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HAG  
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SAMEAH !

...în Israel
Cea de a 71-a aniversare a Zilei Inde-

pendenţei Statului Israel a fost marcată 
la Ierusalim prin ceremonia aprinderii 
torţelor pe Muntele Herzl, locul unde 
sunt înmormântaţi părinţii fondatori ai 
statului. Anul acesta, premierul Benja-
min Netanyahu a invitat la ceremonie 
50 de rezidenţi din zona apropiată fâşiei 
Gaza, atacată recent de sute de rachete 
lansate de organizaţia teroristă palesti-
niană Hamas. Printre invitaţi s-au aflat 
supravieţuitori ai Holocaustului.

La ceremonia de aprindere a torţelor 
a luat cuvântul preşedintele Israelului, 
Reuven Rivlin care a spus, printre altele: 
„Cine ar fi crezut acum 71 de ani că vom 
clădi oraşe din mlaştini, că şosele şi căi 
ferate vor străbate deşertul? Am venit 
din cele patru colţuri ale Pământului, din 
Europa şi din Ierusalim, din nordul Afri-
cii şi din Ţfat, din Yemen şi America de 
Sud să construim aici un cămin. Cu toţii 
împreună, inclusiv comunităţile evreieşti 
din lume au construit această minune şi, 
aşa cum se regăseşte în scrieri, „este 
un pământ extraordinar de bun”. Astăzi, 
steagul israelian flutură pretutindeni în 
Ierusalim, ceea ce nu era permis când eu 
eram copil. Trebuie să le mulţumim celor 
care şi-au dat viaţa pentru ţara noastră 
deoarece datorită lor putem celebra 
astăzi aici... Prietenul meu din şcoală, 
Amos Oz, care ne-a părăsit de curând, a 
redus toate poruncile la una singură: „Să 
nu provoci durere”. În acest an, trebuie 
să încercăm cu toţii, mai mult ca altăda-

tă, să nu producem durere. Societatea 
israeliană are nevoie de acest lucru. Cu 
toţii avem nevoie.

Daţi-mi voie să termin cu o rugăciune 
şi o dorinţă adresată ţării. Felicitări, Isra-
el, de Ziua Independenţei!”

... şi la Templul Coral
La 9 mai, CEB şi FCER au organizat 

o ceremonie de marcare a celei de a 
71-a aniversări a declarării independen-
ţei Israelului. „Sărbătorim astăzi patru 
evenimente”, a spus la începutul ma-
nifestării Silvian Horn, vicepreşedintele 
CEB: Ziua Israelului, Ziua Europei, Ziua 
Independenţei României şi Ziua Victoriei 
în războiul împotriva fascismului. După 
ce Carla Muşat a intonat imnurile Româ-
niei, Israelului şi UE, prim-rabinul Rafael 
Shaffer şi-a manifestat speranţa că în 
Israel lucrurile se vor schimba în bine 
şi a rostit rugăciunile pentru România şi 
pentru Israel.

În cuvântul său, dr. Aurel Vainer, 
preşedintele FCER, a amintit cele patru 
aniversări. Referindu-se la 9 mai 1877, 
el a menţionat sacrificiul celor care au 
luptat în Războiul de Independenţă, 
români şi evrei, sacrificiu care a deschis 
un alt drum vieţii românilor şi evreilor din 
România. Ziua Victoriei (9 Mai 1945) a 
fost importantă pentru evrei deoarece 
s-a terminat o perioadă de incertitudine 
pentru cei ce au trăit Holocaustul. Acum 
ei au revenit la viaţă. Preşedintele Fede-
raţiei a amintit valul de bucurie imensă 
care i-a cuprins pe evreii din România 

la proclamarea independenţei Statului 
Israel, unde atunci trăiau aproximativ 
600.000 de evrei, iar astăzi numărul lor 
este de 6.697.000 din cei nouă milioane 
de locuitori ai ţării. Anul 1948 a deschis 
porţile Israelului pentru supravieţuitorii 
Holocaustului şi pentru toţi evreii care 
doreau să se stabilească acolo. În Ro-
mânia, după 1950, aliaua spre Israel 
s-a oprit, cei care-şi depuseseră actele 
s-au confruntat cu un tratament ostil din 
partea autorităţilor, procesul de imigra-
re fiind reluat după Războiul de Şase 
Zile din 1967. De la acea dată, unul 
dintre promotori a fost rabinul Moses 
Rosen, care până atunci se opusese 
plecării evreilor. Atunci Moses Rosen a 
devenit un pro-israelian. Lui îi datorăm 
şi faptul că a salvat 87 de sinagogi din  
România.

Ing. Paul Schwartz, preşedintele 
CEB, a vorbit despre evenimentele care 
au premers crearea Statului Israel şi 
despre contribuţia sioniştilor în acest 
demers. Referindu-se la Ziua Victori-
ei, el a subliniat că oamenii ar trebui 
să cunoască mai bine istoria pentru  
a-şi da seama ce s-ar fi întâmplat cu 
multe popoare dacă Hitler ar fi câştigat 
războiul.

S-a păstrat un moment de reculegere 
în amintrea scriitorului şi actorului Carol 
Feldmann (z.l.).

La sfârşitul ceremoniilor, cunoscute 
melodii israeliene au fost interpretate de 
soprana Carla Muşat şi de Corul Tem-
plului Coral (dirijor Robert Levensohn).
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În discursul rostit pe 30 aprilie la deschi-
derea sesiunii noului parlament israelian, 
preşedintele Reuven Rivlin le-a cerut noilor 
parlamentari să renunţe la atacuri şi con-
flicte şi să reintroducă respectul reciproc. 
El a citat cuvintele fostului premier Mena-
hem Begin (z.l.) care, cu un prilej similar, 
a cerut în plen ca activitatea Knessetului 
„să fie în folosul ţării şi poporul să fie cel 
care câştigă. Ca ura şi denigrarea să se 
diminueze şi să crească respectul reciproc. 
Să dispară răzbunarea şi duşmănia şi să 
le ia locul concurenţa ascuţită, onestă şi 
sinceră. Să fie izgonită falsitatea 
şi să înflorească adevărul. Să 
se diminueze egoismul şi să se 
extindă camaraderia. Să fie eli-
minată ipocrizia şi cinstea să se 
răspândească. Să se destrame 
iluzoriul şi să îi ia locul curajul şi 
libertatea de gândire”. Preşedin-
tele Rivlin a continuat amintind că 
în 2019 „a fost o campanie elec-
torală dificilă. Ne-am plâns, am 
denaturat lucrurile, am făcut ore 
suplimentare în serviciul delegitimizării, urii 
şi blestemelor. Acum s-a terminat. Ajunge”. 

Preşedintele Israelului a arătat că par-
lamentarii trebuie să se străduiască pentru 
un viitor comun. „A venit timpul să luptăm 
pentru căminul nostru comun, în care evreii 
seculari, religioşi şi ultrareligioşi şi arabii 
– da, se numesc aşa şi nu este nimic rău 
dacă spunem aşa – dreapta şi stânga să 
se regăsească egali”. El l-a îndemnat pe 
Netanyahu „să-i conducă pe toţi cetăţenii 
şi toate comunităţile care trăiesc aici cu 
respect şi dragoste”. 

În încheierea cuvântării sale, preşedin-
tele Rivlin le-a adresat un apel parlamen-
tarilor să apere şi nu să distrugă echilibrul 
fragil al ramurilor guvernării. „Vă rog să 

puneţi capăt confruntărilor periculoase între 
ramura legislativă şi cea judecătorească. 
Trebuie să întărim separaţia puterilor, mai 
ales între legislativ şi judecătoresc, să men-
ţinem demnitatea şi independenţa fiecărei 
ramuri a guvernului, să punem capăt pa-
ralelismelor şi eroziunilor reciproce dintre 
ele. Dumneavoastră, membrii Knessetului, 
sunteţi în poziţia de a adăuga o altă cără-
midă vitală la zidul care apără democraţia 
israeliană şi de a asigura că Statul Israel 
va înflori ca un stat evreu şi democratic, ca 
un stat democratic şi evreu”, a spus Rivlin, 

care a adăugat că, într-o democraţie, tre-
buie să ştii atât să câştigi, cât şi să pierzi. 

Cel de-al XXI-lea Parlament israelian 
are 120 de membri, reprezentând 11 forma-
ţiuni politice. 49 de parlamentari sunt nou 
aleşi. Legislativul are 29 de deputaţi femei.  
Likud-ul, condus de Benjamin Netanyahu, 
şi Partidul Alb-Albastru (Benny Gantz) 
deţin fiecare câte 35 de locuri. În prima sa 
şedinţă din noua legislatură, Knessetul l-a 
reales pe Yuli-Yoel Edelstein în funcţia de 
preşedinte al său. 

Reamintim că preşedintele Israelului l-a 
însărcinat pe Benjamin Netanyahu să for-
meze noul guvern al ţării, întrucât calculele 
arată că acesta poate conta pe o majoritate 
de 65 de membri ai Knessetului. (E.G.)

lunii
mai

Era firesc ca, în 
retrospectiva lunii, 
schiţată de preşe-
dintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, 

reuniunea Consiliului de Conducere 
şi Adunării Generale a F.C.E.R. să 
ocupe locul central; eveniment relatat 
pe larg în numărul curent al revistei. 
Documentele din cadrul agendei co-
mune, difuzate participanţilor, au fost 
dezbătute şi aprobate la întrunirea 
premergătoare a Comitetului Director. 
Dar, pentru dr. Aurel Vainer, prevalează 
perpectiva: cum se va pune în practică 
ceea ce s-a votat.  

– Ce consideraţi prioritar dintre 
hotărâri?

– Îmbunătăţirea valorificării patri-
moniului nostru imobiliar economic, 
fiindcă veniturile rezultate reprezintă 
cea mai importantă sursă financiară 
proprie. Pentru asta trebuie să lucrăm 
împreună: Federaţia şi Comunităţile. 
Chestionarul actualizat trimis conduce-
rilor de comunităţi va fi specific fiecărei 
comunităţi în parte. Va fi restructurat 
modul de utilizare a veniturilor proveni-
te din vânzarea proprietăţilor imobiliare 
cu eficienţă economică redusă. După 
scăderea cheltuielilor aferente, o par-
te va fi destinată reabilitării fondului 
imobiliar existent şi achiziţionării de 
noi imobile. Vom organiza o reuniune 
de lucru cu preşedinţii de comunităţi 
şi responsabilii de bunuri pe tema 
mai bunei administrări a patrimoniului 
imobiliar economic şi a găsirii de soluţii 
în cazul unor restanţe mari la chirii, al 
unor proprietăţi neînchiriate. 

– S-au stabilit şi alte direcţii de 
acţiune pentru creşterea veniturilor 
proprii?

– S-a avut în vedere: vânzarea 
terenurilor intravilane şi extravilane 
şi a fondului forestier; valorificarea 
terenurilor libere de morminte pe baza 
propunerilor de clarificare a statutului 
juridic al dreptului de proprietate asu-
pra cimitirelor evreieşti: actualizarea 
listei de terenuri cu potenţial de valo-
rificare; organizarea de schimburi de 
experienţă intercomunitare la temă. De 
altfel, la reuniunea de Comitet Director 
s-a solicitat Oficiului Juridic să prezinte 
un calendar privind obţinerea titlurilor 
de proprietate pentru toate cimitirele 
funcţionale, cu terenuri libere, nece-
sitând finanţări pentru împrejmuiri şi 
întreţinere. 

– Până la creşterea veniturilor din 
vânzări de terenuri, e vorba, din nou, 
de cheltuieli. Cum credeţi că vor fi 
finanţate?

– La aceeaşi întrunire s-a stabilit 
să fie redactată o scrisoare din partea 
CAPI către European Jewish Ceme-
teries Initiative, pentru ca cimitirele 
evreieşti din România să primească 
ajutor pentru prezervare. 

– Care alte decizii merită amintite?
– Propunerea de program şi buge-

tul pentru Ziua Limbii şi Teatrului Idiş, 
ediţia a II-a, şi acordarea de Medalii 
de Onoare „Avram Goldfaden”; premii 
culturale cu prilejul Zilelor Culturii Idiş 
şi TESFest, ediţia 2019; finanţarea 
proiectului Ziua Victor Brauner, a pro-
gramului şi bugetului pentru reinaugu-
rarea Muzeului de Istorie şi Cultură a 
Evreilor din România. 

– Tot în acest interval au fost zile 
memorabile pentru Israelul modern, 
pentru evreii de pretutindeni: Iom Ha-

Zikaron şi Iom HaAţmaut, marcate şi 
la noi. Ce v-a impresionat la fiecare?

– Sobrietatea amintirii celor căzuţi 
pentru apărarea Statului Israel. Nimic 
patetic, nimic ostentativ. Tinerii poves-
teau în cuvinte simple cum au murit 
ostaşi la fel de tineri ca ei.  Am partici-
pat la un iurţait de cu totul altă factură 
decât comemorările în memoria celor 
apropiaţi din familiile noastre şi decât 
în onoarea victimelor Holocaustului. 
De Iom HaAţmaut am retrăit bucuria 
nestăvilită în cartierele evreieşti de 
atunci ale Capitalei la vestea că Statul 
Israel şi-a proclamat independenţa. A 
fost un miracol. Noi credem în miraco-
le. După 2000 de ani de Galut, după 
anii de suferinţă inimaginabilă îndurată 
în Holocaust, Dumnezeu ne-a ajutat să 
avem Medinat Israel. Israelul modern a 
fost reconstruit, în bună măsură, de su-
pravieţuitori ai Holocaustului. Oamenii 
aceia au realizat, la rândul lor, un mira-
col: din nisip şi mlaştini, statul modern 
şi prosper de azi. Fiecare sărbătorire 
de Iom HaAţmaut a avut specificul ei: 
la Templul Coral, accentul a fost pus 
pe Aliaua masivă din România şi me-
ritele ei. La JCC – pe poziţia României 
faţă de Israel, unicat în blocul ţărilor 
excomuniste, după războiul din ’67. 
La Universitatea Naţională de Muzică, 
remarcabil în realizarea programului 
literar-muzical a fost aportul decanului 
nostru de vârstă, Iancu Ţucărman, şi 
al unuia dintre prietenii comunităţii 
evreieşti din România, compozitorul 
Şerban Nichifor, formator de muzicieni 
de valoare, înzestrare demonstrată şi 
cu acest prilej.

– Ce cuprinde agenda dumnea-
voastră din prezent?

– La invitaţia directorului Joint pen-
tru România, Israel Sabag, mă aflu în 
Israel, într-un schimb de experienţă. 
Urmează să vizitez un centru comuni-
tar din Ierusalim şi un centru rezidenţial 
israelian pentru vârstnici. Alt obiectiv 
important este impulsionarea lucrări-
lor la Muzeul de Istorie a Originarilor 
din România „General Moshe Nativ” 
din Roş Pina, una din primele colonii 
evreieşti înfiinţate de evrei originari 
din România la sfârşitul veacului al 
XIX-lea. La o recentă întrunire a Board-
ului Fundaţiei „Caritatea”, am aprobat 
programul de continuare a lucrărilor de 
construire a muzeului, în parteneriat: 
Fundaţia amintită, F.C.E.R., AMIR. Mă 
voi duce la faţa locului să văd şantie-
rul, după care voi avea o întrevedere 
cu primarul oraşului Roş Pina. Am 
în agendă întâlniri cu Marele Rabin 
Menachem Hacohen, fost îndrumător 
spiritual al comunităţilor evreieşti din 
România, şi cu fostul director al Joint-
ului în România, dr. Zvi Feine, care 
a scris o carte despre activitatea sa 
în ţara noastră. Vizita are şi un motiv 
personal fericit: căsătoria unui nepot; 
primul Vainer care se însoară în Israel.

– Cum se prefigurează viitorul 
apropiat?

– De Ziua Regalităţii, unde am fost 
invitat, am discutat cu Majestatea Sa 
Margareta, custodele Coroanei, şi 
cu Alteţa Sa Principele Radu despre 
lansarea cărţii dedicate Reginei-Mamă 
Elena la Templul Coral, eveniment 
unde să participe ca oaspeţi de onoa-
re. Ne pregătim de Şavuot, Leil Tikun 
Şavuot, şi participarea CIEP, respectiv 
Editura Hasefer, la Bookfest 2019. 

IULIA DELEANU

Avem nevoie de soluţii  
pentru creşterea veniturilor 

din surse proprii
Interviu cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel VAiner 

INTERVIUL

Puncte de vedere exprimate de FCER-CM 

la sesiunea inaugurală a noului Knesset

Preşedintele Reuven Rivlin – apel la unitate

În cursul lunii mai, FCER-CM a transmis mai multe comunicate de presă, reflectând 
punctul de vedere al Federaţiei şi al comunităţii evreieşti din România. Mai jos, inserăm 
principalele paragrafe din respectivele documente, preluate de presa românească şi 
publicate pe site-ul Federaţiei şi pe pagina oficială de Facebook: 

700 de rachete trase din Gaza de Hamas 
şi Jihadul Islamic împotriva Israelului

Sub semnătura FCER-CM, CEB, AER-
VH şi BBR, în comunicat s-a subliniat că 
nu a fost pentru prima oară când Israelul a 
fost pus în situaţia „de a face uz de drep-
tul său inalienabil de stat suveran de a-şi 
apăra cetăţenii şi teritoriul”, în condiţiile 
în care „nici o ţară din lume nu ar asista 
pasiv la rachetele trase asupra sa de un 
inamic recunoscut oficial, pe plan mondial, 
ca organizaţie teroristă”. Semnatarii au 
transmis condoleanţe familiilor îndoliate, 
au urat „însănătoşire grabnică tuturor 
celor răniţi” şi au făcut apel „la autorităţile 
române şi la cele ale Uniunii Europene, la 
toţi liderii unor organizaţii mondiale precum 
ONU, să sprijine moral Israelul în lupta sa 
dreaptă împotriva unor organizaţii teroriste, 
ştiut fiind că terorismul nu are graniţe şi se 
răspândeşte rapid pe toate meridianele”.

Atentatul de la Sinagoga  
din Poway (SUA-California)

Imediat după producerea atentatului de 
la Sinagoga din Poway (California, SUA), 
FCER-CM a emis un comunicat în care 
se afirmă „solidaritatea membrilor şi con-
ducerii Federaţiei „cu întreaga comunitate 
evreiască din SUA şi cu familiile victimelor 
atacului terorist produs în localitatea Po-
way (California, SUA), în ultimele ore ale 
sărbătorii evreieşti de Pesah”.

Comunicatul evidenţiază că „ne aflăm, 
pentru a doua oară în şase luni, în faţa unui 
atac violent antisemit comis în SUA, împo-
triva unor enoriaşi reuniţi pentru rugăciune 
într-o sinagogă” şi arată că de această 
dată „cel suspectat a fi ucis cu sânge rece 
o femeie şi a fi rănit alte trei persoane 
este un tânăr de numai 19 ani, antisemit 
şi islamofob!”

Dr. Aurel Vainer atrage atenţia, în nu-
mele Comitetului Director al FCER, că 

„este momentul ca autorităţile din SUA şi 
din alte ţări ale lumii, inclusiv din Europa 
Occidentală, în care antisemitismul a luat 
forme violente, împreună cu populaţia cu 
vederi democratice din aceste state, să 
îşi unească eforturile împotriva oricăror 
manifestări neonaziste, antisemite şi naţi-
onaliste”. Aşa cum sublinia şi preşedintele 
Israelului, Reuven Rivlin, „nici o ţară şi 
nici o societate nu sunt imune în faţa an-
tisemitismului şi terorismului, iar educaţia 
este singurul mijloc prin care astfel de acte 
barbare pot fi eficient combătute”.

În final, în numele conducerii şi al mem-
brilor FCER, sunt transmise „condoleanţe 
familiei evreieşti îndoliate din Poway” şi 
„dorinţa ca niciodată, nici un popor, de 
orice religie ar fi acesta, să nu îşi mai vadă 
sărbătorile sfinte tulburate de atentatori care 
dispreţuiesc legea, credinţa şi viaţa umană”.

Afiş antiisraelian la Cluj-Napoca
FCER şi-a exprimat „revolta faţă de 

conţinutul absurd al unui afiş antiisraelian 
apărut pe străzile Clujului”, care îi îndemna 
pe trecători să boicoteze Eurovision, pe 
motiv că România şi Palestina ar trebui să 
fie solidare (?!) şi să nu accepte spectacole 
pe ceea ce iniţiatorii campaniei numesc 
„pământ ocupat”!

Subliniind lipsa de logică a acestui 
demers, dat fiind că trecătorii prin Piaţa 
Mihai Viteazul din Cluj nici nu ar putea să 
boicoteze un concurs internaţional, nici nu 
ar avea vreun motiv „să boicoteze partici-
parea propriei ţări la o astfel de competiţie 
internaţională, la care cu toţii sperăm că 
România va obţine un succes deplin”, pre-
şedintele FCER, dr. Aurel Vainer, subliniază 
că „grav este că un astfel de afiş propagă 
ura împotriva Israelului şi numeşte «pă-
mânt ocupat» oraşul Tel Aviv”, motiv pentru 
care se apelează „la autorităţile locale din 
Cluj să înlăture cât mai urgent de pe străzile 
oraşului aceste afişe aberante”.

Preşedintele R. Rivlin, alături de Y. Edelstein 
(dr.) şi B. Netanyahu la sesiunea inaugurală
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Hotărâri
• Consiliul de Conducere al FCER-CM 

înaintează Adunării Generale a FCER-
CM materialele supuse dezbaterii şi 
proiectul de Agendă comună. 

Votat în unanimitate. 
• Adunarea Generală a luat la cunoş-

tinţă, a dezbătut şi a aprobat Raportul 
de sinteză al activităţii FCER-CM pentru 
perioada care a trecut de la precedenta 
Adunare Generală (aprilie 2018), precum 
şi cuvântul introductiv al Preşedintelui 
FCER-CM. 

Votat în unanimitate. 
• Adunarea Generală aprobă în una-

nimitate datele prezentate în bilanţul 
contabil pe anul 2018, contul rezultatului 
exerciţiului şi anexele la bilanţul contabil.

Totodată, Adunarea Generală aprobă 
descărcarea de gestiune a Conducerii 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România-Cultul Mozaic, pe baza aprobării 
Situaţiilor financiare anuale şi a Raportului 
auditorului independent, pe baza rapor-
tului anual şi al concluziei că activitatea 
economic-financiară pe 2018 s-a încheiat 
în condiţii de echilibru financiar.

Votat în unanimitate.
• Adunarea Generală a FCER-CM 

adoptă Proiectul Bugetului de venituri 
şi cheltuieli al FCER-CM pe anul 2019. 

Este necesară realizarea unor pre-
vederi foarte clare de buget pentru toate 
structurile FCER-CM. Se va aplica în mod 
autentic conducerea prin bugete, la toate 
nivelurile din Organigrama FCER-CM.

Vor fi majorate veniturile din chirii cu 
5% faţă de 2018.

Remuneraţiile personalului FCER şi 
ale comunităţilor, indiferent de natura re-
laţiilor contractuale, vor fi majorate cu 5%, 
începând cu data de 1 mai a.c. Excepţie 
fac persoanele ale căror remuneraţii au 
fost deja mărite, ca urmare a majorării 
salariului minim garantat.

Va fi realizată o rectificare bugetară, 
în funcţie de informaţiile ce vor urma pe 
parcurs şi de concretizarea atragerii de 
fonduri din proiecte de finanţare, precum 
şi de evoluţia măsurilor bugetare ale 
statului în domeniul taxelor şi impozitelor 
(septembrie 2019). 

Votat în unanimitate.
• Adunarea Generală a FCER-CM a 

luat la cunoştinţă de prezentarea situaţiei 
manifestărilor antisemite în România, 
precum şi de acţiunile întreprinse de 
FCER-CM pentru combaterea acestora. 

Toţi preşedinţii de comunităţi, precum 
şi ceilalţi membri ai Consiliului de Con-
ducere vor urmări cu atenţie eventualele 
manifestări antisemite din comunităţile 
lor şi vor sesiza imediat conducerea 
FCER-CM. 

Referitor la vandalizarea cimitirului 
evreiesc din Huşi, s-a decis constituirea 
un Grup de Lucru, compus din domnii 
Eduard Kupferberg, Rudy Marcovici, 
Silvian Horn, Ivan Truţer, Alin Boingiu. 

Grupul de Lucru, în cooperare cu pre-
şedintele CE Huşi, va monitoriza evoluţia 
investigaţiilor de anchetă penală şi va în-
treprinde toate cele necesare în vederea 
reparării monumentelor funerare distruse 
(31 mai 2019). 

Sectorul de Pază şi Protecţie va pro-
pune, după consultarea cu DAPI, un plan 
de măsuri privind o mai bună securizare 
a cimitirelor şi sinagogilor, ţinând cont de 
disponibilităţile bugetare existente (31 
mai 2019).

Votat în unanimitate.
• Consiliul de Conducere al FCER-CM 

aprobă modificările la Regulamentul In-
tern al FCER-CM, la Regulamentul Cadru 
de Alegere a Organelor de Conducere 
ale comunităţilor evreieşti locale şi la 
Regulamentul de Organizare şi Funcţio-
nare a Cimitirelor Evreieşti din România. 
Modificările vor intra în vigoare începând 
cu data de 1 mai 2019. 

Votat în unanimitate.
• Consiliul de Conducere al FCER-

CM aprobă modificările la Organigrama 
FCER-CM. Modificările vor intra în vi-
goare începând cu data de 1 mai 2019.

Până la data de 30 iunie 2019 va fi 
completat statul de funcţii al FCER-CM, 
conform noii organigrame, iar modelul 
unic de Fişă a Postului va fi expediat 
către toate comunităţile până la data de 
15 mai 2019.

Votat în unanimitate.
• Adunarea Generală a FCER-CM a 

luat notă de problemele juridice şi finan-
ciar-contabile care există ca urmare a 
funcţionării unor comunităţi în baza O.G. 
26/2000, şi solicită dizolvarea acestora şi 
funcţionarea tuturor comunităţilor evre-
ieşti locale în baza Legii Cultelor (legea 
489/2006) şi a Statutului FCER-CM şi al 
comunităţilor evreieşti, până la data de 
31 mai 2019.

Votat în unanimitate.
• Adunarea Generală a FCER-CM a 

luat la cunoştinţă de Analiza preliminară 
privind îmbunătăţirea valorificării patrimo-
niului imobiliar economic al FCER-CM. 

Ca urmare a dezbaterilor pe marginea 
materialului, Adunarea Generală a hotărât:

- Continuarea analizei de către con-
sultantul extern, dl. Valentin Nuham, ur-
mând ca analiza, concluziile şi recoman-
dările să fie finalizate, după consultarea 
cu DAPI, până la 31 august 2019; 

- Va fi întocmit şi expediat către comu-
nităţi un Chestionar de actualizare a unor 
informaţii privind patrimoniul imobiliar 
economic până la data de 10 mai a.c. 
Acest chestionar va fi unul specific pentru 
fiecare comunitate în parte. Răspunsurile 
vor fi trimise către FCER-CM până la data 
de 1 iulie 2019;

- Împuternicirea Comitetului Director 
să adopte, în baza sus-menţionatului 
material, un plan concret de măsuri, care 
va fi transmis pentru consultare şi vot 
electronic la membrii Adunării Generale;

- De asemenea, va fi restructurat 
modul de utilizare a veniturilor provenite 
din vânzarea proprietăţilor imobiliare 
(după scăderea cheltuielilor aferente), o 
parte din acestea urmând a fi destinate 
reabilitării fondului imobiliar existent şi 
achiziţionării de noi imobile; 

- În toamna anului 2019 va fi realizată 
o Reuniune de Lucru cu responsabilii de 
bunuri şi cu preşedinţii comunităţilor cu 
probleme în administrarea patrimoniului 
imobiliar economic (restanţe mari la chirii, 
proprietăţi neînchiriate etc.), în vederea 
identificării unor soluţii de valorificare mai 
eficientă a acestui patrimoniu; 

- În cadrul exerciţiului bugetar curent 
(aprilie 2019 – martie 2020) se va pro-
ceda la vânzarea prioritară a terenurilor 
intravilane şi extravilane, a fondului fores-
tier şi a imobilelor cu eficienţă economică 
redusă.

Votat în unanimitate.
• Adunarea Generală a FCER-CM a 

luat act de informarea „la zi” prezentată, 
referitoare la situaţia cimitirelor evreieşti 
şi a sinagogilor din România, a propu-
nerilor de clarificare a statutului juridic al 
dreptului de proprietate asupra acestora 
şi a propunerilor de valorificare a terenu-
rilor libere de morminte din cimitire. 

Se solicită:
- Organizarea unor schimburi de 

experienţă intercomunitare pe tema ci-
mitirelor evreieşti aflate în administrarea 
comunităţilor;

- CAPI şi Oficiul Juridic al FCER-CM, 
coordonate de dl. Secretar General al 
FCER-CM, Eduard Kupferberg, vor pre-
zenta un set de propuneri concrete. Setul 
de propuneri va cuprinde şi demersurile 
juridice pe care le vor avea de îndeplinit 
preşedinţii de comunităţi. 

Concluziile finale şi propunerile vor fi 
prezentate Comitetului Director.

- Va fi actualizată lista de cimitire evre-
ieşti cu potenţial de valorificare a terenu-
rilor libere de morminte (15 iunie a.c.); 

- Va fi urgentată acţiunea de valorifi-
care a terenurilor libere de morminte (15 
iunie a.c.); 

- Conducerea Executivă va lua măsu-
rile necesare pentru inventarierea bunuri-
lor aflate în sinagogi, indiferent dacă sunt 
sinagogi funcţionale sau nefuncţionale 
(trim. 1 2020). 

Votat în unanimitate.
• Adunarea Generală a FCER-CM a 

luat notă, cu satisfacţie şi apreciere poziti-
vă, de informarea deputatului FCER-CM, 
dl. Silviu Vexler, referitoare la activitatea 
sa în Parlamentul României, în perioada 
aprilie 2018-martie 2019, precum şi de 
activitatea de reprezentare a evreimii 
române în relaţia cu Parlamentul şi Gu-
vernul Statului Israel.

• Adunarea Generală a FCER-CM a 
luat notă, cu satisfacţie, de informarea 
privind Programele Evreieşti şi activitatea 
JCC-urilor la nivel naţional, remarcând 
rolul deosebit al acestora în dezvoltarea 
identităţii iudaice în România. 

Pe această cale adresează mulţumiri 
speciale dlui director JDC România, 
Israel Sharli Sabag, pentru aportul său 
extraordinar în toate aceste programe.

• În activitatea curentă a FCER-CM 
şi în Programul care va fi elaborat, se 
va ţine seama de recomandările şi ideile 
exprimate în luările de cuvânt în cadrul 
lucrărilor Adunării Generale.

• Recomandări şi Concluzii:
- Îmbunătăţirea prezenţei membrilor 

Adunării Generale la reuniuni. La pro-
gramarea întâlnirilor se va analiza ca-
lendarul de activităţi, sărbători legale sau 
sărbători evreieşti etc.; 

- O activitate mai intensă în identifi-
carea şi atragerea de noi membri prin 
toate mijloacele posibile, ţinând cont şi 
de rezultatele unei analize demoscopice;

- Revitalizarea procesului de convertiri 
(Ghiur);

- Intensificarea vizitelor în comunităţile 
locale ale conducerii FCER-CM şi ale 
conducerii departamentelor FCER-CM, 
precum şi îmbunătăţirea comunicării între 
FCER şi comunităţi;

- Este necesară intensificarea rezol-
vării unor probleme direct la nivelul 
comunităţilor locale;

- Dezvoltarea colaborării cu E.S David 
Saranga, ambasadorul Statului Israel la 
Bucureşti, şi invitarea Domniei Sale la 
principalele evenimente şi manifestări 
organizate de FCER sau comunităţi; 

- Dezvoltarea în continuare a bune-
lor relaţii ale Conducerii Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România-Cul-
tul Mozaic şi ale Comunităţilor evreieşti 
teritoriale cu autorităţile centrale şi locale, 
cu organizaţii evreieşti europene şi mon-
diale, cu diverse comunităţi evreieşti din 
alte ţări;

- Continuarea proiectelor de cunoaş-
tere reciprocă pentru recunoaştere reci-
procă;

- Solicitarea şi încurajarea permanentă 
a deputatului Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România-Cultul Mozaic 
pentru noi acţiuni parlamentare în folosul 
evreilor din România şi din alte ţări; 

- Participarea la acţiuni de reprezen-
tare pe plan local, naţional şi internaţional; 

- Acordarea unei atenţii sporite iniţia-
tivelor de colaborare interreligioasă, 
inter instituţională şi interorganizaţională 
la nivel central şi teritorial;

- Dezvoltarea activităţilor de Memorie 
şi Recunoştinţă, prin cercetări speciale 
şi acordarea de Medalii şi Diplome de 
recunoştinţă; 

- Prezenţă deosebit de activă în 
com baterea eventualelor evenimente 
antisemite şi de negare a Holocaustului; 

- Monitorizarea mai bună a îndeplinirii 
Deciziilor şi Hotărârilor adoptate la reuni-
unile Comitetului Director, Consiliului de 
Conducere şi la Adunările Generale ale 
FCER-CM;

- Monitorizarea mai bună a activi-
tăţii din Comunităţile Evreieşti locale şi  
Obşti;

- Continuarea lucrărilor de cercetare a 
Istoriei Evreilor din România şi mai buna 
valorificare a rezultatelor cercetărilor;

- Amplificarea relaţiilor de colaborare 
cu Ambasada Statului Israel în Româ-
nia, precum şi cu organizaţiile evreieşti 
internaţionale, pentru susţinerea Israe-
lului şi acţiuni de solidarizare a evreilor 
din România cu populaţia Israelului în 
situaţii critice.

Consiliul de Conducere şi Adunarea Generală ale FCER-CM
Desfăşurarea lucrărilor

Lucrările Consiliului de Conducere 
şi Adunării Generale ale F.C.E.R. s-au 
desfăşurat în zilele de 23 şi 24 aprilie a.c. 
la Sinagoga Mare din Capitală. Conform 
informării făcute de secretarul general al 
Federaţiei, Eduard Kupferberg, prezenţa 
a fost statutară.

Agenda lucrărilor a fost comună, iar 
votul a fost acordat separat de către 
membrii Consiliului de Conducere, res-
pectiv ai Adunării Generale, în funcţie de 
fiecare subiect. Concluziile dezbaterilor 
au devenit, prin vot separat în Consiliul 
de Conducere şi în Adunarea Generală, 
hotărâri ale reuniunii celor două organe 
colective de conducere ale Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România-
Cultul Mozaic.

Secretariatul Adunării Generale a 
fost asigurat de Claudia Matei, Andreea 
Varodin, Mara Clim, Raluca Lazăr.

Preşedintele F.C.E.R.,  
dr. Aurel Vainer: evaluări 

şi perspective în viaţa comunitară 
În preliminarii la sinteza activităţii 

F.C.E.R. în perioada aprilie 2018-mar-
tie 2019, dr. Aurel Vainer a propus un 
proiect de programe sub genericul Anul 
celui de-al IV-lea Congres al F.C.E.R. A 
subliniat importanţa participării la Aduna-
rea Generală a tuturor preşedinţilor de 
comunităţi şi a apreciat Raportul „bine în-
tocmit”, mulţumind secretarului general al 
F.C.E.R., Eduard Kupferberg, directorilor 
şi şefilor de compartimente, preşedinţilor 
de comunităţi pentru aport.

Au fost făcute observaţii de ordin de-
mografic. Din datele statistice a rezultat 
că numărul de membri la sfârşitul anului 
2018 era de 6906 – incluzând cei hala-
hici, nehalahici, afiliaţi – cu o foarte mică 
creştere faţă de anul precedent. Dacă nu-
mărul membrilor CEB a rămas staţionar, 
circa 2000, demne de remarcat au fost 
creşterile de la CE Timişoara (de la 581 
la 641); CE Satu Mare (de la 119 la 164); 
CE Arad (de la 221 la 252); CE Braşov 
(de la 202 la 235); CE Zalău (de la 55 la 
67). Faptul denotă strădania şi reuşita 
preşedinţilor respectivelor comunităţi în 
identificarea de noi membri, prin cerce-
tarea arhivelor şi descoperirea de urmaşi 
(cazul CE Satu Mare), atractivitatea acţiu-
nilor comunitare. S-a recomandat atenţie 
faţă de cei care doresc să facă ghiur. 

Vorbitorul a felicitat conducerea 
DASM pentru serviciile de îngrijire la 
domiciliu a asistaţilor şi calitatea Progra-
mului Project Vision. A insistat asupra 
intensificării campaniei de marketing 
pentru completarea locurilor de la etajul II 
al Căminului „Rosen”, reabilitat cu fonduri 
europene. A precizat că se fac lucrări de 
reabilitare la etajul I, cu fonduri de la Fun-
daţia „Caritatea” şi Claims Conference. 
Urmează reabilitarea parterului, parcului, 
demisolului, astfel încât, la sfârşitul anului 
2020, întreg căminul să fie renovat. O 
atenţionare: Centrul de Ajutor Medical nu 
e suficient utilizat.

A fost remarcată revigorarea vieţii 
religioase: prezenţa în ţară a 5 rabini,  

Adunarea Generală a FCER-CM şi 
Consiliul de Conducere al FCER-CM 
s-au desfăşurat în zilele de 23-24 Aprilie 
2019, la Sinagoga Mare din Bucureşti, 
în condiţii statutare, în prezenţa a 49 de 
membri (inclusiv prin mandat de repre-
zentare la Adunarea Generală, sau prin 
vot electonic), din totalul de 51. 

Prezenţa la Consiliul de Conducere 
a fost de 27 de membri, din care 7 prin 
mandat de reprezentare, iar din cei 4 
supleanţi au fost prezenţi 3. 

(Continuare în pag. 4)
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2 cantori, 30 de ofi-
cianţi de cult, cea 

mai mare parte pregătiţi la cursurile de 
instruire de la CIR Be Yahad Cristian; 
funcţionarea de cursuri de Talmud Tora în 
Bucureşti şi în ţară, chiar şi în comunităţi 
mici (Roman); succesul Programului Leil 
Şavuot, al studiului iudaic pe internet, 
coordonat de prim-rabinul FCER, Rafael 
Shaffer; reabilitarea unor mikvot (Bucu-
reşti, Oradea). Sesizări: în majoritatea 
comunităţilor există minian doar de Şa-
bat. Excepţie fac Bucureştiul, Oradea, 
Timişoara. E nevoie ca Programul Mazal 
Tov să fie mai intens promovat.

A fost apreciată bogăţia vieţii culturale; 
cu menţiuni speciale: organizarea Festi-
valului Internaţional „Mihail Sebatian”, la 
Brăila, prezenţa la Festivalul „ProEtnica”, 
Sighişoara. Se are în vedere pregătirea 
unui festival muzical evreiesc, cu parti-
ciparea elevilor de la liceele de arte din 
Alba Iulia, Piatra Neamţ, în Anul Congre-
sului al IV-lea.

La dezbateri au fost avansate idei 
privind: discernământul faţă de motivaţi-
ile celor ce se declară evrei sau doresc 
convertirea; efectuarea unei cercetări de-
moscopice; funcţionarea sistemelor anti-
teroriste de siguranţă (Andrei Schwartz, 
CE Timişoara); fluctuaţii de funcţionare a 
Bet Din-ului din Oradea (preşedintele CE 
Oradea, ing. Felix Koppelmann).

Directorul JDC pentru România, 
Israel Sabag: „JOINT nu-şi va reduce 

sprijinul financiar în România”
Aflat în Israel, directorul JOINT pen-

tru România şi Balcani, Israel Sabag, 
s-a adresat participanţilor prin aplica-
ţia Skype. „Munca dumneavoastră e 
foarte importantă pentru continuitatea 
vieţii evreieşti în România: activitatea 
DASM, a JCC-urilor, viaţa religioasă, 
CAPI. Pentru contracararea diminuării 
numărului de membri ai comunităţilor 
este necesară alcătuirea de programe 
cât mai atractive. O problemă este cea 
a afiliaţilor. Cu cât aceste programe vor 
fi mai interesante, cu atât vor fi mai mulţi 
participanţi. Federaţia şi JOINT oferă o 
sumă corespunzătoare pentru realizarea 
de activităţi educative iudaice în comu-
nităţi. Când am organizat o asemenea 
acţiune la Sarajevo, am crezut că vor veni 
6-7 copii. Au venit 23. Există de acum 
premise pentru alcătuirea acolo a unei 
grădiniţe evreieşti. Şi solicitările de ghiur 
merită interes. Sunt mulţi membri de co-
munitate care au nevoie de ghiur pentru 
a fi chemaţi la Tora. Programul Mazal Tov 
vine în întâmpinarea aceleiaşi probleme. 

JOINT a hotărât să nu-şi reducă 
sprijinul financiar în România din raţiuni 
de strategie şi datorită foarte bunei cola-
borări între Federaţie şi JOINT. Sunteţi 
un partener minunat. Acest parteneriat 
n-ar fi posibil să se desfăşoare la cotele 
actuale fără ceea ce face preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Mulţumesc 
vicepreşedintelui Ovidiu Bănescu şi 
deputatului F.C.E.R. Silviu Vexler pentru 
reprezentarea cu demnitate a F.C.E.R. la 
reuniunea JOINT din SUA. Datorită mun-
cii dumneavoastră, la Programul Keshet 
13 au participat majoritatea membrilor 
din comunităţi”. Vorbitorul şi-a exprimat 
dorinţa de a organiza în comunităţile 
din România două programe evreieşti 
naţionale: Shabat Shalom, România!, la 
17 mai a.c. şi Keshet 14, la 23 iunie a.c. 

Execuţia bugetară  
şi bilanţul pe anul 2018

Ovidiu Bănescu, vicepreşedintele 
FCER şi coordonator al activităţilor eco-
nomice ale Federaţiei, a subliniat că, 
faţă de varianta de execuţie bugetară pe 
2018, prezentată la Consiliul de Condu-
cere din luna martie, care reflecta datele 
preliminate, în varianta supusă Adunării 
Generale datele sunt cele finale, apro-
bate de Comitetul Director din 17 aprilie. 
Vorbitorul a mulţumit „echipei de buget”, 

alcătuită din director MEFALE Silvian 
Horn, contabil-şef Clemansa Teohari şi 
şef serviciu financiar Valeriu Medeleţ. 

Execuţia bugetară pe 2018 s-a înche-
iat cu un excedent de 32.557 lei.

Realizarea bugetului FCER a fost in-
fluenţată de condiţiile macroeconomice, 
în special de cursul de schimb valutar 
fluctuant, de nivelul inflaţiei, care a atins 
4,6%, faţă de 3,2% cât fusese prognozat, 
şi de ridicarea cu 15% a tarifelor la utilităţi. 
De asemenea, creşterea salariului minim 
brut de la 1450 lei la 1900 lei (+31%), 
precum şi indexarea de 3% acordată de 
FCER angajaţilor săi au generat o presiu-
ne suplimentară pe execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2018.

Întrucât şi în bugetul pe 2018 sursele 
atrase au deţinut ponderea majoritară 
(51,8%) din totalul veniturilor, Ovidiu 
Bănescu a subliniat necesitatea creşterii 
veniturilor din surse proprii, care prezintă 
un grad mai mare de stabilitate. „Apelaţi 
la resursele financiare prevăzute de 
lege în bugetele autorităţilor locale, de 
exemplu pentru reparaţii la obiectivele 
de cult şi plata unor salarii din activităţile 
de cult”, i-a îndemnat Ovidiu Bănescu 
pe preşedinţii de comunităţi. El a dat 
exemplul preşedintelui C.E. Oradea, 
Felix Koppelmann, care a folosit atât 
bani de la autorităţile locale, cât şi din 
valorificarea unor imobile, ceea ce a 
permis renovarea a trei sinagogi, dintre 
care una cu utilizare ca muzeu. De ase-
menea, a fost felicitată conducerea C.E. 
Cluj, pentru valorificarea unor imobile în 
valoare de opt milioane de lei, ceea ce a 
permis realizarea unor lucrări de renovare 
şi construire la alte obiective din acelaşi 
oraş. Vorbitorul a atras atenţia şi asupra 
dificultăţilor financiare din 2019 (creşte-
rea salariului minim la 2080 sau 2350 lei, 
în funcţie de calificare şi postul ocupat, 
creşterea salariilor în construcţii la 3000 
lei, ceea ce va afecta devizele plătite de 
FCER, acordarea unei creşteri salariale 
de 5% pentru salariaţii care nu se înscriu 
în limitele salariului minim etc). 

În cursul anului 2018, obiectivul major 
a fost realizarea măsurilor de eficientizare 
propuse prin proiectul de buget şi anume 
menţinerea activităţii la nivelul propus, 
cu creşterea, recorelarea, asigurarea 
veniturilor salariale pentru toţi angajaţii 
FCER, cu un impact de 1,4 milioane lei 
asupra fondului anual de salarii. Pentru 
asigurarea acestor fonduri s-a pus accent 
pe creşterea veniturilor din închirieri de 
imobile, eficientizarea exploatării etajului 
2 al Centrului rezidenţial pentru persoane 
vârstnice din Bucureşti. A fost valorificat 
imobilul din str. Anton Pann (Bucureşti) în 
scopul dobândirii clădirii sediului DASM 
din str. Maximilian Popper. De asemenea, 
a fost urmărită valorificarea terenurilor 
disponibile aflate în cimitire şi în diferite 
localităţi (ex. valorificarea unui teren 
liber din cimitirul din Salonta, banii astfel 
obţinuţi fiind redirecţionaţi pentru lucrări 
în alte cimitire din ţară). Un alt obiectiv a 
fost valorificarea mai pregnantă a fondului 
de carte şi a revistei editate de Centrul 
Iudaic de Editură şi Publicistică.

Silvian Horn a subliniat că activitatea 
echipei de buget a fost sprijinită atât de 
vicepreşedintele FCER, cât şi de pre-

şedintele Aurel Vainer. Apoi, directorul 
Departamentului de Management admi-
nistrativ şi financiar a arătat că în 2018 
veniturile FCER au sporit cu 4,6%, cele 
din surse atrase înregistrând o creştere 
de 19,4% (Fundaţia Caritatea, JOINT,  
Claims, alţi donatori). O situaţie deosebită 
au avut-o veniturile din sponsorizări pen-
tru proiecte, unde realizările au fost mai 
mici, din cauza nerealizării unor proiecte. 
Au fost obţinute sponsorizări pentru edita-
rea unor cărţi, precum şi pentru festivităţi-
le de Roş Haşana, Şavuot, Purim, Pesah, 
pentru diverse activităţi desfăşurate de 
JCC Bucureşti şi Fundaţia „Filderman”.

Alocaţiile de la autorităţi au cunoscut o 
creştere de 11,3% faţă de anul precedent, 
în cadrul cărora au fost menţionate cele 
de la Guvernul României prin DRI, de la 
PMB şi SSC.

Prin efortul depus de Departamentul 
Cultură, Artă, Media în anul 2018 s-au 
obţinut fonduri atât de la Secretariatul 
de Stat pentru Culte şi Ministerul Cultu-
rii, cât şi de la MCC, pentru contribuţii la 
finanţarea unor proiecte de anvergură 
ca Ziua Internaţională de Comemorare 
a Victimelor Holocaustului, Comemora-
rea victimelor masacrului din pădurea 
Jilava, Expoziţia „Temple şi Sinagogi din 
România”, organizarea Festivalului „Mi-
hail Sebastian” la Brăila, evocarea unor 
personalităţi în cadrul simpozionului „Mari 
compozitori evrei”, „Podurile Toleranţei”, 
Ziua Limbii şi Teatrului Idiş şi „Evreii şi 
Marea Unire”.

Valeriu Medeleţ a explicat că majora-
rea cu 4,7% a cheltuielilor în anul 2018 
faţă de 2017 corespunde nivelului de 
finanţare pe care FCER l-a avut la dispo-
ziţie. 84% din cheltuieli au fost destinate 
următoarelor activităţi: asistenţă medicală 
(15,4% mai mult decât în 2017); conduce-
rea, funcţionarea şi administrarea sediilor 
comunităţilor evreieşti din ţară; activitatea 
Centrelor Comunitare Evreieşti (JCC) din 
Bucureşti, Botoşani, Cluj, Iaşi, Oradea 
şi Timişoara; prezervarea şi reabilitarea 
patrimoniului imobiliar (majorare a chel-
tuielilor cu 172% din cauza cheltuielilor 
majorate pentru achitarea impozitelor şi 
taxelor pentru clădiri; reabilitarea etajului I 
de la Centrul rezidenţial pentru persoane 
vârstnice „Amalia şi Şef-Rabin Dr. Moses 
Rosen”; şi amortizarea pentru activele 
introduse în patrimoniul FCER din moşte-
niri şi succesiuni); de asemenea, fonduri 
cu 25% mai mari decât în 2017 au fost 
utilizate pentru organizarea de alegeri, 
a Adunării Generale şi a Consiliului de 
Conducere, având în vedere că Statutul 
prevede acum un număr sporit de astfel 
de activităţi.

La rândul lor, cheltuielile de funcţio-
nare şi administrare organizaţională la 
nivel naţional reprezintă 11% din totalul 
cheltuielilor, iar cele pentru coordonare şi 
reprezentare la nivel naţional au crescut 
cu 3% din cauza scumpirii carburanţilor, 
a asigurărilor, a serviciilor de pază şi 
securitate.

Robert Roth a solicitat analizarea 
structurii veniturilor şi a surselor din care 
provin acestea, pentru a fi pregătiţi pentru 
schimbările care vor veni, fiind oportună 
o discuţie despre elaborarea unei stra-
tegii în acest sens, având în vedere că 

este previzibilă încetarea unor surse de 
venituri atrase, dar şi a unor tipuri de 
cheltuieli.

Dr. Aurel Vainer a răspuns că suntem 
dependenţi de fluctuaţii şi singura sursă 
de stabilitate este creşterea ponderii 
surselor de finanţare proprie.

Felix Koppelmann a felicitat echipa de 
buget, dar a subliniat că succesul este al 
membrilor FCER şi al comunităţilor, care 
reuşesc să încheie un an bun. Acum, pon-
derea vânzărilor şi a chiriilor în venituri 
este de peste două ori mai mică faţă de 
situaţia de acum 20 de ani. Preşedintele 
C.E. Oradea a subliniat că o sursă de ve-
nit care poate fi exploatată mai mult sunt 
fondurile europene, proiecte finanţate de 
diverse state (SUA, Norvegia).

Raportul Comisiei de Audit Extern 
Raportul Comisiei de Audit Extern a 

constatat că activitatea contabilă şi evi-
denţa contabilă au fost în conformitate 
cu prevederile legale, că au fost plătite la 
termen taxele şi impozitele la buget şi pa-
trimoniul a fost gestionat în mod legal. Ca 
atare, a fost propusă aprobarea bilanţului.

Raportul privind Execuţia bugetară 
a FCER pe 2018 şi Raportul Comisiei 
de Audit Extern au fost supuse la vot şi 
aprobate în unanimitate.

Bugetul de venituri şi cheltuieli  
al FCER-CM pe anul 2019

După cum a subliniat Ovidiu Bănescu, 
proiectul Bugetului pe anul în curs, apro-
bat de Comitetul Director al Federaţiei, 
a fost construit luând în considerare atât 
rezultatele obţinute în anul precedent, 
cât şi estimarea condiţiilor economice în 
care se va desfăşura activitatea Federa-
ţiei în anul în curs (creştere economică 
de 5,5%, ţinta de 2,8% stabilită pentru 
inflaţie, momentan depăşită, majorarea 
cu 15% a preţurilor la energie şi com-
bustibili), dar şi nivelurile de cheltuieli 
previzibile stabilite de legislaţie (creşte-
rea salariului minim garantat în plată la 
2080 lei, respectiv 2350 lei, în funcţie de 
pregătire şi postul ocupat), fără a omite 
obiectivul FCER de a asigura o creştere 
salarială de 5% pentru angajaţii care nu 
beneficiază de creşterea salariului minim.

Sursele atrase reprezintă 59% din 
venituri, ceea ce, în completare cu fon-
durile provenite de la sponsori, poate 
compensa diminuarea alocaţiei de la Fun-
daţia Caritatea. La rândul ei, ponderea 
veniturilor din surse proprii va fi sensibil 
mai mare decât anul trecut. Prin accesa-
rea de fonduri inclusiv de la sponsori se 
propune finanţarea (integral sau parţial) 
a următoarelor proiecte: Reabilitarea şi 
introducerea în circuitul cultural turistic a 
Templului din Vatra Dornei; Continuarea 
participării FCER la proiectul multicultu-
ral „Podurile Toleranţei”, alături de B’nai 
B’rith România şi Fundaţia „Filderman”; 
Organizarea Muzeului Evreilor din Deva; 
Organizarea Taberei de pictură cu par-
ticipare internaţională; Promovarea 
muzicii populare evreieşti (Klezmer) prin 
participarea la Festivalurile din Bucureşti, 
Cernăuţi şi Chişinău; Promovarea tinere-
lor talente prin organizarea de concerte 
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şi spectacole; Decernarea de medalii 
pentru excelenţă în diverse domenii de 
activitate; Continuarea organizării în 
mod tradiţional a celebrării sărbătorilor 
religioase; Comemorarea Victimelor 
Holo caustului; Organizarea unor eveni-
mente de anvergură, cum ar fi: Festivalul 
Mihail Sebastian; Ziua Limbii şi Teatrului 
idiş; evocări ale personalităţilor evreieşti 
cu aport în ştiinţă, cultură, artă; gale de 
film; Sesiuni de comunicări şi seminare 
organizate de CSIER.

La capitolul cheltuieli, în stabilirea 
nivelurilor s-a avut în vedere necesitatea 
susţinerii cu prioritate de către FCER-CM 
a activităţii de asistenţă socială şi medica-
lă conform standardelor impuse de lege, 
prin sprijinul acordat de Claims, JOINT şi 
alţi donatori, cu o majorare de 10% faţă 
de realizările anului 2018. O altă prioritate 
pentru care au fost alocate sumele nece-
sare este asigurarea în condiţii optime 
a conducerii, funcţionării şi administrării 
tuturor Comunităţilor Evreieşti din Româ-
nia. Activitatea de cult mozaic va fi mai 
intensă în 2019, fiind necesare fonduri 
mai mari pentru asigurarea şi dezvoltarea 
serviciului religios în comunităţi de către 
rabini, ceea ce implică extinderea depla-
sărilor, sume importante fiind alocate şi 
pentru celebrarea sărbătorilor religioase, 
programul Mazal Tov, programul Gyur, 
înfiinţarea punctelor muzeistice în incinta 
sinagogilor. O altă direcţie importantă de 
finanţare se va îndrepta către susţinerea, 
în parteneriat cu JOINT, a dezvoltării vieţii 
comunitare evreieşti prin programe dedi-
cate tuturor grupelor de vârstă: Bereshit, 
Limmud, Gesher, dar şi către prezervarea 
şi reabilitarea patrimoniului sacru, cu con-
diţia ca acestea din urmă să fie sprijinite 
financiar şi de autorităţile centrale.

Vor trebui acoperite şi cheltuielile re-
zultate din preconizata majorare a impozi-
telor pe clădiri stabilite la nivelul organelor 
locale şi a serviciilor de pază şi securitate, 
fapt care grevează suplimentar bugetul.

Din toate aceste motive, după cum 
au arătat Ovidiu Bănescu, Silvian Horn 
şi Valeriu Medeleţ, vor fi necesare mă-
suri de eficientizare privind creşterea 
veniturilor din închirieri de imobile, 
atragerea de fonduri de la organele lo-
cale ale Bugetului de Stat şi de la diferiţi 
sponsori, exploatarea mai judicioasă a 
locurilor de cazare de la ambele etaje 
ale Centrului rezidenţial pentru persoane 
vârstnice „Moses Rosen” din Bucureşti, 
valorificarea capacităţilor şi serviciilor de 
la CIR-uri, prin atragerea de participanţi 
şi diminuarea costurilor, valorificarea 
terenurilor disponibile aflate în cimitire şi 
în diferite localităţi, a fondului de carte şi 
a revistei editate de CIEP. 

Puncte de vedere
Andrea Ghiţă, de la C.E. Cluj, a ca-

racterizat reuniunea ca fiind „plăcută, 
armonioasă şi prietenească” şi a amintit 
că apelul la autorităţile locale nu are întot-
deauna efectul scontat, dând ca exemplu 
faptul că pentru cea de-a VII-a ediţie 
a manifestării „File din istoria evreimii 
clujene” Primăria nu a mai alocat decât 
o treime din suma necesară, vorbitoarea 
solicitând finanţarea acestui eveniment 
din bugetul FCER. Ovidiu Bănescu a răs-
puns că şi dacă un eveniment organizat 
de o comunitate nu a fost prins în buget, 
se primesc solicitări de finanţare care, în 
funcţie de disponibilităţi, pot fi onorate, 
măcar parţial. Şi Silvian Horn a arătat că 
se apelează la fonduri precum cel nor-
vegian sau European Jewish Fund, din 
care a fost finanţat proiectul de la Vatra 
Dornei, respectiv un concert de muzică 
klezmer, o tabără de pictură şi o parte 
din cheltuielile pentru Podurile toleranţei.

Jose Iacobescu, preşedintele BBR, a 
solicitat conducerii C.E. Cluj să înceapă 
demersurile pentru constituirea unei or-
ganizaţii BB la Cluj. 

Dr. Aurel Vainer a caracterizat bugetul 
FCER ca fiind unul „optimist” şi a arătat 
că are puncte nevralgice, de pildă, la 
prevederile privind gestionarea patri-

moniului imobiliar economic. Ca atare, 
preşedintele Federaţiei a spus că susţine 
ideea creşterii chiriilor, măcar cu echiva-
lentul ratei inflaţiei, şi a atras atenţia că 
obiectivele în construcţie vor avea costuri 
mai mari decât se prevăzuse din cauza 
creşterii salariilor din acest domeniu. 
Ca atare, este posibil ca majorările de 
venituri din exploatarea fondului imobiliar 
să nu aibă efecte în bugetul pe 2019. 
Preşedintele FCER a propus ca anul 
acesta să aibă loc o rectificare bugetară 
şi atunci se poate face majorarea de 5%. 
De asemenea, vorbitorul a subliniat ne-
cesitatea investiţiilor în „împrospătarea” 
patrimoniului imobiliar.

Andrei Schwartz a spus că i se pare 
judicioasă creşterea chiriilor cu 5%, dar 
că trebuie arătată flexibilitate în anumite 
cazuri sociale.

Preşedintele C.E. Braşov, Valer Plu-
garu, a fost de părere că patrimoniul exis-
tent trebuie folosit la maximum, dar sunt 
localităţi, ca Braşovul, unde patrimoniul 
este degradat. Ca atare, „sunt necesare 
evaluări şi creşterile pot fi operate numai 
acolo unde se fac şi reparaţii”.

Felix Koppelmann, preşedintele C.E. 
Oradea, a subliniat că punctul nevralgic 
sunt cheltuielile cu personalul şi trebuie 
analizat dacă măririle de salarii se regă-
sesc în eficienţa cu care se munceşte.

Liviu Lăcătuşu, preşedintele C.E. 
Deva, şi-a exprimat opinia că trebuie 
făcute investiţii numai în proprietăţile 
viabile economic, iar sumele respective 
trebuie să provină din vânzarea proprie-
tăţilor care aduc cheltuieli mai mari decât 
beneficiile. Aceeaşi opinie a avut-o şi Ro-
bert Roth, care a solicitat înfiinţarea unei 
structuri la CAPI (sau paralel cu CAPI) 
care să se ocupe cu evaluarea fondului 
imobiliar şi elaborarea unei strategii a 
investiţiilor imobiliare.

Eduard Kupferberg a susţinut că este 
posibilă o majorare cu 5%, dar trebuie o 
implicare generală în exploatarea imobi-
lelor din fiecare localitate, întrucât sunt 
comunităţi care au tarife la nivelul pieţei, 
dar şi altele care au restanţe ce trebuie 
recuperate şi a căror valoare este mult 
mai mare decât cuantumul măririi de 5%. 

Ovidiu Bănescu a răspuns că nu este 
necesară o altă structură în afară de 
CAPI, care a analizat problemele ridicate 
pe această temă la Consiliul de Conduce-
re din martie 2019, avem şi un consultant 
pe probleme imobiliare (Valentin Nuham), 
dar trebuie exploatate resursele identifi-
cate în proiectul de Buget pe 2019 (va-
lorificarea terenurilor libere de morminte 
din cimitire şi a suprafeţelor de terenuri 
intra- şi extravilane, care deocamdată 
nu produc nimic). Vicepreşedintele Fe-
deraţiei a mai amintit că în 2018, 50% 
din suma rezultată din valorificări a fost 
alocată investiţiilor. 

În final, dr. Aurel Vainer a insistat pe 
necesitatea respectării termenelor de or-
ganizare a Adunărilor Generale în comu-
nităţi, cerând ca datele la care sunt stabili-
te acestea să aibă în vedere şi calendarul 
sărbătorilor iudaice. De asemenea, vor-
bitorul a considerat că trebuie continuată 
analiza resurselor umane din FCER şi 
că o „bună administrare a patrimoniului 
economic este necesară pentru a avea 
o existenţă normală şi bani de salarii”. În 
ceea ce priveşte situaţia cimitirelor, Aurel 
Vainer a apreciat că „punctul central este 
stabilirea situaţiei juridice” a acestora. 
În ceea ce priveşte numărul membrilor 
din comunităţile evreieşti, intensificarea 
activităţii de ghiur poate duce la rezultate 
favorabile. În acelaşi timp, trebuie să con-
tinue „politica porţilor deschise”, pentru a 
atrage cât mai mulţi participanţi din afara 
comunităţii evreieşti la evenimentele şi 
sărbătorile organizate de FCER.

Aurel Vainer  a amintit organizarea 
a două seri de Seder la Bucureşti şi a 
adus mulţumiri organizatorilor şi tuturor 
celor care au contribuit la succesul Se-
derului: secretarului general al F.C.E.R., 
Eduard Kupferberg; prim-rabinului Rafael  
Shaffer, prim-cantorului Iosif Adler, 
cantorului Emanuel Pusztai; conducerii 

CEB – preşedinte, ing. Paul Schwartz, 
asigurătorilor bunei desfăşurări a Sede-
rului: Serviciul Protocol – Andreea Varo-
din;  DASM – director, dr. Mona Bejan; 
Oficiul Protecţie şi Pază – coordonator, 
Ivan Truţer;  Serviciile Administrativ şi 
Garaj – şefi Jean Bercu şi Tibi Ionescu; 
specialiştilor în artă culinară - Complexul 
„Martin Băluş” de la Căminul „Rosen” şi 
Restaurantul ritual, coordonatoare, Ilona 
Mudava; responsabilei pentru listele cu 
locuri, Simona Feder. Silvian Horn a mai 
amintit, ca o realizare a CEB la care a 
contribuit personal, organizarea în pre-
mieră la CEB a Zilei Nonagenarului, la 
care au participat peste 40 de persoane.

„Cerem pedepsirea vinovaţilor,  
conform legii”. Acţiunile FCER faţă  

de recrudescenţa antisemitismului
În sinteza asupra vieţii F.C.E.R. în 

anul care a trecut, dr. Aurel Vainer a pus 
un accent special asupra „manifestărilor 
antisemite de o virulenţă inimaginabilă” 
din ultima vreme, în România. În primul 
rând, „vandalizarea Cimitirului evreiesc 
din Huşi, unde au fost profanate 72 de 
morminte, primarul pretinzând «c-a fost 
vânt, furtună»”. Deputatul Silviu Vexler 
a cerut prim-ministrului Viorica Dăncilă 
să acţioneze. La faţa locului s-a de-
plasat prefectul judeţului. Preşedintele 
Federaţiei a precizat că „noi nu ne oprim 
la promisiuni. Noi cerem pedepsirea 
vinovaţilor”, mai ales că au fost şi reacţii 
pe plan internaţional. „Găsiţi autorii ade-
văraţi şi motivaţia adevărată a acestor 
acţiuni antisemite”, le-a cerut autorităţilor 
E.S. Hans Klemm, ambasadorul SUA 
în România, care s-a deplasat la Huşi, 
a amintit vorbitorul. Au fost şi alte ma-
nifestări: un viceprimar al Capitalei şi-a 
exprimat intenţia de a instala un bust al 
lui Antonescu în centrul Bucureştiului, 
a proferat insulte antisemite la adresa 
preşedintelui MCA, Marco Katz. Firma 
RoStar a lansat un concurs de promovare 
a produselor sale cu fotografia lui Hitler. A 
fost profanată Casa memorială Elie Wie-
sel din Sighet. „Într-o emisiune a postului 
TV DIGI 24 s-a afirmat că evreii au fugit 
din România, pe când noi am plecat cu 
acte în regulă”, a mai spus preşedintele 
FCER, amintind că în toate aceste cazuri 
Federaţia a reacţionat prin comunicate de 
presă, proteste şi prin poziţiile exprimate 
de deputatul Silviu Vexler în Parlament 
şi faţă de înalte oficialităţi. „Suntem în 
proces cu Vasile Zărnescu, autorul unei 
cărţi negaţioniste”, a adăugat vorbitorul. 
Există Legea 157/2018 privind măsuri în 
justiţie pentru prevenirea şi combaterea 
antisemitismului, pe baza definiţiei anti-
semitismului elaborate sub coordonarea 
regretatului ambasador Mihnea Constan-
tinescu, când România deţinea preşedin-
ţia IHRA”, a amintit preşedintele Vainer, 
subliniind că acum respectiva lege trebuie 
să fie aplicată. Un imperativ: solidarizarea 
tuturor oamenilor de bună-credinţă în 
lupta pentru stoparea antisemitismului.

În dezbateri au mai fost amintite alte 
manifestări antisemite recente: publica-
rea în „Cotidianul” a articolului „Ce vor 
khazarii”, scris de directorul Muzeului 
Municipiului Bucureşti, Adrian Majuru 
(Andrei Schwartz, CE Timişoara). S-a 
considerat că e utilă abordarea unei 
poziţii echilibrate în strategia de oprire a 
fenomenului (Robert Roth, CE Braşov). 

Problema vandalizării cimitirului din 
Huşi a fost reluată şi de preşedintele co-
munităţii, Costache Clim. El a arătat că au 
existat două momente ale atacului: mai 
întâi necunoscuţi au pătruns prin efracţie 
în casa mortuară, iar după două zile s-a 
întâmplat vandalizarea mormintelor. A 
fost anunţată poliţia, dar deocamdată 
nu s-a obţinut nici un rezultat. Este o 
situaţie tristă, în condiţiile în care la Huşi 
nu au fost niciodată conflicte cu celelalte 
etnii. Preşedintele comunităţii a subliniat 
necesitatea angajării unui paznic la cimitir 
şi a arătat că au început discuţiile pentru 
refacerea monumentelor distruse.

Preşedintele FCER a propus formarea 
unui grup de lucru care să monitorizeze 
situaţia de la Huşi. De asemenea, trebuie 
să fie elaborat un program de împrejmu-
ire a cimitirului şi să se ia măsuri pentru 
asigurarea securităţii lui. Dr. Aurel Vainer 
a semnalat posibilitatea apariţiei altor 
pericole, inclusiv ca forţe jihadiste să 
acţioneze în diferite locuri din ţară.

Situaţia patrimoniului  
sacru evreiesc

Directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici, 
a prezentat în Adunarea Generală o 
informare statistică şi de sinteză asupra 
patrimoniului sacru evreiesc, în privinţa 
căruia, cu sprijinul Oficiului Juridic, con-
dus de Beatrice Haler, şi al unui grup de 
avocaţi, se lucrează intens la clarificarea 
situaţiei juridice a acestui patrimoniu. În 
prezent, în evidenţa FCER-CM figurează 
837 de cimitire evreieşti în 39 de comu-
nităţi (743 de localităţi), dintre care 14 
monumente istorice, 110 în funcţiune, 
727 închise, cimitirele aflându-se în 
170 în localităţi cu evrei, 667 în localităţi 
fără evrei, 328 de cimitire beneficiind 
de supraveghetori. Există însă şi nu-
meroase alte cimitire, mai mici sau mai 
mari (aşa cum este cazul Zalăului), care 
nu se află în evidenţa FCER-CM. S-a 
procedat la inventarierea acestora şi se 
va încerca împrejmuirea lor cu garduri. 
Sunt inventariate aproximativ 394.000 
de monumente funerare, din care 
aproape 64.000 ar necesita reabilitare, 
cele mai multe găsindu-se la Iaşi şi la  
Bucureşti. 

Un alt punct al prezentării l-a constituit 
situaţia actuală a sinagogilor din Româ-
nia. FCER-CM/comunităţile evreieşti din 
România au în proprietate 85 de sinagogi 
şi temple, construite între anii 1650-
1930. Mai mult de o treime sunt clasate 
monumente istorice. Din 2015 au fost 
reabilitate 21 de sinagogi, printre care: 
Templul Coral (Bucureşti), Templul Mese-
riaşilor (Galaţi), Templul Coral (Tulcea), 
Sinagoga Ortodoxă (Oradea), Sinagoga 
din Lemn (Piatra Neamţ), Sinagoga Me-
rarilor (Iaşi), Sinagoga Mare (Iaşi) etc. În 
2019 a fost reinaugurată Sinagoga din 
Deva şi va urma Sinagoga din Hârlău. 
Sunt în curs de consolidare şi restaurare 
Sinagoga din Focşani şi Sinagoga din Ce-
tate (Timişoara). Au constituit o premieră 
salvarea şi restaurarea Aron Kodeş-ului 
de la Sinagoga Mare din Iaşi (1860). Se 
întocmesc documentele de expertizare, 
proiectare, autorizare pentru reabilitarea 
Sinagogii din Bârlad.

Situaţia documentelor de proprietate a 
fost, de asemenea, supusă analizei. Sunt 
funcţionale 51 de sinagogi. În 4 sinagogi 
funcţionează muzee ale istoriei evreilor 
din zona respectivă (Şimleu, Sighişoara, 
Dorohoi, Bucureşti), trei sunt închiriate 
(înainte de 1989 fuseseră transformate 
în clădiri cu altă destinaţie), iar restul sunt 
comodate.

Documentele prezentate de ing. Rudy 
Marcovici au fost aprobate în unanimita-
te. S-a hotărât elaborarea unui program 
pentru securizarea cimitirelor, prin asigu-
rarea unui sistem de pază. În acest sens, 
s-a hotărât ca preşedinţii de comunităţi, 
împreună cu CAPI, să analizeze şi să 
propună soluţii pentru toate cimitirele 
care necesită un sistem de pază adecvat. 
Ing. Paul Schwartz a discutat o serie de 
probleme legate de cimitire, printre care: 
lipsa de administratori dedicaţi şi cu au-
toritate; trecerea la monumente funerare 
orizontale, mai durabile faţă de cele verti-
cale şi mai greu de vandalizat; vegetaţia 
abundentă şi lipsa unui ierbicid autorizat 
care să înlăture buruienile; existenţa a 
3500 de morminte fără monumente la Bu-
cureşti, dintre care, prin donaţii, s-au pu-
tut construi 36, din 2017 până în prezent. 
Preşedintele CE Cluj, Robert Schwartz, 
a semnalat problema retribuţiei reduse a 
supraveghetorilor, care sunt şi îngrijitori 
ai cimitirelor din provincie. Preşedintele 
CE Oradea, ing. Felix T. Koppelmann,  

(Continuare în pag. 20)
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Prin această invazie, Hitler a încercat 
să împiedice astfel ieşirea ei din Axă. 
Şeful statului maghiar află de această  
hotărâre la întâlnirea  cu Führerul, ce a 
avut loc cu o zi înainte. Horthy a consimţit 
totodată la „predarea câtorva sute de mii 
de bărbaţi evrei, care să lucreze pentru 
industria de război a Germaniei naziste. 
Întrucât  experienţa germană a dovedit  
că bărbaţii dau mai mare randament 
în  muncă dacă au şi familia alături de 
ei, partea maghiară  a fost de acord  ca 
bărbaţii să fie însoţiţi de întreaga lor fami-
lie”.  Astfel  s-a creat cadrul  legal pentru 
implementarea soluţiei finale în Ungaria, 
măsură ce a corespuns concepţiilor an-
tisemite ale şefului statului maghiar. Ho-
locaustul a început, în context maghiar, 
sub autoritatea lui, înainte de ocupaţia 
germană, încă din toamna anului 1940.

Ocupaţia germană a marcat ultima 
fază a politicii horthyste de dezevreizare a 
Ungariei, implicit a Transilvaniei de Nord, 
cedată statului maghiar în urma Dictatului 
de la Viena, semnat la 30 august 1940. În 
această parte a Ardealului trăiau atunci 
peste 160.000 de evrei, reprezentând 
5,7% din totalul populaţiei. Conform Ac-
tului de acuzare în procesul ghetourilor 
ce a avut loc la Cluj în 1945-1946 „legile 
şi măsurile antievreieşti adoptate de re-
gimul horthyst încă din anul 1940 aveau 
scopul de a-i deposeda  pe cetăţenii evrei 
de o serie de drepturi personale şi de 

ordin economic, tinzând la excluderea lor 
din viaţa publică, culturală şi economică. 
Tot de la această dată, unii funcţionari 
învestiţi cu putere executivă, cum au fost 
comandanţii militari din nordul Ardealului, 
şefii poliţiei, ai jandarmeriei, subprefecţii, 
prim-pretorii, interpretând în mod excesiv 
(dar fără a suferi vreo sancţiune) sensul 
dispoziţiilor antievreieşti, au luat măsuri 
de expulzare, de deposedare, de jaf, 
care  în  numeroase cazuri s-au soldat cu 
asasinarea unor grupuri întregi de evrei”. 
Ca exemplificare sunt citate cazurile de 
la Miercurea-Ciuc, în general zona se-
cuiască, Maramureşul, asasinatul de la 
Kameneţ-Podolsk.

Conform cercetătorului Tibori Szabo 
Zoltan, un capitol mai puţin cunoscut al 
tragediei evreilor din Transilvania de Nord 
este cel din lunile octombrie-decembrie 
1940, când au avut loc deportările din 
zonele secuieşti, Maramureş ş.a. Mii  de 
evrei au fost împinşi în Galiţia sovietică. 
Ei au fost primele victime ale Holocaus-
tului din Transilvania de Nord. Locul lor 
de execuţie a fost la Kameneţ-Podolsk. 
Din cei peste 16 000 de evrei împuşcaţi 
acolo, câteva mii au fost din Transilvania 
de Nord. În vara  anului 1942 a început 
recrutarea bărbaţilor evrei, din Ardealul 
atunci unguresc, în detaşamente de mun-
că obligatorie. Majoritatea a fost trimisă 
în Ucraina pentru deminarea teritoriului 
din spatele frontului. În această muncă 
extrem de periculoasă, cu condiţii de viaţă 

inumane, cei mai mulţi au pierit.
Tot atâtea măsuri, luate sub auto-

ritatea şefului statului, se transformă  
în politică de nimicire aproape totală 
a evreilor odată cu  căderea Ungariei 
sub ocupaţie nazistă în martie 1944. 
La 22 martie 1944 depune jurământul 
guvernul Sztojay, chemat să înlocuiască 
guvernarea lui Kallay, care în decembrie 
1942 respinsese cerinţa germană privind 
implementarea soluţiei finale. Noul gu-
vern a pus instrumentele puterii de stat, 
respectiv jandarmeria, poliţia şi serviciul 
civil la dispoziţia naziştilor, adoptând noi 
decrete antievreieşti. La 1 aprilie a fost 
emisă ordonanţa privind obligativitatea 
purtării stelei galbene de către toţi evreii 
care au împlinit vârsta de 6 ani. Decretul 
nr. 6163/1944 referitor la măsurile de 
pregătire a ghetoizării şi deportării a fost 
adoptat la 7 aprilie 1944. La 12 aprilie 
Rutenia Carpatică şi Transilvania de 
Nord au fost declarate zone unde să în-
ceapă dezevreizarea, fiind zone militare 
operaţionale. Ghetoizarea celor peste 
160.000 de evrei din Transilvania de Nord 
a început la 3 mai şi s-a încheiat într-o 
săptămână. 

Cele mai mari ghetouri de unde trenu-
rile au plecat direct la Auschwitz-Birkenau 
au fost organizate la Bistriţa, Oradea, 
Cluj, Târgu-Mureş, Sighetu Marmaţiei, 
Satu Mare, Baia Mare. Condiţiile de viaţă 
în ghetouri erau inumane. Iată ce declara 
unul dintre martori la procesul de la Cluj: 

„La Cluj eram adunaţi pe teritoriul fabricii 
de cărămidă. Nu era nici un loc acoperit, 
decât şoproane care erau fără pereţi. 
Aşa au stat cca 18.000 de oameni în 
praf, ploaie şi vânt. Respect pentru igienă 
n-a existat. Am fost anchetat de către un 
jandarm care a vrut să afle unde mi-am 
ascuns averea. Am primit câteva lovituri 
cu pumnii, apoi am fost ameninţat că am 
să fiu bătut la talpă. Au fost cazuri de 
sinucidere”.

În general, regimul din ghetouri a fost 
sub supravegherea autorităţilor militare 
şi civile ale statului maghiar. „Deporta-
rea evreilor din ghetourile din Ardealul 
de Nord s-a făcut în modul cel mai ne-
omenos”, se scrie în Actul de acuzare la 
care ne-am mai referit. Pe căldurile de 
la sfârşitul lunii mai şi începutul lui iunie, 
au fost îmbarcaţi în vagoane de marfă 
câte 70-80 de persoane. Vagoanele au 
fost zăvorâte cu lanţuri speciale. Aşa 
s-a călătorit, fără apă şi fără aer, până la  
Koşiţe, unde autorităţile maghiare au pre-
dat trenurile SS-iştilor, care le-au condus 
până la Auschwitz-Birkenau.

Despre viaţa şi moartea în lagărele 
naziste mărturisesc  evocările unor 
supra vie ţuitori. O mărturie originală 
este Dicţionarul de Lagăr alcătuit de 
Lustig Oliver, fost haftling nr.112398. 
„Cuvân tul Appell=încolonarea pentru 
apel. Comanda îi înfiora şi pe muribunzi; 

„Înţelegând 
trecutul pentru 

un viitor mai bun”
Sub acest titlu, între 8-12 aprilie a.c., 

la Sighetu Marmaţiei au fost  organizate 
o serie de evenimente vizând reactivarea 
memoriei Holocaustului. Acţiunea se 
desfăşoară în cadrul Platformei „Viitorul 
Memoriei”, conceput de Olga Ştefan. 
După cum a declarat iniţiatoarea, această 
acţiune, care se înscrie în cadrul „Anului 
cetăţeanului”, lansat de Uniunea Eu-
ropeană, a fost susţinută de Asociaţia 
Urna ed. Este vorba de un proiect inter-
disciplinar, transnaţional şi „multi-oraş”, 
care se organizează în România, Cehia 
şi Slovacia, în oraşele Sighet, Mediaş, 
Bratislava, Praga, Brno şi Bucureşti. 
Partenerii internaţionali ai iniţiativei 
sunt: POST BELLUM OPS (Cehia) şi 
Bratislava Policy Institute (Slovacia),  iar 
partenerii naţionali sunt Fundaţia „Tarbut” 
Sighet (FTS) Cultură şi Educaţie Iudaică 
şi Asociaţia Hosman Durabil – Sinagoga 
din Mediaş. Evenimentul a fost dedicat 
elevilor din trei licee din Sighet. Deschi-
derea  a avut loc la Casa memorială „Elie 
Wiesel”, urmată de ateliere educaţionale 
de benzi desenate, unde elevii au avut 
prilejul să creeze lucrări artistice legate 
de memoria Holocaustului.  Atelierul de 
artă şi media „Prin ochii oraşului”  a inclus 
un tur ghidat prin Sighet, cu opriri în locuri 
semnificative pentru caracterul evreiesc 
al oraşului în perioada interbelică, sub 
conducerea  preşedintei Fundaţiei „Tar-
but”, Peninah Zilberman.

La 11 aprilie, la Centrul cultural 
din Sighet au fost prezentate rezul-
tatele din ateliere, urmate de proiec-
ţia filmului „Iluziile mele”, realizat în 
2017 de Olga Ştefan, Ileana Szasz 
şi Centrul de Artă Comunitară Vârsta 
a 4-a, un documentar despre Pogro-
mul de la  Bucureşti şi amintirile unor 
rezidenţi de la Căminul „Moses Rosen”. 
Proiecţia a fost urmată de dezbateri.

Proiectul este un bun prilej de aducere 
aminte a celor întâmplate cu populaţia 
evreiască din Sighet în timpul Holocaus-
tului, dat fiind că în această primăvară 
se împlinesc 75 de ani de la deportarea 
evreilor din Transilvania de Nord, vremel-
nic ocupată de Ungaria horthystă.

E.G.

(Continuare în pag. 26)
LYA BENJAMIN

Un proiect ce părea imposibil
În Odorheiul Secuiesc, un oraş lipsit 

de populaţie evreiască, un grup de con-
silieri ai primarului Gálfi Árpad a avut 
iniţiativa de a organiza comemorarea a 
75 de ani de la groaznicul eveniment al 
deportării celor 276 de evrei din Odorhei. 
De la iniţiativă până la punerea în practică 
a fost doar un pas şi proiectul, care părea 
imposibil, a devenit realitate.

Deportarea a început în dimineaţa 
zilei de 3 mai 1944, evreii fiind adunaţi în 
curtea Liceului Pedagogic, înnoptând cu 
toţii la un loc în sala de sport, iar a doua zi 
au fost îmbarcaţi cu forţa şi transportaţi la 
Târgu Mureş, destinaţia fiind Auschwitz. 
Din păcate, nu s-au mai întors decât 38 
de persoane. Unul dintre supravieţuitori 
a fost bunicul vocalistei trupei Hakeshet 
Klezmer Band, Ester Csatari- Malek (20 
de ani).

În data de 3 mai 2019, în Parcul 
Central „Marton Aron” din faţa fostului 
Liceu Pedagogic, în prezenţa a aproxi-
mativ 150 de persoane (descendenţi 
ai supravieţuitorilor, veniţi pentru acest 
eveniment din Israel, oficialităţi locale 
şi preşedintele CE Târgu Mureş, Ladis-
lau Dub), a fost montată o instalaţie 
tridimensională, care cuprindea 276 de 
cuburi acoperite cu iarbă, în care erau 
aşezate fotografii ale câtorva dintre evreii 
deportaţi. Aceste fotografii au fost scoase 
din arhiva unui fotograf privat descendent 
al unei dinastii de fotografi din Odorheiul 
Secuiesc, cu o activitate de 80 de ani.

Generaţia noastră nu e vinovată  
de faptele strămoşilor

Deschiderea evenimentului a avut loc 
prin cuvântul rostit de primarul oraşului, 
Gálfi Árpad, care a evocat aspecte ale 
evenimentelor de tristă amintire, fiind 
recunoscută implicarea unor cetăţeni 
secuieni în adunarea şi predarea famili-
ilor evreieşti către autorităţile maghiare, 
vorbitorul dezicându-se public de faptele 
de vinovăţie săvârşite de către înaintaşi. 

„Stimat auditoriu, doamnelor şi dom-
nilor, stimată adunare comemorativă, 
dragi prieteni,… în urmă cu 75 de ani, 
nici Odorheiul Secuiesc nu a fost ocolit de 
acea absurditate care a măturat întreaga 
Europă. Exact cu 75 de ani în urmă, 
administraţia militară şi civilă maghiară 
a adunat cei 276 de evrei din oraşul 

nostru în această piaţetă,îmbarcându-i 
în camioane pentru a-i transporta în 
ghetoul din Târgu Mureş, de unde drumul 
lor a fost către Auschwitz. N-au avut de 
ales, singura lor vină a fost că erau evrei. 
Generaţia noastră nu este vinovată pen-
tru faptele strămoşilor, dar totodată nu 
avem voie să negăm că la deportarea 
evreilor, cetăţeni ai Odorheiului Secuiesc 
au dat, din păcate, o „mână de ajutor”.

Nu putem nega faptele abominabile, 
chiar dacă ele sunt neplăcute, pentru că 
ascunderea lor ar insufla ideea că oricând 
pot să se repete. Despre trecut trebuie 
să vorbim, chiar şi despre trecutul inco-
mod, trebuie spus tot adevărul pentru că 
cei care îl neagă îşi fură propriul viitor. 
Azi, cu inimile îndurerate, ne amintim de 
martirii Holocaustului, martirii umanităţii 
şi purtăm doliu după rana provocată de 
comunitatea noastră. Majoritatea victimelor 
evreieşti din Odorhei au contribuit esenţial 
la dezvoltarea oraşului, ei fiind avocaţi, 
medici şi alţi intelectuali. Să învăţăm din 
trecut, care ne-a demonstrat că, dacă un 
om sau o organizaţie necontrolabilă pune 
mâna pe putere, aceasta este capabilă 
să-şi nenorocească chiar şi apropiaţii. Este 
capabilă să calce în picioare demnitatea 
şi drepturile, până la a fura viaţa oame-
nilor. Crima începe întotdeauna cu ură; 
anii ’40, epoca nazismului, ne învaţă că 
trebuie luate în serios toate acele năzuinţe 
ale grupărilor şi organizaţiilor care-şi 
concentrează ideologia împotriva unor etnii 
sau religii, pentru că Holocaustul nu a în-
ceput cu taberele de concentrare, el a fost 
bazat pe necunoaştere şi ură, iar Auschwit-
zul a fost urmarea. După furia perioadelor 
îngrozitoare, omenirea este incapabilă 

să compen-
seze pierderile 
umane, este 
imposibilă re-
darea vieţilor 
şi destinelor 
furate. Aşadar, 
la distanţa ce-
lor 75 de ani, 
n e  c e r e m 
scuze de la 
supravie ţuitorii 
Holo caustului 
şi de la des-
cen  denţii vic-
timelor, de la 

prietenii noştri evrei şi afirm în mod respon-
sabil că am învăţat lecţia istoriei.Tot ce s-a 
întâmplat este o culpă care nu poate fi nici 
explicată, nici scuzată. 

Azi ne plecăm capetele în faţa vic-
timelor Holocaustului, ştiind ce pierdere 
irecuperabilă a suferit omenirea. Dum-
nezeu să ne ocrotească de pierderi şi 
grozăvii, să ne dea înţelepciune şi putere 
pentru a găsi direcţia potrivită când tre-
buie să luăm o decizie între bine şi rău. 
Dumnezeu să-i binecuvânteze pe pri-
etenii noştri evrei şi întreaga comunitate 
ca întotdeauna să putem trăi împreună 
în pace şi bună înţelegere”, a spus în 
discursul său primarul Gálfi Árpad.

A urmat cuvântul directorului Muzeu-
lui „Haáz Rezso”, Miklos Zoltan, care a 
prezentat anumite aspecte istorice legate 
de perioada deportărilor. Evenimentul 
a continuat în sala „Szent Istvan” a 
Primăriei, unde s-a desfăşurat o prezen-
tare a Holocaustului însoţită de proiecţii 
video, susţinută de dr. Gido Attila, sub 
titlul „Evreii din Odorheiul Secuiesc în 
secolul XX”. A urmat aprinderea a şase 
lumânări în memoria celor şase milio-
ane de evrei deportaţi, aprinse de trei 
descendenţi ai supravieţuitorilor Holo-
caustului din Odorhei, sosiţi din Israel: 
Spierer Elek, Samson Agnes, Jakabovits 
Ella, Gálfi Arpad (primarul oraşului), 
Orban Arpad (viceprimarul oraşului) şi 
Ember Attila (referent).

După aprinderea lumânărilor, Andrei 
Seidler, directorul JCC Oradea, a rostit 
rugăciunea El Male Rahamim pentru 
martiri, inclusiv în traducere, pentru ca 
toată lumea să-i înţeleagă însemnătatea.

Evenimentul a fost încheiat de for-
maţia Hakeshet Klezmer Band din 
Oradea (Bogdan Bodis Adam la pian, 
Boros Konrad Peter la contrabas,Chirilă 
Cătălin la clarinet, Levy Nicolae la vioară, 
Pop Ilie la trombon, Seidler Andrei la tobe 
şi Csatari-Malek Eszter – voce).

DOINA BUMBU

Oradea

75 de ani de la deportarea evreilor din Nordul Ardealului
19 MARTIE 1944, ocuparea Ungariei de trupele germane
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din 1941, completat de mama mea şi 
avizat de poliţia locală. Pe baza acestui 
document galben, Hitler şi Antonescu 
voiau să scape de toţi evreii până la sfâr-
şitul războiului”, a spus Paul Schwartz, 
arătând celor prezenţi documentul de 
identitate din timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial.

Cea de-a treia lumânare a fost aprinsă 
de Tania Berg Rafaeli, adjuncta ambasa-
dorului Israelului la Bucureşti: „Aceasta 
este ziua în care ne amintim de cele 

şase milioane de evrei ucişi în Holocaust.  
Lista supravieţuitorilor şi martorilor este 
însă din ce în ce mai scurtă. Ce se va 
întâmpla peste 20 de ani, când nici un 
martor nu va mai fi aici să spună cum a 
fost? Dorinţa de a avea cine să spună 
acele poveşti în viitor este din ce în ce mai 
mare ca să afle şi copiii noştri. Deşi nu 
ştiu exact câţi membri ai familiei noastre 
au pierit în Holocaust, aceste documente 
din mâna mea atestă că şase rude ale 
mele au murit în Holocaust. Să le fie 
memoria binecuvântată. Avem datoria 
de a ne aminti pentru a face viitorul mai 

bun, luptând cu rasismul şi extremismul 
în orice formă ar apărea şi promovând 
toleranţa şi dialogul. În final, vreau să 
menţionez eforturile Parlamentului şi 
Guvernului României de a lupta cu anti-
semitismul. Doamna prim-ministru a re-
prezentat nu doar România, ci şi Europa 
astăzi în Marşul Vieţii din Polonia, ducând 
cea de-a treia torţă aprinsă. Să spunem 
împreună never again”, a mai îndemnat 
Tania Berg Rafaeli.

Serena Adler, fiica lui Otto Adler, fost 
supravieţuitor al lagărului de la Dachau, 
a aprins a patra lumânare în memoria 
victimelor Holocaustului: „Nu am venit 
pregătită să vorbesc, iar pentru mine 
această zi este o zi a tăcerii. O zi în care 
ne întoarcem spre noi înşine. Tatăl meu 
a fost deportat ca unic copil cu părinţii 
lui. A scăpat datorită faptului că bunicul 
meu l-a învăţat să spună că are 16 ani, 
chiar dacă avea 15, de fapt. Era destul de 
voinic, a intrat în lagăr cu o greutate de 
peste 70 kg, dar când a ieşit avea doar 29 
kg. A muncit foarte mult, la minele de fier 
şi de sare. Bunica mea, chiar dacă a fost 
sprijinită de celelalte rude, nu a scăpat 
trierii. A pierit în Holocaust. Sunt foarte 
emoţionată şi aş vrea să închei aici in-
tervenţia mea”, a mai spus Serena Adler.

A cincea lumânare a fost aprinsă de 
Marco Katz, preşedinte şi membru fon-
dator al Centrului pentru Monitorizarea 
şi Combaterea Antisemitismului din Ro-
mânia: „De 70 de ani auzim never again 
şi am crezut că lecţia a fost învăţată. În 
ultimii ani însă avem tot mai multe dovezi 

Yom HaŞoah la JCC Bucureşti

Premierul Viorica Dăncilă a luat parte 
la Marşul Internaţional al Vieţii

Ceremonia de Yom HaŞoah a fost 
dedicată anul acesta salvatorilor – celor 
care şi-au riscat viaţa pentru a salva evrei 
în timpul Holocaustului – şi a debutat 
cu un scurt film documentar despre Sir 
Nicholas Winton.

„Această zi a fost aleasă în Israel 
şi în diaspora ca dată de comemorare 
a victimelor Holocaustului, fiind ziua în 
care a izbucnit revolta din ghetoul de la 
Varşovia”, a spus în deschiderea cere-
moniei Adrian Gueron, directorul JCC 
Bucureşti, şi l-a invitat pe secretarul ge-
neral al F.C.E.R., Eduard Kupferberg, să 
aprindă prima lumânare în memoria celor 
şase milioane de evrei ucişi în Holocaust.

„Aceste lumânări sunt nu numai în me-
moria celor şase milioane de evrei care 
au murit în timpul Holocaustului, pentru 
că toţi aceşti oameni, adulţi şi copii, ar fi 
avut la rândul lor copii şi nepoţi. Nu numai 
vieţile lor au fost curmate, ci şi potenţia-
lele vieţi, poţenţialii noştri fraţi, unchi şi 

mătuşi, potenţialii noştri prieteni”, a spus 
Eduard Kupferberg.

Preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Bucureşti a aprins cea de-a doua lumâ-
nare în memoria victimelor: „Mă uit prin 
sală să văd câţi tineri sunt. Cei de vârsta 
mea ştiu foarte bine ce a însemnat Holo-
caustul, fiecare dintre noi avem propria 
tragedie în familie. Există însă şi astăzi 
negaţionişti. Acesta este un document 

Yom HaZikaron la Templul Coral din Bucureşti 

„Statul nu e dat poporului pe o tavă 
de argint” (Haim Weizmann)

În data de 2 mai 2019, prim-ministrul 
Viorica Dăncilă a participat la Marşul 
Internaţional al Vieţii, eveniment educa-
ţional anual, organizat în Polonia, şi la 
Ceremonia comemorativă.

Împreună cu delegaţia oficială, condu-
să de premier, au mai participat la acest 
eveniment David 
Saranga, ambasa-
dorul Statului Isra-
el în România, pre-
cum şi Tova Ben 
Nun-Cherbis, pre-
şedinte şi Fonda-
tor al Complexului 
Educaţional Lau-
de-Reut, împreună 
cu un grup de copii 
din România, de la 
Liceele Ion Crean-
gă şi Laude Reut, 
informează site-ul 
oficial al Guvernu-
lui României.

Viorica Dăncilă a aprins una din cele 
şase făclii-simbol, în amintirea a 1,5 
milioane de copii evrei ucişi de nazişti. 
„România a făcut o prioritate din lupta 
împotriva antisemitismului, xenofobiei, 
intoleranţei şi rasismului. Aceste valori 
constituie, de asemenea, o prioritate 
a Preşedinţiei Române a Consiliului 
European. În ultimii ani, România a fost 
un model în Europa în ceea ce priveşte 
educaţia despre Holocaust şi păstrarea 
memoriei pentru ca tragedia să nu se 
mai repete vreodată”, a spus premierul 
României, conform sursei citate.

David Saranga a declarat, cu acelaşi 
prilej: „Faptul că Guvernul român face 
multe pentru a combate xenofobia, anti-
semitismul, intoleranţa este un lucru care 
este văzut într-un mod pozitiv în lume, în 
general, şi în Israel, în particular. Faptul 
că Statul Israel a fost construit după Holo-
caust înseamnă că noi, evreii care trăim 
în Israel, trebuie să fim mândri de tot ce 
am făcut în ultimii 71 de ani.” 

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a men-
ţionat, înaintea începerii Marşului de la 
Auschwitz la Birkenau, că evenimentele 
tragice cu caracter antisemit din ultimii 
ani în Europa ne demonstrează cât de 
important este să identificăm cu claritate 

căile prin care putem să prevenim anti-
semitismul şi cât de actuale sunt priori-
tăţile pe care România le-a promovat pe 
durata deţinerii preşedinţiei IHRA (martie 
2016-martie 2017)  şi anume: consolida-
rea educaţiei despre Holocaust, încuraja-
rea cercetării academice şi combaterea 

antisemitismului, rasismului, xenofobiei 
şi discriminării.

Şeful Executivului a reafirmat anga-
jamentul constant al României în lupta 
împotriva antisemitismului,  evidenţiind, 
în acelaşi timp, implicarea Complexului 
Educaţional Laude-Reut din Bucureşti 
în derularea unor proiecte educaţionale 
destinate tinerei generaţii.

În context, şefa Executivului de la 
Bucureşti a prezentat demersurile au-
torităţilor române în planul comemorării 
şi cercetării Holocaustului, precum şi 
al combaterii antisemitismului, care au 
urmărit, cu precădere, reconcilierea cu 
trecutul recent al României prin dezvol-
tarea programelor educaţionale despre 
Holocaust destinate învăţământului 
preuniversitar şi universitar, protejarea 
moştenirii culturale evreieşti, combaterea 
antisemitismului şi a altor forme de rasism 
şi xenofobie.

Cu această ocazie, oficialul român a 
făcut un apel la consolidarea educaţiei 
tinerei generaţii pentru ca aceasta să fei 
capabilă să denunţe şi să combată orice 
formă de extremism, intoleranţă, rasism 
sau antisemitism, acesta fiind un obiectiv 
absolut necesar pentru a putea modela 
un viitor democratic. (A.M.)

Din primele ceasuri de după declara-
rea independenţei statale, Israelul a avut 
de înfruntat atacurile ţărilor inamice ve-
cine, apoi atentatele comise de terorişti. 
De atunci şi până azi, pentru apărarea 
ţării, a siguranţei cetăţenilor săi au făcut 
jertfa supremă aproape 23 000 de tineri 
din Forţele de Apărare a Israelului (IDF). 
O stare de fapt sintetizată de primul 
preşedinte israelian, Haim Weizmann: 
„Statul nu e dat poporului pe o tavă de 
argint”. Cuvinte dureros de actuale: chiar 
săptămânile trecute, peste 700 de rache-
te au fost trase din Gaza... Nu ne putem 
bucura de Ziua Naţională a Israelului fără 
să ne amintim de cei căzuţi pentru ca 
Medinat Israel să trăiască şi de victimele 
terorismului. 

Yom HaZikaron – Ziua Amintirii, 
organizată de Ambasada Israelului în 
România, F.C.E.R. şi CEB la Templul 
Coral din Capitală, a fost o ceremonie 
cu impact afectiv puternic; sacralitate 
şi evocare şi-au dat mâna printr-un bun 
dozaj între cuvânt-muzică-poezie. Au 
participat David Saranga, ambasadorul 
Israelului în România, membrii Amba-
sadei, lideri ai F.C.E.R., CEB, Fundaţiei 
Laude-Reut, Centrului pentru Monitori-
zarea şi Combaterea Antisemitismului în 
România, Camerei de Comerţ şi Industrie 
România – Israel, personalităţi ale vieţii 
socio-culturale româneşti. 

A fost păstrat un moment de reculege-
re. Şefa adjunctă a Misiunii Diplomatice a 
Israelului în România, Tania Berg Rafaeli, 
a spus Izkor. El Male Rahamim şi Kadiş 
au fost psalmodiate de prim-rabinul Ra-
fael Shaffer. Cuvântul lui David Saranga, 

rostit integral şi exclusiv în ebraică, a fost 
o plecăciune de gând faţă de memoria 
militarilor căzuţi în războaiele Israelului. 
Au fost amintite victimele civile ale ata-
curilor împotriva Israelului, ale atentatelor 
teroriste: evrei, creştini, druzi, arabi. Un 
moment comemorativ, o expresie a re-
cunoştinţei, o reînnoire a unui imperativ: 
unitatea poporului evreu. 

Liat Ovadia, reprezentantă a Amba-
sadei Israelului în România, a deschis 
seria evocărilor făcute de tineri pentru 
tineri: povestiri, poeme, cântece. În 
fundal, la retroproiector, chipurile unora 
dintre ostaşii eroi. Printre ei – originari din 

România: Meir (Marcel) Roll (1944-1967), 
căzut în timpul Războiului de Şase Zile; 
Yehuda Izik (1955-1982), căzut în timpul 
Războiului din Liban... 

Rahel Blitzer, consul al Ambasadei 
Israelului în România, a citit Ordinul de Zi 
al Forţelor de Apărare a Israelului. Yossi 
Doron, reprezentantul Poliţiei israeliene 
în România şi Balcani şi al Ministerului 
Securităţii Interne la Bucureşti, a citit 
Ordinul de Zi al Şefului Statului Major.

„Noi, evreii din România, împreună cu 
cei din Israel şi din toată lumea, comemo-
răm de Yom HaZikaron memoria eroilor 
noştri”, a spus preşedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer. „E o cu totul altfel de come-
morare decât cele în memoria celor apro-
piaţi din familiile noastre sau în memoria 
victimelor Holocaustului. Cei comemoraţi 
în această zi au căzut pe câmpurile de 
luptă, apărând Ereţ Israelul, sau au pierit 
în atacuri antiisraeliene, în atentate tero-
riste. Ca aproape fiecare dintre noi, am 
rude în Israel. Zilele acestea am urmărit 
cu sufletul la gură ce se întâmplă în Israel 
sub asaltul rachetelor trase din Gaza spre 
Aşdot, Aşkelon, Tel Aviv, Beer Sheva... 
Nu putem să facem sărbătoare fără a ne 
aminti de cei care au murit pentru ca noi 
să avem un stat modern şi prosper. Şa-
lom în Israel, Şalom în România, Şalom 
în întreaga lume!”

„Este o zi dureroasă pentru fiecare din-
tre noi, în care toate gândurile noastre se 
îndreaptă spre Ereţ Israel”, a arătat pre-
şedintele CEB, ing. Paul Schwartz. „Holo-
caustul se terminase nu demult. Chiar în 
noaptea imediat următoare Declaraţiei de 
Independenţă a Statului Israel, duşmanii 

au atacat ţara. Pe vapoare venite în Israel  
s-au îmbarcat evrei – mulţi, eliberaţi din 
lagăre, opriţi până atunci în Cipru de 
guvernul britanic mandatar. Când au 
ajuns în portul Haifa, au primit arme. Era 
nevoie de luptători care să apere Statul 
abia renăscut. Au fost evocaţi aici ostaşi 
eroi originari din România. Printre ei se 
află şi nepotul uneia dintre secretarele 
fostului şef-rabin Rosen. Să le fie tuturor 
memoria binecuvântată”.

Imnul naţional al Statului Israel, Hatik-
va, a încheiat ceremonia. 

IULIA DELEANU

(Continuare în pag. 26)
GEORGE GÎLEA

A. Vainer şi D. Saranga la 
ceremonia de Yom HaZikaron
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Alegeri în Comunitatea Evreilor din Bucureşti

Raportul Comitetului CEB
La Adunarea Generală, desfăşurată 

la Templul Coral, preşedintele CEB, 
ing. Paul Schwartz a prezentat Raportul 
de activitate al CEB pe perioada mai 
2013 - mai 2019. Adunarea Generală a 
fost condusă de un prezidiu, format din 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
preşedintele B’nai B’rith România, Jose 
Iacobescu, preşedintele Comisiei de 
organizare a alegerilor, subsecretar de 
stat în Ministerul Culturii, Irina Cajal, 
şi prim-rabinul Rafael Shaffer. În conti-
nuare, prezentăm principalele idei ale 
Raportului.

Ca urmare a schimbării managemen-
tului în anul 2013, actuala conducere 
aleasă, pe lângă asigurarea continuităţii 
activităţilor curente şi rezolvarea ope-
rativă a sarcinilor nou apărute, a acţio-
nat prin măsuri suplimentare, de ordin 
administrativ şi organizatoric, destinate 
restabilirii echilibrului financiar. Preocu-
parea Comitetului de Conducere a fost 
constant direcţionată pe supravegherea 
şi reducerea cheltuielilor, implicit pe sto-
parea creşterii deficitului.

Raportul a constatat diminuarea 
numărului de membri în perioada ana-
lizată, mai ales din cauza deceselor, la 
sfârşitul lui 2018 ajungându-se la 2074 
de persoane.

În ceea ce priveşte activitatea religi-
oasă şi de cult, s-a căutat să se asigure 
prezenţa activă a membrilor comunităţii 
atât zilnic, la rugăciuni, cât şi la sărbători-
le evreieşti. Activitatea de cult s-a orientat 
către asigurarea zilnică a minian-ului şi 
desfăşurarea constantă a rugăciunilor, 
efectuarea cursurilor de Talmud Tora, or-
ganizarea de dezbateri pe teme specifice 
precum şi intrarea într-o nouă etapă, de 
strânsă colaborare, cu Centrul Comunitar 
Evreiesc.

Templul Coral, în afara rolului său 
în cadrul cultului, serveşte şi ca loc de 
desfăşurare a unor momente culturale de 
înalt nivel. În anul 2018 şi primele luni din 
2019, Templul Coral a fost vizitat de un 
număr impresionant de turişti, delegaţii 
din ţară şi străinătate, depăşind 15.000 
de persoane. Un moment marcant l-a 
reprezentat Concertul de Anul Nou or-
ganizat de C.E.B. în a doua duminică din 
luna ianuarie 2019, cu un public numeros, 
Templul Coral fiind arhiplin, inclusiv etajul. 
Participanţii şi invitaţii, membrii Comuni-
tăţii, ambasadorii Statului Israel şi SUA, 
alte oficialităţi au apreciat la superlativ 
evenimentul. Mai mult, noul ambasador 
al Statului Israel, David Saranga, având 
prima întâlnire cu membrii Comunităţii, 
s-a prezentat şi s-a adresat publicului în 
limba română.

Sumele colectate de C.E.B. prin 
cotizaţii, donaţii au reprezentat surse 
de finanţare ale acţiunilor organizate de 
comunitate pentru desfăşurarea vieţii re-
ligioase, a Oneg Şabaturilor, a întâlnirilor 
membrilor comunităţii cu ocazia sărbă-
torilor iudaice istorice şi/sau religioase: 
Pesah, Şavuot, Roş Haşana, Yom Kipur, 
Sucot, Hanuca, Purim.

În cadrul evenimentelor organizate de 
C.E.B. împreună cu F.C.E.R., D.A.S.M., 
J.C.C. şi J.D.C. România se înscriu, 
printre altele: Inaugurarea noii piaţete 
din faţa Sinagogii Mari şi dezvelirea Pla-
chetei pe care este gravat chipul fostului 
Şef-Rabin al României, Dr. Alexandru 
Şafran; Comemorarea lui Ariel Sharon, 
ceremonie solemnă în memoria fostului 
premier al Israelului la Sinagoga Mare; 
Comemorarea Progromului din Bucureşti 
(21-23 ianuarie 1941), acţiune organizată 
în fiecare an; Ziua Internaţională a Holo-
caustului, organizată anual în luna fe-
bruarie; lansarea, în cursul lunii mai 2017, 
a volumului „Evocări”, de Lya Benjamin, o 
monografie a Comunităţii Evreilor din Bu-
cureşti pe o perioadă cuprinsă între anii 
1921 şi 1948. Lucrarea a fost întocmită 

şi editată ca urmare 
a iniţiativei Comite-
tului de Conducere 
al Comunităţii, cu 
implicarea directă 
a preşedintelui ing. 
Paul Schwartz; Sim-
pozionul „Bucureştiul 
Sefard” – 15 noiem-
brie 2017; Vernisajul 
Expoziţiei „Temple 
şi Sinagogi din Ro-
mânia – Patrimoniu 
evreiesc, naţional şi 
internaţional”- 14-24 
noiembrie 2017, la 
Palatul Patriarhiei; 
Ceremonia privind 
decernarea titlului 

de Doctor Honoris Causa domnului dr. 
Herman Bercovitz; Comemorarea ma-
sacrului de la Jilava – 21 ianuarie 2018; 
Ceremonia privind decernarea titlului de 
Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucu-
reşti preşedintelui FCER, dr. Aurel Vainer, 
7 februarie 2018, la Muzeul Naţional de 
Artă; decernarea Diplomelor Membru de 
Onoare al C.E.B. pentru 50 de membri şi 
prieteni ai Comunităţii; evenimentul „Mari 
sportivi evrei din România” desfăşurat la 
Templul Coral în data de 17 martie 2018 
şi în data de 31 martie 2019;

Atmosfera sărbătorilor şi evenimen-
telor a fost antrenată de Corul Hazamir, 
de formaţia Bucharest Klezmer Band şi, 
mai nou, de la începutul anului 2018, de 
formaţia de dansuri israeliene Hora. Corul 
Hazamir este un proiect demarat şi susţi-
nut în comun de Comunitatea Evreilor din 
Bucureşti şi J.C.C., iar formaţia Bucha-
rest Klezmer Band şi formaţia Hora sunt 
proiecte iniţiate de Comunitatea Evreilor 
din Bucureşti, prin contribuţia directă a 
vicepreşedintelui ec. Silvian Horn. 

Deseori, corul şi klezmerii au înse-
ninat frunţile rezidenţilor Căminului de 
Persoane Vârstnice „Dr. Moses Rosen”. 
Momente importante ale Corului Hazamir 
şi ale formaţiei B.K.B. sunt concertele 
susţinute alături de Oana Sârbu şi de 
Joshua Band în spectacolul de Kosher 
Gospel. Atât Corul Hazamir cât şi Bu-
charest Klezmer Band sunt conduse de 
dirijorul Bogdan Lifşin..

La capitolul „Cimitire”, Raportul de 
activitate consemnează că C.E.B. deţine 

trei cimitire cu o suprafaţă totală de 27,8 
ha (Giurgiului – 14 ha, Sefard – 4,2 ha şi 
Filantropia – 9,6 ha) şi cu aprox. 100 de 
mii de morminte. Din totalul mormintelor, 
108 sunt în prezent întreţinute de familie/
urmaşi, 3.500 sunt fără monument şi alte-
le, peste 60 de mii, sunt fără aparţinători.

O atenţie deosebită a fost acordată în-
grijirii cimitirelor, fiind alocate atât fonduri 
de la CEB şi FCER-CM cât şi din surse 
atrase. Au constituit o prioritate toaleta-
rea şi tăierea de pe aleile principale ale 
cimitirelor a copacilor uscaţi din cauza 
vechimii, a celor care prezentau porţiuni 
de trunchiuri putrezite şi care constituiau 
realmente un potenţial pericol de acci-
dentare. În urma acţiunilor întreprinse 
în cimitirele din Bucureşti au fost create 
condiţii normale pentru accesul şi vizitele 
la locurile de veci şi totodată s-a putut 
elimina şi încetini procesul de degradare.

Sursele de finanţare a acţiunilor care 
au avut loc în cimitire au fost asigurate 
de CEB din donaţii, contribuţii încasate, 
precum şi cu sprijinul FCER-CM.

De asemenea, cu sprijinul CAPI şi al 
FCER-CM a fost selectată o firmă spe-
cializată pentru efectuarea defrişărilor în 
Cimitirul Giurgiului în vara anului 2018, 
acţiune reluată şi în anul curent.

În vederea continuării proiectelor pro-
puse privind betonarea şi sistematizarea 
pe verticală a grupelor cu monumente fu-
nerare din cadrul cimitirelor, se apreciază 
că este necesară o investiţie de aprox. 
16-17 milioane de lei.

În ultimii ani, au fost realizate mo-
numente funerare, din diverse donaţii, 
pentru decedaţi fără aparţinători, înhu-
maţi la Cimitirele Giurgiului şi Filantropia, 
respectiv opt monumente în anul 2017, 
12 monumente în anul 2018, fiind deja 
realizate alte 16 pentru a fi inaugurate 
în perioada imediat următoare. A fost 
inaugurat monumentul funerar al familiei 
Blank Mauriciu şi Bettina, în data de 7 
noiembrie 2018, la Cimitirul Filantropia, 
cu ceremonial religios în capela cimitirului 
şi ceremonial militar la monument.

La capitolul Asistenţă socială şi me-
dicală, Raportul arată că în perioada 
mai 2013-mai 2019 asistenţa socială şi 
medicală acordată persoanelor aflate în 
nevoie, membri ai C.E.B., a fost una din 
priorităţile actualei conduceri. În ciuda 
scăderii numărului de membri ai CEB, 
prin scăderea numărului de supravie-
ţuitori ai Holocaustului, au fost făcute 
eforturi reale pentru diversificarea şi 
îmbunătăţirea serviciilor acordate mem-
brilor comunităţii. Numărul persoanelor 
asistate, sub o formă sau alta, a scăzut 
proporţional, ajungând, pentru Bucureşti, 
de la 1.032 persoane în anul 2013 la 467 
în anul 2018 (din care 348 sunt victime 
ale nazismului). În Raportul de activitate 
C.E.B. se mai menţionează şi faptul că 
în anul 2016, prin testament, dr. Mirela 
Freifeld a acordat Comunităţii Evreilor 
Bucureşti o sumă de bani „cu sarcina 
achiziţionării de aparatură medicală 
pentru uzul Policlinicii Medicale”. În ve-
derea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în 
testament, CEB a parcurs etapele legale 
pentru încasarea sumei şi, ulterior, pentru 
achiziţionarea aparaturii în concordanţă 
cu necesarul pe specialităţi şi priorităţile 
stabilite de DASM-CAjM.

În finalul Raportului de activitate se 
conchide că diminuarea cheltuielilor în 
fiecare perioadă a fost consecinţa aten-
ţiei deosebite şi a fermităţii manifestate 
de conducerea CEB faţă de utilizarea cu 
răspundere a fondurilor existente. Sinteti-
zând, se apreciază că activitatea CEB se 
desfăşoară în conformitate cu obiectivele 
stabilite în bugetul de venituri şi cheltuieli 
aprobat anual şi că deciziile luate de con-
ducere au fost în strictă concordanţă cu 
interesele comunităţii, nefiind înregistrate 
cazuri de abateri.”

A urmat prezentarea Raportului fi-
nanciar al CEB de către contabilul-şef 
Hermi Proch.

Prezentarea celor două rapoarte a 
fost urmată de discuţii. 

Opiniile membrilor CEB
Vicepreşedintele FCER, ec. Ovidiu 

Bănescu, a apreciat că noua echipă 
propusă demonstrează intenţii de eficien-
tizare şi continuitate, iar cei trei candidaţi 
pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşe-
dinte şi secretar (Paul Schwartz, Silvian 
Horn şi Mona Bejan) au manifestat o 
bună capacitate de colaborare cu FCER 
şi cu preşedintele Vainer. De asemenea, 
alegerea de membri noi alături de cei 
vechi este o idee foarte bună. Vorbitorul 
a considerat că programul lui Alin Boingiu 
(candidat la preşedinţie) nu este destul 
de clar.

Iacob Guttstein a vorbit despre proble-
ma omeniei, o atitudine prin care să se 
evite umilirea unor membri ai comunităţii: 
această calitate să primeze la candidaţii 
pentru noua conducere. 

Arh. Miron Băltăţeanu a cerut ca noul 
preşedinte să aibă spirit de organizare 
şi de coordonare şi să ştie să găsească 
omul potrivit la locul potrivit. Pe Alin Boin-
giu nu a avut prilejul să-l cunoască decât 
într-un episod neplăcut, legat de activita-
tea lui la cimitir. Vorbitorul şi-a manifestat 
susţinerea faţă de Paul Schwartz.

Potrivit lui Florian Solomon, în ultimii 
ani s-a înregistrat un reviriment al activi-
tăţii CEB şi aceasta şi datorită îmbinării 
experienţei membrilor mai vechi cu en-
tuziasmul celor tineri şi această tendinţă 
ar trebui continuată. Vorbitorul a atras 
atenţia şi asupra unor probleme din ci-
mitir, unde monumentele vechi tind să se 
prăbuşească, putându-le astfel deteriora 
şi pe cele noi. 

Irina Hârlăoanu a apreciat buna 
colaborare cu CEB, mai ales cu vice-
preşedintele Silvian Horn. Irina Cajal a 
felicitat conducerea CEB pentru acti-
vitatea depusă. Istoric Lya Benjamin a 
mulţumit preşedintelui Schwartz pentru 
sprijinul acordat editării lucrării despre 
istoria CEB. 

Teşu Solomovici a cerut să se acorde 
o atenţie mai mare membrilor comunităţii 
proveniţi din Israel, a apreciat activitatea 
preşedintelui Paul Schwartz şi a propus 
aducerea în atenţia publicului a unor 
vârfuri ale intelectualităţii evreieşti. El 
şi-a oferit ajutorul pentru editarea, sub o 
formă grafică potrivită, a Buletinului CEB. 

La 12 mai a.c. Comunitatea Evreilor din Bucureşti, cea mai numeroasă dintre cele 
38 existente, şi-a ales o nouă conducere. Alegerile au fost precedate de procedurile 
de stabilire şi validare a listei de candidaţi şi de o Adunare Generală la 5 mai a.c., în 
care, după ce au fost prezentate Raportul de activitate a CEB şi Raportul Financiar, 
urmate de discuţii, cele două documente au fost supuse votului, iar vechiul Comitet  
de Conducere a fost descărcat de sarcini. Apoi, candidaţii au avut posibilitatea să-
şi prezinte programele sau punctele de vedere care i-au motivat în decizia lor de a 
candida pentru un loc în noul Comitet al Comunităţii. Prezentările au fost individuale. 
În jurul ing.Paul Schwartz, care a candidat din nou la funcţia de preşedinte, neoficial 
s-a format o echipă cu care, a spus el, ar dori să colaboreze în noul Comitet. 

Votul efectiv a avut loc pe 12 mai, în sediul FCER, care este şi cel al CEB. În 
cadrul scrutinului, candidaţii au fost votaţi individual. 

(Continuare în pag. 9)

GEORGE GÎLEA
EVA GALAMBOS

R. Shaffer (stg.), Irina Cajal, A. Vainer, J. Iacobescu şi P. Schwartz
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P r i m - r a b i n u l 
Rafael Shaffer a 

vorbit despre intensificarea activităţii 
religioase. M. Moscovici a apreciat activi-
tatea ca preşedinte a ing.Paul Schwartz şi 
a cerut un control mai sever legat de acti-
vitatea angajaţilor de la cimitire. Corneliu 
Cherbis a apreciat Raportul prezentat şi 
a propus să fie multiplicat ca să stea la 
dispoziţia membrilor. El a atras atenţia 
asupra situaţiei din cimitire, arătând că 

din cauza vegetaţiei nu se poate ajunge 
la unele morminte. Vorbitorul a lăudat 
activitatea Departamentului de asistenţă 
şi ajutorul oferit de Irina Cajal şi a cerut 
fonduri pentru grădiniţa Laude-Reut. El 
a atras atenţia asupra situaţiei dramatice 
din Israel şi a cerut ca Federaţia să ia o 
atitudine demnă şi hotărâtă.

În cuvântul său, preşedintele FCER, 
dr. Aurel Vainer, subliniind faptul că ne 
confruntăm cu o comunitate îmbătrâni-
tă, a cerut să se depună eforturi pentru 
creşterea numărului membrilor, pentru 
reîntinerirea comunităţii, aceasta urmând 
să fie sarcina principală a noului Comitet 
de conducere al CEB. El a insistat pentru 
lărgirea tematicii legate de personalităţile 
evreieşti. În ceea ce priveşte cimitirele, 
atât Federaţia cât şi Caritatea au dat fon-
duri, inclusiv pentru garduri, dar situaţia 
cimitirelor este încă nesatisfăcătoare. 
Preşedintele FCER a propus crearea de 
parcele mixte în toate cele trei cimitire 
din Bucureşti. Abordând problema anti-
semitismului, el a cerut o poziţie fermă 
din partea membrilor comunităţii. În acest 
context, a amintit eforturile depuse în 
Parlament de deputatul Silviu Vexler. 
Conducerea CEB ar trebui să colaboreze 
cu JCC pentru a realiza acţiuni comune. 
Nu trebuie să existe un zid între cele două 
organizaţii. Este necesară diversificarea 
activităţii CEB, preşedintele FCER pro-
punând studierea arhivelor MAE despre 
evrei, predate Federaţiei. Noul comitet 
va trebui să ţină seama de observaţiile 
făcute şi, de asemenea, să se ocupe 
de strângerile de fonduri, a mai spus 
vorbitorul.

După încheierea discuţiilor s-au su-
pus la vot cele două rapoarte. Adunarea 
Generală a aprobat în unanimitate do-
cumentele, precum şi descărcarea de 
sarcini a vechiului Comitet.

Prezentarea candidaţilor
Noii candidaţi: Sanda Wolf s-a an-

gajat să folosească experienţa ei ca 
responsabilă cu generaţia „de aur” la 
JCC şi în cazul membrilor Comunităţii din 
Bucureşti. Simona Tager Feder va milita 
în favoarea seniorilor şi se va ocupa de 
strângerea de donaţii. Dr. Isabela Udrea 
se va implica în problemele de sănătate 
ale comunităţii. Bogdan Solomonovici 
s-a angajat să se implice mai mult în 
viaţa comunitară. Leontin Fagenbaum 
va împărtăşi din experienţa lui atât din 
Israel, cât şi de aici, ca vechi membru al 
comunităţii. În programul său, Alin Boin-
giu, candidat la preşedinţie, a promis să 
ofere un nou suflu activităţii comunitare. 
Nu este vorba de contestarea a ceea ce 
a făcut vechiul Comitet, ci de construirea 
unei vieţi noi adaptate cerinţelor secolului 
XXI. Atragerea unor noi membri proveniţi 
din Israel este unul dintre punctele pro-
gramului său în condiţiile în care, potrivit 

opiniei lui, nou-veniţii nu au curajul să se 
înscrie în comunitate. Mihaela Cuniţă a 
arătat că are o vastă experienţă, atât în 
viaţa comunitară cât şi în cea a JCC, şi 
că doreşte să pună această experienţă în 
slujba CEB. Ea s-a angajat să aducă noi 
membri în comunitate. Şi Jean Bercu îşi 
va pune în slujba comunităţii cunoştinţele 
sale tehnice.

Candidaţii din vechea conducere 
şi-au prezentat de asemenea intenţiile. 

Paul Schwartz a 
promis că va ţine 
cont de toate ob-
servaţiile făcute în 
cadrul Adunării şi 
va depune eforturi 
pentru a aduce noi 
membri, fapt care 
este în curs de re-
alizare, în fiecare 
lună înscriindu-se 
atât membri, cât 
şi simpatizanţi. El 
a vorbit şi despre 
necesitatea de a ne 
manifesta solidari-
tatea faţă de Israel. 

Silvian Horn, în afara activităţii culturale 
cu care se ocupă în primul rând, se va 
implica şi în cea economică, precum 
şi în strângerea de fonduri. Unul dintre 
obiectivele Sarei Wexler va fi renovarea 
Sinagogii Credinţa unde vrea să organi-
zeze o expoziţie vestimentară. Dr. Mona 
Bejan va continua să sprijine activitatea 
medicală şi de asistenţă socială.

În încheiere, preşedintele FCER, 
dr. Aurel Vainer, a declarat că bilanţul 
activităţii CEB este bun şi formează o 
bază satisfăcătoare de plecare pentru 
mandatul noului Comitet.

(Urmare din pag. 8)

Alegeri în Comunitatea Evreilor din Bucureşti

Pesah 5779 la Bucureşti
Anul acesta, Erev Pesah s-a întâlnit cu Erev Şabat, serviciul 

religios de Minha fiind oficiat de prim-rabinul Rafael Shaffer, 
prim-cantorul Iosif Adler, cantorul Emanuel Pusztai, ghizi, ală-
turi de mesader, ai Sederului la Sinagoga Mare din Capitală. 
Alături de lideri ai FCER, CEB, BBR, JCC au fost prezenţi 
reprezentanţi ai Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului Româ-
niei, ai unor culte religioase, organizaţii de minorităţi naţionale, 
mediului economic, cultural, academic, corpului diplomatic.

Seder înseamnă Ordine, a spus mesaderul, secretarul 
general al F.C.E.R. şi directorul Cancelariei Rabinice, Eduard 
Kupferberg. Până la distrugerea Primului Templu din Ierusalim, 
Sederul se desfăşura pe bază orală. Hagada şel Pesah a fost 
scrisă ulterior, după distrugerea celui de-al Doilea Templu din 
Ierusalim.

Foametea îi determină pe urmaşii lui Avraham, cel care l-a 
cunoscut pe Dumnezeu, să ajungă în Egipt. Fiindcă evreii se 
înmulţiseră şi ameninţau să devină tot mai puternici, faraonul îi 
înrobeşte, le omoară pruncii de parte bărbătească. Dumnezeu 
îl alege pe Moşe să-i scoată din robie.

Sederul are un caracter profund educativ: „Să spui atunci 
fiului tău: «Aceasta este reamintirea celor făptuite de Dumne-
zeu pentru noi când am ieşit din Egipt»” (Exod, 13 - 8). Copiii 
pun cele patru întrebări tatălui sau mesaderului: „Ma Niştana 
Halaila Haze...?”, punct de pornire al Hagadei. Copiii care pun 
întrebări - cel înţelept, cel rău, cel simplu, cel care nu mai ştie 
să întrebe - reflectă raportările la iudaism ale generaţiilor, în 
spiritul atâtor epoci traversate de un popor străvechi. Întrebările 
în ebraică şi română au fost puse de Ovidiu Bănescu, Maia 
Morgenstern, Mona Bejan, Jose Iacobescu, Sara Wexler, Paul 
Schwartz, Silvian Horn, Irina Cajal. A fost ascuns aficoma  nul, 
mod de a menţine trează atenţia copiilor, în joc fiind pusă re-
compensa de la sfârşitul Sederului pentru cel care-l găseşte. 

 Marcând sfârşitul robiei evreilor şi naşterea naţiunii în Ereţ 
Israel, Pesah – a arătat preşedintele CEB, ing. Paul Schwartz 
– are o importanţă specială în calendarul iudaic. „De aceea, a 
spus el, ne bucurăm că an de an putem sărbători acest eve-
niment-cheie în istoria evreilor”. 

Sintetizând odiseea eliberării prin filtrul afectiv al retrăirilor 
de Seder în copilărie, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
a interpretat Ma Niştana ca expresie a democraţiei: dialogul 
pornind de la mezin la capul familiei. La fel, adresarea către 
Moşe: „Spunem Moişe Rabeinu – Învăţătorul nostru, nu condu-
cătorul nostru”. Referindu-se la conceptul de libertate, format 
în deşert, vorbitorul a disociat falsa înţelegere a libertăţii – lipsa 
oricărei constrângeri – de cea reală: respectul faţă de Lege. 
Fiindcă în pustiu au fost primite Cele Zece Porunci, Decalogul 
face din libertate o valoare a civilizaţiei, a eticii. 

Punct de vedere consonant cu cel din mesajul de felicitare al 
preşedintelui României, Klaus Iohannis, transmis de consilierul 
prezidenţial Sergiu Nistor. „Cu acest prilej – se scrie, printre 
altele, în mesaj – reafirm angajamentul meu pentru proteja-

rea drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
şi ocrotirea patrimoniului spiritual şi cultural al minorităţilor 
etnice. O dată în plus, condamn acţiunile care aduc atingere 
libertăţii de conştiinţă şi care pângăresc memoria Holocaustu-
lui. În România, manifestările antisemite, xenofobe şi rasiste 
trebuie să fie sancţionate aspru, cu celeritate, în conformitate 
cu legislaţia în domeniu. Comunitatea evreiască a contribuit în 
mod definitoriu la modernitatea şi prosperitatea ţării noastre, 
la independenţa şi unitatea naţională, precum şi la integrarea 
noastră în structurile europene şi nord-atlantice şi asuma-
rea valorilor democratice. Această valoroasă contribuţie ne 
aminteşte cât este de important să apărăm, în societatea de 
astăzi, legăturile de solidaritate care fac posibile convieţuirea 
armonioasă şi respectul faţă de celălalt”.

Secretarul de stat pentru Culte, Victor Opaschi, a arătat că 
Pesah „este nu numai o sărbătoare evreiască, ci şi a naţiunii 
române, din care face parte comunitatea evreiască. Istoria nu 
a fost blândă cu nici unul dintre cele două popoare, dar tre-
buie să ne apărăm valorile”. Vorbitorul a atras atenţia asupra 
importanţei restaurării sinagogilor în contracararea unui „anal-
fabetism religios” cu efecte de multe ori nocive, subliniind rolul 
dialogului între culturi, necesitatea combaterii extremismelor, 
intoleranţei, antisemitismului, protejarea memoriei înaintaşilor. 
În acest context, domnia sa a condamnat profanarea cimitirului 
evreiesc din Huşi şi a transmis, în numele Guvernului României, 
urări de bine, dorinţă de pace spirituală.

În numele F.C.E.R, dr. Aurel Vainer a mulţumit Preşedinţiei 
şi Guvernului României pentru condamnarea recentelor mani-
festări antisemite, a cerut prinderea şi pedepsirea vinovaţilor. 

Corul Templului Coral (dirijor, Robert Levensohn), Corul 
Hazamir şi Corul de copii al JCC, sub bagheta lui Bogdan Lifşin 
şi avându-l ca manager pe Silvian Horn, au marcat muzical 
momente din Hagada, de la Kol Difkin la Had Gadia, întrezărire 
a vremurilor mesianice, când Dumnezeu „va tăia îngerul morţii”. 
Bem cele patru cupe rituale cu vin; a cincea, pentru vestitorul 
lor, Eliahu HaNavi, rămâne neatinsă.

Au fost aduse mulţumiri organizatorilor: secretarului general 
al F.C.E.R., Eduard Kupferberg; prim-rabinului Rafael Shaffer, 
prim-cantorului Iosif Adler, cantorului Emanuel Pusztai; con-
ducerii CEB – preşedinte, ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte, 
Silvian Horn; asigurătorilor bunei desfăşurări a Sederului: Ser-
viciul Protocol – Andreea Varodin; DASM – director, dr. Mona 
Bejan; Oficiul Protecţie şi Pază – coordonator, Ivan Truţer; Ser-
viciile Administrativ şi Garaj – şefi Jean Bercu şi Tibi Ionescu; 
specialiştilor în artă culinară - Complexul „Martin Băluş” de la 
Căminul „Rosen” şi Restaurantul ritual, coordonatoare, Ilona 
Mudava; responsabilei pentru listele cu locuri, Simona Feder. 

Seara a doua a Sederului de Pesah 5779 a fost celebrată 
la Templul Coral. 

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

rezultatele alegerii organelor de conducere a CeB
În urma votului exprimat de membrii 

Comunităţii Evreilor Bucureşti, pe data de 
12 mai 2019, au fost aleşi membrii condu-
cerii: preşedinte – Paul Schwartz (364 de 
voturi valabil exprimate). A mai candidat 
Alin Boingiu, care a primit 87 de voturi. 
Vicepreşedinte a fost ales Silvian Horn 
(418 voturi), iar postul de secretar a revenit 
Monei Bejan, cu 451 de voturi. Primii şase 
clasaţi pentru poziţia de membru în Comi-
tetul CEB sunt Sanda Wolf (421 voturi), 
Bogdan Solomonovici (412), Sara Wechs-
ler (390), Jean Bercu (353), Simona Feder (352) şi Isabela Udrea (342 voturi). Au 
mai candidat Alin Boingiu (225), Mihaela Cuniţă (175) şi Leontin  Fagembaum (156).

Felicitări şi succes celor aleşi să conducă CEB în următorii ani!

O primăvară fastă pentru Irina Cajal Marin
Irina Cajal Marin, subsecretar de stat 

la Ministerul Culturii şi membră a Con-
siliului de Conducere şi a Comitetului 
Director ale FCER, a fost recompensată 
de mai multe instituţii pentru activitatea ei. 
Astfel, ea este deţinătoarea unui premiu 
acordat în cadrul evenimentului „Femei 
care schimbă România”, gală organizată 
la 21 martie a.c. de Finmedia. Gala a 
premiat femei cu funcţii executive care 
au obţinut rezultate de excepţie. 

Irina Cajal Marin a fost premiată şi de 
către publicaţia online „Magna News”, 

în cadrul ediţiei jubiliare de decernare 
a premiilor „Oameni care contează” (28 
martie a.c.). Premiile „Magna News” se 
oferă, potrivit site-ului, „oamenilor care, 
prin profesia şi dăruirea lor, au contat în 
consolidarea imaginii României contem-
porane.”

În cadrul  Conferinţei Naţionale de Bal-
neologie, din 11-13 aprilie a.c., Irinei Cajal 
i s-a decernat un Premiu de Excelenţă „în 
semn de înaltă preţuire pentru susţinerea 
activităţii balneare din România”. 

E.G.
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I U D A I C A O zi senină  
în şirul zilelor 

înnourate  
ale OMER-ului

Lag Baomer este singura zi în care 
n-a murit nici unul dintre luptătorii din 
armata lui Bar Kohba. Era în a 33-a zi 
a Omer-ului, între Pesah şi Şavuot, în 
timpul celei de-a treia revolte a evreilor 
împotriva Imperiului Roman (132-135 
e.a.). Prima a durat aproape patru ani 
şi a fost înăbuşită după asediul Ierusa-
limului şi distrugerea celui de-al Doilea 
Templu în 70 e.a.; un război devastator, 
condus de Titus, fiul împăratului Vespa-
sian, în care – estimează Tacitus – au 
pierit circa 600 000 de evrei lipsiţi de 
apărare. Şi romanii au suferit pierderi în-
semnate. Totuşi, ceea ce au demonstrat 
evreii altor popoare cucerite rămânea 
în picioare: cât timp trăieşti, eşti dator 
să lupţi pentru a fi tu însuţi. Atunci când 
Ierusalimul ardea, Rabi Iohanan ben 
Zakai a salvat iudaismul, obţinând de la 
Vespasian acceptul de a înfiinţa Şcoala 
de la Iavne.

Când împăratul Traian pornise, în 
113 e.a., o campanie împotriva parţilor, 
evreii au considerat momentul oportun 
să purceadă la o nouă revoltă. Traian 
şi-a întrerupt campania pentru a-i face 
faţă. A fost un război de uzură. A durat 
trei ani. Evreii au fost nevoiţi să capi-
tuleze, fiindcă nu aveau nici arme, nici 
luptători destui. Dar revolta a provocat 
fisuri în construcţia imperiului, frontiere-
le sale începând să se restrângă.

Lui Traian i-a succedat împăratul 
Hadrianus, care a făcut din Ierusalim un 
oraş roman, sub numele de Aelia Capi-
tolina. Dacă Hadrianus credea că, după 
a doua revoltă eşuată, evreii se resem-
naseră, se înşela. Cei care concentrau 
acum speranţele lor de eliberare erau 
un conducător militar, Bar Kohba, şi 
un lider spiritual, Rabi Akiva. Revolta a 
izbucnit în 132 e.a., luându-i pe romani 
prin surprindere. Hadrianus l-a chemat 
pe generalul Iulius Severus, unul dintre 
cei mai înzestraţi conducători militari ai 
săi, care conducea atunci ofensiva îm-
potriva britanicilor. Au urmat doi ani de 
măcel împotriva a tot ceea ce romanii 
găseau viu în cale. În 135 e.a., după 
ce Bar Kohba cade în luptă, armata lui 
se predă. Rabi Akiva e prins şi ucis în 
torturi. Sunt condamnaţi la moarte toţi 
discipolii lui, printre ei Rabi Şimon bar 
Iohai, unul dintre cei mai dotaţi. Încer-
când să-şi salveze viaţa, se refugiază 
într-o grotă din zona muntoasă Ţfat. Stă 
ascuns vreme de 13 ani. Acolo, spune 
tradiţia, ar fi conceput Zoharul, cartea 
fundamentală a Cabalei. Se crede că ar 
fi încetat din viaţă pe 18 Iyar. Bar Iohai a 
fost înmormântat la Meron, comemora-
rea, asociată cu Lag Baomer, devenind 
în timp prilej de pelerinaj: elogiere a 
omului şi a operei prin cuvânt şi muzică.

Evreii au continuat să trăiască sub 
stăpânire romană până la destrămarea 
imperiului, dar nici o forţă militară n-a 
reuşit să le înfrângă dârzenia, forţa 
interioară venind din învăţătura iudaică.

Azi, în Israelul modern, dar şi în 
comunităţile evreieşti din lume, Lag 
Baomer reuneşte elementul evocator, 
militar şi spiritual cu elementul educativ; 
o zi senină în şirul zilelor înnourate ale 
Omer-ului.          IULIA DELEANU

Şavuot 5779 – Predarea Torei

Conferinţa „Terra Iudaica”,  
un eveniment reuşit al Universităţii ieşene

Tora (Învăţătura), reprezintă Cartea de 
bază a poporului lui Israel. Ea i-a fost dată 
de Dumnezeu prin Revelaţia Sinaitică. 
Moşe (Moise) a urcat pe Muntele Sinai, 
iar preoţii (Cohanim) şi poporul au rămas 
la poalele muntelui. Şi Muntele Sinai 
fumega tot, iar poporul a văzut glasurile 
Celor Zece Porunci. Ei au primit Tora 
întreagă, nu numai Cele Zece Porunci 
(Decalogul), ci şi cele 613 Porunci ale ei 
(TaRYaG Miţvot). Dumnezeu le-a predat 
Tora, iar obligaţia lor a fost nu numai să 
o păstreze, ci şi să respecte poruncile ei. 

Îmi amintesc un catren al epigramis-
tului B. Spic (respectiv Bernard Spiegel,  
care mi-era rudă), activ la Comunitatea 
Evreilor din Bucureşti la începutul anilor 
1970. Epigrama, care a circulat prin viu 
grai (atunci nu putea fi publicată), plă-
cuse fostului şef-rabin dr. Moses Rosen 
şi soţiei sale Amalia Rosen, atunci când 
şef-rabinul se străduia să atragă spre Co-
munitate cât mai mulţi evrei şi să-i facă să 
înţeleagă conţinutul şi sensul iudaismului. 
Epigrama se referea la un evreu căruia îi 
plăcea să se plimbe cu un Sul de Tora în 
braţe în sinagogă, de la şi spre Chivotul 
Sfânt: „Tu, ce eşti un bun evreu, / Un lucru 
trebuie să ştii: / Tora ca s-o duci nu-i greu; 
/ Mult mai greu e ca s-o ţii”. 

Ce înseamnă „să ţii Tora”? Răspun-

sul este: să respecţi poruncile 
ei cu stricteţe! Atât poruncile 
negative, respectiv ceea ce 
este interzis de a face, cât şi 
cele pozitive, respectiv ceea ce 
trebuie îndeplinit. Rabinul pro-
fesor universitar (de biochimie!) 
Yeşayahu Leibowitz, de la Uni-
versitatea Ebraică din Ierusalim, 

binecunoscut în anii 70-80 ai secolului 
precedent, afirma în mod deschis că 
iudaismul înseamnă miţvot. Obişnuia 
să citeze din RaMBaM (Maimonide) şi 
afirma spiritul raţionalist (şi nu mistic) al 
iudaismului. Trimiterea lui Maşiach (Me-
sia) este problema lui Dumnezeu. Omul 
trebuie să spere acest lucru, dar nu se 
poate amesteca. El trebuie doar să-şi 
facă datoria, respectiv să îndeplinească 
Cele 613 Porunci ale Torei. Este rapor-
tul între Dumnezeu şi om, care poate fi 
interpretat sub forma filosofiei dialogului 
„Eu şi Tu”, prezentat de Martin Buber. Se 
ajunge la ideea Revelaţiei aşa cum o vă-
zuse Moses Mendelssohn şi o explicase 
în cartea „Ierusalim”.

Predarea Torei a reprezentat Revo-
luţia Spirituală pentru poporul lui Israel. 
Revoluţia Spirituală a urmat revoluţiei 
naţionale, înfăptuită tot la decizia lui Dum-
nezeu, eliberarea din robia egipteană şi 
ieşirea din Egipt, din casa robiei. Nu era 
de ajuns ca foştii robi să iasă în libertate. 
Ei trebuiau să primească un cod moral 
şi social pe baza căruia să se comporte. 
Acest cod este Tora. Ea le-a fost dată de 
Dumnezeu oamenilor pentru binele lor. 
A respecta poruncile Torei nu înseamnă 
„a face un serviciu” lui Dumnezeu înde-

plinind voinţa Lui, ci a face lucruri bune 
pentru om; aceasta este pentru binele 
omului. Predarea Torei a însemnat şi 
alegerea poporului lui Israel de către 
Dumnezeu pentru a purta cuvântul Lui 
în rândul popoarelor lumii.

Predarea Torei a avut loc după 49 de 
zile de la Ieşirea din Egipt. Calendarul 
ebraic nu menţionează data ei exactă. 
Tora cere numărătoarea a şapte săp-
tămâni întregi de la ieşirea din prima zi 
de Pesah, respectiv 49 de zile, pentru a 
ajunge la data ei. De aceea, această săr-
bătoare este numită Hag HaŞavuot (Săr-
bătoarea Săptămânilor), alături de Hag 
Matan Tora (Sărbătoarea Predării Torei). 
Este una dintre cele trei sărbători în care 
avea loc pelerinajul evreiesc la Templul 
de la Ierusalim, dar, spre deosebire de 
Pesah şi Sucot, ea durează numai o zi 
(în afara Ereţ Israel – două zile). Această 
zi de sărbătoare include şi alte aspecte, 
în majoritatea lor agricole, şi este men-
ţionată în cinci pericope ale Torei, cu 
şapte nume. În afară de Hag HaŞavuot 
şi Hag Matan Tora ea este numită Hag 
HaKaţir (Sărbătoarea Secerişului), Yom 
HaBikurim (Ziua Primelor Roade), Yom 
HaChamişim (Ziua a Cincizecea), Aţeret 
(Adunarea), Yom Kahal (Ziua Obştii). În 
această zi este citită Cartea Rut, care 
menţionează genealogia regelui David, 
nepotul moabitei Rut care s-a alăturat po-
porului lui Israel. Este şi obiceiul decorării 
sinagogilor cu ramuri verzi. 

Anul acesta, 5779, Şavuot se cele-
brează pe 9-10 iunie (6-7 Sivan).

Hag Şavuot Sameach, tuturor!
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

La Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” (UAIC) 
din Iaşi a avut loc recent conferinţa „Terra Iudaica: perspective 
literare, culturale şi istorice asupra constelaţiei evreieşti din 
Bucovina şi Galiţia”, organizată de Centrul de Cercetare a 
Culturii Germane – afiliat Catedrei de Germanistică a UAIC –, 
prin echipa condusă de prof. univ. dr. Andrei Corbea-Hoişie şi 
lect. univ. dr. Francisca Solomon. Din comitetul de organizare 
au făcut parte conf. univ. dr. Ion Lihaciu (decanul Facultăţii de 
Litere a UAIC), lect. univ. dr. Ana-Maria Pălimariu şi drd. Mă-
dălina Tvardochlib.

Evenimentul se înscrie într-un proiect mai amplu al partene-
riatului UAIC cu Universitatea din Haifa, „Comunităţi de învăţare 
despre iudaismul din Galiţia şi Bucovina”, derulat de Centrul 
pentru Studierea Holocaustului, din Haifa, proiect finalizat prin 
această conferinţă şi, în viitor, printr-un volum bilingv german-
englez care să reunească studiile prezentate în cadrul ei, a pre-
cizat Andrei Corbea-Hoişie, moderatorul sesiunii de deschidere.

În prima zi a evenimentului profesorii Moshe Idel, Alexandru-
Florin Platon şi Carol Iancu au susţinut trei conferinţe. Prof. univ. 
dr. Moshe Idel, de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, a oferit 
o prelegere cu titlul „O lumină ce se stinge”, în care a realizat 
o introducere în istoricul hasidismului, accentuându-i particu-
larităţile. Printre acestea se numără flexibilitatea (capacitatea 
acestei mişcări de a se adapta mai ales în micile comunităţi), 
oralitatea (contactul direct al hasizilor cu oamenii) şi preferinţa 
faţă de limba idiş.

Prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon, de la UAIC, a supus 
atenţiei tema „Stigmat corporal şi antisemitism. Recitindu-l pe 
Sander L. Gilgman”, prin analiza stereotipurilor fizionomice 
antisemite şi antiiudaice şi corelarea lor cu teoriile lui Gilgman 
despre corp, care postulau continuitatea trup-suflet.

Prof. univ. dr. Carol Iancu, de la Universitatea din Montpellier, 
a pornit de la cartea sa, reeditată recent la Ed. Hasefer într-o 
formă revizuită şi adăugită, „Miturile fondatoare ale antisemi-
tismului. Din Antichitate până în zilele noastre”, dezvoltându-i 
subiectul în direcţia cazului Bucovinei şi al Galiţiei. El a oferit 
o incursiune în istoricul cuvintelor „mit”, „antisemitism”, „antiiu-
daism”, „iudeofobie” şi a trecut în revistă principalele acuzaţii 
aduse evreilor în Evul Mediu şi în epoca modernă.

A doua zi, cinci paneluri – moderate de Andrei Corbea-Hoi-
şie, Francisca Solomon, Cristina Spinei, Ana-Maria Pălimariu, 
respectiv Ion Lihaciu, au grupat tematic direcţii de cercetare 
precum: istorie şi cultură bucovineană, presa evreiască din 
Europa de Est, viaţa evreiască din Bucovina şi Galiţia, literatura 
idiş şi germană.

Primei teme i-au fost subsumate comunicări de substanţă 
ca: „Arta pietrelor funerare din Bucovina de Sud – un patrimoniu 
prea puţin cunoscut şi deloc exploatat?” (conf. univ. dr. Felicia 

Waldman, Universitatea din Bucureşti), „Orfanii Holocaustului. 
Destine din Bucovina de Sud” (dr. Anca Tudorancea, cercetător 
şi secretar ştiinţific al CSIER), „Integrare socio-economică şi 
participare politică la evreii din Bucovina” (prof. univ. dr. Mihai-
Ştefan Ceauşu, UAIC), „O stea călăuzitoare pentru tineretul 
evreiesc. Importanţa culturală a asociaţiei cernăuţene Morgen-
rojt” (drd. Iulia Petrin, UAIC).

A doua temă a fost ilustrată riguros şi incitant, atât prin dis-
cuţia despre „începuturile presei evreieşti din România” (conf. 
univ. dr. Ion Lihaciu, UAIC), cât şi prin studiul de caz „Czernowi-
tzer Morgenblatt – purtător de cuvânt al evreilor bucovineni şi 
mai mult decât atât” (lect. univ. dr. Ioana Rostoş, Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava) şi prin schimbarea registrului 
stilistic, păstrând ţinuta academică a expunerii: „Umor şi satiră 
în vremuri de restrişte. Periodice umoristice de limbă idiş pu-
blicate în Bucovina posthabsburgică” (lect. univ. dr. Francisca 
Solomon, UAIC).

A treia temă a fost tratată atât diacronic, evolutiv (dr. Lucian-
Zeev Herşcovici, de la Biblioteca Naţională a Israelului, tema: 
„Din Galiţia şi Bucovina în România: influenţa mişcării Haskala 
din Galiţia şi Bucovina asupra evreilor din România în deceniile 
6-8 ale secolului al XIX-lea”), cât şi sincronic, static (conf. univ. 
dr. Camelia Crăciun, Universitatea din Bucureşti: „Contribuţia 
intelectualilor galiţieni la modernizarea vieţii evreieşti din spaţiul 
românesc în secolul al XIX-lea”). Un studiu de caz a fost oferit 
de dr. Nora Chelaru, cercetător asociat al UAIC („Dusza Czara 
Rosenkrantz – întruchiparea cosmopolitismului bucovinean”).

Ultima temă a beneficiat de un studiu teoretic aparţinându-i 
prof. univ. dr. András Balogh, de la Universitatea „Babeş-Bolyai” 
din Cluj (despre graniţele imaginare ale Galiţiei şi schimbările 
de paradigmă survenite în literatura germană din acest spaţiu 
cultural), urmat de analize literare pertinente asupra operei 
lui Iţic Manger –„«Simbioză» culturală germano-românească-
evreiască în traduceri ale baladelor lui Iţic Manger” (lect. univ. 
dr. Ana-Maria Pălimariu, UAIC) şi „Jocul de-a copilăria şi scena 
măcelului: Cartea Raiului de Iţic Manger” (lect. univ. dr. Cristi-
na Spinei, UAIC) – şi a operei lui Edgar Hilsenrath: „Imaginea 
ideală a ştetl-ului în romanul Nacht de Edgar Hilsenrath” (drd. 
Ionuţ Irimiea, UAIC).

Concluziile colocviului au fost formulate de profesorii Andrei 
Corbea-Hoişie, Carol Iancu şi Alexandru-Florin Platon. Ei au 
subliniat că scopul evenimentului a fost atins, prin dedicarea 
conferenţiarilor faţă de cercetare şi nivelul înalt al comunicări-
lor, care au scos la iveală nume noi şi idei noi. Lucrările vor fi 
reunite într-un volum tematic al revistei „Contribuţii ieşene de 
germanistică”, volum care va purta titlul conferinţei desfăşurate 
de-a lungul acestor două zile.

CLAUDIA BOSOI

Intrarea în mormântul rabinului 
Shimon bar Kochba



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 538-539 (1338-1339) - 1 – 31 Mai 2019  11

Ziua Nonagenarului – o celebrare a vieţii

Ion Ianoşi, un intelectual de rară calitate

25 de ani de la intrarea în posteritate  
a şef-rabinului dr. Moses Rosen z.l. 

n  Ing. ADELA HERDAN, preşe-
dinta C.E. Ploieşti, se 
remarcă prin chibzu-
inţă în gospodărirea 
bunurilor comunita-
re, grijă faţă de cei 
bătrâni şi singuri, 
având inerente pro-
bleme de sănătate, 
implicare în tot ce în-
seamnă prezervarea 
patrimoniului sacru, 

atât în comunitatea ploieşteană, cât şi 
în obştile arondate: Sinaia, Câmpina, 
Târgovişte. Buna întreţinere a lăcaşuri-
lor de cult, ordinea şi curăţenia sunt, în-
deosebi, vizibile pentru oricine vizitează 
comunitatea. Este gazdă ireproşabilă 
faţă de oaspeţii comunităţii.
n  Prof. SORIN GOLDA, preşe-

dintele CE Suceava, 
dovedeşte prin tot ce 
face că este un lider 
comunitar de suc-
ces: bun organizator, 
dedicat comunităţii, 
cultivând bune relaţii 
cu autorităţile locale, 
reprezentanţii culte-
lor, ai organizaţiilor 
de minorităţi naţio-
nale, a reuşit să restaureze Sinagoga 
Gah, să atragă membrii comunităţii 
spre participarea la manifestări cultura-
le, sărbători religioase. A găzduit, ală-
turi de C.E. Rădăuţi, prima ediţie a Zilei 
Limbii şi Teatrului Idiş. Cum e şi firesc 
zonei, este adept al multiculturalităţii. 

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi 

născuţi în luna iunie

Primul lucru pe care-l face Moşe, re-
întors în Egipt ca să organizeze strategia 
eliberării din robia egipteană, misiune în-
credinţată de Dumnezeu, este să cheme 
la sfat bătrânii din Casa lui Israel: „Du-te, 
strânge bătrânii lui Israel şi spune-le: 
«Vă voi scoate din suferinţa Egiptului...»” 
(Exod, 3-16). Faptul dă dimensiunea con-
sideraţiei acordate în iudaism experienţei 
de viaţă. 

Ziua Nonagenarului, instituită din 
iniţiativa preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, şi sărbătorită pentru prima oară în 
ajun de Pesah 5779, devine o reafirmare 
contemporană a statutului celor bătrâni: 
consultanţi ai conducătorilor în decizii ca-
pitale. O celebrare a vieţii, cum e întreaga 
istorie a evreilor, care se desfăşoară la 
timpul prezent, fiindcă atinge personalita-
tea fiecărei generaţii, rolul ei în societate. 
De nu s-ar sprijini pe memorie – scrisă 
şi orală – evreul n-ar mai fi evreu, pur şi 
simplu n-ar mai fi. 

Bătrâneţea reclamă trânta cu exis-
tenţa mai mult, poate, decât anterioarele 
cicluri de viaţă. „Comunitatea noastră, 
mică numeric –, spunea preşedintele 
CEB, ing. Paul Schwartz, în deschiderea 
festivităţii de la Templul Coral – numără 
143 de nonagenari. O cifră care spune 
mult despre vigoarea ei”. Oameni încer-
caţi, care au trăit Holocaustul, au rezistat 
totalitarismului. Ţin pasul prefacerilor so-
ciale de după ’90, se pliază tehnologizării 
intrate în cotidian.

Se vorbeşte mult astăzi despre „îm-
bătrânirea activă”, mod de viaţă la care 
F.C.E.R. este campion. Unii bătrâni o 
pun în practică din proprie iniţiativă: fac 
voluntariat. O acţiune în care sunt mult 
implicate DASM, JOINT, JCC-urile. Alţii 
sunt stimulaţi spre deschidere socială 
prin oferte atractive organizate de DCAM. 
Festivitatea, organizată de F.C.E.R. 
şi CEB, a fost moderată de directorul 
MEFALE, vicepreşedintele CEB, Silvian 
Horn. 

Pentru dr. Aurel Vainer, Ziua No-
nagenarului a fost un prilej pentru a-şi 
schiţa propria-i concepţie de viaţă, „cât 
timp exişti, să vezi, să asculţi, să acţio-
nezi”, aplicare a unui aforism talmudic: 
cât timp arde lumânarea, trebuie s-o 
veghem. Vorbitorul a retrăit sărbătoarea 
ajunului de Pesah în şteitl-ul copilăriei: 
„Eu eram mezinul familiei, de aceea, de 
Seder, mie-mi revenea misiunea să zic 
Ma Niştana. Era o mare bucurie pentru 
mine să pun tatei întrebările declanşa-
toare ale Hagadei”. Apărea în scenă 
de ce-ul, semnul de întrebare, simbol-pi-
vot în gândirea iudaică. A fost un eventual 
punct de pornire pentru un eseu despre 
frumuseţe: „Nonagenarul, degustător de 
literatură, arte, interesat de descoperiri 
ştiinţifice, atent la frământările sociale, 
poate fi frumos”.

Consideraţii optimiste despre „vâr-
sta eroismului” au venit şi din partea 
nonagenarilor, care au primit certificate 

festive celebrând 
împlinirea a nouă 
decenii de viaţă. 
Atingerea pragu-
lui de 90 de ani 
e motiv de bilanţ, 
unul pozitiv, în ca-
zul lui Miron Băltă-
ţeanu: social – 66 
de ani de muncă 
în construcţii; fa-
milial – 60 de ani 
de căsnicie, copii, 
nepoţi, un străne-
pot pe drum. Împlinirea vârstei de 90 
de ani mai înseamnă să te raportezi la 
mentori, părinţi naturali şi spirituali, ghizi 
ai încrederii că reuşita profesională vine 
din bucuria de a învăţa şi munci. A fost 
opinia jurnalistului de radio Solomon Flo-
rian, coleg cu noi la RE, după pensionare. 
La propunerea lui, a fost ţinut un moment 
de reculegere în memoria fostului său 
coleg de şcoală, rabinul Efraim Guttman 
z.l., care, în timpul pogromului din 1941, 
la Bucureşti, şi-a pierdut fraţii mai mari, 
Iancu şi Iosef; tatăl, rabinul Zvi Guttman, 
supravieţuind printr-o minune. 

Osy Lazăr, preşedinte al CEB între 
1988-2009, a evocat momentul ’89 pentru 
comunitate, când a organizat echipe de 
voluntari care să viziteze asistaţii locuind 
în zonele sensibile ale Bucureştiului. A 
vorbit despre implicarea în restaurarea 
Sinagogii Mari devenite, azi, Muzeu al 

Holocaustului şi spaţiu pentru acţiuni cul-
turale, comemorative, religioase ale CEB. 

Toma George Maiorescu, scriitor im-
portant al generaţiei sale, a interpretat un 
poem – reportaj liric despre ameninţările 
extremismului contemporan în ascensiu-
ne –, oferind un exemplu de longevitate 
creatoare. Rememorând clipe decisive de 
viaţă, medicul pediatru Carol Moisescu a 
luminat faţete mai puţin cunoscute din ac-
tivitatea Centralei Evreieşti, care l-a ajutat 
să-şi plătească taxele la Liceul evreiesc 
„Cultura B” în anii legislaţiei rasiale. În 
aceeaşi perioadă, a fost maltratat de un 
legionar, provocându-i leziuni interne cu 
consecinţe în timp. Avea să-i îngrijească 
nepotul bolnav, după război. A stopat 
epidemii de rujeolă, encefalită, oreion. 
După pensionare, a lucrat o vreme la 
CAjM. Pompiliu Sterian a salutat iniţiativa 
organizării unei Zile a Nonagenarului, prin 
care experienţa de viaţă a celor bătrâni 
poate fi sprijin pentru cei tineri. Pentru 
Silviu Popa, recunoştinţa s-a manifestat 
în fapte: donaţii făcute comunităţii. 

Numitor comun al tuturor rostirilor: 
ajutorul comunităţii – instrument de pre-
lungire a vieţii trăite cu demnitate.

Preşedintele CEB, ing. Paul Schwartz,  
a mulţumit sponsorilor: Fundaţiei „Filder-
man” – preşedinte, ing. Albert Kupferberg; 
manager, Janina Ilie; echipei de colabora-
tori: Tatiana Zadoina, Jean Bercu, Ileana 
Ghenciulescu, Robert Hodorog.

A fost o zi cu daruri şi muzică pentru 
sărbătoriţi, o zi cu aplauze şi flori pentru 
soprana Daniela Bucşan şi tenorul Andrei 
Mihalcea. 

IULIA DELEANU

I s t o r i a 
p o s t b e l i -
că a obştii 
e v r e i e ş t i 
din Româ-
nia nu poa-
te fi înţelea-
să, în toată 
complexita-
tea ei, fără 
a ţine sea-
ma de per-
sonalitatea 

celui care a remodelat-o după dezastrele 
Holocaustului, în condiţiile deloc uşoare 
ale totalitarismului comunist: şef-rabinul 
dr. Moses Rosen. Devenit lider spiritual 
în 1948, anul naţionalizării, reformei 
învăţământului, reformei sanitare, în 
care se pierdeau proprietăţi comunitare 
evreieşti – imobile, şcoli, spitale –, într-un 
moment în care comunităţile erau de-
structurate, unele efectiv distruse, primul 
lucru întreprins de şef-rabin este să facă 
ordine. Reorganizează comunităţile, le 
înzestrează cu lideri care să repună în 
funcţiune sinagogile, convinge autorităţile 
să permită înfiinţarea cursurilor de Tal-
mud Tora, conştient că educaţia iudaică 
înseamnă continuitatea iudaismului în 
România. Este singurul conducător spiri-
tual al evreimii din spatele Cortinei de Fier 
care reuşeşte asta. Înţelege că Aliaua 
va lua amploare, de aceea la cursuri se 
predă Tanah, legat de istoria evreilor; se 
predă ebraica. Are de înfruntat rezistenţa 
oficialităţilor, care promovau ateismul, şi 

a C.D.E.-ului, care avea misiunea de a 
aplica în viaţa evreiască orientările po-
litice ale zilei.

1948 este şi anul proclamării inde-
pendenţei statale a Israelului. Păstrarea 
legăturilor cu şefii de misiune diplomatică 
israelieni în România este o constantă 
pentru el, cu rol important în strângerea 
legăturilor între evreii din România şi 
Israel, între România şi Israel. Intervine 
la autorităţile române pentru asigurarea 
paşapoartelor şi vizelor de plecare. Evreii 
din fosta URSS făceau Alia via România. 

Până la înfiinţarea, în 1956, a Revistei 
Cultului Mozaic – an simptomatic, când 
are loc primul seism în blocul comunist, 
revoluţia din Ungaria –, şef-rabinul folo-
seşte amvonul pentru a-şi promova în 
public ideile privind centralitatea naţiona-
lă şi spirituală a Israelului pentru poporul 
evreu. În condiţiile de izolare impuse în 
epocă, revista, unde scrie regulat, devine 
mijloc de informare pentru evreii din Est, 
comunicare cu Vestul.

Un reper însemnat în opera sa soci-
ală este readucerea Joint-ului în ţară, în 
1967, după ce cumulează funcţia de şef-
rabin cu aceea de preşedinte al F.C.E.R. 
Este începutul funcţionării sistemului 
comunitar de asistenţă socială şi medica-
lă. Sunt înfiinţate 12 restaurante rituale, 
5 cămine pentru vârstnici, se asigură 
asistenţă la domiciliu: alimente, îmbră-
căminte, medicamente, consultaţii celor 
bolnavi, bătrâni, singuri, supravieţuitori ai 
Holocaustului. Ia fiinţă Centrul de Ajutor 
Medical. Toate, cu sprijinul Joint-ului.

Spre sfârşitul anilor ’70, într-una din 
sinagogile salvate de el de la distrugerea 
prevăzută de planul de sistematizare 
a Capitalei, face Muzeul de Istorie a 
Evreilor din România. În 1977 înfiinţează 
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din 
România, unde începe să funcţioneze şi 
Editura Hasefer, până la existenţa de sine 
stătătoare, după 1990. Iniţiază cicluri de 
conferinţe pe teme iudaice în Bucureşti 
şi în ţară.

Este implicat în activitatea marilor or-
ganizaţii evreieşti internaţionale: membru 
executiv al CME, din 1948 în 1992; prin-
tre fondatorii Casei Diasporei în Israel; 
membru în Consiliul de Conducere al 
Universităţii Ebraice din Ierusalim. 

Acţionează pentru binele României în 
lume, cu merite în menţinerea relaţiilor di-
plomatice ale României cu Israelul, după 
războiul din ’67, singura ţară din lagărul 
socialist astfel poziţionată; obţinerea 
Clauzei naţiunii celei mai favorizate; pri-
mirea de ajutoare din partea organizaţiilor 
evreieşti americane şi a marilor donatori 
după inundaţiile din 1970 şi 1975, cutre-
murul din 1977. Împreună cu regretatul 
Patriarh Justinian, şef-rabinul Rosen 
este cofondator al ecumenismului în 
România. Condamnă public manifestări 
antisemite în epoca Ceauşescu. În 1992 
devine Membru de Onoare al Academiei 
Române.

A fost un conducător care a facilitat 
Aliaua masivă şi, totodată, a menţinut viu 
iudaismul în România.

Să îi fie amintirea binecuvântată! (I.D.)

Ion Ianoşi (n. John Maximilian Steinberger, 1 mai 1928, 
Braşov – 1 iulie 2016 Bucureşti) a fost eseist, scriitor, filozof, 
estetician, teoretician, traducător, specialist în literatura româ-
nă şi rusă. Provenea dintr-o familie avută. Vorbea maghiara, 
germana, dar, înainte de toate, româna. 

În perioada antonesciană a fost îndepărtat din învăţământ, 
recuperând anii de studiu după 1945. A predat la Cluj, ca lector 
universitar, a studiat apoi istorie literară şi filozofie la Sankt 
Petersburg. A activat în PCR. Nu de mult, Mircea Mihăieş i-a 
reproşat postum trecutul de „activist”.

Ianoşi a apreciat pozitiv experienţa Şcolii de la Păltiniş, a 
lui Noica.  A corespondat şi a colaborat cu intelectuali precum 
Belu Zilber, Constantin Noica, Henri Wald, Alexandru Dragomir, 
Radu Cosaşu, Gabriel Liiceanu, Zigu Ornea.

Scriele sale sunt concepute în spirit general umanist, fără 
maniheism, sentinţe, au acoperire în istoria gândirii româneşti. 
În 2001 a devenit Membru de Onoare al Academiei Române.  

Anul 2008 a fost declarat de foruri europene ANUL ION  
IANOŞI.

Opera sa este vastă. Menţionăm selectiv: Romanul monu-
mental în secolul XX (1963); Thomas Mann (1965); Dostoiev-
ski – tragedia subteranei (1968); Dialectici şi estetici (House, 
1971); Romanul oraşului Leningrad (1972); Alegerea lui Iona 
(1974); Poveste cu doi necunoscuţi - Dostoievski şi Tolstoi 
(1978); Hegel şi arta (1980); Nearta (vol. I şi II, 1982 şi 1985); 
Sublimul în estetică (1983); Izvoare biblice (1991);  O istorie a 
filosofiei româneşti (1996); Constantin Noica între construcţie 
şi expresie (1998). O menţiune specială pentru Internaţionala 
mea. Cronica unei vieţi (2012).

Premii:1963 – Premiul de critică şi istorie literară al Uniunii 
Scriitorilor; 1978 – Premiul „Simion Bărnuţiu” al Academiei 
Române; 1980 – Premiul pentru eseu, publicistică şi reportaj 
al Uniunii Scriitorilor; 1985 – Premiul de critică, eseu, istorie 
literară al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. (B.M.)
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Pentru că nimic nu e întâmplător şi 
pentru că viaţa lucrurilor – ca şi a oame-
nilor – poate căpăta turnuri imprevizibile, 
obiecte vechi deţinute de C.E. Brăila şi 
nevalorificate în vreun fel au fost donate 
Teatrului „Maria Filotti” (TMF) din localita-
te (mobilier, diverse obiecte casnice), fiind 
folosite imediat în scenografia celor două 
spectacole ce au avut recent premiera: 
„True West”, în regia lui Vlad Cristache, 
şi „Doi pe un balansoar”, în direcţia de 
scenă a lui Victor Ioan Frunză şi sceno-
grafia Adrianei Grand.

Lucian Sabados, managerul TMF, a 
subliniat importanţa gestului Comunităţii 
Evreieşti:  „Doresc să evidenţiez un gest 
extrem de simplu, aproape normal în 
vremuri normale. Teatrul nostru a primit o 
donaţie importantă de mobilier şi recuzită 
vintage de la un partener şi prieten tra-
diţional al său, Comunitatea Evreilor din 
Brăila. S-ar zice că este ceva banal, obiş-

nuit, dar gestul este unul cu o încărcătură 
sentimentală, simbolică şi emoţionantă 
deosebită! Mai ales în vremurile noas-
tre… Mulţumiri şi recunoştinţă doamnei 
Nadia Ustinescu, preşedinta Comunităţii 
Evreilor din Brăila, şi, de fapt, tuturor 
membrilor Comunităţii! Aceste minunate 
mărturii ale trecutului vor da şi mai mare 
autenticitate şi forţă de convingere celor 
două premiere teatrale ce beneficiază de 
aceste speciale cadouri”. 

Este adevărat şi că buna relaţie dintre 
echipa teatrului brăilean şi Comunitatea 
Evreiască s-a cimentat şi în ediţiile deo-
sebite ale Festivalului (devenit interna-
ţional în ultimii ani) „Mihail Sebastian”.

Coroana reginei sărbătorilor  
Pesah în Oraşul cu Salcâmi

În seara zilei de 19 aprilie s-a des-
făşurat Seder Pesah în C.E. Brăila. La 

manifestarea tradiţională au participat 
65 de persoane, respectiv o parte din-
tre membrii familiei de evrei brăileni. Şi 
cum Pesah este considerată, pe bună 
dreptate, regina sărbătorilor tradiţionale 
evreieşti, cei prezenţi s-au simţit trataţi 
regeşte, ca şi cum pe capul fiecăruia s-ar 
fi aflat o strălucitoare coroană!  

Conform regulilor stabilite de mii de 
ani, ansamblul de rituri a fost urmat şi 
respectat de participanţi sub îndrumarea 
oficiantului de cult Goldstein Suchar şi cu 
toţii au retrăit emoţia Ieşirii evreilor din 
Egipt şi miraculoasa eliberare. 

Cele mai plăcute momente ale cere-
moniei au fost căutarea Afikomanului, 
cei mai mici membri ai comunităţii fiind şi 
răsplătiţi conform tradiţiei, pentru că au 
găsit bucăţile de azimă ascunse, şi apoi 
finalizarea mesei cu un fragment simbolic 
de desert dăruit fiecărei persoane parti-
cipante la Seder Pesah. 

ARMANDA FILIPINE 

Decanul de vârstă al comunităţii băcă-
uane, Tulică Hoffman, a evocat memoria 
unuia dintre bunicii săi, Şmil Naftulea, 
luptător, la 1877, în Războiul de Indepen-
denţă a României. 

Şmil Naftulea, născut în comuna Răz-
boieni, Judeţul Neamţ, s-a remarcat prin 
bravură pe câmpul de luptă, pentru care a 
fost înaintat la gradul de sergent major în 
Corpul 2 al Armatei Române, a fost distins 
de regele Carol I cu Diplomă de Merit şi 
a primit cetăţenia română. Nepotul lui a 
pus la dispoziţia CE Bacău documentul 
de încetăţenire: „În conformitate cu Le-
gea adoptată în octombrie 1879 pentru 
naturalizarea israeliţilor care au servit 
sub drapel în timpul Războiului pentru 
Independenţă, se acordă soldatului din 
Regimentul 2 de Roşiori Naftulea Şmil 
toate drepturile civile şi politice de Cetă-
ţean Român”, se arată în document. Actul 
de încetăţenire a fost semnat de regele 

Carol I, „din graţia lui Dumnezeu şi prin 
voinţa naţională, Domn al Românilor”, şi 
de ministrul secretar de stat, preşedinte 
al Consiliului de Miniştri, I.C. Brătianu.

„Săptămâna altfel”
În cadrul Târgului Firmelor de Exer-

ciţiu, de la Centrul de Afaceri şi Expo-
ziţii „Mircea Cancicov”, manifestare de 

amploare pentru încurajarea spiritului 
antreprenorial al tinerilor, au fost invi-
tate să ia parte şi organizaţii locale ale 

minorităţilor naţionale. Dintre standurile 
gastronomice, cel al Uniunii Armenilor din 
România – filiala locală, şi cel al CE Ba-
cău, cu humântaşen pregătite de Doiniţa 
Brif, s-au bucurat, cu precădere, de apre-
cierea vizitatorilor. Iniţiativa de participare 
a elevilor de la Colegiul Economic „Ion 
Ghica” a aparţinut directorului adjunct, 
prof. Gabriel Stan. Evenimentul a fost 
reflectat în „Ziarul de gardă” din 12 aprilie 
2019, unde a fost subliniată implicarea 
unor reprezentanţi ai mediului academic 
în buna desfăşurare a evenimentului. 

Tot în „Săptămâna altfel”, elevi de 
gimnaziu de la Şcoala din Săuceşti, Ju-
deţul Bacău, şi de la Şcoala din Plosca, 
Judeţul Teleorman, au vizitat Muzeul de 
Istorie a Evreilor din Bacău şi cele două 

Sală 
arhiplină  

de Seder Pesah

Cine suntem, de unde venim 
şi ce reprezentăm

Ambianţă perfectă de Seder

Deşi porunca de a ne aminti de Exod 
se aplică „în fiecare zi din viaţa noastră”, 
de Pesah nu este de ajuns să ne amintim, 
ci trebuie să spunem povestea Exodului 
şi să „vorbim” despre ea pe îndelete.

Membrii CE Satu Mare au fost împre-
ună ca o familie la Sederul de Pesah,  
în tr-un cadru festiv, pe măsura eveni-
mentului.

Pesah, cu Hagada în centru, spune 
fiecărui evreu trei lucruri: cine este, de 
unde a venit şi ce reprezintă. Masa 
tradiţională, întâlnire a membrilor dor-

nici de a fi 
îm preună, a 
fost scopul 
declarat al 
C o m i t e t u -
lui de con-
d u c e r e  a l 
Comunităţii, 
cu sprijinul 
Federa ţ ie i 
C o m u n i -
taţilor Evre-
i e ş t i  d i n 
România.

   În publi-
caţia sătmăreană „Informaţia Zilei”, din 
19 aprilie 2019, ajun de Pesah 5779, a 
fost publicat un interviu cu preşedintele 
CE Satu Mare, Adrian Beşa, care a vorbit 
despre semnificaţia Seder-ului (Ordine), 
a sărbătorii de Pesah (eliberarea evrei-
lor din robia egipteană) şi a simbolurilor 
gastronomice de pe cheara. 

ADRIAN BEŞA
preşedinte CE Satu Mare

Majoritatea membrilor comunităţii şi 
invitaţii sosiţi au avut, la intrarea în sala 
unde s-a organizat Sederul, o plăcută 
supriză, creată de ambianţa în care a fost 
pregătită sărbătoarea: o iluminare feerică, 
tradiţionalele bucate care se servesc de 
Seder, o atmosferă caldă şi prietenoasă 
şi bucuria revederii între participanţi.

În Hagada există un paragraf sem-
nificativ, când cel mai tânăr membru al 
familiei se adresează celui mai vârst nic 
cu întrebarea: „De ce această seară 
se deosebeşte de toate celelalte?” 
Parafrazând, ne-am întrebat după petre-
cerea evenimentului: „De ce acest 
Pesah 5779 se deosebeşte de aceeaşi 
sărbătoare din anii precedenţi? Răspun-
surile sunt evidente: pentru că familia 
comunităţii există poate mai unită ca 
oricând; pentru că ne-am adunat ma-
joritatea membrilor din Sibiu şi Mediaş; 
pentru că am întâmpinat această zi 
însorită, în mod excepţional faţă de 
cele anterioare, cu bucuria de a simţi că 
renaştem odată cu natura înflorită; pen-
tru că alături de noi au venit şi prieteni, 
membri şi simpatizanţi.

 Sederul a început cu un salut adre-
sat participanţilor de către preşedintele 
comunităţii, după care tânărul Luca Barbu 

a citit din Hagada paragraful cu cele pa-
tru întrebări. Ca răspuns, preşedintele 
comunităţii a făcut un scurt istoric al 
evenimentelor de pe la anul 1645 î.e.n, 
amintind cum s-au desfăşurat cronologic 
ele şi cum, prin Voinţa Divină, au permis 
ieşirea din robia egipteană, Pesahul 
însemnând însă, mai ales, faptul că is-
toria omenirii a consfinţit astfel existenţa 
naţională a neamului israelit.

Pe parcursul desfăşurării Sederu-
lui s-a explicat simbolistica platoului 
tradiţional: cele trei azime, cartoful în-
muiat în apă sărată, rădăcinile amare, 
amestecul din nuci, mere şi vin, oul şi bu-
cata de carne. De asemenea, s-a amintit 
cum a evoluat sărbătorirea Pesahului 
de-a lungul anilor, semnificaţia cuvântului 
seder şi necesitatea ca sărbătorirea să se 
desfăşoare în spiritul trăirilor strămoşilor 
noştri din acele timpuri.

Pe măsura desfăşurării Sederului, 
după consumarea bucatelor de pe pla-
tou s-a servit un „IUH” cu matze ball şi 
carnea cu garnitură din legume şi cartofi, 
nelipsind nici salata de sfeclă roşie, care 
face parte din meniul tradiţional.

Păhărelul de vin – nu au fost cele 
patru obligatorii, în sensul explicaţiilor din 
Hagada –, a fost suficient ca să dezlege 
limbile participanţilor şi ca voia bună 
generală să domnească până la finele 
Sederului.

Sederul propriu-zis s-a încheiat cu 
urarea, devenită tradiţională, ca la cel 
din anul 5780 toţi cei prezenţi, dar şi cei 
care din varii motive nu au putut participa 
azi, să fim sănătoşi şi să ne întrunim cu 
toţii în pace, cu sănătate şi bucurii, iar 
comunitatea, deşi micşorată vizibil, să 
menţină tradiţia.

Ing. OTTO DEUTSCH
preşedinte C.E. Sibiu

ComunitAt i

(Continuare în pag. 25)

Coresp. HAINRICH BRIF
preşedinte CE Bacău

Timişoara

Satu Mare

Sibiu

Donaţie către Teatrul „Maria Filotti” Brăila

Evrei în Războiul de IndependenţăBacău

Începutul sărbătorii de Pesah a fost 
celebrat la Timişoara de 340 de membri 
ai comunităţii, în cele două seri de Seder. 
Sala „Prim-rabin dr. Ernest Neumann” 
s-a dovedit neîncăpătoare atât în 19, 
cât şi în 20 aprilie, când mesenii au dat 
dovadă de multă bunăvoinţă în a împărţi 
spaţiul limitat. Sărbătoarea a fost oficiată 
de Ervin Weinberger şi Tiberiu Hornung, 
care au condus desfăşurarea tradiţiona-
lă a acestui eveniment, citind întreaga 
Hagada. Este deja o tradiţie ca lor să li 
se alăture şi dintre participanţi şi aşa s-a 
întâmplat şi în acest an. În centrul serii au 
fost, din nou, numeroşii copii, care stau 
la masa festivă aflată la înălţime faţă de 
restul sălii. Avantajul este că astfel părinţii 
îi pot supraveghea chiar şi de la distanţă 
pe cei mici.

Între oaspeţii comunităţii s-au dis-
tins două personalităţi care de-a lungul 
timpului au dat dovadă de o deosebită 
prietenie faţă de comunitatea evreilor, 
deputatul Uniunii Sârbilor din România, 
Adnagi Slavoliub, şi deputatul Forumului 
German, Ovidiu Ganţ.

După repetiţiile săptămânale, Corul 
comunităţii, condus de Alexandru Fischer, 
a trecut prin tot repertoriul de Pesah. 
Micuţii au adresat întrebările tradiţionale, 
„Ma Nishtana?”, „Prin ce se deosebeş-
te?”, şi tot ei au răspuns, definind această 
seară specială. Este pentru ei prilej de 
a învăţa, de la o vârstă foarte fragedă, 
sensul şi esenţa celebrării. Preşedinta 
comunităţii, dr. Luciana Friedmann, le-a 
vorbit celor prezenţi despre felul în care, 
an de an, ni se schimbă viziunea asupra 
ideii de libertate. Cu timpul, învăţăm des-
pre „costul” său scump, despre valoarea 
sa reală, despre lupta de a o păstra şi 
astfel înţelegem de ce citim Hagada în 
fiecare an, retrăind dezrobirea noastră 
la milenii distanţă. (L.F.)
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Evreii tecuceni şi teatrul 
La Tecuci, la fel ca şi în numeroase 

alte localităţi din ţară, evreii şi-au adus 
o însemnată contribuţie la dezvoltarea 
patrimoniului economic, social şi mai 
ales cultural. În rândurile de faţă, doresc 
să readuc în prim plan un moment din 
viaţa teatrală a oraşului. Recent a apărut 
pe Facebook un material al neobositului 
profesor Viorel Burlacu, fost director al 
casei de cultură o mare perioadă de timp, 
care ne scoate din lada de documente 
ale anului 1957 un afiş al unui spectacol 
intitulat „Împărăţia lui Machidon”, pe un 
text scris de Tiberiu Vornic şi Ioana Pos-
tenicu. Piesa, pentru care casa de cultură 
obţinea în acel an premiul I pe ţară, a fost 
un succes cu totul şi cu totul deosebit 
pentru oraşul nostru. De remarcat, citind 
acest afiş, este faptul că din distribuţie 
făceau parte şi Levenzohn Hary, Michel 
Sandu, Faibis Rubin, Teleman Mişu, 
Nusu Aizic, Sandu Avram, Avram Lică. 
Dacă mai punem la socoteală şi faptul 
că director era Lutfac Eiber, ajungem la 
un total de opt evrei, participanţi la acel 
răsunător succes.

Un gând frumos, de sinceră recunoş-
tinţă, îndreptat spre cei ce au fost şi au 
reprezentat cu cinste oraşul Tecuci! 

IANCU AIZIC
preşedinte C.E.Tecuci

Concert în amintirea  
victimelor Holocaustului

La 11 aprilie 1945, trupele americane 
au eliberat Lagărul de concentrare Buche-
nwald, iar în 1953, guvernul RDG-ului a 
transformat în memorial fostul lagăr, care 
a fost renovat în întregime în anul 1991. 

„Nu putem 
schimba tre-
cutul şi nici 
n u  p u t e m 
repara gre-
şelile făcute, 
însă putem 
învăţa din cel 
mai întune-
cat capitol al 
istoriei noas-
tre”, a spus 
cance laru l 

german de atunci, Gerhard Schroder, la 
împlinirea a 60 de ani  de la eliberarea 
lagărului de la Buchenwald.

În deplin consens cu spusele citate 
mai sus, în 11 aprilie 2019, pianistul Da-
niel Ropotă a susţinut la Iaşi un recital 
comemorativ. „Este un proiect al meu 
care trimite la memorie, mărturisire, 
cinstire şi responsabilitate. El îmi oferă 
posibilitatea de a mă exprima muzical cu 
privire la ceea ce a însemnat Holocaus-
tul şi urmările pe care le-au avut actele 
antisemite şi xenofobe de atunci asupra 
lumii întregi. Este un eveniment prin care 
ne putem sensibiliza cu toţii asupra obli-
gaţiei pe care o avem ca astfel de fapte 

să nu se mai întâmple”, a spus pianistul 
în deschiderea recitalului său.

Daniel Ropotă este student în anul 
IV la Conservatorul Regal de Muzică din 
Manchester, Marea Britanie, unde studi-
ază pianul sub îndrumarea profesoarei 
Helen Krizos. Absolvent al Colegiului 
Naţional de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi, 
el a obţinut în anii de şcoală 24 de premii 
la concursuri naţionale şi internaţionale.

Recitalul comemorativ de la Iaşi a 
cuprins în program lucrări din creaţia 
compozitorilor Johann Sebastian Bach, 
Félix Mendelssohn Bartholdy, Dinu 
Lipatti, Claude Debussy şi Franz Liszt, 
interpretate cu mult har şi dăruire de 
tânărul pianist ieşean. 

În încheiere, Daniel Ropotă a adus 
deosebite mulţumiri profesorilor care 
au vegheat la instruirea sa şi publicului 
prezent la recital şi a subliniat: „Cinstirea 
acestei zile are o latură care mă implică 
şi dincolo de manifestarea artistică. Este 
un omagiu adus şi tuturor celor din familia 
mea, care au avut de suferit în vreun fel 
pentru că erau evrei sau basarabeni. 
Mărturiile rudelor şi ale bunicilor mei 
m-au inspirat şi îndatorat în acest sens. 
Prezenţa la recital a unor membri ai Co-
munităţii Evreilor din Iaşi este un mesaj cu 
putere de exemplu pentru toată lumea, în 
cinstirea zilei de azi, Ziua Internaţională a 
celor eliberaţi din lagărele de concentrare 
fasciste”.           MARTHA EŞANU

ComunitAt i
Iaşi Tecuci

Expoziţia „Iaşi – Oraş al spiritualităţii”
Sub egida Primăriei Municipiului Iaşi, 

Muzeul Municipal a organizat expoziţia 
„Iaşi – oraş al spiritualităţii”, în colaborare 
cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Epi-

scopia Romano-Catolică de Iaşi, Biserica 
Armeană din Iaşi, Biserica Ortodoxă 
Rusă de Rit Vechi din România-Filiala 
Iaşi, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România-Comunitatea Evreilor din Iaşi, 
Complexul Naţional Moldova, Muzeul de 
Istorie a Moldovei şi Centrul Municipal de 
Memorie Vizuală.

Vernisată în ziua de 18 aprilie 2019, 
expoziţia reuneşte pentru prima dată un 
valoros patrimoniu din colecţiile celor mai 
reprezentative culte din vechea cetate de 
scaun a Moldovei.

În deschidere, un grup de solişti din 
Corul Institutului Teologic a intonat Imnul 
României şi un grupaj de cântece patrio-
tice şi religioase. 

Mulţumind din inimă tuturor pentru 
prezenţa la deosebitul eveniment, dr. 
Aurica Ichim, managerul Muzeului Mu-
nicipal, a subliniat: „Fraternitatea umană 
cere de la noi, reprezentanţi ai muzeelor, 
ca şi ai religiilor, să construim punţi de 
pace între oameni pe baza credinţei în 
Dumnezeu. Pacea, ca să-şi poată lua 
zborul, are nevoie de cele două aripi: 
educaţia şi dreptatea. Într-un anotimp 
«delicat» al istoriei, marcat de conflicte 
şi indiferenţă, încercăm să transmitem un 
mesaj prin care să «demilitarizăm inimile» 
prin recursul la religie”. 

Expoziţia a fost prezentată de prof. 
univ. dr. Petronel Zahariuc, decanul 
Facultăţii de Istorie din cadrul Universi-
tăţii „Al. I. Cuza”, care a pus în evidenţă 
principalele valori de patrimoniu expuse.

Primarul Mihai Chirica a apreciat 
vernisajul expoziţiei „Iaşi-Oraş al spiritu-

alităţii” ca fiind o ceremonie de „sfinţire” 
a Muzeului Municipal, „muzeu ce tinde 
să devină, pe zi ce trece, o emblemă de 
prestigiu şi de mare interes pentru oraşul 
nostru”. La vernisarea expoziţiei au mai 
participat şi au luat cuvântul preot Andrei 
Atudori, consilier administrativ la Mitro-
polia Moldovei şi Bucovinei, din partea 
ÎPS Teofan, vicar episcopal Ştefan Lupu, 
decan al Facultăţii de Teologie Romano-
Catolică din cadrul Universităţii „Al. I. 
Cuza”, Benjamina Vladcovschi, secretar 
la Comunitatea Evreilor din Iaşi, Yeho-
shua Aharonovitch, rabin al comunităţii 
evreieşti ieşene şi al evreilor din Moldova, 
dr. Nazaryan Zareh, Comunitatea Armea-
nă Iaşi, dr. Lăcrămioara Stratulat, direc-
toarea Complexului Muzeal „Moldova”.

Toţi vorbitorii au avut cuvinte de apre-
ciere pentru această expoziţie ce pune 
în valoare tradiţiile spirituale ale Iaşiului 
şi arată că este posibilă o convieţuire 
paşnică, în bună înţelegere şi pace, 
deschizând tinerilor calea colaborării şi a 
prieteniei interetnice şi interconfesionale. 

Standul expoziţional al Comunităţii 
Evreilor din Iaşi, dominat pe fundal de 
imagini din interiorul Sinagogii Mari, 
recent reinaugurată şi redeschisă, a fost 

vizitat cu interes de participanţii la verni-
saj, a subliniat semnatara acestor rânduri, 
consilier la C.E. Iaşi.

Corul Societăţii Femeilor Ortodoxe 
Române din Iaşi a încheiat evenimentul 
cultural.

MARTHA EŞANU

Comunitatea Bulgarilor din Târgovişte 
a marcat începutul anului agricol 2019 
cu manifestarea laic-religioasă Paştele 

Cailor. Sărbătoare specifică bulgarilor, 
aceasta se desfăşoară după un anumit 
ceremonial.

Veniţi în zonă cu aproape 200 de ani 
în urmă, legumicultorii bulgari s-au aşe-
zat de-a lungul malului drept al Ialomiţei, 
folosind căruţe şi cai pentru lucrările agri-
cole. De Paştele Cailor, atelajele, frumos 
împodobite, şi participanţii, îmbrăcaţi în 
costume populare bulgăreşti, se adună 
în centrul a ceea ce azi a devenit un 
cartier târgoviştean, de unde, în alai, se 
îndreaptă spre biserica ortodoxă. Aici 
are loc un ceremonial religios, constând 
în binecuvântări pentru gospodari, cai şi 
pentru un an îmbelşugat în roade. Alaiul 
este însoţit de copii, şi ei îmbrăcaţi în 
costume naţionale, care  poartă coşuleţe 
cu pâinici special pregătite, oferite după 
ceremonial participanţilor, care le mănân-
că împreună cu caii.

Copiii participanţi la sărbătoare 
sunt elevii Şcolii Generale „Smaranda  

Gheorghiu”, cei care, la începutul anului, 
au celebrat sărbătoarea evreiască Anul 
Nou al Pomilor (TU BIŞVAT), în semn 
de respect pentru Elisa şi Iosif Samuel, 
fondatorii şcolii în care ei învaţă azi, când 
la Târgovişte nu mai există evrei.

  Momentul următor al festivităţii este 
defilarea atela-
jelor, în vederea 
premierii.

Caii, animale 
de povară, mari, 
puternici, frumos 
împodobiţi, trec 
prin faţa juriului 
care le evaluea-
ză prestaţia. Se 
constată, cu re-
gret, că an de an 
numărul anima-
lelor se reduce, 
fiind preferate 
utilajele moderne. Premiile sunt oferite 
în sala de festivităţi a Asociaţiei Bulgarilor 
ZAEDNO (Împreună). Urmează progra-
mul artistic: dansuri, muzică, recitări, 
oferite de ansambluri ale bulgarilor şi 
invitaţilor lor, români, romi, eleni.

Dacă veţi vizita Târgovişte, veţi con-
stata, probabil cu plăcere, că toate etniile 
din zonă sunt integrate, fără a fi asimilate, 
ba, mai mult, sunt susţinute şi încurajate 
să-şi conserve tradiţiile şi specificul etnic, 
bulgarii inaugurând, de curând, în sediul 
asociaţiei un mic muzeu etnografic, cu 
piese autentice, vechi. 

ILEANA GHENCIULESCU

Pesah 5779 Craiova

Paştele cailorTârgovişte

Comunitatea evreilor din Craiova a 
celebrat Pesah 5779. De Pesah se sărbă-
toreşte ieşirea din Egipt, actul de naştere 
al poporului evreu. E una din minunile 
care arată forţa lui Dumnezeu. În ceea ce 
priveşte obiceiurile înainte de Pesah, în 
toate casele se face curăţenie. „În seara 
de Pesah, de pe masă nu lipsesc mielul 
pascal, azima nedospită, ouăle fierte, 
rădăcinile amare şi vinul”, a precizat prof. 
univ. dr. Corneliu Sabetay, preşedintele 
Comunităţii evreilor din Craiova.

„După ceremoniile de la sinagogă, 
urmează în case Cina Pascală, numită 
Seder. Ea se desfăşoară după un ritual 
consacrat printr-o tradiţie foarte veche. 
În decursul Sederului se repovesteşte 
istoria evreilor care au plecat din Egipt 

pentru a-şi obţine libertatea. Această po-
veste se citeşte din Hagada şi din scrierile 
rabinilor, care descriu exodul din Egipt”, 
a mai spus dr. Corneliu Sabetay. Hagada 
este relatarea naşterii evreilor ca popor. 
(Conform „Cuvântul Libertăţii”, Craiova)



14  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 538-539 (1338-1339) - 1 – 31 Mai 2019

Yom HaAţmaut la Centrul Comunitar 
Evreiesc din Bucureşti

Seara dedicată Zilei Israelului a debu-
tat pe scena JCC cu un mesaj transmis 
de directorul JDC pentru România, Israel 
Sabag, citit de Adrian Gueron:

„Astăzi, de Ziua Israelului, vă trimit 
chiar din Israel un mare Mazel Tov, cu 
bucurie şi entuziasm, pentru cei 71 de 
ani de independenţă a dragii noastre 
ţări. Evreii din România au fost mereu 
susţinători înfocaţi ai ţării noastre, iar 
F.C.E.R., precum şi dragul nostru prieten, 
dr. Aurel Vainer, şi-au arătat întotdeauna 
ataşamentul şi prietenia. De asemenea, 
Centrul Comunitar Evreiesc organizează 
atât de multe programe profesioniste, 
care reflectă această dragoste”, a trans-
mis între altele, Israel Sabag.

A urmat discursul preşedintelui FCER, 
dr. Aurel Vainer: „Şalom, Israel! Şalom, fiii 
lui Israel din România! Astăzi şi pentru 
noi, evreii de aici, Israelul este locul către 

care se îndreaptă gândurile şi sufletele 
noastre şi ne bucurăm de toate realizările 
acestei ţări, un autentic stat democratic”.

Prezent la eveniment, ambasadorul 
Israelului la Bucureşti, David Saranga, a 
vorbit despre importanţa relaţiei diploma-
tice neîntrerupte dintre cele două state:

„Când am venit astăzi aici, unul dintre 
lucrurile care mi-au atras atenţia a fost că 
o maşină avea ataşate două steaguri is-
raeliene, aşa cum noi obişnuim să facem 
în Israel de Ziua Independenţei. Acesta 
este un gest foarte israelian, iar faptul că 

am văzut asta în România înseamnă că 
Ziua Israelului este legată şi de România.

Noi sărbătorim 71 de ani de la înfiinţa-
rea statului, dar în acelaşi timp sărbătorim 
tot 71 de ani de relaţii diplomatice neîn-
trerupte între Israel şi România”.

Şi preşedintele Comunităţii Evreilor 
din Bucureşti, ing. Paul 
Schwartz, a transmis un 
mesaj celor prezenţi cu 
ocazia Zilei Independen-
ţei: „Dumnezeu a ascultat 
rugăciunile evreilor de-a 
lungul secolelor şi iată că, 
începând de acum 71 de 
ani, acestea s-au împlinit. 
Israelul este o minune din 
toate punctele de vedere. 
Progresul realizat în Israel 
este extraordinar”.

Spectacolul aniversar 
a fost asigurat pe scena 
JCC Bucureşti de trupa de 
dansuri israeliene Hora, 

Corul Hazamir, Endi Glikman şi Duo 
Re’im din Israel.

Din viitorul apropiat
#Ziua celor mici - 2 iunie, de la ora 

11:00 pregătim o avalanşă de atracţii 

pentru prichindei, dar şi pentru părinţii 
acestora, sub emblema „Polinger Day of 
Children”, în organizarea comună a Cen-
trului Comunitar Evreiesc şi a Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti.

Castel gonflabil, vată de zahăr, face 
painting, Wii & Xbox, candy bar, specta-
cole, muzică şi dans.

Special – fă o miţva: donează o jucărie 
sau rechizite pentru ca şi copiii defavori-
zaţi să se bucure de Ziua Copilului!

#Seder de Şavuot - 9 iunie, de la ora 
12:00 ia parte la discuţii şi prezentări pe 
teme evreieşti, concursuri şi atmosferă 
specială, toate acestea în jurul mesei. 
Participare numai pe bază de înscriere 
prealabilă, în limita locurilor disponibile.

#KESHET, cea de a XIV-a ediţie a 
programului naţional – o zi de studiu în 
comunitatea ta. 23 iunie, de la ora 10:00 

Te invităm să întâlneşti invitaţi de 
seamă şi să dezbaţi subiecte de interes, 
toate acestea urmate de proiecţia unui 
film. La prânz va fi inclus un bufet, intrarea 
fiind liberă. Urmăreşte www.jcc.ro pentru 
informaţii detaliate şi actualizate.

ADRIAN GUERON

Pagină coordonată de 
GEORGE GÎLEA

JCC  
BuCureşti

rOMÂNiA

Concurs... dulce
La 7 aprilie, soţii Monica şi Richard 

Cornea i-au invitat pe participanţii la 
programele JCC la o competiţie fără 
precedent. Desigur, au mai fost şi până 
acum concursuri culinare, dar niciodată 
unul atât de spectaculos şi cu un juriu 
atât de competent. Cei 15 concurenţi s-au 
întrecut în cele mai gustoase şi colorate 
deserturi. Blogger-ul culinar Laura Lau-
renţiu, patroana cofetăriilor Naomi, Anca 
Cobordan şi bucătarul comunităţii, Sergiu 
Niculiţă, au evaluat şi au notat produsele. 
Premiile au fost tot din domeniul bucătă-

riei, constând în accesorii indispensabile 
pentru oricine face prăjituri. Cei patru 
câştigători s-au bucurat de acestea, dar 
şi de succesul la degustare. Cei peste 80 
de participanţi au gustat fiecare desert şi 
şi-au făcut propriul clasament. 

Muzică şi ştiinţe europene...
O foarte interesantă conferinţă, re-

feritoare la „Europa Luminilor: civism, 
modernitate şi dogmatism”, susţinută de 
directorul Muzeului de Artă, prof. dr. Victor 
Neumann, a prefaţat concertul violonistei 
Iulia Semenova. Evenimentul, organizat 
în Sala Barocă a prestigioasei instituţii 
de cultură timişorene, a adus în faţa 
spectatorilor creaţii ale unor compozitori 
ca Bach, Prokofiev, Lully, Telemann, în 
concepţia şi aranjamentul unui muzician 

şi povestitor de excepţie, care este Iulia 
Semenova. Profesoară de vioară în 

Germania, având o importantă activitate 
concertistică, protagonista serii este o 
artistă extrem de iubită la Timişoara şi 

la Lugoj, ale cărei apariţii sunt aşteptate 
de un public care îi este întotdeauna  
fidel.

Deschidere către cunoaştere
A devenit deja o tradiţie ca mai multe 

şcoli timişorene să vină către Comunita-
tea Evreilor, cu această ocazie. Recent, 
trei clase au păşit pragul comunităţii. 
Elevii au aflat ce este o Sinagogă, des-
pre celebrările evreieşti, au gustat maţot 
şi unii chiar au învăţat paşi de dans 
israelian, în compania Michaelei Nanu. 
Într-o lume în care vedem în ce măsură 
ignoranţa naşte monştri sunt lăudabile 
iniţiativa profesorilor, deschiderea părin-
ţilor şi căldura arătată de comunitate în 
a-şi primi oaspeţii.

LUCIANA FRIEDMANN

JCC  
tiMişOArA

Ceea ce ne uneşte
JCC Iaşi a găzduit duminică, 14 apri-

lie, o acţiune organizată pentru a marca 
apropierea Zilei Memoriale a Holocaus-
tului.

Directorul JCC, Albert Lozneanu, a 
vorbit despre semnificaţia comemorării 
victimelor Holocaustului, despre trecutul 
care nu poate şi nu trebuie să fie uitat, 
după care participanţii au vizionat un 
film artistic având ca temă Holocaus- 
tul.

Aproape 90 de membri ai comunităţii, 
oaspeţi din Israel şi din alte locuri s-au 
întâlnit la Sinagoga Merarilor pentru a 
celebra sărbătoarea de Pesah. Serviciul 

religios a fost oficiat, împreună, de rabinul 
Yehoshua Aronovitch şi de oficiantul de 
cult Albert Lozneanu. 

În deschiderea Sederului de Pesah, 
rabinul Aronovitch a arătat că marchează 
sfârşitul robiei din Egipt şi naşterea naţi-
unii în Ereţ Israel. 

Albert Lozneanu a vorbit despre sem-
nificaţia Pesahului, care simbolizează 
libertatea şi despre Hagada şel Pesah, 
care, prin cele 14 capitole ce povestesc 

Ieşirea din Egipt, ne transpune cu secole 
în urmă.

Vorbind despre semnificaţia Sederului 
de Pesah, Benjamina Ides Vladcovschi 
a arătat că în mod tradiţional acesta se 
face în familie şi a amintit iniţiativa prin 
care membrii comunităţii sunt încurajaţi 
să organizeze acasă Sederul de Pesah. 
Astfel, în acest an 10 familii din Iaşi au 
participat la această frumoasă acţiune.

SILVIAN SEGAL

Sărbători împreună
În cadrul parteneriatului dintre JCC 

Oradea şi Liceul Teoretic „Onisifor Ghi-
bu”, privind realizarea proiectului educaţi-
onal I want to fly like a butterfly, grupuri de 
elevi vin periodic, la JCC Oradea pentru a 
participa la expuneri privind promovarea 
culturii şi istoriei evreilor precum şi a bu-
nei convieţuiri alături de minorităţi etnice, 
a toleranţei faţă de ceilalţi, a valorilor 
morale şi spirituale ale umanităţii.

Pesah este prima mare sărbătoare 
iudaică menţionată în Tanah iar noi, la 

C.E. Oradea, o respectăm şi o celebrăm 
împreună cu mulţi membri în fiecare an.

În serile de 19 şi 20 aprilie am orga-
nizat, după serviciul sinagogal, în sala 
de evenimente Sederuri ca la carte. S-a 
respectat ordinea strictă a ritualurilor 
exact cum ne spune Hagada de Pesah. 
Premergător Pesahului, s-au respectat 
toate regulile de curăţenie şi a fost ars 
hameţul. Încăperile care au găzduit 
obiectele folosite în afara perioadei de 
Pesah au fost închise, sigilate şi vândute 
formal unui neevreu. În cadrul ceremoniei 
de Pesah toţi copiii au rostit în cor Ma 
Niştana, au reuşit împreună să sustragă 
Afikoman-ul iar, pentru restituirea lui, au 
fost recompensaţi cu diverse cadouri.

Pe 2 mai, de Yom HaŞoah – după 
rugăciunea de dimineaţă în care a fost 

rostită El Male Rahamim pentru martiri, 
asistenţa a făcut un pelerinaj la Monu-
mentul Victimelor Holocaustului, unde 
s-a rostit un kadiş colectiv. Cu acest 
prilej, pentru aducerea aminte a celor 
6 milioane de victime evreieşti ale Ho-
locaustului, toată asistenţa prezentă la 
rugăciune, timp de un minut, a ascultat 
în tăcere sirenele transmise în direct de 
pe un telefon mobil. Au fost aprinse 6 
lumânări în memoria celor 6 milioane de 
vieţi curmate în lagărele de exterminare  
naziste.

Yom HaZikaron reprezintă Ziua me-
morială oficială a Israelului pentru soldaţii 
căzuţi în timp ce au slujit în forţele de 
apărare a Israelului şi pentru victimele 
terorismului. A fost un moment deose-
bit de solemn, marcat de ceremonii cu 

rugăciuni specifice (Izkor) şi momente 
de reculegere, începând din 7 mai de la 

apusul soarelui până în ziua următoare 
la apusul soarelui.

DOINA BUMBU

JCC  
iAşi

JCC  
OrADeA

JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18

Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro

www.jcc.ro

JCC IAŞI
Str. Elena Doamna 15

Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/groups/

jcciasi

JCC ORADEA
Str. Mihai Viteazu 4

Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/JccOra-

deaEvenimente

JCC ŞTIRI DESPRE
Centrele Comunitare Evreieşti

JCC TIMIŞOARA
Str. Gh. Lazăr 5

Telefon: 025.620.16.98
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1859: Acuzaţii de infanticid ritual
În 1859, la Galaţi locuiau 3.137 de 

evrei din 26.050 locuitori. În oraşul-port 
locuia şi un număr mare de greci şi ar-
meni. Compoziţia multietnică a oraşului 
a alimentat conflicte interetnice, izvorâte 
din considerente religioase, competiţie 
economică, dar şi din motive politice 
ţinând de antisemitismul modern. 

În luna aprilie a anului 1859, la Galaţi, 
principalul port al Moldovei, s-a dezlănţuit 
un pogrom, ca urmare a lansării în oraş 
a acuzaţiei de infanticid ritual. Incidentul 
a dat naştere unor reacţii mediatice şi 
oficiale, la un nivel nemaintâlnit, şi atră-
gea atenţia opiniei publice internaţionale 
asupra chestiunii persecutării israeliţilor 
din România.

Pe 31 martie, aflaţi în drumul lor spre 
Palestina Otomană, mai mulţi evrei au 
fost arestaţi la Galaţi de către un co-
misar de poliţie. Se căuta un copil de  
12-13 ani, care a fost găsit mort a doua zi. 
În oraş s-a răspândit zvonul că evreii l-au 
ucis pentru folosirea sângelui în scopuri 
ritualice. O bandă de negustori greci îm-
preună cu comisarul de poliţie au expus 
corpul copilului în vitrina unei prăvălii, 
incitând populaţia oraşului la răzbunare. 
Înainte ca evreii să ceară deschiderea 
unei anchete care să le dovedească pre-
supusa vinovăţie, localnicii s-au năpustit 
asupra lor. O parte dintre ei s-au ascuns 
la consulatele străine sau pe vapoarele 
Agenţiei austriece. Atacatorii au intrat în 
sinagoga nou construită şi în alte două 
case de rugăciune, au forţat uşile şi i-au 
atacat pe toţi evreii pe care i-au găsit 
înăuntru. A urmat o serie de acţiuni de 
jaf şi profanare, Sulurile Sfinte au fost 
arse. Apoi pogromiştii au pornit prin oraş, 
continuând devastările. Garnizoana tri-
misă pentru restabilirea ordinii a pactizat 
cu instigatorii şi astfel mulţi evrei au fost 
maltrataţi şi batjocoriţi. Casele evreieşti 
au fost vandalizate şi jefuite. 

Consulul austriac a intervenit prin - 
tr-un ordin telegrafic, cerând să fie trimise 
vapoarele încărcate cu soldaţii marinei 
austriece de la Sulina. Seara, aceştia 
au restabilit ordinea. A doua zi au ajuns 
vaporul austriac de război „Schick” şi alte 
vapoare, deoarece mulţimea ameninţa 
cu noi vandalisme. Autorităţile române 
au fost pasive. 

În urma autopsiei a rezultat că pe cor-
pul copilului nu exista nici o rană pentru 
extragerea sângelui. Urmările pogromu-
lui: 6 morţi, 40 de răniţi grav, peste 200 
de evrei maltrataţi, 40 de familii rămase 
pe drumuri. Pagubele au fost evaluate la 
50.000 de galbeni. Mai multe comunităţi 
din ţară şi din străinătate au creat un co-
mitet pentru ajutorarea păgubiţilor.

Domnitorul Cuza a dat asigurări pen-
tru pedepsirea făptuitorilor şi reprimarea 
unor viitoare acte de violenţă împotriva 
evreilor. Demersurile au fost insuficiente, 
astfel că 15 evrei au fost închişi, în timp ce 
instigatorii erau liberi. N-au fost acordate 
despăgubiri nici unui evreu. 

Presa de la Bucureşti a stigmatizat 
actele de violenţă săvârşite împotriva 
evreilor. 

1867: Înecurile de la Galaţi
În primele guverne ale României 

unificate, chestiunea evreiască a fost 
reglementată, printre altele, prin interme-
diul unor circulare emise de Ministerul de 
Interne şi aplicate de autorităţile locale. 
În multe situaţii, interpretarea locală a re-
glementărilor ministeriale a depăşit cadrul 
celor stabilite, ajungându-se la abuzuri. 

În Iaşi, animozităţile dintre evrei şi lo-

calnicii creştini datează de la 1 mai 1866, 
când un număr însemnat de locuitori ai 
Iaşiului, dar şi din alte localităţi, au trimis 
Corpurilor Legiuitoare „Petiţia contra Ji-
danilor”, în care se opuneau încetăţenirii 
evreilor şi, într-un limbaj antisemit evi-

dent, cereau „legi de excepţiune pentru 
apărarea noastră contra acestui flagel 
neîmpăcat”. Intelectualul evreu Moses 
Schwarzfeld, originar din Iaşi, scria în 
articolele sale memorialistice din ziarul 
„Egalitatea” că asupra evreilor din Iaşi s-a 
abătut un curent de ură, şi aminteşte de 
o scenă văzută în 1867, când „evreii erau 
prinşi cu arcanul pe stradă, la întâmplare, 
şi apoi expediaţi în necunoscut”.

Un caz similar este şi cel pe care îl voi 
prezenta în continuare. La sfârşitul lunii 
iunie 1867, un convoi de evrei din Iaşi, 
declaraţi vagabonzi de către Tribunalul 
Corecţional, în baza art. 217 şi 220, 
urmau să fie extrădaţi, în cătuşe, peste 
Dunăre, prin portul Galaţi. Convoiul a 

ajuns la Galaţi pe 30 iunie, într-o vineri, iar 
10 dintre ei au fost transportaţi cu barca 
pe teritoriul turcesc. 

Din relatarea consulului englez M. 
Georges B. Ward aflăm că evreii au fost 
trimişi pe un ostrov inundat din faţa Ga-
laţiului. Li s-a spus că, pentru a ajunge 
pe ţărmul turcesc, trebuie să traverseze 
un culoar care de fapt nu exista. În timp 
ce căutau culoarul prin apa noroioasă, 
unul dintre ei a dispărut. Ceilalţi au 
reuşit să atragă atenţia gărzii de fron-
tieră de la Zatoka, care i-a preluat şi  
i-a transportat la postul din Galaţi, a doua 

zi. În aceeaşi zi, autorităţile române i-au 
trimis din nou pe insulă, doar că într-un 
punct mai îndepărtat. Garda din Zatoka 
i-a preluat din nou, i-a transportat la Galaţi 
a doua zi, dar de data aceasta evreilor li 
s-a refuzat intrarea pe teritoriul românesc. 
Apropiindu-se de ţărm, sergentul turc i-a 
forţat pe evrei să ocupe ţărmul, însă au 
fost atacaţi cu baionetele şi loviţi cu patul 
puştilor de către soldaţii români. Au fost 
întorşi cu barca. În agitaţia creată, doi 
evrei s-au agăţat de părţile laterale ale 
ambarcaţiunii, care se îndepărta de ţărm, 
şi astfel ei nu s-au mai putut sprijini cu 
picioarele de fundul apei. Turcii i-au forţat 
să dea drumul bărcii şi ei, luaţi de curent, 
s-au înecat sub privirile soldaţilor români, 

care nu au intervenit pentru salvarea lor. 
Ceilalţi opt au fost duşi în stare critică la 
spitalul israelit din oraş, după ce au fost 
lăsaţi multă vreme în apă şi arşiţă.

În urma valului de reacţii produs în 
Europa în legătură cu aceste barbarii, 
Guvernul român a aruncat vina pe auto-
rităţile turceşti şi a numit o comisie pentru 
anchetarea cazului. Raportul se limitează 
la a sublinia responsabilitatea turcilor 
pentru înecarea evreilor. Se scrie că pe 2 
iulie, când evreii au fost readuşi pe malul 
românesc, un ofiţer turc a coborât pentru 
a discuta cu comandantul punctului, lo-
cotenentul Constantin Gheorghiu. După 
o dispută privind apartenenţa teritorială a 
evreilor, comandantul turc, într-un acces 
de furie, a ordonat scoaterea evreilor din 
barcă şi aruncarea lor în apă. Nu a fost 
găsit nici un vinovat pentru moartea celor 
doi evrei. 

În epocă acest eveniment zguduitor a 
fost cunoscut ca „înecurile de la Galaţi”. 

1868: Din nou,  
acuzaţii de infanticid ritual

După ce prefectul de Galaţi Alecu 
Lupaşcu a permis împrăştierea în oraş a 
unor afişe care anunţau publicarea unui 
pamflet antisemit, la Galaţi a mai avut loc 
un episod de violenţă, pe 21 septembrie 
1868, declanşat tot ca urmare a acuzaţiei 
de tentativă de infanticid ritual. 

Un copil creştin a acuzat un comer-
ciant evreu că intenţiona să-i ia sânge-
le. Evreul a fost arestat, iar mulţimea 
furioasă s-a năpustit asupra cartierelor 
evreieşti, dezlănţuind pogromul. Cele 
patru sinagogi ale oraşului au fost de-
vastate, casele evreieşti prădate, 90 de 
evrei au fost răniţi. Sulurile Sfinte au fost 
desfăcute în bucăţi şi aruncate în noroi. 
Autorităţile au intervenit superficial, spu-
nând: „Să nu cereţi, jidani spurcaţi, să 
deschidem focul împotriva creştinilor!” 
Prefectul Poliţiei a fost destituit, iar mi-
nistrul de Externe Constantin Arion s-a 
deplasat la Galaţi, cerând deschiderea 
unei anchete. În 1869, datorită insisten-
ţelor baronului Eder, evreii din Galaţi au 
primit o indemnizaţie de 1.000 de ducaţi.

MARIA MĂDĂLINA IRIMIA

Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

I n c i d e n t e  a n t i s e m i t e  l a  G a l a ţ i  
î n  a  d o u a  j u m ă t a t e  a  s e c o l u l u i  a l  X I X - l e a

Trecând în revistă incidentele antisemite din a doua jumătate a secolului al  
XIX-lea, se poate observa că unele dintre cele mai grave s-au produs la Galaţi. Locul 
acestui oraş-port pe harta antisemitismului românesc merită o discuţie aparte, mai 
ales dacă ţinem cont de faptul că seria de masacre antisemite din timpul celui de-
al Doilea Război Mondial a început cu masacrul de la Galaţi, din 30 iunie 1940. În 
cele ce urmează vă propun o trecere în revistă a principalelor incidente antisemite 
din Galaţi, perioada 1859-1900, cu informaţii documentare noi.

Un portret al poetului Barbu Nemţeanu
Barbu Nemţeanu (Benjamin Deutsch) se naşte la 1 octom-

brie 1887, la Galaţi, fiind singurul fiu al lui Iacob şi al Saninei 
Deutsch. La 14 ani rămâne orfan de tată, care fusese institutor 
la Şcoala Israelită din Galaţi. Renunţă pentru o vreme la stu-
diile formale, iar primele slujbe pe care le încearcă, pentru a 
se întreţine şi a-şi ajuta mama, sunt acelea de funcţionar şi de 
redactor. Debutul publicistic al lui Barbu Nemţeanu 
are loc în 1904, la ziarul gălăţean Înainte (Galaţii noi, 
după Primul Război Mondial), iar cel editorial – în 
1915, cu volumul de versuri „Stropi de soare”.

Publică sub mai multe pseudonime, unele gân-
dite ca traducere a numelui de familie (Nemţeanu, 
Aschenas/B. Askenazi), altele indicând o topografie 
(Germanicus Galitiensis) ori o autoironie (Barbu 
Exoticu), altele excesiv românizate (Cireşeanu, Ion/
Vasile Crângu, Luca Zimbru, Ion Corbu, I. Tedes-
cul). Poet de orientare simbolistă, Barbu Nemţeanu 
frecventează cenaclul „Convorbiri critice”, ulterior 
publicându-şi creaţiile în revista eponimă condusă 
de istoricul literar Mihail Dragomirescu. El însuşi înfiinţează 
în 1908, la Galaţi, revista Pagini libere, un hebdomadar lite-
rar-artistic de direcţie socialistă (va apărea din iulie până în 
noiembrie 1908), unde semnează lucrări originale şi traduceri.

În această ultimă ipostază, traduce cu talent în limba ro-
mână, din literatura italiană (Francesco Petrarca), franceză 
(Jean de La Fontaine, Charles Baudelaire, Victor Hugo, Tristan 
Klingsor), engleză (Oscar Wilde), germană (Gotthold Ephraim 
Lessing, Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe,  
Heinrich Heine, Nikolaus Lenau), rusă (Ivan Turgheniev),  
daneză (Hans Christian Andersen).

Colaborează la numeroase publicaţii, printre care Adevărul 
literar, Vieaţa nouă, Floarea darurilor, Viaţa literară, Cosânzea-
na, Actualitatea, Săptămâna ilustrată, Universul literar, Belgia 
Orientului, Rampa, Scena, Teatrul (Iaşi), Steaua noastră (New 
York).

Primele semne de tuberculoză se manifestă în adolescenţă. 
Cu toate acestea, îşi reia studiile liceale la Galaţi şi continuă 

să lucreze, inclusiv nopţile, la propriile creaţii şi la traducerile 
literare amintite. Starea i se agravează; de aceea, cu ajutorul 
prietenilor şi al cititorilor săi, în 1913 pleacă în Elveţia, la un 
sanatoriu din Lausanne, unde este susţinut financiar până în 
1916, când România intră în război. O perioadă este internat la 
Moineşti, apoi la Bucureşti, unde moare la 30 mai 1919. Este 

înmormântat la Cimitirul Filantropia.
Ultimul proiect (nematerializat) fusese de a-şi 

reuni întreaga operă într-un volum care să poarte 
titlul „În ritmul vieţii”. Istoricul literar Mihail Dragomi-
rescu va publica, în 1926, la Editura Casa Şcoalelor, 
un volum – „Barbu Nemţeanu. Antologie” – care 
cuprinde 36 de poezii şi o secţiune de traduceri ale 
autorului omagiat.

Moartea lui Barbu Nemţeanu este anunţată în 
presa evreiască, iar aprecierea de care s-a bucurat 
se datorează mai ales calităţilor literare şi devota-
mentului său faţă de literatura universală:

„Poetul subtil, bogat în sentimente şi cugetări 
Barbu Nemţeanu nu mai este. El s-a stins în un sanatoriu de 
tuberculoşi, unde-şi petrecea anii săi tineri. [...] Era, desigur, 
cel mai bun traducător al lui Heine. Poet liric, puţine versuri va 
dedica poporului său, dar acele versuri semnate Aschenas – o 
altă traducere a numelui său adevărat Deutsch – vor fi pline 
de sentimente înălţătoare, pline de dragoste şi de împărtăşire 
a idealurilor ce frământă poporul său din adânc. L-au inspirat 
şi psalmii, dar l-au inspirat mai ales acele fineţe ale lui Heine 
care au rămas neîntrecute. Era de altfel în toate ca şi Heine, 
un fiu al poporului său; suferea cu resignaţiune, deşi cu mâinile 
crispate, şi găsea acel humor fin în mijlocul durerii şi desnădej-
dii! [...] Nemţeanu e din poeţii mari, cari nu-şi găsesc întreaga 
apreciere în timpul vieţii. El va trăi, şi va aminti generaţiilor 
viitoare cum în sbuciumul unei vieţi şubrede, stingherită de 
neajunsuri, de greutăţi, se făureşte o viaţă plină de lumini ce 
se răsfrâng asupra unui neam întreg!” (Egalitatea, anul XXX, 
no. 4, sâmbătă, 7 iunie 1919)

CLAUDIA BOSOI

Fotografie făcută după tragedia de la Galaţi, iulie 1867
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Imnurile naţionale ale României şi Is-
raelului, deschizând la Universitatea Na-
ţională de Muzică din Bucureşti (UNMB) 
concertul de Iom HaAţmaut, invitaţi de 
onoare – preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, E.S. Cord Meier-Klodt, E.S. Valery 
Kuzmin, ambasadorii Germaniei şi Rusiei 
la Bucureşti –, au simbolizat voinţa de 
actualizare a versului schillerian „Toţi, pe 
lume, fraţi noi suntem”, subliniind relaţiile 
neîntrerupte România-Israel.  

Evenimentul, coordonat de conf. univ. 
dr. Şerban Nichifor, prezentat de muzi-
cologul Iancu Ţucărman, a fost iniţiat de 
rectorul UNMB, prof. univ. dr. Diana Moş. 
„Este un semn de apropiere prin cuvânt 
şi muzică între România şi Israel”, l-a 

definit Iancu Ţucărman, cu referire la 
cartea scriitoarei israeliene Dova Cahan 
„Un aşkenaz între România şi Eritreea”, 
scrisă în memoria tatălui ei.

Mulţumind rectorului Diana Moş, 
moderatorilor Şerban Nichifor şi Iancu 
Ţucărman, ambasadorilor Germaniei şi 
Rusiei pentru prezenţă, dr. Aurel Vainer 
a arătat că miracolul renaşterii Statului 
Israel, după 2000 de ani de Galut, s-a 
înfăptuit „din voinţa lui Dumnezeu şi a 
oamenilor care l-au reconstruit”; „rezultat 
al suferinţelor inimaginabile ale evreilor 
în Holocaust”. Statul Israel democratic 
este puternic pe plan economic, indus-
trial, ştiinţific, cultural, militar. Acordă 
muzicii mare atenţie. A fondat orchestre 

în Ierusalim, Tel Aviv, Haifa, Beer Sheva. 
Dacă, potrivit definiţiei lui Titulescu, pa-
cea e o stare de fapt şi o stare de spirit, 
manifestarea de la UNMB se înscrie în al 
doilea concept.

Alt dialog între cuvânt şi muzică: Cla-
udia Motea a vorbit despre cartea ei „Şa-
lom, Israel!”, având drept fundal muzical 
variaţiuni  pe o temă din „Ieruşalaim şel 
Zahav”, improvizaţie la pian de Şerban 
Nichifor.

Incursiunea în universul unor compo-
zitori evrei din secolele XIX, XX, XXI în 
interpretările unor tineri muzicieni români 
a deschis drum încrederii exprimate de 
Iancu Ţucărman, la final, că ascensiu-
nea actuală a extremei drepte poate fi 
contracarată de militanţii pentru armonie 
planetară. 

 IULIA DELEANU

Expoziţia Thomas Ditroi  
sub semnul întoarcerii acasă

Vernisajul expoziţiei lui Thomas Ditroi 
(1950 - 2012), artist plastic israelian ori-
ginar din Cluj, a fost un eveniment major 
al vieţii culturale clujene. A fost o revenire 
(din păcate, postumă) a artistului în spa-
ţiul cultural clujean, unde s-a format (a 
absolvit Institutul „Ion Andreescu” în anul 
1973, la clasa profesorului Arthur Vetro). 
Familia Ditroi a făcut Alia în 1974, astfel 
încât Thomas a fost prezent pe simezele 
clujene doar în calitate de student şi tânăr 
absolvent. În acelaşi timp, a fost şi o reve-
nire a numelui Ditroi în ambianţa palatului 
baroc în care, în 1950 – anul naşterii lui 
Thomas – tatăl  său, istoricul şi criticul 
de artă Ervin Ditrói (supravieţuitor al Ho-
locaustului), primul director al Muzeului 
de Artă din Cluj, punea bazele instituţiei. 

Thomas Ditroi s-a desăvârşit ca artist 
în Israel, unde s-a dedicat şi formării artiş-
tilor în devenire, mai întâi ca profesor de 
artă la licee şi cercuri de artă, ca mai apoi 
să creeze şi să conducă propria sa şcoală 
de artă Haderech (Drumul). În acelaşi 
timp era un căutător neobosit al noilor 
forme de expresie, astfel încât, după 20 
de ani în care se aplecase asupra sculp-
turii, în plină maturitate artistică, a simţit 
nevoia să se reinventeze prin pictură.

Expoziţia de la Cluj cuprinde atât 
lucrări de sculptură, cât şi picturi de mari 

dimensiuni, emblematice pentru seriile 
Scoica, Scoica captivă, Scoica în plasă, 
Femeile şi Anghiari (aceasta din urmă ne-
terminată) – exprimând mesajul artistului 
desţelenitor de căi noi pentru a suprinde 
misterul şi vulnerabilitatea vieţii şi creaţiei. 

Expoziţia a fost posibilă atât datorită 
deschiderii Muzeului Naţional de Artă 
din Cluj – aflat  sub conducerea istori-

cului Lucian Nastasă-Kovács – faţă de 
diversitatea artei şi artiştilor clujeni, cât 
şi strădaniei soţiei artistului, Anca Ditroi, 
de a realiza visul lui Thomas: acela de a 
reveni ca artist matur în oraşul lui natal, 
în care s-a format. Prezenţa în România a 
lucrărilor artistului israelian Thomas Ditroi 
ar fi un bun prilej ca ele să fie expuse şi 
la Bucureşti sau în alte oraşe.

ANDREA GHIŢĂ

La prima vedere, titlul pare ciudat sau 
chiar absurd. Doar deportaţii din lagărele 
morţii au primit ca hrană nişte lături, sufici-
ente să-i ţină în viaţă o lună-două, cât mai 
puteau munci, ca apoi, mai târziu, după 
ce s-au terminat rezervele organismului, 

să moară de inaniţie. Este adevărat, 
au povestit mai mulţi supravieţuitori, în 
lagăre se vorbea mult despre mâncare, 
despre reţete, se comparau reţetele 
evreieşti dintr-o regiune sau alta, dintre 
diferite oraşe sau ştetl-uri. 

Dar legătura făcută de Júlia Kinga Ki-
rály este alta. În volumul „Reţetele unui nou 
început”, cu subtitlul „Povestiri evreieşti din 
Ardeal despre viaţă, foamete şi speranţă”, 
(Ed. Cărţile Mentor, Târgu Mureş 2018), 
autoarea, născută la Târgu Mureş, a vrut 
să afle reţetele specifice evreieşti ale unor 
feluri de care-şi aducea aminte din copilă-
rie. Ea şi-a dat seama că sursele nu pot 
fi decât membri ai generaţiei de vârstnici, 
toţi supravieţuitori ai Holocaustului din 
Ardealul de Nord. De aceea, a început 
un ciclu de interviuri, interesându-se de 

„Amadeus”  
la Teatrul Dramatic 

gălăţean 
La Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din 

Galaţi se joacă un spectacol-eveniment 
al stagiunii în curs – „Amadeus”, de Peter 
Shaffer, în regia lui Cătălin Vasiliu. Sir 
Peter Levin Shaffer (1926-2016) s-a năs-
cut la Liverpool, într-o familie evreiască 
(părinţii, Reka şi Jack Shaffer – agent de 
vânzări; fratele geamăn Anthony Joshua, 
la rândul său dramaturg şi scenarist; şi un 
frate mai mic, Brian). Cu piesa „Amadeus” 
(scrisă în 1979) el a repurtat unul dintre 
cele mai mari succese profesionale, 

potenţat de rescrierea textului pentru a-l 
adapta cerinţelor unui film (1984, r. Miloš 
Forman), distins cu opt premii Oscar.

Povestea lui Wolfgang Amadeus Mo-
zart, spusă din perspectiva lui Antonio 
Salieri, este plasată la Viena, la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea şi începutul de secol 
XIX. Teme şi motive precum geniul, sen-
sibilitatea, dragostea de viaţă, moartea 
(Mozart), respectiv talentul ocolit de ge-
niu, succesul în care aprecierea criticilor 
precumpăneşte asupra celei venite din 
partea publicului larg, privarea de bucu-
ria vieţii, refuzul întemeierii unei familii, 
asceza, autoflagelarea, temperamentul 
schizoid (Salieri) sunt dezvoltate cu for-
ţă de expresie şi coerenţă în economia 
spectacolului de pe scena gălăţeană. 

Este remarcabilă interpretarea celor 
doi actori principali, Vlad Volf (Mozart) şi 
Cristian Gheorghe (Salieri), dar întreaga 
echipă de actori care dau viaţă perso-
najelor din planul al doilea participă la 
impresia memorabilă a spectacolului: 
Flavia Călin (Constanze Weber, soţia lui 
Mozart), Dan Căpăţână (Josef, împăratul 
Austriei), Liliana Lupan (Maria Josepha 
de Bavaria), Ciprian Braşoveanu (baronul 
van Swieten), Vlad Ajder (contele Orsini-
Rosenberg, directorul Operei din Viena), 
Cristina Uja Neagu (Venticello 1, colpor-
tor), Elena Ghinea (Venticello 2, colpor-
tor), Oana Mogoş (Caterina Cavalieri, 
soprană). Într-o poveste în care muzica 
este elementul esenţial, rolul lui Costas 
Ivanov, autorul aranjamentului muzical al 
spectacolului, este deosebit de important 
şi contribuie la reuşita acestei montări pe 
scena Teatrului Dramatic gălăţean.

CLAUDIA BOSOI

Amintiri despre Holocaust prin intermediul... reţetelor
reţete. În mod firesc, fiind vorba de oa-
meni de 80-90 de ani, s-au transformat 
în amintiri despre Holocaust. Autoarea 
a colindat mai întâi localităţi din nordul 
Ardealului, dar a ajuns până la urmă şi în 
Bucureşti sau Moldova, acolo unde s-au 

mutat pe parcursul vieţii lor „subiecţii”. 
După ce a ascultat mărturiile lor despre 
tinereţe, despre deportările în lagărele 
de exterminare de la Auschwitz, Ber-
gen Belsen şi altele, au urmat reţetele 
pe care Kinga Király le-a pregătit, fie 
împreună cu povestitorii, fie singură, 
acasă. 

Povestirile persoanelor intervievate 
nu s-au limitat numai la amintirile din 
lagăre, ci au cuprins şi scurte relatări 
despre viaţa de dinainte şi de după 

deportare. Evantaiul „eroilor” este foarte 
larg, ei făcând parte din cele mai diferite 
categorii sociale, de la evrei care trăiau 
în condiţii materiale foarte bune, până 
la cei mai săraci, care se chinuiau să 
supravieţuiască de pe o zi pe alta, de 
la intelectuali la muncitori, de la evrei 
moderni aparţinând cultului neolog la 
persoane foarte religioase, care păstrau 
cu sfinţenie regulile de alimentaţie caşer. 
Dar în ceea ce priveşte reţetele, indife-
rent de forma de cult de care aparţineau 
povestitorii, caşrutul nu se încălca. Se 
foloseau diferite ingrediente în funcţie 
de regiunea din care proveneau sau de 
tradiţiile moştenite de la părinţi şi bunici, 
dar felurile tradiţionale care se serveau 
de sărbătorile evreieşti figurau în toate 
familiile, indiferent de zonă sau de cult. 

Prezentând reţetele respective, autoarea 
face şi o prezentare a esenţei sărbătorilor 
– Hanuca, Purim, Pesah – şi a obiceiurilor 
legate de ele.

Cu toate că tematica abordată în carte 
se referă la Ardealul de Nord, autoarea 
descrie şi suferinţele evreilor români, 
deportarea în Transnistria şi încercările 
de salvare a evreilor, demersurile lui Wil-
helm Filderman şi ale lui Traian Popovici, 
primarul Cernăuţiului, de a scuti cât mai 
mulţi evrei de la deportare.

Ultima parte a cărţii se ocupă de re-
venirea acasă a puţinilor supravieţuitori, 
felul în care au fost primiţi şi timidele 
încercări de a-şi relua viaţa, de a-şi făuri 
o familie, un viitor, cei ce au reuşit să 
supravieţuiască fiind tinerii. Deoarece 
viaţa merge mai departe şi instinctul 
de supravieţuire este prezent, în pofida 
traumelor, şi-au întemeiat  familii, o parte 
dintre ei a ales plecarea, fie în Israel, fie 
în alte ţări, dar o parte dintre ei au rămas 
în România, unde s-au confruntat şi cu 
greutăţile perioadei comuniste.

În încheierea cărţii, autoarea se în-
treabă ce se va întâmpla cu comunitatea 
evreiască din România, îmbătrânită şi 
cu rândurile rărite. De aceea, conchide 
ea, istoria, tradiţiile, memoriile celor care 
mai sunt în viaţă trebuie păstrate. Iar 
această carte, prin încercarea de a salva 
atmosfera, gusturile, viaţa de zi cu zi ale 
unor familii evreieşti, alături de istoriile de 
viaţă în condiţiile Hololcaustului, serveşte 
acestui scop.

EVA GALAMBOS

Ediţia a VI-a a „Podurilor Toleranţei”

Concert de Ziua naţională a israelului la unMB

„Ipostaze ale minunatei spiritualităţi iudaice”
Concert dedicat celei de-a 71-a aniversări a Statului Israel 

La cererea părţii române şi a celei 
europene (Preşedinţia României, DRI, 
B’nai B’rith Europa), având în vedere 
succesul proiectului, B’nai B’rith Româ-
nia Forumul „Dr. Moses Rosen” a decis 
organizarea unei alte ediţii, cea de a VI-a 
şi ultima a „Podurilor Toleranţei”.

Evenimentul, care şi-a ales ca titlu 
„Podurile acceptării şi ale recunoaşte-
rii”, se va desfăşura la 19 iunie 2019 
la sediul Academiei Române. Tematica 
aleasă este „Contribuţia minorităţilor la 
dezvoltarea economică a României” şi, 
la fel ca la precedentele trei ediţii, alături 
de etnia evreiască vor fi prezente şi alte 
minorităţi care trăiesc în România. Vor 
fi organizate două sesiuni ştiinţifice. La 
deschiderea evenimentului, moderată 
de Jose Iacobescu, preşedintele BBR, 

printre vorbitori se vor afla acad.dr. Ioan 
Aurel Pop, preşedintele Academiei, 
consilierul prezidenţial prof.univ.dr. Ser-
giu Nistor, preşedintele FCER, dr. Aurel 
Vainer, Laczikó Enikö, secretar de stat 
la DRI. Prima sesiune de comunicări 
ştiinţifice va fi moderată de prof.dr. Paul 
Helmut Midemaier, membru al Acade-
miei Române, iar cea de-a doua de dr. 
Horváth István, preşedintele Institutului 
pentru Studierea Problemelor Minorită-
ţilor Naţionale. Vor participa personalităţi 
reprezentative româneşti şi ale minori-
tăţilor, din viaţa academică, specialişti 
şi cercetători din ţară şi din străinătate. 

Departamentul pentru Relaţii Interet-
nice va organiza o expoziţie de fotografii 
iar Forumul BBR va decerna Medalia 
„Podurile Toleranţei”. (E.G.)



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 538-539 (1338-1339) - 1 – 31 Mai 2019  17

Judecând după consemnările lui Filderman în 
„Memorii et Comp. Jurnal”, în deceniul patru al seco-
lului trecut s-au petrecut adevărate atacuri la adresa 
existenţei zilnice a evreilor de pe întregul teritoriu al 
României Mari; ameninţarea era permanentă. A fost în 
anul 1930 când, ce-i drept, nu exista încă Auschwitzul, 
totuşi, Codreanu intenţiona să fie un precursor al So-
luţiei Finale. În programul său electoral, la punctul 1, 
promitea că, după ce va ajunge la putere, va încărca 
toţi evreii în vagoane de vite şi-i va trimite în afara ţării. 
După confiscarea averii celor expediaţi, o va împărţi 
între stat şi popor. Dar mişcarea antisemită nu s-a limi-
tat doar la angajamente verbale. În acelaşi an au avut 
loc violenţe antisemite cu consecinţe distrugătoare. La 
Cluj, printre altele, au fost sparte ferestrele sinagogilor; 
magazinele evreieşti din Chişinău au fost demolate; 
în Czernowitzer Zeitung se scria despre localitatea 
Bălăceana, din Bucovina, unde locuinţele evreilor au 
fost incendiate; ziarul Adevărul informa despre teroarea 
care domnea la Borşa. Sub influenţa instigărilor unor 
preoţi şi studenţi s-au găsit ţărani care să-i 
adune pe evrei pe malul apei, şi după ce 
i-au bătut fără milă, i-au aruncat în apă. 
Întregul cartier evreiesc a fost distrus prin 
provocarea unui incendiu, lăsând pe dru-
muri mii de oameni. La intervenţia UER-
ului, până la urmă, autorităţile au intervenit 
oprind masacrele şi restabilind ordinea. O altă formă a 
manifestărilor antisemite, mai paşnică, s-a petrecut la 
Galaţi, unde într-o biserică a fost sfinţit steagul Gărzii 
de Fier, după care întreaga asistenţă a ieşit în stradă 
cu lozinca „afară cu jidanii. România este a românilor”. 

În faţa acestor evenimente UER a hotărât să solicite 
audienţe la autorităţile centrale de stat şi să depună 
memorii. La 28 mai 1930, Filderman, în calitate de 
preşedinte al UER, a fost primit de Înalta Regenţă, care 
îşi exercita atribuţiile după moartea regelui Ferdinand, 
survenită la 27 iulie 1927. Nu a fost prima audienţă a 
conducerii UER la Palatul Regal. În februarie 1923, 
regele Ferdinand l-a primit pe Adolf Stern, atunci încă 
preşedintele Uniunii. A fost o lungă audienţă, au fost 
expuse unele din problemele nerezolvate care se 
aflau în atenţia UER. În primul rând, trebuia discutată 
includerea în Noua Constituţie a prevederilor Tratatului 
Minorităţilor, adoptat la Conferinţa de Pace de la Paris. 
Reacţia regelui a fost în spiritul vremii: „Ah, Tratatul – a 
replicat el – ne-a fost impus”. Răspunsul delegatului 
UER a fost lămuritor. „Este adevărat – recunoştea Stern 
– el supune România la obligaţii, dar dă şi drepturi şi o 
călcare a obligaţiilor pune în pericol şi drepturile. Deci 
putem vorbi de Tratat fără sentiment de umilinţă. Or, 
Proiectul de Constituţie încalcă Tratatul, conchidea el. 
„M.S. Regele m-a ascultat cu binevoitoare înţelegere” 
– notează  A. Stern în memoriile sale – şi mi-a făgăduit 
că va interveni în chip potrivit ca să se dea o soluţie 
care să închidă pentru totdeauna chestia evreiască. 

Într-o atmosferă similară a decurs şi audienţa din 
mai 1930.De data aceasta UER-ul a fost reprezentat de 
noul preşedinte şi anume de dr. W. Filderman. Prezen-
tând o întreagă listă a violenţelor, Filderman conchidea: 
„Agresiunile şi devastările sunt o consecinţă a agitaţiilor 
pe care autorităţile centrale şi locale le tolerează şi 
uneori le încurajează chiar. Îndemnurile anarhice por-
nesc nu numai de la catedrele universitare, dar şi de la 
amvonul bisericii. Patriarhul, în calitatea lui de membru 
al Regenţei, a ascultat expunerea cu deosebită aten-
ţie; a dezaprobat agitaţia antisemită, care se face sub 
pretexte religioase. „Adevăraţii creştini, spunea el, nu 
predică învăţături care contrazic ideea fundamentală 
a creştinismului, respectiv, iubirea aproapelui. Preoţii 
care predică ura nu sunt la înălţimea misiunii lor de 
slujitori ai bisericii.” Regentul C. Sărăţeanu a exprimat 
aceleaşi opinii. „Ţara are nevoie de contribuţia de 
muncă şi de aportul bunelor însuşiri ale tuturor fiilor 
ei, spunea el. Evreii, care au atâtea calităţi bune şi 
utile progresului, nu pot fi ignoraţi şi cu atât mai mult 
înlăturaţi de la opera de consolidare a României”. La 
sfârşitul audienţei s-a depus un memoriu, în care au 
fost prezentate toate faptele îngrijorătoare, exprimân-
du-se totodată speranţa că binele va învinge răul. „De-
votată ţării, credincioasă Tronului, respectuoasă faţă 
de legi, populaţia evreiască aşteaptă cu înfrigurare ca 
prin înalta ocrotire a Coroanei să fie repusă sub scutul 
legii şi apărată astfel de primejdiile ce o ameninţă”. 
Semnează în numele UER dr. W. Filderman.

La începutul lunii iunie 1930 s-a întors Carol în ţară. 
Parlamentul îl proclamă la 8 iunie rege al României sub 
numele de Carol al II-lea. UER i-a trimis un mesaj, în 
care şi-a exprimat speranţa că sub domnia sa pacea şi 
legalitatea îşi vor regăsi locul în viaţa ţării. Din păcate, 
după cum rezultă şi din opera postumă a lui Filderman, 
speranţele nu s-au adeverit.

LYA BENJAMIN

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

Tulburările antisemite 
continuă

Cifre fără glorie
Părând că au uitat că cifrele nu pot primi 

nici lauri, nici fluierături, politicienii noştri au 
întâmpinat un comunicat statistic anunţând creşterea cu 
5% a PIB-ului în România în primul trimestru al anului 
în curs ca pe vestitorul unei mari victorii sau ca pe un 
semn rău, anunţând o viitoare criză. De unde şi nevoia 
de a ne referi la acest document, emis atât de INS, cât 
şi de Eurostat, redându-i perspectiva neutră cuvenită 
unei realităţi economice.

Comunicatul exprimă un fapt îmbucurător: pentru pri-
mul trimestru al anului în curs a fost atins un ritm de dez-
voltare care poate da speranţa că, dacă sunt colectate 
corect, vor exista resursele fianciare necesare bugetului 
de stat. Să ne amintim că bugetul a fost construit pe o 
rată de creştere de 5,5%, dar şi pe o inflaţie de 2,8% şi un 
curs de schimb de 4,67 lei/euro, cele din urmă rămânând, 
deocamdată, simple dorinţe neconfirmate de realitate. 

Dincolo de aspectul pozitiv că ne-am apropiat de una 
dintre ţintele pe care a fost fundamentat bugetul, să ne 
amintim că un avans dinamic al economiei, oricât ar 
părea de îmbucurător, nu este relevant nici pentru sănă-
tatea unei economii, nici pentru justeţea unei politici de 
partid. Un exemplu concludent: în 2008, când România 
a fost lovită de criza economică, ritmul de creştere a fost 
de 7%, iar preşedintele Băsescu şi premierul Tăriceanu, 
cuprinşi de acelaşi entuziasm în faţa unei cifre scoase din 
context, jurau că nu vom suferi nici o recesiune. Adevă-
rul s-a văzut în doar câteva luni! Deci, acest parametru 
nu constituie în sine o garanţie a bunăstării şi evoluţiei 
pozitive, ci doar una dintre premisele acestora.

Acelaşi comunicat al INS mai arăta şi lucruri mai puţin 
optimiste, de pildă că producţia industrială şi-a diminuat 
viteza de creştere, în schimb valoarea importurilor a fost 
de peste două ori mai mare decât cea a exporturilor, 
ceea ce a adâncit deficitul comercial cu un miliard de 
euro în primele trei luni ale anului, iar salariile au fost 
mărite cu 14%, deci de aproape trei ori mai mult decât 
produsul intern brut!

Concomitent cu ştirea că România a înregistrat a 
doua creştere economică din Europa în primul trimestru 
al anului 2019, a apărut şi vestea, mai puţin veselă, că 
România a avut cea mai mare inflaţie din cele 28 de state 
ale UE (4,4%), iar românii sunt pe ultimul loc în Europa 
la participarea la programe de învăţare pe tot parcursul 
vieţii (0,9%, faţă de 11,1% media europeană), ceea ce 
afectează calitatea forţei de muncă şi capacitatea aces-
teia de a se adapta la schimbări.

Deci, e bine că economia s-a dezvoltat cu 5%, dar 
cifra, în sine, e departe de a fi un triumf sau un semn rău, 
fiind doar o victorie de etapă la începutul unui campionat 

greu şi îndelungat.

Înalta tehnologie şi-a găsit locul în kibuţ
Printre numeroasele kibuţuri care au pus 

pe picioare firme de înaltă tehnologie se numără şi 
Afikim, care deţine 69,5% din compania Afimilk. Con-
form site-ului israelian Calcalist, firma produce sisteme 

computerizate pentru ferme zootehnice, produsul cel 
mai apreciat fiind un senzor care transmite informaţii 
în timp real despre sănătatea animalului, ajutându-i pe 
fermieri să aibă permanent date privind calitatea laptelui, 
productivitatea şi altele. 

Afimilk este evaluată la 100 de milioane de dolari, 
are o cifră de afaceri de 56 de milioane de dolari SUA 
şi un profit de 10 milioane de dolari, 95% din producţia 
de echipamente fiind comercializate pe piaţa mondială.

În 2010, Afikim a vândut 30,5% din firmă unui fond 
de investiţii, iar acum se pregăteşte, conform Calcalist, 
să vândă jumătate din companie unui producător euro-
pean, afacerea fiind cotată la mai multe zeci de milioane 
de dolari.

Afikim nu este o excepţie între kibuţurile care s-au 
dezvoltat tehnologic, exemplul cel mai cunoscut fiind 
Hatzerim, care a fondat Netafim Irrigation, pionierul 
sistemului de irigaţie cu picătura.

Alegătorul european,  
între optimism şi pesimism

O situaţie stranie, dar relevantă pentru starea de spirit 
din Uniunea Europeană, a fost reliefată (cu o săptămâ-
nă înainte de alegeri, când scriu aceste rânduri) de un 
sondaj publicat de cotidianul britanic The Guardian şi 
realizat de YouGov la solicitarea Consiliului European 
pentru Relaţii Externe.

Studiul a fost realizat în 14 din cele 28 de state eu-
ropene, cărora le revin peste 70% din locurile în Parla-
mentul European (Austria, Cehia, Danemarca, Franţa, 
Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, România, Slo-
vacia, Spania, Suedia şi Ungaria) şi a evidenţiat ruptura 
între cetăţeni şi politicieni. Astfel, deşi susţinerea pentru 
proiectul european este la cel mai înalt nivel din ultimii 25 
de ani, mai mult de jumătate dintre respondenţi au spus 
că sunt de părere că Uniunea va dispărea în cel mult 20 
de ani. Cel mai mare procent de pesimişti s-a înregistrat 
în Slovacia (66%), iar cei mai puţini adepţi ai părerii 
că UE va dispărea au fost Spania (40%), Danemarca 
(41%) şi Suedia (44%). România şi Franţa s-au situat 
la jumătatea plutonului, cu câte 58% dintre intervievaţi 
convinşi de apropiata dezintegrare a Uniunii Europene. 

Mai mult decât atât, 30% dintre participanţii la son-
daj (în special cei care au declarat că nu participă la 
alegeri sau că vor vota partide extremiste) consideră că 
există posibilitatea unui conflict între unele dintre statele 
membre. 

Nici prosperitatea nu mai este o certitudine, având 
în vedere că peste 25% dintre cetăţenii din Danemarca, 
Suedia, Cehia, Austria, Olanda, Germania, inclusiv Ro-
mânia, declară că nu le rămân bani de la o lună la alta 
pentru cheltuieli personale.

În toate cele 14 state, trei sferturi dintre alegători 
consideră că există fracturi la nivel politic, fie pe plan 
naţional, fie continental, fie la ambele paliere.

La rândul său, Jean-Claude Juncker a prevenit că 
toate dezbaterile vor fi puternic influenţate de partidele 
extremiste, dacă ele capătă mai multă influenţă în Par-
lamentul European.      ALX. MARINESCU

O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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Un evreu la preşedinţia Ucrainei
Alegerile prezidenţiale din Ucraina s-au finalizat cu 

victoria unui actor de comedie evreu, Volodymyr Zelen-
sky. Încă din primul tur al alegerilor, acesta s-a situat pe 
locul întâi cu peste 35 la sută, iar turul doi a confirmat 
ceea ce analiştii întrevedeau. El a obţinut un procent cu 
totul neobişnuit în astfel de alegeri – peste 73 la sută 
dintre alegători i-au dat votul, iar rata de participare a 
fost de aproape 63 la sută. 

Cel de-al doilea aspect interesant în alegerea lui 
Zelensky este faptul că este evreu, în condiţiile în care 
imaginea generală despre Ucraina a fost de ţară cu  
puternice manifestări antisemite. Dar, se pare că astăzi 
această opinie nu este justificată sau nu pe deplin. Ucrai-
na are de patru ani un prim-ministru evreu, Volodymir 
Groysman, astfel că, în afară de Israel, este singura ţară 
din lume unde cele mai importante funcţii din stat sunt 
deţinute de evrei.

Într-un articol-analiză publicat de cotidianul american 
„The New York Times”, se citează opinia lui Igor Shchu-
pak, un istoric ucrainean al Holocaustului, care susţine 
că persecuţiile din trecut, îndreptate împotriva evreilor, 
au avut loc mai ales când Ucraina se afla sub controlul 
unor state străine ca Rusia sau Germania şi care au 
făcut din antisemitism politică de stat.

Alegerea lui Zelensky i-a îngrijorat pe o parte dintre 
coreligionarii lui, care se tem ca eventualele eşecuri ale 
preşedintelui să nu aprindă din nou sentimente anti se-
mite. Dar realitatea, cel puţin până acum, a dezminţit 
temerile evreilor ucrainieni, care au avut o poziţie 
similară la numirea lui Groysman şi, cu toate că econo-
mia Ucrainei este departe de a fi înfloritoare, premierului 
nu i s-a reproşat că apartenenţa lui etnică ar fi de vină. 

Însuşi Zelensky – provenit dintr-o  
familie evreiască seculară din 
Krivoi Rog – a afirmat că evreit-
atea s-a aflat pe locul 20 al listei 
lui de preocupări.

Deşi a terminat Dreptul, Zel-
ensky (42 de ani) nu l-a practicat 
niciodată. Încă din adolescenţă a 
ales o carieră artistică, iar, după 
terminarea facultăţii, şi-a creat o 
societate de producţie (Kvartal 
95) care produce filme artistice, 
desene animate şi comedii de 
televiziune. 

În serialul produs de el („Slujitorul Poporului”), care 
a rulat între 2014-2019, el a jucat rolul preşedintelui 
Ucrainei. Şi-a anunţat candidatura la Canalul TV 1+1 
după ce, cu şase luni înaintea deciziei sale, s-a situat 
în sondaje printre cei mai buni candidaţi pentru alegerile 
prezidenţiale. De aici se poate deduce că interpretarea 
lui în serial a fost atât de bună încât ucrainienii l-au vo-
tat cu convingerea că aşa va face şi în viaţă. Adevărul 
este că, deocamdată, în afara unui program destul 
de vag, în condiţiile în care Ucraina se confruntă cu 
probleme imense, se ştie prea puţin despre intenţiile 
noului preşedinte. De aceea, cu excepţia unor felicitări 
protocolare, liderii politici din lume s-au manifestat mai 
rezervat faţă de el. Şi cu toate că s-a vehiculat ideea că 
ar fi sprijinit de un oligarh care simpatizează cu Rusia, 
Moscova s-a abţinut de la orice comentariu, V. Zelensky 
şi-a început mandatul pe 20 mai. Succes!

EVA GALAMBOS
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riscul de respingere a grefei. „Este pentru 
prima dată, oriunde în lume, când cineva 
a reuşit să conceapă şi să printeze în 

integralitate o inimă, plină cu celule, vase 
sangvine, ventricule şi camere”, a arătat 
prof. Dvir.

Procesul de printare a inimii a durat 
aproximativ trei ore, şi a putut fi urmărit 
live de jurnalişti. Ea are mărimea unei 
inimi de iepure sau a unei cireşe, iar 

starea ei actuală poate fi comparată cu 
aceea a inimii unui embrion. Perspectiva 
este una optimistă pentru toţi cei care 
aşteaptă un prototip funcţional în mări-
me standard, întrucât prof. Dvir afirmă 
că inimile umane, mai mari, necesită 
aceeaşi tehnologie. „Celulele trebuie 
să-şi formeze capacitatea de pompare; 
în prezent ele pot să se contracte, însă 
avem nevoie ca ele să lucreze împreună”, 
a explicat coordonatorul cercetării. 

După ce vor realiza acest obiectiv, 
oamenii de ştiinţă intenţionează să 
transplanteze inimile astfel obţinute unor 
animale de talie mică, precum iepuri şi 
şobolani, pentru a testa funcţionarea lor. 
„Poate că peste 10 ani vor exista impri-
mante de organe în cele mai bune spitale 
din lumea întreagă, iar aceste proceduri 
vor fi realizate în mod obişnuit”, a mai 
spus prof. Dvir.

Compania israeliană Kadimastem 
încearcă să ofere o alternativă celor 
peste 100 de milioane de pacienţi 
dependenţi de insulina injectabilă. O 
formă mai avansată de terapie, demons-
trată în urma cercetărilor începute în 

anul 1999, a constatat că implantarea 
celulelor insulare pancreatice sănă-
toase la persoanele cu diabet zaharat  
le-ar elibera de injecţiile cu insulină pre-
cum şi de monitorizarea nivelului glicemi-
ei. Această metodă a fost revoluţionară, 
dar s-a bazat pe donarea de organe şi a 
necesitat suprimarea sistemului imunitar 
al pacienţilor, astfel încât să nu ajungă să 
respingă noile celule. Prin urmare, nu era 
soluţia ideală.

Pe această filieră doreşte să intervină 
compania Kadimastem. Potrivit repre-
zentanţilor săi, scopul cercetărilor este 
de a realiza în mod independent aceste 
celule insulare pancreatice din celulele 
stem embrionare. „Aceste celule se pot 

transforma în orice ţesut. Ce este bun la 
aceste celule este că le putem înmulţi la 
nesfârşit”, a declarat Kfir Molakandov, 
managerul de proiect pentru studiul dia-
betului din cadrul companiei israeliene. 
„Avem această materie primă şi astăzi 
ştim cum să prelevăm aceste celule plu-
ripotente şi să le transformăm în celule 
producătoare de insulină”. El a prezentat 
şi o modalitate simplă, dar inovatoare, de 
a preveni posibila respingere a celulelor 
sănătoase de către sistemul imunitar: 
un dispozitiv de încapsulare care se află 
în curs de dezvoltare. Astfel, celulele 
implantate sunt izolate de sistemul imu-
nitar al pacientului şi, în acelaşi timp, le 
permite să funcţioneze eficient pentru o 

Celulele stem care ar putea înlocui injecţia cu insulină

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Prima inimă 3D „bate” din Israel
Cercetătorii de la Universitatea Tel 

Aviv au prezentat prototipul unei inimi în 
miniatură despre care oamenii de ştiinţă 
israelieni au afirmat că reprezintă primul 
cord creat prin intermediul unei impriman-
te 3D, folosind ţesut uman. Până acum, 
potrivit reprezentanţilor Universităţii is-
raeliene, oamenii de ştiinţă au reuşit să 
realizeze cu succes doar ţesuturi simple, 
lipsite de vase sangvine. Profesorul Tal 
Dvir, coordonatorul acestui studiu, a 
subliniat importanţa unei inimi obţinute 
cu celule şi material biologic al pacien-
tului, o tehnică utilizată pentru a elimina 

A fi evreu  
în Indonezia,  
o provocare…

Indonezia este, oficial, cel mai nu-
meros stat musulman din lume, cu o 
populaţie de peste 234 de milioane de 
locuitori, dintre care peste 87% aparţin 
unei denominaţii islamice, cei mai mulţi 
fiind sunniţi. Iudaismul nu se numără 
printre religiile recunoscute în mod 
oficial de stat, aşa că cei aproape 200 
de membri ai comunităţii evreieşti sunt 
obligaţi să opteze pentru o altă religie 
în documentele oficiale – creştinism, 
budism, hinduism sau confucianism. 

Nu foarte departe de capitala Jakar-
ta, o încăpere modestă a fost transfor-
mată în casă de rugăciune, iar de Şabat 
comunitatea evreiască se reuneşte aco-
lo. Rabinul Benjamin Meijer Verbrugge 
mărturiseşte că nu se pot întâlni decât o 
dată pe lună. Evreii indonezieni, poves-
teşte el, sunt grupaţi în mai multe zone: 
Jakarta, Timorul de Est, Lampung, Me-
dan şi în zona insulei Java. Proprietarul 
clădirii este un uygur convertit recent la 
iudaism. Sinagoga improvizată respectă 
toate preceptele religioase iudaice, iar 
parochet-ul le-a fost oferit de comuni-
tatea din Pennsylvania, Statele Unite. 
Aceasta nu este singura sinagogă din 
ţară, o alta fiind construită în anul 2003 
în oraşul Tondano, unde trăiesc circa 20 
de evrei. Cu toate acestea, tensiunile 
există, iar cei mai mulţi dintre ei se fe-
resc să-şi afişeze evreitatea în public. 
Una dintre femeile care participau la 
rugăciune a declarat că cei doi copii ai 
ei se prezintă la şcoală drept creştini, 
evident de teama represaliilor. Pericolul, 
explică rabinul Verbrugge, nu vine doar 
din partea musulmanilor radicali. În 
trecut, unii agresori au venit chiar din 
rândul unei grupări creştine evanghelice. 
El consideră că Indonezia – ţara unde 
trei din zece musulmani sunt radicalizaţi 
– nu este un loc propice pentru a-ţi prac-
tica în mod public credinţa. 

Alte dificultăţi pentru restrânsa 
comunitate din sud-estul Asiei sunt 
căsătoriile mixte şi obţinerea unui spaţiu 
pentru înhumări. Deşi tatăl rabinului era 
musulman, el a ales religia mamei, fapt 
permis de legislaţia de dinainte de anul 
1990, care nu stipula obligativitatea 
căsătoriei religioase. În prezent, lucrurile 
stau cu totul altfel, guvernul obligându-i 
pe tineri să obţină şi un certificat religios 
în vederea recunoaşterii căsătoriei. În 
ceea ce priveşte înhumarea, cei mai 
mulţi decedaţi ajung în cimitirele cato-
lice. Singura concesie admisă de stat 
este ca pe piatra funerară să aibă o 
Stea a lui David, iar numele să fie scris 
cu litere ebraice. Cu toate acestea, 
membrii comunităţii evreieşti se arată 
încrezători în viitorul lor, cei mai mulţi 
fiind de părere că nici căsătoriile mixte 
şi nici înhumarea în cimitire aparţinând 
altor grupuri religioase nu vor pune 
capăt celor peste patru secole de viaţă 
evreiască în Indonezia. 

Istoria comunităţii evreieşti din In-
donezia arată că primii evrei au ajuns 
în regiune în secolul al XVII-lea. Doar 
câţiva membri ai comunităţii evreieşti 
din Indonezia sunt convertiţi, în timp ce 
alţii sunt descendenţi ai evreilor olan-
dezi, care s-au căsătorit cu indonezieni, 
dar au revenit la credinţa mozaică. 

Pagină realizată de DAN DRUŢĂ

perioadă de timp de până la doi ani. 
Potrivit cercetătorilor, implantarea 

dispozitivului, care ar putea apărea pe 
piaţa medicală în circa zece ani, va con-
stitui o procedură minoră, iar pacientul 
nici nu va simţi prezenţa acestuia şi nu 
va avea interdicţii legate de activităţile  
cotidiene.

Bateria auto  
care se încarcă  
în cinci minute
Deşi, pe zi ce trece, consumatorii iau 

din ce în ce mai în serios posibilitatea de 
a-şi cumpăra o maşină electrică, cei mai 
mulţi au încă două mari rezerve: gama 
de autovehicule, care rămâne încă limi-
tată, şi durata reîncărcării bateriei, care 
poate dura între 45 de minute şi câteva 
ore. Producătorii auto au încercat să 
sporească densitatea chimică a bateriei, 
astfel încât o maşină electrică să poată 
avea o autonomie cât mai semnificativă. 
Bateriile vehiculelor electrice de ultimă 
generaţie de la Tesla, Chevrolet şi altele 
asigură transportul pe o distanţă de până 
la aproape 500 km. Dar reîncărcarea este 
încă lentă. Startup-ul israelian StoreDot 
s-a ocupat de acest inconvenient şi speră 
să înceapă o revoluţie în domeniul vehi-
culului electric. 

O baterie Flash StoreDot poate fi în-
cărcată la capacitate maximă în doar cinci 
minute, asigurând autonomia pe aceeaşi 
distanţă. Acest lucru face ca automo-
bilul electric să devină mai puţin dificil 
de abordat, afirmă Doron Meyersdorf, 
cofondatorul companiei şi CEO-ul aces-
teia. Bateriile StoreDot vor fi construite 
având aceeaşi formă ca bateriile electrice 
obişnuite, utilizând acelaşi material de 
bază, litiul, care ar trebui să conducă la 
o adaptare mai uşoară. Însă StoreDot 
înlocuieşte grafitul utilizat de toţi ceilalţi 
producători de baterii electrice cu un 
amestec de metaloide, inclusiv siliciu şi 
compuşi organici cu proprietăţi sintetizate 
în laboratoarele sale. Obiectivul final al 
StoreDot este de a impulsiona piaţa auto 
electrică, dar el porneşte de la banalele 
dispozitive mobile şi baterii externe, pe 
care Meyersdorf speră să le aducă pe 
piaţă încă de la sfârşitul anului 2019. 

O baterie StoreDot de la telefonul 
mobil ar putea fi încărcată în circa 30-60 
de secunde, arată reprezentanţii compa-
niei. Când ele vor fi disponibile, explică 
Meyersdorf, nu numai că vor fi mai rapide 
la încărcare, ci vor fi şi mai bune pentru 
ecosistem şi pentru oameni, deoarece 
vor necesita doar 60% din cantitatea de 
cobalt utilizată pentru realizarea unei ba-
terii obişnuite. Acest lucru este important, 
dat fiind că 60% din cantitatea necesară 
de cobalt este exploatată în Republica 
Democratică Congo, unde lucrătorii din 
mină sunt copii.

O nouă speranţă după eşecul 
aselenizării Beresheet

Când devine rău colesterolul 

Morris Khan, preşedintele SpaceIl, 
compania privată care a finanţat primul 
proiect pe Lună în colaborare cu Israeli 
Aerospace Industries, a anunţat că va 
căuta noi finanţatori pentru a construi 
un alt modul spaţial, numit Beresheet 
2, care va încerca din nou să ajungă pe  
Lună.

Prima tentativă a Israelului de a trimite 
un modul spaţial pe Lună a eşuat, sonda 
Beresheet suferind o pană de motor care 
a provocat prăbuşirea sa în decursul 
operaţiunilor de aselenizare. Premierul 
israelian Benjamin Netanyahu a anunţat 
că are în vedere lansarea unui program 
spaţial naţional.

Cercetătorii de la Institutul de Ştiinţă 
Weizmann, conduşi de prof. Lia Addadi, 
de la Departamentul de Biologie Structu-
rală, şi-au propus să arate cum această 
componentă de bază a celulelor corpului 
uman se poate solidifica pe artere, deve-
nind dăunătoare organismului. 

În mod firesc, funcţia colesterolului 
este aceea de a furniza elasticitate sub-
stanţei grase care formează membranele 
celulare. LDL (lipoproteinele cu densitate 
scăzută) acţionează ca un „ambalaj” pen-
tru a ajuta colesterolul să călătorească 
prin sânge şi poate chiar elimina coles-
terolul molecular care se aşază pe pereţii 
vaselor de sânge. Pentru a observa mai 
bine procesul de cristalizare, 
echipa medicală a adăugat un 
colesterol de tip LDL în structu-
ra celulelor macrofage, iar mai 
apoi le-au observat folosind o 
combinaţie de metode, inclusiv 
microscopia fluorescentă de 
înaltă rezoluţie şi un tip de ima-
gistică cu raze X criogenice. Au 
obţinut astfel imagini tridimen-
sionale detaliate ale cristalelor 
şi au observat dezvoltarea lor. 
Problemele par să înceapă când 
se formează cristale de coles-
terol. Acestea sunt materialele 
componente ale plăcilor care 
formează leziuni ireversibile ce 
duc la ateroscleroză şi, uneori, la boli de 
inimă sau accidente vasculare cerebrale.

Oamenii de ştiinţă au arătat că aceste 
cristale dăunătoare se formează în două 
moduri diferite în celulele imune care 
contribuie la progresia bolii. Când nive-

lul de LDL din sânge este prea mare, o 
parte din acesta este depozitat pe pereţii 
vaselor de sânge. Acolo, colesterolul se 
oxidează, ceea ce face ca aceste mole-
cule să fie toxice pentru celulele care al-
cătuiesc vasele de sânge. Când sistemul 
imunitar recunoaşte o leziune arterială 
provocată de acest proces de oxidare, 
el trimite alte celule, numite macrofage, 
pentru a „mânca” materialul dăunător. Dar 
macrofagele, la rândul lor, dacă au prea 
multe elemente nedorite de curăţat, nu 
mai fac faţă, se umflă, devin spumoase 
şi mor. Celulele moarte şi moleculele 
grase scăpate se acumulează la locul 
leziunii arteriale, agravând inflamaţia şi 

conducând la formarea de cristale de 
colesterol. Momentul formării acestor 
cristale de colesterol este un pas major 
într-un lanţ patologic de evenimente care 
include moartea celulelor, inflamaţia şi 
debutul bolii arteriale.
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La data de 12 martie, reprezentanţii 
Comunităţii Evreilor din Bucureşti au 
avut plăcerea de a-I avea oaspete pe 
astronautul Dumitru Prunariu, însoţit de 
Daniel Barok, director al Departamentului 
de Dezvoltare din cadrul companiei israe-
liene SpacePharma, un start-up fondat 
în anul 2012, dedicat cercetării mediului 
microgravitaţional.  Preşedintele C.E.B., 
ing. Paul Schwartz, alături de gabbai-ul 

Templului Coral din Capitală, Gilbert 
Şaim, le-au vorbit oaspeţilor despre is-
toria comunităţii bucureştene şi despre 
lăcaşul de cult din inima vechiului Cartier 
Evreiesc al Bucureştilor. 

La data de 14 mai 1981, Dumitru 
Prunariu a devenit primul (şi singurul 
român) care a zburat vreodată în spaţiul 
cosmic. El a participat la misiunea Soyuz 
40, din cadrul programului spaţial „Inter-
cosmos” şi a petrecut în spaţiu şapte zile. 
Este de profesie inginer aeronautic şi a 
ocupat rând pe rând demnităţi precum 
aceea de şef al Aviaţiei Civile Române, 
preşedinte al Agenţiei Spaţiale Române, 
ambasador al României în Federaţia 
Rusă şi preşedinte al Comitetului ONU 
pentru Explorarea Paşnică a Spaţiului 
Extraatmosferic. În prezent are gradul 
de general-locotenent în rezervă. (D.D.)

Muzeul, aşa cum reiese şi din denu-
mirea sa oficială, va fi dedicat realizărilor 
israelienilor de origine română, în multe 
cazuri evocările acoperind evenimente şi 
fapte petrecute în România, urmând apoi 
realizările acestor evrei după sosirea lor 
în Israel, ne-a povestit Eli Shahar. Deoa-
rece Rosh Pina a fost fondat de evreii ve-
niţi din Moineşti, am dorit ca muzeul să se 
afle chiar acolo unde s-au stabilit ei, unde 
mai există clădirea unei sinagogi, birouri, 

inclusiv al baronului Rothschild, care i-a 
sprijinit. Aceste case se află pe un deal 
care în sine este un patrimoniu naţional. 
De aceea, a durat o perioadă de timp 
până când am obţinut aprobarea pentru 
a include tot ceea ce se găseşte acolo 
în viitorul muzeu. Complexul muzeal va 
cuprinde o clădire cu un etaj situată jos, 
la poalele dealului, integrată întru totul în 
peisaj, iar printr-o intrare se va ajunge la 
un ascensor care va urca până sus. De-
acum, o parte din clădirile vechi au fost 
renovate şi continuăm munca, în funcţie 
de fondurile disponibile. 

– Ce va cuprinde muzeul şi în ce sta-
diu se găseşte?

– Am putea vorbi de patru iniţiative 
pentru acest muzeu, născut din colabo-
rarea organizaţiei A.M.I.R. cu Primăria 
de la Rosh Pina şi Ministerul israelian al 
Turismului. Clădirea nouă, despre care 

v-am vorbit, se construieşte împreună 
cu Primăria oraşului, jumătate din costuri 
fiind suportate de A.M.I.R . În aşa-numita 
„Casă a Oficialilor – Beit Pika”, ridicată în-
tre 1884-1885 şi care a servit drept birouri 
pentru personalul angajat de baronul de 
Rothschild, se va realiza o sală de lectură 
şi de prezentare audiovizuală. Aceasta 
din urmă va descrie începutul sionismului 
în România, primii colonişti din Rosh Pina 
veniţi din România şi istoria localităţii.

Va fi digitalizată Arhiva Rosh 
Pina şi se va înfiinţa un Muzeu 
al Evreimii Române şi un Centru 
de Informaţii despre Evreimea 
Română, alături de Muzeu, cu 
o bibliotecă şi o arhivă centrală, 
puse la dispoziţia cercetătorilor.

Clădirea nouă va avea 750 de 
metri pătraţi, iar muzeul în sine 
va fi realizat într-o viziune foarte 
modernă. În sălile respective vor fi 
aranjamente tematice electronice 
şi fiecare temă va fi explicată de 
o hologramă a celui mai important 

reprezentant al acesteia. Vizitatorul îşi 
alege o temă, apasă un buton şi în faţa 
ochilor se vor derula imagini despre 
istoria evenimentului, cu explicaţiile 
personajului care la sfârşit se prezintă, 
spune din ce parte a României provine 
şi-şi povesteşte viaţa. Vor fi diferite teme: 
istoria sionismului românesc, aliaua ro-
mânilor, feminism, artişti evrei români şi 
multe altele. Va fi, într-un fel, o expoziţie 
interactivă deoarece alegerea îi aparţine 
vizitatorului, care va putea face un întreg 
tur pe subiectul ales. Există multiple posi-
bilităţi, deoarece subiectele pot fi schim-
bate, introduse altele noi. Această parte 
a muzeului este de-acum în lucru şi aici 
sunt folosite cunoştinţe ale istoricilor, ar-
hitecţilor şi electroniştilor. Muzeul va avea 
şi o parte să zicem „clasică”, cu exponate, 
obiecte iudaice, cărţi, documente. Avem 
de-acum o bogăţie de obiecte deoarece 

lumea este dornică să le ofere. În plus, 
sperăm să primim şi din România, de la 
FCER, dacă nu originale, măcar copii.

Dorim ca prin acest muzeu să le ară-
tăm israelienilor şi altor vizitatori care vin 
la Rosh Pina istoria emigraţiei române, a 
sionismului românesc, contribuţia evreilor 
români din toate domeniile la dezvoltarea 
României şi, bineînţeles, la crearea şi 
construirea Statului Israel. Vrem ca des-
cendenţii primilor colonişti din România, 
dintre care mulţi trăiesc chiar în această 
localitate, să fie mândri de ceea ce au 
făurit strămoşii lor din Moineşti.

În această vară sperăm să terminăm 
clădirea; apoi urmează să vină instalato-
rii, electricienii şi alţi zeci de meşteri care, 
împreună cu arhitecţii şi electroniştii, să 
stabilească unde şi cum vor fi puse aces-
te instalaţii. Dar şi în acest domeniu, re-
pet, totul depinde de finanţare. Cu ajutorul 
celor care au la suflet realizarea acestui 
muzeu – şi aici trebuie să-l menţionez 
pe dr. Aurel Vainer, preşedintele FCER 
–, eu sper că vom reuşi să terminăm 
într-o perspectivă nu prea îndepărtată 
acest muzeu.

Cum Eli Shahar face parte şi din con-
ducerea A.M.I.R., una dintre organizaţiile 
reprezentative ale evreilor români din 
Israel, l-am rugat să ne spună câteva 
cuvinte şi despre acest subiect. A.M.I.R, 
ne-a explicat el, este o organizaţie-um-
brelă care şi-a propus integrarea în cadrul 
său a majorităţii asociaţiilor originarilor 
din România care activează în Israel. Are 
o vechime de peste 15 ani şi se ocupă 
de o multitudine de probleme legate de 
originarii din România. Merită menţionat 
că interesul faţă de preocupările A.M.I.R. 
se regăseşte şi în rândul generaţiilor mai 
tinere, care nici măcar nu s-au născut 
în România. În cadrul organizaţiei se 
duce o intensă activitate de cercetare 
istorică, iar crearea Muzeului de la Rosh 
Pina reprezintă unul dintre importantele 
obiective. De aceea au fost înfiinţate o 
serie de subcomitete care se ocupă de 
diferitele aspecte ale istoriei evreilor din 
România care-şi vor găsi loc în Muzeu. 
A.M.I.R. caută să introducă în conştiinţa 
publică israeliană date şi fapte ale evre-
imii provenite din România şi, în acest 
sens, Eli Shahar a amintit organizarea, 
împreună cu Institutul Yad Vashem, a 
unor comemorări de Ziua Holocaustului 
din România sau diferite acţiuni organi-
zate împreună cu Institutul Cultural Ro-
mân, cum a fost un festival românesc la 
Zikron Iaacov, localitate fondată de primii 
imigranţi evrei din Galaţi.

Muzeul de la Rosh Pina şi activităţile 
realizate de A.M.I.R  vor completa chiar 
o lacună din istoria Statului evreu, care 
s-a ocupat prea puţin de prezenţa şi con-
tribuţia evreilor români la această istorie.

EVA GALAMBOS

Ury Benador – 
scriitorul uitat?
Faţă de popularitatea sa dinainte de 

război, Ury Benador a fost trecut în umbră 
imediat după război, deşi scriitorul avea 
girul publicului cititor şi al unui critic de 
talia lui G. Călinescu ş.a. Tematica sa este 
axată pe viaţa evreilor dinainte de 1944, 
maniera fiind cotată ca existenţialistă, 
critic realistă etc., dar nu socialistă.

S-a născut la 1 mai 1895, a murit la 23 
noiembrie 1971. Numele său din acte era 
Simon Moise Grinberg, locul de naştere 
Milişăuţi, judeţul Suceava. A debutat în 
anul 1924 la Iaşi, la Lumea literară. A 
colaborat apoi la numeroase publicaţii 
sub pseudonimele Adam S. Benador, 
Ben-Hador, Zanwl Bason. A fost autorul 
unor proze scurte şi extinse: „Apas-
sionata”, „Ghetto veac XX”, „Gablonz. 
Magazin universal” ş.a. Romanul „Ghet-
to” se referă în mare măsură la ideea 
că discriminarea rasială este prezentă 
în societatea burgheză, tendinţa de a 
izola minorităţile este accentuată. Spre 
deosebire de I. Peltz, Benador pune 
accentul pe viaţa religioasă, specificul 
etnic şi viaţa culturală. „Apassionata” şi 
„Subiect banal” tratează aspecte din viaţa 
de familie, ca şi romanul „Hilda”. 

În anii 1950-1955 a fost secretar al 
Teatrului Evreiesc de Stat. 

Opera lui Benador face parte din 
tezaurul scriitorilor evrei din România şi 
din cel literar românesc. Benador a avut 
parte şi de contestări, dar talentul său nu 
poate fi negat.            BORIS MARIAN

Manuscrisele  
lui Kafka vor ajunge  

la Biblioteca 
Naţională a Israelului

Manuscrisele celebrului scriitor ceh de 
origine evreiască Franz Kafka vor fi trans-
ferate în întregime în Israel, anunţă cotidi-
anul israelian Jerusalem Post. Deşi ultima 
dorinţă a lui Kafka, încredinţată prietenului 
său, Max Brod, a fost ca manuscrisele sale 
să fie distruse, acesta nu s-a conformat şi 
a dat publicităţii o mare parte din ele. 

Franz Kafka a devenit unul dintre cei 
mai citiţi autori ai secolului al XX-lea, 
reper artistic şi moral pentru o lume 
întreagă. Dar manuscrisele au ajuns în 
posesia lui Esther Hoffe, care de ani de 
zile se opune demersurilor Statului Israel 
de a i se ceda această arhivă. De drept, 
moştenirea lui Kafka ar trebui să fie de-
pusă la Biblioteca Naţională a Israelului, 
Kafka fiind un fiu al poporului evreu. 

În 2016, Curtea Supremă a Israelului a 
decis să legalizeze acest demers, iar re-
cent Curtea din Elveţia a confirmat dreptul  
Statului Israel. O parte din manuscrise se 
află la Banca din Zürich. (B.M.M.)

Muzeul din Rosh Pina va fi  dedicat  
evreilor români de pretutindeni

Convorbire cu eli SHAHAr, preşedintele Comitetului de ridicare a Muzeului din Rosh Pina

Personalităţi evreieşti contribuie  
la salvarea Catedralei Notre Dame 

Dumitru Prunariu  
în vizită la Templul Coral

Eli Shahar a participat la conferinţa internaţională de la Bucureşti dedicată Mu-
zeului Evreilor din România, ca reprezentant al viitorului muzeu din Israel dedicat 
evreilor români – Muzeul şi Centrul Tradiţiei Iudaismului din România. Acesta se 
află la Rosh Pina, localitatea istorică pe care au întemeiat-o, la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, primii imigranţi evrei români proveniţi din Moineşti. După ce la conferinţă 
a prezentat participanţilor câteva date despre viitorul muzeu, l-am rugat să ne dea 
informaţii detaliate despre stadiul în care se află această iniţiativă.

Incendiul care a distrus Catedrala No-
tre Dame din Paris a impresionat profund 
şi comunitatea evreilor din Franţa şi din 
lume, evreii fiind printre primii care s-au 
angajat să ajute financiar la refacerea 
monumentului istoric. Astfel, Lily Safra, 
evreică din Brazilia, s-a angajat să do-
neze 22 de milioane de dolari pentru 
refacerea catedralei, a informat publicaţia 
Correio 24 Horas. La rândul ei, Françoise 
Béttancourt Meyers, care deţine firma  
L’Oréal, a promis 100 de milioane de 
dolari. Potrivit CBS, sumele reprezintă a 
zecea parte din cei un miliard de dolari 
care s-au strâns în prima săptămână 
după incendiul care a distrus catedrala.

Premierul israelian Benjamin Netan-
yahu şi-a exprimat „profunda părere de 
rău” la vestea incendiului. „Este o moşte-
nire a culturii şi religiei Franţei şi a întregii 
umanităţi. Salutăm succesul eforturilor 
pompierilor”, a scris premierul israelian 
într-o telegramă.

Lideri ai evreilor din Franţa „au fost 
şocaţi şi întristaţi. Împărtăşim durerea şi 
ne rugăm alături de reprezentanţii Bise-
ricii Catolice”, a transmis Haim Korsia, 
şef-rabinul Franţei, într-un mesaj adre-
sat Conferinţei Episcopilor din Franţa şi 
arhiepiscopului Parisului, Monseniorul 
Michel Aupetit. „Suntem cu toţii şocaţi, 
credincioşi şi necredincioşi, creştini şi 
necreştini, deoarece o bijuterie a istoriei 

Franţei şi a creştinismului, moştenire 
şi a Europei, este în flăcări”, a declarat 
Joel Mégui, preşedintele Consistoriului 
Central Israelit din Franţa, organism 
răspunzător de problemele religioase 
ale comunităţii evreieşti din Franţa. 
„Această minunată catedrală a fost,  de 
aproape 1000 de ani, o parte din Paris, a 
vieţii parizienilor şi poporului francez. Îmi 
exprim profunda solidaritate şi simpatie 
faţă de prietenii noştri catolici, afectaţi 
în mod special în ajunul Paştelui”, a mai 
spus Mégui.

În mesajul CRIF, Consiliul Reprezen-
tativ al Evreimii Franceze, organizaţia 
reprezentativă a comunităţilor evreieşti, 
se arată: „CRIF împărtăşeşte emoţia vie 
a tuturor francezilor, loviţi în suflet de in-
cendiul Catedralei Notre Dame din Paris”.

Pentru filosoful evreu francez Bernard-
Henri Lévy, imaginea Catedralei Notre 
Dame în flăcări  a însemnat că „arde inima 
Parisului, că arde sufletul Franţei. Este un 
loc sfânt pentru creştinism, dar este şi un 
loc sfânt în termeni seculari pentru spiritul 
Franţei”, a declarat filosoful.

„Este o tragedie pentru catolici, pen-
tru poporul francez şi pentru toţi care 
admirau edificiul maiestuos. Sperăm că 
va fi cât mai curând restaurat şi că îşi va 
recăpăta splendoarea iniţială”, a transmis 
Comitetul Evreiesc American.

E.G.
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Consiliul de Conducere şi Adunarea Generală ale FCER-CM
a amintit că patru 
din cele şapte ci-

mitire din Oradea au fost puse la punct 
cu ajutor financiar din SUA. Şi celelalte 
trei au beneficiat de lucrări importante. 
El şi-a sfătuit colegii să depisteze spaţiile 
disponibile (terenurile libere de morminte 
din cimitire), deoarece există o conven-
ţie, încheiată încă de acum 10 ani, ca 
banii obţinuţi din vânzarea acestora să 
fie alocaţi în proporţie de 70% pentru 
restaurarea cimitirelor şi 30% pentru cea 
a sinagogilor. Au intervenit cu probleme 
punctuale preşedinta CE Timişoara, dr. 
Luciana Friedmann, secretarul general 
al CE Iaşi, Benjamina-Ides Vladcovschi, 
şi preşedintele CE Piatra Neamţ, Emil 
Nadler. În acest sens, ing. Rudy Marco-
vici a propus ca la toamnă să aibă loc o 
întâlnire între conducerea FCER-CM, co-
lectivul CAPI şi preşedinţii de comunităţi, 
tema discuţiei fiind „Soluţii pentru viitorul 
imediat al prezervării cimitirelor evreieşti 
din România”.

Îmbunătăţirea valorificării  
patrimoniului imobiliar economic  

al FCER-CM
Ec. Ovidiu Bănescu, vicepreşedintele 

F.C.E.R., a făcut o scurtă prezentare 
a analistului financiar Valentin Nuham, 
subliniind experienţa lui în cadrul dome-
niului imobiliar, dându-i cuvântul spre a-şi 
prezenta analiza asupra perspectivelor 
îmbunătăţirii valorificării patrimoniului 
imobiliar al F.C.E.R.

În expunerea sa, Valentin Nuham a 
subliniat că nivelul inflaţiei pe anul 2019, 
precum şi previziunile economice fiscale 
ale anului curent au stat la baza funda-
mentării analizei sale, care are totuşi un 
caracter preliminar. El a atras atenţia 
asupra multitudinii de categorii în care 
sunt încadrate proprietăţile F.C.E.R. şi a 
arătat că pe alocuri a întâlnit deficienţe în 
privinţa existenţei unor acte de proprieta-
te sau echivalentul acestor documente. 

Una dintre propuneri a fost ca până 
pe 1 iulie să se realizeze o listă actuali-
zată a tuturor proprietăţilor, cu actele de 
proprietate aferente. În ceea ce priveşte 
terenurile extravilane, pădurile şi imobi-
lele aflate la o distanţă considerabilă de 
vreo comunitate sau obşte, el a reco-
mandat vânzarea acestora, cu atât mai 
mult în cazul în care nivelul de eficienţă 
economică este unul negativ. Pentru 
acoperirea inflaţiei, a arătat el, veniturile 
din chirii ar trebui majorate cu un minim 
de 3%, iar în cazurile în care valoarea 
chiriei este mult prea mică, ar fi indicată 
valorificarea imobilului. În ceea ce pri-
veşte restanţele la plata chiriei, deficitul 
de 10% faţă de suma previzionată indică 
un management bun, dar atrage un semn 
de întrebare faţă de unele proprietăţi care 
acumulează datorii foarte mari. 

Directorul C.A.P.I., ing. Rudy Marco-
vici, a apreciat analiza lui Valentin Nuham, 
afirmând că problematica patrimoniului 
imobiliar necesită un fond de reabilitare 
care ar reduce o mare parte din pierderile 
financiare survenite în relaţia cu chiriaşii. 
El a abordat, de asemenea, problema 
deficitului de personal din departamen-
tul pe care îl reprezintă, un factor ce 
îngreunează procesul de eficientizare a 
administrării elementelor de patrimoniu 
imobiliar. În concluzie, R. Marcovici a 
afirmat că un suport din partea unui expert 
din afara F.C.E.R. este binevenit şi susţine 
continuarea acestui demers. 

Irina Cajal Marin l-a felicitat pe Va-
lentin Nuham pentru analiza sa şi i-a 
încurajat pe liderii F.C.E.R. să continue 
colaborarea cu el. 

Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., 
a arătat că patrimoniul Federaţiei are un 
caracter complex, fapt de care trebuie 
ţinut cont în orice analiză. El a susţi-
nut că aceste date preliminare trebuie 
completate de o analiză profundă, care 
să ţină seama de specificitatea fiecărei 
proprietăţi, iar măsurile adoptate ar tre-
bui să aibă termene de execuţie diferite. 
Problema restanţelor la chirii este una 

destul de stringentă, a subliniat vorbitorul, 
iar recuperarea lor trebuie să constituie 
o prioritate, cu atât mai mult cu cât se 
cumulează cu restanţele la utilităţi. 

Robi Roth a remarcat faptul că fondul 
imobiliar al F.C.E.R. a ajuns la o valoare 
constantă în ultimii ani şi a propus ana-
liza costurilor şi a eficienţei administrării 
lor. De asemenea, el a propus vânzarea 
unei părţi a patrimoniului şi reinvestirea 
sumelor dobândite în alte proiecte imo-
biliare mai eficiente din punct de vedere 
economic. 

Consultantul Valentin Nuham a ana-
lizat riscurile la care F.C.E.R. s-ar putea 
angaja în eventualitatea unei investiţii, 
arătând că, în afară de câteva mari oraşe, 
cele mai multe nu au un potenţial imobiliar 
care să poată acoperi eventualele chel-
tuieli şi să genereze şi profit.

Dr. Aurel Vainer a afirmat că această 
problemă necesită o analiză serioasă, iar 
lansarea în cadrul unei investiţii imobiliare 
de amploare va fi o decizie extrem de 
importantă. 

Ec. Ionel Horn s-a referit la situaţia de 
la Comunitatea Evreilor din Baia Mare, 
care deţine un imobil care a beneficiat 
de o investiţie importantă, aceasta nefiind 
exploatată la potenţialul ei. El a propus 
ca în acest imobil să fie mutat sediul C.E. 
Baia Mare, dat fiind că starea celui actual 
nu este foarte bună. 

Tot la capitolul cazuri particulare, Va-
sile Dub, preşedintele C.E. Târgu Mureş, 
a expus cazul situaţiei chiriaşului unui 
imobil aflat într-o zonă semicentrală din 
municipiu, în care funcţionează o şcoală 
de dans, care a primit laude din partea 
celor mai mulţi vizitatori. Deşi restantă 
la plata chiriei, această şcoală de dans 
aduce un câştig de imagine comunităţii 
evreieşti din oraş.

Eduard Kupferberg a arătat că acest 
material privind situaţia patrimoniului 
F.C.E.R. ţine cont şi de nevoile buge-
tului pe termen mediu şi lung, oferind o 
perspectivă inclusiv asupra nevoilor de 
investiţii. El a făcut apel la reprezentanţii 
comunităţilor de a respecta termenele de 
prezentare a situaţiilor actualizate privind 
patrimoniul imobiliar. Restanţele la chirie 
şi întreţinere, a arătat vorbitorul, repre-
zintă o sursă importantă de pierderi, iar 
în cele mai multe dintre cazuri, ele sunt 
nerecuperabile. De asemenea, el le-a 
recomandat preşedinţilor de comunităţi 
să se implice în demersurile prin care 
imobilele membrilor care nu au moşteni-
tori să fie donate F.C.E.R.

Preşedintele F.C.E.R. a conchis că 
prezentarea şi recomandările expertului 
Valentin Nuham conduc spre creşterea 
veniturilor din exploatarea patrimoniului 
imobiliar. De asemenea, el a propus 
împuternicirea Comitetului Director de a 
adopta un set de măsuri, bazat pe reco-
mandările C.A.P.I., ale secretarului gene-
ral şi ale expertului, care va fi validat de 
Consiliul de Conducere. De asemenea, 
el a cerut tuturor celor implicaţi în acest 
proiect consultarea comunităţilor privind 
aceste măsuri cu aplicare imediată. După 
adoptarea acestui program, el a propus 
o serie de reuniuni cu preşedinţii de 
comunităţi, alături de care se vor stabili 
următoarele acţiuni, acestea având un 
rol major în dinamica bugetului F.C.E.R.

Preşedintele CE Oradea, ing. Felix T. 
Koppelmann, a salutat noua colaborare 
a FCER-CM cu expertul V. Nuham, care 
a mai prezentat un raport bine docu-
mentat şi la Comitetul Director întrunit în 
martie 2019. Vorbitorul a aprobat analiza 
economică supusă atenţiei şi îi va aplica 
recomandările, printre care se numără 
majorarea chiriilor cu 5%, pentru acope-
rirea inflaţiei.

În final, propunerea privind valorifica-
rea patrimoniului economic a fost adopta-
tă în unanimitate de Adunarea Generală. 

Modificări  
la Regulamentele FCER-CM

Un alt punct de pe agenda Adunării 
Generale l-au constituit propunerile de 
modificări la Regulamentele şi la Organi-

grama FCER-CM, supuse dezbaterii de 
Eduard Kupferberg, secretarul general 
al FCER-CM, şi Albert Kupferberg, pre-
şedintele Fundaţiei „W. Filderman”, fost 
secretar general al Federaţiei. 

În vederea asigurării respectării 
Regulamentului UE 2016/679 privind 
protecţia datelor cu caracter personal, au 
fost înaintate şi adoptate în unanimitate 
o serie de propuneri de modificare a Re-
gulamentului Intern al FCER-CM privind 
atât obligaţiile angajaţilor, cât şi obligaţiile 
F.C.E.R. ca angajator.

O altă propunere de modificare 
a fost dată de necesitatea dizolvării 
actualelor forme de organizare a co-
munităţilor înfiinţate potrivit O.G. nr. 
26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile.  
S-a arătat că, în prezent, nu se mai 
justifică păstrarea actualei forme de 
organizare a unui număr de 17 comuni-
tăţi evreieşti ca asociaţii şi paralelismul 
unui dublu statut juridic – de organizaţii 
de cult, potrivit Legii 489/2006 şi art. VI 
din Statutul FCER-CM, şi de organizaţii 
ale minorităţii naţionale, potrivit O.G. 
26/2000 –, fiind necesară declanşa-
rea procedurii de dizolvare potrivit art. 
54 lit. c, 57 şi următoarele din O.G. 
26/2000. A fost prezentată întreaga pro-
cedură, iar propunerea a fost aprobată în  
unanimitate.

O altă modificare a vizat Regula-
mentul-cadru de alegeri ale organelor 
de conducere şi de reprezentare a Co-
munităţilor Evreieşti din România-Cultul 
Mozaic (care a fost adoptat în şedinţa 
Consiliului de Conducere al FCER-CM 
din 20-21 martie 2017). Acest document 
a fost motivat de necesitatea unor pre-
cizări în cazul alegerilor în două etape 
(zile), pentru comunităţile cu peste 300 de 
membri, precum şi de asigurarea respec-
tării Regulamentului UE 2016/679 privind 
protecţia datelor cu caracter personal. În 
cazul unei Adunări Generale de alegeri în 
două etape, stabilirea cvorumului Adu-
nării se va face prin adunarea membrilor 
care au votat la sediu cu cei care au votat 
cu urna mobilă (dacă este cazul) şi votu-
rile prin corespondenţă (dacă este cazul). 
Şi această propunere a fost aprobată în 
unanimitate.

Modificări la Organigrama FCER-CM
Propunerile de modificări la Orga-

nigrama FCER-CM au fost motivate 
de faptul că, în perioada scursă de la 
Congresul al III-lea al FCER-CM (iulie 
2016), în activitatea unităţilor organiza-
torice ale Federaţiei – unele cumulate, 
altele desfiinţate – s-a ajuns la variaţii ale 
numărului de personal, crearea de noi 
posturi şi anularea unora existente. Ca 
urmare, s-a elaborat o nouă Organigramă 
care, conform Articolului 25 (f) din Statutul 
FCER-CM, a fost supusă aprobării Consi-
liului de Conducere. Noua Organigramă a 
simplificat şi a clarificat structura unităţilor 
funcţionale ale FCER-CM, iar prin statul 
de funcţii care va fi realizat în baza ei 
va fi simplificată şi redusă schema de 
personal.

Ierarhic, departamentele sunt structu-
rile cele mai complexe, care înglobează 
sub-structuri de tipul sectoarelor şi al bi-
rourilor. Oficiile sunt componente funcţio-
nale cu o complexitate a activităţii similară 
sectoarelor, dar care nu depind ierarhic 
de un departament. Centrele sunt struc-
turi care beneficiază de un anumit grad 
de autonomie de funcţionare, fie că sunt 
subordonate direct conducerii FCER-CM, 
fie că fac parte dintr-un departament. 
Structurile au fost poziţionate în funcţie 
de echivalenţa complexităţii activităţii (de 
exemplu, Cabinetul preşedintelui este 
echivalentul unui Oficiu). O excepţie o 
constituie Organigrama DASM, unde nu 
s-au operat modificări, pentru că unele 
dintre ele sunt impuse de reglementările 
legale necesare acreditării.

Noua Organigramă prezintă urmă-
toarele modificări: în afara conducerii 
executive, Organigrama FCER-CM nu 
mai conţine funcţii, deoarece acestea vor 
fi conţinute în „statele de funcţii” care vor 

fi elaborate pentru fiecare unitate organi-
zatorică; După aprobarea Organigramei 
– votată în unanimitate – va fi definitivat 
statul de funcţii (termen: 30 iunie 2019), 
care va fi aplicat în funcţie de realizarea 
Memorandumului cu Fundaţia Caritatea, 
de alocaţiile financiare de la DRI, SSC, 
autorităţile locale, Claims Conference, 
JDC, precum şi de creşterea veniturilor 
proprii ale FCER-CM şi ale Comuni -
tăţilor.

Informare privind  
activitatea parlamentară  

a deputatului Silviu Vexler
Din cauza unei deplasări în străină-

tate, deputatul Silviu Vexler nu a putut 
fi prezent la Adunarea Generală, iar ra-
portul activităţii sale a fost prezentat de 
Silvian Horn, vicepreşedinte CEB. 

Principalele proiecte iniţate de de-
putatul Silviu Vexler în intervalul aprilie 
2018 - martie 2019, intrate în vigoare 
în urma adoptării de către Parlamentul 
României şi a promulgării acestora de 
către Preşedintele României, au fost 
următoarele: Legea pentru combaterea 
antisemitismului; Legea privind accesul la 
arhivele de stat; Legea privind externarea 
din unităţile sanitare şi manipularea ca-
davrelor persoanelor decedate de religie 
mozaică; Legea privind exonerarea su-
pravieţuitorilor Holocaustului de la plata 
unor obligaţii financiare.

În afara acestor legi, deputatul a mai 
introdus o serie de amendamente, care 
au fost adoptate în urma votului: Elimina-
rea obligativităţii de a reevalua periodic 
clădirile pentru stabilirea valorii impoza-
bile, pe baza unui raport de evaluare a 
clădirii întocmit de un evaluator autorizat. 
Amendamentul se aplică tuturor clădiri-
lor aflate în proprietatea FCER şi/sau a 
Comunităţilor (inclusiv sinagogi şi sedii 
comunitare), cu excepţia celor folosite 
pentru activităţi economice; Stabilirea 
la 0 (zero) lei a valorii impozabile pentru 
toate terenurile (inclusiv cimitire) aflate în 
proprietatea FCER şi/sau a Comunităţilor, 
cu excepţia suprafeţelor folosite pentru 
activităţi economice; Acordarea unui 
sprijin financiar lunar pentru finanţarea 
postului de prim-rabin.

„În mod special, m-am bucurat să aflu 
că, datorită unora dintre amendamen-
tele pe care le-am introdus anul trecut, 
FCER a primit din partea Guvernului, 
pentru prima dată, un sprijin financiar 
semnificativ pentru asistenţa socială şi 
medicală oferită membrilor”, a transmis 
Silviu Vexler, care a punctat şi activitatea 
sa externă, cu precădere, dezvoltarea 
relaţiei cu Israelul: „O parte centrală a 
activităţii mele a fost dedicată dezvoltării 
şi îmbunătăţirii relaţiilor cu Statul Israel. 
Am avut peste 20 de întrevederi cu înalţi 
demnitari ai Statului Israel”. De menţio-
nat, de asemenea, că începând cu luna 
noiembrie 2018, Silviu Vexler a fost ales 
preşedinte al Grupului Parlamentar de 
Prietenie cu Statul Israel.

La sfârşitul prezentării, vicepreşedin-
tele F.C.E.R. l-a felicitat pe Silviu Vexler 
şi a apreciat că în doar doi ani şi jumă-
tate acesta a reuşit să aibă o asemenea 
activitate cu astfel de rezultate, urându-i 
succes în continuarea mandatului său.

Despre activitatea deputatului re-
prezentant al minorităţii evreieşti din 
România în Parlament a luat cuvântul 
şi preşedintele F.C.E.R. dr. Aurel Vai-
ner: „Una dintre satisfacţiile mele cele 
mai mari este reuşita deplină a cedării 
acestui post în Parlament. Silviu Vexler 
a reuşit lucruri extraordinare în tot acest 
timp. Se sfătuieşte cu ceilalţi şi reuşeşte 
să elaboreze legi foarte bune. A învăţat 
foarte mult din acest meştesug al parla-
mentarismului. Are, de asemenea, relaţii 
foarte bune cu ceilalţi parlamentari şi cu 
ceilalţi reprezentanţi ai minorităţilor din 
Parlament. Prin activităţile sale, el nu i-a 
ajutat doar pe evreii din România, ci şi pe 
cei din Israel, care au avut de suferit în 
timpul Holocaustului din România şi care 
acum nu sunt cetăţeni români”.

(Urmare din pag. 5)
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Consiliul de Conducere şi Adunarea Generală ale FCER-CM
Andrea Ghiţă a adăugat că doi de-

putaţi reprezentanţi ai minorităţilor l-au 
lăudat pe Silviu Vexler în timpul vizitelor 
lor la Cluj şi au felicitat minoritatea evre-
iască pentru un deputat atât de inteligent, 
cinstit şi dedicat.

Activităţi JCC la nivel naţional
„Mă bucur că am ocazia să vă împăr-

tăşesc câteva lucruri care se întâmplă, în 
special despre JCC Bucureşti, pentru că 
noi organizăm şi proiecte cu impact na-
ţional”, a spus Adrian Gueron, directorul 
JCC Bucureşti.

„În urmă cu 12 ani s-a luat decizia înfi-
inţării acestor centre, la iniţiativa lui Israel 
Sabag şi a lui Aurel Vainer. Aceste centre 
au dat posibilitatea fiecărui membru să fie 
prezent şi activ în comunitate, mai mult 
ca oricând. Noi, la JCC Bucureşti, avem 
evenimente şi activităţi organizate zilnic, 
de dimineaţa până seara.

Am întocmit un raport detaliat pe anul 
2018 şi menţionez aici câteva, care chiar 
merită menţionate. Încep cu taberele 
evreieşti, care sunt foarte importante. 
Doar în taberele organizate de JCC 
Bucureşti anul trecut au participat 765 
de persoane. Aş vrea să menţionez că 
de câţiva ani avem şi taberele regionale, 
iar, dacă adunăm beneficiarii, ajungem la 
1000 de participanţi.

Unul dintre programele cele mai de 
succes este Bereshit, care a ajuns la 
ediţia a 18-a. Cea mai recentă ediţie a 
avut loc la Alba Iulia şi vă mărturisesc că 
ne-a depăşit aşteptările. Dincolo de sesi-
unile de studiu şi prelegeri, încercăm să 
readucem la viaţă comunităţi, să umplem 
sinagogile în oraşe unde rar mai intră 
oameni în sinagogi. Aş vrea să amintesc 
aici şi ceremoniile de Havdala, care au loc 
în centrele oraşelor unde organizăm eve-
nimentele. Cred că este un lucru deosebit 
că ieşim în exterior, ne afirmăm evreitatea 
şi suntem mândri că putem face asta în 
siguranţă în aceste oraşe.

Un alt eveniment important este Fes-
tivalul Shalom Ierusalim: anul trecut a 
avut loc a doua ediţie în Parcul Herestrău. 
Nu doar festivalul în sine, standurile şi 
expozanţii au fost importante, ci trebu-
ie menţionat că festivalul s-a bucurat 
de aportul a peste 100 de voluntari şi 
de implicarea a peste 30 de companii 
partenere şi instituţii. Mulţumesc aici şi 
pentru implicarea esenţială a F.C.E.R. 
şi a preşedintelui Aurel Vainer, în mod 
special”, a mai spus Adrian Gueron în 
cadrul Adunării Generale.

„La toate acţiunile acestea de Havdala 
există un suflet care coagulează şi animă 
sutele de participanţi, iar acesta este di-
rectorul JDC România, Israel Sabag. Îmi 
doresc ca în toate centrele comunitare să 
existe un astfel de om care să anime şi 
să împingă proiectele mai departe, aşa 
cum este Israel Sabag”, a punctat dr. 
Aurel Vainer.

La rândul său, Israel Sabag a declarat: 
„Poate la următoarele întâlniri la acest 

nivel ar fi bine să fie prezenţi şi reprezen-
tanţii celorlalte JCC-uri din ţară, care fac 
o treabă extraordinară. Sper ca în curând 
să rezolvăm şi situaţia Centrului Haverim 
de la Cluj pentru a continua activitatea 
acestuia.

Profit de această ocazie pentru a-i 
mulţumi lui Adrian Gueron pentru munca 
minunată pe care o face şi să menţionez 
întreaga echipă a JCC Bucureşti.

Le mulţumesc tuturor preşedinţilor de 
comunităţi prezenţi şi F.C.E.R., pentru 
că fără voi nu am fi putut realiza aceste 
programe. Fără energia şi dedicarea 
dumneavoastră ne-ar fi fost imposibil. De 
aceea este România un caz special, pen-
tru că avem o Federaţie extraordinară, di-
rectori de JCC şi preşedinţi de comunităţi 
remarcabili. Aş vrea să îi mulţumesc şi lui 
Ery Pervulescu, care ni s-a alăturat anul 
trecut şi care face o treabă extraordinară 
şi are stofă de lider. Felicitări tuturor şi să 
continuăm în aceeaşi formă!”, a mai spus 
Israel Sabag.

„Eu pot să mă laud că sunt un par-
ticipant frecvent la Bereshit şi vreau 

să constat o creştere extraordinară. 
Felicit din nou această echipă extraor-
dinară de organizatori”, a adăugat Aurel  
Vainer.

Ery Pervulescu a vorbit apoi despre 
programele evreieşti naţionale:

„Acestea se desfăşoară prin infra-
structura F.C.E.R. şi a JCC-urilor din ţară. 
Şi în cadrul programelor naţionale, tot 
Israel Sabag este motorul, iar multe dintre 
ele vin chiar la iniţiativa sa. Anul trecut au 
avut loc peste 14 programe naţionale. 
Asta înseamnă că mai des de o dată pe 
lună a avut loc un program naţional. Iar 
impactul lor este foarte mare. La ediţia de 
anul trecut, a 12-a, a Keshet au participat 
peste 1000 de oameni. A fost cea mai 
mare ediţie de până acum, la care au luat 
parte peste 20 de comunităţi evreieşti. 
Avem însă nenumărate alte programe 
naţionale, inclusiv pentru ajutorarea su-
pravieţuitorilor Holocaustului. Cred că în 
nici o ţară din Europa nu se întâmplă un 
proiect de o asemenea amploare cum 
este Mişloah Manot. Aceste programe 
plasează comunităţile din România prin-
tre cele mai active din Europa şi vreau să 
le mulţumesc aici preşedinţilor de comu-
nităţi, fără de care nu am putea realiza 
aceste proiecte.

Le mulţumim de asemenea domnilor 
Israel Sabag şi Aurel Vainer pentru că 
implicarea JDC şi F.C.E.R. sunt esen-
ţiale în activităţile noastre”, a spus Ery 
Pervulescu.

A luat cuvântul apoi preşedintele 
Comunităţii Evreilor din Cluj, Robert 
Schwartz: „Ca o completare, aş vrea să 
spun că Centrul Haverim nu a fost sus-
pendat. Programele merg mai departe, 
dar pe bază de voluntariat. Aş face un 
apel la Aurel Vainer şi la Silviu Vexler în 
legătură cu problema Clujului în ceea 
ce priveşte binecunoscuta grădiniţă din 
oraş, care nu plăteşte chirie şi nici nu 
părăseşte sediul, care ne aparţine. Noi 
am spus că nu mai vrem să continuăm 
colaborarea cu ei, dar pur şi simplu nu 
vor să elibereze sediul. De aceea vă rog 
să luaţi legătura cu domnul primar Emil 
Boc, care pe noi ne ocoleşte, să vedem 
cum putem rezolva această problemă”.

Actualitatea vieţii comunitare 
evreieşti

Cei ce s-au înscris la cuvânt au reliefat 
buna colaborare cu FCER-CM şi cu cele-
lalte instituţii cărora le-au solicitat ajutorul 
pentru a-şi organiza şi a-şi duce la capăt 
activităţile comunitare.

Preşedintele B’nai B’rith România, 
ing. Jose Iacobescu, şi-a exprimat recu-
noştinţa pentru sprijinul continuu acordat 
de FCER-CM şi a subliniat misiunea BBR 
de întrajutorare a celor aflaţi în dificultate, 
organizarea de evenimente de anver-
gură, colaborarea cu un grup de sprijin 
creştin. El a expus principalele aspecte 
ale celor cinci ediţii de până acum ale 
proiectului „Podurile Toleranţei”, ediţia de 
anul acesta urmând să se desfăşoare pe 
19 iunie, la Academia Română.

Preşedintele CE Piatra Neamţ, Emil 
Nadler, a mulţumit FCER-CM pentru 
ajutorul acordat în mod constant în rea-
lizarea programelor propuse, în măsura 
posibilităţilor. El a recomandat înmulţirea 
vizitelor conducerii FCER-CM în teritoriu, 
pentru găsirea de soluţii la dificultăţile cu 
care se confruntă mai ales comunităţile 
mai mici. Un program de recuperare a 
personalităţilor evreieşti din Piatra Neamţ 
este Ziua „Victor Brauner”, celebrată 
anual la 15 iunie (în oraş există un liceu, 
o statuie şi, în curând, va fi şi o stradă 
cu numele lui Victor Brauner). O mare 
parte a activităţii comunitare de aici se 
concentrează în jurul asistenţei sociale 
şi a colaborării cu DASM.

Preşedintele CE Bacău, Hainrich Brif, 
a prezentat principalele direcţii ale vieţii 
comunitare: activităţi susţinute de Talmud 
Tora şi ale Clubului „Hausvater Malca”; 
numărul în creştere al membrilor comu-
nităţii şi al participanţilor la evenimente; 
toate spaţiile sunt închiriate, fără datorii; 
cimitirele sunt îngrijite. El a vorbit şi des-
pre proiectul de reabilitare a Templului 
Cerealiştilor, iniţiat în 2017, exprimân - 
du-şi încrederea că va fi realizat.

Preşedintele CEB, ing. Paul Schwartz, 
a precizat că echipa CEB, cu sprijinul 
FCER-CM, DASM şi altor instituţii, este 
devotată ajutorării tuturor categoriilor 
de vârstă. Viaţa religioasă este activă, 
cu prezenţă constantă la rugăciuni şi la 
sărbători. Vorbitorul a semnalat lipsa unei 
coordonări a evenimentelor organizate 
în cadrul instituţiilor FCER-CM, fapt care 
generează suprapuneri frecvente.

Vicepreşedintele CEB, ec. Silvian 
Horn, a amintit organizarea de către 
CEB a numeroase evenimente alături 
de FCER-CM şi JCC, cel mai recent fiind 
„Mişloah Manot” (la 17 şi 24 martie, pen-
tru a beneficia de acest program cât mai 
mulţi seniori ai comunităţii). El a propus 
organizarea unui singur Mare Şabat (la 
17 mai, de echipa FCER-CM – CEB – 
JCC) la Sinagoga Mare.

Benjamina-Ides Vladcovschi, secretar 
la CE Iaşi şi, temporar, preluând atribuţiile 
preşedintelui Abraham Ghiltman, a mul-
ţumit în nume personal conducerii FCER  

pentru sprijinul acordat în această situa-
ţie. Datorită Cancelariei Rabinice, a fost 
angajat un rabin al Iaşiului şi al Moldovei. 
Sub oficierea lui, Sinagoga Mare şi Sina-
goga Merarilor au fost neîncăpătoare de 
sărbători. Prin contactarea din timp a CE 
Iaşi, rabinul Aronovitch poate fi solicitat de 
comunităţile evreieşti din zonele geogra-
fice relativ apropiate pentru evenimente 
religioase precum Oneg Şabat, Bar/Bat 
Miţva etc.

Preşedintele CE Deva, Liviu Lăcă-
tuşu, le-a mulţumit tuturor celor care au 
fost prezenţi, la 31 martie, la inaugurarea 
Sinagogii din oraş. El a reamintit anver-
gura evenimentului, iar celor care nu au 
putut fi prezenţi în acea zi le-a adresat 
invitaţia de a le călca pragul.

Marcel Grinberg, responsabil al Obştii 
din Târgu Neamţ, a reliefat parteneriatul 
cu CE Piatra Neamţ, dar şi colaborarea 
cu CE Bacău, pentru menţinerea vieţii 
religioase şi sociale. Cimitirul din Târgu 
Neamţ nu are acte de proprietate, de ace-
ea se cere aplicarea procedurii juridice 
pentru obţinerea lor, prezentată anterior 
de ing. Rudy Marcovici.

Preşedinta CE Ploieşti, ing. Adela 
Herdan, a amintit evenimentele recen-
te organizate cu ajutorul FCER-CM şi 
JDC, mulţumind pentru sprijin, şi a vorbit 
despre crearea a 14 centre de asistenţă 
socială în comunităţile evreieşti din Ro-
mânia, dintre care unul se află la Ploieşti. 
Un rezultat pozitiv a fost îmbunătăţirea 
relaţiei asistat-comunitate, prin vizitele 
dese la domiciliul asistatului. Vorbitoa-
rea a ridicat problema unui paralelism 
creat între cerinţele Claims şi DASM şi 
cele ale centrelor de asistenţă, identifi-
cate separat. Lipsa personalului duce 
la transfer de atribuţii, iar munca biro-
cratică este preluată de preşedintele de  
comunitate.

Prim-rabinul Rafael Shaffer a anunţat 
că la 22 august 2019 va avea loc urmă-
torul curs de pregătire a oficianţilor de 
cult şi le-a recomandat preşedinţilor de 
comunităţi să caute încă de acum oameni 
care ar putea îndeplini acest rol. El a mul-
ţumit comunităţilor din Timişoara şi Târgu 
Mureş, care au îndreptat spre Cancelaria 
Rabinică firme care solicitau eliberarea 
de certificate caşer şi a încurajat şi cele-
lalte comunităţi să procedeze la fel.

Robert Roth, de la CE Braşov, a 
anunţat că anul acesta va participa la 
Macabiadă cu o mică delegaţie, de tir şi 
golf; la tabăra de sport de la Cristian, din 
aprilie, va fi analizată oportunitatea unei 
campanii de fundraising. Totodată, pregă-
teşte o dare de seamă despre activitatea 
Macabi, de la reprezentarea căreia se va 
retrage, până la finalul Macabiadei.

Secretarul general al FCER-CM, 
Eduard Kupferberg, a vorbit despre Mar-
şul Memoriei, un pelerinaj la Auschwitz 
organizat la iniţiativa Asociaţiei Sioniste 
din România, în parteneriat cu FCER-
CM. Acesta va începe la 16 mai, la Cluj, 
traseul continuând cu oraşele Oradea, 
Kosice, Cracovia, Oświęcim, ţinta fiind 
Auschwitz. Vor participa aproximativ 70 
de persoane, care vor comemora 75 de 
ani de la Holocaustul evreilor din Transil-
vania de Nord. Întoarcerea în România va 
avea loc după ieşirea din Şabat.

A. Vainer. (stg.), E. Kupferberg, R. Shaffer (în picioare) şi R. Marcovici
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J E W I S H  R E A L I T Y
25 years since Chief Rabbi Dr. Moses Rosen z.l. 

passed into posterity

Prime Minister Viorica Dăncilă 
participated in the International 

March of the Living

FJCR-MC standpoints lately promoted 
During May the FJCR-MC transmitted several press releases reflecting the 

position of the Federation and the Jewish community in Romania. We are inserting 
below the main paragraphs of those documents, taken over by the Romanian press 
and published on the Federation website and on the official Facebook page:

700 missiles fired from Gaza by Hamas 
and Islamic Jihad against Israel
Under the signature of FJCR-MC, 

JCB, AERVH and BBR, the communiqué 
pointed out that it was not for the first time 
that Israel was in a situation of „making 
use of its inalienable sovereign right to 
defend its citizens and territory”, given 
that „no country in the world would assist 
passively on missiles shot over by an 
enemy officially recognized worldwide 
as a terrorist organization”. Signatories 
have sent condolences to mourning 
families, wished „hasty recovery to all 
injured” and appealed to the Romanian 
authorities and to the European Union, 
to all leaders of world organizations such 
as the United Nations, to morally support 
Israel in its right fight against terrorist 
organizations, knowing that terrorism 
has no borders and is spreading rapidly 
across all meridians.

The assassination at the Poway 
Synagogue (US-California)

Immediately after the attack and 
shooting of the Poway Synagogue in 
California, FJCR-MC issued a statement 
stating “the solidarity of the Federation’s 
members and leadership with the entire 
Jewish community in the US and the 
families of the victims of the terrorist attack 
in Poway California, USA) in the last hours 
of the Jewish celebration of Pesah.”

The Communiqué points out that “we 
are, for the second time in six months, 
in the face of a violent anti-Semitic 
attack committed in the United States 
against parishioners reunited for prayer 
in a synagogue” and shows that this 
time “the suspected for killing with cold 
blood one woman and injured three other 
people is a 19-year-old, anti-Semitic and 
Islamophobic!”

Dr. Aurel Vainer draws attention on 
behalf of FJCR’s Leading Committee that 

“it is time for US and other countries in the 
world, including Western Europe, where 
anti-Semitism took violent forms, along 
with the population with democratic views 
from these States, to unite their efforts 
against any neo-Nazi, anti-Semitic and 
nationalist manifestations.” As Reuven 
Rivlin, Israel’s president, also pointed out, 
“no country or society is immune to anti-
Semitism and terrorism, and education is 
the only means by which such barbaric 
acts can be effectively fought.”

Finally, in the name of the leadership 
and FJCR members, “condolences to 
the mournful Jewish family of Poway” 
are transmitted, and “the desire that 
never, any people, of any religion, should 
ever see their holy feasts disturbed by 
such atrocities committed by those who 
despise law, faith and human life.”

Anti-Israeli poster in Cluj-Napoca
FJCR expressed “the revolt against 

the absurd content of an anti-Israeli 
poster that appeared on the streets of 
Cluj”, which urged passers-by to boycott 
the Eurovision competition, on the 
grounds that Romania and Palestine 
should be solidary (?!) and not accept 
performances on what the campaign 
initiators call “occupied land”!

Stressing the lack of logic of this 
approach, as passersby through Mihai 
Viteazul Square in Cluj could not boycott 
an international contest, nor have any 
reason “to boycott the participation of 
their own country in such an international 
competition, in which we all hope that 
Romania will achieve full success”, 
FJCR President Aurel Vainer points out 
that “it is a serious matter that such a 
poster is spreading hatred against Israel 
and calling Tel Aviv an “occupied land”, 
therefore appeals “to the local authorities 
in Cluj to remove these aberrant posters 
as quickly as possible from the streets 
of the city. “

Happy Birthday, Pompiliu Sterian!

Results of the 
election of JCB 

leadership 
Following the vote of members of 

the Bucharest Jewish Community, on 
12 May 2019, the members of the 
leadership were elected: President Paul 
Schwartz (364 valid votes). Alin Boingiu, 
who has received 87 votes, was also 
a candidate.  Silvian Horn (418 votes) 
was elected vice president and Mona 
Bejan, secretary, with 451 votes. The 
first six members of the JCB Committee 
are Sanda Wolf (421 votes), Bogdan 
Solomonovici (412), Sara Wechsler 
(390), Jean Bercu (353), Simona Feder 
(352) and Isabella Udrea (342 votes). 
Alin Boingiu (225), Mihaela Cunita (175) 
and Leontin Fagembaum (156) have also 
been nominated. Congratulations and 
success of those elected to lead JCB in 
the coming years!

Moses Rosen 
b e c a m e  C h i e f 
Rabbi  in  1948, 
the year of  the 
nat iona l iza t ion, 
of the education 

and health reform, when the Jewish 
community properties were lost, at a time 
when the communities were weakened, 
some actually destroyed. He reorganized 
the communities, endowed them with 
leaders able to restore the synagogues, 
and persuaded the authorities to allow the 
setting up of the Talmud Tora courses, 
aware that Jewish education meant the 
continuity of Judaism in Romania. He 
was the only spiritual leader of the Jews 
behind the Iron Curtain who succeeded 
in doing so. He understood that the 
Aliyah will grow, that’s why the Tanach, 
so tied to the Jewish history, had to be  
taught; he insisted on Hebrew teaching. 
He had to confront the resistance of the 
atheism-promoting officials and of those 
who had the mission to apply the political 
guidelines of the day to the Jewish life.

1948 is  a lso  the  year  o f  the 
independence proclamation of the State 
of Israel. Maintaining the relationship with 
the Israeli diplomatic mission heads in 
Romania was for Chief Rabbi Rosen a 
constant preoccupation, with the important 
role of making close ties between the 
Jews in Romania and Israel, between 
Romania and Israel. He intervened with 
the Romanian authorities for the provision 
of passports and visa requirements for the 
emigrating Jews. The Jews of the former 
USSR made also Aliyah via Romania.

Until the foundation in 1956 of the 
Mosaic Cult Magazine – a symptomatic 
year when the first earthquake in 
the Communist bloc, the Hungarian 

Revolution, took place – Chief Rabbi 
used his pulpit to publicly promote his 
ideas about Israel’s national and spiritual 
centrality for the Jewish people. Under 
the conditions of isolation imposed in the 
epoch, the magazine, in which he wrote 
regularly, became a means of information 
for the Eastern Jews, the communication 
with the West.

A remarkable landmark in his 
social work was the return of the Joint 
organization in the country in 1967, when 
he cumulated the position of Chief Rabbi 
with that of the FJCR President. This 
moment marks the start of the community 
social and medical assistance system. 12 
ritual restaurants, 5 homes for the elderly 
were founded, as well as the home care 
system with food, clothing, medicines, 
and medical consultations of the sick, 
the elderly, the lonely, and the survivors 
of the Holocaust. The Medical Aid Center 
was also founded.  All these gained the 
support of Joint organization. 

Towards the end of  the 70s, 
in one of the synagogues he saved 
from the destruction provided by the 
systematization plan of the capital, he 
founded the History Museum of the 
Romanian Jews. In 1977, he founded 
the Center for the Study of Jewish 
History in Romania, where the Hasefer 
Publishing House began to function, 
until it became independent after 1990. 
He initiated conference cycles on Jewish 
topics in Bucharest and the country. 
He was involved in the activity of major 
international Jewish organizations: 
executive member of the Jewish World 
Council, from 1948 to 1992; member of 
the leadership of the Diaspora House 
in Israel; member of the board of the 
Hebrew University of Jerusalem.

He acted in benefit of Romania in the 
world and has special merits in maintaining 
Romania’s diplomatic relations with Israel 
after the ‘67 war, Romania being the only 
country in the so called socialist camp 
with such position; he supported Romania 
to obtain the most favored nation Clause; 
he managed to bring aid from American 
Jewish organizations and large donors 
after the 1970 and 1975 floods, and the 
earthquake of 1977. Together with the 
late Patriarch Justinian, Chief Rabbi 
Rosen was co-founder of ecumenism in 
Romania. He publicly condemned anti-
Semitic manifestations in the Ceauşescu 
era. In 1992 he became Honorary 
Member of the Romanian Academy. He 
was a leader who facilitated the massive 
Aliyah and at the same time kept Judaism 
alive in Romania. May his memory be 
blessed!

On May 2, 2019, Prime Minister 
Viorica Dăncilă attended the International 
March of the Living, an annual educational 
event organized in Poland, and to the 
commemorative ceremony.

Viorica Dăncilă lit one of the six 
symbolic torches in memory of the 1.5 
million Jewish children killed by the Nazis. 
„Romania has made a priority in the 
fight against anti-Semitism, xenophobia, 
intolerance and racism. These values 
are also a priority of the Romanian 
Presidency of the E.U. Council. In recent 
years, Romania has been a model in 
Europe regarding  the education about 
the Holocaust and the preservation of 
memory of the tragedy so that it would 
never happen again,” said the Romanian 
Prime Minister.

David Saranga said on the same 
occasion: „The fact that the Romanian 
Government is doing much to fight 
xenophobia, anti-Semitism, intolerance 
is something that is seen in a positive 
way in the world in general and in Israel 
in particular. The fact that the State of 
Israel was built after the Holocaust means 
that we, Jews living in Israel, should be 
proud of everything we’ve done over the 
past 71 years. „

Before the march from Auschwitz 
to Birkenau, Prime Minister Viorica 
Dăncilă mentioned that the tragic anti-
Semitic events of recent years in Europe 
demonstrate how important it is to clearly 
identify the ways we can prevent anti-
Semitism and how necessary are the 
priorities that Romania has promoted 

during IHRA’s presidency (March 
2016-March 2017), namely: enhancing 
the Holocaust education, encouraging 
academic research and combating 
anti-Semitism, racism, xenophobia and 
discrimination.

In this context, the head of the 
Bucharest Executive presented the 
efforts of the Romanian authorities 
regarding the Holocaust commemoration 
and research, as well as the fight against 
anti-Semitism, which aimed in particular 
at the reconciliation with Romania’s 
recent past by developing educational 
programs about the Holocaust for the pre-
university and university education, the 
protection of the Jewish cultural heritage, 
the fight against anti-Semitism and other 
forms of racism and xenophobia.

On this occasion, the Romanian official 
called for the education of the younger 
generation to be able to denounce 
and combat any form of extremism, 
intolerance, racism or anti-Semitism, 
which is an absolutely necessary goal to 
shape a democratic future.

100 years is not just an ordinary 
age, so the residents of the Residential 
Center „Amalia and Chief Rabbi Dr. 
Moses Rosen” in the Capital celebrated 
their dean of the age, Pompiliu Sterian, 
resident in the Center for 14 years and 
leader of the „4th age” creation group.

Thursday on May 3 at the Center’s 
Seniors Club, Maia Morgenstern, Director 

of the Jewish State Theater, alongside 
with Rodica Gancea, a member of the 
theater orchestra, wished and sang 
„Happy Birthday” to the celebrated, 
always surrounded by family members 
and friends. „It’s an honor and great joy 
to be here alongside our seniors,” said 
Maia Morgenstern, a dear guest of the 
Residential Center, which she frequently 

visits together with colleagues and actors 
of the Jewish State Theater.

The atmosphere was indeed a feast, 
there ware songs, good will and many 
memories. As expected, only two of the 
secrets of longevity have been revealed 
for the time being: permanent activity, 
regardless of age and a state of mind full 
of optimism and good thoughts.
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În seara zilei 
de 17 aprilie, 
Asociaţia Scri-
itorilor Israeli-
eni de Limbă 
Română a în-
mânat premiile 
„Omul Anului” şi 
„Cartea Anului 
2018”. Eveni-
ment organizat 
de Asociaţ ia 
Scriitorilor Is-
r a e l i e n i  d e 
Limbă Română 
(AS ILR) ,  cu 
sprijinul Amba-
sadei României 

la Tel Aviv, al Centrului Cultural Israe-
liano-Român de la Tel Aviv, Fundaţiei 
pentru Promovarea şi Dezvoltarea 
Iudaismului Român, Organizaţiei Uni-
tare a Originarilor din România (AMIR), 
informează Agerpres.

„De 11 ani acordăm premii perso-
nalităţilor cu rezultate de excepţie în 
promovarea limbii şi a culturii române. 
Sunt modele ale societăţii, oameni cu 
care ne mândrim şi pe care îi preţuim. 
Oameni care dau trăinicie podurilor de 

prietenie dintre cele două ţări”, a de-
clarat, în des chidere, Dragoş Nelersa, 
preşedintele ASILR, cel care a înmânat 
premiile.

Natalia Intotero care, la momentul 
respectiv, era încă ministrul Românilor 
de Pretutindeni, a primit distincţia „Omul 
Anului 2018” şi Medalia Ierusalimului 
„Terra Santa”. 

Distincţia „Omul Anului 2018” a 
mai fost acordată ministrului Afacerilor 
Externe, Teodor Meleşcanu, academi-
cianului prof. dr. Jean-Jacques Aske-
nasy, primarului municipiului Iaşi, Mihai 
Chirica, lui Victor Opaschi, secretar de 
stat pentru Culte din România, dr-lui Ilie 
Ionel Ciuclea, preşedintele Societăţii 
Supercom din Bucureşti.

Premiile „Kavod”, înmânate cu 
aceeaşi ocazie, au fost acordate lui 
Radu Cătălin Dancu, consulul general 
al României la New York, consilierului 
Orlando Culea (PMB), directorului gen-
eral Tarom Tel Aviv, Daniela Dragne, lui 
Micha Harish, preşedinte al AMIR, rabi-
nului Ioséf Harel, rabinul pensionarilor 
din Zahal.

Au mai primit distincţii directoarea 
Fundaţiei „Wilhelm Filderman”, Janina 
Ilie, şi Robert Schorr, directorul Depar-

tamentului de Cultură, Artă, Media din 
cadrul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România.

Premiile „Cartea Anului 2018” au 
fost decernate scriitorilor: Magdalena 
Brătescu pentru „Cromatica Fericirii” 
(proză); Paul Leibovici – „Jurnal de 
călătorie” (reportaj turistic literar); Ale-
xandru Andy – „Adio Mamă” (proză 
umoristică); Ernest Huşanu – „Rădăcini” 
(proză scurtă memorialistică); Francisca 
Stoleru – „Casa de pe Colina Doamnei” 
(roman social); Tellu Aberman – „Lecţii 
de viaţă” (proză scurtă); Harry Bar 
Shalom – „Oraşul de demult” (roman 
biografic), Ada Shaulov – „Dragoste 
în Amurg” (roman de dragoste); Arie 
Kupferschmidt – „Israelul prin ochii unui 
cetăţean de rând” (comentarii politice); 
Silvia Katz Ianăşi – „Rătăciri” (roman 
contemporan de suspans). Au mai primit 
premii Teşu Solomovici, Rely Schwartz-
berg şi Dorel Schor.

Premiile „Opera Omnia” au revenit 
scriitoarelor Bianca Marcovici, Maria 
Găitan Mozez şi Madeleine Davidsohn. 
Premiul „Criticul literar al anului” a 
fost primit de Hedi Simon, iar Premiul 
„Jurnalistul Anului 2018” – de Eduard 
Grossmann. 

Premiile ASILR înmânate la Tel Aviv

La mulţi ani, 
Pompiliu Sterian!
100 de ani nu e o vârstă oarecare, drept 

care, locatarii Centrului Rezidenţial „Amalia 
şi Şef-Rabin Dr. Moses Rosen” din Capitală 
l-au sărbătorit cum se cuvine pe decanul de 
vârstă Pompiliu Sterian, locatar cu o vechime 
de peste 14 ani şi lider al grupului de creaţie 
„Vârsta a 4-a”. 

Joi, 3 mai, la Clubul seniorilor din cadrul 
Centrului, directoarea Teatrului Evre iesc de 
Stat, Maia Morgenstern, alături de Rodica 
Gancea, membră a TES Orchestra, i-au urat 
şi cântat „la mulţi ani” sărbătoritului, care a fost 
tot timpul înconjurat de membri ai familiei şi 
prieteni. „O onoare şi o mare bucurie să mă 
aflu aici, alături de seniorii noştri”, a afirmat 
Maia Morgenstern, un mai vechi oaspete al 
Centrului Rezidenţial, pe care îl vizitează 
frecvent alături de colegi şi actori ai Teatrului 
Evreiesc de Stat.

Atmosfera a fost într-adevăr una de săr-
bătoare – cântece, voie bună şi multe amintiri 
depănate. Cum era de aşteptat, numai două 
dintre secretele longevităţii au fost dezvăluite 
deocamdată: activitate permanentă, indiferent 
de vârstă, şi o stare de spirit plină de optimism 
şi gânduri bune. 

D.D.

Momente de neuitat
Despre condiţiile de trai decente de la 

Căminul Rosen am vorbit şi am scris mereu. 
Cuvântul decente însă, mi se pare nepotrivit, 
insuficient. Exprimă prea puţin faţă de ceea 
ce reprezintă această instituţie pentru noi, 
rezidenţii. Ducem o viaţă lipsită de griji, benefi-
ciem permanent de supraveghere medicală şi 
tratament şi suntem angrenaţi în diverse acţiuni 
de socializare, inclusiv de creaţie artistică. 
Pentru moralul nostru înseamnă enorm. În ce 
mă priveşte personal, termenul decent este 
departe de realitate, mult prea puţin. 

Recent, la data de 2 mai 2019, pentru prima 
dată în viaţa mea am implinit 100 de ani şi am 
fost în centrul unor manifestări de admiraţie, 
de apreciere şi empatie care, mărturisesc, 
mi-au provocat emoţii puternice. Mai întâi, în 
luna aprilie am primit, alături de alţi colegi, un 
onorant certificat de nonagenar, semnat de 
dr. Aurel Vainer, preşedinte FCER, şi ing. Paul 
Schwartz, preşedinte CEB. Mare bucurie, mari 
emoţii! A urmat un interviu apărut în Realitatea 
evreiască care, sincer, m-a uns pe suflet; din 
nou emoţii! În luna mai, în dimineaţa zilei de 
naştere, am fost sărbătorit de colegii de la 
Cămin cu flori, şampanie (fără alcool), tort 
cu lumânări, daruri, cântece şi mare veselie. 
Emoţii tot mai mari! Şi nu s-a terminat. După-
amiază a apărut la Cămin o delegaţie din 
partea TES, având-o în frunte pe Maia Mor-
genstern... emoţiile au explodat! Din nou flori, 
daruri, cântece, dans Timp de o oră şi mai bine, 
marea doamnă a teatrului românesc ne-a oferit 
o demonstraţie strălucită de artă şi totodată 
de caldă prietenie pentru mine şi colegii de la 
Cămin. Atmosfera a fost incendiară, chiar şi cei 
mai suferinzi dintre noi au aplaudat entuziaşti, 
au cântat şi au râs în hohote.

Emoţiile continuă. Aş vrea să adaug că 
astăzi mi s-a înmânat o scrisoare de felicitare 
din partea FCER, semnată de vicepreşedinte-
le Ovidiu Bănescu, bineînţeles, împreună cu 
o sacoşă încărcată de daruri. De asemenea, 
am primit felicitări, flori şi daruri de la dr. Mona 
Bejan, Gaetano Perrotta, Alex. Gerard Pavel, 
dr. Steliana Anghel, dr. Ioana Sillion, Adi Gu-
eron, Sanda Wolf şi mulţi alţii. 

Se pare că este recomandabil ca oamenii 
în vârstă să fie feriţi de emoţii puternice, dar 
vă asigur că, pentru mine şi colegii mei, a fost 
o desfătare. Ne-am simţit parcă mai tineri. Din 
toată inima, călduroase mulţumiri tuturor şi 
sentimente sincere de recunoştinţă. Au fost 
momente de neuitat! 

POMPILIU STERIAN

Căminul de orfani din Transnistria de la Bârlad

„Am ajuns seara la Ataki. În noap-
tea petrecută acolo, trimisul special al 
Centralei din Bucureşti, Fred Şaraga, 
ne-a făcut atenţi: «V-aţi luat o mare răs-
pundere. Respectaţi toate instrucţiunile: 
n-aveţi voie să luaţi cu voi, dincolo de 
Nistru, mai mult de 2000 de lei; nu staţi 
de vorbă cu nimeni; nu faceţi vizite. 
Altfel, riscaţi să fiţi arestaţi. Autorităţile 
române vor refuza să vă mai predea 
copiii». Dimineaţa, după două controa-
le, am trecut podul peste Nistru. Am 
ajuns la Moghilev. Un grup de femei 
şi bărbaţi în zdrenţe ne-au înconjurat, 
implorându-ne să-i salvăm. Le-am spus 
că nu puteam lua decât orfani de ambii 
părinţi. «Pe mine or să m-omoare, dar 
ajutaţi-mă să-mi scap copilul de la moar-
te. Scoateţi-l de aici!», ne ruga printre 
suspine o mamă. Ne-am prezentat la 
conducerea ghetoului şi am cerut să se 
facă formalităţile de eliberare a orfanilor. 
Timp de cinci zile cât au durat, am vizitat 
ceea ce se chema spital: bolnavi zăcând 
goi în aşternuturi de-o murdărie greu de 
imaginat. Am intrat în subsolurile case-
lor. Câte 30 de oameni locuiau într-o 
cameră fără foc, în plină iarnă; nici o 

zdreanţă să le acopere trupul. Am văzut 
trecători înveliţi numai într-o bucată de 
pânză de sac. 

Într-o sală vizavi de gară a început 
deparazitarea copiilor care urmau să 
plece, apoi au fost scoşi pe peron pentru 
îmbarcare. În timpul acesta am apucat 
să împart copiilor bucăţi de mălai fiert. 
Nu pot să uit mâinile fără număr întinse 
să primească mai iute bucata de mălai. 
Neputând dovedi să împart la toţi, au 
năvălit împingându-se şi căzând. A înce-
put îmbarcarea. Fiecare copil trebuia să 
treacă prin faţa maiorului, comandantul 
ghetoului, care verifica documentele. 
Nu puţini – respinşi. Unii se furişau fără 
documente spre vagoane. Erau prinşi şi 
bătuţi. În staţia Volcinaţ – un nou control. 
460 de copiii au fost scoşi din vagoane 
şi retrimişi peste Nistru. Delegatul Cen-
tralei Evreilor din Bucureşti le-a adus 
pachete cu alimente. Privirile luceau 
de bucurie. Mâncau lacomi. Dar toţi au 
avut de suferit, fiindcă stomacurile lor 
nu mai erau învăţate cu hrana normală. 

Când s-au liniştit, au început să 
povestească. Nu mi-am putut stăpâni 
lacrimile ascultându-i. Doar două exem-

ple. Într-un sat de lângă Moghilev, au 
fost strânşi 800 de evrei, forţaţi să intre 
într-o groapă şi împuşcaţi. Groapa a fost 
acoperită cu pământ. Sătenii spuneau 
că patru zile în şir pământul s-a cutre-
murat de zbaterile celor care mai trăiau. 
Prin crăpături treceau dâre de sânge... 
Moise Gogan împreună cu mama şi 
sora lui de şase ani, împreună cu toţi 
evreii din sat, au fost siliţi să intre într-o 
groapă unde era un dulap, să se dezbra-
ce până la piele şi să se urce pe dulap. 
Cum ajungeau sus, erau împuşcaţi şi 
cădeau în groapă. Aşa a murit mama 
lui. Fetiţa a fost luată de un militar pe 
genunchi, ruptă în două şi aruncată în 
groapă. Când a văzut asta s-a repezit 
la ostaşul de lângă el, l-a izbit şi-a luat-o 
la goană. Împuşcăturile nu l-au nimerit. 
A trecut dincoace de Bug...

La 4 martie, noaptea, am ajuns la 
Bârlad. Copiii au fost duşi la baie, au 
primit lenjerie şi îmbrăcăminte noi. La 
spitalul evreiesc s-a făcut căminul de 
băieţi, în casele doctorului Mironescu 
– căminul de fete, unde s-a înfiinţat şi 
biroul administrativ. Copiii aveau apă, 
hrană, căldură. Noi, cei din delegaţie, 
le-am devenit prieteni. Petreceam zilnic 
câteva ore cu ei. Încercam să-i îmbăr-
bătăm cultivându-le credinţa în victoria 
Armatei Roşii. Tocmai începusem să 
organizăm pentru ei şcoli de meserii, 
când a venit ordin să-i trimitem la Bucu-
reşti. 26 de copii originari din Ucraina au 
refuzat să plece, sperând să se întoarcă 
în ţara lor, după venirea Armatei Roşii. 
Ceea ce s-a şi întâmplat. Ne este dor de 
toţi. Ne-am legat de ei ca nişte părinţi”.

Din acea delegaţie au făcut parte 
Hary Goldstein, Gherşin Gherşin şi 
Herman Schwartz. Herman Schwartz 
era tatăl meu.         IULIA DELEANU

Era în februarie ’44. Pe adresa Oficiului Judeţean Tutova al Centralei Evre-
ilor se primeşte o înştiinţare din partea Centralei de la Bucureşti: aprobarea 
nr. 218838/ 1944 a Ministerului de Interne privind repatrierea unui număr de 
copii orfani din Transnistria. Se solicită Oficiului Tutova al Centralei Evreilor 
formarea unei delegaţii care să-i readucă în ţară. Înştiinţarea e primită de Max 
Mendel Brucăr, unul dintre capii comunităţii bârlădene. Acesta convoacă trei 
oameni de încredere din comunitate care să facă parte din delegaţia pe care 
avea s-o conducă. Ştiu toţi că drumul e plin de primejdii, dar niciunul nu se dă 
în lături. Prima oprire la Ataki, ghetoul din Moghilev, pregătirile pentru plecare, 
etapele călătoriei de întoarcere, experienţe povestite de copii, sosirea în oraş, 
organizarea căminului – de băieţi şi de fete – sunt fapte descrise de Max Bru-
căr, încă sub imperiul şocului provocat de cele trăite. Sunt 75 de ani de atunci. 
Documentul a fost găsit în arhiva familiei de nepoata lui, Svetlana Predescu, 
medic la Spitalul Rambam din Haifa, şi predat Institutului Yad Vashem. 

Premiu pentru Maia Morgenstern
Luni, 13 mai, Sala Mare a Teatrului Naţional din Cluj-Napoca a găzduit 

decernarea Premiilor UNITER. Printre laureaţi se numără actriţa Maia Mor-
genstern, directoarea Teatrului Evreiesc de Stat, care a primit Premiul pentru 
întreaga sa activitate. „Toţi cei care au lucrat cu ea au un singur cuvânt prin 
care o definesc, iubire”, a afirmat regizorul Mihai Măniuţiu, în cadrul unui 
moment de laudatio dedicat actriţei, 
pe care o caracterizează drept „o 
impecabilă profesionistă a scenei şi 
a ecranului”.

Maia Morgenstern a mulţumit 
pentru distincţia primită şi a mărtu-
risit că în momentul în care a primit 
vestea nominalizării sale s-a întris-
tat, pentru că acest moment e unul 
„de cumpănă, al evaluării”.  De ase-
menea, ea a mărturisit că o încearcă 
un amalgam de sentimente: bucurie, 
recunoştinţă şi responsabilitate. 

Expoziţie  
la Sinagoga  

din Edirne
In partea europeană a Turciei, în Sina-

goga Mare din oraşul Edirne (fost Adriano-
pol), la frontiera greacă şi bulgară, a fost 
inagurată o expoziţie despre comunitatea 
armeană din Edirne, după cum relatează 
Ermenihaber. Expoziţia, cu fotografii şi 
documente, se numeşte „Edirne şi comu-
nitatea armeană”. În prezenţa comisarului 
expoziţiei, Rakel Mechoulam, la vernisaj 
erau prezente numeroase personalităţi 
evreieşti şi armene, precum şi Ali Kemal 
Kourt, şeful Poliţiei din Edirne.

MADELEINE KARACAŞIAN

Robert Schorr la 
festivitatea ASILR
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משה רוזן נהיה רב ראשי בשנת 1948, 
שנת הלאמת הרכוש, שנת הרפורמה בחינוך, 

הרפורמה בבריאות – שנה שבה אבד רכוש 
יהודי קהילתי, זמן שבו הקהילות היהודיות 

ניזוקו, ואחדות מהן נהרסו כליל. 
הרב משה רוזן ארגן מחדש את 

הקהילות, מינה להן מנהיגים שמתפקידם 
היה להפעיל מחדש את בתי הכנסת. הוא 

גם שכנע את הרשויות להתיר את הקמתם 
של שיעורי יהדות ("תלמוד תורה") בהיותו 

משוכנע שהחינוך היהודי – פירושו של 
דבר המשך היהדות ברומניה. הוא המנהיג 

הרוחני היהודי היחידי מאחורי מסך הברזל 
שהצליח בזה. הוא הבין שהעלייה לארץ 

תתרחב: לכן באותם קורסים נלמדו תנ"ך, 
היסטוריה יהודית ושפה עברית. הוא נאלץ 

לעמוד מול ההתנגדות של הרשויות שקידמו 
את האתיאיזם, ומול הוועד הדמוקרטי 

היהודי, שתפקידו היה להפעיל את הכיוונים 
הפוליטיים של היום בחיים היהודיים.

1948 היא גם שנת הכרזת עצמאותה 
של מדינת ישראל. שמירת הקשר עם ראשי 

המשלחות הדיפלומטיות הישראליות 
ברומניה היה מעשה קבוע בשבילו, עם 

תפקיד חשוב בחיזוק הקשרים בין יהודי 
רומניה לבין מדינת ישראל, בין רומניה 

לבין ישראל, והוא התערב אצל הרשויות 
הרומניות למען הבטחת מתן דרכונים 

ואשרות יציאה. היהודים מברית המועצות 
לשעבר עלו לארץ דרך רומניה.

עד הופעת "כתב עת של היהדות 
הדתית רומנית" בשנת 1956 – שנה בעלת 
סימן היכר, כאשר הייתה רעידת האדמה 
הראשונה בעולם הקומוניסטי, המהפכה 

בהונגריה – הרב הראשי השתמש בדרשותיו 
כדי להפיץ בציבור את רעיונותיה לגבי 

המרכזיות הלאומית והרוחנית של מדינת 
ישראל בשביל העם היהודי. בתנאי 

הבדידות דאז, כתב העת הנ"ל, שבו הוא 
פרסם מאמרים כל הזמן, הפך לאמצעי 

ידיעה בשביל היהודים מאירופה המזרחית, 
של הקשר שלהם עם המערב. 

נקודה חשובה בפעילותו החברתית 
הייתה החזרת הג'וינט לרומניה, בשנת 

1967. קודם לכן, נוסף להיותו רב ראשי, 
הוא גם קיבל את התפקיד של יו"ר 

הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה. 
היה זה תחילת השיטה של פעילות קהילתית 
של סעד וסיוע רפואי. הוקמו שתים-עשרה 
מסעדות כשרות, חמישה בתי אבות, הובא 

סיוע לבתי הנתמכים: אוכל, ביגוד, תרופות, 
ייעוץ רפואי לחולים, לזקנים, לבודדים, 

לניצולי השואה הוקם המרכז לסיוע רפואי. 
כל אלה בסיוע הג'וינט. 

בסוף שנות ה-70, באחד מבתי הכנסת 
שהוא הצליח להציל מתוכנית הבנייה מחדש 

של עיר הבירה, הוא הקים את המוזיאון 
לתולדות יהודי רומניה. בשנת 1977 הוא 

הקים את המרכז לחקר תולדות יהודי 
רומניה, שבו התחילה לפעול גם הוצאת 

"הספר", עד שהפכה לגוף אוטונומי, אחרי 
1990. הוא יזם סדרת הרצאות בנושאים 

יהודיים, בבוקרשט וברומניה כולה.
היה מעורב בפעילותם של ארגונים 

יהודים גדולים בינלאומיים: חבר בפועל 
של הקונגרס היהודי העולמי; חבר מייסד 

וחבר בהנהלת "בית התפוצות"; חבר 
בוועד המנהל של האוניברסיטה העברית 

בירושלים.
פעל לטובתה של רומניה בעולם. יש לו 

תרומה בשמירת היחסים הדיפלומטיים 
של רומניה עם מדינת ישראל אחרי 

מלחמת 1967, המדינה היחידה מן המחנה 
הסוציאליסטי שנשארה בעמדה הזאת. הוא 

עזר לרומניה לקבל את התנאי של האומה 
המועדפת; השיג לה סיוע מן הארגונים 

היהודיים האמריקאיים ומתורמים גדולים 
אחרי שיטפונות 1970 וכן 1975 ואחרי 

רעידת האדמה בשנת 1977. יחד עם 
הפטריארך יוסטיניאן המנוח, הרב הראשי 

הוא מייסד האקומניזם ברומניה. הוא 
גינה בציבור מעשים אנטישמיים בתקופת 

צ'אושסקו. בשנת 1992 נהיה חבר בעל 
תואר כבוד של האקדמיה הרומנית.

היה מנהיג שסייע לעלייה הגדולה 
ובמקביל שמר על יהדות חיה ברומניה. זכר 

צדיק לברכה!

מאה שנים מן הסתם אינו גיל. לכן בגיל זה דיירי בית האבות "עמליה וד"ר משה רוזן" 
מבוקרשט הבירה חגגו למבוגר ביותר שבהם בכבוד גדול, כפי שמגיע לו: את מר פומפיליו 

סטריאן, דייר בעל ותק של 14 שנה וראש הקבוצה: "הגיל הרביעי".
יום חמישי, 3 במאי, במועצות המבוגרים ביותר שבמסגרת המרכז, מנהלת התיאטרון 
הממלכתי היהודי, מאיה מורגנשטרן, יחד עם רודיקה גנצ'א, חברה בתזמורת התיאטרון 

הנ"ל, איחלו ושרו "תזכה לשנים רבות" לנחגג, שהיה מוקף בקרובי משפחה וידידים. 
"כבוד ושמחה גדולה בשבילי להיות כאן, יחד עם הזקנים שלנו", אמרה מאיה מורגנשטרן, 

אורחת ותיקה של בית המגורים המוגן, שבו היא מבקרת לעתים קרובות יחד עם קולגות 
ושחקנים של התיאטרון הממלכתי היהודי.

האווירה הייתה חגיגית באמת: שירים, שמחה וזיכרונות רבים מסופרים כפי שהיה 
צפוי, ורק שניים מסודות החיים הארוכים נגלו: פעילות מתמדת ללא הבדל גיל ומצב רוח 

מלא אופטימיות ומחשבות טובות.

בחודש מאי, פדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה-דת משה, העבירה כמה 

הודעות רשמיות, שמשקפות את נקודת 
המבט שלה ושל יהדות רומניה. בהמשך 

שכאן מובאים הקטעים החשובים מן 
המסמכים הנ"ל, שפורסמו גם בעיתונות 

הרומנית, באתר הפדרציה ובעמוד הרשמי 
שלה בפייסבוק.

700 רקטות נורו מעזה על ידי חמאס 
והג'יהאד האסלאמי נגד ישראל

בחתימת הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה-דת משה, קהילת 

יהודי בוקרשט, אגודת היהודים מרומניה 
קורבנות השואה, בני ברית רומניה, 

בהודעה רשמית צוין שזן לא פעם ראשונה 
שמדינת ישראל הועמדה במצב "להשתמש 

בזכותה הבלתי ניתן לערעור כמדינה 
ריבונית להגן על אזרחיה ועל שטחה", 

בתנאים שבהם "שום מדינה בעולם לא 
הייתה עומדת בחיבוק ידיים בפני הרקטות 

שנשלחות אליה על ידי אויב מוכר ברמה 
בינלאומית בתור ארגון טרור". החותמים 

שלחו תנחומים למשפחות השכולות, 
איחלו "רפואה מהירה לכל הפצועים" 

ופנו "לרשויות הרומניות ולרשויות 
האיחוד האירופאי, לכל מנהיגי הארגונים 

הבינלאומיים כמו האומות המאוחדות 
לתמוך במדינת ישראל במאבקה הצודק 

נגד ארגוני טרור, היות שידוע שלטרור 
אין גבולות והוא מתרחב מהר בכל קצות 

תבל".

ההתנקשות בבית הכנסת שבעיר פוואי 
(קליפורניה, ארצות הברית)

מיד לאחר ההתנקשות בבית הכנסת 
בעיר פוואי (קליפורניה, ארצות הברית), 

הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה-
דת משה, פרסמה הודעה רשמית בדבר 

"הזדהותם של חברי הפדרציה והנהגתה 
עם כל הקהילה היהודית מארצות הברית 

ועם משפחותיהם של קורבנות הפיגוע 
שהיה בעיר פוואי בשעות האחרונות של חג 

הפסח".  
ההודעה הנ"ל מציינת "שאנחנו עומדים 
בפעם השנייה בשישה חודשים בפני פיגוע 

אנטישמי אלים בארצות הברית נגד 
מתפללים בבית כנסת" ומראה שבפעם 

הזאת "החשוד שרצח בדם קר אישה ופצע 
שלושה אחרים הוא צעיר בן 19 בלבד, 

אנטישמי ואיסלמופובי".
ד"ר אאורל ויינר מזהיר בשם הוועד 

המנהל של הפדרציה "שהגיע הזמן 
שהרשויות מארצות הברית ובמדינות 

אחרות בעולם, בכללן במערב אירופה, 
שבהן קיבלה האנטישמיות צורות אלימות, 

בשיתוף האוכלוסייה בעלת עמדות 
דמוקרטיות מן המדינות האלה, יאחדו את 
המאמצים נגד כל התגובות הניאונאציות, 
האנטישמיות והלאומניות". כפי שהדגיש 

גם נשיא מדינת ישראל, ראובן ריבלין, 
"שום מדינה ושום חברה אינן חסינות 

מפני האנטישמיות והטרור, והחינוך 
הוא האמצעי היחיד שבו אפשר להיאבק 

במעשים ברבריים מסוג זה".
בסוף, בשם הנהגת הפדרציה וחבריה, 

נשלחו "תנחומים למשפחה היהודית 
המתאבלת מפוואי" וכן "הרצון שלעולם 

שום עם, ללא הבדל דת, לא יראה את 
החגים הקדושים שלו מופרעים על ידי 

מתנקשים שמזלזלים בחוק, באמונה ובחיי 
אדם".

פוסטר אנטי-ישראלי בעיר קלוז'-
נאפוקה

הפדרציה של הקהילות היהודית 
מרומניה "ביטאה את רוגזה כלפי התוכן 

השטותי של פוסטר אנטי-ישראלי 
שהופיע בחוצות העיר קלוז'", שהציע 

לעוברים ושבים להחרים את האירוויזיון, 
היות שרומניה ופלשתינה צריכות להיות 
"מלוכדות (?!) ולא להסכים עם מופעים 

על 'אדמה כבושה'!". מן הסתם נדגיש את 
חוסר ההיגיון במעשה זה, היות שהעוברים 
בכיכר מיכאי ויטאזול שבעיר קלוז' אינם 

יכולים להחרים תחרות בינלאומית ואף 
אין להם סיבה "להחרים את השתתפותה 

של מדינתם בתחרות בינלאומית מסוג 
זה, שבה כולנו מקווים שרומניה תזכה 
להצלחה מלאה". יו"ר הפדרציה, ד"ר 

אאורל ויינר, הדגיש כי "חמור שפוסטר 
מסוג זה מפיץ שנאה נגד ישראל ומכנה את 
העיר תל אביב 'אדמה כבושה'", והוא פונה 
"לרשויות המקומיות שבעיר קלוז' להוריד 

את הפוסטרים הטיפשיים האלה כמה 
שיותר מהר". 

zicedid ze`ivnd
 כ"ו ניסן תשע"ט - כ"ו אייר תשע"ט כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

הודעות רשמיות  

נקודות מבט שהביעה הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה-דת משה

25 שנים מאז פטירתו של הרב הראשי ד"ר משה רוזן ז"ל

תזכה לשנים רבות, מר פומפיליו סטריאן!

ראשת הממשלה 
ויוריקה דנצ'ילא 
השתתפה במצעד 
החיים הבינלאומי

ב-2 במאי 2019, ראשת ממשלת 
רומניה, ויוריקה דנצ'ילא, השתתפה במצעד 

החיים הבינלאומי, אירוע חינוכי שנתי 
שאורגן בפולין, ובטקס האזכרה.

ויוריקה דנצ'ילא הדליקה אחת משש 
המשואות, לזכר מיליון וחצי ילדים יהודים 

שנרצחו על ידי הנאצים. "לרומניה יש 
זכות קדימה במאבק נגד האנטישמיות, 

נגד שנאת הזרים, חוסר הסובלנות 
והגזענות. ערכים אלה הם גם בעלי זכות 
קדימה בנשיאותה של רומניה על מועצת 
אירופה. בשנים האחרונות רומניה הייתה 
דוגמה באירופה לחינוך השואה ושמירת 
זכר השואה, על מנת שטרגדיה שכזו לא 

לחזור עוד", אמרה ראשת ממשלת רומניה, 
בהתאם למקור המצוטט.

באותה הזדמנות, דוד סרנגא אמר: "זה 
שממשלת רומניה עושה דברים רבים כדי 

להיאבק בשנאת הזרים, באנטישמיות, 
בחוסר סובלנות, הוא מעשה שנראה בצורה 

חיובית בעולם בכלל ובישראל בפרט. 
המעשה שמדינת ישראל הוקמה אחרי 

השואה מסמל שאנחנו, היהודים שחיים 
בישראל, צריכים להיות גאים בכל מה 

שעשינו ב-71 השנים האחרונות".
ראשת הממשלה, ויריקה דנצ'ילא, 

ציינה לפני תחילת מצעד החיים מאושוויץ 
לבירקנאו, שהאירועים הטרגיים בעלי 

אופי אנטישמי משנים אחרונות באירופה 
מוכיחים עד כמה חשוב לזהות בבירור 

את הדרכים שבהן יכולים למנוע את 
האנטישמיות וכמה אקטואליות העדיפויות 

שקידמה רומניה בשנת נשיאותו של 
הארגון העולמי לזכר השואה (מרץ -2016

מרץ 2017), ואלה הן: חיזוק החינוך על 
השואה, עידוד המחקר האקדמי והמאבק 

באנטישמיות, גזענות, שנאת זרים 
ואפליה. במסגרת זו, ראשת המנהיגות 

האקזקוטיבית מבוקרשט הציגה את הפניות 
של הרשויות הרומניות בתוכנית האזכרה 

של חקר השואה ושל המאבק באנטישמיות, 
שכוונתן לקחת אחריות על התנהלותה של 
רומניה בעבר דרך פיתוח תוכנית לימודים 

על השואה בחינוך הקדם-אוניברסיטאי 
והאוניברסיטאי, הגנתה של מורשת 

התרבות היהודית, המאבק באנטישמיות 
ובצורות אחרות של גזענות ושנאת זרים. 
בהזדמנות זו, נבחרת הציבור הרומני 
פנתה לחיזוק החינוך של הדור הצעיר על 

מנת שזה יוכל לדחות ולהיאבק בכל צורה 
של קיצוניות, חוסר סובלנות, גזענות 

ואנטישמיות, היות שזה יעד חשוב מאוד 
על מנת לעצב עתיד דמוקרטי. 

תוצאות הבחירות להנהגת הקהילה 
היהודית מבוקרשט

בעקבות ההצבעה הכללית של חברי קהילת יהודי בוקרשט, ב-12 במאי 2019, 
נבחרו חברי ההנהלה של הקהילה הנ"ל: כיו"ר נבחר פאול שוורץ (364 קולות מאושרים). 
התמודד גם עלין בוינג'יו, שקיבל 87 קולות. לסגן יו"ר נבחר סילביאן חורן (418 קולות) 

ולמזכיר נבחרה מונה בז'אן, שקיבלה 451 קולות. ששת המועמדים שנבחרו להיות חברים 
בוועד הקהילה הם: סנדה וולף (471 קולות); בוגדאן סולומונוביץ (412 קולות); שרה 

וכסלר (390 קולות); ז'אן ברקו (353 קולות); סימונה פדר (352 קולות); איזבלה אודריא 
(342 קולות). מועמדים אחרים היו: עלין בוינג'יו (225 קולות); מיכאלה קוניצא (175 

קולות); ליאונטין פגמבאום (156 קולות). 
ברכות ואיחולי הצלחה לנבחרים, שינהגו את קהילת יהודי בוקרשט בשנים הבאות!
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Carol Feldman a trecut la cele veşnice

Printre  morţi
Născut în preajma celui de al doi-

lea mare măcel al lumii, sunt însoţit 
toată viaţa de umbrele lui dureroase... 
Rămânându-mi neşterse trăirile copi-
lăriei, în care, cu toată naivitatea ei, 
am simţit influenţa grea a războiului  
în familia mea; tata presta munci obli-
gatorii şi toţi sufeream de lipsuri mari 
şi de teamă... Şi mai ales după război 
– aflând, cunoscând cu multe detalii, 
vorbind cu mulţi supravieţuitori, adân-
cind cumplitele rezultate ale măcelului, 
în care neamul meu a plătit cel mai 
greu preţ al urii – această dureroasă 
umbră s-a permanentizat. O spun cu 
simţită convingere: aparţin generaţiei 
Celui de al Doilea Război Mondial. 
Acest lucru nu poate fi uitat!

Chiar dacă timpul, în general, „şter-
ge”, trebuie să impunem conştiinţei ca 
anumite fapte să nu fie uitate. 

Ca în fiecare an, şi anul acesta 
trăiesc cu aceleaşi sentimente ne-
sfârşitele groaznice relatări ale urgiei 
abătute cu atâta bestialitate asupra 
poporului meu.

Ziua – zilele comemorative ale 
Holocaustului dezvăluie încă şi încă 
îngrozitoare mărturii, nesfârşite şi greu 
de conceput, ale blestemului diabolic 
care a lovit poporul evreu.

Iată o relatare dintr-un interviu cu 
un supravieţuitor, care, copil fiind, a 
fost aproape îngropat de viu într-o 
groapă cu cadavre – victime ale exe-
cuţiilor din Basarabia, ascunzându-se 
sub ele o noapte întreagă;cele poves-
tite de el m-au făcut să-mi reamintesc 
de o bună prietenă, Nomi, plecată Sus 
de vreo două decenii. Pentru că nu 
o uit, am să vă povestesc şi eu ceva 
despre viaţa ei. Mai ales în context cu 
cele mai sus relatate.

Iată ce ne-a povestit atunci  Nomi.
Ea, cu părinţii ei, au fost forţaţi să-şi 

părăsească, pentru a fi evacuaţi, că-
suţa lor din Mărculeşti. Au fost închişi, 
cu toţi evreii din localitate, într-un lagăr 
îngrădit cu sârmă ghimpată. Tatăl ei, 
împreună cu încă vreo câţiva zeci 
de bărbaţi, au fost scoşi de-acolo de 
jandarmi români şi nu s-au mai întors. 
S-a spus că au fost executaţi. Mulţi 
dintre cei rămaşi în lagăr au fost luaţi în 
convoaie şi mânaţi pe jos pe drumuri, 
pentru a-i duce să treacă Nistrul, unde 
se spunea că vor fi trimişi în lagăre 
mai mari. Printre cei ce făceau acest 
drum spre necunoscut, drum presărat 

cu zeci de oameni răpuşi de gloanţele 
jandarmilor, pentru „abateri”, au fost  şi 
Nomi cu mama ei. Într-o seară, când 
au ajuns aproape de o pădure de lângă 
Soroca, au văzut câteva gropi cu cada-
vre. Erau încă neacoperite. Jandarmii 
au luat câţiva din convoiul lor, le-au dat 
lopeţi şi i-au pus să acopere cu pământ 
gropile. Una din gropile acelea nu era 
încă plină şi un jandarm a strigat: „Mai 
băgaţi acolo câţiva jidani, că mai e loc”. 
Atunci au fost împinşi şi aliniaţi în faţa 
gropii încă vreo 5-6 evrei care erau 
în apropiere, printre care şi mama lui 
Nomi  cu ea în braţe. Au  fost împuş-
caţi şi au căzut în groapă. Se pare că 
mama ei, ca s-o apere, a tras-o spre 
spate, căci, căzând răpusă de gloanţe, 
şi-a acoperit cu trupul copila. După 
care, probabil că din cauza unui bom-
bardament, jandarmii, în panică, s-au 
retras mânând şi convoiul într-un loc 
mai ferit... Aşa a rămas ultima groapă 
cu morţi, neacoperită. Nomi a rămas 
în viaţă,  dar un glonţ i-a lovit piciorul 
stâng.  Ori a leşinat, ori... Dumnezeu 
ştie cum, dar s-a trezit în fân, într-un 
şopron dintr-o gospodărie ţărănească, 
cu două bătrânele îmbrăcate în negru, 
lângă ea. Ele i-au îngrijit rana şi au ţi-
nut-o ascunsă la ele, până la revenirea 
ruşilor. Adică, vreo  trei ani!

– Cele două „babuşches” au fost 
pentru mine ca două mame. Ele mi-
au spus cum m-au salvat.  După ce 
jandarmii cu convoiul lor de evrei au 
părăsit locul unde au împuşcat-o şi 
pe mama, noaptea şi în panică, din 
cauza bombardamentului, dimineaţa, 
cele două bătrânele au ieşit să caute 
ciuperci în pădure. Atunci au auzit un 
plâns de copil – eu plângeam, şi m-au 
descoperit în groapa cu morţi, eu stând 
culcată sub corpul neînsufleţit al unei 
femei. Era corpul mamei. M-au tras 
afară din groapă, au văzut că am un 
picior plin de sânge, m-au luat la ele 
acasă, m-au doftoricit şi m-au ţinut as-
cunsă la ei acasă până când au intrat 
ruşii şi apoi au venit din România cei 
care adunau copiii orfani... Ei m-au 
adus la Bucureşti...

Să fie rândurile mele ca o floare 
pusă pe mormântul  de la New York 
al celei care ne-a fost o tare bună 
prietenă. Un om a cărui viaţă a purtat 
tot timpul spectrul morţii, pe care a 
cunoscut-o din copilărie...

(Fragment din cartea în pregătire 
„Camera obscură”)

În viaţa secretă a lui Leonard Cohen 

Cum s-a votat la Ambasada României 
de la Tel Aviv în mai 1990 

În urmă cu 29 de ani am fost trimis de 
către Guvernul României, la solicitarea 
Biroului Electoral Central, la Secţia de 
votare de la Ambasada României de la 
Tel Aviv.

Conform prevederilor Legii Electorale, 
programul de votare a fost între orele 
6,00-23,00. La ora 5,30, când am ajuns la 
Ambasadă pentru a deschide votarea, în 
jurul Ambasadei erau circa 50 de persoa-
ne care doreau să voteze cât mai devre-
me (în Israel, duminica este zi lucrătoare). 
Îmi amintesc că, în jurul orei 11, au sosit 
la Ambasadă două persoane foarte în 
vârstă, nevăzători, care au călătorit circa 
patru ore cu autobuzul de la Arad, numai 
să voteze. Erau cu scaunele pliante şi 
bastoane albe, o geantă cu mâncare şi 
apă, dar am constatat că paşapoartele 

erau expirate de circa 10 ani. Cu apro-
barea Direcţiei Consulare din Ministerul 
Afacerilor Externe, s-au prelungit pentru 
24 ore paşapoartele şi cei doi au putut 
vota. De altfel, pentru toate persoanele 
cu paşapoarte expirate, acestea au fost 
prelungite şi au putut vota.

Cei care au venit la vot (în acea pe-
rioadă nu erau încă muncitori români la 
lucru) doreau în special informaţii despre 
ce se întâmplă în România postrevolu-
ţionară.

În ziua de 20 mai 1990, la Biroul Elec-
toral al Secţiei de votare de la Ambasada 
României de la Tel Aviv au votat 3330 de 
persoane, în cea mai mare parte evrei din 
România stabiliţi în Israel şi turişti români 
aflaţi temporar în Ţara Sfântă.

IVAN TRUŢER

Poet, cântăreţ şi romancier evreu 
canadian (1934-2016), Leonard Cohen 
a concertat şi în România, „viaţa sa 
secretă“ (la care se referă în şlagărul In 
My Secret Life)  fiind un lung drum spre 
autodescoperire şi unificare fiindcă două 
muze au încercat, încrâncenate şi perse-
verente, să-l acapareze, reuşind cumva 
să îl „sfâşie“: POEZIA Şi MUZICA; prima, 
cu rezultate concludente 
încă din tinereţe (Let Us 
Compare Mythologies /poe-
zii/, 1956; The Spice-Box of 
Earth /poezii/, 1961). A doua 
– care se pare că a triumfat 
ireversibil în partea a doua a 
vieţii – a constituit „un mister” 
cu un impact devastator la 
public. „Ingredientele” aces-
tui mister sunt aparent „la 
vedere”: o atmosferă magică 
a cântecelor, generată de o abordare 
directă, prin  simplitatea şi profunzimea 
mesajului liric, dar mai ales prin interp-
retarea originală  („secret” al unui timbru 
specific inimitabil), deşi există informaţii 
pe Internet că unele compoziţii ale sale au 
fost remasterizate tocmai pentru ca vocea 
sa guturală şi profundă să se apropie de 
cea a lui Bob Dylan. 

Un lucru e cert: dacă Dylan a fost 
răsplătit cu un Nobel pentru literatură, 
cu siguranţă că şi Leonard Cohen ar fi 
meritat unul pentru lirismul magic al cân-
tecelor sale; deşi nu mai este un secret 
pentru nimeni că acest lirism generează 
o atmosferă extraordinară, genialitatea 
acestui magician al muzicii şi cuvintelor 
derivând parcă din arhicunoscutul dicton 
SANCTA SIMPLICITAS.

* * *

Nu aş fi scris aceste rânduri despre 
„viaţa secretă” a lui Leonard Cohen dacă 
nu aş fi cunoscut mărturiile a doi oameni 
apropiaţi mie, unul fiind un cunoscut in-
terpret de muzică folk, Ducu Bertzi (afir-
mase la o emisiune nocturnă de la Radio 
România Actualităţi că, până să intre în 
posesia unei invitaţii, fusese disperat că 
ar putea să rateze primul concert din 

România al lui Leonard Co-
hen). A doua mărturie vine de 
la dr. ec. Greta Popa, director 
executiv al Fundaţiei culturale 
HESPERUS, spectatoare la 
ultimul concert din România 
al lui Leonard Cohen, care îmi 
spusese că la stadionul de 
la Arcul de Triumf existaseră 
spectatori agăţaţi în copaci 
numai să poată viziona con-
certul! Un cotidian de mare ti-

raj consemnase că, la unul din concertele 
sale la Bucureşti, care s-a suprapus cu 
ziua sa de naştere, spectatorii i-au cântat 
fericiţi „Mulţi ani trăiască!”.

* * *
Magicianul Leonard Cohen nu a 

dispărut şi nici nu va putea să dispară 
vreodată fiindcă „viaţa sa secretă” a fost 
înregistrată şi oferită lumii pe CD-uri, 
DVD-uri, pe You Tube ş.a.m.d., ceea ce 
l-a transformat, dacă mai era necesară 
precizarea, într-un interpret nemuritor ce 
a adus fericire şi în sufletele românilor 
(chiar dacă unele probleme şi neca-
zuri ale sale vor fi rămas, desigur, în 
„adevărata sa viaţă secretă”).

Fiindcă pe scenă, sub reflectoare, a 
triumfat întotdeauna sublimarea artistică 
din „In My Secret Life”! 

IOAN IACOB

S-a stins din viaţă, în ziua de 7 mai 
2019, scriitorul israelian de limbă ro-
mână CAROL FELDMAN. A fost unul 
dintre cele mai apreciate condeie ale 
scriitorilor israelieni şi a semnat proză 
de cea mai bună calitate, scrisă într-o 
frumoasă limbă română. Stau mărturie 
numeroasele romane, nuvele, piese de 
teatru, precum Copilul din mine; Suflete 
deschise; De unde am venit; De-ale lui 
Unu’ Moişe; Povestiri de aici şi de colo; 
Domnişoara; Trifoi cu patru foi; Maria. 
Mozaicul unei vieţi; Pe malul Dunării; A 
doua primăvară; Articole ... de larg con-
sum; Casa cu Fantome; Et. 13; Romanul 
unui evreu; După Colţ; Caleidoscopul 
meu; Domnişoara – piesă de teatru în 
două acte. Ultimele trei titluri au apărut în 
ultimii trei ani la Editura Hasefer, căreia 
CAROL FELDMAN îi mai încredinţase şi 
alte două dintre lucrările sale. 

CAROL FELDMAN a fost şi un jur-
nalist îndrăgit de cititorii unor periodice 
dintre care amintim „Jurnalul săptămâ-
nii” (Israel) şi „Realitatea evreiască” 
(România), precum şi un mare iubitor şi 
promotor al idişului, limbă în care juca ori 
de câte ori avea ocazia.

CAROL FELDMAN s-a născut la 
Tulcea, pe 10 februarie 1937. A absolvit 
„Studioul de teatru TES” din Bucureşti, 
jucând la Teatrul Evreiesc de Stat până în 
1965, când a plecat în Israel împreună cu 
iubita sa soţie, şi ea actriţă. Şi-a continuat 
cariera dramatică în Israel, ca regizor şi 
actor, a luat parte la turnee, a colaborat 
la realizarea unor spectacole de radio şi 
televiziune.

A fost „Cetăţean de Onoare” al Muni-
cipiului Tulcea.

A avut o viaţă de familie cu totul 
excepţională, povestea lui de dragoste 
cu Betty – mereu prima sa cititoare şi 
sfătuitoare în cizelarea scrierilor sale – 
continuând şi după ce ea l-a lăsat singur 
pe această lume. De astăzi, sunt din nou 
împreună.

CAROL FELDMAN a fost înmormân-
tat pe 8 mai, la Cimitirul Holon.

FCER transmite condoleanţe familiei 
îndurerate, prietenilor şi cititorilor lui CA-
ROL FELDMAN.

Să îi fie amintirea binecuvântată!

Ultimul text pe care l-am primit de 
la Carol Feldman, să-i fie amintirea 
binecuvântată: „Dacă poţi, publică-l – 
mi-a spus Carol. Va fi în noua mea carte. 
Tot ce scrie acolo e adevărat!”

L-am lăsat pe mai târziu, să văd 
cum se închide revista. Carol nu a mai 
apucat să mă întrebe ce am de gând să 

fac cu rândurile lui. Mi le-a trimis de Yom 
HaŞoah 5779.

Acum şi autorul, şi personajele sunt 
în lumea de dincolo. Odihnească-se toţi 
în pace, şi Nomi, şi Betty, şi Carol! Şi toţi 
ceilalţi, a căror amintire voia Carol să o 
cinstească în povestirea lui!

Evrei în Războiul de Independenţă
sinagogi. Elevii au 
pus întrebări legate 

de istoria evreilor, mozaism şi au gustat 
maţa. 

PESAH 5779
Seara de Seder la sediul comunitar 

arhiplin a fost deschisă de preşedintele 
comunităţii, ing. Hainrich Brif, care a dat 
citire mesajelor de felicitare transmise 
de preşedintele CE Roman, prof. Iancu 
Wexler, de consilierul municipal, prof. 
Gabriel Stan, de reprezentanţii unor 
organizaţii locale ale minorităţilor naţio-
nale, şi de Dan Aizic şi familia sa. El a 
subliniat importanţa Pesahului (eliberarea 
poporului evreu din robia egipteană) şi a 

prezentat semnificaţia fiecăreia din de-
numirile sărbătorii (Hag ha-Pesah, Hag 
ha-Maţot, Hag ha-Aviv, Zman Heruteinu). 

Împreună cu dr. Marcel Weissenberg, 
preşedintele comunităţii a fost unul dintre 
mesader-ii Seder-ului, oferind explicaţii 
despre simbolistica bucatelor de pe 
platoul de Seder. Cele patru întrebări – 
Ma Niştana –, rostite de fraţii David şi 
Alexandra Gotesman au fost punctul de 
pornire pentru lectura Hagadei. Corul 
Şalom, dirijat de Mariana Herman, a 
dat expresie muzicală Seder-ului, ca şi 
variaţiunile la chitară, interpretate de ing. 
Hary Rubingher.

Preparatele culinare specifice au rivali-
zat cu cele pregătite pentru Pesah de gos-
podine, membre al comunităţii băcăuane.

(Urmare din pag. 12)
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Numeroase ceremonii oficiale au avut 
loc în Israel cu prilejul zilei de comemo-
rare a victimelor Holocaustului, Yom Ha-
Şoah. Cea mai importantă dintre ele s-a 
desfăşurat la Memorialul Yad Vashem, 
în seara zilei de 1 mai (ziua comemorării 
este 2 mai), cu participarea premierului 
Benjamin Netanyahu şi a preşedintelui 
statului, Reuven Rivlin. Ambii demnitari 
au atras atenţia asupra pericolului rea-
pariţiei antisemitismului în Europa şi în 
Statele Unite. Astfel, premierul Neta-
nyahu a subliniat că „astăzi situaţia po-
porului evreu este radical diferită; Statul 
Israel este puternic, vom lupta împotriva 

antisemitismului şi nu vom permite ca 
astfel de orori să se mai întâmple”. El a 
respins ideea că aceste luări de poziţie 
ar fi „critici legitime împotriva Israelului”, 
rămânând manifestări sistematice de ură, 
otrăvitoare şi lipsite de conţinut. Extrema 
dreaptă, extrema stângă şi islamul radical 
au un numitor comun: ura lor împotriva 
evreilor”, a spus premierul.

Şi preşedintele Reuven Rivlin a abor-
dat problema antisemitismului. Vorbind 
despre acest fenomen, el a avertizat că 
„pericolul nu este similar cu cel din anii 
1930 şi lumea nu este ameninţată de un 
nou Holocaust”, dar „nu putem ignora 

Yom HaŞoah la JCC Bucureşti
că lecţia nu a fost 
învăţată. O treime 

dintre evreii care au trăit înainte de cel 
de-al Doilea Război Mondial au pierit 
în Holocaust. Asta înseamnă că astăzi 
lipsesc la apel peste 30 de milioane de 
evrei. În memoria lor voi aprinde această 
lumânare”, a spus Marco Katz.

Martin Sternin, supravieţuitor al Holo-
caustului, a aprins a şasea lumânare în 
memoria victimelor, în cadrul ceremoniei 
de Yom HaŞoah de la JCC Bucureşti. 
„Sunt unul dintre puţinii supravieţuitori din 
Podu Iloaiei. Am depăşit 94 de ani. Sunt 
împăcat cu mine, dar nu sunt împăcat 
cu situaţia în care ne aflăm. Mă gândesc 
la tinerii aceia care au stricat nişte pietre 
funerare. Probabil că mintea lor este 
goală şi mă gândesc că poate nu facem 
destul. Aş apela la cei cu dare de mână 
să ia legătura cu un tânăr, cu un student, 
să îl crească şi să îl ajute”.

Între discursuri a avut loc o serie de 
momente artistice, scurte recitaluri de 
poezie sau de muzică clasică şi corală. 

Adrian Gueron i-a dat apoi cuvântul 
actriţei Maia Morgenstern, directoarea 
Teatrului Evreiesc de Stat: „Sunt fiica lui 
Usher şi a Sarei. Fiica unor supravieţu-
itori ai Holocaustului. Este un moment 
intens şi se cuvine să fie aşa. Mulţumesc 

celor tineri care sunt aici şi celor care 
ne urmăresc. Sunt răni care nu se vin-
decă şi cicatrici ce nu dispar şi nici nu 
trebuie. Să ne reamintim şi să vorbim. 
În general, reacţionăm la violenţe, cred 
însă că s-ar cuveni să intervenim şi să 
reacţionăm de la cele mai subtile ma-
nifestări ale antisemitismului. Cred că 
trebuie să depăşim un soi de complex. 
Nu sunt adieri, ci manifestări subtile 
care formează o mentalitate strâmbă, 

periculoasă, negaţionistă. Nu trebuie să 
ne prefacem că nu observăm. Ţin minte 
suferinţele morale şi fizice ale părinţilor 
mei. Ţin minte nopţile de coşmaruri, pe 
care nu le înţelegeam. Este vremea să ne 
educăm tinerele generaţii în cunoaştere 
şi demnitate, cu seninătate şi curaj. Mul-
ţumesc, în numele familiei mele, tuturor 
celor ce v-aţi gândit să realizaţi această 
ceremonie importantă”, a spus Maia  
Morgenstern.

Pentru că în Holocaust nu au pierit 
doar evrei, Adrian Gueron l-a invitat să 
aprindă o a şaptea lumânare pe Gelu 
Duminică, preşedintele Fundaţiei Agenţia 
de Dezvoltare Comunitară „Împreună”: 
„Sunt urmaşul unor romi. Sunt cel care 
moşteneşte memoria celor deportaţi din 
familia mea. În momentul în care am 
ajuns să pot face ceva, ne-am luptat cu 
Academia Română pentru a schimba 
termenii rasişti jidan şi ţigan. Ne-a luat 
şapte ani, dar am câştigat.

Ne-au trebuit alţi zece ani de bătălii 
cu ministerele, până când am reuşit: de 
anul viitor, în manualul de istorie de la 
clasa a 8-a va exista un capitol despre 
Holocaust. Pentru a contracara ceea ce 
se întâmplă nu mai trebuie să gândim că 
răul este undeva departe, la alţii. Trebuie 
să încetăm să mai credem că celălalt 

este rău pentru că este diferit”, a spus 
Gelu Duminică

„Astăzi dimineaţă, în Israel sirenele 
au sunat preţ de două minute. Totul s-a 
oprit în întreaga ţară pentru un moment 
de reculegere”, a spus la final Adrian 
Gueron, invitându-i pe toţi cei prezenţi să 
ţină un moment de reculegere în memoria 
victimelor Holocaustului. 

Ceremonia s-a încheiat cu intonarea 
imnurilor României şi Israelului.

(Urmare din pag. 7)

19 MARTIE 1944, ocuparea 
Ungariei de trupele germane

Asche=Cenuşă. Se 
referă la cenuşa 

provenită din trupurile arse ale mili-
oanelor de oameni; Injektion=ucidere 
prin injecţie sau asasinatul ştiinţific; 
Krematorium=Primul crematoriu de con-
cepţie nouă, de dimensiuni industriale a 
fost inaugurat în martie 1943. La cere-
monie au luat parte personalităţi, mulţi 
veniţi special de la Berlin. La Birkenau-
Auschwitz din primăvara anului 1943 
până la sfârşitul anului 1944 au ars zi şi 
noapte crematoriile nr.1,2,3 şi 4.”

Bilanţul tragediei evreilor în Holo-
caustul din Transilvania de Nord  este 
greu de stabilit. Concluzia Raportului 
Final al Comisiei Wiesel este că au pierit 
aproximativ 135.000 de evrei. Cercetă-
torul Tibori Szabo Zoltan conchide că au 
pierit patru cincimi din populaţia evreiască 
a Transilvaniei de Nord. Nu a supravieţuit 
nici un copil sub 14 ani.

Ce se ştia în România, în epoca 
respectivă, despre tragedia evreilor din 

Ungaria, în special din nordul Ardealului? 
Din notele informative ale Siguranţei 
rezultă că autorităţile române urmăreau 
evenimentele din Ungaria. Sunt referiri 
la personalităţi precum episcopul catolic 
Marton Aron, care a ţinut „un discurs 
impresionant în catedrala catolică din 
Cluj, înfierând cu toată energia atrocităţile 
comise contra evreilor“. Vorbind despre 
poziţia României, este de menţionat că 
au fost evrei care au reuşit să ajungă în 
România şi să-şi salveze astfel viaţa. 
Autorităţile româneşti au înţeles că era 
în interesul României să accepte cazurile 
respective în condiţiile în care regimul din 
Ungaria a adoptat politica soluţiei finale. 
A contribuit şi faptul că sfârşitul războiului 
era deja previzibil. În toată această tra-
gedie se înscrie ca un gest de umanitate 
existenţa unor salvatori creştini. Pentru 
ei Statul Israel a instituit titlul de „Drepţi 
între Popoare”. Conform Raportului Final, 
în Transilvania 28 de persoane au primit 
acest titlu.

(Urmare din pag. 6)

10 milioane de euro compensaţii 
Nepoţii unei familii germane plătesc compensaţii celor care au efectuat 

muncă forţată în societatea deţinută de bunicul lor
Descendenţi ai familiei Reimann, una 

dintre cele mai bogate din Germania, au 
decis să ofere 10 milioane de euro unor 
organizaţii caritabile, ca o compensaţie 
întârziată pentru faptul că în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial bunicul şi 
tatăl lor au folosit muncă forţată, a relatat 
publicaţia israeliană Yediot Aharonot. 

Familia Reimann este proprietara 
Companiei JAB Holding care include, prin-
tre altele, societăţile Krispy Kreme, Pâinea 
Panera, Prêt-a-Manger şi alte cunoscute 
firme în domeniul panificaţiei, băuturilor 
răcoritoare, cosmeticelor, în valoare totală 
de peste 33 de miliarde de euro. 

Cei patru descendenţi, copii şi nepoţi, 
au decis să facă acest gest deoarece 
au aflat că tatăl şi bunicul lor, Albert 
Reimann sr. şi Albert Reimann jr. au fost 
simpatizanţi nazişti înfocaţi, care au donat 
fonduri pentru SS înainte ca Hitler să vină 
la putere. În timpul celui de-al Doilea Răz-
boi Mondial, societatea a folosit muncă 
forţată în sectorul de industrie chimică 
al companiei. Muncitorii proveneau din 
Rusia şi alte ţări est-europene, dar au 
fost folosiţi şi prizonieri de război francezi.

Ei au aflat despre acest fapt în urma 
unui raport publicat în revista „Bild am 
Sonntag”, pe baza unor documente 
descoperite în Germania, Franţa şi Sta-

tele Unite. După terminarea războiului, 
cei doi Reimann nu au vorbit prea mult 
despre perioada nazistă, limitându-se 
la un document publicat în 1978 despre 
legăturile companiei cu naziştii. Dar 
membri ai generaţiei tinere, după ce au 
citit acest raport, au început să-şi pună 
întrebări şi, în 2014, au însărcinat un 
istoric de la Universitatea din München, 
Paul Erker, să cerceteze mai atent istoria 
familiei. Primele rezultate ale istoricului 
i-au şocat profund pe membrii familiei. Ei 
au aflat că după război, cei doi Reimann 
au fost investigaţi de către Aliaţi şi că ini-
ţial francezii le-au interzis să-şi continue 
afacerile, dar decizia a fost invalidată de 
americani.

Multe companii germane au recunos-
cut că au folosit în timpul regimului nazist 
muncă forţată. În anul 2000, Guvernul 
german a aprobat crearea unui fond de 
10 miliarde de mărci (5,1 miliarde de 
euro) pentru compensarea muncitorilor 
care au efectuat muncă forţată. Jumă-
tate din sumă a provenit de la companii 
cunoscute ca Bayer, Siemens, Deutsche 
Bank, Volkswagen şi AEG.

În afara sumei care urmează să fie 
donată, după completarea investigaţiei, 
familia va da publicităţii raportul.

EVA GALAMBOS

Ceremonii în Israel de Yom HaŞoah

Participanţii la ceremonia de la Centrul Mondial B.B.

M. Sternin la ceremonia de la JCC

vechiul-noul antisemitism care-şi ridică 
din nou capul, alimentat de valurile de 
imigranţi, crize economice şi pierderea 
iluziilor faţă de conducerea politică. Astfel 
că, de la dreapta la stânga dură, antisemi-
tismul cuprinde Europa şi vedem niveluri 
record de atacuri antisemite în Marea 
Britanie şi Franţa. O treime dintre evreii 
europeni afirmă că evită evenimentele 
evreieşti de teamă că-şi vor pierde viaţa. 
Se înregistrează o creştere dramatică 
a crimelor provocate de ură împotriva 
evreilor în Statele Unite. În Europa de 
Est şi de Vest vedem cum mişcări şi idei 
rasiste şi antisemite reînvie, găsindu-şi 
loc chiar în parlamente şi guverne”. Pre-
şedintele Rivlin a mai subliniat că Statul 
Israel trebuie să-şi clarifice poziţia „fără 
echivoc şi precis” şi „să nu se alieze cu 
forţe politice care includ antisemitismul 
şi rasismul în limbajul, moştenirea şi 
ideologia lor. Nici un fel de interese şi nici 
un fel de elemente care nu-şi recunosc 
trecutul şi răspunderile lor pentru crimele 
Holocaustului, nici un fel de considerente 
de realpolitik nu pot justifica o alianţă 
lipsită de onoare cu grupuri rasiste, 
xenofobe, antisemite… Antisemitismul 
sub toate formele, rasismul şi xenofobia 
sunt anateme ale valorilor, principiilor 
şi spiritului pe baza cărora a fost creat 
Statul Israel. Nu uităm şi nu iertăm. Tre-
cutul nostru trebuie să fie baza valorilor 
şi acţiunilor noastre şi a alianţelor pe care 
le încheiem. Sunt istoria şi moştenirea 
noastră”, a subliniat preşedintele Statului  
Israel.

La ceremonie a vorbit şi Ţipora Granat, 
supravieţuitoare a Holocaustului, care a 
prezentat drama evreilor, în numele tuturor 
supravieţuitorilor care mai sunt în viaţă.

Ceremonia s-a încheiat cu aprinderea 
celor şase lumânări în memoria celor 
şase milioane de evrei morţi în Holocaust. 
Au fost rostite rugăciunile tradiţionale de 
Izkor, El Male Rahamim şi Kadiş.

Preşedintele Rivlin a vorbit şi la ce-
remoniile de încheiere a Yom HaŞoah 
de la kibuţul Yad Mordehai. El a evocat 
rezistenţa evreiască în timpul Holocaus-
tului. Printre vorbitori s-au aflat generalul 
Benny Gantz şi actriţa Lia König.

Ceremonii organizate de Centrul 
Mondial B’nai B’rith din Ierusalim şi 

Kerem Kayemeth LeIsrael – 
Jewish National Fund

Această ceremonie, organizată în 
comun în fiecare an, este dedicată 
evreilor care au salvat alţi evrei în timpul 
Holocaustului. În acest an, la ceremonie 
a fost evocată activitatea Comitetului 
Evreiesc de Apărare. Vorbitorii au arătat 
că aceste eforturi sunt prea puţin cunos-
cute, deşi au existat sute de evrei care, 
uneori cu preţul propriei vieţi, au decis 
să nu plece din ţările ocupate de nazişti 
şi, prin diferite mijloace, au reuşit să sal-
veze mii de evrei. Faptele lor trebuie să 
fie cunoscute pentru a fi exemple pentru 
generaţia tânără.

MAGDALENA PORUMBARU
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuţi în luna iunie
Johnny (Janos) Weissmüller 

– campion olimpic şi actor de film. 
Născut la Freidorf, Timişoara, 2 iunie 
1904, emigrat cu familia în SUA, 
1905. Filmul care l-a făcut cunos-
cut: „Tarzan, omul maimuţă”, 1932. 
Decedat la Acapulco, 1984.

Ruth Westheimer (Karola Ruth 
Siegel, „Dr. Ruth”) – psihoterapeută. 
Născută la Wiesenfeld, Germania, 
4 iunie 1928, emigrată în Palestina, 
stabilită la New York, 1956. Printre 
cărţi: Enciclopedia sexului de dr. 
Ruth.

Dennis Gabor (Gunszberg 
Dénes) – fizician, inventatorul ho-
lografiei. Născut la Budapesta, 5 
iunie 1900, stabilit la Londra,1933. 
Premiul Nobel pentru fizică, 1971. 
Decedat la Londra, 1979.

Saul Bellow (Solomon Bellows) 
– scriitor. Născut la Lachine, Ca-
nada, 10 iunie 1915, stabilit în SUA. 
Printre cărţi: Iarna decanului; Până 
la Ierusalim şi înapoi. Premiul Nobel 
pentru literatură, 1976. Decedat la 
Brookline, Massachusets, 2005.

Victor Brauner – pictor şi sculp-
tor. Născut la Piatra Neamţ, 15 
iunie 1903, stabilit în Franţa, 1938. 
Expoziţii în Franţa, România, SUA, 
Italia. Decedat la Paris, 1966.

Iosef Solomon Delmedigo 
(Yashar mi-Qandia) – medic, mate-
matician, filozof. Născut la Kandia, 
Creta, 16 iunie 1591. A locuit la Is-
tanbul, Veneţia, Amsterdam. Opera 
principală: Elim (Frunze). Decedat 
la Praga, 1655.

Erich (Wolf) Segal – scriitor. 
Născut la New York, 16 iunie 1937. 
Printre romane: Poveste de dra-
goste. Decedat la Londra, 2010.

Miklos Nyiszli – medic. Născut 
la Şimleu Silvaniei, 17 iunie 1901. 
Deportat la Auschwitz în 1944, fo-
losit de Josef Mengele ca autopsier. 
Volum memorialistic: Am fost medic 
la Auschwitz. Decedat la Oradea, 
1956. 

Samson Raphael Hirsch (Ra-
ShaR) – rabin. Născut la Hamburg, 
20 iunie 1808. Teza lui, privitoare 
la studiul Torei împreună cu studiul 
materiilor laice stă la baza iuda-
ismului ortodox modern. Decedat la 
Frankfurt am Main, 1888.

Jacques (Jakob) Offenbach 
– compozitor. Născut la Köln, 20 
iunie 1819, stabilit la Paris, 1835. 
Circa 100 de operete şi opera Po-
vestirile lui Hoffmann. Decedat la 
Paris, 1880.

Aurel Baranga (Leibovici) – 
scriitor. Născut la Bucureşti, 20 iunie 
1913. Poeme avangardiste: Poeme 
în abis. Însemnări despre Holo-
caust: Ninge peste Ucraina (1945). 
Comedii: Opinia publică; Travesti; 
Sfântul Mitică Blajinul. Decedat la 
Bucureşti, 1979.

Zelda (Schneersohn-Mishkov-
sky) – poetă israeliană. Născută 
la Stupsk, Polonia, 20 iunie 1914, 
emigrată în Palestina. Premiul Bialik 
pentru literatură, 1978. Decedată la 
Ierusalim, 1984.

Rehavam Zeevi („Gandhi”) – ge-
neral, om politic şi istoric israelian. 
Născut la Ierusalim, 20 iunie 1924. 
Director al muzeului „Eretz Israel” 
din Tel Aviv. Asasinat de un terorist, 
când era ministru al Turismului, 
Ierusalim, 2001.

Ilan Ramon – pilot şi astronaut. 
Născut la Ramat Gan, Israel, 20 
iunie 1954. Primul cosmonaut israe-
lian, decedat laolaltă cu toţi membrii 
echipajului la prăbuşirea navetei 
Columbia, 2003.

Konrad Bercovici – scriitor. 
Născut la Galaţi, 22 iunie 1882, 
emigrat la vârsta de 11 ani, stabilit 
în SUA. Povestiri care prezintă me-
diul româno-evreiesc: Ghiţă şi alte 
romanţe ţigăneşti; Iliana. Decedat la 
New York, 1961. 

Geza Vermes – cercetător al 
istoriei iudaismului şi creştinismului 

antic. Născut la Budapesta, 22 iunie 
1924, stabilit la Oxford, convertit 
la catolicism şi revenit la iudaism. 
Printre lucrări: Evreul Isus; Manus-
crisele de la Marea Moartă. Decedat 
la Oxford, 2013.

Evrei decedaţi în luna iunie
Franz Kafka – scriitor. Născut 

la Praga,1883. Lumea descrisă de 
el este bizară, lipsită de logică, un 
coşmar. Romane: Procesul; Caste-
lul; America. Decedat la Klosterne-
uburg, Austria, 3 iunie 1924.

Samuil Yakovlevici Marshak – 
scriitor. Născut la Voronej, 1887, 
autor de poezii şi articole pe teme 
iudaice şi întemeietor al literaturii 
ruso-sovietice pentru copii. Ordinul 
Lenin, 1939. Decedat la Moscova, 
3 iunie 1964. 

Gyorgy Lukacs (Bernat Gyorgy 
Lowinger, baron von Szegedin) – 
filozof. Născut la Budapesta,1885. 
Întemeietorul marxismului oponent 
dictaturii. Printre lucrări: Istorie şi 
conştiinţă de clasă; Teoria romanu-
lui. Decedat la Budapesta, 3 iunie 
1971.

Jules Pascin (Julius Mordecai 
Paskin) – pictor. Născut la Vidin, 
1885, mutat cu familia la Bucu-
reşti,1892, stabilit la Paris,1905. S-a 
sinucis la Paris, 5 iunie 1930.

Yoram Kaniuk – scriitor is-
raelian. Născut la Tel Aviv, 1930. 
Romane: Adam renăscut; Himmo, 
regele Ierusalimului; Ultimul evreu. 
Decedat la Tel Aviv, 8 iunie 2013.

Robert Fogel – economist. 
Născut la New York, 1922. Premiul 
Nobel pentru economie, 1993, pen-
tru cercetări în istoria economică. 
Decedat la Oak Lawn, Illinois, 11 
iunie 2011.

Martin Buber – filozof. Născut 
la Viena, 1878, emigrat în Palesti-
na, 1938, profesor la Universitatea 
Ebraică din Ierusalim. Scrieri asupra 
hasidismului şi misticii iudaice; lu-
crarea Eu şi Tu, filozofie a dialogului. 
Decedat la Ierusalim, 13 iunie 1965.

Marc  (Leopold Benjamin) 
Bloch – istoric. Născut la Lyon, 
1886. Specialist în istoria medievală. 
Lider în Rezistenţa franceză, asasi-
nat de Gestapo în arest lângă Lyon, 
16 iunie 1944. 

Mordecai Ardon (Max Bron-
stein) – pictor. Născut la Tychow, 
Galiţia, 1896, emigrat în Palestina, 
1933. Printre lucrări: Viziunea lui 
Isaia despre Pacea Eternă, vitralii, 
Biblioteca Naţională a Israelului. 
Decedat la Ierusalim, 18 iunie 1992.

Ilya Mihailovici Frank – fizician 
specialist în fizica atomică. Născut 
la Sankt Petersburg, 1908. Premiul 
Nobel pentru fizică, 1958, împreună 
cu Pavel Cerenkov şi Igor Tamm 
pentru explicarea radiaţiilor. Dece-
dat la Moscova, 22 iunie 1990.

Jonas Salk – medic virusolog. 
Născut la New York, 1914. În 1952 
a experimentat şi a pus în practică 
vaccinul antipoliomielitic. Decedat la 
La Jolla, California, 23 iunie 1995.

Walther Rathenau – om politic. 
Născut la Berlin, 1867. Ministru de 
Externe al Germaniei, 1922, a iniţiat 
Tratatul de la Rapallo cu Rusia So-
vietică. Asasinat la Berlin, 24 iunie 
1922, printre motive fiind originea 
sa evreiască.

Noemi Shemer – cântăreaţă, 
compozitoare şi textieră, „doamna 
cântecului israelian”. Născută la 
Kvutzat Kinneret, 1930. Printre 
cântece: Yerushalayim shel Zahav 
(Ierusalimul de aur). Decedată la Tel 
Aviv, 26 iunie 2004.

Yitzhak Shamir (Yezernitsky) 
– om politic israelian. Născut la 
Rujany, Belarus, 1915, imigrat în 
Palestina,1935, lider al organizaţiei 
Lohamey Herut Israel. Prim-ministru 
al Israelului, 1983-1984, 1986-1992. 
Decedat la Tel Aviv, 30 iunie 2012.

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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In memoriam Iancu Isidor z.l.

Cecilia Mizrahy s-a stins din viaţă

Dacă ar fi trăit, Iancu Isidor ar fi împlinit 
acum 80 de ani. Era unul dintre cei mai vechi 
colaboratori ai Federaţiei. Actele de atestare ca 
oficiant de cult poartă semnătura şef-rabinului 
Rosen. A rămas orfan de tată de mic copil, tatăl 
său fiind împuşcat pe drumul care lega Doro-
hoiul natal de unul din satele vecine. Cât timp 
a făcut naveta ca profesor de limba şi literatura 
română, Iancu Isidor abia-şi putea stăpâni 
emoţia privind spre locul acela: pe acolo trecea 
cu microbuzul. Învăţătura iudaică i-a fost sprijin 
moral toată viaţa. „Am învăţat să citesc în Tora, 
să mă rog pentru obşte”, s-a confesat într-un 
interviu acordat R.E. „Ascultam cum cânta ho-
zân-ul. „Voiam să fiu cantor. N-am să uit seara 
de Iom Kipur în care am oficiat la Aron Kodeş. 
Şef-rabinul Rosen mi-a spus: «Încă nu eşti pe 
deplin cantor dar, dacă îţi vei da silinţa, vei fi»”. 
Şi a fost. Oficiant itinerant de cult, prezent în 
orice comunitate din ţară, oricând era nevoie, 
cât timp puterile i-au îngăduit. 

Era devotat vieţii comunitare, devotat oa-
menilor. A fost vreme îndelungată preşedintele 
comunităţii de la Dorohoi. Într-una din cele două 
sinagogi renovate voia să înfiinţeze Muzeul 
de Istorie a Evreilor din nordul Moldovei. N-a 
apucat să trăiască clipa; inaugurarea s-a făcut 
în 2015, când s-au împlinit 75 de ani de la Po-
gromul din Dorohoi. El părăsise cu câteva luni 
în urmă lumea aceasta. În faţa mormântului 
proaspăt s-au înclinat toţi cei veniţi la come-
morarea pogromului.

Şi oamenii l-au iubit. La înmormântarea 
lui a fost o mare de oameni de felurite etnii, 
confesiuni. În faţa oficialităţilor locale, a multor 
preşedinţi de comunităţi din ţară, au spus El 
Male Rahamim membri de vază ai comunităţii 
vecine, Botoşani, Gustav Finkel şi Meir Solo-
mon; dar şi actualul director al JCC-ului ieşean, 
Albert Lozneanu.

Verile avea grijă de oaspeţii Centrului de 
Instruire şi Recreere de la Borsec. Administra 
de mulţi ani vila. Începuse s-o modernizeze. 
Se zbătuse pentru obţinerea de fonduri, fiind şi 
membru în Consiliul de Conducere al F.C.E.R. 
Viaţa nu l-a scutit de necazuri. A ştiut să le do-
mine. Avea, totdeauna, o glumă la îndemână; 
pentru el şi pentru ceilalţi. Măriuţa, partenera 
lui de viaţă, a însemnat mult în obţinerea echi-
librului lăuntric.

A avut parte de bucuria de a-i fi recunoscute 
meritele: a primit Ordinul de Merit pentru Învăţă-
mânt în grad de Cavaler, din partea Preşedinţiei 
române; Medalia de Onoare pentru Devotament 
în activitatea comunitară, din partea conducerii 
F.C.E.R.

A fost credincios moştenirii transmise din 
moşi-strămoşi, idişkeit-ului, cartea sa de iden-
titate. Era-n ultimele săptămâni de viaţă. Şi-a 
mobilizat toate forţele pentru a onora cinstea 
acordată: să poarte Sefer Tora în braţe la Tem-
plul Coral, atunci restaurat. A trăit şi a murit cu 
demnitate.

IULIA DELEANU

Cecilia Mizrahy a trăit cu dragoste, sensibili-
tate şi devotament, făcându-şi un ţel nu atât din 
propria carieră, cât din susţinerea sufletească şi 
intelectuală a soţului său, Dan Mizrahy. Care i-a 
dedicat volumul de proză memorialistică „Aşa 
a fost”, pe pagina de gardă a cărţii găsindu-se 
scris: „Lui Cici, cu dragoste şi recunoştinţă”.

Din volumul ce i-a fost dedicat, reţinem 
părerile soţului său: „I se cuvine lui Cici o pre-
zentare biografică şi o caracterizare pe măsura 
calităţilor sale. De om, de profesionistă, de fiică, 
soţie, colegă şi prietenă. De Cici dacă mă apuc 
să scriu, e ca şi cum scriu despre mine însumi. 
Cici face parte din mine. Este o componentă 
a mea şi, probabil, eu a ei. Gândim la fel (şi 
atunci când nu o facem, ne respectăm punctul 
de vedere), avem acelaşi simţ al umorului, 
îndrăgim (cu rare excepţii) aceiaşi oameni 
şi antipatizăm (tot cu aceleaşi mici excepţii) 
la fel. Ne-am căsătorit joi, 24 septembrie  
1964”.

Cici a fost însă mult mai mult decât o simplă 
soţie. Iată cum îi vedea Dan Mizrahy calităţile 
profesionale: „Avea statut de vedetă şi în 
această calitate era adesea solicitată pentru 
imprimări, spectacole sau alte emisiuni în direct. 
La rugăminţile mele insistente, Cici a acceptat 
(să cânte – n.red). Rezultatul a depăşit orice 
aşteptare. A fost o revelaţie! Începând cu redac-
torii muzicali ai Radioului, continuând cu colegi, 
oameni de specialitate, nemaivorbind de rude 
şi prieteni, vocea lui Cici i-a cucerit. Au trecut 
de atunci treizeci de ani şi Romanţa toamnei, 
în interpretarea lui Cici, continuă să se dea pe 
post. Pentru Cici, imprimarea „pozitivului” la 
Romanţa toamnei a însemnat intrarea în marea 
familie a colaboratorilor Radiodifuziunii Româ-
ne. A început să fie solicitată pentru diferite alte 
imprimări. Astfel, în câţiva ani, Cici a reuşit să 
aibă un cardex personal şi nu de puţine ori a 
apărut în programul radio cu minirecitaluri”. 

Să îi fie amintirea binecuvântată!

Faţa nevăzută a profesoarei de estetică
retrospectiva Yvonne Hasan (1925 – 2016) 

„Suiş pe Everest” îşi compara truda, înce-
pută în 2009, criticul şi istoricul de artă Adrian 
Buga, curatorul retrospectivei Yvonne Hasan 
de la Muzeul Naţional de Artă Contemporană. 
Urcuş, ghidat de artista însăşi, în ultimii ei ani 
de viaţă. Etapa finală a drumului – punerea 
în practică a acumulărilor într-o expoziţie de 
mare răspundere – avea, însă, s-o parcurgă 
singură. A reuşit. Retrospectiva este un reper 
în bibliografia sa, fiindcă readuce la suprafaţă 
o înfăţişare mai puţin cunoscută a Yvonnei 
Hasan, asociată, îndeobşte, teoreticienei de 
artă: căutările şi soluţiile creatoarei.

Ca să înţelegi universul Yvonnei Hasan tre-
buie să fii bine şcolit în tot ce înseamnă estetica 
picturii moderne, familiarizat cu istoria evreilor 
români şi a României din secolul XX – legislaţia 
rasială, mişcarea de rezistenţă antifascistă în 
care activează, arestarea ei în timpul regimului 

Antonescu –, lumea artistică formatoare a ge-
neraţiei interbelice – al doilea val de avangardă: 
Şcoala lui Maxy, din care se reclamă.  

Expoziţia dă măsura devenirilor picturale: 
de la autoportretul de tinereţe, certificându-i 
talentul, fără să iasă din canon; la cel din anii 
maturităţii, unde se simte vocea proprie – tan-
dreţe bine ascunsă în ironie, incisivitate, senti-
mentul derizoriului – trăsături din linii abrupte, 
dure, bucata de poleială cu inscripţia Mona Lisa 
– bun public; până la apetenţa pentru simplitate, 
esenţializare care vine odată cu vârsta, expri-
mată în tot ce artista a creat din 2000 încoace.

Colajul, compoziţia, este forma ei predilec-
tă de exprimare. Este prefigurat din perioada 
documentărilor imediat postbelice, dar abia de 
la începutul anilor ’70 până prin ’86 este ferm 
afişat. Nu e micul romantism al lui odinioară 
în fragmentele de obiecte vechi, cu istoria lor: 
lumea proprie. E atitudine. Dintr-o fâşie de 
ziar din anii ’68 e lăsat la vedere un cuvânt 
din titlul unui articol: neofascism. Alt colaj: pe 
o poleială rotundă, galbenă, sunt lipite dungi 
negre de vinilin. Se cheamă „Soarele negru” şi 
duce cu gândul la „laptele negru” din poemul 
„Fuga morţii” de Paul Celan, prieten cu soţul ei, 
Petre Solomon. 

Tapiseria este, poate, vârful ei de repre-
zentativitate artistică. Reflexivitatea, metafo-
ra, festinul coloristic îi valorifică laitmotivele: 
Sperietoarea, Întâlnirea, Nodul, Spirala, 
Litera (extrem orientală), Scoica, Alergăto-
rii… Proiecţiile video, arhiva familiei – aportul 
fiului ei, Alexandru Solomon – reînvie clipa;  
o viaţă. (I.D.)
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Perfecta stăpânire 
a tehnicilor clasice, 
de asemenea, de-
prinsă cu sârguinţă 
la aspra şcoală a 
maeştrilor săi bu-
cureşteni, îl ajută 
să se desprindă de 
limitele artei tradi-
ţionale: complet li-
beră, viziunea sa 
poartă cu ea, către 
privitor, un bogat 
bagaj cultural şi ideatic.

Monografia lui Adrian Grauenfels 
este, de asemenea, un instrument de 
cercetare util tuturor celor care doresc 
să aprofundeze studiul operei lui Elron. 
Cu devotament faţă de această valoare 
fundamentală a plasticii israeliene – de 
care-l unesc şi rădăcinile româneşti –, 
poetul şi plasticianul Grauenfels a adunat 
în carte toate referinţele critice relevante, 

Deşi nu sunt critic 
plastic, simt nevoia să 
semnalez publicului 
cititor o remarcabilă 
monografie-album, 
consacrată marelui 
pictor Baruch Elron de 
către poetul şi plastici-
anul Adrian Grauen-
fels. 

Unul dintre marii 
pictori contemporani 
ai Israelului, Baruch 
Elron (Barbu Teodo-

rescu) s-a născut în 1934 la Bucureşti. A 
supravieţuit Holocaustului şi a studiat la 
Institutul de Arte Plastice, fiind elevul unor 
maeştri ca Baba, Ciucurencu, Steriadi sau 
Kazar. Talentul său precoce este recu-
noscut în breaslă, în pofida faptului că, la 
finele anilor ‘50, temele şi modalităţile sale 
se loveau adesea de cenzură. După căsă-
toria cu Lydia, a făcut Alia în 1963, acesta 

fiind, după Holocaust şi studiile strălucite, 
al treilea moment fundamental al devenirii 
sale artistice. Deoarece, pe de-o parte, 
temele şi inspiraţia sa debordantă s-au 
putut manifesta liber, fără ingerinţele unor 
factori ideologici represivi, iar, pe de alta, 
pentru că aici, în Israel, evreitatea lui Ba-
ruch Elron, convingerile sale sioniste au 
căpătat valenţele unui mod de existenţă. 
(De exemplu, pictorul a luptat în nu mai 
puţin de trei războaie consecutive...)

Albumul monografic realizat de Adri-
an Grauenfels este un pas însemnat în 
redescoperirea, în România, a acestui 
mare pictor format la şcoala românească, 
a cărui artă a deschis un drum în arta is-
raeliană. Îmbinând, cu o magie personală 
(ca să întrebuinţez vocabula lui Adrian 
Grauenfels), temele biblice cu viziunea 
plastică de tip suprarealist, Elron a reuşit 
să imprime artei moderne acea greutate 
conceptuală care, uneori, lipsea din, alt-
minteri, incitantele proiecte avangardiste. 

Exerciţii de admiraţie cu Baruch Elron
Realitatea 

cărţii

B ă t ă l i a  p e n t r u  m â i n e
Să nu prelungim în viitor tensiunile prezentului, 

să nu lăsăm moştenire copiilor războaiele zilei de 
azi ar putea părea un deziderat universal valabil, 
împărtăşit de toţi cei ce se pretind maturi la înce-
putul secolului XXI. Din păcate, lucrurile stau exact 
pe dos în situaţii extrem de complicate, pe care o 
parte dintre părinţii şi dascălii de azi se străduiesc 
să le perpetueze, nicidecum să le atenueze pentru 
a da o şansă la o viaţă liniştită propriilor urmaşi.

Un exemplu trist este felul în care sunt acum 
educaţi copiii palestinieni, adesea cei arabi, dar şi 
mulţi aparţinând altor credinţe şi societăţi. Este o 
realitate de care a devenit conştientă şi Uniunea 
Europeană, chiar dacă asta se întâmplă cu o mare 
întârziere. Recent, Federica Mogherini, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru Relaţii Externe, a 
anunţat oficial că va fi realizat un „studiu academic 
privind manualele şcolare palestiniene”.

O astfel de cercetare ar fi trebuit întreprinsă de 
multă vreme, mai exact de când UE a devenit cel 
mai mare contributor financiar al sistemului educativ 
palestinian. Conform şefului Institutului de Cercetări 
de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, IMPACT-
se, Marcus Sheff, cea mai mare parte a sumei de 
360 de milioane de euro acordate anual Autorităţii 
Palestiniene de către Bruxelles este alocată Minis-
terului Educaţiei, la care se adaugă 158 de milioane 
de euro care merg direct către şcolile palestiniene 
de sub tutela ONU (UNRWA). Sunt bani plătiţi de 
contribuabilii europeni, iar Federica Mogherini a 
subliniat că „incitarea la violenţă este total incom-
patibilă cu promovarea soluţiei paşnice a celor două 
state şi exacerbează neîncrederea între cele două 
comunităţi” (palestiniană şi israeliană – n.a.).

Ca atare, un institut de cercetări „independent 
şi recunoscut internaţional” va analiza comparativ 
programa şcolară palestiniană şi cea israeliană 
pentru a se asigura că „sunt respectate standar-
dele UNESCO de pace şi toleranţă în învăţământ”. 
Desigur, mai bine mai târziu decât niciodată, dar 
Parlamentul European a adoptat încă din aprilie 
2018 legislaţia necesară pentru a preveni utilizarea 
fondurilor europene într-un sistem educativ care 
propagă ura, ceea ce nu a îmbunătăţit programa 
şcolară din şcolile de pe Malul de Vest al Iordanului 
sau din Gaza. Dacă ne gândim că şi acum  Auto-
ritatea Palestiniană a etichetat decizia UE ca fiind 
rezultatul „incitării israeliene”, nu putem decât să 
sperăm că vor fi obţinute rezultate concrete, care 
să contracareze ura instilată acum în minţile şi 
sufletele copiilor palestinieni.

Dovadă, în acest sens, este că un elev de 
şcoală primară, prezentat de televiziunea palesti-
niană drept „Faisal”, îi lămurea pe cei de vârsta lui 
că „Israelul nu există” şi că israelienii „pot cuceri 
Palestina”, dar nu îi pot face pe arabii de aici să 
uite că acela „este pământul lor, pe care îl vor iubi 
mereu”! În schimbul acestor lozinci, el a fost lăudat 
şi aplaudat de realizatoarea emisiunii şi, fără în-

doială, invidiat de copiii aduşi în 
platou să îl vadă. „Programa palestiniană abundă în 
termeni precum jihad, martiriu şi sacrificiu”, sublinia 
Marcus Sheff, şi ar fi greu să nu îl credem, dacă ne 
gândim că sute de atentate împotriva israelienilor 
au fost comise în ultimii doi ani de adolescenţi 
palestinieni de vârstă şcolară.

Lupta pentru a anihila astfel de clişee sădite în 
copiii palestinieni de azi va fi cea de care va de-
pinde dacă mâine va fi pace sau război pe malul 
Iordanului şi în Gaza, dar ea nu va avea şanse 
de reuşită decât dacă Occidentul şi SUA vor reuşi 
să determine şi o schimbare a politicii palestinie-
ne faţă de terorişti. Să ne amintim că Mahmoud  
Abbas declara de curând că va continua plata celor 
care au comis atentate pentru că aceştia, consi-
deraţi martiri, au acţionat „la comanda Autorităţii  
Palestiniene”.

Schimbarea mentalităţii tinerei generaţii pentru 
a da o şansă păcii de mâine nu trebuie purtată 
numai în teritoriile palestiniene. Azi ea otrăveşte 
creierele unor elevi sau studenţi care trăiesc în ţări 
democratice, precum SUA sau statele membre UE. 
La Philadelphia (SUA), un grup de copii musulmani 
de vârstă şcolară au fost instigaţi de un instructor 
angajat anume pentru a-i învăţa araba să cânte un 
cântec în care se vorbea despre eliberarea mosche-
ei Al-Aqsa şi despre cum, pentru asta, vor fi „tăiate 
capetele” celor care se opun acestei „eliberări”. În 
urma scandalului iscat de „nevinovatul” spectacol, 
transmis şi pe Facebook în luna aprilie 2019, or-
ganizatorii au declarat, în chip de scuze, că micuţii 
nu ştiau bine araba şi nu înţelegeau ce cântă! De 
parcă ar fi zis cineva că elevii erau vinovaţi de ceea 
ce intonau ei, nu adulţii care i-au învăţat!

Şi, pentru că tot suntem peste ocean, să ne 
amintim că tânărul de numai 19 ani care a mitraliat 
evreii din sinagoga Poway (SUA) a declarat că a 
făcut acest lucru pentru că evreii „distrug rasa albă 
şi naţiunea americană”! 

Exemplele ar putea continua, cu referiri la modul 
în care studenţii evrei şi israelieni sunt agresaţi 
în universităţile americane, sau la răspândirea 
mişcării antiisraeliene BDS (Boicot, Deposedare 
şi Sancţiuni), la vandalizarea în amintitele lăcaşuri 
de învăţământ superior a însemnelor şi obiectelor 
de artă israeliene, toate puse sub lozinca eliberării 
Palestinei şi a locuitorilor din Gaza şi Cisiordania. 

Nu are rost să continuăm enumerarea unor ast-
fel de episoade, trecând prin ţări ca Marea Britanie, 
Franţa, Suedia, Olanda. Concluzia unui şir nesfâr-
şit de asemenea exemple rămâne una singură: 
cei care azi declară că sunt preocupaţi de soarta 
conflictului şi a locuitorilor din regiunea Orientului 
Mijlociu nu au altceva de făcut decât să elibereze 
de ură mintea copiilor şi a tinerilor de azi, pentru 
ca ei să nu devină o nouă generaţie de luptători ai 
jihadului palestinian.

ALX. MARINESCU
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Gândul 
scris

Ana  
lui Manole
Este o adevărată surpriză 

ca, imediat după farsa în ac-
tualitate Fapte bune SRL, să 

descoperi o altă faţetă a dramaturgiei lui Sebastian Ungureanu 
(Silberman). Scrisă în urmă cu vreo trei decenii, drama Ana lui 
Manole a beneficiat cândva, la teatrul radiofonic şi apoi la Centrul 
Cultural Mogoşoaia, de interpreţi de vârf  precum George Con-
stantin, Dana Dogaru, Ion Marinescu şi Irina Movilă. O transpu-
nere în română şi în germană, realizată la Sibiu de către Gabriel 
Martin,  a putut fi văzută şi la Madrid! Aceluiaşi regizor îi datorăm 
acum şi premiera bucureşteană de la Teatrul Principal – Sala 
Dalles ce implică şi aportul scenografului Vladimir Turturică, al 
coregrafului Hugo Wolf şi al muzicianului Adrian Naidin.

Sebastian Ungureanu păstrează substanţa originară a baladei 
Mânăstirii Argeşului. Recunoaştem, original formulate, situaţiile: 
Porunca domnească, Legământul, Blestemul repetatei năruiri a 
Zidirii. Trăim visul devenit coşmar,  presentimentul şi neliniştea 
constructorilor,  care ghicesc semnele. Ni se transmit apăsarea 
lui Manole şi strădaniile lui de a-şi proteja soţia şi mama copiilor 
săi. Drama văzută prin prisma lui Sebastian Ungureanu (Silber-
man) pune însă accentul pe jertfa asumată lucid şi conştient de 
Ana, solidară înaltului ţel spiritual al lui Manole. 

Versiunea teatrală fructifică textul, comprimând retorica, con-
centrând dialogul, esenţializând monologul şi, mai ales, dilatând 
stările-limită ale sufletului. Stări prefigurate prin lungi momente 
coregrafiate (secvenţe de pantomimă, din păcate, rudimentar 
executate!). 

Spectacolul regizat de Gabriel Martin se desfăşoară într-o am-
bianţă epurată, modernă  în stil neoexpresionist. O scenă goală, 
cu câteva structuri mobile de decor şi alte câteva elemente de 
recuzită cu semnificaţii simbolice… În acest cadru de teatralitate 
sincretică, orchestrat de o activă dramaturgie a luminii şi umbrelor 
mărite, urmărim atent ritualul teatral executat cu dăruire de către 
Gabriel Fătu (Manole), Cosmin Vîjeu (Calfa) şi Ion Ionuţ Ciocia 
(Trimisul lui Vodă). Ne atrage şi ne emoţionează însă, în mod 
deosebit, prin apariţia de tulburătoare simplitate şi puritate, prin 
lirismul şi dramatismul său sobru şi tensionat Alexandra Poiană, 
interpreta Anei. 

Contribuţia de neuitat rămâne cea a violoncelistului Adrian 
Naidin. Semnatar al coloanei sonore, acesta rămâne tot timpul 
pe scenă, virtuozul transformat în om-spectacol, scoţând din  
instrumentul său surprinzătoare expresivităţi teatrale… Prin par-
tituri cunoscute violoncelul narează şi reverberează liric drama, o 
exprimă, o trăieşte, o comentează. Aduce în spectacol o orgă a 
sufletelor cutremurate, o cameră de rezonanţă a vibraţiilor Naturii şi 
Cosmosului în faţa sacrificiului uman… Apoi, un alt registru, mânuiri 
neaşteptate ale coardelor – bruscate, lovite, ciupite – scot la iveală 
sonorităţi aspre, seci, înfundate, traducând zbuciumul şi teroarea 
zidirii de vie a femeii. Pe neaşteptate, auzim şi glasul interpretului. O 
voce baritonală, caldă ce vine din adâncul fiinţei. O voce articulată, 
dar mai ales una de bas, gâtuită de emoţie creează un continuu 
sonor ţesut din răsuflare, şoaptă, murmur,  ţipăt, ţâşnire guturală, 
gâlgâit straniu, sălbatic… O voce de aed, care desfăşoară în final 
patetice inflexiuni incantatorii şi melisme arhaice. Mergeţi să vedeţi 
spectacolul şi să-l urmăriţi pe Adrian Naidin!

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

a reconstituit minuţios biografia şi etapele 
artistice ale lui Baruch Elron şi a oferit o 
interpretare structurală a acestei picturi 
atât de bogate şi de variate. Efortul mo-
nografului a fost de a oferi cititorului o cale 
cât mai largă de acces la semnificaţiile 
unei arte complexe, multi-stratificate şi, 
fireşte, la profilul personalităţii pictorului.

Albumul are o ţinută grafică de excep-
ţie şi ne oferă (prin generozitatea dnei 
Lydia Elron) o multitudine de reproduceri 
din creaţiile pictorului, ceea ce face ca 
întoarcerea acasă, în mediul de formaţie, 
a lui Baruch Elron să fie cu un pas mai 
aproape. Prin asemenea lucrări de înaltă 
ţinută, legătura culturală dintre Israel şi 
România capătă anvergură şi propune 
noi deschideri.

RĂZVAN VONCU

*Adrian Grauenfels - Baruch Elron. Magia 
penelului, Editura SAGA, Israel, 2017.
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