresat fiicei omului
de afaceri, Nora Seroussi, preşedintele CEB, ing. Paul
Schwartz,   a arătat că evreii din România „nu vor uita
niciodată contribuţia lui Joseph Seroussi, cât şi a dumneavoastră, la dezvoltarea şi susţinerea economiei româneşti
şi la supravieţuirea industriei textile şi de confecţii din
România. De asemenea, nu vom uita niciodată ajutorul
pe care l-a acordat mereu comunităţii noastre, ori de câte
ori a fost nevoie”.
Joseph Serrousi s-a născut în Omdurman, Sudan, într-o
familie evreiască. A sosit în Marea Britanie în 1957, iar în
1964 a plecat în Canada. A venit pentru prima dată în România în 1965, iar la căderea regimului comunist, în 1989,
avea deja în derulare afaceri de 55 milioane de dolari în

ţara noastră. A început să producă sub brandul Serrousi în
1990, când a cumpărat prima fabrică la Odorheiu Secuiesc.
A început să lucreze pentru firme celebre precum Hugo
Boss, încă din anii 90, când industria textilă era în derivă.
În 1991 a investit 1,2 milioane de dolari, reprezentând 25% din acţiunile primei fabrici din Odorheiu Secuiesc,
iar până în 2007 investise deja peste 85 de milioane de
euro în România. Tot în 2008, 95% din producţia companiilor sale mergea la export, restul fiind comercializat în peste
30 de magazine din ţară. În 2009 omul de afaceri   şi-a
reorganizat întreaga afacere. Cele trei fabrici ale familiei
fac parte din grupul J&R Enterprises, care a înregistrat anul
trecut o cifră de afaceri de peste 29 de milioane de euro.
A asigurat locuri de muncă pentru peste 8000 de români
într-o perioada grea a acestei ţări.
A fost mereu alături de comunitatea evreilor din România, ajutându-i pe membrii acesteia cu numeroase donaţii.
Fie-i memoria binecuvântată! (B.M.M.)

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
La 19 iulie 2018 a trecut în veşnicie SADY
HERŞCOVICI (n. 1 ianuarie 1923), cel mai
vârstnic evreu din Constanţa. Înmormântarea
a avut loc la Cimitirul Evreiesc din oraş, la
ceremonie participând evrei şi creştini, care
l-au cunoscut şi l-au apreciat. Să-i fie amintirea binecuvântată!
Paula (soţie), Dana (fiică), Cristi (ginere),
Carla (nepoată), Robert (nepot)
Familia anunţă cu durere trecerea în eternitate, la 23 august 2018 (12 Elul 5778), a ing.
BERTA WEXLER, supravieţuitoare a deportărilor în Transnistria, soţia ing. Teodor Wexler.

Cu tristeţe, vă anunţăm dispariţia lui
LADISLAU REDLINGER în data de 24 august
2018, în vârstă de 97 de ani. Îl regretă din tot
sufletul fiicele sale, Ileana şi Daria, împreună
cu familiile lor, precum şi familia Babenco.
Cu multe regrete, comemorăm o lună de
la dispariţia d-nei ŢUDIC MONICA, un om
de o înaltă ţinută morală şi dăruire pentru
pacienţii pe care i-a îngrijit cu devotament.
Să-i fie memoria binecuvântată!
Gabriela, Mary, Tita şi Simona

Dragă Roxana,
Miriam şi cu mine regretăm foarte mult să
aflăm că RUDY ROSENFELD, actorul pe care îl
admiram, s-a stins din viaţă. Rudy a fost un om
minunat şi zâmbitor care, prin personajele sale
de neuitat din teatrul evreiesc, ne-a dăruit nouă şi
multor altora o mare plăcere. La fel se întâmpla şi
ori de câte ori aveam bucuria să vorbim împreună.
Sincere condoleanţe.
Ambasador Avi Millo

În marea călătorie a timpului, suntem cu
toţii trecători: într-un târziu, viaţa se stinge
asemeni luminii unei lumânări. În inimi, însă,
amintirile dăinuie...
Pe 9 septembrie 2018 s-au împlinit 5 ani
de când pe dragul nostru soţ, tată, socru şi
bunic SANDU (BIBI) VAISGLAS (z.l.) nu-l
mai vedem decât prin fereastra amintirilor,
care ne umplu inima de lumină, dragoste
şi dor. Nu-i vom uita niciodată bunătatea,
omenia şi gingăşia sufletului! Fie-i memoria
binecuvântată şi odihna în eternitate lină!

Cu lacrimi în ochi şi cu durere nemărginită
în suflete, regretăm trecerea în nefiinţă a
bunului nostru prieten din copilărie, actorul
RUDI ROSENFELD, care ne-a părăsit,
lăsând în urmă amintiri ce nu se vor uita
niciodată! Te vom plânge şi vei fi mereu în
inima noastră. ADIO, prieten drag!
Bebe Bercovici, Tricy Abramovici, Irina
Cajal, Victoria Demayo

Sărbătorile de Anul Nou 5779 au fost
umbrite de pierderea unui coleg drag
NELU LUPOVICI
Un OM de o corectitudine exemplară, de
o mare omenie, care a ajutat întotdeauna pe
cei sărmani sau la necaz şi a cărui lipsă va fi
deosebit de greu de înlocuit! Dumnezeu să-l
odihnească!
C.E. Bacău

La 25 TIŞRI sunt 7 ani de când
ne-a părăsit pentru totdeauna
dragul nostru dr. BENO HOIŞIE,
medic colonel, devotat familiei şi
pacienţilor săi.
Dr. Sylvia Hoişie, profesor dr.
Andrei Hoişie, profesor dr. Magda
Jeanrenaud, familia şi prietenii
Înhumaţi în cimitirele C.E.B.:
PASCA CORNELIA (66 ani,
Cimitirul Giurgiului); LEIBOVICI
CORNEL (80 ani, Cimitirul
Giurgiului); FINTI SORELLA (95
ani, Cimitirul Sefard); VEREANU
VA LE R IU ( 7 1 a n i , C i m i ti r u l
Giurgiului); LEIBOVICI REBEICA
(94 ani, Cimitirul Giurgiului);
PAVERMAN ELENA (82 ani,
Cimitirul Giurgiului); IUSTER
LIVIA (86 ani, Cimitirul Giurgiului);
KOHMANN DAN WILLEM (52 de
ani, Cimitirul Giurgiului); ŢUDIC
MONICA (91 de ani, Cimitirul
Giurgiului); POPESCU BUNITA
(88 de ani, Cimitirul Giurgiului);
WALD LUCIA (94 de ani, Cimitirul
Giurgiului); FONEA LIDIA (Cimitirul
Giurgiului); TIMCU MARIA (90 de
ani, Cimitirul Giurgiului); WEXLER
BERTA (83 de ani, Cimitirul Sefard);
CHISILOVICI ARIEL (71 de ani,
Cimitirul Sefard); ROSENFELD
RUDI (77 de ani, Cimitirul Sefard);
GRIMBERG GHIZELA – MINA (93
de ani, Cimitirul Filantropia)
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Bertha Wexler z.l.
A trăi printre
şi pentru oameni

Pentru Bertha Wexler z.l.,, care s-a stins din
viaţă la sfârşitul lunii august 2018, Holocaustul
nu era capitol de istorie, era frângere. A fost deportată cu familia în Transnistria. Tatăl şi fratele
ei nu s-au mai întors. Supravieţuirea nu se învaţă
uşor. Fiecare încearcă să-şi creeze o matcă, să
se menţină la suprafaţă, să reziste; cu mai mult
sau mai puţin succes. Era tânără. A ajutat-o
studiul, după revenirea în România: a terminat
liceul, apoi Politehnica.
A avut norocul să întâlnească un om puternic
care să-i devină soţ. Theodor Wexler a însemnat
pentru ea o formă de recăpătare a echilibrului.
Inginer chimist remarcabil, Theodor Wexler a
făcut parte din echipa care a creat prima fabrică
de detergenţi din România, a fost autor a peste
50 de brevete, a zeci de comunicări apreciate
în ţară şi în lume, generaţii de specialişti în
chimie industrială i-au trecut „prin mână”. L-am
cunoscut după pensionare, consilier cultural al
F.C.E.R., pionier în acţiunea de reconsiderare a
meritelor lui Wilhelm Filderman în istoria evreilor
români.
După stingerea prematură din viaţă a soţului
său, comunitatea a devenit pentru Bertha Wexler
lumea ei în totalitate. Îşi avea locul ei în sinagogă. Nu venea fiindcă era secretară la Cancelaria
Rabinică, venea dintr-o pornire lăuntrică. Când
eşti singură de tot pe lume, cum a fost ea, cu
cine altcineva vorbeşti, dacă nu cu Dumnezeu?!
În ce limbă? Probabil, în idiş, limba ei de-acasă.
Nu împovăra pe nimeni cu propriile-i necazuri.
Ştia să asculte păsurile oamenilor, să le dea un
sfat, să-i încurajeze. Se bucura să le poată veni
în ajutor. Avea darul să descopere ceea ce e bun
în fiecare. Ştia să ierte. Preţuia clipa, bucurân
du-se să meargă la teatru, să citească o carte,
să asculte muzică. S-a dedicat o viaţă muncii.
În faţa mulţimii strânse în jurul catafalcului ei
de la Cimitirul Sefard, preşedintele CEB, ing. Paul
Schwartz, preşedintele AERVH, dr. Liviu Beris,
prim-rabinul Rafael Shaffer au apreciat meritele
Berthei Wexler.
Să îi fie amintirea binecuvântată! (I.D.)

Recviem pentru
o bună prietenă
Cu zece ani în urmă, Theodor Wexler, luptându-se cu propria boală, îmi spunea că vrea să
trăiască pentru a avea grijă de soţia lui, Bertha,
atât de încercată în copilăria amară, de neuitat,
care a cunoscut preţul unui genocid sălbatic. El a
plecat din lumea noastră, iar Bertha a învăţat că
viaţa este un bun de la Cel de Sus şi trebuie să
supravieţuiască. Cât i-a fost de greu să întâmpine
toate greutăţile vieţii, numai ea ştia, căci îşi construise o carapace în care nu aveai acces. Nu era
o fire tăcută, nu fugea de societate, dimpotrivă,
era veselă, comunicativă dar respingea discuţii
despre lucruri triste şi refuza orice încercare de
a pătrunde mai adânc în viaţa ei.
Întâmplarea a făcut să devenim colege de
birou. Şi aşa ne-am apropiat şi am cunoscut-o pe
adevărata Bertha. Era pasionată de tot ce este
frumos, de muzică, de teatru, audia conferinţe din
diferite domenii. Se întâlnea frecvent cu prieteni
de generaţie la mici agape, nu uita să felicite cunoscuţii cu ocazia anumitor evenimente, era darnică şi îi plăcea să facă mici surprize apropiaţilor.
Noi două, fiind apropiate de vârstă, aveam
subiecte comune. Ne întâlneam dimineţile la birou
şi schimbam opinii despre emisiuni la televizor,
piese de teatru, întâlniri deosebite, totul numai
despre frumos, nimic trist. Îşi respecta cultul
şi ei îi datorez multe din cunoştinţele mele pe
această temă.
Bertha a fost o luptătoare în adevăratul sens
al cuvântului şi de acolo, de sus, Bebe poate fi
mândru de ea.
Când unul dintre noi pleacă pe drumul fără
sfârşit, ne doare, dar când acesta a fost mai
apropiat, durerea este mai mare. Mi-e sufletul
greu de când am aflat cu consternare că Bertha
totuşi a cedat şi s-a predat în faţa bolii, mai veche
dar bine ascunsă, dintr-un orgoliu prost înţeles.
Poate dacă şi-ar fi deschis sufletul din timp, astăzi
nu am fi asistat la această tristă ceremonie.
Bertha, dacă vei privi în urma ta, ne vei găsi
pe noi, pământenii, cu figuri triste, îndurerate,
neputincioase să te mai readucă.
Dumnezeu să-ţi aducă liniştea alături de Bebe!
STELA GEORGESCU
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Drumul
spre teatru

„OmulDans“

Pe la sfârşitul anilor ‘60, pe afişele
bucureştene apărea o ofertă de o noutate
frapantă şi încântătoare. Reprezentaţiile
(deşi cu protagonişti la vedere, în carne şi
oase), nu aveau loc la un teatru dramatic
sau de balet ci la unul „de păpuşi şi marionete”, iar ora începerii lor era
împinsă către noapte. Aţi ghicit, poate! Vă evoc faimoasele Nocturne 9 ½
găzduite de Teatrul Ţăndărică, din iniţiativa directoarei instituţiei, eminenta
regizoare Margareta Niculescu.
Un eveniment artistic inedit ca formulă, stare de creaţie şi spirit ludic,
împletire de gravitate şi umor, rigori clasice şi îndrăzneli moderne şi postmoderne; fermităţi şi aparentă improvizaţie, sfidând gravitatea; un spectacol
de teatru-dans care ne-o aducea în prim plan pe coregrafa şi dansatoarea
Miriam Răducanu, personalitate care a revoluţionat genul în România prin
modul în care a anulat graniţele dintre mişcare şi gest, muzică, poezie
şi teatru; prin modul în care le-a pus în comunicare şi în corespondenţă;
prin originalitatea interpreţilor, prezenţe vii, aducătoare de emoţie şi gând.
Partenerul maestrei, apariţie frapantă, era Gigi Căciuleanu, un adolescent
înalt, subţiratic spre deşirat, dar extrem de graţios, pe care Miriam îl descoperise la Liceul de Coregrafie şi ştiuse să-l motiveze, să-l îndrume, exigent
şi matern, ca nimeni altcineva. Un fel de „Păsări-Lăţi-Lungilă” ca travesti al
unui prinţ fermecat al dansului, cu vocaţia sfidării legilor mecanicii.
Prin 1972, tânărul, care beneficiase de o bursă la Balşoi Teatr şi care
devenise solist al Operei Române, şi-a luat zborul spre alte zări europene
şi americane. Bufonul din Lacul lebedelor a strălucit în multe alte evoluţii
solistice, grave sau comice. A avut parte de noi întâlniri destinale, cum a
fost cea cu ilustra Pina Bausch (care l-a definit ca pe „un rebel, un vulcan
de energie, un talent uriaş cu sclipiri geniale. Atracţia lui către libertate în
dans contamina şi inspira”, mărturisea ea). A fost partenerul legendarei
Maia Pliseţkaia (în Nebuna din Chaillot, în 1994, la Espace Pierre Cardin). A
făcut un cuplu de neuitat cu multiaplaudata Ruxandra Racoviţă, la Rennes,
în 1996. A condus studiouri de dans la Nancy şi la Rennes. A întemeiat
companii proprii. Creator neliniştit, a ars continuu pe rugul unei căutări interioare aplecate spre sine şi spre lume. A explorat mereu noi şi noi posturi,
echilibre şi frângeri ale dinamicii corpului, infinit nuanţate, mişcări carnale
şi abstracte, subtile fructificări ale tradiţiei, inedite fuziuni postmoderne,
secvenţe surprinzătoare ale luptei cu gravitatea, ale explorării spaţiale,
ale desprinderii din chingile temporalităţii. A revenit în 1998 în România,
unde a regăsit-o cu emoţie şi neştirbită admiraţie pe Miriam. A realizat aici,
timp de două decenii, multe spectacole de referinţă, precum Mozartissimo
şi La vie en rose (la Constanţa), Jungla X, în registrul realismului oniric,
ori Vivaldi şi Anotimpurile (la Târgu Mureş). Aş insista pe montările de la
Naţionalul bucureştean şi, mai ales, pe L’homme Dada, din 2016, închinat
epopeii existenţiale a lui Tristan Tzara şi poeziei acestuia, „singura stare
de adevăr imediat”. A condus ateliere. Anul trecut, la FNT, a beneficiat de
o Expoziţie-document ce a inclus şi poeme ori lucrări de grafică proprii şi
un film despre cariera sa artistică.
Vă semnalez, mai recent, un preţios album apărut la Editura Nemira:
Gigi Căciuleanu, OmulDans. O carte ce conţine pe lângă Frânturi de jurnal
şi un expresiv portret semnat de autoarea lucrării, Ludmila Patlanjoglu. Un
portret ce reţine supleţea înnăscută, voluptatea jocului, fantezia comică,
farmecul libertăţii şi, nu în ultimul rând, generozitatea cu care transmite
ştafeta mai departe.
NATALIA STANCU
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Pacea socială, momeală sau iluzie?

Înainte şi după Comitetul Executiv Naţional
al PSD, atât contestatarii, cât şi susţinătorii lui
Liviu Dragnea declarau că trebuie să prevaleze
raţiunea şi unitatea. După vot, preşedintele
partidului a avertizat că numai dorinţa de a nu
„împinge lucrurile la extrem” a împiedicat adoptarea unor măsuri dure împotriva celor care i-au
cerut demisia, dar că nu se mai poate accepta
„să mai atace partidul” cineva şi nici să dureze
la nesfârşit „discuţiile interne în partid”.
Rămâne de văzut ce urmări vor avea în PSD
aceste crize interne şi cât de dure şi durabile
vor fi efectele acestora. Este însă, din păcate,
uşor de cuantificat influenţa pe care respectivele scandaluri o au asupra societăţii româneşti.
În scrisoarea semnată de Gabriela Firea, Paul
Stănescu şi Adrian Ţuţuianu se vorbeşte despre numărul mare al fronturilor pe care luptă
acum PSD, fronturi pe care Liviu Dragnea nu le
contestă, dar spune că ele nu au fost deschise
de social-democraţi, ci de adversarii politici ai
formaţiunii pe care o conduce. Indiferent cine
este agresorul şi cine se află în legitimă apărare, conflictele din partid contaminează întreaga
societate românească, ai cărei membri devin,
din concetăţeni, partizani înfocaţi pro sau contra
partidului, ai unei situaţii sau instituţii implicate
în acest război.
Ca să înţelegem cum anume se întinde
această molimă belicoasă, aş aminti ce se
întâmplă pe stadioane când pe teren se încinge confruntarea dintre fotbalişti: între galerii
izbucnesc insultele şi violenţele. Se întâmplă
peste tot, oriunde implicarea excesivă a fanilor
scapă de sub control. România a mai cunoscut,
cu aproape treizeci de ani în urmă, o perioadă
în care societatea era scindată, iar versurile
„Cine este comunist, e ori prost, ori securist”,
se auzeau pe străzi şi în pieţe, când pasiunile
politice destrămau căsnicii şi rupeau prietenii.
Nici azi nu suntem departe de acele erupţii de
patimi politice, atâta doar că vulcanul s-a mutat
din Piaţa Universităţii în Piaţa Victoriei şi, de
aici, în apartamente, în tramvaie, în şcoli şi în
birouri, iar conflictul dintre generaţii a devenit un
adevărat război, pentru că „pensionarii” votează
cu PSD, iar tinerii nu prea au cu cine vota, dar
sunt împotriva stângii şi a social-democraţilor.
Pacea socială este unul dintre principalele
paradoxuri ale oricărei societăţi: este visul
oricărui politician, fie el dictator sau democrat,
precum şi iluzia fiecărui cetăţean. Această
linişte este o necesitate indispensabilă pentru
ca o societate să se poată dezvolta, fără să îşi

Un savant eminent

Mă abat din nou
de la regula cronicii
literare şi mă aplec
asupra unei cărţi de
istorie contemporană,
care îl are ca autor pe
unul dintre cei mai importanţi cărturari evrei
români de azi: profesorul Carol Iancu.
Este vorba despre
recenta sa apariţie,
intitulată Alexandre
Safran and the Jews
of Romania During the Installation of the
Communist Regime. Apărută, cum arată
şi titlul, în limba engleză (în traducerea
Feliciei Waldman), la prestigioasa Editură
a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, cercetarea, bazată pe documente
recent descoperite în arhivele americane şi britanice, se adresează deopotrivă
publicului românesc şi internaţional. Ceea
ce nu trebuie să ne mire: oricât de mult
ţine profesorul Carol Iancu la rădăcinile
sale evreo-române, el aparţine în egală
măsură mediului academic francez,
Realitatea
cărţii

acolo unde a făcut o frumoasă carieră
la Universitatea din Montpellier. Opera
sa nu este una de factură „parohială”,
care să vizeze exclusiv publicul din ţară:
dimpotrivă, are meritul de a fi făcut din
istoria evreilor din România, prin prestigiul
şi autoritatea sa academică, o problemă
ştiinţifică internaţională.
Alexandre Safran and the Jews of
Romania... este extrem de importantă prin
lămuririle pe care le aduce într-o chestiune care a fost instrumentată de antisemiţi
într-un cap de acuzare colectiv, la adresa
evreilor. Privind anii 1944-1948 şi activitatea din această perioadă a liderului spiritual al evreilor din România, cercetarea
profesorului Carol Iancu documentează
impecabil comportamentul şi reacţiile
evreilor la fenomenul comunizării României, sub presiunea ocupaţiei sovietice.
Dovezile adunate cu migală din arhivele
engleze şi americane atestă un adevăr
de netăgăduit, care contrazice categoric
clişeul antisemit, conform cărora evreii
ar fi adus comunismul în România. Nu
numai că nu l-au adus, dar au fost primele
lui victime, comunismul reprezentând,
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risipească energia în dispute între concetăţeni
cu vederi politice diferite. Instituţii internaţionale serioase, între care şi ONU, alcătuiesc
aşa-zisele Topuri ale fericirii, în care siguranţa
cetăţeanului (recent, şi cea a imigranţilor), calitatea educaţiei şi cea a asistenţei medicale sunt
capitolele care aduc majoritatea punctelor care
pot ridica un stat în vârful clasamentului. Într-o
astfel de ierarhie, alcătuită de ONU şi dominată
de ani buni de ţările nord-europene, România
se regăseşte pe locul 52 din 156, la distanţă
mare atât de Finlanda (locul 1), cât şi de codaşele Burundi şi Republica Centrafricană.
Să revenim însă la pacea socială, determinată şi ea de aceleaşi valori ca şi Topurile
fericirii. Dorinţa de a o dobândi şi credinţa
(întemeiată sau nu) că un anumit politician o
poate oferi au adus la putere partide de stânga
în vestul şi centrul Europei. În 1981, François
Mitterrand devenea preşedintele Franţei promiţând că reprezintă „une force tranquile”, adică
o putere liniştită. Unsprezece ani mai târziu, la
Palatul Cotroceni se instala Ion Iliescu, care
se autodefinea ca fiind „un preşedinte pentru
liniştea voastră”. Ceea ce ilustrează forţa de
atracţie hipnotică a conceptului de pace socială.
Numai că aceasta nu este întotdeauna
o realitate dezirabilă, pozitivă şi progresistă.
Ne putem oare imagina cum ar fi fost dacă
în decembrie 1989 în România s-ar fi păstrat
„liniştea”? Când pacea înseamnă suprimarea
unei reacţii legitime de către o putere politică
sau lipsa de reacţie a unui popor sau grup
uman, pacea socială poate deveni de-a dreptul
retrogradă.
În acest moment, în România, luptele, atât
cele din interiorul PSD, cât şi cele de pe multiplele fronturi existente între social-democraţi
şi instituţii de bază ale societăţii, indiferent
de cine sunt deschise aceste fronturi, sunt
deosebit de periculoase. Pe de o parte, ele
inflamează conflictele între cetăţeni şi între
generaţii, stimulează emigraţia, care şi aşa
ne-a lăsat fără forţă de muncă, în special fără
oameni de înaltă calificare. Pe de altă parte, cu
puţin înainte să preluăm preşedinţia Consiliului
UE, România se vede expulzată în rândul unor
state-problemă ca Ungaria, Polonia şi Italia.
Şi, nu în ultimul rând, România riscă să intre
în ciclul electoral din 2019-2020 deja clocotind
ca o oală sub presiune, transformând pacea
socială în momeală electorală, ceea ce poate
constitui o reală ameninţare internă.
Alx. Marinescu

într-un anume fel, în
special în primii săi
ani, o continuare a
Holocaustului.
Astfel, documentele descoperite şi
comentate de Carol
Iancu evidenţiază
îngrijorarea cu care
conducătorii evreilor români privesc progresiva comunizare a ţării. Şafran însuşi
era, şi ca rabin, şi ca om public, opus
comunismului şi, apreciind salvarea pe
care victoria Aliaţilor (inclusiv a Uniunii
Sovietice) a reprezentat-o pentru evreii
români rămaşi în viaţă, era neîncrezător
în privinţa intenţiilor regimului comunist.
Şafran a făcut parte, alături de alţi conducători laici ai evreilor români, de Regele
Mihai I şi de liderii partidelor tradiţionale,
din avangarda rezistenţei faţă de abuzurile crescânde ale noului regim. Se poate
spune chiar că Şef-Rabinul Alexandru
Şafran a fost, alături de Iuliu Maniu,
primul care a intuit adevăratele intenţii
ale noului regim şi pericolul pe care îl
reprezintă pentru comunitatea evreiască
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din România. Nu doar pericolul fizic (prin
naţionalizarea proprietăţilor şi distrugerea
economiei libere), ci şi pericolul spiritual,
constând în distrugerea structurilor comunitare şi identitare autonome.
Cercetarea profesorului Carol Iancu
este, ca toate cărţile sale, impresionantă
prin echilibru, prin pasiunea investigării
amănuntului şi prin cultul pentru arhivă.
Puţini istorici de azi mai au, din păcate,
acest cult al muncii pe documentul autentic şi este cu totul remarcabil că, aflat
în Franţa, Carol Iancu află timp pentru a
studia aplicat chestiuni fundamentale ale
istoriei româneşti contemporane. Recenta sa apariţie merită, desigur, o discuţie
mult mai amplă (poate chiar un simpozion
ştiinţific!) decât această scurtă cronică şi
nu mă îndoiesc că istoricii români o vor
dezbate amănunţit, în anii care urmează.
RĂZVAN VONCU

*Carol Iancu – Alexandre Safran and the Jews
of Romania During the Installation of the Communist
Regime, translated by Felicia Waldman, foreword
by Professor Alexandru Zub, Editura Universităţii
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