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Şana
Tova

u’Metuka!

Prim-rabinul FCER-CM, RaFaEl ShaFFER 

Veniţi cu toţii la sinagogă  
pentru a participa la rugăciuni! 

Preşedintele FCER-CM, dr. auREl VainER

Fie ca bunul Dumnezeu să ne înscrie  
în Cartea Vieţii cu sănătate, pace, împliniri!

Extrase din textul integral din LUAH 5780
A ş a  c u m 

cere tradiţia, 
începem Anul 
N o u  i u d a i c , 
Roş Haşana, 
prin evaluarea 
celor făptuite 
în anul care 
se sfârşeşte, 
cu dorinţa de 
mai bine pentru 
anul care înce-
pe. Este o stare 
de spirit speci-

ală, fiindcă trecerea în revistă a faptelor 
noastre în faţa Judecătorului Suprem şi 
a propriei conştiinţe oferă răspunsul la 
întrebarea: prin ce dovedim că ştim „a 
preţui zilele noastre”? 

Menirea noastră este de a fi în ser-
viciul populaţiei evreieşti din România, 
ceea ce incumbă interes constant pentru 
situaţia demografică. Totalul populaţiei 
evreieşti în momentul actual – incluzând 
evrei halahici, nehalahici, cu ascendenţă 
evreiască, parteneri de viaţă – este de 
6 906 persoane. Constatăm, pentru al 
doilea an consecutiv, o uşoară creştere 
a numărului de membri ai comunităţilor 
din Timişoara, Satu Mare, Arad, Braşov, 
Zalău. Rezultatele au fost obţinute prin 
cercetarea arhivelor şi descoperirea de 
urmaşi, dar şi prin atractivitatea acţiunilor 
comunitare. 

O prioritate în programul de lucru 
al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România-Cultul Mozaic (FCER-
CM) este ajutorarea celor ajunşi la 
vârste înaintate, cu venituri modeste, 

mulţi fiind singuri, având de înfruntat 
inerente probleme de sănătate. Ma-
joritatea sunt supravieţuitori ai Holo-
caustului (804 din 1.124 de asistaţi), 
fondurile alocate fiind oferite de Claims  
Conference. A continuat, în creştere faţă 
de anul 2018, Programul de îngrijire a 
asistaţilor la domiciliu. La Bucureşti, la 
CIR Be Yahad - Cristian şi în 15 comuni-
tăţi din ţară au fost organizate cursuri de 
calificare pentru îngrijitori la domiciliu şi 
cursuri de perfecţionare a competenţelor 
profesionale. Programul „Case calde” din 
comunităţile mari din ţară ajută la sporirea 
gradului de socializare. Prin programele 
„Livratorii de lumină” şi „Mişloah Manot”, 
realizate prin parteneriat FCER-CM şi 
Joint, asistaţii din toate comunităţile au 
primit daruri de Hanuca şi de Purim. 
Avem 95 de rezidenţi la Căminul „Amalia 
şi şef-rabin dr. Moses Rosen” din Capita-
lă. Etajul al doilea al Căminului a fost rea-
bilitat cu fonduri europene, funcţionând şi 
prin contribuţia beneficiarilor. A fost făcută 
recepţia lucrărilor de renovare la primul 
etaj, efectuate cu sprijin financiar de la 
Fundaţia Caritatea şi Claims Conference. 
Se are în vedere reabilitarea parterului, 
parcului, demisolului, astfel încât la sfâr-
şitul anului iudaic 5780 întreg căminul să 
fie reînnoit. Terapia fizică este dublată de 
terapie spirituală: participări la manifestări 
socio-culturale în afara căminului, dar 
şi în incintă – vizionări de filme, ateliere 
de creaţie. Continuă proiectul de succes 
„Vârsta a IV-a”, început acum zece ani de 
regizorul David Schwartz şi de un grup 
de tineri actori voluntari care pregătesc 

(Continuare în pag. 3)

Mesaje de 
ROŞ HAŞANA 5780

Înfiinţarea Muzeului Naţional  
de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului, 

reglementată prin lege
Pe 11 septembrie 2019, Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, 

Legea privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din 
România, o nouă iniţiativă a deputatului minorităţii evreieşti din România, Silviu Vexler.

Legea este una deosebit de importantă nu numai pentru comunitatea evreiască, 
ci şi pentru ansamblul societăţii româneşti. Aşa cum i-am mai informat pe cititori, 
majoritatea societăţii civile şi a politicienilor, Academia Română şi elita intelectualităţii 
române au considerat că înfiinţarea Muzeului este un gest de normalitate şi de recu-
noaştere atât a contribuţiei evreilor la dezvoltarea culturii şi societăţii româneşti, cât 
şi a suferinţei şi umilinţelor fără precedent pe care această minoritate a trebuit să le 
îndure în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi în anii discriminării antisemite, 
care au precedat această conflagraţie. Dar dacă înfiinţarea în sine a Muzeului nu 
a fost contestată, propunerea guvernamentală de a-l amplasa într-o nouă clădire 
ce urma a fi construită în parcul Muzeului Antipa a declanşat o dezbatere publică 
şi proteste care ameninţau să transforme un proiect pozitiv şi firesc într-o societate 
democratică într-o dezbatere emoţională şi care putea căpăta accente antisemite.

Noua lege iniţiată de Silviu Vexler are nu numai avantajul de a finaliza discuţia 
despre înfiinţarea Muzeului ci, concomitent, şi cel de a pune punct protestelor din 
partea celor care se opuneau folosirii spaţiului de la Muzeul Antipa, legiuitorul stabilind 
acum amplasarea Muzeului pe Calea Victoriei, 218, într-o clădire emblematică, după 
cum precizează şi Silviu Vexler într-o postare pe pagina sa de Facebook: 

„Parlamentul României a adoptat Legea pe care am iniţiat-o pentru înfiinţarea 
Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România, cu sediul în 
imobilul din Calea Victoriei nr. 218.

Muzeul are ca scop prezentarea şi promovarea istoriei, culturii şi tradiţiilor comu-
nităţilor evreieşti din România, pentru cunoaşterea în plan intern şi internaţional a 
contribuţiei acestei minorităţi naţionale la evoluţia şi modernizarea societăţii româneşti 
de-a lungul timpului.

Activitatea viitoarei instituţii va avea o importantă componentă educaţională, ale 
cărei elemente centrale vor fi protejarea memoriei 
victimelor Holocaustului şi promovarea combaterii 
antisemitismului. (Continuare în pag. 2)

ALX. MARINESCU

Ce este rugăciunea? Cei mai mulţi ar spune că este 
un act prin care îl rugăm pe Haşem să ne îndeplinească 
nevoile sau dorinţele. Dacă m-aş exprima cinic, aş spune 
că este o încercare de a obţine de la Haşem rezultate fără 
a munci. Pare un act de egoism, departe de orice evlavie. 

Acesta este sensul adevărat al cuvântului „rugăciune”, 
doar că el este o traducere trunchiată a cuvântului ebraic 
Tefila. Cuvântul Tefila are un sens mult mai larg. El include 
toate formele de dialog cu Haşem: slava, mulţumirea, ce-
rerea satisfacerii unor nevoi şi câteodată chiar provocarea. 

Cererea satisfacerii nevoilor, când este folosită la locul 
potrivit şi abor- (Continuare în pag. 3)
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lunii
septembrie

– Ce preocupări au apărut pe agenda 
dumneavoastră în intervalul de timp de la 
precedentul dialog? 

– Un ambiţios proiect, „Evreii din Bu-
covina”, s-a născut dintr-un recent periplu 
făcut în Bucovina de Sud (Suceava, Vatra 
Dornei, Rădăuţi, Câmpulung Moldove-
nesc, Gura Humorului) pentru evaluarea 
situaţiei patrimoniului sacru iudaic din 
zonă; demersul cultural şi istoric ar putea 
eventual atrage şi participarea Comunită-
ţii Evreilor din Cernăuţi. Am prezentat pro-
iectul preşedintelui Consiliului Judeţean 
Suceava, Gheorghe Flutur, arătând că în 
acest ţinut românesc au trăit şi au creat 
sute de mii de evrei bucovineni, din păca-
te, în mare parte pieriţi în Holocaust. Am 
remarcat o totală disponibilitate faţă de 
propunerea de mediatizare a vieţii şi ope-
rei lor. Proiectul înseamnă mari eforturi de 
concepţie şi mai mari eforturi financiare. 
Va fi nevoie să recurgem la finanţări din 
surse externe. M-a impresionat interesul 
autorităţilor locale pentru materializarea 
sa. De pildă, primarul din Vatra Dornei, 
Ilie Bonteş, a solicitat restaurarea în regim 
de urgenţă a sinagogii din oraş, existând 
multe cereri în acest sens. La întoarcere, 
am vizitat Sinagoga Cerealiştilor din Ba-
cău, înscrisă în programul de reabilitare. 
Vom face demersuri pentru obţinerea 
de fonduri externe. Altă iniţiativă, privind 
străzile locuite de evrei din centrul Bu-
cureştiului, s-a născut din participarea 
F.C.E.R. la toate ediţiile Festivalului „Stra-
da Armenească” din Capitală. În discursul 
rostit, mi-am exprimat satisfacţia pentru 
colaborarea de mulţi ani cu Uniunea 
Armenilor din România, pentru succesul 
festivalului, şi am formulat această pro-
punere. Sperăm ca bunul Dumnezeu să 
ne ajute ca proiectul – urmând să prindă 
viaţă în cartierul bucureştean evreiesc de 
altădată – să se materializeze în 2020.

– S-au derulat, în aceeaşi perioadă, 
programe culturale evreieşti consacrate. 
Câteva opinii?

– La Şcoala de vară a CSIER, de la 
CIR „Be’ Yahad” – Cristian, ediţia a V-a, 
am remarcat reînnoirea, calitatea, parti-
cipările de prestigiu. Am apreciat îmbina-
rea între istoria evreilor români şi artele 
vizuale, expunerile unor specialişti din 
ţară şi străinătate. Când a fost sărbătorită 
Ziua Europeană a Culturii Iudaice, ediţia 
a XX-a în România, i-am felicitat pentru 
prestaţie pe organizatori şi interpreţi, am 
evidenţiat importanţa monoteismului în 
cultura iudaică, europeană, universală, 
strădania F.C.E.R. de conservare a 
moştenirii noastre spirituale, creativitatea 
evreiască în ebraică, idiş, ladino, limbile 
ţărilor de adopţie. Din păcate, n-am putut 
participa la ediţia a II-a a evenimentului 
„Şalom, Ierusalim!”, care a avut loc la Ti-
mişoara, susţinut de Joint România. L-am 
împuternicit pe deputatul Silviu Vexler să 
reprezinte conducerea Federaţiei. 

– Ce ecou a avut prezenţa F.C.E.R. la 
Festivalul „ProEtnica” de la Sighişoara?

– Interpreţii de dansuri evreieşti şi 
israeliene ai formaţiilor CEB „Haverim” 
şi „Hora”, ai celei orădene „Or Neurim”, 
coriştii braşoveni de la „B’nei Milu”, 
muzicienii de la formaţia „Bucharest 
Klezmer Band”, Maia Morgenstern au 
fost aplaudaţi până târziu în noapte în 
Piaţa Centrală. Participăm neîntrerupt la 
„ProEtnica”, de la ediţia I. M-am bucurat 

că Editura Hasefer a venit cu o noutate: 
lansarea unei cărţi despre Şalom Alehem, 
scrise de Claudia Bosoi.

– Au fost reuniuni ale Comitetului 
Director? Dacă da, care dintre deciziile 
acestui for de conducere ar trebui men-
ţionate prioritar?

– Desigur, de la apariţia ultimului 
număr al revistei au fost mai multe în-
truniri ale Comitetului Director. Aş vrea 
să evidenţiez sponsorizarea, în cadrul 
parteneriatului cu Asociaţia Euro Fest, a 
Festivalului de Film Central-European, 
Timişoara, ediţia 2019; identificarea 
supravieţuitorilor Holocaustului care au 
făcut muncă forţată din Iaşi, Botoşani, Tg. 
Mureş, Galaţi, Focşani, Tecuci, Roman, 
Piatra Neamţ, Bârlad, Vaslui, Alba Iulia, 
Constanţa, Tg. Neamţ, Hârlău, Buzău, 
Râmnicu Sărat, Ştefăneşti, Craiova, 
Paşcani, Bacău, oraşe recunoscute de 
guvernul german drept ghetouri deschi-
se; împuternicirea primită de mine pentru 
a protesta faţă de substituirea CE Iaşi şi 
a F.C.E.R. în organizarea comemorării 
Pogromului de la Iaşi, în 30 iunie a.c., dar 
şi aprobarea de principiu de a colabora în 
viitor cu Fundaţia rabinului I. Wasserman, 
pentru organizarea acestui eveniment 
în 2020; delimitarea a două noi zone 
mixte la Cimitirele evreieşti Sefard şi 
„Filantropia” din Capitală; participarea 
prim-rabinului Rafael Shaffer şi a preşe-
dintelui CE Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, 
la redeschiderea Sinagogii „Yehuda 
Leib Ţirelsohn” din Chişinău; înaintarea 
cererii de finanţare pentru Sinagoga 
Cerealiştilor din fonduri europene sau 
norvegiene; elaborarea de către Dept. de 
Management Economic şi de Cancelaria 
Rabinică a unui Regulament de utilizare 
şi eventuală înstrăinare a obiectelor de 
cult mozaic; organizarea unui eveniment 
dedicat operei lui Iţic Manger şi altor ma-
nifestări culturale idiş la MICER; continu-
area investigaţiilor CSIER şi organizarea 
unor acţiuni comemorative dedicate 
victimelor Holocaustului din Republica 
Moldova şi Ucraina.

– Aţi avut vizitatori de peste hotare?
– Printre oaspeţii din această vară 

s-a aflat nepotul Marelui Rabin al Ieru-
salimului, Chalom Messas, rabinul Ariel 
Messas, din Paris, care mi-a vorbit la 
superlativ despre Templul Coral, Sinago-
ga Mare, Sinagoga „Unirea Sfântă” adă-
postind MICER. Rabinul Messas a fost 
impresionat de istoria şi cultura evreilor 
din România, intenţionând s-o popula-
rizeze în Franţa. Am primit o delegaţie 
de rabini israelieni, condusă de rabinul  
I. Wasserman. Am convenit să finalizăm 
un protocol de colaborare pentru organi-
zarea de comemorări în 2020 ale pogro-
murilor din Dorohoi şi Iaşi, făptuite în ’40 
şi ’41, protocol care să fie dezbătut într-o 
viitoare reuniune a Comitetului Director. 
Am avut convorbiri cu o delegaţie a Co-
munităţii Evreilor din Republica Moldova, 
interesată de procesul de restituire a 
bunurilor sale comunitare confiscate în 
anii Holocaustului.

– La ce lucraţi în prezent?
– Pregătim, în colaborare cu Centrul 

de Studii Iudaice al Universităţii din Ora-
dea, lansarea Proiectului „Memorie şi 
recunoştinţă”, cu implicarea substanţială 
a profesorului Carol Iancu.

IULIA DELEANU 

Ce au făcut înaintaşii,  
ce facem noi pentru dăinuirea 

vieţii evreieşti în România 
Interviu cu dr. auREl VainER, preşedintele F.C.E.R. 

Aprecieri despre participări la acţiuni de tradiţie în obştea 
noastră sau prestigioase manifestări multietnice; proiecte şi pro-
bleme de interes pentru viaţa comunitară, dezbătute şi aprobate 

de Comitetul Director al F.C.E.R.; constatări despre receptarea noastră în lumea 
evreiască internaţională.

INTERVIul Înfiinţarea Muzeului Naţional  
de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului, 

reglementată prin lege
Istoria Comuni-

tăţilor Evreieşti din 
România este una cu totul deosebită, 
fiind definită de o identitate unică, de 
loialitatea evreilor faţă de România şi 
de modul în care, alături de populaţia 
majoritară şi de celelalte minorităţi naţi-
onale, ei au contribuit la crearea Statului 
Român modern.

Sunt convins că Muzeul este o insti-
tuţie strict necesară societăţii româneşti 
atât din prezent, cât şi din viitor. Un loc 
care, prin prezentarea istoriei şi a tradi-
ţiilor evreieşti din ţara noastră, are şansa 
de a deveni un centru de educaţie, o 
sursă de toleranţă, de implicare civică 
şi mai ales un punct cheie al combaterii 
antisemitismului şi negaţionismului.”

Referitor la imobilul în care va fi am-
plasat Muzeul, iniţiatorul legii adăuga că 
se bucură „că o clădire reprezentativă a 
Bucureştiului va avea din nou viaţă şi va 
primi un scop atât de frumos”.

În finalul postării sale, deputatul 
mulţumeşte „tuturor grupurilor parla-
mentare pentru încrederea acordată” 
şi preşedintelui Camerei Deputaţilor, 
Marcel Ciolacu. De asemenea, Silviu 
Vexler şi-a exprimat recunoştinţa faţă 
de senatorul Radu Preda şi de deputatul 
Iusein Ibram pentru răbdarea deosebită 
şi modul profesionist în care au cola-
borat, faţă de senatorul Claudiu Manda 
pentru susţinerea domniei sale, dar şi 
faţă de deputatul Adrian Solomon pentru 

sfaturile deosebit de utile. Silviu Vexler a 
subliniat bunăvoinţa arătată şi încurajă-
rile primite din partea deputatului Ovidiu 
Ganţ în cadrul procedurii legislative. Din 
sfera guvernamentală, mulţumirile lui 
Silviu Vexler au mers către Viorel Ilie şi 
Ana Birchall.

Pentru a vedea cât de importante 
sunt pentru România acest Muzeu şi 
legea care consfinţeşte înfiinţarea şi am-
plasarea acestuia, să amintim că, recent, 

Sadiq Khan, primarul musulman al Lon-
drei, a cerut edililor să încheie, după mai 
bine de un deceniu, dezbaterile privind 
înfiinţarea unui Muzeu al Holocaustului 
şi să accepte amplasarea acestuia în 
cartierul londonez Westminster, „ceea 
ce ar constitui un puternic mesaj naţi-
onal în aceste vremuri de agravare a 
antisemitismului”!

Îi mulţumim şi noi lui Silviu Vexler şi 
îl felicităm pentru acest succes pe care 
Londra încă îl aşteaptă!

(Urmare din pag. 1)

Alegerile din Israel  
– rezultate incerte

Pe 17 septembrie, israelienii au fost 
chemați la urne (a doua oară în acest an) 
pentru a-i alege pe cei 120 de membri ai 
Knesset-ului  ți a forma un nou guvern. 
La fel ca la scrutinul din aprilie, bătălia 
s-a dat între partidul Likud (dreapta), 
formațiunea lui Benjamin Netanyahu, 
ți alianța Albastru-Alb (centru-dreapta) 
a generalului Benny Ganz ți  a omului 
politic, ziaristul Yair Lapid. În aprilie, Ne-
tanyahu nu a reuțit să formeze guvernul 
pentru că nu s-a putut înțelege cu liderul 
formațiunii Israel Beitenu, fostul ministru 
al apărării, Avigdor Liberman. Motivul a 
fost cererea acestuia din urmă de a se 
pune în aplicare legea privind serviciul 
militar obligatoriu pentru tinerii evrei 
ultrareligioți. 

Convocând noi alegeri, Netanyahu a 
sperat că va reuți să obțină, împreună cu 
aliații lui, un număr suficient de locuri în 
Knesset pentru a putea forma un guvern 
de dreapta. Dar, în pofida unor măsuri 
preconizate de el vizând crețterea 
securității Israelului prin anexarea unor 
zone din Cisiordania, rezultatele parțiale 
au arătat că răsturnarea la care a sperat 
premierul nu a avut loc. În urma numără-
rii a aproape peste 90% din voturi, cele 
două mari blocuri au obținut un număr 
egal de locuri în Knesset – circa 32 fie-
care, o scădere cu câte trei locuri față de 
rezultatele scrutinului din aprilie. Se pare 
că o parte dintre alegători ți-a îndreptat 
atenția către Israel Beytenu (Avigdor 
Liberman), care ți-a dublat numărul 

de deputați , ajungând la nouă, ți către 
cele două partide religioase, Shass ți 
Iudaismul Unit al Torei, în aceste alegeri 
problema religioasă ocupând un loc im-
portant. ți participarea populației arabe 
a fost mai mare, iar Lista Unită a celor 
trei partide arabe a câțtigat 12 mandate, 
putând deveni a treia forță politică.

Dintre cele 30 de partide care au 
participat la scrutin, nouă au reuțit să 
treacă pragul electoral de 3,25%. Nici 
Netanyahu, nici Ganz nu vor putea do-
bândi cele 61 de locuri necesare formării 
unui cabinet, de unde necesitatea unui 
guvern de coaliție. În consecință, viitorul 
guvern, indiferent cine va fi premierul, 
va depinde de participarea partidului 
lui Avigdor Liberman. Fără el, Likud ți 
partenerii săi ar avea 56 de deputați, 
iar alb-albațtrii 55, ți asta împreună cu 
deputații arabi, dar niciun guvern israeli-
an nu a cooptat vreodată deputați arabi. 
Ganz, dacă ar fi reuțit să formeze un gu-
vern, s-ar fi bucurat eventual de sprijinul 
parlamentar punctual al Listei Unite. În 
situația actuală, analițtii văd două soluții: 
fie un nou guvern Netanyahu, dacă va 
reuți să se alieze ți cu Liberman sau să 
atragă deputați dintr-un partid de stânga, 
eventual din partidul Muncii - Gesher 
(țase deputați), fie un guvern de unitate 
națională Likud – Alb-Albastru ți Israel 
Beytenu. 

Imediat după anunțarea rezultatelor, 
Liberman a ți lansat un apel în acest 
sens, iar în discursul său postelectoral, 

Ganz s-a pronunțat ți el pentru 
această idee. Ambele variante 
întâmpină mari dificultăți. Dacă 
Netanyahu acceptă condiția pusă 
de Liberman, îți înstrăinează 
religioții ți pierde majoritatea. 
Pe de altă parte, alb-albațtrii ar fi 
de acord cu un guvern de unitate 
națională, dar fără Netanyahu. 
Programele celor două partide au 
multe puncte comune, mai ales 
în ceea ce privețte problemele 

(Continuare în pag. 23)
EVA GALAMBOS
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Mesajul prim-rabinului  
FCER-CM, RaFaEl ShaFFER 

Veniţi cu toţii  
la sinagogă...

Mesajul preşedintelui FCER-CM, dr. auREl VainER

Fie ca bunul Dumnezeu să ne înscrie  
în Cartea Vieţii cu sănătate, pace, împliniri!

dată cu evlavie, devine şi 
ea un fel de slavă. Ca şi 

cum ar spune cel ce se roagă: Eu am făcut cât 
mi-a stat în putinţă. De aici înainte, numai Tu 
mă poţi ajuta. 

Până la clădirea celui de al Doilea Templu, 
în urmă cu aproape două milenii şi jumătate, 
fiecare se ruga cu propriile lui cuvinte. Când au 
văzut Înţelepţii Israelului că oamenilor le este 
greu să se exprime în rugăciune, au statornicit o 
formulă fixă care, cu mici schimbări, se practică 
până astăzi. 

De-a lungul anilor, unii evrei au fost mai în-
văţaţi, alţii, mai puţin, dar rar se găsea unul care 
să nu fi învăţat până la Bar Miţva să citească 
fluent rugăciunile. Laicizarea, la început dorită, 
ulterior impusă, a dat naştere unor generaţii 
cărora, chiar dacă au învăţat alfabetul ebraic, 
rugăciunea le-a rămas străină. Mulţi dintre cei 
care mai veneau la sinagogă, chiar dacă des-
chideau Sidurul, cartea de rugăciune, tot nu 
erau în stare să citească din el, darămite să-l  
înţeleagă. 

Soluţia care se impunea era ca rugăciunea 
să se desfăşoare în limba ţării. Au fost câteva 
încercări în acest sens, dar au fost curând 
abandonate. Tradusă într-o altă limbă, rugă-
ciunea îşi pierde muzicalitatea şi farmecul. Ea 
nu mai trezeşte amintiri. Traducerile tipărite 
în cărţile de rugăciune au rămas doar pentru 
a înlesni înţelegerea rugăciunii, nu pentru a fi 
recitate. 

Dar cum putea fi depăşită bariera alfabe-
tului? Soluţia a fost transcrierea textului cu 
caractere latine, conform ortografiei româneşti. 
Mulţi au susţinut ideea, dar nu au lipsit nici cei 
care s-au împotrivit. Ei se temeau ca nu cum-
va alfabetul ebraic să fie dat uitării. Astăzi pot 
spune cu inima împăcată că teama lor nu s-a 
justificat. Dimpotrivă, mulţi dintre cei care au 
făcut primii paşi spre rugăciune folosind textul 
transcris se ambiţionează astăzi să citească 
textul scris cu litere ebraice. 

În anul 2011, după un efort de ani al echipei 
conduse de prim-rabin Shlomo Sorin Rosen, a 
văzut lumina tiparului Sidurul Lemaan Ahai. El 
conţine, alături de textul ebraic, atât translitera-
rea, cât şi traducerea în limba română. Unele 
comunităţi au înţeles de la început valoarea 
acestui Sidur şi au început să-l folosească. 
Altele l-au păstrat sub cheie, ca nu cumva să 
se deterioreze. Numărul comunităţilor care îl 
folosesc este în continuă creştere. 

Rezultatul a fost mai bun chiar decât ne-am 
aşteptat. Cei care l-au folosit au putut, pentru 
prima oară, urmări rugăciunea. 

O problemă deosebit de gravă a fost lipsa 
tot mai mare de oficianţi de cult. Cei care au 
mai avut parte de o educaţie iudaică formală 
au ajuns la vârste la care le era deja foarte 
greu să oficieze. În multe comunităţi era iminent 
pericolul ca serviciul divin să înceteze din lipsă 
de oficianţi. 

Am încercat un curs de pregătire pentru 
oficianţi de cult la CIR Cristian. La început a 
fost ca un curs de perfecţionare pentru cei care 
deja ştiau. Gândul că într-un curs de trei zile 
un necunoscător în ale rugăciunii va deveni 
oficiant părea rupt de realitate. Realitatea însă 
a depăşit visele. Învăţăceii, mulţi trecuţi de 
prima tinereţe, au studiat cu sârguinţă şi au 
reuşit. Astăzi, mulţi dintre ei conduc, cu sprijinul 
constant al Cancelariei Rabinice, serviciul divin 
din comunităţile lor. 

Nu o dată, când vin într-o comunitate şi 
întreb cu ce le pot fi de folos, mi se cere să le 
aduc un oficiant de cult. Câteodată, la mare 
nevoie, aducem un oficiant itinerant, dar pe 
asta nu ne putem bizui. Oficiantul trebuie să 
fie din comunitate, pentru a fi disponibil oricând 
s-ar ivi nevoia. 

Mă adresez tuturor, bărbaţi şi femei, tineri 
şi vârstnici. Rugăciunea este un element prea 
important al identităţii noastre, pentru a-l ignora. 
Vă invit să veniţi cu toţii la sinagogă pentru a 
participa la rugăciuni! Când veniţi, încercaţi să 
urmăriţi rugăciunea din Sidurul Lemaan Ahai. 
Astfel veţi deveni cu toţii participanţi activi la 
serviciul divin. 

Vă doresc Şana Tova, un an bun şi fericit şi 
să fim cu toţii înscrişi în Cartea celor Vii!

(Urmare din pag. 1)

spectacole împre-
ună cu rezidenţii, 

ei înşişi scenarişti şi actori, ale căror  
reprezentaţii au fost aplaudate la Cen-
trul Comunitar Evreiesc din Capitală şi 
la TES. La Căminul „Aeva Elisheva şi 
Adalbert Huber-Huber”, din Arad, se 
asigură cazare, masă, servicii medi-
cale, recuperare medicală, socializare. 
Se fac excursii, beneficiarii participă la 
diverse activităţi culturale. 

Scăderea numărului mediu de 
consultaţii la Centrul de Ajutor Medical 
necesită, în anul care vine, o mai mare 
atenţie în găsirea de metode prin care 
Centrul să fie frecventat de mai mulţi 
membri ai Comunităţii Evreilor din Bu-
cureşti. Continuă la acelaşi nivel calita-
tiv programul „Project Vision”, destinat 
evreilor şi neevreilor. Prin programul 
„Copii în nevoie”, cei proveniţi din familii 
cu venituri modeste beneficiază de aju-
toare (hrană, îmbrăcăminte, rechizite 
şcolare, medicamente, tratamente şi 
investigaţii medicale de specialitate); 
merg în tabere, costurile fiind suportate 
50% de DASM. 

În anul 5779 viaţa religioasă a cu-
noscut o evidentă revigorare. Activează 
cinci rabini în ţară, fiind prezenţi, ori-
când e nevoie, în comunităţile zonale; 
doi cantori; peste 30 de persoane 
capabile să conducă un serviciu reli-
gios, mulţi fiind absolvenţi ai cursurilor 
de pregătire pentru oficianţi de cult. 
Au continuat programele de educaţie 
iudaică prin cursuri de Talmud Tora, în 
Bucureşti şi în ţară; Tikun Leil Şavuot; 
instruirea religioasă pe net, graţie 
prim-rabinului Rafael Shaffer. Minia-
nul rămâne o problemă. Cu excepţia 
comunităţilor din Bucureşti, Oradea, 
Timişoara, unde minianul este asigurat 
zilnic sau de trei ori pe săptămână, în 
majoritatea comunităţilor avem minian 
numai de Şabat. În colaborare cu alte 
compartimente din FCER, Cancelaria 
Rabinică participă la programele Be-
reşit, Keşet, Şabaton, soluţionează 
probleme legate de cimitire şi sinagogi. 
Se reeditează Sidurul Lemaan Ahai, 
cu finanţare de la Secretariatul de 
Stat pentru Culte. Au fost reabilitate 
două mikvot, au fost reparate suluri 
de Tora, Tfilin. 

Din păcate, am constatat o acţiune 
concertată de manifestări antisemite 
în ţară: vandalizarea a 73 de morminte 
la Cimitirul evreiesc din Huşi; afirmaţii 
antisemite ale unui viceprimar al Capi-
talei. A fost profanată Casa memorială 
„Elie Wiesel” din Sighet. Deputatul 
Silviu Vexler a cerut premierului Viorica 
Dăncilă să ia măsuri de pedepsire a 
vinovaţilor. Există Legea 157/2018 de 
prevenire şi sancţionare a unor ase-
menea manifestări, în baza definiţiei 
antisemitismului ca instrument de lucru, 
elaborată sub coordonarea regretatului 
ambasador Mihnea Constantinescu, 
atunci când România a deţinut pre-
şedinţia IHRA. Cerem ca legea să fie 
aplicată. Au venit şi reacţii internaţio-
nale. E.S. Hans Klemm, ambasadorul 
SUA în România, s-a deplasat la Huşi 
şi a cerut autorităţilor prinderea şi 
pedepsirea celor vinovaţi de amintita 
vandalizare. Am continuat publicarea, 
la Editura Hasefer, a unor cărţi de com-
batere a antisemitismului. Am organizat 
în Bucureşti şi în ţară manifestări de 
comemorare a victimelor Holocaustului. 
Am acţionat împotriva antisemitismului, 
negaţionismului, antiisraelismului, pe 
plan parlamentar şi mediatic. 

Avem o viaţă culturală de mare 
bogăţie şi diversitate. Mă refer la ma-
tineele de duminică, în cadrul cărora 
au avut loc lansări de carte, conferinţe, 
simpozioane, evocări ale unor perso-
nalităţi evreieşti din secolul al XX-lea. 
Au fost aplaudate concerte, având în 
program muzică de compozitori evrei, 

la Templul Coral. Sprijinim acţiuni 
culturale în comunităţi: Ziua „Victor 
Brauner” la Piatra Neamţ; Blecher Fest 
la Roman. Avem parteneriate cu BBR 
– Podurile Toleranţei; cu organizatori ai 
Festivalului de film interetnic, la Tulcea; 
ai Festivalului de film central-european 
MECEFF. Biblioteca „Dr. Alexandru 
Şafran” s-a îmbogăţit cu noi donaţii de 
carte, fiind frecventată îndeosebi de 
studenţi, masteranzi şi doctoranzi. În 
anul 5779 au fost publicate la Editura 
Hasefer 26 de cărţi, promovate prin 
lansări, prezenţe la târguri de carte 
din ţară şi străinătate. În revista „Rea-
litatea evreiască” o pondere specială 
este acordată evenimentelor din viaţa 
FCER-CM şi din Comunităţi, sărbăto-
rilor religioase, amintitelor programe 
naţionale evreieşti, sprijinite de Joint, 
activităţii JCC-urilor, a CSIER-ului. O 
direcţie centrală a preocupărilor CSIER 
este istoria Holocaustului în România. 
În acest domeniu, specialiştii noştri au 
colaborat la Enciclopedia Holocaustu-
lui, proiect al INSHR-EW, au oferit o 
bază de date pentru expoziţia realizată 
de Floriana Jucan, „Viorica Agarici. 
Erou în două ţări, punte între religii”. 
Revista CSIER şi Caietele CNSAS 
au fost lansate împreună. Printre cele 
mai importante proiecte realizate de 
CSIER s-au numărat preluarea de la 
MAE a Arhivei privind populaţia evre-
iască şi Şcoala de vară de la CIR Be 
Yahad - Cristian. CSIER a demarat un 
amplu proiect de digitalizare integrală 
a Arhivei  proprii şi a colecţiei de bro-
şuri rare. În anul care a trecut a fost 
reinaugurat Muzeul FCER de Istorie şi 
Cultură a Evreilor în România (inclusiv 
o remarcabilă pinacotecă: tablouri de 
pictori evrei din România). 

Pentru continuitatea vieţii evreieşti 
în România – scopul central al activi-
tăţilor la Centrul Comunitar Evreiesc 
(JCC) din Bucureşti şi filialele din ţară – 
au fost organizate noi acţiuni urmărind 
atragerea de noi membri din comunităţi 
prin desfăşurarea de programe naţio-
nale evreieşti, festivaluri pe teme iudai-
ce, încurajarea voluntariatului. JCC-ul a 
făcut seminare de instruire a tinerilor ca 
madrihim; a avut activităţi zilnice pentru 
seniori. Au continuat emisiunile realiza-
te de Radio Shalom România. Corul de 
copii, formaţiile de dansuri israeliene 
Hora au fost aplaudate de sărbători. 
JCC-ul a marcat şi zile comemorati-
ve. Tabere JCC pentru toate vârstele  
s-au organizat la CIR-urile FCER-CM. 

Prin compartimentele pe care le 
coordonează Departamentul Manage-
ment Economic-Financiar, Administra-
ţie, Logistică şi Evenimente (MEFALE) 
au fost asigurate: echilibrul execuţiei 
bugetare în anul care se încheie; o 
evoluţie ascendentă a relaţiilor finan-
ciar-contabile între Federaţie şi Co-
munităţi; standarde îmbunătăţite ale 
activităţii financiar-contabile (Sectorul 
Financiar-Contabil). 

Au fost organizate recitaluri, expo-
ziţii, parteneriate cu instituţii culturale, 
prin implicarea Fundaţiei Filderman, 
pentru atragerea de fonduri; activităţi 
de voluntariat. Proiectul „Tabăra de 
pictură” a ajuns la a IV-a ediţie (Biroul 
Muzeistică, Proiecte de Finanţare, Fun-
draising, Sponsorizări). A fost asigurată 
logistica deplasărilor unor delegaţii 
FCER-CM în ţară şi străinătate. 

Au fost realizate lucrări de întreţine-
re şi reparaţii la obiective ale FCER-CM 
şi CEB, la apartamente în proprietatea 
FCER-CM (CAPI şi Biroul Adminis-
trativ). A fost asigurat transportul în 
interes de serviciu al liderilor FCER-
CM şi CEB, al asistaţilor cu probleme 
locomotorii dornici să participe la 
evenimente comunitare, fiind folosit în 
activitatea curentă a DASM (Sectorul 
Management Mijloace de Transport). A 

continuat cu succes acţiunea concerta-
tă de reabilitare a patrimoniului sacru, 
cu alocaţii de la Fundaţia Caritatea, 
fonduri proprii, sprijin de la Guvernul 
României, prin Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Ministerul Culturii, surse 
externe. Au fost reinaugurate Sinago-
ga Mare din Iaşi, Sinagoga din Deva, 
Sinagoga din Hârlău. Au fost dema-
rate lucrări de amploare la Sinagoga 
din Cetate – Timişoara şi la Templul 
Deportaţilor – Cluj. Au fost încheiate 
lucrările de consolidare la Sinagoga 
din Focşani, finalizată cu fonduri de la 
World Monuments Fund, restaurarea 
Aron Kodeş-ului la Sinagoga din Iaşi. 
Au fost reparate împrejmuirile cimitire-
lor evreieşti din Făgăraş, Focşani, Plo-
ieşti, Satu Mare, Cimitirul Giurgiului din 
Bucureşti. S-au refăcut aleile de acces 
la Cimitirul din Tecuci, s-a reconstruit 
sediul administrativ al Cimitirului din 
Turnu Măgurele. S-au efectuat defrişări 
şi lucrări de întreţinere la cimitirele din 
Arad, Bacău, Bistriţa, Botoşani, Bucu-
reşti, Craiova, Zalău. 

La solicitări ale Federaţiei şi Co-
munităţilor, Oficiul Juridic a acordat 
în continuare consultanţă juridică şi 
avizare, în special în probleme legate 
de: modificări aduse Codului fiscal şi 
de procedură fiscală; Codul Muncii; 
intrarea în vigoare a Regulamentului 
UE 2016/679 privind protecţia datelor 
cu caracter personal; Legea 157/2018 
privind combaterea antisemitismului. 

În acţiunea de modificare a sa-
lariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată s-a implicat în mare 
măsură Oficiul Resurse Umane, cu 
impact pozitiv asupra bunei funcţionări 
a FCER-CM. 

Au continuat lucrări de reabilitare la 
CIR Borsec, de întreţinere la CIR Be 
Yahad - Cristian, a fost finalizată repa-
rarea planşeului avariat de la terasa 
CIR Eforie Nord. Biroul Relaţii Interco-
munitare a realizat materiale de sinteză 
pentru Adunarea Generală, reuniunile 
Consiliului de Conducere al FCER-CM. 
A îndrumat comunităţile în organizarea 
de alegeri şi a actualizat contractele de 
mandat în urma acestora. A sprijinit co-
munităţile în organizarea sărbătorilor. A 
realizat Calendarul de perete al FCER 
în 5779; pliantul Bucureştiul evreiesc; 
traduceri pentru cabinetele preşedin-
telui, vicepreşedintelui, secretarului 
general al FCER. 

În anul 5779 au avut loc: alegeri 
la Comunităţile din Timişoara, Reşiţa, 
Piteşti, Constanţa, Dej, Cluj; Adunări 
Generale Extraordinare pentru alege-
rea unui secretar la CE Tecuci şi a unui 
membru în Comitetul de Conducere la 
CE Satu Mare. La sărbătorile evreieşti 
în comunităţi au participat, alături de 
numeroşi membri de comunitate, auto-
rităţi locale, reprezentanţi din sistemul 
de învăţământ, oameni de cultură. Au 
avut loc ceremonii de Bar şi Bat Miţva 
şi s-au acordat stimulente potrivit Pro-
gramului Mazal Tov. 

Rămânând aceiaşi fii devotaţi ai 
României, an de an, de Roş Haşana, 
gândurile noastre se îndreaptă către 
ţara strămoşilor, dar şi a urmaşilor 
noştri în Statul Israel modern. 

Pe parcursul întregului an am con-
tinuat să accentuez cu fiecare prilej 
nevoia de pace ca stare de spirit şi ca 
stare de fapt pentru România, Israel, 
întreaga lume; idee de bază a învăţă-
turii iudaice pusă în valoare prin salutul 
cotidian Şalom – Pace. Cu speranţa 
că bunul Dumnezeu ne va înscrie şi în 
anul 5780 în Cartea Vieţii, ne mobilizăm 
forţele să ducem la capăt ceea ce ne-
am propus, să ne continuăm activitatea 
la cote superioare. 

Cu prilejul Noului An iudaic vă do-
resc sănătate, pace, noi împliniri. 

Şana Tova U Metuka!

(Urmare din pag. 1)
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Un spectacol de muzică, poezie, umor 
şi un concert pentru violoncel au fost 
organizate cu acest prilej de F.C.E.R., 
CEB, BBR, JDC, JCC, Fundaţiile „Cari-
tatea” şi „Filderman” la Templul Coral din 
Capitală. Au participat lideri ai F.C.E.R., 
CEB, BBR; ai vieţii politice (DRI, MAE, 
Primăria Capitalei), înalţi ierarhi, oameni 
de cultură, diplomaţi. 

Interferenţele între cultura, religia, 
istoria poporului lui Israel au fost reliefate 
de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
pornind de la importanţa monoteismului 
în cultura evreiască, europeană, uni-
versală. Tablele Legii stabilesc relaţiile 

între oameni, precum şi între aceştia şi 
Dumnezeu. Pentru prima dată în istoria 
umanităţii este statuat dreptul la o zi de 
odihnă. „În Tora găsim viaţa omului la 
modul individual şi colectiv. Tora introdu-
ce disciplina istoriei. Până atunci primau 
legendele. Tora are în centru istoria 
poporului evreu, ne învaţă ce e bine, ce 
e rău. Este esenţa mozaismului”. Una 
dintre orientările actuale ale F.C.E.R. 
este restaurarea sinagogilor, patrimoniu 

al culturii iudaice şi româneşti. „Am avut 
şansa să ieşim din totalitarism cu 86 de si-
nagogi în picioare şi am început o acţiune 
concertată de refacere. Printre cele mai 
remarcabile lăcaşuri de cult mozaic resta-
urate se află Templul Coral din Capitală, 
Templul Meseriaşilor din Galaţi, Sinagoga 
din Hârlău. Acum se restaurează Sinago-
ga din Cetate de la Timişoara, urmând să 
fie reinaugurată în 2021, când oraşul va 
fi Capitală Culturală Europeană”, a spus 
vorbitorul. Evreii din Galut au continuat să 
se roage, să scrie în ebraică, dar au creat 
două limbi şi culturi noi: idiş şi ladino. 
Au scris opere şi în limbile ţărilor-gazdă. 
În România evreii au dat mari lingvişti. 
Un evreu moineştean, Tristan Tzara, a 
creat dadaismul. „Podurile Toleranţei” 
evidenţiază contribuţia evreilor români 
la dezvoltarea României. „Sinagoga este 
lăcaş de rugăciune, adunare, învăţătură, 
inclusiv muzicală. În ultimii ani, la Templul 
Coral s-au organizat concerte memorabi-
le”. Ziua Europeană a Culturii Iudaice a 
oferit încă un asemenea prilej.

„Promovarea diversităţii culturale este 
factor fundamental pentru combaterea in-
toleranţei” a fost ideea-pivot din discursul 
preşedintelui CEB, ing. Paul Schwartz. 
Vorbitorul a accentuat contextul social 
european în care a avut loc a XX-a edi-
ţie – intensificarea antisemitismului pe 
continentul unde s-a făptuit Holocaustul. 

A amintit performanţele tehnologiei cu 
repercusiuni militare extrem de pericu-
loase prin perfecţionarea mijloacelor de 
distrugere în masă, şi a subliniat faptul 
că în al Doilea Război Mondial au murit 
peste 60 de milioane de oameni, o nouă 
conflagraţie mondială punând sub sem-
nul întrebării existenţa planetei înseşi. 
„De aceea – a accentuat – avem nevoie 
de Ziua Europeană a Culturii Iudaice, ca 
mijloc de înţelegere reciprocă între vecini, 
între statele europene”.

Coordonator al primului spectacol, 
manager al Formaţiei Bucharest Klez-
mer Band (BKB) şi al Corului Hazamir, 
vicepreşedinte al CEB, Silvian Horn a 
făcut prezentarea şi istoricul Zilei; a tre-
cut în revistă tematica sărbătoririi ei în 
România, din 1999 încoace, a mulţumit 
actorilor, klezmerilor, coriştilor, dirijoru-
lui, colectivului de realizatori – Victoria 
Demayo, Simona Feder, Mihai Pope, 
Andreea Varodin, Laurenţiu Zilberman, 
Jean Bercu, sponsorilor. 

Recitalul de poezie „Glasuri feminine 
din lirica evreiască” – poeme de Riri Silvia 
Manor şi Luciana Friedmann, interpretate 
de Maia Morgenstern pe fundal muzical, 
în versiunea unor instrumentişti din Or-
chestra TES –, a făcut parte din proiectul 
„Idiş Globetrotter”. Prima destinaţie – Belţ, 

Protocol  
de colaborare  

România-Israel 
privind sistemul  

de învăţământ 
dual

La sediul Fundaţiei „Elias” din Bucu-
reşti, în prezenţa E.S. David Saranga, 
ambasadorul Statului Israel, Ion Gabriel 
Bratu, preşedintele Autorităţii Naţionale 
Pentru Formare Profesională Iniţială în 
Sistem Dual din România (ANFPISDR), 
şi Călin Coşar, preşedintele Camerei 
de Comerţ şi Industrie România-Israel 
(CCIRI) au semnat un protocol de cola-
borare, prin care se angajează să coo-
pereze pentru identificarea nevoilor de 
calificare/formare şi pentru elaborarea 
unui plan unitar pentru îmbunătăţirea 
educaţiei, formării, certificării şi recu-
noaşterii profesionale iniţiale în sistem 
dual din România.

În cadrul discuţiilor care au urmat 
semnării documentelor, a informat 
„Ager pres”, a fost abordată în mod con-
cret posibilitatea de a crea la Bucureşti 
prima şcoală profesională care va pre-
găti forţă de muncă adecvată cerinţelor 
în diferite domenii de activitate. Într-o 
scurtă declaraţie, Călin Coşar, preşe-
dintele CCIRI, a subliniat importanţa 
acestui demers şi a declarat că şcoala 
va purta numele fondatorului Statului 
Israel, David Ben Gurion. (E.G.)

Ziua Europeană a Culturii Iudaice la Bucureşti 
În ebraică, idiş, ladino, limbile ţărilor-gazdă, evreii au dat şi dau cultură lumii

Ziua Europeană a Culturii Iudaice, ajunsă la a XX-a ediţie, a fost 
sărbătorită anul acesta simultan în comunităţi evreieşti europene din 
34 de ţări: Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, 
Croaţia, Cehia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Georgia, Ger-
mania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedo-
nia de Nord, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, 
România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ucraina, 
Ungaria. Iniţiativa acestei manifestări a aparţinut Lojii B’nai B’rith 
din Strasbourg şi Agenţiei locale de turism, în 1996. Istoria oficială a 
evenimentului a început însă în 1999, când organizarea a fost prelu-
ată de Asociaţia Europeană pentru Păstrarea şi Promovarea Culturii 
Iudaice (AEPJ) şi de Consiliul European al Comunităţilor Evreieşti. 
Aşa se face că în 2019 a avut loc cea de-a XX ediţie a Zilei Europene a 
Culturii Iudaice.

oraşul în care s-a născut tatăl actriţei. 
Cântece din folclorul idiş şi ladino au fost 
puse în valoare, cu acompaniamentul 
BKB, de Geni Brenda Vexler, Arabela 
Neazi, Carmen Ioviţu. Silvian Horn şi 
Bogdan Lifşin, dirijorul BKB-ului şi al Ha-
zamir-ului, au marcat aniversări, cu flori, 
pentru sărbătorite: Camelia Ruse, prie-
tenă a BKB; Geni Brenda Vexler; mama 
Arabelei Neazi. Umorul a fost adus de Ana 
Maria Donosă, actriţă la Teatrul de Revistă 
„Constantin Tănase”, mulţumind lui Iancu 
Ţucărman, care a ajutat-o să debuteze la 
JCC Bucureşti. Teatrul „Tănase”, ajuns 
anul acesta la centenar, a însemnat şi 
plecăciune de gând faţă de oamenii care 

l-au înnobilat; unii dintre ei - evrei români: 
N. Stroe, Aurel Storin, Biţu Fălticineanu.

„Ritmuri evreieşti pe corzi de violoncel” 
au fost transpuse de remarcabilii violonce-
lişti Andrei Kivu şi Sergiu Marin. Concertul 
a avut în program piese adaptate instru-
mentului din repertoriul clasic şi modern, 
muzică sinagogală, cântată de soprana 
orădeană Alexandrina Chelu, acompa-
niindu-se la chitară. Cuvântul de des-
chidere a aparţinut directorului DCIAM,  
Robert Schorr. Spectacolul a fost apreciat 
public de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer.

Aplauze, flori, trataţie culinară pentru 
participanţi (coordonator Jean Bercu, 
şeful Serviciului Administrativ al F.C.E.R.) 
au încheiat ambele evenimente. 

IULIA DELEANU

Festivalul Strada Armenească – ediţia a VI-a
În perioada 2-4 august, la Bucureşti 

s-a desfăşurat cea de-a VI-a ediţie a Fes-
tivalului Strada Armenească. Cu acest 
prilej, bucureştenii care au participat la 
concerte, expoziţii, ateliere creative şi 
piese de teatru pentru copii au avut pri-
lejul de a cunoaşte cultura armenilor din 
România. De asemenea, ca în fiecare an, 
comunităţile prietene – evreiască, romă, 
elenă şi italiană – au luat parte la cele 
trei zile de festival, ilustrându-şi fiecare 
tradiţiile şi obiceiurile proprii. F.C.E.R. 
a fost reprezentată de preşedintele 
F.C.E.R, dr. Aurel Vainer şi deputatul 
Silviu Vexler. De asemenea, un stand al 
Editurii Hasefer a expus cărţile cel mai 
recent apărute, alături de revista Reali-
tatea Evreiască.

Cu ocazia deschiderii oficiale, depu-
tatul Varujan Pambuccian, şeful Grupului 
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, 
a menţionat că ediţia din acest an în-
cepe la exact 100 de ani de când a fost 
înfiinţată Uniunea Armenilor din România. 
„Acum o sută de ani, fix acum o sută de 
ani, avea loc primul Congres al Uniunii 
Armenilor din România, care îşi alegea 
primul preşedinte. Aşa se face că aici 
aveţi în faţa dumneavoastră pe doi din-
tre urmaşii armenilor de atunci şi iată că 

începem festivalul la 100 de 
ani de când Uniunea noastră 
există”, a spus Varujan Pam-
buccian, salutându-l pe cole-
gul său, Varujan Vosganian.

Deputatul Varujan Vosga-
nian a amintit că, în urmă cu 
400 de ani, armenii au trebuit 
să aleagă un loc unde să 
se stabilească, iar acest loc 
ales era în acea perioadă la 
marginea oraşului.

Aurel Vainer, preşedintele 
F.C.E.R., l-a felicitat pe fos-
tul său coleg din Camera 
Deputaţilor pentru realizarea 
acestui eveniment, el fiind 
un invitat nelipsit în ultimii şase ani. În 
mesajul său el a evocat amintiri care 
îl leagă de Cartierul Armenesc şi paşii 
care îl purtau aproape zilnic pe lângă 
Biserica Armenească. De asemenea, 
cu această ocazie, liderul F.C.E.R. a 
mărturisit că la Gura Humorului ar putea 
exista cât de curând o Stradă Evreiască, 
iar sinagoga din localitate va fi dedicată 
unor evenimente culturale. Despre 
contribuţia comunităţii armene la dez-
voltarea României vorbitorul a remarcat 
că ţara noastră a pierdut foarte mult odată 

cu diminuarea acestei comunităţi foarte 
dinamice. Printre personalităţile amintite 
„dintr-o Românie normală”, din trecut, 
se numără Spiru Haret, un reformator 
şi o figură emblematică a României şi a 
învăţământului modern din ţara noastră. 

În cea de-a treia zi, dansurile şi mu-
zica evreiască au fost ilustrate de trupele 
de dansuri Hora şi Haverim (coordonate 
artistic de Ioana şi Alex Simion) ale 
Comunităţii Evreilor din Bucureşti, mana-
geriate de vicepreşedintele CEB, Silvian 
Horn. Corul Hazamir a interpretat o se-
rie de melodii binecunoscute în limbile 
română, idiş şi ebraică. Reprezentaţia 
artistică a F.C.E.R. s-a încheiat cu trupa 
Bucharest Klezmer Band, coordonată 
de dirijorul Bogdan Lifşin şi ec. Silvian 
Horn, alături de directoarea T.E.S., Maia 
Morgenstern, aceştia susţinând un recital 
îndelung aplaudat. 

Ediţia de anul acesta a Festivalu-
lui Strada Armenească a cuprins şi o 
expoziţie dedicată Centenarului Uniunii 
Armenilor din România, Strada de Carte 
şi, nu în ultimul rând, celebra „bătaie cu 
apă” Vartavar.

DAN DRUŢĂ

S. Horn (stg.),  
V. Pambuccian şi S. Vexler. 

Foto: Camelia Ruse
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ProEtnica 2019 – un dialog intercultural necesar

invitaţie la cinema: 

Festivalul de Film Israelian revine  
la Bucureşti!

Festivalul Filmului Evreiesc  
de la Bucureşti – o bucurie a cinefililor

Între 10-17 
octombrie a.c., în 
organizarea Aso-
ciaţiei „Semper 
Culturalia”, se va 
desfăşura cea de 
a noua ediţie a 
Festivalului Fil-
mului Evreiesc 
de la Bucureşti. 
Programul aces-
tei ediţii este de-
osebit de bogat 

şi nu se va limita la filme, ci vor avea loc 
şi concerte de muzică klezmer şi cultă, 
conferinţe şi dezbateri, ne-a relatat regi-
zorul şi producătorul Dan Schlanger, cel 
care de doi ani, în calitate de preşedinte 
al Festivalului, a preluat sarcina dificilă 
de a continua această tradiţie, care în 
curând va împlini un deceniu. 

Făcând cunoştinţă cu programul, nu 
este greu să-ţi dai seama de eforturile 
organizatorului, care a reuşit să adune 
la un loc filme cu tematică evreiască din 
toată lumea, regizori şi actori care vor 
interacţiona cu publicul.

De această dată, Festivalul se va des-
făşura în cinci locuri: Muzeul Naţional al 
Ţăranului Român (MŢR), Muzeul George 
Enescu, Centrul Rus de Cultură şi Ştiinţă, 
Centrul Cervantes şi Muzeul de Istorie şi 
Cultură al Evreilor din România „Nicolae 
Cajal”. În cadrul deschiderii Festivalului, 
care va avea loc la Muzeul Ţăranului 
Român, la 10 octombrie, va fi prezentată 
în premieră pelicula „Fiddler: A Miracle of 
Miracles” („Scripcarul: Miracolul Miraco-
lelor”), un documentar american de Max 
Lewkowicz, care face cunoscute numero-
ase aspecte ale realizării faimosului film 
„Scripcarul pe acoperiş”, o mulţime de 
„secrete” legate de text, muzică şi actori.

Pentru cinefili, ziua de 11 octombrie 
va prezenta o mare problemă de opţiune, 
deoarece la Centrul Rus va rula filmul 
artistic rusesc „Kadiş”, în prezenţa lui 
Igor Odinţov, preşedintele Festivalului 
Filmului Evreiesc din Rusia, iar la Muzeul 
Ţăranului Român va fi o seară maghiară, 
cu două filme de excepţie cu tematică 
evreiască: „1945” şi „Exodul sufletului”, 
în prezenţa regizorului acestuia din urmă, 
Csaba Bereczki, originar din Oradea. Pe 

12 octombrie, la Muzeul Enescu amato-
rii de muzică vor putea audia creaţii de 
Anatol Vieru, în interpretarea copiilor 
compozitorului, Leni şi Andrei Vieru. 
Seara, la MŢR va rula filmul „Povestea 
lui Blue Label”, despre prima casă de 
discuri din Statele Unite. În următoarele 
zile, la MŢR cercetătorul turc Bülent Şenai 
va vorbi despre figura evreului în cine-
matografia turcă, publicistul francez de 
origine română Nellu Cohn va prezenta 
un documentar despre pogromul din Iaşi, 
iar spectatorii vor putea vedea prima dată 
ecranizarea piesei lui Ronetti Roman 
„Manasse”. În ultima zi, se va desfăşura 
un simpozion despre femei de succes 
de origine evreiască din România şi 
din lume, însoţit de premii, precum şi 
un do cumentar despre judecătoarea 
americană Ruth Ginsburg, a doua femeie 
aleasă judecător la Curtea Supremă a 
SUA.

Ceea ce v-am prezentat sunt doar 
spicuiri dintr-un program bogat şi multila-
teral, care oferă puncte de vedere variate 
despre problemele cu care se confruntă 
societatea evreiască în diferite ţări şi 
epoci. Programul în integralitatea sa se 
poate accesa pe pagina de Facebook a 
realizatorului festivalului, Dan Schlanger.

EVA GALAMBOS

Festivalul de Film Israelian revine la 
Bucureşti! În perioada 25-28 septembrie, 
la Cinema Elvire Popesco, cinci producţii 
israeliene rulează pe marele ecran pentru 
publicul bucureştean.

• Festivalul debutează cu premiera 
naţională a peliculei Tel Aviv on Fire 
(2018, regia: Sameh Zoabi), în cadrul 
Galei de deschidere de miercuri, 25 
septembrie, ora 19.00.

Tel Aviv on Fire urmăreşte povestea 
lui Salam, un tânăr palestinian care devi-
ne scenarist pentru o telenovelă populară 
în urma unei întâlniri neprevăzute cu un 
soldat israelian. Când viziunea soldatului 
asupra finalului serialului şi cea a finan-
ţatorilor nu coincid, Salam este prins la 
mijloc.

• Programul continuă cu două proiecţii 
în ziua de joi, 26 septembrie, ale filme-

lor Testamentul (2017, regia: Amichai 
Greenbers), de la 18.30, şi Red Cow 
(2018, regia: Tsvia Barkai, premieră), de 
la 20.30.

Testamentul relatează confruntarea 
lui Yoel, un istoric al Holocaustului, cu 
misterul falsei identităţi a mamei sale şi 
cu riscurile aflării adevărului. 

Red Cow, plasat în zilele dinaintea 
asasinării fostului premier israelian Iţhak 
Rabin, descrie emanciparea sexuală, 
spirituală şi politică a lui Benny, o adoles-
centă de 16 ani, orfană de mamă şi unica 
fiică a lui Joshua, un tată ultrareligios.

• Vineri, 27 septembrie, de la ora 
20.30, publicul prezent la Cinema Elvire 
Popesco poate urmări Povestea lui 
Asher (2017, regia: Matan Yair), dilema 
unui elev-problemă care, prin legătura 
sa specială cu profesorul de literatură, 
reuşeşte să întrevadă orizonturi noi, în 
acelaşi timp confruntându-se cu presiune 
din partea familiei. 

• Seara de închidere, 28 septembrie, 
este dedicată peliculei Sinonime (2019, 
regia: Nadav Lapid), câştigătoare a Ur-
sului de Aur la Festivalul Internaţional de 
Film de la Berlin, care rulează începând 
cu ora 20.30. 

Festivalul de Film Israelian 2019 este 
organizat de Ambasada Israelului în Ro-
mânia, în colaborare cu Institutul Francez 
şi are loc la Cinema Elvire Popesco, în 
perioada 25-28 septembrie. 

Biletele pot fi achiziţionate pe platfor-
ma www.eventbook.ro. De asemenea, vă 
invităm să urmăriţi canalele social media 
ale Ambasadei Israelului în România – 
@IsraelinRomania – pentru mai multe 
informaţii.

Ne vedem la film şi vizionare plă-
cută!

Ca în fiecare an, Cetatea Sighişoarei a găzduit, în perioada 21-25 august, cea 
de-a XVII-a ediţie a Festivalului ProEtnica. Manifestarea a reunit peste 600 de 
reprezentanţi a douăzeci de minorităţi naţionale şi este cel mai mare festival de acest 
gen organizat la noi în ţară. „ProEtnica - Festival Intercultural Sighişoara” este 
organizat de Asociaţia Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara, 
împreună cu Organizaţiile Minorităţilor Naţionale şi a fost sprijinit în acest an de 
Institutul Cultural Român. 

O tradiţie neîntreruptă…
Festivalul ProEtnica a debutat în anul 

2001, la iniţiativa lui Volker Reiter, un 
cetăţean german conştient de dimen-
siunea multiculturală de secole a cetăţii 
Sighişoarei. Proiectul este implementat 
în parteneriat cu Departamentul pentru 
Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului 

României şi Consiliul Judeţean Mureş, 
în calitate de parteneri cu aport financiar, 
precum şi Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, în calitate de finanţator. 
De asemenea, se bucură de sprijinul 
Ambasadei Germaniei în România, 
Ministerului pentru Ştiinţă, Cercetare şi 
Cultură al Landului Brandenburg al Re-
publicii Federale Germania, Institutului 
Cultural Român, Primăriei Sighişoara, 
FUEN (Federal Union of European Natio-
nalities), Institutului pentru Relaţii Externe 
din Stuttgart, Asociaţiei Divers şi PEN 
România.

La deschiderea oficială au luat cu-
vântul primarul Sighişoarei, Ovidiu 
Mălăncrăvean, europarlamentarul UDMR 
Vincze Lorant, preşedinte al Uniunii 
Federative a Naţionalităţilor Europene, 

Magdolna Grosu, din partea Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale, Miruna 
Olteanu, din partea ICR, şi Volker Reiter, 
director al Centrului Educaţional Interet-
nic pentru Tineret Sighişoara.

Programul din ce în ce mai diversificat 
a cuprins numeroase spectacole artistice, 
târguri de carte şi meşteşuguri, expoziţii 
de artă plastică, iar fiecare zi de festival 
a inclus parada unei minorităţi. 

FCER - o prezenţă consecventă…
Ca în fiecare an, Federaţia Comu-

nităţilor Evreieşti din România-Cultul Mo-
zaic, prin Departamentul Cultură, Istorie, 
Artă, Media – condus de Robert Schorr, 
director, sprijinit de colectivul format din 
Silvia Solomonovici, Laurenţiu Zilberman 
şi Sandu Câlţia – a oferit publicului o 
serie de evenimente cultural-artistice pe 
măsură. Astfel, în seara zilei de vineri, 
23 august, pe scena din Piaţa Cetăţii 
a urcat trupa de dansuri israeliene Or 
Neurim (CE Oradea), coordonată de 

Alexandrina Chelu, care a şi interpretat 
o serie de binecunoscute melodii apreci-
ate de publicul spectator. De asemenea, 

în aceeaşi zi, trupa de dansuri 
Haverim (Bucureşti), înfiinţată în 
anul 2015, avându-i coordonatori 
artistici pe Alexandru şi Ioana Si-
mion şi manageriată de ec. Silvian 
Horn, a prezentat un spectacol de 
dans care are la bază tema piesei 
Scripcarul pe acoperiş, de Şalom 
Alehem. Referindu-se la momentele 
artistice susţinute, dr. Aurel Vainer, 
preşedintele F.C.E.R., i-a felicitat 
pe toţi cei implicaţi în realizarea 
acestor spectacole şi în mod special pe 
artiştii trupelor care au avut menirea de a 
face cunoscute ritmurile de dans, muzica 
şi cultura evreiască. Muzica şi dansu-
rile evreieşti au continuat şi în cea de-a 
treia zi. Corul Bnei Milu, al Comunităţii 
Evreieşti din Braşov, înfiinţat în anul 1975, 
a interpretat cunoscute melodii apreciate 
de spectatori. 

Seara s-a încheiat cu spectacolul 
trupei Bucharest Klezmer Band (în co-
ordonarea artistică a ec. Silvian Horn) 
şi al Maiei Morgenstern, care au oferit 
un moment artistic, readucând în atenţia 
celor prezenţi ritmurile muzicii klezmer în 
limbile ebraică, idiş şi ladino. 

Duminică, în ultima zi, trupa de 
dansuri Hora a Comunităţii Evreilor din 
Bucureşti, coordonată artistic de Gabriela 
Bucăţică şi Ana Marinescu, au prezentat 
un spectacol de dans incluzând ritmuri 
şi teme tradiţionale, hasidice, de nuntă 
şi folk. 

Alături de manifestările culturale 
realizate, F.C.E.R. a fost reprezentată 
cu succes de un stand publicistic – al 

Editurii Hasefer şi al revistei Realitatea 
Evreiască – care a atras un numeros pu-
blic interesat de beletristică sau literatură 
de specialitate, care tratează subiecte de 
istorie, religie sau viaţă evreiască.

Kabalat Şabat la Sinagoga  
din Sighişoara

La vechea sinagogă de la poalele 
Cetăţii Sighişoarei a avut loc ceremonia 
religioasă de primire a Şabatului, oficiată 
de dr. Aurel Ioviţu. Au luat parte dr. Aurel 
Vainer, Jose Iacobescu, preşedintele 
Forumului B’nai B’rith România, Volker 
Reiter, David Blum, cel ce a finanţat re-
novarea Sinagogii din Sighişoara, mem-
bri şi prieteni ai comunităţii. 

David Blum a evocat, în cuvântul său, 
îndelungata prietenie şi cooperare cu dr. 
Aurel Vainer şi Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România, fapt pentru care 
i-a mulţumit. Vorbitorul a menţionat de 
asemenea necesitatea implicării în lupta 

(Continuare în pag. 26)
DAN DRUŢĂ

Formaţia Hora

Maia Morgenstern şi BKB

A. Vainer (stg.), J. Iacobescu, Volker 
Reiter şi A. Ioviţiu. Foto: Valentin Pascu

Dan Schlanger
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la Buhuşi, la sinagoga din lo-
calitate, unde s-au rugat şi apoi 
au prăznuit tradiţionalul TISH 
– masa rabinică, la care Ad-
morul prezintă interpretări ale 
Torei (Divrei Tora). În aceeaşi 
zi au mers la cimitir, unde 
s-au rugat la mormintele celor 
cinci Admorimi din Buhuşi şi 
Paşcani. Se crede că prin ruga 
lor evlavioasă, Admorimii pot 
face minuni.

Cu ani înainte îl invitasem 
pe Admorul din Vaslui să ofi-
cieze nunta fiului meu. Cu o zi 
înainte de nuntă am mers să 

Noga, în memoria celor ucişi la Bucureşti. 
Unchii lui Shely Weiser au fost Iacov şi 
Iosef Guttman z.l., fiii rabinului Zwi Gutt-
man z.l., împuşcaţi la Jilava, în Pogromul 
din Bucureşti.

Primul dintre vorbitori a fost Itzhak 
Hertzog, fost ministru şi actualul preşe-
dinte al Sohnutului – Agenţia Evreiască. 
El a vorbit despre rezistenţă, uitare şi 
negarea Holocaustului. A amintit de primii 
olimi veniţi din România, care au ridicat 
aşezarea Rosh Pina, şi a vorbit despre 
muzeul care urmează să se deschidă 
acolo. El a mulţumit guvernelor din Ro-
mânia şi Moldova, care luptă împotriva 
antisemitismului. Merită să amintim că 
tatăl vorbitorului a fost preşedinte al Is-
raelului, iar bunicul său,  Itzhak Hertzog, 
a fost şef-rabin al Israelului. 

În continuare a luat cuvântul, în nume-
le Yad Vashem, directorul Şcolii Interna-
ţio nale pentru Studierea Holocaustului, 
dr. Eyal Kaminka. El a vorbit despre su-
pravieţuitorii din Bucovina şi despre zecile 
de mii care şi-au pierdut viaţa în chinuri. 

Artista Alexa Lerner a citit din volumul 
„Relatările Biancăi Rudich”, supravieţui-
toare din Transnistria, despre tragediile 
de acolo. Bianca Rudich avea 16 ani şi 
a făcut faţă bolilor şi chinurilor groaznice.

Gen. (r) Benny Gantz, deputat şi şef 
al Partidului Kahol Lavan, originar din 
România, a vorbit despre momentele 
de groază trăite de el şi de familia sa, 

au adus coroane de flori 
în memoria victimelor din 
Bucovina, Dorohoi, Iaşi, 
Transilvania, Basarabia şi 
Bucureşti. Roman Polishuk, 
supravieţuitor, a depus o 
coroană în memoria celor 
măcelăriţi în Basarabia, Dan 
Marian – în amintirea buco-
vinenilor, prof. Rafi Vago, 
asistat de doi nepoţei, în 
memoria celor din Nordul 
Transilvaniei, Gary Glantz 
– în amintirea celor 14 000 
de victime din Iaşi, Many 
Mindirgiu – pentru cei ucişi 
în zona Dorohoi şi av. Shely 
Weiser, împreună cu fiica sa 

Admorul din Vaslui-Tel Aviv, în pelerinaj în România 

77 de ani de la 
masacrarea 
evreilor din 
localitatea 

Zmievskaia Balka
În zilele de 11-13 august 1942, în 

localitatea Zmievskaia Balka naziştii au 
omorât 27.000 de bărbaţi, femei şi copii, 
aduşi din oraşul Rostov pe Don, se arată 
în publicaţia Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din CSI, „Jewish Revival”. Este 
cel de-al doilea asasinat în masă din  
fosta URSS, după cel de la Babii Iar. 
La Zmievskaia Balka au fost ucişi evrei, 
dar şi prizonieri de război sovietici, într-
un mod barbar – împuşcaţi, otrăviţi sau 
gazaţi. Încă din 1975, aici a fost ridicat un 
monument, dar (cum se întâmplă adesea 

când istoria este în mâna unei dictaturi 
– n.red.) din primele inscripţii nu rezulta 
că cele mai multe victime erau evrei, ci 
„cetăţeni sovietici”. În 2004, comunitatea 
evreiască a adăugat o placă la memorial 
în care se preciza că victimele tragediei 
erau în majoritate evrei. Din păcate, 
această placă a fost scoasă în 2014 
de către Primăria oraşului Rostov, dar, 
cu ajutorul Şef-Rabinului Rusiei, Berel 
Lazar, a fost aşezată o nouă placă pe 
care se poate citi: „Aici, la Zmievskaia 
Balka, în august 1942, peste 27.000 
de civili din Rostov pe Don şi prizonieri 
sovietici de război au fost executaţi de 
către invadatorii nazişti. Printre morţi se 
aflau reprezentanţi ai diferitelor naţionali-
tăţi. Zmievskaia Balka este cel mai mare 
loc din Federaţia Rusă unde au avut 
loc exterminări în masă ale evreilor de 
către invadatorii fascişti în timpul Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei”.

În acest an, la 11 august, au fost 
marcaţi 77 de ani de la tragedie. Eveni-
mentul a avut o încărcătură emoţională 
specială, deoarece a corespuns cu 
Tişa be Av – dărâmarea Templului de 
la Ierusalim.

„Evenimentele memoriale reprezintă 
o obligaţie morală necesară pe care o 
datorăm nu numai victimelor nazismului, 
ci şi copiilor şi viitorului nostru”, a decla-
rat rabinul Alexander Boroda, preşedin-
tele Federaţiei Comunităţilor Evreilor din 
Rusia la ceremoniile de comemorare.

Un mare semnal de alarmă a apărut 
în luna august a acestui an, când spaţiul 
legal al memorialului a fost redus cu 
două treimi. Aceasta înseamnă că tere-
nul memorialului este considerat ca loc 
ce trebuie prezervat, dar locul unde sunt 
înmormântate cele mai multe victime, 
care se află lângă monument, nu mai 
este acoperit de obligaţia de a fi prezer-
vat. Autorul articolului din Newsletterul 
„Jewish Revival” îşi exprimă speranţa 
că, totuşi, problema va fi soluţionată. 
Rămâne de văzut... (E.G.)

de toţi supravieţuitorii care au venit apoi 
să clădească Israelul. El a venit în ţară 
în 1949. Tatăl său, Nahum Gantz, şi el 
supravieţuitor al Holocaustului, a venit 
în Israel cu vasul „Haim Arlozorov” şi a 
fost arestat în Cipru. Gen.Gantz a mai 
povestit că şi mama sa, supravieţuitoare 
de la Bergen Belsen, vedea întotdeauna 
jumătatea plină a paharului şi chiar şi în 
chinurile din lagăr tot aşa gândea.  El în-
suşi, în vremurile pe care le trăim acum, 
se gândeşte mereu la un viitor mai bun. 
Aşa a învăţat de la  mentorul său, Ma-
rele Rabin Menahem Hacohen. Trebuie 
învăţat din Şoah, la ce a dus indiferenţa 
oamenilor, să luptăm cu ea şi să le dăm 
oamenilor cinstea cuvenită, căci UN OM 
E UN OM.

Tânărul rabin Netanel Guttman, fiul 
rabinului originarilor din România în Is-
rael, Elhanan Guttman, a rostit Psalmii 
Mihtam Le David şi Sir Hamolot Mima-
makim. Cantorul Fredi Peer a rostit El 
Maale Rahamim.

Un moment muzical vocal de mare 
succes a fost realizat de Shuli Nathan cu 
vestitul cântec „Yeruşalaim Şel Zahav” 
şi de cântăreţul Ben Artzi, fiul vestitului 
cântăreţ Slomo Artzi şi nepotul lui Itzhac 
Artzi, din rândul fondatorilor A.M.I.R. For-
maţia Şcolii de Muzică Rimon, din Ramat 
Hasharon, a acompaniat momentele 
muzicale. Comemorea s-a încheiat cu 
Hatikva, cântat de tot publicul.

Consider că a patra comemorare a 
fost cea mai reuşită dintre cele organizate 
de A.M.I.R. la Yad Vashem.

Din păcate, în Israel şi în lume se 
cunoaşte puţin Şoahul originarilor din Ro-
mânia. Patru sute de mii de evrei români 
au fost măcelăriţi şi numai în oraşul meu 
natal, Iaşi, într-o singură zi au fost cca. 
14 000 de victime. Dr. Elias Schwarzfeld, 
cunoscut istoric, susţine că evreii israe-
lieni originari din România au neglijat să 
scrie despre această istorie şi, dacă au 
făcut-o, a fost deja destul de târziu.

Avraham Iwanir, din conducerea 
A.M.I.R. şi Yad Vashem, arată în mărturia 
sa, depusă la Yad Vashem, grozăviile 
pe care le-a îndurat în cumplitul marş  
dintr-un sat de lângă Storojineţ, din Buco-
vina, până în Transnistria. Acolo, mii de 
oameni au pierit la trecerea Nistrului sau 
din cauza tifosului şi a foamei.

La comemorare, pe fiecare scaun a 
fost pusă o broşură, în care Micha Harish 
afirmă că „locurile care au marcat Şoahul 
evreilor din România nu vor fi uitate şi 
vor face parte din programul Muzeului 
Evreilor din România”.

Niciodată nu vom uita! Leolam lo Nişka!
BARUCH TERCATIN

supravieţuitor al Pogromului de la Iaşi

„Constelaţii diamantine”, nr. 7, iunie 2019
O revistă cu temeritatea de a face din cultură cap de afiş într-o lume, prea ade-

sea, interesată de senzaţional, anecdotă, mondenităţi. Care face recurs la clasici 
– Eminescu, Hortensia Papadat Bengescu, Macedonski, Arghezi – şi-n acelaşi timp 
pune literatura, mai cu seamă poezia contemporană, la loc de cinste. Într-un număr 
estival, când destule publicaţii se grăbesc să ofere cititorilor, cu gândul la vacanţă, 
subiecte… de vacanţă, „Constelaţii diamantine” le propune meditaţii pe teme filo-
zofice, religioase, ştiinţifice. Nu lipsesc cronicile literare, muzicale, plastice despre 
artişti români sau originari din România, interviurile, incursiunile în istoria României 
moderne. Reproducerile după tablouri ale lui Umberto Boccioni dau un accent în plus 
bucuriei de a trăi întru Frumos, desprinsă din publicaţia craioveană. (I.D.)

Sub semnul A.M.I.R. şi Yad Vashem
Comemorarea anuală a Holocaustului din România la Yad Vashem

În luna august, imediat dupa Tişa be 
Av, Admorul Shimshon Halperin, cunos-
cut ca Admorul din Vaslui, acum rezident 
în Tel Aviv, a fost într-un pelerinaj la 
Vaslui, timp de câteva zile. La Vaslui e 
înhumat străbunicul său, Admorul Sha-
lom Halperin, cu care începe dinastia din 
Vaslui şi care a fost ginerele Admorului 
din Rudjin, Rabi Israel Friedman.

Shimshon Halperin a fost la Vaslui la 
mormântul străbunicului şi apoi, împreună 
cu toţi Hasidimii care l-au însoţit, a plecat 

Admorul Shimshon Halperin  
(al doilea din stg.) şi însoţitorii săi

Shely Weiser şi Noga

În ziua de 16 iulie 2019, la sediul  
Yad Vashem de la Ierusalim a avut loc, 
din iniţiativa A.M.I.R., cea de a patra 
comemorare centrală a Holocaustului 
din România. 

În conducerea A.M.I.R. se discută de 
mult timp oportunitatea organizării unei  
comemorări centrale anuale a Holo-
caustului din România, la care să parti-
cipe toate organizaţiile care fac astfel de 
comemorări, în decursul anului, în Israel.

O comisie condusă de Micha Harish, 
Eyal Fabian, Iohanan Ron Singer şi Avra-
ham Ivanir s-a întâlnit cu preşedintele 
Yad Vashem, Avner Shalev, şi au hotărât 
ca în fiecare an, în luna iulie, să aibă loc 
această comemorare centrală la Yad 
Vashem.

Acum patru ani, şef-rabinul Israe-
lului, Meir Lau, spunea în cuvântul de 
deschidere: „Dacă vrei să comemorezi 
o comunitate, trebuie mai întâi să ştii pe 
cine comemorezi”. Noi comemorăm azi 
comunitatea în care s-a născut Hasidimul 
din întreaga lume Rabi Israel Baal Shem 
Tov, iniţiatorul tuturor mişcărilor hasidice 
din întreaga lume. S-a născut în România 
şi putem fi mândri de acest lucru.

Anul acesta, în Piaţeta Ghetoului 
Varşovia au fost prezenţi peste 1500 de 
participanţi din elita evreilor din România. 
Ambasada României a fost reprezentată 
de Martin Salomon, directorul I.C.R. 
Tel Aviv. Au participat: Zew Schwartz, 
preşedintele H.O.R. Israel, ambasadori şi 
conducerea A.M.I.R., în frunte cu Micha 
Harish, Eyal Fabian, prof. Rafi Vago, prof. 
Dany Korn, Iohanan Ron Singer, Avra-
ham Iwanir, Arie Reiter, dr. Doron Kuller, 
Yulku Klein, Erna Kretzer ş.a. 

Cunoscutul crainic al TV, originar din 
România, Dany Kushmaru, a condus 
seara. Comemorarea a început cu de-
punerea coroanelor pe zidul gravat în 
memoria ghetoului Varşoviei. A fost foar-
te impresionant când, perechi-perechi, 

vorbim despre ultimele detalii cu Admorul 
Rabi Shimshon. Am sosit când avea loc o 
masă tradiţională în memoria tatălui său, 
Admorul Rabi Şloime Halperin din Vaslui. 
Îmi amintesc că scrisesem în volumul 
meu „Povestiri hasidice” o întâmplare cu 
tatăl său. O pereche de evrei din Galaţi 
au venit la Admor să îl roage să îi bine-
cuvânteze, pentru că îşi doreau mult un 
copil, deşi nu mai erau tineri.  Admorul 
Rabi Şloime Halperin a răspuns familiei 
Iosub ca Haşem să-i ajute să-i aducă 

vestea că li s-a născut un copil şi propune 
ca familia Iosub să se oblige că, în caz că 
aşa va fi, să întreţină un copil orfan până 
la 18 ani. Familia a promis că aşa va face 
şi Haşem i-a ajutat şi peste un an li s-a 
născut un băiat reuşit.

După ce am vorbit cu Admorul, m-am 
îndreptat grăbit spre uşă, dar în faţa mea 
a apărut un tânăr care mi-a spus: „Eu sunt 
tânărul Iosub, din Galaţi”. Am fost foarte 
impresionat şi mi-am zis: Haţadik gozer 
ve Haşem mekaiem –Ţadicul hotărăşte 
şi Divinitatea îndeplineşte.

BARUCH TERCATIN
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Creator de şcoală în medicina 
românească

Profesorul era cofondator de şcoală 
în virusologie, alături de magistrul său, 
Ştefan S. Nicolau; contributor de valoare 
în cercetări privind viruşii poliomielitei, 
rabiei, rujeolei, gripei, hepatitei, herpe-
sului; relaţiile virus-celulă, viruşi-tumori, 
patogenia diverselor viroze, diagnosticul 
virusologic. Era autor a peste 400 de 
lucrări ştiinţifice apărute în ţară şi peste 
hotare; autor şi coautor a 15 manuale, 
tratate, monografii, distinse unele cu 
premii academice. Semnificative – câteva 
reflecţii ale mentorului său, Ştefan Nico-
lau, prefaţator al unora dintre volume: 
„Marele Victor Babeş deşteptase elevului 
său Levaditi pasiunea de a lucra în tur-
bare; Levaditi, mie; eu, lui Constantinescu 
şi lui Cajal (…). Împreună cu elevii şi 
colaboratorii mei, N. Constantinescu şi 
N. Cajal, am crezut că în ţara lui Victor 
Babeş, «cel mai mare rabiolog al lumii, 
după Pasteur», o nouă carte despre 
turbare va fi binevenită”. Sau: „Lucrarea 
(…) scrisă de elevii şi colaboratorii mei 
– dr. Nicolae Cajal şi dr. Radu Iftimovici 
– este o pasionată incursiune în istoria 
eforturilor făcute de om pentru înfrân-
gerea duşmanilor invizibili, microbii şi 
inframicrobii”. Profesorul a format zeci 
de generaţii de medici, unii deveniţi, la 
rându-le, oameni de ştiinţă cunoscuţi pe 
plan internaţional. 

La Institutul de Virusologie „Ştefan 
Nicolau”, condus de el peste 30 de ani, 
a fost creatorul unei şcoli de cercetare 
competitive cu oricare alta din ţări de 
veche tradiţie în domeniu. A inoculat 
colaboratorilor spirit de echipă, dar şi 
conştiinţa că echipa nu trebuie să eclip-
seze personalităţile. Institutul a devenit 
un centru în care specialişti cu formaţii 
distincte au găsit posibilităţi de realizare. 
A adus servicii indubitabile medicinei 
româneşti prin comunicări originale la con-
grese din Europa, Africa, America, Asia; 
prin misiuni ştiinţifice, ca reprezentant al 
Academiei Române, Mi nisterului Sănătăţii, 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.  A 
primit de cinci ori titlul de Doctor Honoris 
Causa al unor universităţi din ţară, a fost 
membru al Societăţii Regale de Medicină 
din Londra, al Societăţii Internaţionale 
de Patologie Comparată, al Societăţii 
Franceze de Microbiologie, al Academiei 
de Ştiinţe din New York etc. A însemnat o 
epocă la conducerea Institutului amintit, 
Academiei de Ştiinţe Medicale, Fundaţiei 
„Elias”, Academiei Române, „prelungiri – 
mărturisea – ale propriei familii”.

„Soluţii există, dar rezolvări  
nu se pot obţine fără comunicare”

De la tatăl lui, Marcu Cajal, unul dintre 
primii profesori de pediatrie din România, 
cărturarul a învăţat să îmbine vocaţia de 
medic cu omenia, în spiritul Rugăciunii 
lui Maimonide: „Vino-mi în ajutor, Dum-
nezeul meu, ca să-mi pot îndeplini munca 
aşa cum se cuvine! Pune în inima mea 
iubirea de ştiinţă şi iubirea de făpturile 
Tale!(…) Fă ca trupul şi sufletul meu să fie 
dârze şi dă-le puteri ca să poată oricând 
să le fie de folos celui sărman şi bogatu-
lui, omului bun şi celui rău, prietenului şi 
duşmanului!”. Terapia socială în care a 
excelat s-a hrănit din şcoala vieţii: „Ca 
student şi ucenic, dar şi ca profesor şi 
manager, gestionând probleme ale unor 
comunităţi mai mici sau mai mari, pro-
fesionale dar şi etnice, am învăţat şi am 
predat lecţia: «Soluţii există, dar rezolvări 

nu se pot obţine decât dacă părţile ştiu 
să comunice»”. O şcoală foarte dură cu 
generaţia sa: evrei români trecuţi prin 
Holocaust, euforia eliberării la 23 august 
’44, decepţiile venite rapid din cauza 
instalării unui alt regim totalitar. 

Arestat în momentul când se declan-
şau rebeliunea şi pogromul legionar din 
’41, tatăl lui are norocul să scape cu viaţă 
datorită profesorului Octav Burileanu, 
unul dintre bunii săi prieteni care, prin 
generalul Marinescu, reuşeşte să-l scoată 
din prefectură. Exmatriculat din facultate 
pe criterii rasiale, Nicolae Cajal urmează 

cursurile „Şcolii Caritas”, instituţie de 
învăţământ superior pentru mediciniştii 
evrei înfiinţată de tatăl lui. „Eram vreo 
patruzeci şi ceva de foşti studenţi la 
medicină – şi-amintea în toamna anului 
1996, incitat de întrebările lui Iosif Sava la 
una din Seratele muzicale –, cu profesori 
absolut remarcabili: Radovici, Kreindler, 
Sager, Iagnov, doamna Soru…”. După 
’44 i se aprobă echivalarea cursurilor şi 
face doi ani într-un an, terminând facul-
tatea în ’46. Urcă toate treptele ierarhiei 
universitare devenind, în ’66, profesor 
titular, şef al Catedrei de Virusologie a 
Universităţii de Medicină şi Farmacie 
din Bucureşti. Pentru terapie socială îl 
recomanda chiar modelul comportamen-
tal iudaic, formulat de Irmiahu în timpul 
exilului babilonian, peren pentru condiţia 
evreului în Răspândire: „Căutaţi binele 
ţării în care trăiţi şi rugaţi-vă Domnului 
pentru ea, că de propăşirea ei atârna şi 
fericirea voastră” (29 – 7). Dar şi zestrea 
genetică: capacitatea de a găsi un limbaj 
comun cu interlocutorul, de a şti „să vadă 
şvaiţerul, nu găurile din şvaiţer”, arta 
prieteniei deprinsă de la părinţi, umorul. 
Omul-instituţie a facerii de bine reuşea 
să se sustragă „indicaţiilor” puse pe 
masă de „instructorii de partid” veniţi la 
Institutul de Virusologie să „instruiască” şi 
plecând, ei, „instruiţi”. Ştia să ocolească 
impertinenţele politice şi impostura: as-
culta cu politeţe, îşi servea preopinentul 
cu o cafea şi o glumă bună, după care 
venea refuzul; delicat, dar ferm.     

După ’90 a avut un aport substanţial 
în viaţa socio-politică a ţării: senator 
independent în Constituanta din ’90-’92; 
membru în Comisia Naţională UNESCO 
pentru România, din ’91; ambasador  al 
României cu însărcinări speciale; din 
1997, director onorific al Centrului Eu-
ropean pentru Comunicare Socială şi 
Relaţii Interetnice. A jucat un rol impor-
tant în procesul de aderare a României 
la NATO: de la „Primăvara noilor aliaţi”, 
organizată la Bucureşti în 26 martie 2002, 
unde s-au întâlnit premierii a zece ţări as-
pirante la statutul de membre ale NATO, 
la vizita în România a preşedintelui SUA, 
George W. Bush, din 23 noiembrie 2002, 
vizită-promisiune pentru integrarea ţării în 
structurile nord-atlantice.

Rafinatul degustător de artă
Casa Cajal a fost şi a rămas un 

spaţiu privilegiat pentru orice iubitor de 
Frumos care îi calcă pragul: tabloul, 
sculptura, decoraţiunea vorbesc des-
pre o lume în armonie. Portretul său, 
alături de cel al soţiei sale, ambele 
semnate de Corneliu Baba, prieten  
de-o viaţă, domină salonul de primire. Au 
fost făcute în zilele revoluţiei din decem-
brie ’89, când, împreună cu Bibi, soţia sa, 
a stat la maestru acasă. „Ţara arde şi Baba 
pictează”, a spus artistul când l-a terminat. 
Ceea ce pune pe gânduri e zâmbetul lui 
Nicolae Cajal, abia perceptibil, în colţul 
gurii şi privirea aburoasă, cu pleoapele pe 
jumătate lăsate. De unde tristeţea aces-
tui om binecuvântat cu toate împlinirile: 
părinţi remarcabili, succese profesionale 
de excepţie, soţie, copii, nepoate care 
să-l înţeleagă, să-l ocrotească, să-i dea 
numai motive de satisfacţie? Şi totuşi… 
Tristeţe bine ţinută sub obroc de optimism 

şi ponderaţie înnăscute, fineţe dobândită 
prin educaţie în familie, cultură, medii 
frecventate. „Mă gândesc la atmosfera 
din casa părintească – rememora sa-
vantul într-un interviu acordat RE –, la 
tatăl meu, medic literat. A scris şi o piesă 
de teatru, tipărită, «Dr. Aurel Boldea», 
amintiri de război, publicate în Curierul 
Israelit, poezii… La scriitorii Bogza, 
Călinescu, Sadoveanu, Eugen Ionescu, 
Isac Peltz, Aderca, Baranga; la pictorii 
Iser, Maxy, Steriadi, Ţuculescu, Corne-
liu Baba, Tia Peltz, care ne frecventau 
casa; la muzicienii George Enescu, Stan 
Golestan, pe care i-am cunoscut bine. La 
cei dedicaţi muzicii, aparent, uşoare: Elly 
Roman, Vasilescu, Mălineanu, Deda… 
Mie însumi nu mi-au lipsit aprehensiunile 
literare. După o dispută cu colegii, în primii 
mei ani de medicină, asupra «Cântăreţei 

chele» a lui Eugen Ionescu, am scris o 
piesă, «Alogic 14 şi virusurile» de Eu Gen 
Ionescu, glumă foarte gustată atunci, pe 
care am văzut-o recent apărută în Caiete 
Critice”. Nu era glumă, cum se autoper-
sifla. Era „o farsă inteligentă şi amuzantă 
– observa acad. Eugen Simion – paro-
diind mecanismele şi limbajul teatrului 
absurdului, în stilul compatriotului nostru 
Eugène Ionesco”. Piesa punea în ecuaţie 
faptul că fărâma de adevăr descoperită 
de protagonişti, cercetători la Institutul de 
Medicină Experimentală – adevărul întreg 
rămâne o mare taină –, nu se dezvăluie pe 
căile bătute ale sistematizării şcolăreşti, ci 
prin clipa de zbor născută din „dragoste, 
încredere, confort sufletesc, totală logică-
ilogică, inspiraţie, transpiraţie şi şansă”. 

În perioada CAJAL,  
intelectualitatea evreo-română  

a rupt tăcerea identitară
Transformările cunoscute de F.C.E.R. 

în perioada Cajal (1994-2004) au pus 
comunitatea în acord cu transformările so-
ciale din ţară. Ca preşedinte al Federaţiei, 
acad. Nicolae Cajal a introdus condu-
cerea democratică în locul celei uniper-
sonale. A iniţiat alegeri pentru conducerile 
comunităţilor din ţară. A alcătuit un col-
ectiv care să elaboreze un nou statut al 
Federaţiei, corespunzător cerinţelor acelui 
prezent. Intelectualitatea evreo-română 
a rupt simptoma tic tăcerea identitară, 
semnalul fiind dat chiar de prezenţa unei 
somităţi în fruntea comunităţii. Sub coor-
donarea acad. Nicolae Cajal şi dr. Hary 
Kuller a apărut „Contribuţia evreilor din 
România la cultură şi civilizaţie”, ediţia I 
prezentare sugestivă a „autenticului evrei-
esc local”, altfel spus, a realsemitismului. 
Conceptul, promovat ca „pledoarie pentru 
a te apropia de evrei fără prejudecăţi”, viza  
schimbarea per cepţ iei  deformate  

(Continuare în pag. 21)
IULIA DELEANU 

O sută de ani de la naşterea acad. Nicolae Cajal
imens prestigiu pus în serviciul comunităţii

Monedă de argint la centenarul  
lui Nicolae Cajal

În 1994, când acad. Nicolae Cajal venea la conducerea F.C.E.R., nu 
eram nici în NATO, nici în UE; statul român nu recunoscuse încă Holo-
caustul în România; la adăpostul – răstălmăcit cu bună ştiinţă – al 
libertăţii de expresie, antisemiţii se exteriorizau în voie, favorizaţi şi 
de faptul că nu aveam legi pentru combaterea antisemitismului. Cel 
care restartase, după Holocaust, comunitatea evreiască din România, 
şef-rabinul Moses Rosen, devenea istorie. Era un moment de cumpănă. 
Atunci comunitatea a avut din nou o mare şansă: acad. Nicolae Cajal 
i-a conferit prestigiul necesar pentru a-l depăşi. 

Banca Naţională a României a lansat, 
pe 5 august 2019, în circuitul numismatic 
o monedă de argint cu tema „100 de ani 
de la naşterea lui Nicolae Cajal“. Aver-
sul monedei prezintă clădirea Universită-
ţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ 
din Bucureşti, inscripţia în arc de cerc 
ROMÂNIA, stema României, valoarea 
nominală, 10 LEI, şi anul de emisiune, 
2019. Reversul monedei prezintă portre-
tul şi numele profesorului Nicolae Cajal, 
precum şi anii între care 
a trăit, 1919-2004.

Cele 300 de mone-
de din argint, ambalate 
în capsule de metacri-
lat transparent, sunt 
însoţite de broşuri de 
prezentare redactate 
în română, engleză şi franceză. Broşu-
rile includ certificatul de autenticitate al 
emisiunii, pe care se găsesc semnătu-
rile guvernatorului Băncii Naţionale a 
României şi casierului central. Preţul 
unei monede din argint, ce cuprinde şi 
broşura de prezentare, a fost de 365 de 
lei. Monedele din argint cu tema „100 de 
ani de la naşterea lui Nicolae Cajal“ au 

putere circulatorie pe teritoriul României. 
Banca Naţională a României a anunţat 
că moneda dedicată centenarului Nico-
lae Cajal are o greutate de 31,103 grame 
şi diametrul de 37 de mm. 

Nicolae Cajal, căruia Banca Naţională 
a României îi dedică, cu ocazia cente-
narului, o emisiune numismatică, a fost 
medic microbiolog şi virusolog român, 
senator român, membru titular al Aca-
demiei Române din 1990. În perioada 

1994-2004 a îndeplinit 
funcţia de preşedinte al 
Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România. 
În calitate de cercetător 
în domeniul virusologi-
ei, a publicat peste 400 
de lucrări şi studii, apă-

rute în ţară şi străinătate. A fost distins 
cu titlul de Doctor Honoris Causa al Uni-
versităţilor din Oradea (1994), Timişoara 
(1995), Cluj (1995), Iaşi (1996). În anul 
2003, a fost distins cu diploma „Meritul 
Cultural“ de către Academia Română. A 
murit la 7 martie 2004, la Bucureşti.

ANDRA DUMITRU

Irina Cajal: „Încerc să continui tradiţia familiei”
Cuvintele rostite din suflet de Irina Cajal, fiica lui Nicolae Cajal, adaugă emoţie 

evocării părintelui său: „Am avut incomparabilul noroc să mă nasc în Casa Cajal. 
Părinţii mi-au fost cei mai buni prieteni şi sfătuitori. Înainte cu o zi de a muri, tata 
mi-a dăruit un trandafir roşu şi mi-a spus: «Să nu-ţi pleci capul în faţa nimănui, 
să ajuţi oamenii şi să consideri asta un privilegiu pentru tine, să nu intri în nici 
un partid, dar să te consideri ca făcând parte din toate». 

Educaţia primită de la părinţi am transmis-o fiicei mele: am dus-o la muzee, 
concerte. În fiecare seară trebuia să citească cel puţin câteva pagini de carte. 
Educaţie dată, la rându-i, de Cathrine nepoţilor mei. Încerc să continui, prin ceea 
ce fac zi de zi, tradiţia familiei. Perpetuez obiceiul instituit de tata: la 1 octombrie 
şi  6 decembrie, Casa Cajal este Casă Deschisă. 

În fiecare săptămână mă duc la mormintele părinţilor: e felul meu de a sta de 
vorbă cu ei în gând. Cine are nevoie de mine ştie că mă poate chema la orice oră 
din zi şi din noapte şi, în măsura în care pot, îl ajut pe fiecare”. 
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Anul Nou ebraic – aşa cum este cele-
brat astăzi – este în ziua de 1 Tişrei. Dar 
luna Tişrei este cea de a şaptea lună a 
anului ebraic. Tora (cărţile Vayqra/Levi-
ticul XXIII, 24-25 şi Bamidbar/Numerii 
XXIX, 1-6) menţionează că prima zi a lunii 
a şaptea va fi o Zi Sfântă de încetare a 
lucrului, amintire, judecată şi sunare din 
trâmbiţă, iar jertfele aduse în Templul 
de la Ierusalim vor fi diferite de cele 
zilnice. Expresia „Roş Haşana” (Capul 
Anului) apare în Cartea prorocului Eze-
chiel XL,1. Talmudul Babilonian consacră 
Anului Nou (respectiv „Capului Anului”) 
un tratat întreg, numit „Roş Haşana”,  
în care sunt menţionate patru zile de An 

Nou: 1 Nisan (respectiv prima zi a primei 
luni a calendarului ebraic, an nou religios 
şi începutul primăverii); 1 Tişrei (Anul Nou 
civil, al regilor, considerat ziua încoronării 
regilor şi implicit a lui Dumnezeu, Regele 
Universului); 1 sau 15 Şvat (Anul Nou al 
pomilor); 1 Elul (Anul Nou al animalelor). 

Ziua de 1 Tişrei este şi cea a lecturii 
publice a Torei de către Ezra Scribul în 
faţa poporului lui Israel, fapt povestit în 
Cartea biblică Nehemia VIII, 1-10. Înţe-
lepţii din Talmud au considerat ziua de 
Roş Haşana ca fiind ziua creaţiei lumii 
de către Dumnezeu. De aceea ea este 
considerată prima zi a anului care începe. 

Această zi este celebrată până în pre-
zent, căpătând aspecte speciale stabilite 
de normele halahice pe baza prescripţiilor 
biblice şi a explicaţiilor din Talmud.

În prezent, Roş Haşana este celebrat 
două zile (1 şi 2 Tişrei), din cauza nesigu-
ranţei începutului serii pe baza lunaţiilor. 
Roş Haşana este sărbătoarea în care 
sunt respectate norme halahice legate de 
interzicerea lucrului, de mese festive în 
seara de ajun şi la prânz, deşi rugăciunea 
de Halel (Lăudarea lui Dumnezeu) nu 
este recitată.

Roş Haşana este şi o zi de amintire 
a greşelilor individuale de către fiecare, 
de cerere a fiecăruia de a primi iertare 

din partea Bunului Dumnezeu, 
de pocăinţă. Roş Haşana este 
prima dintre cele zece zile de 
pocăinţă, de revenire la calea 
cea dreaptă.

Conform tradiţiei iudaice, 
fiecare om este înscris în Cartea 
Vieţii de Roş Haşana. În privinţa 
oamenilor, există trei categorii: 
cei drepţi cu adevărat, care sunt 
înscrişi în Cartea Vieţii cu un an 

bun de Roş Haşana; cei medii, majorita-
tea oamenilor, care sunt înscrişi în Cartea 
Vieţii de Roş Haşana, dar a căror soartă 
se pecetluieşte de Yom Kipur; cei păcă-
toşi, a căror soartă în anul care începe 
este pecetluită definitiv în ziua de Hoşana 
Raba. Observăm că nu este vorba numai 
de evrei, ci de toţi oamenii. Rugăciunea 
are forma unei cereri de luare în judecată 
de către Judecătorul Suprem, Creatorul 
Lumii. Rugăciunea este făcută la plural: 
este aspectul colectiv al ei, pentru tot 
poporul lui Israel şi pentru toţi oamenii. 
Ideea amintirii greşelilor şi a pocăinţei 
apare încă din luna care precedă Capul 

Anului, respectiv din luna Elul, conside-
rată luna pocăinţei.

Evreii din comunităţile orientale şi se-
farde (sau de origine orientală şi sefardă) 
recită rugăciunea de iertare (Slihot) zilnic, 
începând de la 1 Elul, iar evreii aşkenazi, 
în ultima săptămână a lunii Elul. Dar a 
cere iertare pentru greşelile comise nu 
este suficient: cererea de iertare trebuie 
să fie însoţită de actul corijării individuale, 
atât morale cât şi faptice. În anul care 
începe trebuie evitate greşelile comise 
în anii precedenţi. Evreul se roagă pentru 
un an bun, pentru înscrierea cu un an 
bun în Cartea Vieţii. Aceasta este esenţa 
celebrării Anului Nou de către fiii lui Israel: 
nu petrecere (deşi există bucuria că am 
ajuns la încă un an al vieţii), ci amintirea 
greşelilor alături de a faptelor bune, deci-
zia corijării individuale şi ruga de înscriere 
cu un an nou bun.

Ideea înscrierii în Cartea Vieţii pentru 
fiecare om şi pentru fiecare vieţuitoare 
apare într-una dintre frumoasele rugă-
ciuni speciale recitate de Roş Haşana şi 
de Yom Kipur, „Unetane Tokef” (Şi se va 
da putere). Acest poem sinagogal a fost 
preluat şi în artă, de exemplu într-un cân-
tec de o puternică profunzime filozofică, 
cântat de renumitul Leonard Cohen. 

De Roş Haşana, rugăciunea este 
recitată după o carte specială, Mahzor 
(Rugăciunea cu repetare). Rugăciunea 
celor 18 binecuvântări are o formă dife-
rită. Sunt 7 binecuvântări speciale, care 
amintesc semnificaţia zilei. Este citită şi 
o porţiune din Tora, referitoare la încer-
carea la care Dumnezeu l-a supus pe 
patriarhul Abraham, de a-l sacrifica pe fiul 
său Iţhak, demonstrându-şi astfel devo-
tamentul şi credinţa faţă de El. Pe baza 
acestui lucru cerem mila lui Dumnezeu 
alături de judecata Sa dreaptă.

 De Roş Haşana se sună din şofar, 
instrument muzical păstrat încă din peri-
oada Primului Templu de la Ierusalim şi 
făcut dintr-un corn de berbec (în aminti-
rea faptului că Iţhak nu a fost sacrificat, 
ci în locul lui a fost jertfit un berbec) 
sau dintr-un corn de antilopă (şofarul 

nu poate fi făcut dintr-un corn de bou, 
deoarece ar aminti de păcatul Viţelului 
de Aur). Ascultarea sunetelor şofarului 
este obligatorie pentru toţi. Este vorba de 
90 de sunete, mai lungi sau mai scurte, 
înaintea rugăciunii suplimentare a celor 
7 binecuvântări şi în timpul repetării ei. 
„Ascultaţi glasul şofarului” este o chema-
re spre corijare individuală şi pocăinţă. 
Există şi obiceiul mersului la malul unei 
ape în după-amiaza primei zile de Roş 
Haşana (dacă este sâmbătă – Şabat –, 
atunci în după-amiaza celei de a doua 
zile) şi al recitării unei binecuvântări şi 
a câtorva poeme sinagogale, aruncând 
apoi păcatele în apă (respectiv scuturând 
buzunarele); este renumitul Taşlih.

Să ajute Bunul Dumnezeu tuturor fiilor 
lui Israel, precum şi tuturor oamenilor, 
indiferent de naţionalitate şi religie, să 
fim înscrişi cu toţii în Cartea Vieţii cu un 
an bun, cu sănătate, viaţă lungă, bucurie, 
fericire, pace. 

Şana Tova Tikatevu Vetihatemu, 
Amen.

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

– Când încep pentru dumneavoastră 
pregătirile pentru sărbătorile de toamnă?

– Imediat după Pesah. Atunci încep 
lucrul la partea mea din Luah. An de an 
rămân nemulţumit: i-aş fi putut aduce 
mai multe îmbunătăţiri, doar dacă mi-ar 
fi permis timpul. Următorul lucru pe care 
mi-l doresc: să introduc în Luah indica-
ţiile din Tora pentru fiecare Şabat şi zi 
de sărbătoare. Anul acesta am început 
pregătirile înainte de Purim, când am 
îndrumat oficianţii de cult cum să facă 
rugăciunea de Roş Haşana şi Kol Nidrei. 

– Care vă sunt priorităţile?
– Sunt zeci, sute de fapte mici 

care, laolaltă, netezesc drumul spre 
buna desfăşurare a sărbătorilor. De 
pildă: un preşedinte de comunitate 
mi-a mărturisit că oficiantului local 
i-e teamă să se roage, să nu greşească. 
Am stat de vorbă cu el. I-am spus că, fie 
şi cu greşeli, rugăciunea e bine primită, 
dacă vine din suflet. 

– Şi pregătirile organizatorice?
– Trebuie făcute, de asemenea, din 

vreme: asigurarea de oficianţi pentru 
toate comunităţile; unii – aduşi din ţară, 
alţii – de peste hotare; grija ca lulavul, 
etrogul şi hadasim să ajungă la timp.

– Cum definiţi luna Elul?
– E definită prin acrostihul unui verset 

din „Cântarea Cântărilor”: Ani ledodi ve-
dodi li” – „Eu – către cel drag şi cel drag – 

către mine”. O lună în care ne îndreptăm 
mai mult spre Dumnezeu. Dacă nu, de 
Roş Haşana, Dumnezeu vine spre noi. 
Însă, dacă noi vom fi făcut primul pas, ne 
vom afla într-o poziţie mai bună. O lună în 
care simţim o mai mare deschidere spre 
sacru. De aceea am început să-i învăţ 
pe cei care se roagă la Templul Coral să 
cunoască mai bine textul rugăciunilor, să 
le poată trăi mai intens. Beneficiari sunt 
şi prietenii de pe net. Este luna în care 
ne străduim să sporim faptele bune, luna 
retrospectivei şi a proiectelor. 

– Ce v-aţi răspunde în faţa acestui 
examen interior?

– Am reuşit, sper, să mă integrez în 
comunitatea evreiască din România şi 
asta este, cred, esenţial pentru misiunea 
rabinică. De la început i-am spus secreta-
rei: „Nu fixez ore de audienţă. Îmi fac tot-
deauna timp pentru oricine are nevoie de 
mine”. M-am ţinut de cuvânt. Munca de 
birou o pot face serile. Mă simt acceptat 
în cercuri de elită ale societăţii româneşti, 
ceea ce contează pentru interesul mem-
brilor comunităţii faţă de ceea ce vorbesc 
şi scriu. Constat asta şi-n întrebări puse 
de cititori pe net. Un exemplu. Mi s-a pus 
întrebarea: dacă e interzis „să fierbi iedul 
în laptele mamei lui” – act de cruzime, de 
ce interdicţia nu se aplică dacă prăjim 
carne de pasăre în ou? Am răspuns: 
iedul bea lapte, dar puiul nu consumă 

ouă. Mi-aş dori ca, prin diverse atenţionări 
privind caşrutul, să crească numărul celor 
care-l practică. În anul care se încheie am 
publicat referiri la caşrut în domeniile pa-
nificaţiei şi lactatelor. Se află la dispoziţia 
celor interesaţi pe site-ul rabinat.ro şi pe 
facebook: Cancelaria Rabinică - F.C.E.R. 
În scurt timp voi posta articole despre 
caşrut la dulciuri, băuturi, alte alimente. 
M-am ocupat – şi continui s-o fac – de 
aspecte religioase vizând cimitirele. Am 
restructurat regulamentul de funcţionare 
a cimitirelor. În curând, este preconizat 
un curs de perfecţionare pentru angajaţii 
Societăţii „Sacra”. Am reuşit, în aceşti 
ani, să stabilesc relaţii de colaborare şi 
chiar de prietenie cu cei mai mulţi dintre 
conducătorii denominaţiunilor religioase 
din România. Atitudinea mea faţă de 
dialogul interreligios – fapt subliniat şi la 
simpozionul de după vernisajul expoziţiei 
„Temple şi Sinagogi din România” de la 
Palatul Patriahiei – este ca fiecare religie 
să-şi păstreze identitatea. Dacă nu, într-o 
lume în care cunoştinţele de religie sunt 

puţine, ne pândeşte primejdia amalgamu-
lui religios; idee susţinută şi de amfitrion, 
P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române.

– Înainte de ’89 sinagogile erau pline 
de sărbătorile de toamnă. Azi – mai puţin. 
Ţine doar de situaţia demografică?

– Situaţia demografică este puternic 
influenţată de israelienii care s-au aşezat 
în România după ’90. Din păcate, nu toţi 
simt nevoia unei vieţi religioase sau, cel 
puţin, comunitare, dar, cu timpul, la cei 
mai mulţi se trezeşte nevoia de identitate. 
În general, constat o creştere a intere-
sului faţă de învăţătura iudaică şi prac-
ticarea ei. Raportat la numărul de evrei 
din comunitate care nu se pot deplasa, 
procentul celor care vin la sinagogă este 
în continuă creştere. Depinde în mare 
măsură de gradul de idişkeit; mai ridicat, 
uneori, în comunităţile mici: comunitatea 
din Botoşani, bunăoară, cu mai puţin de o 
sută de evrei, are minian în fiecare Şabat.

– În aceste condiţii, ce rol credeţi că 
vă revine?

– Să descopăr, sub mormane de 
cenuşă, dus pintale id – scânteia de 
evreitate din sufletul fiecărui evreu. Nu 
e uşor, dar privesc viitorul cu optimism. 
Chiar acum, după rugăciune, am stat de 
vorbă cu un tânăr care, până acum doi 
ani, îşi ignora evreitatea şi azi este unul 
dintre enoriaşii de bază. Cred că, în ziua 
de azi, datoria de bază a rabinului este să 
arate în cercuri cât mai largi lumina Torei 
şi să-i primească cu braţele deschise pe 
cei care au reuşit să-şi regăsescă iden-
titatea iudaică.

IULIA DELEANU

I U D A I C A

Aşa începe evreul un An Nou

„Rolul meu e să descopăr, sub mormane de cenuşă, scânteia de evreitate“
Convorbire cu prim-rabinul RaFaEl ShaFFER în ajun de Roş Haşana 5780 

Descendent al unor supravieţuitori din Transnistria, care au făcut Alia în ’72, 
prim-rabinul Rafael Shaffer a studiat, mai întâi, informatica, apoi s-a dedicat 
studiilor de teologie iudaică. Bun cunoscător al limbii române, este, din 2011, rabin 
şi, din 2017, prim-rabin al FCER-CM. Pregătirile pentru Anul Nou iudaic 5780 i-au 
prilejuit un crochiu al acestei perioade: adaptare, percepere în lumea evreiască şi 
românească, dialog interreligios, misiune rabinică. 

Ce reprezintă Anul Nou în tradiţia iudaică? În ce mod este celebrat un început 
de an de către evreul păstrător de tradiţie? Gândurile de la început de an, din ultima 
lună a anului care se încheie şi din prima lună a anului care începe, reprezintă un 
element important din practica tradiţiei iudaice, pentru că ele includ atât elemente 
de credinţă, cât şi elemente de filozofie şi morală.
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Concert extraordinar la Sinagoga de rit neologArad
Klezmerii din Ungaria au poposit pe 

7 iulie la Arad. Concertul formaţiei „Klein 
Judith şi David Klezmer Band“, organi-
zat de Andrei Soreanu în colaborare cu 
Comunitatea Evreilor din Arad, este un 
eveniment cu totul special pentru oraşul 
nostru, deoarece celebrează împlinirea 
a 185 de ani ai Sinagogii de rit neolog. 

Muzica Klezmer provine din cultura 
evreiască aşkenazi şi îmbină melodii inter-
pretate la nunţi, Brit Mila şi alte momente 
importante. Provocând emoţii foarte put-
ernice, lăutarii evrei, numiţi klezmorim, 
au fost chemaţi la evenimentele etniilor 
conlocuitoare, unde au fost influenţaţi 
de folclorul românesc, muzica romani, 
folclorul maghiar etc., primind totodată un 
anume iz balcanic. Combinaţia acestor 
elemente dă naştere unui gen unic, care 
îmbină jocurile lăutarilor din zona noastră 
cu discuţiile muzicale ale cântăreţilor de 
jazz, aducând în acest creuzet artistic 
chiar şi sonorităţi de muzică clasică.

Când asculţi Klezmer, auzi tristeţea 
de mii de ani a unui popor care a simţit 
că nu are loc pe Tera, că nu este dorit, 
cu toate că este poporul care are ca ghid 
existenţial concepţia de Tikun Olam, de a 
face o lume mai bună pentru toţi locuitorii 
planetei.

În 2007, klezmerii  au cântat în Sina-
goga de rit neolog din Arad, iar în 2017, 
la Teatrul „Ioan Slavici”, evenimente or-
ganizate de Andrei Soreanu şi CE Arad. 
Concertul  din 2017 a făcut parte dintr-o 
serie de manifestări dedicate împlinirii a 
300 de ani de viaţă evreiască în oraşul 
nostru.

Regalul muzical al klezmerilor a fost 
presărat cu multe glume, cu umor de 
situaţie şi scene în care un artist „nu vrea” 
să mai cânte, „rupe” clarinetul la sfârşitul 
cântecului, aruncă în sus beţele de tobă 
sau pur şi simplu „uită” ce melodie tre-
buia să cânte, iar dintr-un Hava naghila 
arhicunoscut o dă în melodia „Scripca-
rului pe acoperiş”: „If I was a rich man“, 
trupa făcând un du-te-vino minunat în 
combinaţia celor două cântece.

Curs de idiş
La un concert te aştepţi să ai parte 

de muzică, dar nu eşti pregătit pentru 
a învăţa o limbă străină. Însă, aşa cum 
obişnuieşte să spună Ionel Schlesinger, 
preşedintele nostru, „evreii ăştia ştiu să 
facă totul pe dos”.

Astfel, Judith Klein întreabă spectatorii 
în cel mai naiv mod dacă ştiu idiş. Dacă 
nu ştiu, ghinion, trebuie să înveţe chiar 
în concert. Deja îi vezi pe cei din sală 
puţin crispaţi, lumea se uită ba mirată, ba 

încruntată în jur, chiar ai impresia că unii 
dintre ei au să o zbughească spre ieşire. 
„Textul e aşa. Fiţi atenţi”, continuă Judith 
Klein. „Aiaia iai iaiai“, începe ea să cânte. 
Lumea râde, iar unii oftează uşuraţi. 
„Acum ştiţi idiş sau măcar ştiţi să vă văitaţi 
în idiş”. Toată sinagoga se prinde în jocul 
care continuă prin a-i face alternativ să 
cânte ba pe domni, ba pe doamne. 

Una dintre melodii a fost încheiată 

printr-o coroană muzicală pe o măsură 
lungă, chiar foarte lungă, de timp, Judith 
Klein demonstrând din nou o tehnică 
deosebită şi plămâni foarte puternici. 
Maeştri ai scenei, colegii ei s-au prefăcut 
că sunt puţin supăraţi sau plictisiţi de 
performanţă. Bineînţeles că publicul a 
apreciat fiecare moment. Ba mai mult, 
ropotele de aplauze au arătat cu vârf şi 
îndesat bucuria arădenilor.

Au fost momente în care cântăreţii au 
coborât în public, au împărţit microfonul 
cu spectatorii, făcând ca toţi cei prezenţi 
să fie parte activă a spectacolului. Ce 
înseamnă să fii artist? Să aduci emoţii. 
Klezmerii noştri le-au adus arădenilor 
cele mai puternice emoţii: uimire, exaltare 
sufletească şi bucurie!

Le mulţumim din suflet pentru asta!
MARGARETA SZEGŐ

Foto: M. Szegö

Pe 23 iulie 2019, E.S. Hans Klemm, 
ambasadorul SUA în România, a vizitat 
Sinagoga de Rit Ortodox „Aachavas 
Rein”, de pe str. Primăriei, nr. 25 din 
Oradea. O clădire cu o arhitectură re-
marcabilă şi de o frumuseţe rar întâlnită, 
ajunsă în anul 2002 într-o stare deplora-

bilă, în pragul auto-
demolării. Ridicat în 
anul 1930, edificiul 
a încheiat strădania 
evreilor orădeni de a 
construi cu efort pro-
priu lăcaşe de cult, 
fiind ultimul care s-a 
alăturat celor 28 deja 
existente şi care de-
serveau cei 33.000 
de evrei care trăiau 
în Oradea până la 
începutul celui de al 
II-lea Război Mondi-
al. Salvarea acestei 
sinagogi se leagă de 
numele Eminenţei 
Sale Marele Rabin 

Menachem Hacohen, coordonatorul şi 
îndrumătorul de cult al activităţii religioase 
a evreimii de pe întreg teritoriul României 
din 1997 până în 2011, acesta opunân-
du-se ferm înstrăinării sau demolării 
edificiului.

Marele Rabin Hacohen, născut în 
Ierusalim, este o personalitate marcantă 
a vieţii religioase, militare, politice, ştiinţi-
fice, culturale, istorice şi sociale în Israel, 
recunoscută şi apreciată pe plan mondial.

Comunitatea Evreilor din Oradea şi 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România (FCER) nu au avut posibilităţi 
suficiente şi forţa financiară de a o restau-
ra în acea vreme, deoarece în patrimoniul 
sacru al FCER existau încă numeroase 
sinagogi în stare critică.

Cu toate acestea, dr. Aurel Vainer, 
preşedintele FCER-CM, Israel Sabag, 
directorul JOINT România, şi jurist Sa-
muel Izsak, director executiv al Fundaţiei 
Caritatea, ne-au acordat tot sprijinul, în 
limita posibilităţilor, în vederea salvării 
acestei sinagogi. Au fost alături de noi şi 
în continuare, deoarece efortul logistic şi 
financiar continuă în vederea funcţionă-
rii şi dotării acestei sinagogi-muzeu cu 
obiecte, exponate, climatizare şi supra-
veghere pentru 
a atinge un nivel (Continuare în pag. 11)

DOINA BUMBU

ComunitAt i

Ziua Europeană a Culturii Iudaice

Trupa de 
dansuri Haverim 

la Festivalul 
Interetnic

Trupa de dansuri israeliene „Haverim”, 
a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România, a participat pentru prima oară 

la Festivalul Interetnic de la Tulcea, ediţia 
a XIV-a, care s-a desfăşurat în perioada 
21-27 iulie.

Programul de dansuri israeliene 
prezentat de această formaţie a avut un 
succes remarcabil, dansatoarele fiind 
aplaudate îndelung de către spectatorii 
tulceni, prezenţi în Piaţa Civică a mu-
nicipiului. Membrii trupei „Haverim” au 
contribuit la adâncirea prieteniei între 
persoane de diverse naţionalităţi.

În aceeaşi zi a fost organizat un 
simpozion cu etniile participante (evrei, 
tătari şi turci). Preşedintele comunităţii 
a prezentat obiceiurile de Şabat şi a 
răspuns la întrebări referitoare la istoria 
evreilor din Tulcea. A mai luat cuvântul 
deputatul comunităţii turce, Ibram Husein.

Organizarea acestui festival este 
asigurată de Centrul European pentru 
Diversitate Tulcea, Primăria Municipiului 
Tulcea şi diverşi sponsori.

Prestaţia trupei de dansuri israeliene 
„Haverim” a avut un înalt nivel artistic şi 
o aşteptăm să revină la Tulcea.

Ing. SOLOMON FAIMBLAT 
preşedinte CE Tulcea                

Tulcea

Iaşi
Din 1999, Asociaţia Europeană pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii şi 
Patrimoniului Evreiesc a hotărât ca pri-
ma duminică a lunii septembrie să fie 
declarată Ziua Europeană a Culturii Iu-
daice. Manifestările organizate cu această 
ocazie constituie un omagiu adus culturii 
iudaice şi o recunoaştere a contribuţiei ei 
la cultura şi civilizaţia europeană.

La Iaşi, în ziua de 1 septembrie a 
avut loc, la Sinagoga Merarilor, des-
chiderea unui nou sezon de activităţi 
la JCC Iaşi. La începutul programului, 
preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, a urat bun 
venit numeroşilor oaspeţi, exprimân - 
du-şi bucuria de a fi din nou împreună. 
De asemenea, a povestit despre recenta 
vizită efectuată la Chişinău, unde a par-
ticipat la reinaugurarea unei sinagogi 
şi a sugerat iniţierea unui schimb de 
experienţă între cele două JCC-uri în 
activităţile de voluntariat.

Moderatorul evenimentului a fost 
directorul JCC Iaşi, Albert Lozneanu jr., 
care le-a vorbit celor prezenţi despre „Uni-
tatea poporului evreu şi însemnătatea 
lunii Elul”.

Benjamina Ines Vladcovschi, coor-
donatoare a programelor pentru copii 
şi secretară a Comunităţii, a prezentat 
activităţile trecute şi programele viitoare 
ale JCC Iaşi.

În cadrul evenimentului, Clubul 
YACHAD Iaşi a organizat matineul cul-
tural cu tema „Personalităţi feminine de 
origine evreiască prezente de-a lungul 
timpurilor în viaţa artistică ieşeană”. Prin 
aceasta am dorit să aducem un bine-

meritat omagiu unei întregi pleiade de 
doamne ale artei şi culturii ieşene, dintre 
care le-am menţionat pe Iudith Lazarovici, 
Jenny Kessler, Şifre Goldenberg, Nuşa 
Grupp-Stoian, Ruchele Heller-Schapira, 
Steluţa Diamant, Nutzi Grunea, Marga-
reta Balogh ş.a. Mai pe larg am vorbit 
despre Steluţa Diamant, Nutzy Grunea 
Grimberg şi Margareta Balogh.

Steluţa Diamant a debutat în activita-
tea artistică la vârsta de 12 ani, ca solistă 
la pian într-un concert al Filarmonicii Mol-
dova din Iaşi, dirijat de prof. Achim Stoia.

După absolvirea cu succes a Con-
servatorului „George Enescu” din Iaşi, 
a urcat treaptă cu treaptă în ierarhia 
universitară până la titlul de profesor 
universitar şi a desfăşurat şi o activi-
tate interpretativă deosebită. La 16 iunie 
2019, Steluţa Diamant a fost condusă pe 
ultimul drum. 

Nutzy Grunea Grimberg s-a născut la 
10 ianuarie 1922, într-o familie evreiască 
din Iaşi. „Am făcut balet din pasiune, însă 
nu credeam că o să ajung să fac din asta 
o profesiune”, ne povestea ea când venea 
la activităţile Clubului YACHAD. A debutat 
la Iaşi în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial într-un spectacol de revistă inti-
tulat „Scala Melody”, apoi a colaborat la 
realizarea coregrafiei spectacolelor puse 
în scenă la Teatrul Naţional din Iaşi. Ca 
şi dansul, Iaşiul a fost o permanenţă în 
viaţa ei, refuzând ofertele de a pleca la 
Bucureşti, fiind prea legată de oraşul natal 
şi de frumoasele plaiuri moldave.

În copilărie am admirat-o pe „doamna 
Nutzy” pe scena T.E.S. Iaşi şi la Grădina 
Pomul Verde. Nu s-a lăsat copleşită de 
anii ce se adunau cu bunele şi cu relele lor, 
păstrându-şi sufletul mereu tânăr, sensibil 
şi plin de afecţiune. Avea o predispoziţie 
aparte spre activităţi sociale şi culturale; 
îşi alina singurătatea petrecând câteva 
ore pe săptămână la Clubul YACHAD. 
În 2010, la sfârşit de octombrie, Nutzy 
Grunea a păşit în veşnicie. Dansul ei a 
traversat timpul şi spaţiul, demonstrând 
că arta aduce mereu bucurie.

Balerina Margareta Balogh a făcut 
parte din corpul de balet al Operei 
Române din Iaşi, încă de la înfiinţarea 
acesteia în anul 1956. A fost alături şi 
de Clubul de gimnastică ritmică din Iaşi, 
ajutând tinerele sportive antrenate de 
prof. Constantin Radu să progreseze pe 
partea coregrafică şi punând mult suflet 
în obţinerea performanţelor lor. De câţiva 
ani dansează pe o scenă din împărăţia 
cerului, unde a plecat prea devreme.

Au discutat şi au adus completări 
ing. Abraham Ghiltman, jurnalistul Dan 
Teodorescu şi Ella Negru. Evenimentul 
s-a încheiat cu un recital de melodii 
nemuritoare interpretate de maestrul 
Ştefan Pintilie. 

MARTHA EŞANU

Invitaţie acceptată cu plăcere şi recunoştinţă  
de către E. S. Hans Klemm 

Oradea

H. Klemm (centru) şi F. Koppelmann (dr.)
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Expoziţie Nicolae Fleissig
Programul cultural organizat în ca-

drul Muzeului Sinagogii-Catedrală „Baal 
Shem Tov” din Piatra-Neamţ a continuat 
în luna iunie cu deschiderea expozi-
ţiei „Monumental Foto”, a sculptorului 
Nicolae Fleissig. Artistul, care şi-a trăit 
copilăria şi adolescenţa la Piatra-Neamţ 
(unde a şi fost iniţiat în sculptură de prof. 
Clement Pompiliu), a părăsit România 
în 1983 şi s-a instalat definitiv în Franţa. 
După anul 2000 a revenit în ţara nata-
lă, participând la numeroase tabere şi 
simpozioane, obţinând în 2017 Premiul 
Naţional „Brâncuşi”, cea mai importantă 
distincţie în domeniu. În acest moment, 
peste 150 dintre lucrările sale (sculptură 
de forum, de mari dimensiuni, în marmu-
ră, andezit sau granit) se află instalate 
în numeroase ţări, din Brazilia până în 
Japonia (din care 3 şi în Israel). 

Expoziţia de la „Baal Shem Tov” a 
cuprins 50 de fotografii color, format mare 
(45 x 30 cm), reprezentând tot atâtea lu-
crări şi detalii. În prezenţa primarului Dra-
goş Chitic, la deschidere (în după-amiaza 
zilei de 19 iulie a.c.), alături de artist, au 
participat sculptorii  Maxim Dumitraş (Ro-
mânia), Hélène Prattico (Franţa), Tung 
Min-Chin (Taiwan) şi scriitorii Adrian Alui 
Gheorghe şi Adrian G. Romila (din Piatra-
Neamţ), care au vorbit despre creaţia lui 
Nicolae Fleissig. De asemenea, au fost 
de faţă numeroşi artişti, scriitori, oameni 
de presă, intelectuali din Piatra-Neamţ şi 
Bacău. Cu această ocazie, Emil Nicolae-
Nadler (curatorul expoziţiei şi, totodată, 
preşedinte al Comunităţii Evreilor Piatra-

Neamţ) a prezentat un film documentar 
(realizat în Franţa) despre viaţa şi opera 
sculptorului şi catalogul expoziţiei („Mo-
numental Nicolae Fleissig”, 50 pag.), pe 
care l-a şi prefaţat.

Etgard Bitel, din nou în oraşul natal
După ce, în urmă cu doi ani, scriitorul 

israelian de limbă română Etgard Bittel îşi 
lansa în Sinagoga-Catedrală „Baal Shem 
Tov” din Piatra-Neamţ placheta de versuri 
„Femina” (între timp, traducând pentru 
Teatrul Naţional din Bucureşti piesa „Noii 
infractori” de Edna Mazia, celebru dra-
maturg israelian, spectacolul fiind regizat 
de Ion Caramitru), el a revenit în oraşul 
natal şi în acelaşi loc, cu o nouă carte. 
De astă dată a fost vorba despre antolo-
gia „Viscolesc zăpezile albastre – 50 de 
poeţi evrei născuţi în România” (Ed. Tipo 
Moldova, Iaşi, 431 pag.; cu o prefaţă de 
prof. univ. dr. Dumitru Chioaru), lansată în 
5 septembrie a.c. , la o „Seară de poezie 
şi muzică evreiască”. Despre carte (care 

cuprinde texte semnate de Marcel Aderca 
şi B. Fundoianu, până la Tristan Tzara şi 
Ilarie Voronca – cei 50 de autori fiind or-
donaţi alfabetic) au vorbit scriitorii Adrian 
Alui Gheorghe şi Constantin Tomşa. Un 
recital de poezie, alcătuit pe baza antolo-
giei, au susţinut actorii Cornel Nicoară şi 
Loredana Grigoriu (de la Teatrul Tineretului 
din Piatra-Neamţ), iar momentul muzical 
a fost asigurat de elevul Răzvan Vlad 
(prof. Elena Botez), acompaniat la chitară 
de profesorii Florin Blănaru şi Inge Olaru 
(toţi de la Liceul de Arte „Victor Brauner” 
din Piatra-Neamţ, sub coordonarea prof. 
Adrian Stroici). Cu aceeaşi ocazie a fost 
vernisată „Expoziţia retrospectivă” a picto-
rului nemţean Lucian Gogu Craiu (cu peste 
40 de lucrări de pictură, grafică şi tehnici 
mixte), prezentarea aparţinând curatorului 
Emil Nicolae-Nadler. Este de precizat că, 
până la emigrarea în Israel, Etgard Bitel a 
avut o activitate culturală intensă la Piatra-
Neamţ, ceea ce explică prezenţa publicului 
numeros, din rândul căruia nu au lipsit 
colegii săi de şcoală. (R.E.)

În perioada 8-14 iulie 2019, Clubul 
YACHAD Iaşi a organizat la C.I.R. Bor-
sec ediţia a doua a taberei „Sidi şi Boris 
Resch” pentru seniorii ieşeni.

Am pornit la drum spre Bucovina, 
unde am poposit pentru început în Câm-
pulung Moldovenesc, iar apoi am plecat 
spre Vatra Dornei, unde ne-am plimbat 
prin parcul central, am admirat veveriţele 
şi ne-am răcorit la umbra brazilor falnici.

La Borsec – staţiune despre care con-
tele Orban Balazs scria: „loc mai frumos şi 
mai deosebit ca Borsecul şi împrejurimile 
sale, abia dacă mai poţi visa” – am ajuns 
spre seară. Administratorul C.I.R. Borsec, 
Sorin Pop, împreună cu soţia sa, Agy 
şi personalul vilei ne-au primit cu multă 
amabilitate, prietenie şi o gustoasă cină 
pregătită special pentru oaspeţi dragi.

Marţi dimineaţă am pornit cu micro-
buzul într-o excursie la Târgu Mureş. Un 
reper al oraşului, în partea nordică, este 
cetatea medievală construită la începutul 
secolului al XVII-lea, cu ziduri şi şapte 
bastioane puternice.

În anul 1850 a fost înfiinţată Comu-
nitatea Evreilor din Târgu Mureş, evreii 
stabilindu-se în vecinătatea oraşului 
încă din anul 1689. Am vizitat Sinagoga 
şi micul Muzeu al Comunităţii din Târgu 

Mureş, denumit „Colţul Israel”, 
şi am fost ghidaţi cu multă 
amabilitate de preşedintele 
Vasile Dub.

Sinagoga a fost printre pri-
mele reabilitate, în anul 2001, 
cu ajutorul unor sponsorizări 
externe. În 5-6 iunie 2019, la 
Târgu Mureş, la comemorarea 
a 75 de ani de la plecarea ulti-
mului transport al deportaţilor 

evrei mureşeni spre Auschwitz, a fost 
inaugurat Monumentul comemorativ al 
deportaţilor pe fostul amplasament al 
Ghetoului improvizat în mai-iunie 1944 
în incinta Fabricii de cărămizi Corunca. 
Atunci au fost deportaţi 7.500 de evrei 
din Târgu Mureş, iar 5.943 dintre ei au 
pierit în lagărele de exterminare naziste.

Împreună cu cei 16 seniori ieşeni 
m-am plimbat prin pădurea de pe Pla-
toul Corneşti şi unii dintre noi au vizitat 
şi Grădina Zoologică. Pe drum, ne-am 
oprit pentru scurt timp şi în parcul din 
centrul oraşului Reghin, locul de baştină 
al lutierilor din România.

Miercuri am vizitat staţiunea Borsec, 
Poiana Zânelor, situată la 400 de metri 
de centrul staţiunii, însorită tot timpul 
zilei. Am trecut şi pe la Izvorul Străvechi 
(Mofeta), unul dintre cele mai vechi iz-
voare de cură din staţiune. 

Joi am vizitat Sinagoga din Borsec şi 
colegii noştri de tabără au rostit rugăciuni 
de pomenire în memoria lui Sidi şi a lui 
Boris Resch, patronii spirituali şi sponsori 
ai taberei noastre, şi a profesorului Isidor 
Iancu, care ani la rând ne-a fost o gazdă 
ospitalieră la C.I.R. Borsec, pe care l-a ad-
ministrat cu multă competenţă şi pricepere.

Vineri am făcut o plimbare până la 
pârtia de schi Speranţa, unde s-a deschis 
deja tradiţionalul Borsec Ceaun Fest, un 
festival cu multe mâncăruri tradiţionale 
ale zonei, preparate în 10 ceaune de 
mari dimensiuni şi „asezonate” cu multă 
pălincă şi cu muzică bună.

Seara, Regina Şabat a fost întâmpinată 
cu rugăciunile rostite de colegul nostru de 
tabără, ing. Filip Petraru, cu hala şi cu bu-
cate tradiţionale evreieşti. Pe terasa vilei, 
până târziu în noapte, am povestit despre 
obiceiurile din locurile noastre natale, 
amintindu-ne cu  emoţie despre serile de 
vineri seară petrecute în casa părintească 
alături de întreaga familie. Şabatul a fost 
zi de odihnă şi relaxare în mijlocul naturii. 

Am beneficiat din plin de ospitalitate 
la vila Bagolyvar, unde gazdele noastre, 
administratorul Sorin Pop împreună cu 
colaboratorii săi, ne-au tratat ca pe nişte 
„membri de familie”. Grija lor de a ne primi 
cu „o casă confortabilă şi caldă”, cu bu-
cate variate, proaspete şi foarte gustoase 
ne-a făcut să ne simţim, clipă de clipă, 
ocrotiţi şi răsfăţaţi de adevăraţi prieteni.

Duminică după-amiază, pe drumul de 
întoarcere spre Iaşi, ne-am oprit la Bicaz, 
unde am făcut o plimbare cu vaporaşul 
pe lacul de acumulare.

Pentru reuşita taberei seniorilor ieşeni 
mulţumim amabilelor gazde de la C.I.R. 
Borsec, care au vegheat în permanenţă la 
confortul şi odihna noastră, Compartimen-
tului C.I.R.-uri din F.C.E.R, D.A.S.M.-ului 
şi sponsorilor, fără ajutorul cărora nu am 
fi putut petrece o săptămână de vacanţă 
relaxantă, în aer ozonat de munte.

MARTHA EŞANU

ComunitAt i

În Muzeul Sinagogii-Catedrală „Baal Shem Tov” 

Expoziţii de artă, lansare de carte, poezie şi muzică

Evenimente 
aniversare 

Duminică, 1 septembrie, sinagoga a 
cunoscut o mare afluenţă de public, ca 
urmare a unor anunţuri în presă şi pe 
internet. Evenimentele erau prilejuite de 
împlinirea a 120 de ani de la inaugurarea 
sinagogii şi tot acum se împlineau 20 
de ani de la prima manifestare a Zilei 
Europene a Culturii Iudaice, ambele 
desfăşurate în cadrul Zilei Porţilor Des-
chise.

Deoarece vizitatorii au venit pe 
în tregul parcurs al programului, am 
consi  derat că cel mai bine este să-i 
întâmpinăm cu câţiva ghizi din partea 
comunităţii, care să prezinte tematici 
legate de sinagogă ca ele ment de cult şi 
educaţie în viaţa evreilor, semnificaţia ele-
mentelor componente ale unei sinagogi, 
cum se desfăşoară rugăciunile, arhitec-
tura acestui edificiu de mare valoare, 
monument istoric şi situat pe traseul 
obiectivelor turistice din Sibiu. Numero-
asele întrebări care ne-au fost adresate 
au prilejuit evocarea aspectelor esenţiale 
ale istoriei comunităţii, de la înfiinţare şi 
până în zilele noastre. Deoarece grupu-
rile de oaspeţi, mai mari sau mai mici, 
veneau în intervale aleatorii, ne-am 
pregătit cu trei ghizi (Nadia Badrus, Re-
beka Deutsch şi autorul acestor rânduri), 
fiecare preluând un grup sau comasând 
câteva grupuri, prezentând semnificaţia 
subiectelor  menţionate în program şi mai 
ales răspunzând la numeroasele întrebări 
despre sinagogă, trecutul şi prezentul 
comunităţii, autori evrei, contribuţii la 
cultura naţională şi universală.

Pentru a marca cea de a 20-a aniver-
sare a Zilei Europene a Culturii Iudaice, 
am organizat un stand cu vânzare cu 
numeroase reviste şi cărţi apărute la 
Editura Hasefer.

Activitatea va continua pe tot par-
cursul lunii septembrie, când sunt deja 
planificate vizitele unor elevi din şcolile 
sibiene, acum când s-au reluat cursurile 
şcolare.

De menţionat că ecoul acestei prime 
acţiuni s-a reflectat prin comentarii elo-
gioase pe internet şi în presa locală, 
în special în ziarul „Hermannstadter 
Zeitung”, printr-un articol şi fotografii pe 
prima pagină.

Ing. OTTO DEUTSCH
preşedinte CE Sibiu

Tabăra „Sidi şi Boris Resch” la CIR Borsec

Prima zi  de toamnă…Botoşani
Prima zi de toamnă, nefiresc de caldă, a fost pentru membrii 

comunităţii un prilej de bucurie. Deschiderea anului la Centrul 
Cultural Intercomunitar a fost un moment festiv, emoţionant şi 
plăcut. Ospitalier, jovial şi dinamic, preşedintele Comunităţii 
Evreilor botoşăneni, Iosif David, i-a salutat pe cei prezenţi şi a 
subliniat importanţa activităţilor Centrului pentru viaţa culturală 
iudaică. Gustav Finkel, consilier al C.E. Botoşani, s-a referit la 
semnificaţia lunii Elul, moment de aşteptare şi de febrilă pre-
gătire a Sărbătorilor de toamnă. Broşurile  „Programe evreieşti 
naţionale”, editate de J.C.C. Bucureşti, au fost distribuite par-
ticipanţilor, iar vorbitorul a prezentat activităţile ce vor avea loc 
până în ianuarie 2020. Alocuţiunile au fost urmărite cu interes 
şi au generat întrebări, dezbateri, discuţii aprinse.

Manifestările dedicate Zilei Europene ale Culturii Iudaice au 
fost diverse. Dumitru Butnaru, manifestându-şi bucuria de a se 
afla din nou printre prietenii evrei, a făcut o incursiune deosebit 
de interesantă în trecutul milenar al poporului evreu, subliniind 
setea de cultură şi puterea lui de a se apăra în condiţii vitrege, 
în mijlocul atâtor duşmani sau prejudecăţi adânc înrădăcinate.

Despre o personalitate marcantă a culturii iudaice contempo-

rane, talentata şi îndrăgita Maia Morgenstern, a vorbit autoarea 
acestor rânduri, accentuând rolul pe care l-a avut educaţia 
primită în familie de celebra artistă.

Tatăl acesteia, matematician reputat, i-a inoculat ideea că 
trebuie să respecte şi o a 11-a poruncă: „Respectă legea, obice-
iul, locul în care trăieşti, în care visezi, în care-ţi câştigi pâinea, 
unde laşi umbră pe pământ!” Nici o clipă nu a încălcat marea 
artistă poveţele părintelui. Cu ambiţie, inteligenţă şi dăruire, 
ea a luptat, ca directoare a TES, pentru păstrarea moştenirii 
culturale evreieşti. Conştientă de pericolul dispariţiei limbii idiş, 
ea afirmă: „Ţine de noi să ducem mai departe această tradiţie, 
care face parte din orizontul cultural românesc, european şi, 
de ce nu, din patrimoniul universal”.

Segal Ţalic i-a delectat pe toţi cu un colaj de muzică 
evreiască. Vocile inegalabile ale lui Dudu Fisher, J. Helfgot, 
O. Moskowitz şi umorul lui Bodo au fost menite să facă din 
întâlnirea prietenilor botoşăneni un moment de intense trăiri 
sufleteşti, de speranţă în mai bine.

Prof. BEATRISA  FINKEL

Iaşi Sibiu

Piatra Neamţ

E.N. Nadler (dr.) vorbind la vernisaj
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ComunitAt i

Cunoaşterea 
culturii iudaice
„Membrii Comunităţii Evreilor din 

Satu Mare şi familiile acestora, tineri şi 
nu numai, au avut parte de un program 
prietenos, modern şi instructiv despre 
cultura iudaică, tradiţii, obiceiuri şi săr-
bători, oferit în această vară de Centrul 
Comunitar Evreiesc. Beneficiind de un 
sprijin deosebit, membrii tineri ai co-
munităţii au participat şi la un program 
oferit de Taglit-Birthright Israel, unde 
cultura şi viaţa evreiască şi-au întregit 
imaginea. Mulţumim mult JCC pentru 

sprijin şi implicare!“, ne-a scris Adrian 
Beşa, preşedintele Comunităţii Evreilor 
din Satu Mare. 

Cu artistul 
Tudor Banuş, 

la expoziţia din 
Muzeul „Carol I”

Membri ai Comunităţii Evreilor din 
Brăila au participat la vernisajul ex-
poziţiei de grafică „Delir controlat”, pe 
care artistul Tudor Banuş a deschis-o în 
data de 25 iulie 2019 la Muzeul Brăilei 
„Carol I”, în Galeria de artă „Gh. Naum”. 
Împreună cu alţi brăileni, mulţi dintre ei 
artişti, în special artişti plastici, au admi-
rat lucrările reprezentând în majoritate 
grafică, ilustraţii de carte şi ilustraţii edi-
toriale, care i-au adus lui Tudor Banuş 
recunoaşterea internaţională. 

Expoziţia poate fi considerată o 
adevărată uvertură la simfonia care va 
fi noua ediţie a Festivalului Internaţional 
„Mihail Sebastian”, ce se va desfăşura în 
primele zile ale lunii noiembrie, în orga-
nizarea FCER, având Muzeul brăilean 
partener local, unul dintre cei fideli, ca 
şi Teatrul Dramatic, unde piesele lui 
Iosif Hechter (numele lui Sebastian) se 
joacă şi astăzi, cu sala mereu plină. De 
altfel, Nadia Ustinescu, preşedinta CE 
Brăila, în timpul discuţiilor de la vernisaj, 
i-a adresat o invitaţie lui Tudor Banuş 
la festivalul brăilean, cu atât mai mult 
cu cât graficianul, de origine evreiască 
(fiu al poetei Maria Banuş), s-ar situa 
firesc în panoplia personalităţilor demne 
de a face parte din programul festiva- 
lului. 

Tudor Banuş s-a născut în 1947 la 
Bucureşti, a urmat cursurile Institutului 
de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, 
iar, la un an după absolvirea din 1971, 
pleacă la Paris, unde se şi stabileşte. 
Aici studiază pictura şi gravura la École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts. 
Devine colaborator fidel al unor mari 
publicaţii, nu doar pariziene, ci şi al unor 
edituri celebre, ilustrând textele unor 
mari autori. Are peste 70 de expoziţii 
personale, în special de grafică, în 
Franţa, Statele Unite ale Americii, 
România, Austria, Germania, Belgia, 
Marea Britanie, Portugalia.

ARMANDA FILIPINE 

Brăila
decent, demn de 
importanţa şi sa-

cralitatea ei.
Semnalul şansei de reabilitare ne-a 

fost oferit cu multă generozitate în anul 
2002, cu ocazia vizitei E.S. Mark Git-
tenstein, atunci ambasador al SUA în 
România, în municipiul Oradea, unde trăia 
a doua comunitate evreiască din România 
ca mărime şi implicare religioasă, după 
cea din Bucureşti. Ambasadorul Gitten-
stein ne-a informat despre posibilitatea 
accesării unor sume nerambursabile din 
Fondul Ambasadorial oferit de Congresul 
American, alocat pentru reabilitarea edifi-
ciilor de interes deosebit, accesibil pentru 
10 state, printre care şi România. Acor-
darea acestei şanse, fundamentate pe un 
proiect foarte bine documentat şi susţinut, 
a permis alegerea acestuia de către cei 
care stabilesc unde vor fi alocate fondu-
rile respective. Proiectul a fost elaborat 
de preşedintele Comunităţii, ing. Teodor 
Felix Koppelmann, în calitate de titular al 
proiectului şi investiţiei, împreună cu un 
membru simpatizant al CEO, colaborator 
şi consilier, conf. univ. dr. arh. Cristian 
Puşcaş. A fost primul proiect câştigat de 
când se alocă acest fond de reabilitare 
a clădirilor istorice şi s-a obţinut suma 
maximă acordată acestui gen de investi-
ţii. A fost şi prima dată când suma a fost 
alocată pentru reabilitarea unei sinagogi. 

La puţin timp după aprobarea fondu-
rilor a avut loc a doua vizită a E.S. Mark 
Gittenstein la Oradea şi la comunitatea 
noastră. Atunci diplomatul a venit cu un 
cec de 130.000 de dolari americani, pe 
care l-a înmânat în mod solemn preşedin-
telui Felix Koppelmann, în prezenţa ofici-
alităţilor: prefect, preşedintele Consilului 
Judeţean, primar, reprezentanţi ai cultelor, 
profesori universitari. Promptitudinea cu 
care a decurs derularea financiară a per-
mis începerea imediată a lucrărilor celor 
mai urgente, în primul rând în vederea 
salvării sinagogii. 

După încheierea mandatului E.S. Mark 
Gittenstein, a venit o nouă şansă pentru 
derularea acestui proiect, prin numirea 
ca ambasador al SUA în România a E.S. 
Hans Klemm, care a continuat urmărirea 
etapelor lucrărilor prin specialiştii din ca-
drul Ambasadei SUA. S-a constatat la faţa 
locului finalizarea fazelor intermediare, 
asigurându-se prompt continuarea finan-
ţării. Din acest fond s-au realizat lucrările 
cele mai urgente, dar starea sinagogii şi 
dimensiunile acesteia, precum şi comple-
xitatea lucrărilor de reabilitare au necesi-

tat o sumă mai mare. După o stagnare 
de circa doi ani, în sprijinul CEO a venit 
Primăria Municipiului Oradea, prin ing. Ilie 
Bolojan, neobositul om al cărui ţel a fost, 
este şi sperăm că va fi de a asigura Oradei 
un aspect de oraş european de excepţie, 
meritat de cetăţenii săi. Astfel, printr-un 
contract de administrare între Primărie şi 
CEO, au continuat lucrările cu finanţarea 
asigurată de administrator până la finali-
zarea integrală a proiectului. Graţie celor 
amintiţi, sinagoga a devenit acum Muzeul 
de Istorie a contribuţiei populaţiei evreieşti 
la cultura şi civilizaţia acestui oraş şi a 
prezenţei evreilor stabiliţi aici de peste 
450 de ani. Această impunătoare clădire 
s-a integrat perfect în circuitul religios, 
muzeistic, istoric, cultural, arhitectural, 
turistic şi social printre celelalte perle ale 
minunatului Municipiu Oradea.

Cu ocazia prezenţei E.S. Hans 
Klemm, au fost rostite alocuţiuni. În des-
chidere, preşedintele Felix Koppelmann 
a mulţumit tuturor celor care s-au implicat 
material şi moral în finalizarea acestui 
proiect, inclusiv poporului american, 
care este de fapt contribuabilul principal 
care a asigurat fondurile alocate. De 
asemenea, preşedintele Koppelmann l-a 
rugat pe prim-rabinul CEO, Shraya Kav, 
să rostească rugăciunea de pomenire şi 
pentru liniştea sufletească a celor care au 
construit această sinagogă, dar astăzi nu 
mai sunt printre noi.

În continuare, ing. Ilie Bolojan, prima-
rul Oradei, a dezvăluit în premieră pentru 
cei prezenţi un proiect mult mai mare 
în zona respectivă, intitulat „Piaţa Con-
cordiei”, care va avea în centru această 
sinagogă, flancată la doar câţiva paşi de 
o biserică ortodoxă şi de una reformată, 
pe lângă mai multe obiective, păstrând 
ideea de a înfrumuseţa municipiul.

Preşedintele Consiliului Judeţean, 
Sandor Pasztor, a vorbit despre implica-
rea directă şi indirectă a CJ, prin Muzeul 
Ţării Crişurilor, din subordinea Consiliului 
Judeţean, şi buna colaborare cu etniile şi 
religiile din Judeţul Bihor, cu deosebită 
atenţie pentru Comunitatea Evreilor, 
greu încercată de vicisitudinile istoriei. 
În încheierea cuvântului său, Sandor 
Pasztor i-a oferit înaltului diplomat o carte 
despre istoria oraşului Oradea, un volum 
complex în limba maghiară, în care este 

inclusă şi această clădire – Sinagoga 
„Aachavas Rein”. 

Oaspetele şi-a exprimat satisfacţia 
că a fost prezent la desfăşurarea acestui 
eveniment şi a împărtăşit bucuria realiză-
rilor din acest oraş, remarcând atmosfera 
sănătoasă de colaborare şi implicare 
comună. Ambasadorul Hans Klemm a 
adresat în discursul său felicitări pentru 
efortul şi implicarea preşedintelui Felix 
Koppelmann şi a conducerii autorităţilor 
locale. „Ar trebui să felicităm administraţia 
acestui oraş pentru munca extraordinară 
pe care a făcut-o, pentru restaurarea cen-
trului oraşului şi nu numai. A făcut o treabă 
extraordinară, este cu siguranţă unul din-
tre cele mai frumoase oraşe din România”, 
menţionând de altfel că a mai fost de patru 
ori în Oradea şi că s-a îndrăgostit de acest 
oraş de la prima vedere. Diplomatul a ţinut 
să menţioneze că sprijinirea culturii şi a 
eforturilor de recuperare a istoriei a fost 
una dintre coordonatele mandatului său, 
iar susţinerea pe care a acordat-o tuturor 
activităţilor de acest fel este „un semn al 
respectului profund pe care Ambasada 
SUA, Congresul şi poporul american îl au 
pentru cultura din România”.

În încheiere, Hans Klemm a spus că 
se află la finalul mandatului şi părăseşte 
cu tristeţe România. „Am venit cu bucurie 
aici, iar în cei patru ani în care am servit 
ţara conducând Ambasada de la Bucu-
reşti am apreciat căldura, frumuseţea şi 
energia ei”. Nu a omis să mulţumească tu-
turor, inclusiv lui Mark Gittenstein, pentru 
succesul acestui proiect. De asemenea, 
a asigurat întreaga asistenţă de sprijinul 
total şi pe viitor la solicitările orădenilor. 

După trecerea în revistă a exponate-
lor din incintă, în cadrul unei conferinţe, 
Hans Klemm a răspuns întrebărilor elitei 
presei locale (la nivel de redactori şefi 
sau adjuncţi) precum şi ale televiziunilor 
locale şi centrale. 

Concepţia dotării şi expunerii obiec-
telor din muzeu aparţin Angelei Lupşe, 
directoarea Muzeului Cetăţii şi Munici-
piului Oradea.

La reuşita acestei întâlniri nu putem 
să nu amintim contribuţia lui Mihai Jurcă, 
preşedintele Asociaţiei pentru Promova-
rea Turismului din Oradea (APTOR), care 
a asigurat traducerea pentru ambasador 
pe toată durata evenimentului.

Invitaţie acceptată cu plăcere şi recunoştinţă… Oradea

Începând din 21 august 2019, vizitatorii 
Muzeului Naţional de Artă din Cluj sunt 
întâmpinaţi de bustul lui Ervin Ditrói, am-
plasat în prima sală de la etajul Palatului 
Bánffy.  Este o restituţie cu atât mai impor-
tantă, cu cât fondatorul şi primul director al 
instituţiei – destituit brusc şi în mod abuziv 
în 1967 – a fost ignorat mai bine de cinci 
decenii de către diriguitorii de mai târziu 
ai muzeului şi ai culturii clujene. 

Ervin Ditrói, supravieţuitor al Holo-
caustului, a fost numit director al Muzeului 
de Artă clujean în 1950, iniţial „cumulând” 
funcţia de conducere cu cea de custode 
şi… portar. De-a lungul celor 17 ani cât 
a ocupat această funcţie, profesorul şi 
istoricul de artă Ervin Ditrói s-a dovedit nu 
numai un specialist competent şi erudit, ci 
şi un excelent organizator, care a alcătuit 
şi a sistematizat colecţia de bază – multe 
dintre operele de artă fiind salvate din 
castelele şi conacele devastate de război 

– şi a îmbogăţit-o sistematic prin achiziţii 
valoroase. După destituirea din funcţie, Er-
vin Ditrói a funcţionat ca profesor de istoria 
artei şi estetică, iar în anii 1980 s-a stabilit 
în Israel, unde s-a stins din viaţă în 2009. 

Bustul lui Ervin Ditrói a fost creat de 
fiul său, sculptorul Thomas Ditrói (1950-
2012), care s-a născut în acelaşi an cu 
muzeul de artă clujean şi a copilărit în 
sălile baroce ale Palatului Bánffy, a doua 
casă a tatălui său. Sculptura a fost donată 
muzeului de către familia Ditrói, exact la 
10 ani de la decesul lui Ervin Ditrói.

Dezvelirea bustului a avut loc în cadrul 
Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, Ervin 
Ditrói fiind un adevărat spirit transilvănean, 
integrat atât în cultura română, cât şi în 
cea maghiară. Figura sa a fost evocată de 
istoricul Lucian Nastasă-Kovács, actualul 
director al Muzeului Naţional de Artă din 
Cluj, care a precizat că Ervin Ditrói şi-a 
regăsit locul în incinta instituţiei pe care a 
fondat-o şi a condus-o cu dăruire şi com-
petenţă şi că, de acum înainte, bustul său 
va rămâne mereu aici. Publicistul Zoltán 
Tibori-Szabó a vorbit despre istoricul de 
artă şi directorul fondator, în timp ce Béla 
Ledniczky – artist plastic şi magician – l-a 
evocat pe omul Ervin Ditrói, prietenul plin 
de imaginaţie şi umor.

La eveniment a fost prezentă şi Anca 
Ditrói, nora directorului fondator, care 
a povestit despre procesul de creaţie 

a portretului, precedat de nenumărate 
discuţii între tată şi fiu, care s-au soldat 
cu o lucrare despre care Ervin Ditrói a 
exclamat: „E un portret în care mă recu-
nosc!” În acele momente, nici unul dintre 
cei doi nu şi-a imaginat că acest bust avea  
să-şi găsească locul în ambianţa Muzeu-
lui Naţional de Artă din Cluj.  Din păcate, 
nici unul nu a mai apucat să fie prezent la 
acest eveniment.

Imbar Solomon, fiica lui Thomas Di-
trói, le-a împărtăşit celor prezenţi câteva 
amintiri despre bunicul ei şi – la fel ca la 
vernisajul expoziţiei tatălui ei, care a avut 
loc în luna mai 2019  – a interpretat la flaut 
o suită de Johann Sebastian Bach.

ANDREA GHIŢĂ

Ervin Ditrói, fondatorul Muzeului de Artă din Cluj, 
şi-a recăpătat locul cuvenit

Cluj

Satu Mare

(Urmare din pag. 9)

Bust E. Ditrói, de Th. Ditrói



12  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 544-545 (1344-1345) - 1 – 30 Septembrie 2019

Zubin Mehta,  
la concertul  

de adio
În seara zilei de 13 iulie, iubitorii de 

muzică din Israel s-au adunat în parcul 
Yarkon, din Tel Aviv, pentru a participa la 
ultimul concert al dirijorului Zubin Mehta, 
care timp de 50 de ani s-a aflat în frun-
tea Orchestrei Simfonice a Israelului. A 
fost o despărţire plină de emoţie. Parcul 
a fost plin de tineri şi vârstnici, care s-au 
ridicat cu toţii în picioare când dirijorul 

carismatic, în vârstă de 83 de ani, a 
deschis concertul cu melodia imnului 
naţional Hatikva.

Ron Hulda, primarul Tel Avivului, a 
arătat că Mehta, de origine indiană, „a 
scris o parte a istoriei Statului Israel”. 
El l-a numit pe dirijor „bijuteria coroanei 
vieţii culturale israeliene”. În cei 50 de 
ani de activitate, Mehta  a format şi a 
influenţat dezvoltarea Orchestrei Filar-
monice a Israelului. În 1969 Mehta a fost 
numit consilier muzical al Filarmonicii, în 
1977 dirijor, iar în 1981 director pe viaţă.

„Când mi-am început activitatea 
în Israel, toţi membrii orchestrei erau 
de două ori mai în vârstă ca mine, iar 
acum sunt de trei ori mai tineri”, a spus 
el, cu umor, când şi-a amintit debutul  
din 1961.Talentul lui de dirijor a fost 
apreciat de-a lungul anilor de către 
criticii muzicali şi a fost reconfirmat în 
acest ultim concert. Fiind şi un foarte 
talentat dirijor de operă, el s-a orientat 
pentru acest concert către muzica de 
operă şi a invitat o serie de cântăreţi de 
operă cunoscuţi pe plan internaţional, 
care s-au aflat într-un turneu în Israel, 
interpretând la Ierusalim şi la Tel Aviv, 

ing. EMil RoSnER:

Tot mai mulţi membri ai comunităţilor se duc în taberele CIR

Dr. Vasile Dub, inginer de profesie, îşi termină în curând cel de-al 
doilea mandat în fruntea comunităţii, una nu foarte mare, dar nici 

mică. Membrii, sau cel puţin o parte dintre ei, cu care am stat de 
vorbă, speră că va accepta şi un al treilea mandat. Vasile Dub este 

o personalitate complexă, interesele sale se extind de la fizică la 
religie, de la caricaturi la schiţe umoristice, martore fiind volumele de 

grafică şi proză. O expoziţie de caricaturi a fost prezentată în holurile JCC 
Bucureşti, i-a apărut un al doilea volum de caricaturi, de asemenea i s-a 

lansat şi unul dintre volumele de schiţe, al doilea aşteptând să fie tipărit. Dacă am 
amintit interesul pentru religie, este de menţionat relaţia excelentă a comunităţii 
din Târgu Mureş cu schitul de la Stânceni, o mănăstire de călugăriţe catolice, a cărei 
maică superioară, Maica Eliana, provine din Franţa. Dar cea mai mare mândrie a 
lui Vasile Dub şi a întregii comunităţi este Muzeul dedicat istoriei evreilor din Târgu 
Mureş şi din zonele înconjurătoare. Despre toate acestea şi alte subiecte ne-a vobit 
într-un dialog preşedintele comunităţii.

„Muzeul este mândria comunităţii“
Interviu cu dr. VaSilE dub, preşedintele CE Târgu Mureş

– Ce ne puteţi spune în plus despre 
muzeu, copilul dv. de suflet?

– An de an căutăm să-l îmbogăţim, 
atât cu fotografii, cât şi cu obiecte. Ultima 
noastră realizare este „colţul de vineri 

seara”, unde am expus o cupă pentru vin 
şi o hala, alături de un sfeşnic, pentru a 
scoate în evidenţă importanţa Şabatului 
în viaţa evreilor. Plecând de la succesul 
neaşteptat înregistrat în „Noaptea mu-
zeelor”, când ne-am trezit cu sute de 
vizitatori, am decis să edităm nişte pliante 
îmbogăţite şi, cu timpul, la iniţiativa Fede-
raţiei, să introducem şi sistemul biletelor, 

atât pentru vizitarea muzeului, cât şi a Si-
nagogii. O altă problemă pe care vrem să 
o rezolvăm este angajarea permanentă a 
unui  ghid cu cunoştinţe de limbi străine 
şi de iudaism. Am şi avea persoana, care 
acum lucrează ca voluntar, totul este să 
căpătăm aprobarea să o angajăm. Ca 
voluntar lucrează şi un membru al condu-
cerii, istoric de meserie, prof. Gheorghe 
Diamantstein, pentru care muzeul este, 
de asemenea, copilul lui de suflet.

– Aţi inaugurat de curând un monu-
ment (cel de-al doilea) în memoria evre-
ilor deportaţi din Târgu Mureş.

– Da, acest monument se află în 
locul fabricii de cărămizi, unde s-a aflat 
ghetoul. Despre inaugurare am relatat în 
R.E. A fost un fel de inaugurare neoficia-
lă, deoarece au fost prezente persoane 
deportate sau descendenţii lor, veniţi din 
Israel, care au contribuit material la ridi-
carea monumentului. Dar noi aşteptăm o 
ultimă aprobare de la Ministerul Culturii 
şi, după ce o vom primi, vom face o altă 
inaugurare, oficială, poate în octombrie, 
de Ziua Comemorării Victimelor Holo-
caustului din România.

Vreau să amintesc aici şi inventa-
rierea mormintelor din cimitir. Au fost 
fotografiate şi descifrate monumentele 
funerare şi plasate pe site-ul comunităţii. 
Aşteptăm însă ca Federaţia să lanseze 
un program unitar pe un site comun în 
care descendenţii, fie din România, fie din 
străinătate, să-şi poată găsi mormintele 
celor apropiaţi.

Apropiindu-se sfârşitul sezonului turistic şi cunoscând 
cele trei centre CIR unde se oferă instruire şi recreere 
paticipanţilor, am vrut să cunoaştem care este situaţia 
concretă în acest domeniu. De aceea ne-am adresat 
ing. Emil Rosner, şeful acestui oficiu. Preocuparea de-
osebită a şefului CIR nu se explică numai prin sarcina 
profesională pe care o îndeplineşte aşa cum prevede 
„fişa postului”, ci şi prin ataşamentul, dragostea faţă de 
cele trei centre pe care le păstoreşte: Cristian, Eforie 
şi Borsec, iar pentru acesta din urmă are sentimente 
deosebite.

Numărul celor care vor să-şi petreacă conce diul sau 
zilele libere creşte din an în an, ne-a spus Emil Rosner. 
Sezonul din acest an a fost foarte bun, cu peste 2000 
de turişti şi încă nu punem punct deoarece, după cum 
se ştie, CIR Cristian funcţionează tot anul. Interesul nu 
se datorează numai frumuseţilor naturii sau taberelor 
tematice care se organizează, ci şi condiţiilor din ce în 
ce mai bune, prin investiţiile făcute de către Federaţie. 

Borsecul a găzduit în acest an trei tabere organizate 
de comunităţile din Oradea şi Iaşi. Cele două tabere de 
la Oradea au fost dedicate supravieţuitorilor (cu sprijinul 
DASM) şi celor din „old generation”. Organizate de ani 
de zile de Cornelia Rosenzweig, responsabila „generaţiei 
de aur” a comunităţii orădene, cu participare „naţiona-
lă”, ele s-au dovedit nu numai de odihnă, prin  excursii, 
plimbări în natură, vizitarea unor locuri din împrejurimi, 
ci şi educative, prin conferinţele care au fost ţinute, pe 
diferite tematici, mai ales evreieşti. 

O tabără tradiţională este şi cea de la Iaşi, organizată 
de ing. Martha Eşanu, de asemenea cu un program 
bogat, aşa cum reiese din articolul scris de domnia-sa 
în acest număr al revistei. De-acum, la Borsec s-au 

creat grupuri de „fani” care, încântaţi de natură, dar şi 
de  condiţiile oferite, se întâlnesc an de an, venind din 
multe comunităţi. 

În fiecare an, situaţia devine mai bună, a arătat ing. 
Emil Rosner. Anul acesta au fost efectuate o serie de 
reparaţii la vilă şi au fost înlocuite saltelele vechi şi ca-
napelele din hol. Despre personalul plin de amabilitate, 
calitatea serviciilor (familia Pop şi ceilalţi angajaţi) nici 
nu ar fi trebuit să ne vorbească interlocutorul nostru, 
turiştii au constatat personal. De altfel, această trăsă-
tură, aceste calităţi ale personalului sunt prezente şi în 
celelalte două locuri – Eforie Nord şi Cristian – eforturile 
şi amabilitatea  familiei Turoi şi ale Mihaelei Bîcleşan 
fiind binecunoscute.

Vila „Mira” de la Eforie Nord, ne-a relatat Emil Rosner, 
a găzduit cinci tabere, dar, ca de altfel şi la Borsec, au 
venit şi persoane individuale, membri ai comunităţilor 
care doreau să petreacă câteva zile la mare. Vila este 
modernizată, cu condiţii excelente dar, sub îngrijirea ing. 
Rosner, s-au făcut şi anul acesta lucrări de reparaţii ale 
instalaţiilor sanitare şi igienizare. Cei care vin la „Mira” 
se pot bucura şi de un spaţiu  de odihnă şi de joacă 
nou creat, lângă vilă, precum şi de terasa refăcută şi 
reamenajată.

Cel mai activ este centrul „Yahad”  de la Cristian, a 
subliniat interlocutorul nostru. Aici sezonul ţine tot anul, 
spre deosebire de Borsec (iulie-septembrie), Eforie 
(mai-septembrie). De menţionat că  „Yahad” este dedicat 
taberelor, astfel că în acest an  numărul lor a ajuns la 23. 
Aici, persoanele nu pot veni decât în grupuri de minimum 
10.  Multe dintre tabere sunt tematice, se organizează 
şcoli de vară, ca de pildă cea a CSIER, altele sunt tabere 
pentru copii, pentru familii, pentru generaţia mijlocie şi 

vârstnică şi multe altele. Este o viaţă activă şi interesantă 
pentru care lumea „se bate”. Şi aici, ca şi în celelalte 
două locuri, condiţiile sunt foarte bune şi an de an se 
fac îmbunătăţiri. CIR Cristian este cunoscut şi datorită 
faptului că în fiecare an se organizează revelionul, iar 
la Eforie – o tabără de Şavuot. La aceste centre au loc 
şi diferite activităţi ale Federaţiei, inclusiv şedinţe ale 
Consiliului de Conducere sau ale Comitetului Director.

Emil Rosner ne-a relatat şi despre legăturile pe care 
le are cu comunităţile pentru a face cunoscute aceste 
centre, afirmând că ar fi bine să le cunoască toţi membrii 
comunităţilor. CIR este prezent pe site-ul Federaţiei şi pe 
Facebook, se trimit în fiecare an scrisori către comuni-
tăţi, dar ar trebui ca preşedinţii să se implice în această 
activitate de atragere către cele trei centre.

Condiţiile din ce în ce mai bune în aceste locuri de 
recreere şi instruire se datorează din punct de vedere 
material eforturilor Federaţiei, sprijinului acordat, înţe-
legerii faptului că aceste centre servesc oamenii, idei 
susţinute de preşedintele FCER, dr. Aurel Vainer, şi 
de vicepreşedintele Ovidiu Bănescu, a subliniat Emil 
Rosner. Fără doar şi poate, şeful CIR are meritul de a 
menţine entuziasmul pentru păstrarea şi îmbunătăţirea 
condiţiilor centrelor, el înţelegând foarte bine menirea, 
rolul acestora. Dar, spune el, trebuie să ai în jurul tău şi 
un colectiv care să te susţină, să te ajute şi chiar dacă 
cel de la CIR este mic – Iolanda Seinberg şi Alecs Bru-
cher – împreună pot să facă lucrurile să meargă bine. Şi 
opiniile celor care şi-au petrecut concediul la unul dintre 
cele trei centre (cum este şi semnatara acestor rânduri) 
confirmă aserţiunea.

EVA GALAMBOS

– Ce proiecte aveţi pentru membrii 
comunităţii?

– Ca să-i atragem mai mult pe tineri, 
atât evrei cât şi prieteni ai lor, vrem să 
organizăm un fel de club de socializare. 
Avem spaţiu chiar într-o clădire din curtea 
Sinagogii, unde am putea aranja nişte 
mese, fotolii, să facem o bibliotecă, să 
avem CD-uri cu muzică, filme, adică un 
loc unde toată lumea să se simtă bine. 
Mai este şi această curte frumoasă. Mă 
gândesc să invit o formaţie de klezmeri, 
nu numai pentru concert, ci şi pentru o 
seară de dans, cu grătar şi băuturi răco-
ritoare. Cred că am avea succes.

În ceea ce priveşte Generaţia de Aur, 
la ora actuală avem 29 de supravieţuitori 
asistaţi. Deşi birocraţia ne ia mult timp, 
până acum ne-am descurcat cu îngrijirea 
la domiciliu cu cele 12 persoane la aju-
torul gospodăresc şi cu asistenţii sociali. 
Ne mai vin ajutoare şi de la o fundaţie 
scoţiană, cu care avem de cel puţin două 
decenii relaţii foarte bune.

Încercăm să menţinem viaţa religi-
oasă. Chiar dacă de Şabat nu avem 
întotdeauna minian, noi, cei care ne adu-
năm, dezbatem pericopa pe săptămâna 
respectivă sau alte probleme legate de 
religia mozaică şi vreau să vă spun că 
sunt discuţii foarte interesante, cu toţii ne 
îmbogăţim cunoştinţele. 

În încheiere, ca semn al recunoaşterii 
de către autorităţile târgu-mureşene a 
valorii intelectualilor evrei, în toamnă 
Primăria oraşului va acorda titlul „Pro 
Urbe” artistului fotograf Erdélyi Laló,  
personalitate remarcabilă în domeniul 
fotografiei artistice. La ora actuală, el 
trăieşte la Budapesta, dar sperăm că va 
veni la festivitate.

– Vă mulţumesc.

A consemnat 
EVA GALAMBOS (Continuare în pag. 13)

E.G.

Z. Mehta la concertul de adio
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ritualul tradiţional. Îmbrăcate în haine 
de sărbătoare, micuţele şi-au acoperit 
capul cu voal albastru, după care au 
aprins trei lumânărele (de fapt, nu ele au 
aprins lumânările – nu au voie să umble 
cu focul –, dar au ajutat-o pe mămica lor 
să o facă). Au urmat 3-4 gesturi largi, 
ca o îmbrăţişare a lumânărelelor, şi-au 
acoperit ochişorii cu palmele şi s-a auzit 
clar binecuvântarea ”... aşer le adlik ner 
şel şabat”. În continuare ne-au servit 
un degetar de vin israelian, desigur, cu 
binecuvântarea „...bore pri agafen”. Apoi, 
după ce s-au spălat pe mânuţe, a urmat 
şi binecuvântarea Halei „... amoţi lehem 
min Haareţ”, fiecare dintre noi primind o 
bucată din Hala dulce.

În final, Hana a butonat ceva la tele-
fonul mobil al mămicii, până a găsit melo-
dia căutată şi cele trei fetiţe ne-au oferit 
nouă , „bunicuţilor”, un frumos minirecital 
de cântece şi dansuri israeliene. Aplauze 
entuziaste au răsplătit seriozitatea şi 
talentul evident al copilaşelor.

E momentul să adresăm felicitări şi 
calde mulţumiri doamnei Risha Deutsch 
– mămica despre care a fost vorba – şi, 
bineînţeles, lui Miriam, Hanei şi Sarei, 
pe care le aşteptăm şi la alte sărbători 
mozaice.

Ce să admirăm mai mult? Ydishe 
kinder sau a ydishe mame?

POMPILIU STERIAN

un alt fel de . . .  cabaret

Vara faptelor bune 

Ydishe Kinder
La Căminul Rosen sărbătorim în 

fiecare vineri seară, cu mare bucurie, 
Kabalat Şabat. De data aceasta, însă, a 
fost ceva cu totul deosebit. Ceremonialul 
a fost oficiat simultan de trei persoane: 
Miriam, Hana şi Sara. Prima e mare, 
are deja şapte anişori, celelalte două, 
gemene, sunt mai mici, au patru ani şi 
jumătate. Nu am auzit niciodată ca o 
tânără domnişoară să declare „am 26 
de ani ... şi jumătate”; sau ca o distinsă 
doamnă să spună: „am împlinit 62 de 
ani ... şi jumătate”. La copii, însă, e alt-
ceva. Dornici, grăbiţi să ajungă mari, ei 
se bucură de fiecare lună prin care se 
apropie de acest ţel. 

Am fost impresionaţi de cunoştinţele 
dovedite de dragălaşele noastre prietene 
şi de precizia cu care ele au îndeplinit 

Nu intenţionez să mă substitui unui critic de teatru şi film, 
iar cele ce urmează se referă la un spectacol ai cărui prota-
gonişti sunt „actori” neprofesionişti, dar cu nimic mai prejos şi 
cu atât mai demni de admirat pentru eforturile intense depuse 
de aceştia.

În data de 1 septembrie a.c., în faţa unei săli arhipline, la 
Centrul de Teatru Educaţional Replika a avut loc premiera 
spectacolului aniversar RosenKabarett, o producţie a Centrului 
de Artă Comunitară „Vârsta4” în parteneriat cu Asociaţia „Arta 
pentru Drepturile Omului ADO”, şi co-finanţarea AFCN.

S-au împlinit 10 ani de când o echipă interdisciplinară de 
artişti entuziaşti a vizitat Centrul rezidenţial „Amalia şi Şef-rabin 
Dr. Moses Rosen” al F.C.E.R., pentru a-i cunoaşte pe „locatari”, 
inclusiv preocupările lor zilnice, şi a le propune vizionarea unui 
spectacol de teatru. Acesta a fost începutul unui proiect am-
biţios, deosebit de interesant – programul de artă comunitară 
– care, însă,  a necesitat eforturi uriaşe pentru a prinde viaţă. 
Astăzi, după un deceniu de activităţi comune diverse (ateliere 
de story-telling, teatru, dans etc.), artiştii profesionişti şi rezi-
denţii formează un colectiv intergeneraţional închegat, care a 
prezentat deja nouă spectacole cu public. Din echipa iniţială, 
mulţi rezidenţi au trecut la cele veşnice, regretăm şi absenţa lui 
Ioseph Cotnăreanu, căruia starea de sănătate nu i-a mai permis 
să urce pe scenă, dar locul le-a fost luat de cei nou veniţi.

Desigur, cine preferă poate merge la „Moulin Rouge”, întru-
cât în spectacolul de faţă nu veţi vedea niciun număr de French 

Can-Can. În schimb, acesta aduce în faţa privitorului un cu totul 
alt gen de cabaret. Trăiri personale, documente, experienţe de 
viaţă, unele triste, altele mai plăcute, toate presărate cu mici 
note de umor, muzică şi dans, într-un colaj închegat, care te 
emoţionează profund şi care a fost aplaudat la final minute  
în şir. 

Nu vă voi dezvălui mai mult din alcătuirea spectacolului. 
Mergeţi să-l vedeţi, căci nu veţi regreta. Vă veţi convinge că 
viaţa nu se termină nici la 60, nici la 70 şi nici măcar la ... 100 
de ani (Pompiliu Sterian, cel mai vârstnic „actor” pe scenă, 
care urmează să aniverseze în curând 101 ani de viaţă, chiar 
a declarat că se pregăteşte cu mult interes pentru ... următoa-
rea premieră). La sfârşitul spectacolului, directorul Centrului 
rezidenţial, Pavel Alexandru, a oferit câte un Oscar simbolic 
tuturor celor 12 rezidenţi „actori”, remarcabili prin efortul  
depus.

Dintre tinerii profesionişti, deşi au ţinut să fie cât mai discreţi 
în intervenţii, se remarcă printr-o evoluţie plină de graţie Alice 
Monica Marinescu şi Paul Dunca, susţinuţi de acompaniamentul 
vocal şi instrumental al Mariei Sgârcitu. I-am numit doar pe cei 
vizibili. Dar în spate se află o întreagă echipă, sub bagheta regi-
zorală, mânuită cu mult talent şi experienţă de David Schwartz.

„RosenKabarett”, o realizare minunată a  unor oameni en-
tuziaşti şi inimoşi, care încununează o muncă desfăşurată cu 
multă pricepere şi pasiune timp de 10 ani de colectivul „Vârsta4”. 
Felicitări! (D.V.)

La jumătatea lunii iulie, Centrul Co-
munitar Evreiesc din Bucureşti (JCC) 
a organizat Mitzva Day – Ziua Faptelor 
Bune la Căminul Rosen.

Voluntarii şi-au propus să realizeze 
alături de rezidenţii Căminului o serie 
de activităţi creative de lucru manual – 
felicitări 3D, decoraţiuni pe oglinzi şi cutii 
din lemn.

Ploaia a stricat o parte din planuri, dar 
motive de distracţie au rămas destule, 
mi-a spus Adrian Gueron, directorul JCC 
Bucureşti. „Ne-am propus foarte multe 
activităţi astăzi, picnic şi grătar în curte, 
cu sute de oameni, îngheţată şi vată 
pe băţ, hamace şi zone de relaxare şi 
distracţie. Toate aceste activităţi de lucru 
manual am fi vrut să le facem în grădină, 
dar ploaia ne-a împiedicat puţin planurile, 
din păcate. Nu în totalitate, însă. După 
cum vedeţi, facem tot ce putem înăuntru, 
iar atmosfera este foarte frumoasă. Avem 
clătite şi îngheţată şi în interior, iar asta 
pare să fie o atracţie.

Ceva mai devreme am avut la JCC 
o întâlnire cu voluntarii şi împreună am 
realizat nişte felicitări pe care le-am oferit 
acelor rezidenţi de aici, din Cămin, care 
sunt nedeplasabili. În această încăpere 
în care ne aflăm, voluntarii fac acum 
activităţi de lucru manual, decupaj, 
pictură şi decoraţiuni cu rezidenţii care 
sunt deplasabili.

Noi am făcut deja o tradiţie din a ne 
întâlni cu bunicii comunităţii noastre de 
Hanuca şi de Purim. Ne-am spus că nu 
ar strica să facem o nouă tradiţie din 
această Mitzva Day şi între cele două 
sărbători. Pentru că timpul dintre ele 
este destul de îndelungat, am hotărât să 
ne întâlnim şi în timpul verii pentru astfel 
de activităţi. Nu avem nevoie să legăm 

faptele bune de o sărbătoare neapărat, 
ci ne-am spus că ne putem întâlni pentru 
a face fapte bune oricând. De exemplu, 
într-o zi din mijlocul verii”, a mai spus 
Adrian Gueron.

„Astăzi avem aici o zi a binefacerii, 
pentru că mitzva înseamnă faptă bună. 
Înţelesul este însă mult mai larg şi mai 
profund, pentru că nu se referă doar la 
faptă, ci şi la atitudine şi aşa mai departe. 
Din păcate, în societatea contemporană 
– şi asta nu doar la noi, în România –, 
faptele bune sunt tot mai rare. Aşa că 
aceste mitzva days sunt binevenite şi 
este extraordinar că se păstrează aceste 
tradiţii în rândul nostru, al evreilor.

Văd că ni s-au pregătit mai multe 
activităţi, va fi şi un concert 
al domnului Captari, care 
a mai fost pe la noi. Va fi o 
zi de mare veselie”, a spus 
şi venerabilul rezident al 
Căminului Rosen, Pompiliu 
Sterian, prezent la acest 
eveniment.

Fiecare întâlnire cu cei 
dragi este o sărbătoare, aşa 
că atmosfera a fost veselă, 
completată perfect de muz-
ica live oferită celor prezenţi 
de artistul Radu Captari.

GEORGE GÎLEA

tot sub bagheta 
lui Mehta, „Requi-

emul” lui Verdi.
La concertul de adio au participat 

soprana americană Mary Elizabeth Wil-
liams, mezzosoprana rusă Olesia Petro-
va, tenorul american Grigori Kunde şi ba-
sul Oleg Ţibulko, din Republica Moldova. 

Ei au interpretat arii de Puccini, Gounod, 
Verdi, Rossini şi Gershwin. La sfârşitul 
concertului, colegii din orchestră l-au 
aplaudat îndelung pe îndrăgitul dirijor.

Celebrarea, a relatat cotidianul „The 
Times of Israel”, s-a încheiat cu o imensă 
ploaie de artificii, care a umplut cerul Tel 
Avivului.

Zubin Mehta, la concertul de adio
(Urmare din pag. 12)

I. Sabag (stg.) şi P. Sterian
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Planuri de toamnă
După o vară bogată, plină de tabere, 

evenimente şi vacanţe minunate, Cen-
trul Comunitar Evreiesc din Bucureşti 
deschide noul an şi te aşteaptă să îi treci 
pragul.

Indiferent de vârsta ta, ţi-am pregătit 
evenimente care să te ţină aproape de 

comunitate, de familia evreiască. Dintre 
evenimentele începutului de an: Semi-
narul Bereshit, ediţia 19 (3-6 octombrie, 
Ploieşti); Bike Day (27 octombrie); Kes-
het - Ziua Mondială a Studiului Iudaic (17 
noiembrie).

De asemenea, te aşteptăm la unul 
dintre cursurile JCC, ce vor debuta în 
data de 23 octombrie – limba ebraică 
(pentru copii, adulţi, începători, avansaţi), 
limba engleză, cursuri de autoapărare 
– Taekwondo şi Krav Maga, cursuri de 
devoltare personală, sport.  

În curând vei putea solicita şi obţine 

noul card de membru 
JCC, ce îţi va oferi 
participare exclusivă 
l a  e v e n i m e n t e , 
contribuţie redusă de 
participare precum şi 
oferte şi reduceri la 
partenerii noştri.  

Sărbători de toam-
nă frumoase, Şana 
Tova!

ADRIAN  GUERON

Pagină coordonată de 
GEORGE GÎLEA

JCC  
BuCureşti

rOMÂNiA

Familiile cu copii împreună  
la Geoagiu

Tabăra pentru familii de la Geoagiu 
din acest an a adus împreună 120 de 
părinţi, bunici şi copii din 40 de familii, 
marea majoritate din Timişoara, dar şi din 
Oradea, Arad, Satu Mare, Zalău, Focşani 
etc. A fost un eveniment de excepţie, 
unde atât părinţii, cât şi copiii au celebrat 
împreună Şabatul şi Havdala, ieşirea din 
ziua aceasta specială a săptămânii. Sub 
egida şi cu sprijinul FCER şi al JDC s-a 
desfăşurat şi acest program, ca toate 
proiectele mari organizate de evreimea 
din România. 

Excursia la Sibiu, care a cuprins vizi-
tarea centrului istoric şi a Grădinii Zoolo-
gice – destinaţie specială pentru cei mici 
– a fost un moment foarte apreciat. Cea 
mai mică dintre participante, Lia Ilona 
Szekely, de doar trei luni, a fost prezentă 
în toate fotografiile şi la toate activităţile. 
Cei 49 de copii au beneficiat de progra-
me de educaţie evreiască, iar părinţii lor 
s-au bucurat de atenţia organizatorilor, 
care au încercat să le deschidă apetitul 
pentru câteva teme interesante legate 
de iudaism. Ambele grupe de vârstă au 
putut afla despre sărbătorile noastre, 
despre numeroase personalităţi ale lumii 
evreieşti şi despre istoria noastră în Israel 
şi Europa. 

Macabiada a fost, şi de această dată, 
una dintre activităţile cele mai interesante 
de la Geoagiu Băi. De asemenea, petre-
cerile dedicate zilelor de naştere ale unor 
copii au fost prilej de bucurie şi distracţie. 

Familiile s-au simţit minunat împreună, 
iar ultima petrecere, de sâmbătă seara, 
înainte de plecare, a fost un moment de 
neuitat. De la micuţii de 2-3 ani la cei de 
14-15 ani, cu toţii au dansat frenetic, preţ 
de cinci ore, pe muzică israeliană. 

Luciana Friedmann, Ery Pervulescu, 
Tina Sas, Rebeca Barnea, Adina Barnea, 

Liviu Gordea, Laura Smuleac, Cristina 
Schwartz şi Octavia Pichl au realizat un 
program de excepţie, aşa cum s-a putut 
vedea în răspunsurile participanţilor din 
formularele de feedback. Cu siguranţă, 
însă, că toate sfaturile primite vor fi luate 
în seamă pentru toate ediţiile viitoare.

LUCIANA FRIEDMANN

JCC  
tiMişOArA

Tabăra prieteniei
În perioada 8-11 august, JCC Iaşi a 

organizat în localitatea Izvorul Muntelui 
din jud. Neamţ tabăra pentru familii cu 
copii „Mahane Mişpahot”, care a prilejuit 
micilor participanţi, cu vârste de la 2 ani 
la 17 ani, petrecerea  unor zile de neuitat 
în frumosul cadru natural al Masivului 
Ceahlău.            

Activităţile desfăşurate în cadrul 
taberei au fost diverse şi pentru toate 

gusturile. Copiii, dar şi părinţii şi bu-
nicii s-au distrat, s-au jucat şi au avut 
ocazia să înveţe lucruri interesante 
despre istoria şi tradiţiile evreieşti 
de la rabinul Yehoshua Arono-
vich, să confecţioneze brăţari cu 
modele iudaice alături de Rozina, 
să pregătească Hala tradiţională 
pentru Şabat împreună cu Ina sau 
să înveţe cântece tradiţionale cu 
Albert şi Oana. 

Dimineaţa petrecută la Aqua 
Park, concursul de talente, dru-
meţiile pe frumoasele trasee mon-
tane ale  Parcului Naţional Ceahlău, 
precum şi plimbarea cu vaporaşul 
pe lacul Bicaz au fost evenimentele 

care au completat programul taberei şi 
care i-au încântat pe participanţi, de la 
mic la mare.

Încheierea taberei a fost un moment 
nostalgic pentru toată lumea, dar mai 
ales pentru cei mici, aflaţi la vârsta la 

care orice dorinţă se poate îndeplini, 
astfel că organizatorii au pregătit o 
petrecere de bun-rămas, cu multă 
distracţie, cu artificii şi un foc de 
tabără în jurul căruia s-au adunat toţi 
petrecăreţii. 

Pentru cei 77 de participanţi veniţi 
din diferite comunităţi evreieşti din 
Moldova, tabăra a constituit prilejul 
perfect să se întâlnească, să se 
cunoască mai bine şi să lege durabile 
prietenii în frumoasele zile petrecute 
împreună.

SILVIAN SEGAL

O vară plină în comunitate
Lunile iulie şi august au trecut într-un 

mod relaxant, din care nu a lipsit distracţia 
din Tabăra Internaţională de la Szarvas 
pentru membrii tineri.

Generaţia de Aur s-a bucurat din plin 
de timpul liber, ocupat cu ieşiri la diverse 
evenimente culturale locale, cel mai re-
cent fiind concertul de muzică clasică din 
Debrecen, desfăşurat în sinagogă.

Tabăra de la Borsec, dedicată 
Generaţiei de Aur, a avut un succes 
peste aşteptări şi în acest an, membrii 
Comunităţii întorcându-se foarte încântaţi 
atât de serviciile şi condiţiile oferite, cât 
şi de programul interactiv care le-a fost 
pregătit.

N-au lipsit petrecerile cu ocazia săr-
bătoririi zilelor de naştere, a prim-ra-
binului Shraya Kav (72 de ani) şi a lui Gil 
Shimon (78 de ani), iar pe 14 august, în 
compania celor mici, alături de părinţii 

lor, am sărbătorit-o, cu multe baloane 
colorate şi un tort delicios, pe membra 
Comunităţii, Yael Koppelmann (8 ani).

În august, JCC s-a implicat în mobi-
lizarea susţinătorilor echipei naţionale 

de baschet masculin israelian. Membrii 
CEO, alături de rabin, i-au însoţit şi 
i-au încurajat pe tinerii sportivi la toate 
competiţiile desfăşurate în oraşul nostru.  
Echipa de baschet  U18 a reuşit să se 
califice pe locul I în Campionatul Euro-
pean, din cele 24 de echipe naţionale 
concurente din întreaga Europă. 

O activitate intensă în această 
perioadă o presupune pregătirea asiduă 
a  membrilor înscrişi în modulul de con-
vertire la iudaism, care se desfăşoară 
sub îndrumarea atentă a prim-rabinului 
Shraya Kav.

Pe 25 august, la invitaţia Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din Ungaria, 
JCC a organizat o deplasare la a V-a 
Ediţie a Festivalului Ciulent, eveniment 
desfăşurat în cartierul evreiesc din 
Buda pesta. Delegaţia, formată din opt 
membri ai Comunităţii, s-a putut bucura 
de delicioasele reţete de ciulent, preparat 
în mai multe feluri. Organizarea a fost de 
talie internaţională, cu un  program artistic 
extraordinar, dar şi cu produse israeliene 
şi suveniruri cu specific evreiesc.

O altă activitate deosebită şi recreativă 
a fost în data de 27 august, când mem-

brii comunităţii au fost invitaţi în sala 
de evenimente la un recital inedit oferit 
de israelianul Moshe Negel. Timp de o 
oră, artistul a cântat la muzicuţă melodii 
cunoscute din repertoriul evreiesc, fiind 
acompaniat vocal de rabin şi de cei din 
public.

Pentru Roş Haşana, JCC Oradea le 
urează conducerii FCER-CM,  conducerii 
şi echipei „Realitatea Evreiască” dar şi 
tuturor cititorilor fideli un an prosper, plin 
de sănătate, linişte şi realizări. 

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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Cu ajutorul prietenilor Sabra Daici şi 
Cristian Lolea, am ajuns, în sfârşit, la Jed-
wabne, locul teribilului masacru antisemit 
din 1941, făcut cunoscut de Jan Gross în 
2001, prin volumul „Neighbors” (publicat 
şi în limba română la Polirom).

Crima în masă, în care au fost omo-
râţi câteva sute de evrei, fiind arşi de vii  
într-un hambar, a avut loc pe 10 iulie 
1941, în contextul înaintării trupelor ger-
mane în estul Poloniei, controlat anterior 
de sovietici. Înainte, evreii din localitate 
au fost adunaţi în centrul localităţii, bătuţi, 
umiliţi, iar câţiva au fost puşi să dărâme 
statuia lui Lenin, ridicată de sovietici. 

Fragmente din statuie au fost arse îm-
preună cu evreii în hambar.

Noutatea cărţii lui Gross a fost că a 
insistat pe implicarea localnicilor polonezi 
în masacru, negată de istoriografia polo-

neză naţionalistă. „Vecinii” au provocat 
un şoc în Polonia, iar Gross a devenit, 
de facto, persona non grata (am partici-
pat la o conferinţă la Institutul Naţional 
al Memoriei - IPN, din Varşovia, în care 
câţiva din audienţă tropăiau de fiecare 
dată când era pomenit numele lui Gross). 
IPN a făcut ulterior investigaţii conform 
cărora implicarea germană în masacru 
a fost mai mare decât a susţinut Gross. 

Jedwabne este o localitate mică, să-
răcăcioasă, dar îngrijită, cu vreo 2.000 de 
locuitori. Drumul care duce la Jedwabne 
este surprinzător de prost, în condiţiile 
în care majoritatea şoselelor din Polonia 
arată bine şi foarte bine. Pare că drumul 
este ţinut deliberat în situaţia aceasta 
ca să fie descurajaţi vizitatorii să vină în 

acest loc, devenit simbol al ruşinii naţio-
nale poloneze. 

Din comunitatea evreiască de aici a 
rămas un cimitir acoperit de vegetaţie şi 
două monumente de dată recentă, care 
amintesc de crima din 1941. Pe monu-
mentul ridicat pe locul în care se afla ham-
barul incendiat se află următoarea inscrip-
ţie, în polonă şi în ebraică: „În memoria 
evreilor din Jedwabne şi din împrejurimi, 
bărbaţi, femei, copii, gospodari ai acestor 
pământuri, ucişi, arşi de vii în acest loc, la 
10 iulie 1941. Jedwabne, 10 iulie 2001”. 
Un alt monument este la câţiva metri 
distanţă, în incinta Cimitirului Evreiesc 
din Jedwabne. Pe acesta scrie: „Cimitirul 
Evreiesc din Jedwabne, înfiinţat în secolul 
19, locul de odihnă veşnică al evreilor din 
Jedwabne şi împrejurimi în care se află 
mormintele evreilor ucişi la 10 iulie 1941. 
Monument ridicat în memoria lor.”

Cimitirul a fost lăsat anume să fie în-
gropat de vegetaţie. Este greu de circulat 
printre copacii şi tufele dese, iar pietrele 
de mormânt abia se zăresc, din loc în 
loc, acoperite de frunze uscate şi muşchi 
de copac. 

Locul arată într-un mod tulburător 
bătălia dură dintre memorie şi uitare.

ADRIAN CIOFLÂNCĂ

Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

O vizită la Jedwabne

Povestind despre muzeele evreieşti

Muzeul Evreiesc din Moscova

Şcoala de vară 
„Evreii în cultura 

vizuală din 
România” 

– ediţia a V-a
În perioada 4-9 august 2019, la C.I.R. 

Be’Yahad Cristian, judeţul Braşov, a 
avut loc a cincea ediţie a Şcolii de vară, 
intitulată „Evreii în cultura vizuală din 
România” şi organizată de Centrul pen-
tru Studiul Istoriei Evreilor din România 
„Wilhelm Filderman”, din structura FCER-
CM, şi de Centrul de Studii Israeliene 
„Goldstein Goren”, al Facultăţii de Ştiinţe 
Politice din cadrul Universităţii din Bucu-
reşti. Şi în acest an evenimentul a reunit 
profesori (Carol Iancu, Felicia Waldman, 
Adrian Niculescu) şi cercetători (Adrian 
Cioflâncă, director CSIER) în domeniul 
istoriei, specialişti în filosofia culturii 
(Anca Tudorancea, Mihaela Gligor, Florin 
Lobonţ), ştiinţe politice (Mihai Murariu), 
istoria religiilor (Bülent Şenay). Dată fiind 
tematica propusă pentru această ediţie, 
un loc special l-au ocupat prelegerile şi 
atelierele susţinute atât de curatori şi 
istorici de artă (Cosmin Nasui, Carmen-
Hannah Ioviţu), cât şi de artişti (Daniela 
Bălan-Ionescu, artist plastic; Ruth Oren, 
artist fotograf; Maia Morgenstern, actriţă 
şi directoarea TES; Dan-Michael Schlan-
ger, producător de film).

FCER-CM a fost reprezentată de dr. 
Aurel Vainer, preşedinte, şi de Andrei 
Schwartz, doctor în ştiinţe economice, 
membru în Consiliul de Conducere. Dr. 
Aurel Vainer a vorbit despre tradiţia Şcolii 
de vară a CSIER, despre prezenta ediţie, 
axată pe cultura vizuală, care a fost un 
bun prilej pentru a demonta stereotipurile 
antisemite, începând cu cele fizionomice. 
Dr. Andrei Schwartz a lansat un îndemn la 
problematizare, formulare de întrebări şi 
exersarea simţului critic, pentru a contri-
bui la viabilitatea democraţiei româneşti.

Cursanţii acestei ediţii au fost docto-
ranzi în istorie, masteranzi şi absolvenţi 
de master în studii iudaice, istorie, ştiinţe 

politice, relaţii internaţionale, licenţiaţi în 
istoria artei, teatru, filologie, medicină, 
drept, ştiinţe politice, dar şi profesori de 
istorie la nivel preuniversitar, psihologi 
etc. Adrian Cioflâncă a subliniat dinamis-
mul acestor întâlniri în cadrul Şcolii de 
vară, urmată firesc de prietenia intelec-
tuală care se stabileşte între participanţi. 
Efectele sunt vizibile în cultivarea relaţiilor 
CSIER cu cercetătorii externi, sudarea 
echipei existente şi atragerea de noi co-
laboratori – foşti cursanţi care la această 
ediţie au susţinut ei înşişi comunicări sau 
ateliere (Carmen-Hannah Ioviţu, Daniela 
Bălan-Ionescu).

Subiectele abordate au fost diverse: 
reprezentarea temei Holocaustului din 
România – în arte plastice, în film şi tea-
tru, dar şi prin fotografii sau monumente 
–, imaginea Hârlăului evreiesc, imagi-
nea cartierului evreiesc bucureştean, 
reprezentarea evreilor în cinematografia 
orientală, mediul fotografic în Ereţ- 
Israel, figura graficianului Saul Steinberg 
etc. Atmosfera a fost destinsă, rigoarea 
ştiinţifică fiind îmbinată cu modalităţi de 
studiu informal – ateliere de teatru şi de 
arte plastice, proiecţie de film („Îmi este 
indiferent dacă în istorie vom intra ca 
barbari”, regizat de Radu Jude, consul-
tant ştiinţific – Adrian Cioflâncă) urmată 
de o sesiune de întrebări şi răspunsuri. 
Participanţii la Şcoala de vară au primit 
diplome onorifice.

CLAUDIA BOSOI

Deschid o invitaţie la călătorie virtuală 
prin lume şi mai ales prin istoria evreilor şi 
formele ei de prezentare şi reprezentare. 
Vom încerca, în colaborare cu MICER, să 
aducem poveşti, istorii, experienţe despre 
muzee apropiate sau îndepărtate. 

Recent am vizitat Muzeul Evreiesc din 
Moscova şi Centrul Toleranţei, cu ocazia 
conferinţei internaţionale organizate de 
Sefer Center For University Teaching of 
Jewish Civilization (14-16 iulie 2019). A 
fost una dintre părţile cele mai interesante 
ale vizitei la Moscova şi chiar o docu-
mentare pentru alte viitoare expoziţii şi 
soluţii tehnice.

Am regăsit o expunere nouă, interac-
tivă, tehnologizată, aplicaţii educaţionale 
interesante, dar şi similitudini cu alte ex-
poziţii recente europene (recrearea unor 
arhitecturi religioase sau comerciale, 
statuete albe care să dea o interpretare 
tridimensională spaţiului respectiv, filme 
şi hărţi interactive etc). Cea mai mare 
apropiere, din punctul de vedere al con-
ceptului muzeal, pare faţă de Muzeul din 
Polin (Polonia), unul dintre cele mai noi 
proiecte muzeale evreieşti din Europa, 
premiat cu European Museum of the 
Year Award 2016 şi axat pe o citire ludică 
adresată în special copiilor şi tinerilor. 

Şi totuşi, ce se mai poate spune 
diferit astăzi în muzeografie? Citez din 
prezentarea Muzeului de la Moscova: 
„Toate muzeele sunt similare într-o oa-
recare măsură. Adesea este o colecţie 
de articole unite de o temă, care se află 
în spatele vitrinei. Nu poţi spune acelaşi 
lucru despre muzeul nostru. Este diferit. 
Este interactiv. Este dificil să spunem 
cu ce seamănă mai mult, cu un muzeu 
în sensul lui convenţional sau cu unul 
tematic. Expunerea oferă informaţiile 
într-o multitudine de moduri. Este multi-
faţetat. Te înglobează şi îţi intră în minte, 

interacţionează cu simţurile tale datorită 
tehnologiilor audio-vizuale şi computere-
lor de ultimă oră”. 

Desigur, nu putem ocoli în zilele noas-
tre tehnologia, dar sensul expoziţiei stă în 
selecţia tematică excelentă. Impresionea-
ză biografiile artiştilor şi scriitorilor evrei, 
documentate şi ilustrate cu fotografii de 
epocă şi filme, dar partea cea mai impor-
tantă este echipa dinamică de ghizi tineri, 
fluenţi în limba engleză, care răspundeau 
extins la orice întrebare. 

Ceea ce dă o altă citire/interpretare 
expoziţiei este chiar spaţiul în care se 
află. Clădirea este un obiectiv foarte inte-
resant  din punct de vedere architectural, 
care se află în periferia Moscovei, într-o 
fostă zonă industrială. Interiorul este 
foarte generos, amplu, dar lumina este 
preponderent artificială. 

Destinaţia iniţială a fost de depou 
de autobuze, construit de arhitectul K. 
Melnikov în 1928. El face parte dintr-un 
ansamblu legat de avangardă, promovat 
prin trasee speciale (The Constructivist 
Project, do_co.momo_ru). Clădirile 
avangardiste din Moscova au apărut în 
centru dar şi la periferie, ceea ce a fost 
o oportunitate pentru grupul constructi-
viştilor – aceea de a crea noi clădiri, dar 
şi promovarea un stil nou de viaţă. Aşa 
au apărut lângă Facultatea de Transport 
şi Inginerie a Universităţii de Stat din 
Moscova noi institute, depozite, staţii 
de tramvai şi alte mijloace de transport. 
Depoul de autobuze (Bakhmetevsky Bus 
Garage, din strada Obraztsova) trebuia 
să găzduiască o serie de autobuze achi-
ziţionate din Anglia de la Leyland Society. 

Konstantin Stepanovich Melnikov 
(1890-1974) este o figură foarte intere-
santă a istoriei arhitecturii avangardiste 
din Rusia, asociat cu grupul Constructi-
viştilor, care a lucrat intens în perioada 
1923-1933, dar a refuzat să se conforme-
ze arhitecturii staliniste şi a rămas până 
la sfârşitul vieţii pictor şi profesor. 

Periferia Moscovei era deschisă spre 
modernizarea avangardei. Amprenta clă-
dirii este unică, în formă de paralelipiped 
şi nu de dreptunghi, special adaptată 
pentru funcţia de depou şi circulaţia au-
tobuzelor. În lateral, ferestrele circulare 
alternează cu ferestre pe toată lungimea, 
iar sus aerisirea se putea face prin re-
tragerea fiecărei jumătăţi a acoperişului. 
Soluţiile tehnice sunt perfect integrate şi 
astăzi. 

Muzeul Evreiesc din Moscova oferă 
un exemplu reuşit de adaptare la peri-
ferie, de reconfigurare, dar şi de folosire 
şi refolosire a unei arhitecturi utilitare 
avangardiste. 

ANCA TUDORANCEA

Invitaţie la MICER
La trei luni de la inaugurarea Muzeului 

de Istorie şi Cultură a Evreilor  
din România (MICER), relansăm 

invitaţia de a ne vizita în Cartierul 
Evreiesc, pe strada Mămulari, 3

Misiunea noastră
Prin noua expoziţie a Muzeului de 

Istorie şi Cultură a Evreilor din România 
(MICER), echipa de cercetători şi muze-
ografi îşi doreşte ca vizitatorii să afle şi 
să înţeleagă, printr-o explorare vizuală, 
bogată în imagini, ce înseamnă viaţa 
evreiască în România, ce face ca o casă 
să fie evreiască, ce paşi importanţi trăiesc 
membrii unei familii de la Brit (naştere) la 
Bar şi Bat Mitzva, la şcoală, la nuntă, ce 
traseu cronologic a avut istoria identităţii 
evreieşti cu momentele ei cele mai impor-
tante din cultura şi civilizaţia românească 
şi iudaică. Expoziţia povesteşte, într-un 
limbaj contemporan, momente impor-
tante din ciclul vieţii evreieşti, momente 
importante din contribuţia evreilor la 
construirea României moderne. Scopul 
nostru este de a construi poduri peste 
necunoaştere, de a distruge bariera 
ignoranţei  şi de a redescoperi împreună 
drumul comun al umanităţii. 

Tema centrală
Tema centrală este viaţa de familie, 

ce înseamnă să fii evreu în România 
de-a lungul secolelor. La stânga, parterul 
Muzeului găzduieşte expoziţia De la ştetl 
la oraş, cu detalii despre viaţa evreilor 
pe aceste meleaguri, lumea domestică, 
cu obiceiuri şi sărbători anuale, cu amin-
tirile, tradiţiile, valorile şi codul etic al 
mişpuhei (familiei, ebr.). Sunt imagini şi 

(Continuare în pag. 26)

CARMEN HANNAH IOVIŢU

Zona în care au avut loc atrocităţile 
(10.07.1941)

Locul crimelor a fost reconstituit  
cf. documentelor din dosar
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Clamăm de multe ori acest lucru şi cei 
care suntem „băştinaşi” de pe aceste me-
leaguri ne lăudăm mereu cu aceste atri-
bute. Prima ediţie a Festivalului „Shalom 
Ierusalim”, desfăşurat la 1 septembrie în 
coloratul Parc Botanic din Timişoara, a 
demonstrat, dincolo de vorbe, cât de spe-
cial şi real este acest fapt! Peste 15.000 
de timişoreni „au invadat” micul Ierusalim 
improvizat, plini de bunăvoinţă, de interes 
autentic, zâmbitori şi pozitivi. Comunita-
tea Evreilor din Timişoara, cu ai săi 70 de 
voluntari, a oferit un program profesionist, 
desfăşurat pe tot parcursul zilei. Federa-
ţia Comunităţilor Evreieşti din România, 
JDC România, Comunitatea Evreilor din 
Timişoara, cu sprijinul de excepţie al 
Consiliului Judeţean Timiş, al Asociaţiei 
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Tu-
rismului Timiş, al Primăriei Timişoara şi 
al multor sprijinitori şi sponsori, au adus 
o bucurie autentică, la nivel local, pe tot 
parcursul zilei. Nu e de prisos de spus că 
în aceeaşi zi la Timişoara aveau loc alte 
trei mari evenimente în centrul oraşului.

Pe scenă au evoluat o serie de artişti 
şi trupe din ţară şi străinătate, între ele 
existând un liant evreiesc, un substrat 
muzical iudaic, care a fost esenţial. De la 
Erella Cohen, din oraşul israelian Ariel, la 
dirijorul corului comunităţii din Timişoara, 
Alexandru Fischer, la componenţii tru-
pelor Haverim şi Hora, în veşmintele lor 
alb-albastre, de la fraţii Moldovan, Iulia, 
tânăra harpistă care a cucerit din nou 
asistenţa, şi Traian, un pianist care are o 
magie a clapelor aparte, potrivit în orice 
concert, la fraţii Nanu, Michaela şi Iacob, 
excepţionali dansatori, toţi cei prezenţi pe 
scenă au vrăjit realmente publicul, care 
nu s-a dus spre umbra copacilor nici la 40 
de grade Celsius. Venită special pentru 
acest eveniment, Julia Semenova, din 
Germania, a cucerit publicul cu arcuşul ei, 
acompaniată la pian de Roxana Ardelean.

Seara i-a aparţinut Maiei Morgen-
stern, iar parcul a fost atât de plin cum nu 
ne-a fost dat să-l vedem vreodată! Peste 

6.000 de persoane au aclamat-o pe ea 
şi pe excepţionalii artişti din Orchestra 
Teatrului Evreiesc de Stat. Muzică evre-
iască autentică, limba idiş, joc scenic, 
dans, euforie – toţi au fost cuprinşi de 
verva unică şi de căldura actriţei. S-a 
dansat în public şi s-a dansat pe scenă. 
Cantorul Baruh Finkelstein, oficiantul 
celei mai importante sinagogi din Sankt 
Petersburg, a încântat, de asemenea, 

asistenţa cu melodii evreieşti tradiţionale. 
Câteva doamne nostalgice îi fredonau, 
cucerite iremediabil, versurile melodiilor 
din limba rusă, iar membrii comunităţii au 
cântat împreună cu el versurile pe care 
le cunoşteau.

Conferenţiarii zilei – ÎPS Ioan Selejan, 
Mitropolitul Banatului, deputatul FCER, 
Silviu Vexler, profesorul dr. Victor Neu-
mann, Rabinul Zvika Kfir şi Consulul 
Onorific al Spaniei la Timişoara, Jose 
Miguel Vinals Arino – au adus în faţa pu-
blicului secvenţe de iudaism, de cultură 
şi istorie evreiască. În momentul intrării 
liderului ortodoximii bănăţene s-a lăsat 
o linişte plină de respect în tot parcul. 
Silviu Vexler, deputatul care a promo-
vat deja atât de multe legi în beneficiul 
evreimii din România, a fost acompaniat 
de deputatul Uniunii Sârbilor, Slavoliub 
Adnagi. Culorile unice ale Ierusalimului 
şi fascinaţia sa au fost redate cu talent 

de cei doi conferenţiari.
Un Zid al Plângerii în miniatură a atras 

sute de persoane, care şi-au lăsat dorin-
ţele imortalizate pe foi de hârtie. Acestea 
vor fi duse, aşa cum s-a promis, la Zidul 
autentic din Ierusalim. Maestrul Ştefan 
Popa Popa’s a realizat sute de caricaturi, 
în mod absolut benevol, iar studenţii lui 
au continuat până târziu în noapte mun-
ca sa. Într-un cort imitând o sinagogă 

reală, rabinul Zvika Kfir a răspuns celor 
interesaţi, iar oamenii au avut şansa să 
afle de la o sursă autorizată despre valo-
rile universale ale iudaismului. Celelalte 
corturi – Sărbători Evreieşti, Caligrafie 
Ebraică, cel aparţinând proiectului euro-
pean Rediscover, Literatură Evreiască, 
Arte şi Meşteşuguri şi cel care a prezentat 
Comunitatea Evreilor Timişoara – au fost 
sub plăcutul asediu al participanţilor pe 
tot parcursul zilei. Toboganele imense 
au încântat sute de copii, care apoi au 
beneficiat de picturi faciale dintre cele 
mai vesele şi inspirate.

Tururile în „Timişoara evreiască”, 
realizate de arhitectul Gabriel Szekely şi 
de ghidul profesionist Alexandra Irimia, 
s-au bucurat de un real succes.

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu,  
în cuvântul său de pe scena festivalului a 
vorbit despre importanţa acestui moment 
pentru Timişoara şi a remarcat locul  

ComunitAt i

Ziua 
Europeană  

a Culturii Iudaice
Pentru al treilea an consecutiv, Fun-

daţia Leolam a organizat la Moineşti Ziua 
Europeană a Culturii Iudaice, punând 
acest oraş pe harta celor unde s-a săr-
bătorit această zi.

Datorită faptului că în luna iulie s-au 
finalizat lucră-
rile de reno-
vare a casei 
funerare de 
la  C imi t i ru l 
Evreiesc din 
Moineşt i  de 
către Federa-
ţia Comunită-
ţilor Evreieşti 
din România 
şi S.C. Serna 
Trust SRL – 
Moineşti (exe-
cutantul lucră-
rii), această zi 
s-a desfăşurat într-un cadru nou, ca 
într-un minimuzeu. Astfel, pe shtender-uri 
au fost puse articole despre istoria evre-
ilor din Moineşti, despre limba şi teatrul 
idiş. Am oferit vizitatorilor ceva care să le 
amintească de această vizită (material 
trimis de către Robert Schorr, directorul 
Departamentului de Cultură, Istorie, Artă, 
Media al FCER). 

Şi pentru că anul acesta se împlinesc 
30 de ani de la apariţia la Ierusalim a 
cărţii „O legendă vie, Moineşti”, am pus 
la dispoziţie şi cele două cărţi scrise în 
română de Solomon Şapira.

 Mulţumim celor care au venit la 
această activitate, mulţumim şi celor 
care din anumite motive nu au putut veni, 
dar ne urmăresc activităţile şi ne susţin, 
şi astfel continuăm să dezvăluim celor 
interesaţi o parte din istoria Moineştiului.

MIHAELA RUSU

Oază de multiculturalitate şi civilizaţie

Moineşti

Timişoara

La Târgovişte funcţionează de 100 de 
ani Şcoala „Smaranda Gheorghiu”, ridica-
tă în urma donaţiei făcute de industriaşul 
evreu Iosef A. Samuil care, în 1915, a 
oferit oraşului un loc de construcţie, un  
teren aferent şi fonduri pentru a se ridica 
o şcoală. În actul de donaţie, el arăta că 
a făcut acest gest filantropic „în dragostea 
mea fără margini ce păstrez luminărei 
poporului şi pe care nu o pot arăta mai 
bine decât revărsând-o asupra copiilor 
lui, asupra căminului unde-şi cultivă min-
tea şi înalţă inima”, drept care donează 
„Primăriei oraşului Târgovişte (...) tot locul 
cu casa şi tot locul arabil în suprafaţă 
de zece mii metri pătraţi, evaluat la lei 
douăsprezece mii plus suma de lei patru 
zeci mii, cu care să se construiască pe 
acest teren un local de şcoală pentru 
copiii din acest oraş, spre a se instala 
şcoala mixtă nr. III”. Dorinţa lui a fost ca 
pe frontispiciul clădirii să figureze numele 
său şi al soţiei sale: „Elisa şi Samuil A. 
Iosef”. În actul de donaţie, Samuil Iosef 
şi-a exprimat unele cerinţe legate de pro-
cesul de învăţământ din această şcoală: 
„Şcoala va fi deschisă tuturor copiilor fără 

deosebire de naţionalitate şi religie, iar un 
număr de şase elevi, copii ai personalului 
strein din fabricile mele, să fie scutit de 
orice taxe şcolare”. 

„Pentru partea practică doresc să se 
înfiinţeze, pe lângă şcoala primară, un 
mic atelier de lucrări manuale, ferărie, 
tâmplărie, noţiuni de agricultură etc., dân-
du-se, în acest fel, un început dezvoltărei 
industriei, agriculturei etc. rezervându-se 
în acest scop o sală anumită. De va fi 
posibil, se va înfiinţa o bibliotecă, sală de 
conferinţe, proiecţiuni etc.”, se precizează 
în document.

De-a lungul timpului, unele dintre de-
zideratele filantropului au fost îndeplinite, 
altele nu, dar important este că procesul 
de învăţământ s-a desfăşurat neîntrerupt. 
Astăzi, şcoala (singura şcoală multietnică 
din oraş, alături de elevii români învăţând  
bulgari şi romi) s-a adaptat condiţiilor 
actuale şi, chiar dacă unele activităţi nu 
corespund celor prevăzute în actul de 
donaţie, ele ajută dezvoltarea copiilor. 
Astfel, în acest an, în perioada 5-10 
august s-a organizat o ediţie a Şcolii de 
vară pentru elevii din clasele a V-a şi a 

VI-a. Fiind vacanţă, nu au fost cursuri 
propriu-zise, ci sub supravegherea unor 
profesori copiii s-au bucurat de jocuri 
pe aparate în parcul Chindia, au vizitat 
Grădina Zoologică a municipiului, au par-
ticipat la cenaclul literar de la Biblioteca 
orăşenească, au avut o lecţie de istorie 
la Mănăstirea Dealu, vizitând mormintele 
unor voievozi, locul unde este îngropat 
capul lui Mihai Viteazul şi au aflat detalii 
despre domnitorii români. 

Şcoala este în strânsă legătură cu 
Asociaţia Centrală de Prietenie şi Cola-
borare Culturală cu Israelul, copiii aflând 
în timpul şcolii multe informaţii despre po-
porul evreu. De această dată, ei au primit 
vizita conf. univ. dr. Iulian Fota, care le-a 
vorbit despre vechimea poporului evreu 
(anul 5779) şi despre tinereţea Statului 
Israel (doar 71 de ani). A fost o prelegere 
interactivă, elevii punând numeroase 
întrebări. Ei au fost provocaţi de confe-
renţiar, care a pus în  discuţie importanţa 
respectării Celor Zece Porunci. „De ce să 
nu furi? Eşti prins şi privat de libertate.  De 
ce să nu minţi? Eşti prins (minciuna are 
picioare scurte) şi îţi pierzi credibilitatea, 
onoarea şi în final eşti ocolit şi izolat.”

Gustările zilnice pentru copii au fost 
oferite de Asociaţia Centrală de Prietenie 
şi Colaborare Culturală cu Israelul.

Atât profesorii, cât şi elevii au fost 
încântaţi de această săptămână. După 
experienţa trăită, conducerea şcolii do-
reşte ca în vacanţa viitoare să organizeze 
mai multe seri cu participarea mai multor 
elevi.

În memoria generosului donator, la 
Templul Coral din Bucureşti a fost or-
ganizată pe 9 septembrie 2019 o slujbă 
comemorativă (iarţait).

ILEANA GHENCIULESCU

Şcoala „Smaranda Gheorghiu”, istoric şi prezentTârgovişte

excelent ales pentru desfăşurarea mani-
festării. Deputatul evreimii din România, 
Silviu Vexler, în compania deputatului 
Forumului Democrat German, Ovidiu 
Ganţ, au reprezentat împreună nevoia 
existenţei unor asemenea secvenţe de 
normalitate, de prietenie autentică, pe 
care amiciţia lor o demonstrează cu priso-
sinţă. Delia Barbu, director ADPT Timiş, a 
exprimat relevanţa unui Festival Evreiesc 
în familia manifestărilor culturale din Ti-
mişoara. De altfel, dumneaei a sprijinit şi 
a lucrat cot la cot cu cei din comunitate 
pentru reuşita incontestabilă a acestui 
festival. Consilierul Adrian Negoiţă a 
subliniat în cuvântul său angajamentul 
CJT pentru realizarea marelui eveniment 
din Parcul Botanic. „Shalom şi Ierusalim 
sunt două dintre cele 70 de nume ale lui 
Dumnezeu. Este o binecuvântare pentru 
noi toţi, care ne aflăm aici, să putem 
saluta cu ele”, a afirmat directorul JDC 
România, Israel Sabag.

Un parteneriat special a fost cu gru-
parea de motociclişti Timişoara Bikers 
2007, care a ajutat înainte, în timpul şi 
după festival, cu dedicare şi deosebită 
prietenie.

La final, Luciana Friedmann, împreu-
nă cu Israel Sabag şi Ery Pervulescu – cei 
care au coordonat acest festival până la 
cel mai mic detaliu – au mulţumit tuturor 
celor prezenţi. Munca lor şi a echipei 
impresionante de voluntari de toate vâr-
stele a fost recompensată cu aplauze, la 
lumina artificiilor de scenă şi în sunet de 
„Hava Naghila”.

Nu putem încheia fără a-i menţiona 
pe sponsorii Festivalului: PROFI Ro-
mânia, Alka România, Andreas Antik, 
ViaRumania, Beta Optic, Grafoprint, iSoft 
Bet, Hotel Continental, care au contribuit 
substanţial la această reuşită. 

LUCIANA FRIEDMANN

Piatră funerară din Cimiti-
rul Evreiesc de la Moineşti.

Foto: M. Ceucă
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Avem în vedere anchetele diferitelor publicaţii 
din deceniul patru al secolului trecut pe teme le gate 
de problema evreiască. Răspunsurile sunt date de 
dr. Wilhelm Filderman, în calitate de preşedinte 
al Uniunii Evreilor Români. Primele întrebări erau 
puse din partea ziarului „ABC” din noiembrie 1934: 
s-au referit la problema asimilării. Răspunsul lui Fil-
derman: „Sunt pentru asimilare politică a populaţiei 
evreieşti din România, adică pentru identificarea 
absolută şi necondiţionată cu toate interesele 
naţiunii şi statului român“. Întrebarea următoare 
punea problema minorităţii în sensul dacă evreii 
constituie o minoritate. „Fără îndoială – răspunde 
Filderman – populaţia evreiască formează o mi-
noritate religioasă dar şi o minoritate etnică; nu se 
poate contesta deosebirea de origine a poporului 
majoritar de a evreilor. Dar acesta nu poate fi un 
motiv pentru poporul majoritar să nege pentru 
evrei dreptul la egalitate desăvârşită şi nici poporul 
minoritar nu are dreptul de a reclama altceva decât 
o egalitate desăvârşită.”

În acest context, însă, depăşind 
cadrul întrebării, Filderman a adus în 
discuţie faptul că evreii au de formulat 
revendicări: faptul că, spre deosebire 
de toate celelalte culte, cultul mozaic 
nu a primit nici un ban din partea 
statului până în anul 1927. De atunci i s-au dat 
10 milioane pe an, în timp ce cultele creştine au 
primit peste un miliard de lei pe an. În realitate, 
statul nu dă nimic; el percepe un impozit pe cult. 
Deşi evreii au plătit acest impozit, banii lor au 
mers la toate cultele, numai la al lor, nu. Ăsta a 
fost doar un exemplu. Ca de fiecare dată, nici în 
cazul de faţă, Filderman nu omite să sublinieze că 
„realizarea revendicărilor evreieşti, departe de a fi 
dăunătoare, nu poate decât să consolideze statul 
român, fiindcă orice fermenţi de nemulţumire a 
unui grup de cetăţeni, întotdeauna şi pretutindeni, 
provoacă perturbaţii. Aceasta mai ales când evreii 
nu cer decât egalitate şi dreptate”. 

S-a pus şi problema relaţiei evreilor cu partidele 
politice. Filderman o abordează sub două aspecte: 
1. înscrierile evreilor în partidele politice româneşti 
ar trebui să ducă la accelerarea soluţionării pro-
blemelor evreieşti, „dar, din păcate, majoritatea ce-
lor înscrişi în partidele respective nu se interesează 
de rezolvarea problemelor evreieşti”. A doua cale 
ar fi gruparea într-un partid politic evreiesc. Dar 
această soluţie Filderman o socotea dăunătoare 
fiindcă aruncă o prăpastie între poporul român şi 
evrei. Izolarea n-a fost niciodată cel mai bun mijloc 
pentru a crea apropiere şi înţelegere între părţi.

Tot în această perioadă, respectiv în anul 1934, 
Filderman este solicitat să răspundă şi la întrebările 
revistei „Mâine”.Care erau întrebările? Ce atitudine 
trebuie să ia populaţia evreiască faţă de antisemi-
tism şi faţă de mişcările antisemite? Drepturile şi 
datoriile morale şi, de fapt, ale evreilor în raport 
cu statul? Care pot fi legăturile între cetăţenii 
evrei şi partidele politice? În legătură cu problema 
antisemitismului, Filderman a arătat necesitatea 
luminării opiniei publice româneşti, demascarea 
celor înşelaţi şi întărirea convingerilor tuturor 
oamenilor de bine. Dacă este adevărat, spune 
Filderman, că Franţa, Anglia, America, considerate 
jidovite, sunt state antirevizioniste, state care se 
împotrivesc revizuirii tratatelor de pace încheiate la 
Paris în anul 1919, prin care s-a recunoscut dreptul 
României asupra provinciilor eliberate în timpul 
războiului, atunci concluzia logică nu este oare că 
jidanii sunt antirevizionişti şi că a duce o politică 
antisemită pare ca o aberaţie din punct de vedere 
românesc? În privinţa drepturilor şi datoriilor mo-
rale şi, de fapt, ale evreilor faţă de stat, punctul de 
vedere al lui Filderman a fost că ele sunt ca ale 
tuturor cetăţenilor, indiferent de origine, rasă, limbă 
sau religie. Iar în ceea ce priveşte conducerea 
statului, ea trebuie să fie asigurată de elemente 
alese după talent şi după merit. „Folosul bunei 
conduceri se resfrânge asupra tuturor cetăţenilor, 
când conducerea statului se face după religie sau 
origine, dispare stimulentul şi reaua conducere 
face pe toţi cetăţenii să sufere”.

Au mai fost şi alte publicaţii care au făcut an-
chete în problema minorităţilor. În privinţa situaţiei 
evreilor în România la începutul deceniului patru, 
ea era din ce în ce mai proastă. Au început mişcări 
antisemite violente. Toate aceste anchete iniţiate 
de presa vremii şi răspunsurile date de Filderman 
sunt relevante pentru înţelegerea aspectelor poli-
tice implicate în problema evreiască în perioada 
respectivă.

LYA BENJAMIN

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

Anchete pe teme 
arzătoare

Începe numărătoarea bobocilor
A venit toamna, s-a răcorit bine afară, gos-

podarii pot începe să numere bobocii ieşiţi din 
găoace astă-vară, îngrijiţi şi ajunşi destul de puternici 
pentru a trece iarna. Asta, însă, numai în cazul gospo-
darilor, pentru că restul, cei care s-au grăbit cu cuţitul la 
beregata puilor de raţă şi de gâscă, nu prea au avut nici 
atunci ce mânca, nici acum nu au ce număra.

Cam aşa li s-a întâmplat şi celor de la Institutul Naţional 
de Statistică şi de la Eurostat, care nu prea au avut boboci 
zdraveni de numărat în ograda economiei româneşti.

În iulie, România a reuşit nedoritul record de a avea 
cea mai mare scădere a producţiei industriale din UE, 
nivelul producţiei interne diminuându-se cu 3,3% faţă de 
cel din luna iunie 2019 şi cu 5,2% în comparaţie cu cel 
din iulie 2018. Contraperformanţa nu poate fi pusă pe 
seama perioadei de concedii, dat fiind că şi în celelalte 
27 de membre ale Uniunii a fost tot vacanţă.

Pe de altă parte, creşterea PIB-ului în primul semestru 
al anului, cifrată la 4,7%, ar putea părea un boboc dolo-
fan, dar „boabele” cu care s-a hrănit acesta nu au fost o 
mâncare sănătoasă. Şi asta deoarece aportul consumului 
la formarea produsului intern s-a ridicat la 4,1% în primul 
semestru al anului în curs, în timp ce contribuţia exportului 
s-a redus cu 2%! Un factor agravant e că, în primele şapte 
luni din 2019, importurile au fost de două ori şi jumătate mai 
dinamice decât exporturile, ceea ce a făcut ca în acelaşi in-
terval deficitul comercial să depăşească 6 miliarde de euro! 
Deşi creşterea veniturilor populaţiei a continuat să fie una 
dintre preocupările de bază ale guvernului şi legislativului, 
rezultatele concrete resimţite în buzunarele românilor au 
fost erodate de o inflaţie care numai în august a reuşit 
să scadă la 3,9%. Lipsa investiţiilor, afectate de alocarea 
prioritară a resurselor pentru salarii şi pensii, atragerea 
deficitară a fondurilor europene (plasate şi de FMI şi de 
Moody’s între factorii de risc ai economiei româneşti) au 
făcut ca bobocii din curtea noastră să rămână destul de 
firavi în prag de iarnă. Astfel, conform Institutului Naţional 
de Statistică, peste un milion de gospodării (din cele şapte 
milioane, câte există azi în România) nu şi-au putut plăti 
la timp obligaţiile legate de întreţinerea locuinţei. Cel mai 
rău o duc familiile cu 4-6 membri, circa 30% dintre acestea 
neputându-şi onora la timp facturile de întreţinere, gaze, 
apă şi electricitate. Numai 8,2% dintre ele au dus-o atât de 
rău încât să întârzie şi ratele bancare. Şi mai sumbru este 
că 37,6% dintre gospodării afirmă că au frecvent dificultăţi 
în acoperirea cheltuielilor curente.

La numărătoarea din această toamnă s-a mai con-
statat şi că datoria externă a României a crescut cu opt 
miliarde de euro în şapte luni, dar dacă nivelul acesteia 
nu este încă unul îngrijorător, faptul că datoria pe termen 
scurt s-a mărit mai mult decât cea pe termen lung este 
un semnal de alarmă. Şi speranţele noastre de a trăi mai 
bine ar fi fost mai întemeiate dacă banii împrumutaţi ar fi 
fost alocaţi investiţiilor, nu consumului!

Toate cele de mai sus arată că ar fi nevoie urgent de 
mai multe fonduri la buget, altfel bobocii vor intra cam 
costelivi în iarnă. Mă îndoiesc însă că iniţiativa legis-
lativă a ministrului finanţelor, Eugen Teodorovici, de a 
pedepsi cu închisoarea datornicii va putea aduce sumele 
necesare în punga Executivului. În istorie s-au mai făcut 
încercări de a rezolva problema prin arestarea debitorilor, 
dar întreţinerea acestora pe banii statului nu va duce la 
plata restanţelor, ci la creşterea cheltuielilor bugetare şi 
la aglomerarea puşcăriilor. Banii evazioniştilor sunt cei 
care ar trebui „arestaţi”, nu răii platnici!

Tot mai multă forţă de muncă  
în sectorul înaltei tehnologii

Guvernul israelian a anunţat recent că a 
reuşit să crească numărul angajaţilor din sectorul înaltei 
tehnologii, unde se realizează o parte însemnată a pro-
dusului intern brut al Israelului. Într-un comunicat primit 
de la Biroul de presă al executivului de la Ierusalim se 
afirmă că procentul angajaţilor din domeniul amintit a  
sporit în 2018 la 8,7%, faţă de 8,3% (din totalul forţei de 
muncă) în 2017. Din cei 19.000 de angajaţi noi, 14.000 
lucrează în programare, unde lefurile sunt mari, pentru 
că şi productivitatea este ridicată.

Conştient că o economie modernă nu poate prospera 
fără înaltă tehnologie, guvernul a decis să investească 
anual 500 de milioane de şekeli în biotehnologii, unde 
potenţialul industriei israeliene nu a fost încă valorificat.

O altă direcţie este promovarea cu fonduri guverna-
mentale a aşa-numitelor „companii IT holistice”, care 
utilizează o gamă variată de salariaţi de înaltă calificare 
şi care îşi desfăşoară activitatea de bază în Israel. Cu 
cât o companie israeliană devine mai complexă, cu atât 
creşte potenţialul său de a angaja personal specializat 
cu salarii mari, spun autorităţile. Nevoia de dezvoltare a 
sectorului IT a fost corelată şi cu învăţământul superior 
israelian, de la care se aşteaptă un număr tot mai mare 
de absolvenţi în respectivele discipline.

Să mai adăugăm doar că, fără a-i include şi pe cei din 
ramura comunicaţiilor, la jumătatea anului 2019 numărul 
angajaţilor din IT din Israel se ridica la 307.000 de per-
soane, din cele 3,8 milioane de salariaţi.

Germanii, afectaţi de sărăcie  
la vârsta bătrâneţii

Conform unui studiu dat publicităţii de Institutul Ger-
man de Cercetări Economice (DIW), citat de Agerpres, 
statutul de pensionar în Germania devine unul din ce în 
ce mai puţin de invidiat. Specialiştii Institutului au calcu-
lat că, peste douăzeci de ani, aproape un sfert (22%) 
dintre pensionarii germani vor avea o pensie sub 905 
euro pe lună, ceea ce înseamnă, conform sursei citate, 
o creştere a sărăciei în rândul persoanelor de vârsta  
a treia.

A fi sărac în Germania înseamnă a avea un venit care 
să reprezinte mai puţin de 60% din venitul mediu. Dacă 
se vor adeveri previziunile specialiştilor de la DIW, atunci, 
în 2039, circa 12% dintre pensionarii germani va trebui 
să fie subvenţionaţi de stat pentru a-şi putea acoperi 
cheltuielile strict necesare traiului. Situaţia va fi şi mai 
complicată pentru pensionarii care şi-au desfăşurat acti-
vitatea pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane, 
ale căror venituri nu s-au ridicat la nivelul celor din vestul  
Germaniei.

Situaţia mai dificilă a pensionarilor germani în compa-
raţie cu restul populaţiei este generată şi de o serie de 
soluţii adoptate în timpul şi după criza economică din anii 
2008-2011, şi anume creşterea numărului de contracte 
cu timp parţial de muncă (mulţi au optat pentru această 
variantă pentru a evita şomajul, dar nu au mai putut reveni 
pe contracte de opt ore pe zi), adâncirea şomajului, în 
special a celui pe termen lung, întreruperea contractelor 
de muncă pentru educarea copiilor şi creşterea număru-
lui de persoane care au încheiat contracte de muncă pe 
perioade determinate.

ALX. MARINESCU

O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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Peste 10.000 de evrei sefarzi au primit  
cetăţenie portugheză

În ultimii ani, Portugalia a aprobat o treime dintre cele 
aproximativ 33.000 de cereri de cetăţenie, prezentate de 
descendenţii unor evrei de origine sefardă din întreaga 
lume. Demersul se bazează pe o lege din 2015 care  le 
oferă acest drept,  ca o compensaţie pentru ce li s-a în-
tâmplat evreilor din Spania şi Portugalia în secolele XV 
şi XVI, când au fost expulzaţi din cele două ţări. 

Cererile pentru cetăţenie au provenit din Israel, Turcia, 
Brazilia şi Venezuela, a menţionat revista portugheză „Pu-
blico”. Brazilia se află pe primul 
loc în ce priveşte cererile, 
urmată de Israel (4289), fos-
tele colonii portugheze Capul 
Verde (4259) şi Angola (1853). 
1141 de cetăţeni turci şi 562 
din Venezuela au cerut anul 
trecut cetăţenia portugheză.

Spania a elaborat, de ase-
menea, o astfel de lege, după 
Portugalia, dar aceasta este 
mult mai restrictivă şi este 
limitată în timp: până în octom-

brie 2019. Mii de descendenţi ai evreilor sefarzi au primit 
cetăţenia spaniolă. Legea din Portugalia nu este limitată 
în timp şi se aşteaptă ca procesul să continue.

În cadrul unei vizite efectuate în Israel, Ana Mendes 
Godinho, secretar de stat pentru Turism al Portugaliei, 
a declarat că decizia Portugaliei de a acorda cetăţenia 
descendenţilor evreilor sefarzi serveşte creării de „le-
gături ale trecutului ţării cu prezentul şi viitorul. Istoria 
este întotdeauna o parte din noi, atât momentele bune 

cât şi cele rele, şi trebuie să 
avem în vedere că în secolul 
al XV-lea 20 la sută din popu-
laţia Portugaliei o reprezentau 
evreii. Astăzi, fiecare cetăţean 
din Portugalia crede că există 
cineva evreu în familie şi con-
siderăm moştenirea evreiască 
parte a istoriei noastre. Cele 
mai importante momente ale 
istoriei Portugaliei sunt aso-
ciate cu prezenţa comunităţii  
evreieşti”. (E.G.)
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unele au supravieţuit datorită activării 
altor gene protectoare. Genele IF 16 au 
arătat niveluri ridicate de protecţie împo-
triva virusului Zika atât prin protejarea 
celulelor împotriva infecţiei, cât şi prin 
prevenirea morţii celulare, susţine cer-
cetătorul israelian.  Alături de dr. Nabila 
Jabrane-Ferrat, de la Centrul Naţional de 
Cercetare Ştiinţifică din Franţa, dr. Sklan 
s-a  ocupat şi de studiul genelor identifi-
cate în ţesutul placentei umane infectate 
cu Zika. Conform savanţilor, înţelegerea 
modului în care IF16 se protejează îm-
potriva Zika este următorul obiectiv către 

dezvoltarea potenţială a unei noi terapii 
antivirale pentru combaterea virusului 
Zika sau a infecţiilor virale.

Cele mai recente cercetări indică 
faptul că transplantarea ţesutului matur 
modificat poate accelera conexiunea va-
selor de sânge fără a provoca un pericol în 
ceea ce priveşte coagularea. Grefele de 
piele sunt minuni ale medicinei moderne, 
care salvează vieţile persoanelor care au 
leziuni grave ale ţesuturilor. Din nefericire, 
ele sunt, însă, complicat de efectuat şi 

adesea pun în pericol viaţa pacientului din 
cauza riscului de infecţie sau de respin-
gere din partea organismului. De aceea 
a apărut ingineria ţesuturilor, o nouă 
subramură medicală, care vine cu soluţii.

Cercetările arată că, faţă de pielea 
pacientului sau cea prelevată de la alte 
persoane, ţesuturile produse în laborator 
sunt mult mai  eficiente în înlocuirea sau 
regenerarea zonei afectate. Şi acest 
proces este foarte complicat, dar unul 
dintre cercetătorii de la Institutul de Teh-
nologie din Haifa şi-a adus contribuţia la 
simplificarea acestei operaţiuni medicale. 
Ţesutul produs în laborator combină celu-
lele din corpul pacientului cu biomateriale 
care acţionează ca şabloane 3D pentru a 
ghida creşterea. Pentru ca ţesutul să fie 
transplantabil, trebuie să aibă vase de 
sânge pentru transportul oxigenului şi al 

nutrienţilor. Cu toate acestea, procesul 
de vascularizare poate duce la tromboză 
în ţesutul de grefă. Shahar Ben-Shaul, 
doctorand în inginerie biomedicală de la 
Technion, a optat pentru a studia dacă 
transplantarea vaselor mature prin in-
termediul acestui sistem de inginerie nu 
creşte şansele ca ele să se integreze în 
ţesutul pacientului mai repede, accele-
rând procesul vindecării, fără a provoca 
tromboză. El şi echipa sa au cultivat ce-
lule pe un suport 3D timp de una, şapte şi 
paisprezece zile. Ei au descoperit astfel 
că  celulele mai vechi au reuşit să se 
conecteze cu vasele de sânge mai rapid 
şi fără a produce tromboze.

Deocamdată, studiul a fost efectuat 
doar pe şoareci, iar Ben-Shaul speră să 
realizeze mai multe studii preclinice care ar 
putea duce la punerea sa în aplicare la om.

Noi studii privind transplantul de piele

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

un nou pas pentru protejarea de virusul Zika
Cercetătorii israelieni susţin că au 

identificat o serie de gene specifice pen-
tru protejarea împotriva infecţiei, precum 
şi pentru resuscitarea celulelor infectate. 
Un nou studiu al Universităţii din Tel 
Aviv a identificat gene care protejează 
celulele de infecţia virală cu Zika. Cerce-
tarea, condusă de dr. Ella H. Sklan, de la 
Şcoala de Medicină Sackler, reprezintă 
un pas către dezvoltarea unui tratament 
împotriva virusului Zika şi altor infecţii 
virale. Până în prezent, acest virus a 
afectat peste 60 de milioane de oameni, 
majoritatea din America de Sud. El are 
consecinţe potenţial devastatoare pentru 
femeile însărcinate şi copiii lor nenăscuţi.

În prezent nu există vreun vaccin 
sau tratament specific pentru această 
infecţie. Studiul israelian a folosit o 
modalitate de a identifica genele care 
protejează împotriva infecţiilor virale, a 
spus dr. Sklan. „Am folosit acest sistem 
adaptat pentru a activa fiecare genă din 
genom în celulele cultivate. Am infectat 
apoi celulele cu virusul Zika. În timp ce 
majoritatea celulelor mor în urma infecţiei, 

Pagină realizată de DAN DRUŢĂ

Tehnologia 
israeliană aduce 

apă în Sierra leone 
Poluarea apei este una dintre princi-

palele cauze de deces în această  ţară din 
Africa de Vest, unde speranţa medie de 
viaţă este de numai 56 de ani. Acum, ele-
vii Şcolii St. Joseph din capitala Freetown 
pot avea cu uşurinţă acces la apă potabilă 
sigură, datorită tehnologiei israeliene, sub 
forma unui generator de apă atmosferic 
de la Watergen. Acest echipament oferă 
în fiecare zi până la 900 de litri de apă  
extrasă din aer şi o purifică pentru a o 
face potabilă.

GEN-350 poate produce până la 900 
de litri de apă pe zi din aerul umed din 
Africa. Umiditatea atmosferică este pu-
rificată printr-un sistem intern de tratare 
a apei. Unitatea nu are nevoie de infra-
structură, cu excepţia energiei electrice 
din reţeaua electrică sau a unui gene-
rator. Eforturile preşedintelui Watergen, 
Michael Mirilashvili, de a face disponibilă 
apă proaspătă şi pură în întreaga lume au 
plasat compania pe lista pionierilor mon-
diali de tehnologie din cadrul Forumului 
Economic Mondial din anul 2018. Având 
sediul în Rishon LeTzion, compania a fost 
înfiinţată în 2009 de către întreprinzătorul 
Arye Kohavi şi dispune de două fabrici în 
Israel şi SUA. Yehuda Kaploun, fondato-
rul  Watergen, a  arătat că firma operează 
în prezent în multe ţări africane.

În Sierra Leone, aproximativ jumătate 
din populaţie nu are acces la apă potabilă 
curată, iar mai puţin de trei sferturi dintre 
locuitorii din mediul urban dispun de o 
sursă de apă potabilă sigură. Sursele 
de apă ale ţării, care constau în principal 
în iazuri şi puţuri neprotejate, au fost în 
mare parte contaminate ca urmare a 
activităţilor de minerit şi a celor agricole.

Imprimantele 3D şi inovaţiile medicale

Viaţă pe lună?!

Organizaţia israeliană Haifa 3D utili-
zează o tehnologie aproape la îndemâna 
oricui pentru a pune la dispoziţie mâini 
bionice pentru un număr tot mai mare de 
adulţi şi copii. „Pentru mine, personal, a 
fost o surpriză faptul că pacienţii nu vor 
mâini care să semene cu cele naturale, 
ci mâini tehnologice similare cu cele 
robotice”, spune Yacov Malinovich, co-
fondatorul Haifa 3D, organizaţie care 
oferă copiilor şi adulţilor israelieni aceste 
proteze: mâini, braţe şi accesorii bionice.

Opţiunea de a personaliza şi crea  
mâini colorate este doar unul dintre avan-
tajele utilizării tehnologiilor de imprimare 
3D. Un altul este că procesul are ca re-
zultat un braţ mecanic din plastic.

„Acesta este avantajul şi dezavantajul 
său”, explică Malinovich. „Dacă se sparge, 
îl reparăm sau îl reînnoim; iată un avantaj 
al simplităţii. El este de fapt mai mult decât 
fericit să vadă membre rupte (din plastic), 
deoarece nu există niciun indiciu mai bun 
că ele sunt folosite pe scară largă. Un alt 
plus în ceea ce priveşte braţele realizate 
cu ajutorul tehnologiei 3D este costul re-
dus, ceea ce face ca organizaţia să ajute 
cât mai mulţi oameni. Un alt aspect de 
remarcat este că toţi participanţii la proces 
sunt voluntari, iar protezele sunt gratuite. 
Yakov Malinovich este fizician de profesie 
şi a fondat Haifa 3D împreună cu inginerul 
aeronautic Yoav Medan în urmă cu câţiva 
ani. S-au concentrat iniţial pe familiariza-

rea publicului larg cu imprimarea 3D. Dar 
după ce au aflat de la unul dintre asociaţii 
lor de posibilitatea de a imprima membre, 
au început să se dedice în exclusivitate 
acestui domeniu şi au devenit sucursala 
israeliană a „Enabling the Future”, o reţea 
internaţională de voluntari care imprimă 
mâini 3D. „Am început cu copii care s-au 
născut fără mâini”, explică el. „Cresc, şi 
proteza trebuie înlocuită rapid”. Malino-
vich şi Medan au început să lucreze cu 
modelele americane existente, modificate 
pentru a se potrivi în funcţie de dimensiuni. 
„Dar încă de la început mi-am dat seama 
că fiecare copil este un caz unic”, spune 
el. „Am început să găsim soluţii pentru 
îmbunătăţirea planurilor.” Apoi ei au căutat 
soluţii pentru copiii cu braţele amputate de 
sub cot, precum şi pentru adulţi.

Până în prezent, organizaţia a ajutat 
60 de persoane, dintre care cele mai mul-
te au primit mai multe mâini şi accesorii. 
Organizaţia beneficiază de o strânsă 
cooperare cu cercetătorii de la Institutul 
Technion. De asemenea, ei primesc do-
naţii de echipamente. Un astfel de exem-
plu sunt imprimantele 3D mari, donate de 
Compania israeliană de software pentru 
construcţii Autodesk. Impactul psiholo-
gic este inestimabil, pentru că, după ce 
primesc mâna bionică tipărită, pacienţii 
dobândesc atât un plus de imagine cât 
şi un ajutor practic şi se ridică în ochii 
tuturor, afirmă Yacov Malinovich. 

Misiunea spaţială israeliană, care a eşuat în aprilie, ar fi putut duce pe Lună mici 
creaturi nevertebrate. Modulul spaţial israelian Beresheet s-a prăbuşit pe Lună la 
11 aprilie, după o tentativă eşuată de aselenizare, la bordul său aflându-se şi mii de 
tardigrade, animale nevertebrate de dimensiuni foarte mici, cuprinse  între 0,1-1,5 
mm lungime, care ar putea să fie încă în viaţă.

Tardigradele au corp tubular, sunt dotate cu opt picioare şi pot supravieţui în condiţii 
mortale pentru orice altă formă de viaţă. Ele rezistă la variaţii de temperatură între 
minus 200 şi plus 150 de grade Celsius, la niveluri ridicate de radiaţii şi chiar şi în 
spaţiu. Dacă condiţiile de mediu nu sunt propice nici chiar pentru ele, au capacitatea 
de a-şi deshidrata corpul şi de a intra într-o stare latentă, până când condiţiile de 
mediu ajung să le fie prielnice. Ele îşi retrag picioarele şi capul, după care elimină 
apa din organism şi corpul lor se strânge formând o mică minge. Tardigradele îşi pot 
reveni complet chiar şi după ce au petrecut peste 10 ani în această stare latentă. Cu 
alte cuvinte, remarcă publicaţia „Live Science”, dacă există vreo fiinţă capabilă să 
supravieţuiască prăbuşirii pe un alt corp spaţial, fără atmosferă şi supus unui bom-
bardament constant cu radiaţii şi la fluctuaţii uriaşe de temperatură între zi şi noapte, 
atunci probabil că această fiinţă este o tardigradă. Iar dacă tardigradele aflate la bordul 
sondei Beresheet au supravieţuit impactului şi sunt încă în viaţă, aceasta va putea fi 
confirmat de o altă viitoare aselenizare. 

Pe urmele 
exploziilor cosmice

Institutul de Ştiinţă Weizmann şi 
Agenţia Spaţială Israeliană, din cadrul 
Ministerului Ştiinţei şi Tehnologiei de la 
Ierusalim, conduc un important proiect 
internaţional care vizează cercetarea 
exploziilor cosmice şi a găurilor negre 
din Univers. 

În acest cadru, un nou tip de satelit 
ştiinţific, cu o greutate de aproximativ 
160 kg, va fi construit în Israel în urmă-
torii patru ani, urmând să fie lansat în 
2023. Satelitul, cunoscut sub numele 
de ULTRASAT, va purta un telescop 
proiectat să observe Universul aşa 
cum nu s-a mai întâmplat. El va func-
ţiona utilizând o gamă de lumină care 
în mod normal este invizibilă pentru noi 
(ultraviolete), aceasta având un  câmp 
vizual foarte mare. „Această configura-
ţie unică ne va ajuta să răspundem la 
unele dintre cele mai mari întrebări din 
astrofizică”, afirmă prof. Eli Waxman, 
de la Institutul Weizmann. Acestea 
includ procesul de formare a stelelor,  
modul în care găurile negre superma-
sive stăpânesc vecinătăţile lor, felul 
cum explodează stelele, provenienţa 
metalelor grele din Univers, precum şi 
proprietăţile unor stele.

Institutul de Ştiinţă Weizmann şi Agen-
ţia Spaţială din Israel (ISA) au convenit 
recent să demareze primele acţiuni înce-
pând cu luna septembrie 2020, urmând 
ca, în paralel, să depună eforturi pentru 
a asigura bugetul pentru întregul proiect. 
Nava spaţială ULTRASAT va fi construită 
de industria israeliană, „punând Israelul şi 
pe oamenii de ştiinţă şi inginerii israelieni 
în fruntea unei mişcări globale pentru 
a explora Universul cu sateliţi mici, la 
preţuri accesibile”, spune Avi Blasberger, 
directorul Agenţiei Spaţiale. 

Războaie din 
Biblie, confirmate 

de arheologi
Un altar din piatră, vechi de mai bine 

de 2.800 de ani,  găsit într-un sanctuar 
moabit din vechiul oraş Ataroth, din Ior-
dania, dezvăluie noi detalii despre o re-
beliune a moabiţilor împotriva Israelului. 
Altarul poartă două inscripţii. Cuvintele 
sunt scrise în limba şi cu grafia moabite, 
în timp ce cifrele de pe inscripţie sunt 
reprezentate prin hieroglife egiptene. Al-
tarul pare să dateze de pe vremea când 
Mesha, regele moabiţilor, s-a revoltat cu 
succes împotriva Regatului Israelului şi 
a cucerit Ataroth, oraş pe care Regatul 
Israelului îl controlase. La acea dată, 
Israelul se scindase deja în cele două 
regate –  de Nord, care păstra numele 
Israel, şi un Regat de Sud, numit Iuda. 

Rebeliunea este descrisă şi în aşa-
numita „Stelă a lui Mesha”, descoperită 
în anul 1868 în Dhiban, Iordania, care 
susţine că Mesha a cucerit Ataroth şi i-a 
ucis pe mulţi dintre locuitorii oraşului. 
În Tanah, care menţionează această 
rebeliune, se arată că înainte de acest 
moment Mesha a trebuit să plătească 
Israelului un tribut anual constând în 
câteva mii de miei şi o cantitate mare 
de lână de oaie. 

Altarul inscripţionat confirmă faptul 
că moabiţii au reuşit să preia oraşul 
Ataroth, a declarat coautorul studiului, 
Christopher Rollston, profesor de limbi 
şi literaturi semitice la Universitatea 
„George Washington” din Statele Unite 
ale Americii. Descoperirea mai arată că, 
în urmă cu 2.800 de ani, moabiţii aveau 
de asemenea cărturari pricepuţi care 
foloseau propria lor scriere. Inscripţiile 
de pe altar „sunt primele dovezi pe care 
le avem până acum pentru o scriere 
moabită distinctă”, a afirmat prof. Roll-
ston pentru Live Science.
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După cum i-am informat pe cititori în 
numărul precedent al revistei noastre, 
în perioada 24-29 iunie 2019, Institutul 
Naţional pentru Studierea Holocaustului 
din România „Elie Wiesel” (INSHR-EW) 
a desfăşurat proiectul de cercetare pen-
tru identificarea de noi gropi comune în 
pădurea Vulturi, Valea Climoaiei, comu-
na Popricani, judeţul Iaşi, coordonat de 
Elisabeth Ungureanu. Pe tema acestei 
noi desoperiri, Institutul  „Elie Wiesel” 
a organizat o conferinţă de presă, în 
cadrul căreia reprezentanţii INSHR au 
arătat că, punând cap la cap documente 
istorice, mărturii şi lucrări specifice de 
arheologie, au ajuns la concluzia că 
groapa comună recent descoperită face 
parte din dovezile istorice reflectând 
tragedia evreilor din acea zonă, având 
legătură cu groapa comună descoperită 
în anul 2010.

Elisabeth Ungureanu, coordonatoa-
rea proiectului, a făcut câteva precizări 
despre cercetarea la faţa locului, dar a 
amintit şi contextul istoric al exterminării 
evreilor din acea zonă a ţării: „În contex-
tul intrării României în cel de-al Doilea 
Război Mondial în 1941, practic armata 
a trecut în zona de front, la Sculeni. Din 
cauza atmosferei tensionate armata a 
decis să evacueze atât populaţia creşti-
nă, cât şi pe cea evreiască. Din 22 până 
pe 27 iunie, populaţia evreiască a fost 
exterminată.

Au fost descoperite trei gropi comu-
ne în anul 1945. Erau consemnate 311 
victime.

În anul 2010 a fost descoperită prima 
groapă comună din pădurea Vulturi, cu 
36 de victime.

Reprezentanta Institutului „Elie 
Wiesel” a declarat că „după cercetări şi 
constituirea unei echipe, am mers la faţa 
locului şi am descoperit o altă groapă 
comună. După săpături şi găsirea pri-
melor fragmente de oase, am contactat 
Parchetul Militar Iaşi. Poliţia crimina-
listică a venit la faţa locului, alături de 
reprezentanţi ai Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă, pentru că zona a 
fost front de război şi existau încă multe 
resturi de muniţie de război. Cu aceas-
tă echipă am reuşit să scoatem toate 
aceste fragmente de schelete. Datele 
preliminare pe care le avem astăzi, dar 
care se pot schimba în urma cercetă-
rilor, arată că am găsit 25 de schelete, 

în majoritate femei şi copii. 
Am găsit obiecte de port, 
bijuterii, o monedă, două 
căni metalice, doi piepteni, 
nasturi, fragmente de îm-
brăcăminte şi pantofi. Spre 
finalul săpăturilor, pe 10 
iulie, am început să găsim 
urme de material negru în 
zona unui craniu. Avansând 
lucrările, am văzut că era 
o bucată de material mai 
mare. Bănuim că este un 
batic, iar femeia ar fi fost 
în vârstă. Pe umărul drept 
al acestei femei am găsit 
o mandibulă de copil. Bă-
nuim acum că acest copil 
avea aproximativ 2 ani. 
Probabil o bunică, ce îşi ţi-
nea nepotul în braţe în tim-
pul execuţiei. Aproximativ 
8 victime prezentau urme 
de lovituri în partea stângă 
a mandibulei. Bănuim că 

între cei care i-au ucis era cineva ex-
trem de violent, care a lovit victimele cu 
patul puştii în faţă”, a declarat Elizabeth 
Ungureanu în timpul conferinţei de pre-
să, adăugând că urmează să fie făcute 
mai multe tipuri de expertize genetice, 
balistice, toate urmând să ne arate mai 
clar ce s-a întâmplat la Popricani.

Directorul INSHR, Alexandru Florian, 
a făcut o scurtă declaraţie în care a 
precizat: „Dosarul din 2019 s-a încheiat 
cu concluzia că este vorba de aceiaşi 
făptaşi şi că este vorba de un genocid. 
Proiectul de cercetare din 2010 a fost 
coordonat de Adrian Cioflâncă, iar pro-
iectul de cercetare de anul acesta a fost 
coordonat de Elizabeth Ungureanu.

Aceste victime vor fi îngropate cum 
se cuvine, cu sprijinul esenţial al Federa-
ţiei Comunităţilor Evreieşti din România, 
în Cimitirul Evreiesc 
din Iaşi”.

Î n  u r m a  d a -
telor preliminare 
de la faţa locului, 
cercetătorii Institu-
tului „Elie Wiesel” 
au constatat că erau 
25 de victime, din-
tre care 12 adulţi, 4 
tineri şi 8 copii. Pen-
tru cea de-a 25-a 
victimă, datele ex-
istente în momen-
tul de faţă nu au 
permis identifica rea 
vârstei. În perioada 
următoare, instituţiile statului care sunt 
implicate vor efectua mai multe exper-
tize, printre care şi un raport de expertiză 
medico-legală pentru stabilirea sexului 
şi a vârstei victimelor.

FCER nu a fost înştiinţată  
de începerea cercetărilor  
arheologice de la Vulturi

Fără ca importanţa cercetărilor să 
fie subestimată, Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România - Cultul Mozaic 
a subliniat, într-o scrisoare adresată 
INSHR, că, în contradicţie cu o „regulă a 
cooperării” aplicată în relaţiile dintre cele 
două organizaţii, de această dată (spre 
deosebire de săpăturile din anul 2010 – 

n.red.) Federaţia nu a fost notificată în 
prealabil de începerea săpăturilor arheo-
logice de la Popricani (pădurea Vulturi). 
Această notificare ar fi fost necesară de-
oarece „gestionarea sitului arheologic în 
care au fost identificate rămăşiţe umane 
ale evreilor ucişi în Holocaust are impli-
caţii religioase, juridice şi logistice pentru 
FCER-CM. În anii 2010-2011 a avut loc 
o intensă dezbatere privind tratamentul 
religios al rămăşiţelor umane evreieşti 
din groapa comună de la Popricani, date 
fiind canoanele mozaice foarte stricte în 
această privinţă”. 

În scrisoarea FCER se mai aminteşte 
că organizaţia internaţională Committee 
for the Preservation of Jewish Cemete-
ries in Europe, care se ocupă de soarta 
cimitirelor evreieşti, inclusiv a gropilor 
comune, a trimis scrisori mai multor 
instituţii publice, inclusiv Preşedinţiei 
României, Guvernului, FCER-CM, IN-
SHR-EW, în care a cerut respectarea 
cu stricteţe a legilor evreieşti în materie. 
Având în vedere toate acestea, condu-
cerea FCER-CM a solicitat INSHR să 
informeze Federaţia asupra „demersu-
rilor întreprinse recent în pădurea Vulturi 
din com. Popricani, jud Iaşi, precum şi cu 
mersul cercetărilor în situl arheologic în 
care se află victime de origine evreias-
că”. De asemenea, conducerea FCER 
a mai cerut ca „aspectele de natură 
religioasă”, respectarea „legii iudaice 
în ceea ce priveşte rămăşiţele umane, 
eventuala lor exhumare şi reînhumarea 
lor ulterioară” să fie rezolvate cu parti-
ciparea FCER, care este necesar să 
participe şi la stabilirea identităţii victi-
melor din groapa comună, precum şi a 
împrejurărilor în care şi-au pierdut viaţa, 
în contextul Holocaustului din România. 
„ În condiţiile în care în explorările arhe-
ologice din acest an de la Popricani au 
fost utilizate mijloace intruzive de mare 

capacitate (precum excavatorul care 
poate fi observat din fotografiile postate 
de INSHR-EW), se ridică întrebări legi-
time privind conformarea cu canoanele 
religioase mozaice, a căror aplicare 
revine în sarcina FCER-CM, ca unică in-
stituţie de cult autorizată din România să 
se ocupe de soarta cimitirelor evreieşti, 
cu atribuţii de rezolvare a problemelor cu 
caracter religios mozaic”, se mai arată 
în scrisoarea menţionată.

Din contactele ulterioare cu INSHR 
înţelegem că vor fi luate măsurile nece-
sare pentru ca relaţiile dintre cele două 
organizaţii să poată continua în condiţii 
de deplină colaborare.

GEORGE GÎLEA
ALX. MARINESCU

Groapa comună din pădurea Vulturi

Fundaţia israeliană SAGA pentru Artă şi Cultură

Ioel Teitelbaum – 
schiţă biografică
Fondatorul hasidismului de Satmar 

(Satu Mare) şi primul Mare Rabin al dinas-
tiei Satmar, Ioel Teitelbaum, de la dispariţia 
căruia s-au împlinit 40 de ani, se naşte în 
13 ianuarie 1887 la Sighetu Marmaţiei, pe 
atunci parte a Imperiului Austro-Ungar. Este 
al cincilea şi cel mai mic copil al Marelui 
Rabin Hanania Iom Tov Lipa Teitelbaum 
cu Hana Aşkenazi. Hanania a fost rabin în 
Sighet, decanul Seminarului rabinic local 
şi liderul mişcării hasidice din acelaşi oraş.

Rabinii din familia Teitelbaum aveau o 
poziţie conservatoare şi se opuneau Has-
kalei, iudaismului neolog şi ideii sioniste. 
La rândul lui, Ioel Teitelbaum va respinge 
modernitatea, 
adoptând o li-
nie conserva-
toare şi izolaţio-
nistă. Mişcarea 
sionistă fi ind 
una laică, Ma-
rele Rabin de 
Satmar se va 
delimita cu se-
veritate de ea.

Încă de la o 
vârstă fragedă, 
acesta se re-
marcase prin 
capacităţi intelectuale rare. La împlinirea 
majoratului religios, marcat prin ceremonia 
de Bar Miţva, rosteşte o predică de câteva 
ore pe tema unor aspecte legate de Şa-
bat. Este foarte strict în privinţa regulilor 
de puritate rituală. Devine rabin de foarte 
tânăr – dinainte de a se căsători, la 17 ani, 
cu Hava Horovitz, fiica rabinului Avraham 
Haim Horovitz din oraşul Połaniec. Tatăl, 
Hanania, moare la numai câteva zile după 
nunta fiului. Ioel va avea trei fiice (Ester, 
Rahela şi Reizel), dar niciuna nu îi va su-
pravieţui şi nici nu va avea copii.

În funcţiile prestigioase ale tatălui Hana-
nia va succeda fratele mai mare al lui Ioel, 
Haim Ţvi Teitelbaum. Totuşi, un mic grup de 
hasidim este de partea lui Ioel, care benefi-
ciază şi de sprijinul mamei sale. Se mută în 
casa socrului, iar după un an, în septembrie 
1905, pleacă la Satu Mare. În ciuda tinereţii 
lui, grupul de adepţi deschide pentru el o 
sală de studii. Treptat îşi va atrage o curte 
a lui, iar din acel moment va începe să se 
recomande drept „rabinul de Satmar”. Titlul 
este revendicat şi de rabinul Yisaschar Dov 
Leifer, dar acesta din urmă moare în 1906.

Ioel Teitelbaum îşi consolidează cariera 
rabinică datorită invitaţiei venite din par-
tea comunităţii evreieşti din Iloşva (acum 
Irşava, în Ucraina) de a activa ca rabin al 
oraşului. Acolo deschide un seminar local 
şi diseminează ideile hasidismului. După 
izbucnirea Primului Război Mondial se în-
toarce la Satu Mare, unde vechea lui sală 
de studii se dezvoltase într-un Seminar în 
toată regula. După mai multe neînţelegeri 
cu majoritatea non-hasidică a comunităţii de 
aici, în 1925 primeşte numirea de Şef-rabin 
al oraşului Carei. După alegerile organi-
zate în urma morţii Şef-rabinului Eliezer 
David Grünwald de Satmar, în 1930 Ioel 
Teitelbaum este acceptat de majoritatea 
coreligionarilor din oraş şi invitat să devină 
Şef-rabinul ortodox de Satmar. Sub condu-
cerea lui, Seminarul rabinic amintit ajunge 
cel mai mare din oraş, cu 334 de studenţi.

În al Doilea Război Mondial el conştienti-
zează târziu pericolul în care se aflau evreii 
din Transilvania. Încercările de salvare a 
familiei şi a cercului de apropiaţi eşuează 
în primă instanţă, el însuşi fiind arestat şi 
trimis în ghetoul din Cluj. Este salvat, fiind 
inclus în grupul evreilor din „trenul Kast-
ner“, grup care, după câteva luni petrecute 
la Bergen-Belsen, a fost dus în Elveţia. 
În 1945 el ajunge în Palestina, iar peste 
un an emigrează în SUA. Se stabileşte la 
New York, în Brooklyn, alături de un mic 
grup de fideli. În 1955 fondează Congresul 
rabinic central, pe care îl va conduce până 
la finalul vieţii. Moare în 19 august 1979, 
lăsând în urmă, ca operă scrisă, o colecţie 
de response rabinice şi de discursuri.

CLAUDIA BOSOI

Un grup de iniţiativă din Israel, alcătuit din ing. Adrian 
Grauenfels, dr. Sofia Gelman Kiss şi av. Lydia Elron, a anun-
ţat recent înfiinţarea Fundaţiei SAGA pentru Artă şi Cultură 
(Keren SAGA le Tarbut).

După cum a precizat A. Grauenfels, scopurile organizaţiei 
sunt încurajarea generaţiei tinere de artişti israelieni, în a 
produce o artă modernă, care să continue valorile şi tradiţiile 
culturii iudaice în secolul XXI.

Keren SAGA va realiza expoziţii, întâlniri literare, muzicale, 
promovare în revistele SAGA, producţii video etc. şi va decer-
na anual premii artiştilor israelieni evidenţiaţi, aleşi de un juriu 
profesionist şi în conformitate cu un regulament prestabilit.

În toate acţiunile sale, Fundaţia va combate antisemitis-
mul, dezinformarea sau negarea adevărului istoric. 

Activităţile Fundaţiei vor debuta cu festivitatea de premiere 
a profesorilor de muzică din şcoli şi din instituţiile superioare 
de muzică, pe baza unui program de selectare prealabilă. 
Directorul proiectului, dr. Sofia Gelman Kiss, a elaborat con-
diţiile de participare şi formularul de votare adresat elevilor 
între 12–18 ani, ca şi studenţilor din Israel, spre a recomanda 
pentru premiere profesori care predau materii teoretice şi 
instrumente în şcoli şi convervatoare. 

Vor fi acordate trei premii în cadrul unui concert organizat 
la data de 20.06.2020. 
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Schitul greco-catolic de la Stânceni, care în această vară a 
împlinit 25 de ani de existenţă, găzduieşte de multă vreme un 
colocviu dedicat relaţiilor interconfesionale, un loc important 
fiind acordat şi celor cu iudaismul. Creată de Ordinul Suro-
rilor Carmelite din Franţa, activitatea schitului este condusă 
de Maica Eliane, Superioara mănăstirii şi o mare prietenă a 
comunităţii evreilor.

În acest an, împlinindu-se un sfert de veac de la înfiinţarea 
acestui lăcaş într-un loc extrem de pitoresc al văii Mureşului, 
la ceremonia aniversară au fost prezenţi înalţi reprezentanţi ai 
greco-catolicismului din România, precum şi ai catolicismului 
de la noi şi din Franţa, iar la slujba aniversară au participat sute 
de credincioşi, inclusiv mulţi veniţi din Franţa. Printre invitaţi 
s-au aflat şi reprezentanţi ai comunităţii evreieşti, personalităţi 
considerate „de-ale casei”, deoarece sunt aici în fiecare an la 
evenimentul organizat de Maica Eliane. Este vorba de prof. 
univ. dr. Carol Iancu, de la Universitatea din Montpellier, dr. 
Vasile Dub, preşedintele CE din Târgu Mureş, alţi membri ai 
comunităţii târgu-mureşene, conf. univ. dr. Felicia Waldman. 
Din motive obiective, prim-rabinul Rafael Shaffer, participant 
tradiţional la colocviu, nu a putut veni de această dată.

În acest an, colocviul de două zile (5 şi 6 august) a fost 
dedicat  dialogului ecumenic. Printre temele abordate au 
figurat dialogul catolic-ortodox, dialogul în Alianţa baptistă 
mondială, iar sub aspect teoretic, dialogul biblic şi dialogul 
cu Dumnezeu prin rugăciune.

   Cea de a doua zi a colocviului fost alocată în exclusivi-
tate dialogului iudeo-creştin. Părintele benedictin Louis Marie 
Coudray, directorul Comitetului Naţional pentru Relaţiile cu 
Evreii din Franţa, în comunicarea „Dialogul iudeo-creştin” 
a prezentat exhaustiv rădăcinile iudaice ale creştinismului, 
insistând asupra evreităţii lui Isus, a apostolilor şi a primelor 
învăţături răspândite de aceştia, care se bazau pe cele din 
Tora.

Pentru a sublinia importanţa şi eficienţa dialogului inter-
confesional, prof. univ. dr. Carol Iancu a subliniat calitatea 
excepţională a şef-rabinului Alexandru Şafran, respectiv 
de „om al dialogului”. Prof. Iancu a relevat relaţiile pe care 
Alexandru Şafran le-a avut cu liderii Bisericii Ortodoxe şi ai 
Bisericii Catolice, relaţii care au contribuit la salvarea evreilor 
români deportaţi în Transnistria. De asemenea, a fost prezen-
tată contribuţia lui Alexandru Şafran, după ce a ajuns Mare 
Rabin de Geneva, la dialogul evreo-catolic, la schimbarea, 
sub influenţa sa, a unor poziţii ale catolicismului referitoare  
la evrei.

Comunicarea transmisă de prim-rabinul FCER, Rafael 
Shaffer, „Rolul dialogului în iudaism”, s-a referit la importanţa 
şi eficienţa disputelor legate de învăţăturile iudaice. În context, 
prim-rabinul Shaffer s-a referit şi la dificultăţile şi limitele dialo-
gului interconfesional. El a arătat că „în cadrul unei confesiuni 
rolul dialogului este de a ajunge la o înţelegere mai clară a 
preceptelor acceptate. Participanţii la dialogul interconfesional 
au prea puţine precepte comune pentru a exista şansa ca ei 
să ajungă la deplin acord... Rolul dialogului interconfesional 
este de a stabili poduri de cunoaştere. În dialogul interconfe-
sional fiecare trebuie să-şi deschidă inima pentru a lăsa să 
pătrundă cuvintele partenerului. Nu ca argumente, căci astfel 
i-ar putea zdruncina credinţa, ci ca o descriere a unei lumi 
interioare menite să ne stârnească empatia şi câteodată chiar 
să ne dezvăluie afinităţi ascunse”. 

Chiar dacă nu a fost legată strict de tematica simpozionu-
lui, comunicarea susţinută de dr. Vasile Dub, „Compararea 
câtorva traduceri din ebraică ale unor pasaje din Tora şi din 
Sidur”, a ridicat problema acurateţii redării într-o altă limbă, 
în acest caz în limba română, a unor texte din ebraică şi 
din aramaică. Autorul a arătat că există diferenţe, poate nu 
de esenţă, dar semnificative, ale unor  rugăciuni şi a ridicat 
problema găsirii unui text comun.

Dr. Felicia Waldman a abordat subiectul influenţei textelor 
arabe asupra celor iudaice, în contextul coexistenţei de sute 
de ani a evreilor cu arabii. Prof. dr. Francisca Băltăceanu 
a prezentat volumul „Creştini în faţa lui Israel. Slujitor al lui 
Dumnezeu”, de Michel Remaud. Printre multele probleme 
ridicate de relaţia dintre iudaism şi creştinism, această lucrare 
are un capitol dedicat Holocaustului, în care autorul se plânge 
de „amploarea redusă a reflecţiei creştine pe tema soluţiei 
finale.” Concluziile cărţii sunt că Biserica este obligată să ia 
poziţie în această problemă, a scos în evidenţă vorbitoarea.

Manifestările de la Stânceni se alătură altor iniţiative ale 
cultelor creştine – ortodox, catolic, greco-catolic şi protestan-
te – de a aprofunda dialogul interconfesional pentru a găsi 
punctele comune care să ducă la eliminarea neînţelegerilor 
teologice din trecut.

EVA GALAMBOS

Reuniunea 
Comitetului 

Director al FCER
În ziua de 19 august 2019, la Biblioteca 

Templului Coral din Bucureşti a avut loc re-
uniunea Comitetului Director al Federaţiei. 
Discuţiile au abordat subiecte „fierbinţi”, 
cum ar fi situaţia din cimitire, cea a patrimo-
niului imobiliar, probleme de cult şi acţiuni 
culturale.

Astfel, Comitetul Director a luat notă de 
informarea privind scrisoarea expediată 
către European Jewish Cemeteries Initia-
tive, privind includerea cimitirelor evreieşti 
din România în grupul celor care vor bene-
ficia de ajutor pentru prezervare din partea 
acestei organizaţii. De asemenea, a fost 
analizată posibilitatea delimitării a două noi 
zone mixte în cimitirele evreieşti Sefard şi 
Filantropia, în funcţie de terenul liber dis-
ponibil. Membrii CD au decis constituirea 
unui grup de lucru care să analizeze situaţia 
defrişării şi prevederile contractului de 
defrişare a Cimitirului evreiesc Giurgiului din 
Bucureşti şi să propună soluţii pentru viitor. 

Au fost adoptate hotărâri care privesc 
situaţii concrete din unele sinagogi din 
România. Au fost discutate aspecte privind 
furtul Aaron Kodeşului de la Sinagoga din 
Siret şi s-a aprobat vânzarea unui teren din 
Zalău, în scopul achiziţionării unui alt spaţiu 
necesar construirii sinagogii din această 
localitate. Pentru reabilitarea Sinagogii 
Cerealiştilor din Bacău vor fi analizate 
posibilităţile de a finanţa lucrările din fonduri 
europene sau norvegiene.

Decizii importante au fost votate de 
membrii CD pentru realizarea unor acţiuni 
care să cinstească memoria unor eveni-
mente din istoria evreilor din România. A 
fost aprobată în principiu încheierea unui 
protocol de colaborare cu Fundaţia condu-
să de rabinul israelian de origine română 
I. Wasserman. CEB va iniţia o acţiune de 
identificare a supravieţuitorilor din oraşele 
pe care Guvernul german le-a recunoscut 
ca ghetouri deschise, astfel încât cei în 
drept să îşi poată dobândi compensaţiile 
acordate. Comitetul Director al FCER-CM 
a luat cunoştinţă, cu satisfacţie, de re-
zultatele investigaţiilor privind masacrele 
îndreptate împotriva populaţiei evreieşti, 
realizate de Adrian Cioflâncă, directorul 
CSIER, în cadrul deplasării în Republica 
Moldova şi în Ucraina. Acesta va face pro-
puneri privind continuarea investigaţiilor, 
precum şi pentru iniţierea unor acţiuni de 
comemorare a respectivelor victime, acţi-
uni în care va fi invitat oficial ca partener  
INSHR-EW.

Un alt subiect, în concordanţă cu ho-
tărârile Adunării Generale a FCER, a fost 
cel al eficientizării exploatării patrimoniului 
imobiliar. În acest sens, urmează a fi îm-
bunătăţit şi actualizat Regulamentul de 
administrare şi valorificare a patrimoniului 
imobiliar economic. 

Dintre cele nu mai puţin de 29 de de-
cizii adoptate în recenta întrunire a CD al 
FCER, nu au lipsit cele care vizau domeniul 
cultural. Membrii forului de conducere au 
apreciat modul în care s-a desfăşurat ediţia 
2019 a Şcolii de Vară  organizate de CSIER 
la CIR Cristian, precum şi participarea Fe-
deraţiei la Festivalul „Strada Armenească”, 
dispunându-se măsuri pentru iniţierea unui 
eveniment similar privind cartierul evreiesc 
din Bucureşti. S-a mai decis sprijinirea 
organizării expoziţiei „Art Safari” prin îm-
prumutarea unor tablouri din patrimoniul 
FCER. Va fi organizat un eveniment dedi-
cat lui Iţic Manger, iar la Muzeul de Istorie 
şi Cultură a Evreilor din România va fi 
organizată o serie de manifestări privind 
literatura şi cultura idiş. A fost aprobat şi 
Regulamentul de funcţionare a Consiliului 
Editorial al Hasefer.

Comitetul Director a mai aprobat va-
lorificarea unor proprietăţi imobiliare din 
Bucureşti şi Oradea şi a validat rezultatul 
alegerilor pentru organele de conducere ale 
CE Huşi, unde au fost aleşi preşedintele 
(Costache Clim), secretarul Comunităţii 
(Mihai Clim) şi membrul Comitetului de 
Conducere, Silviu Clim. (A.M.)

Dialog ecumenic şi interconfesional la Stânceni

România, invitată de onoare  
la Târgul Internaţional de Carte de la Beijing

În perioada 20-25 august 2019 a 
avut loc Târgul Internaţional de Carte 
de la Beijing, eveniment literar la care 
România a fost ţară invitată de onoare. 
Cu această ocazie s-au celebrat şi 70 
de ani de la debutul relaţiilor diplomatice 
dintre China şi România.

Standul românesc de carte a fost 
organizat de Institutul Cultural Român şi 
de Ministerul Culturii din România, fiind 
unul dintre cele mai apreciate de public. 

Din delegaţia României au făcut 
parte scriitori, eseişti, istorici, editori, 
traducători şi artişti, printre care: Varu-
jan Vosganian, prozator, Dinu Flămând, 
poet; Victor Neumann, istoric; Ioan Aurel 
Pop, istoric; preşedintele Academiei 
Române. Delegaţia a fost condusă 
de Mirel Taloş, preşedintele interimar al 
ICR, Bela Dan Krizbai, vicepreşedintele 
ICR, şi Irina Cajal Marin, subsecretar 
de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale.

În cadrul Târgului Internaţional de 
Carte de la Beijing, în ziua de 24 august 

2019 a avut loc şi prezen-
tarea cărţilor  „The Banat of 
Timişoara. An European Mel-
ting Pot”, (Ed. Scala, Londra, 
2019) şi „Modernity in Central 
and South-Eastern Europe. 
Ideas, Concepts, Discour-
ses”, (RAO, Bucureşti, 2018),  
cărţi concepute şi editate de 
Victor Neumann, elaborate 
în cooperare cu echipele 
de cercetători români şi eu-
ropeni în cadrul Centrului 
de Studii Avansate în Isto-
rie al Universităţii de Vest din 
Timişoara.  

Un alt eveniment din 
cadrul Târgului la care a 

participat profesorul Victor Neumann, di-
rectorul Muzeului de Artă din Timişoara, 
a fost vernisajul expoziţiei extraodinare 
de pictură Corneliu Baba de la Muzeul 
Academiei Naţionale de Arte a Chinei, 
din Beijing. O expoziţie de mare succes, 
la care Muzeul de Artă din Timişoara 
a fost implicat în calitate de instituţie 
parteneră. De altfel, colecţia de tablouri 
a pictorului român aflată la Muzeul 
Timişoarei va reprezenta o temă de 
cercetare pentru mai mulţi artişti de la 
Academia Naţională de Arte a Chinei 
din Beijing.  

Un public numeros, format din ce-
lebri artişti, critici de artă, oameni de 
cultură şi diplomaţi chinezi, precum şi 
din studenţi ai Academiei Naţionale de 
Arte a Chinei, a luat parte la deschiderea 
excepţionalei expoziţii. 

O reuşită a participării României la 
Târg o reprezintă semnarea unor acor-
duri de colaborare între editurile chineze 
şi cele româneşti, care îşi propun încura-

jarea traducerilor unor opere clasice şi 
contemporane reprezentative pentru 
cele două literaturi, dar şi lansarea mai 
multor cărţi româneşti în limba chineză.

În acest context, reprezentanţi 
ai ICR, Ministerului Culturii, Art Sa-
fari şi Muzeului de Artă din Timişoara 

(Bela Dan Krizbai, Irina Cajal, Ioana 
Ciocan şi Victor Neumann) au par-
ticipat la o prezentare-dezbatere a 
cărţilor româneşti promovate la Târgul 
Internaţional de Carte de la Beijing.  

România a participat la Târgul 
Internaţional de Carte de la Beijing 
pentru al cincilea an consecutiv, prima 
prezenţă fiind în 2015, an în care a fost 
inaugurată şi reprezentanţa ICR din 
Beijing.

GEORGE GÎLEA

V. Neumann

I. Ciocan (stg.), Bela Krizbai, I. Cajal şi V. Neumann

Aspect de la colocviul de la Stănceni
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„Originar din Botoşani, unde s-a născut la 8 septembrie 
1909, M. Blecher a murit în ultima zi a lunii mai 1938, la Roman, 
unde a trăit cea mai mare parte dintre puţinii săi ani de viaţă. 
Încă nu împlinise douăzeci şi nouă de ani.” Aşa îşi încheie 
Saşa Pană medalionul dedicat bunului său prieten, publicat 
în „Almanah literar” (1970) şi reprodus în volumul „M. Blecher, 
mai puţin cunoscut”, apărut în 2000 la Editura Hasefer. Este 
cunoscută îndelungata suferinţă cauzată de morbul lui Pott, 
boala care i-a măcinat trupul şi i-a adus moartea. Cu lucidita-
te, ultimele lui cuvinte au fost: „E mai bine de plâns lângă un 
mormânt decât de compătimit un suferind.”

Numele ebraic al scriitorului era Haim Mihel Blecher (cf. 
prof. Iancu Wexler, preşedintele CE Roman, la vizita la Cimitirul 
Evreiesc din localitate organizată cu prilejul festivalului „Ble-
cher Fest” 2018). Absolvise Colegiul Naţional „Roman-Vodă”. 
Extrema exigenţă a epocii a făcut ca media de la bacalaureat a 
tânărului Blecher, deşi prima din seria lui, să fie puţin peste 7. 
Din cauza persecuţiilor îndreptate împotriva evreilor, nu avea 
să continue studiile la Iaşi, cum ar fi fost, poate, de aşteptat, ci 
la Paris, un motiv important fiind şi fascinaţia pe care o exercita 
acest oraş. A început să studieze Medicina, dar la scurt timp 
a fost diagnosticat cu morbul lui Pott şi silit să renunţe la acel 
vis. Îşi petrece ultimii zece ani între casă şi sanatoriile de la 
Berck-sur-Mer (Franţa), Leysin (Elveţia) şi Techirghiol.

Extraordinara inteligenţă şi capacitatea de a-şi transpune 
gândurile în scris i-au oferit demnitatea existenţei. Într-un alt 
text, „Cu inima lângă M. Blecher”, Saşa Pană arăta: „M. Blecher 
a rescris de numeroase ori tot ce compunea în nopţile darnice 
cu insomnia. Şi măcinătoarea suferinţă se prefăcea în fraze cu 
străluciri de argint, reflectând ceva din gravitatea copleşitoare 
a piscurilor cu zăpezi eterne.” A fost poet („Corp transparent”, 
1934), romancier („Întâmplări în irealitatea imediată”, 1936; 
„Inimi cicatrizate”, 1937; „Vizuina luminată” – apărut postum, 
în 1971), publicist (colaborări la „Ecoul Romanului”, „Bilete 
de papagal”, „Vremea”, „Adam”, „Frize”, „Feuillets inutiles”, 
„Bulletin des Tours d’ivoire” ş.a.).

Ca om, a dat dovadă de nobleţe şi 
empatie: „Cu aleasă discreţie, Blecher 
uşura lipsurile prietenilor. Nu uita, de ori-
unde se afla ţintuit, să pretindă părinţilor 
bani pentru nevoi fictive şi să completeze 
cu ei mandate poştale.” Totodată, avea o 
înţelepciune situată deasupra inocenţei: 
„Pentru a iubi aproapele ca pe tine însuţi 
– nu mai mult, căci ar fi o dubioasă falsi-
ficare –, eşti dator să-ţi cunoşti şi să-ţi recunoşti, mai întâi, ţie 
însuţi imperfecţiunea care te înrudeşte cu semenii.”

La Muzeul „Casa Hogaş” din Roman există o serie de măr-
turii vizuale despre M. Blecher. În vitrina care i-a fost dedicată 
sunt expuse: ediţia princeps a romanului „Inimi cicatrizate”; 
monografia „Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei” (teză 
de doctorat, autor Doris Mironescu); patru numere din revista 
braşoveană „Frize”, în care Blecher şi-a publicat primele lucrări; 
imagini din colecţia Saşa Pană, căruia i-a fost încredinţată lădiţa 
cu manuscrise ale lui Blecher; o cronică semnată de Mihail 
Sebastian asupra operei blecheriene; numărul din iunie 1938 
al revistei Hasmonaea, în care a apărut prima referinţă critică 
postumă despre unicitatea literaturii lui M. Blecher; o reclamă 
din epocă a cărţilor de succes publicate la Editura Alcalay 
(inclusiv „Inimi cicatrizate”).

După anul 2000, Blecher a devenit unul dintre cei mai 
traduşi autori, alături de Steinhardt şi Cărtărescu, fiind citit în 
treisprezece limbi, printre care engleză, franceză, germană, 
italiană, polonă, portugheză, neerlandeză, esperanto. În Ro-
mânia a apărut, în 2017, şi o ediţie critică a operei blecheriene 
(1600 de pagini), realizată de conf. univ. dr. Doris Mironescu 
(Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi), publicată sub egida Aca-
demiei Române, la Editura Muzeului Literaturii Române. În 
2017 şi 2018 au avut loc, la Roman, două ediţii ale festivalului 
„Blecher Fest”, menite să păstreze amintirea marelui scriitor 
evreu de limbă română.

CLAUDIA BOSOI

În data de 13 august, Institutul Cultu-
ral Român de la Tel Aviv, în colaborare 
cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România-Cultul Mozaic (FCER-CM) şi 
Fundaţia Filderman (din cadrul FCER), 
a organizat şi găzduit vernisajul expo-
ziţiei de pictură „Tineri artişti, martori ai 
viitorului”, alături de simpozionul intitulat 
„Diplomaţia culturală – valori şi repere ale 
dialogului intercultural”, cu ocazia unui 
proiect sprijinit de Guvernul României.

Conform unui comunicat de pe site-ul 
ICR Tel Aviv, la simpozion a participat o 
delegaţie a FCER, condusă de vicepre-
şedinte Ovidiu Bănescu. Şeful delegaţiei 
a vorbit despre diplomaţia culturală şi dia-
logul intercultural promovat de FCER, mai 
ales prin intermediul festivalurilor de po-
pularizare a moştenirii culturale evreieşti, 
care permit publicului larg să ia contact 
cu cele mai reprezentative personalităţi 
ale acesteia. Intervenţia vicepreşedintelui 
FCER despre „diplomaţia culturală ca o 
componentă a strategiei FCER-CM” a 
fost „deosebit de interesantă şi instruc-
tivă”, a remarcat directorul adjunct al 
ICR Tel Aviv, Cleopatra Lorinţiu, într-un 
mesaj adresat FCER. Oficialul ICR arăta 
că interesul publicului a fost suscitat de 

„numeroasele clarificări şi sintetizări” 
conţinute în cuvântul vicepreşedintelui 
Ovidiu Bănescu.

Rudy Marcovici, director de patrimo-
niu FCER, a avut o prezentare detaliată 
despre reabilitarea patrimoniului sacru al 
FCER, ce constituie o valoroasă moşte-
nire de cult şi artă lăsată de predecesori 
de-a lungul istoriei existenţei populaţiei 
evreieşti din România. Sursa citată arată 
că vorbitorul a subliniat că „o treime din 
numărul total al sinagogilor au caracter 
de monumente istorice, dând ca exemplu 
şi cele două sinagogi de lemn cu titlu 
de unicat – Sinagoga Baal Shem Tov 
din Piatra Neamţ şi Sinagoga Veche din 
Câmpulung Moldovenesc”.

Ivan Bloch, preşedintele Comunităţii 
Evreilor din Lugoj, a făcut un scurt istoric 
al acesteia, marcând cele mai importante 
momente din istoria comunităţii, precum 
reorganizarea acesteia sub conducerea 
rabinului Abraham Isac Nebel în 1945 
şi schimbările demografice suferite de-a 
lungul timpului de comunitatea care, în pre-
zent, nu mai numără decât 42 de membri. 
I. Bloch s-a mai referit la lucrările de con-
strucţie a Sinagogii Neologe din Lugoj şi 
principalele activităţi găzduite de aceasta.

Blecher, la 110 ani de la naştere

Eveniment cu participarea FCER la ICR Tel Aviv

Carol Iancu şi Michaël Iancu:  
„Relaţiile Israel-Diaspora de-a lungul istoriei”

despre evrei din 
cauza necunoaş-

terii, folosind educaţia ca prim antidot 
împotriva antisemitismului. Conform 
acestui principiu, revista a căpătat o nouă 
orientare.  Nu doar titlul a fost schimbat, 
Revista Cultului Mozaic devenind Reali-
tatea Evreiască, ci şi conţinutul. În pag-
inile ei a fost promovată reala înfăţişare 
a evreimii române din trecut şi contem-
poraneitate. La Editura Hasefer au fost 
publicate cărţi ilustrative pentru cultura, 
cu precădere, filozofia iudaică. În acelaşi 
spirit a fost concepută şi activitatea 
CSIER, cu accent special pe participarea 
evreilor în Războiul de Independenţă din 
1877 şi în Războiul de Reîntregire a ţării, 
1916-1918. Cu ajutorul Joint-ului, a fost 
modernizată întreaga asistenţă socială 
şi medicală comunitară. Au fost create 
programe de intervenţii chirurgicale 
oftalmologice şi pentru neevrei, fiindcă 
receptivitatea faţă de suferinţă n-are 
bariere etnice. Prin reactivarea, împreună 
cu ing. Siegfried (Bubi) Schieber z.l., a 
Forumului B’nai B’rith „Dr. Moses Rosen” 
din România, acad. Nicolae Cajal recon-
firma forţa continuităţii, di Goldene Keit,  
pe care se sprijină viaţa evreiască: tatăl lui 
fusese ultimul preşedinte al organizaţiei 
interzise de dictatura antonesciană,  fiul 
devenea primul lider al său, la reînfiinţare. 
O mare atenţie a fost acordată educaţiei 
iudaice, prin crearea de organizaţii ale 
tineretului evreu şi generaţiei de mijloc, 
investiţie pentru menţinerea vieţii evreieşti 
în România.

Moderaţia, înţelegerea faţă de pro-
blemele fiecărui om l-au caracterizat în 
tot ce-a făcut ca preşedinte al F.C.E.R. 
A slujit devotat interesele ţării. A apărat 
demnitatea populaţiei evreieşti din 
România, integrată în poporul român, 
păstrându-şi identitatea. A militat pentru 
buna convieţuire între evrei şi majoritate, 
între evrei şi alte minorităţi. A iubit şi a 
respectat Statul Israel. Spiritul lui Nico-
lae Cajal rămâne un îndrumător pentru 
viitorime.

O sută de ani…
(Urmare din pag. 7)

La Ed i tu -
ra Hasefer a 
apărut  volu -
mul „Relaţiile 
Israel-Diaspo-
ra de-a lungul 
istoriei”, coor-
donat de Carol 
Iancu şi de fiul 
său, Michaël 

Iancu, tradus de Virginia Valasuteanu 
şi redactat de Ileana Buculei. Dr. Carol 
Iancu este profesor emerit de istorie con-
temporană la Universitatea „Paul Valéry” 
din Montpellier şi Membru de Onoare din 
străinătate al Academiei Române. Dr. 
Michaël Iancu este directorul Institutului 
universitar „Maimonide, Averroès, Thomas 
d’Aquin” din Montpellier şi delegat regional 
al Comitetului francez pentru Yad Vashem.

Volumul reuneşte, într-o formă adap-
tată şi extinsă, lucrările Conferinţei inter-
naţionale desfăşurate la Universitatea 
„Paul Valéry” din Montpellier cu prilejul 
aniversării a 60 de ani de la înfiinţarea 
Statului Israel. Evenimentul academic s-a 
desfăşurat sub egida echipei de cercetare 
„Mentalităţi şi credinţe contemporane”, a 
Institutului universitar euro-mediteranean 
„Maimonide” şi a Şcolii de Înalte Studii 
Iudaice din Franţa. Volumul rezultat a 
fost publicat iniţial în limba franceză, la 
Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi 
(2016), fiind urmat, după trei ani, de ver-
siunea sa în română.

Articolele ştiinţifice din cadrul volu-
mului sunt semnate de cercetători şi 
profesori de la universităţi de prestigiu din 
Israel, Italia, Elveţia, Franţa, Germania. 
Câteva nume sunt, în afara coordonato-
rilor, Elie Barnavi, Fabrizio Lelli, Moshe 
Idel, Daniel Tollet, Brigitte Claparède-
Albernhe ş.a. Scopul volumului, enunţat 
în prefaţă, este să ofere o abordare 
pluridisciplinară în examinarea relaţiilor 
dintre Israel şi Diaspora de-a lungul 
timpului, din Antichitate până în epoca 

modernă. Fiecare studiu aduce contribuţii 
documentare de prim rang în analiza  ra-
porturilor complexe care se stabilesc între 
un popor şi un teritoriu, atât sub aspectul 
schimbărilor survenite la nivel religios, 
cultural şi politic, cât şi din perspectiva 
evoluţiei relaţiilor internaţionale. Caracte-

rizate prin rigoare academică şi noutate a 
rezultatelor cercetării, articolele din acest 
volum descriu, în opinia coordonatorilor, 
„destinul unui popor răspândit în lume, 
mai mult de jumătate dintre membrii 
acestuia fiind astăzi reînrădăcinaţi în ţara 
strămoşilor lor”. (C.B.)

Prima parte a evenimentului, la care 
partener a fost Compania Tarom, a fost 
dedicată expoziţiei de pictură „Tineri ar-
tişti, martori ai viitorului”, compusă din 33 
de lucrări realizate pe pânză, în ulei şi res-
pectiv acuarelă. Lucrările, expuse la se-
diul ICR Tel Aviv în perioada 1 august-13 
septembrie 2019, aparţin unor tineri artişti 
plastici, elevi ai unor colegii naţionale 
de artă, care au participat la tabăra de 
pictură organizată de FCER şi Fundaţia 
Filderman, în parteneriat cu Guvernul 
României - Departamentul pentru Relaţii 
Interetnice. La vernisaj au participat pro-
fesorii de arte plastice Georgeta Hlihor 
de la Liceul de Arte „Margareta Sterian” 
din Buzău şi Ioan Burlacu de la Colegiul 
Naţional de Artă „George Apostu” din 
Bacău. Janina Ilie, director executiv al 
Fundaţiei Filderman, a făcut un scurt is-
toric al taberei de pictură, proiect care a 
crescut de la an la an şi care „a schimbat 
destine”, ajutând mulţi tineri să-şi desco-
pere vocaţia artistică. Luminiţa Petrache, 
consilier în cadrul Departamentului de 
Strategii Guvernamentale al Guvernului 
României, a fost de asemenea prezentă 
la eveniment şi a elogiat eforturile repre-
zentanţilor Federaţiei în organizarea şi 
continuarea acestui proiect.

După evenimentul de la Tel Aviv, cea 
de-a IV-a ediţie a taberei de pictură a fost 
deschisă la Constanţa, în organizarea 
FCER, a Fundaţiei Filderman şi a C.E. 
Constanţa, cu sprijinul DRI, din cadrul Se-
cretariatului General al Guvernului Româ-
niei. La proiectul intitulat „Arta împotriva 
urii sociale, discriminării, antisemitismului 
şi xenofobiei – Pictură, nu ură!” au luat 
parte 37 de tineri artişti, elevi ai colegiilor 
de artă din Bacău, Buzău şi Constanţa, 
Cumpăna (Constanţa), îndrumaţi  de pro-
fesori de arte plastice. Lucrările realizate 
sub deviza „Pictură, nu ură!” vor fi expuse 
în ţară, la Vatican, în Austria şi Norvegia. 

Pe lângă atelierele de creaţie – pictură 
şi grafică –, organizatorii au propus spre 
dezbatere tinerilor participanţi câteva 
subiecte importante: arta – ca formă de 
educaţie; viitorul meu începe azi – roluri şi 
locuri; EU sunt Europa, ce alegeri facem, 
ce ne reprezintă, altele. (A.M.)
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On July 23, 2019, Hans Klemm, US Ambassador to 
Romania, visited the “Aachavas Rein” Orthodox Rite Synagogue 
in Oradea. Erected in 1930, the edifice was saved by Great 
Rabbi Menachem Hacohen, the coordinator and worship 
leader of Jewish religious activity throughout Romania from 
1997 to 2011, strongly opposing the alienation or demolition 
of the edifice. The Great Rabbi Hacohen, born in Jerusalem, 
is a prominent personality of the religious, military, political, 
scientific, cultural, historical and social life in Israel, recognized 
and appreciated worldwide.

The Jewish Community of Oradea and the Federation of 
Jewish Communities of Romania (FJCR) did not have sufficient 
possibilities and the financial strength to restore it at that 
time, because in the sacred patrimony of FJCR there were 
still many synagogues in critical condition. However, Dr. Aurel 
Vainer , FJCR-CM president, Israel Sabag, JOINT Romania 
director, and jurist Samuel Izsak, executive director of the 
Caritatea Foundation, have given us all the support, within the 
possibilities, to save this synagogue.

The signal of the chance for rehabilitation was offered very 
generously in 2002, on the occasion of the visit of His Excellency 
Mark Gittenstein, then US Ambassador  to Romania, in Oradea, 
where the second Jewish community in Romania in size and 
religious involvement lived, after that in Bucharest.

The Ambassador informed about the possibility of accessing 
some non-reimbursable amounts from the Ambassadorial 
Fund offered by the American Congress, allocated for the 
rehabilitation of buildings of special interest, accessible for 10 
states, including Romania. The project was developed by the 
president of Oradea community, Eng. Teodor Felix Koppelmann, 
as project and investment holder, together with a sympathetic 
member of the Jewish Community from Oradea, collaborator 
and advisor, Professor architect Cristian Puşcaş. It was the 
first winning project since the allocation of this fund for the 
rehabilitation of historic buildings and the maximum amount 
granted to this type of investment. It was also the first time the 
sum was allocated for the rehabilitation of a synagogue.

After the term of office of His Excellency Mark Gittenstein 
expired, a new chance for this project appeared by the appointing 
of His Excellency Hans Klemm as US Ambassador to Romania, 
who continued to follow the stages of the works through 
specialists from the US Embassy. On the spot, the completion 
of the intermediate phases was ascertained, ensuring the 
continued and prompt financing. From this fund the most urgent 
works were carried out, but the state of the synagogue and 
its dimensions, as well as the complexity of the rehabilitation 
works, required a greater amount. After a stagnation of about 
two years, the support to the Jewish Community from Oradea 
arrived from the City Hall of Oradea, through Eng. Ilie Bolojan, 
a tireless man whose purpose was, and we hope that it still will 

be, to ensure Oradea an exceptional European city appearance 
deserved by its citizens. Thus, through an administration 
contract between the City Hall and the Jewish Community from 
Oradea, the works continued with the financing provided by 
the administrator until the complete completion of the project. 
Thanks to the aforementioned, the synagogue has now become 
the History Museum of the contribution of the Jewish population 
to the culture and civilization of this city and of the presence of 
the Jews established here for over 450 years.

On the occasion of his presence in Oradea, His Excellency 
Hans Klemm shared the joy of the achievements of this city, 
noting the healthy atmosphere of collaboration and shared 
involvement. Ambassador Hans Klemm congratulated President 
Felix Koppelmann on his efforts and involvement with the 
leadership of local authorities: “We should congratulate the 
administration of this city for the extraordinary work it has 
done, for the restoration of the city center and beyond. It did an 
extraordinary job, this is certainly one of the most beautiful cities 
in Romania”. He also mentioned that he has been in Oradea 
four times and that he fell in love with this city at first sight. The 
diplomat underlined that the support for the culture and history 
rehabilitation efforts was one of the coordinates of his mandate 
and the aid he has offered to all such activities is “a sign of 
the deep respect that the US Embassy,   the Congress and the 
American people have for the culture of Romania”.

At the end, Hans Klemm said that he was at the end of his 
term and will sadly leave Romania. “I came here with joy and 
in the four years I served the country leading the Embassy in 
Bucharest I appreciated its warmth, beauty and energy.” He did 
not fail to thank everyone, including Mark Gittenstein, for the 
success of this project. He also assured the full assistance for 
future support to the requests of the Oradea citizens.

In 1994, when Academician Nicolae 
Cajal came to the leadership of FJCR, 
Romania was neither in NATO nor in the 
EU and the Romanian state had not yet 
recognized the Holocaust in Romania. 
The one who made possible the re-
start after the Holocaust of the Jewish 
community in Romania, Chief Rabbi 
Moses Rosen, had become history. It 
was a crucial time. Then, the community 
had again a great chance: Academician 
Nicolae Cajal has offered the prestige it 
needed to overcome the difficult period.

The professor was the co-founder of 
a school in virology, author of over 400 
scientific papers published in the country 
and abroad, author and co-author of 
15 textbooks, treaties, monographs, 
distinguished some with academic 
awards. At the “Stefan Nicolau” Virology 
Institute, which he has run for over 30 
years, he was the creator of a research 
school competitive with any other country 
of old tradition in the field. He has received 
five times the title of Doctor Honoris 
Causa of some universities in the country, 

was a member of the Royal Society of 
Medicine in London, of the International 
Society of Comparative Pathology, of the 
French Society of Microbiology, of the 
New York Academy of Sciences. He came 
to represent an epoch at the management 
of the aforementioned Institute, the 
Academy of Medical Sciences, the “Elias” 
Foundation, the Romanian Academy, “all 
extensions – as he confessed – of one’s 
own family”.

From his father, Marcu Cajal, one of 
the first pediatrics professors in Romania, 
the scholar learned how to combine the 
doctor vocation with humanity. The real 
life nourished the social therapy in which 
he excelled: “As a student and apprentice, 
but also as a teacher and manager, 
managing problems of smaller or larger 
communities, professional as well as 
ethnic, I learned and taught the lesson: 
«Solutions exist, but resolutions can 
only be obtained if the parties know how 
to communicate»”. A very tough lesson 
within his generation: Romanian Jews 
who went through the Holocaust, through 
the euphoria of liberation on August 23, 
‘44, and the disappointments that came 
quickly because of the installation of 
another totalitarian regime.

After ‘90 he had a substantial 
contribution in the socio-political life of 
the country: independent  senator in 
the Constituency of ‘90 -’92; member 
of the UNESCO National Commission 
for Romania, since ‘91; ambassador of 
Romania with special tasks; since 1997, 
honorary director of the European Center 
for Social Communication and Interethnic 

Relations. He played an important role 
in the process of Romania’s admission 
in NATO: from the “Spring of the new 
allies”, organized in Bucharest on March 
26, 2002, where the prime ministers 
of ten countries aspiring for NATO 
membership met, to the visit in Romania 
of the US President, George W. Bush, on 
November 23, 2002, a visit-promise for 
the integration of the country in the North 
Atlantic structures.

The transformations known by 
FJCR during Cajal’s period (1994-
2004) put the community in agreement 
with the social transformations in the 
country. As president of the Federation, 
academician Nicolae Cajal introduced the 
democratic leadership instead of that of 
only one person. He initiated elections 
for the leadership of the communities 
in the country. He founded a group for 
the project of a new regulation of the 
Federation, according to the requirements 
of the present. The Jewish-Romanian 
intellectuality has symptomatically broken 
the silence marking its identity, the signal 
being given by the very presence of a 
prestigious personality in front of the 
community.

The concept of real-Semitism, 
promoted as a “plea to approach Jews 
without prejudice,” aimed at changing 
the distorted perception of Jews due to 
ignorance, using education as the first 
antidote to anti-Semitism. Moderation, 
understanding of the problems of each 
person characterized him in everything 
he did as president of the FJCR. He 
served devoutly the country’s interests. 

European Day  
of Jewish Culture 

in Bucharest
The European Day of Jewish Culture, 

now in its 20th edition, was celebrated 
this year simultaneously in Jewish 
European communities in 34 countries, 
including Romania.

Music, poetry, humor show and a 
cello concert were organized on this 
occasion by FJCR, JCB, BBR, JDC, 
JCC, the “Caritatea” and “Filderman” 
Foundations at the Choral Temple of 
the Capital. The leaders of the FJCR, 
JCB, BBR, representatives of political life 
(DRI, Ministry of Foreign Affairs, City Hall 
of the capital), high hierarchs, cultural 
personalities and diplomats participated.

Interferences between the culture, 
religion and history of the people of Israel 
were highlighted by Dr. Aurel Vainer, 
president of FJCR, starting from the 
importance of monotheism in the Jewish, 
European and universal culture.

“Promoting cultural diversity is 
a fundamental factor in combating 
intolerance” was the pivotal idea in the 
speech of JCB president, Eng. Paul 
Schwartz.

JCB vice-president Silvian Horn 
presented the program on the first day: a 
poetry recital – “Female Voices from the 
Jewish Lyric” – poems by Riri Silvia Manor 
and Luciana Friedmann, presented 
by Maia Morgenstern on a musical 
background, in the version of some 
instrumentalists from the Jewish Theater 
Orchestra, songs from Yiddish and 
Ladino folklore performed by Bucharest 
Klezmer Band. The humor was brought 
by Ana Maria Donosă, actress at the 
“Constantin Tănase” Theater, thanks to 
Iancu Ţucărman, who helped her make 
her debut at JCC Bucharest.

„Jewish rhythms on cello strings”, 
the concert of the second day, had 
programmed songs performed by the 
remarkable cellists Andrei Kivu and Sergiu 
Marin, accompanied by Alexandrina 
Chelu, soprano from Oradea. The 
opening word belonged to Robert Schorr, 
director of the Culture Department.

One hundred years from the birth of Academician Nicolae Cajal
He defended the dignity of the Jewish 
population in Romania, integrated 
into the Romanian people, preserving 
their identity. He advocated for a good 
coexistence between Jews and the 
majority population, between Jews and 
other minorities. He loved and respected 
the State of Israel. 

The words spoken close to the 
centennial by Irina Cajal, daughter 
of Nicolae Cajal, add emotion to the 
evocation of his father: “I had the 
incomparable luck to be born in Cajal 
House. My parents were my best friends 
and mentors. One day before he died, my 
dad gave me a red rose and said: “Don›t 
bow your head in front of anyone, help 
people and consider this as your privilege, 
don›t join any party, but consider yourself 
as part of everything””.The education I 
received from my parents I passed on 
to my daughter: I took her to museums, 
concerts. Every evening she had to read 
at least a few book pages. This is the 
education given, in turn, by Cathrine 
to my grandchildren. I try to continue, 
through what I do day by day, the family 
tradition. I perpetuate my father’s habit: 
on October 1 and December 6, Cajal 
House is an Open House. Every week I 
go to my parents’ graves: it’s my way of 
talking with them in mind. Whoever needs 
me knows that he can call me at any time 
of the day and night and, as far as I can, 
I help everyone”.

His Excellency Hans Klemm, uS Ambassador, visited Oradea
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La Editura Hasefer a apărut de curând 
o lucrare mai puţin obişnuită, dedicată 
împlinirii a 200 de ani de existenţă a He-
vra Kadişa din Oradea. Cartea, scrisă în 
limba maghiară la dorinţa conducătorilor 
organizaţiei evreieşti de înmormântare, 
a apărut în 1931, autorii fiind Zoltán Leit-
ner şi Fülöp Freund, istorici şi membri ai 
comunităţii orădene.

La prima vedere, această lucrare 
documentară pare un demers de bilanţ, 
de enumerare a ceea ce a făcut Hevra 
Kadişa în perioada 1731-1931, adică, 
pot afirma unii, înmormântarea evreilor. 
Dar nu este aşa. Ea este un adevărat 
monument ridicat în amintirea creşterii şi 
înfloririi unei comunităţi, respectiv comu-
nitatea ortodoxă din Oradea, deoarece în 
perioada apariţiei cărţii, în acest oraş (ca 
de altfel în toată Transilvania) evreii s-au 
împărţit în comunităţi ortodoxe, respectiv 
neologe. Lucrarea este dedicată primei 
comunităţi, dar până la mijlocul secolului 
al XIX-lea, istoria a fost comună, abia 
atunci a intervenit scindarea. Din  paginile 
cărţii reiese însă că nu a fost o ruptură 
definitivă, cele două comunităţi au cola-
borat în multe domenii, iar de o serie de 
servicii au profitat ambele.

Şi aici trebuie să risipim unele preju-
decăţi sau pur şi simplu lipsa de informa-
ţii, legate de activitatea Hevra Kadişa. 
Această instituţie nu s-a limitat la sarcina 
sacră de a-i înhuma pe evrei în condiţiile 
prescrise de dispoziţiile religioase. A fost, 
într-adevăr, preocuparea principală. Dar, 
dat fiind faptul că ideea călăuzitoare a 
iudaismului este grija faţă de oameni, vii 
sau morţi, încetul cu încetul activitatea 
societăţii Hevra Kadişa s-a diversificat: 
mai întâi ajutorarea celor săraci, apoi a 
bolnavilor, apoi a bătrânilor şi până la 
urmă chiar a celor nou-născuţi. Ajungând 
la sfârşitul lucrării, cititorul află că în 1931 
Hevra Kadişa din Oradea avea cel mai 
modern spital particular din România, 
că a înfiinţat o secţie specială pentru 
naşteri, un azil pentru bătrâni, în paralel 
cu extinderea cimitirelor cu serviciile 
religioase adecvate. Bineînţeles, toate 

acestea nu s-ar fi putut face fără fonduri, 
şi aici se regăseşte poate cea mai intere-
santă parte a acestei istorii. Se reproduc 
aproape anual donaţiile, începând de la 
sfârşitul anilor 1700 şi până în 1930. Iar 
sumele donate ilustrează tocmai dezvol-
tarea comunităţii – de la cei câţiva zeci de 
forinţi daţi la început, până la milioanele 
de lei oferite după Primul Război Mondial. 
Aceste date ar putea servi ca sursă de 
cercetare pentru cei care vor să scrie o 
istorie a comunităţii orădene, deoarece 
arată limpede drumul ascendent din 
punct de vedere economic al evreilor 
din această zonă, dar nu numai. Pentru 
cititorul român este şi un prilej de a con-
ştientiza ce au însemnat cei peste 50 de 
ani de întârziere a acordării drepturilor 
pentru evreii din România faţă de cei din 
Imperiul austro-ungar. Pentru un sociolog 
este de asemenea interesantă structura 
pe meserii a evreilor în cei 200 de ani şi 
provenienţa lor, din ce parte a Europei 
Centrale au venit să se stabilească în 
Oradea.

Lucrarea nu evită dificultăţile cu care 
s-au confruntat evreii, măsurile discrimi-
natorii luate de autorităţi împotriva lor, 
dar şi relaţiile bune cu unii dintre repre-
zentanţii oficiali care i-au ajutat în a-şi 
crea condiţii pentru o viaţă comunitară. 
De menţionat că această viaţă nu a fost 
lipsită de conflicte interne, de ambiţiile 
unora şi de probleme financiare. Deoare-
ce se regăsesc în paginile cărţii rapoarte 
privind situaţia veniturilor şi a cheltuielilor 
comunităţii, mai ales cele referitoare la 
administrarea spitalului – care a crescut 
de la un mic spaţiu de două-trei camere la 
complexul despre care am amintit anterior 
–, aici se înregistrau aproape întotdeau-
na pierderi şi o preocupare a conducerii 
Hevra Kadişa era de unde să facă rost 
de fonduri pentru funcţionarea spitalului.

Merită menţionat şi un alt aspect. Nu 
oricine putea fi membru în Hevra Kadişa. 
Această calitate era considerată o onoa-
re,  iar doritorii trebuiau să facă faţă unor 
criterii etice foarte severe, nemaivorbind 
de cele materiale. Şi totuşi, numărul 

membri lor 
creştea din 
an în an, o 
atenţie deo-
sebită fiind 
a c o r d a t ă 
primirii tine-
rilor, faţă de 
care existau 
mari preten-
ţii.

La începutul lucrării există un capitol 
special dedicat istoriei Hevra Kadişa în 
lumea evreiască, în general, şi în această 
zonă din Europa Centrală, în special. Mari 
personalităţi religioase, cunoscuţi rabini 
sau alţi intelectuali evrei din Antichitate şi 
din Evul Mediu s-au ocupat de această 
instituţie şi au fixat regulile de organizare 
care, în mare parte, s-au păstrat de-a 
lungul timpului. Conducătorii Hevra oră-
deană au fost îngrijoraţi de dorinţa unor 
membri ai comunităţii de a beneficia de 
înmormântări şi monumente funerare 
fastuoase, care contraveneau principiilor 
de modestie ale religiei mozaice. Au fost 
luate o serie de măsuri, nu întotdeauna 
cu rezultatele dorite.

Şi totuşi, după parcurgerea paginilor 
(o sarcină nu prea uşoară, ţinând cont 
de stilul în care au fost scrise), rămâi cu 
un gust amar. Această frumoasă istorie a 
comunităţii orădene a fost curmată brutal 
de Holocaust, evreii din Oradea devenind 
victimele tragediei cu numai un an înainte 
de încheierea războiului. Astăzi, comu-
nitatea evreilor din Oradea, decimată în 
urma războiului, dar şi a emigraţiei, de-
pune mari eforturi, încununate de succes, 
pentru a menţine viaţa evreiască. Dar nu 
poţi să nu te gândeşti cum ar fi arătat ea 
dacă dezvoltarea începută în 1731 ar fi 
continuat netulburată de război, deportări 
şi lagăre de exterminare. De aceea, este 
o datorie a noastră să păstrăm aminti-
rea strădaniilor şi tenacităţii înaintaşilor 
noştri, care au făcut atât de mult pentru 
o viaţă evreiască trăită în demnitate în 
această parte a lumii.

EVA GALAMBOS

În perioada 9 iulie - 4 august 2019 s-a desfăşurat o nouă 
ediţie a Festivalului Internaţional de Operă de la Ierusalim, 
organizat de Primăria din Ierusalim. Ca urmare a succesului 
constant de care se bucură participarea românească la acest 
Festival, dirijorul Tiberiu Soare a luat parte, cu sprijinul ICR Tel 
Aviv, la ediţia din acest an a evenimentului. El a dirijat opera 
„Rigoletto”, de Giuseppe Verdi, în acompaniamentul orchestrei 

israeliene din Ashdod. Producţia a fost urmată de două spec-
tacole de operă de gală, sub bagheta dirijorului român, şi de 
un master class tematic.

Deschiderea oficială a Festivalului Internaţional de Operă 
de la Ierusalim a avut loc în 9 iulie 2019 cu un concert de gală 
la YMCA (Asociaţia Tinerilor Creştini) Ierusalim, în prezenţa 
reprezentanţilor autorităţilor locale – Primăria din Ierusalim şi 
Ministerul Israelian al Afacerilor Externe – şi a membrilor cor-
pului diplomatic acreditat în Israel.

Andreea Soare, reprezentanta ICR Tel Aviv, a reliefat par-
ticiparea românească tradiţională din programul Festivalului, 
artiştii români fiind o prezenţă constantă şi foarte apreciată încă 
de la prima ediţie, din 2015.

Sofia Mazar, directorul artistic al Festivalului, a prezentat 
programul ediţiei din acest an şi a accentuat caracterul deosebit 
al celor două producţii de operă regizate de artişti internaţionali 
– „Rigoletto”, de Verdi, şi „Nunta lui Figaro”, de Mozart.

Eli Cohen, reprezentantul Primăriei din Ierusalim, a menţio-
nat sprijinul constant pe care Municipalitatea îl oferă activităţilor 
muzicale organizate de instituţiile culturale partenere.

Mircea Cantacuzino, din partea Bibliotecii Muzicale Rose 
YMCA, a salutat colaborarea excelentă dintre YMCA şi Festival, 
precum şi găzduirea principalelor spectacole ale celui din urmă 
în spaţiul de concerte al YMCA.

Dirijorul român Tiberiu Soare a condus Orchestra Simfonică 
din Ashdod în cadrul a două spectacole de gală cu opera „Ri-
goletto”: în 23 iulie, la YMCA Ierusalim, şi în 27 iulie, la Centrul 
de Arte Performative din Ashdod, cu o distribuţie internaţională 
care a inclus artişti din SUA, Rusia, Israel, Germania şi Leto-
nia. Reprezentaţiile au fost foarte apreciate de public, sălile de 
spectacol fiind arhipline. Programul a inclus un master class 
tematic cu arii din „Rigoletto”, condus de acelaşi artist român, 
susţinut în 25 iulie la Centrul Cultural Armonia din Ierusalim, 
în faţa cursanţilor care au frecventat programele de măiestrie 
vocală organizate în cadrul Festivalului.

Născut la Bucureşti, Tiberiu Soare a absolvit două dintre 
facultăţile Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti: cea 
de dirijat (clasa profesorilor Ludovic Bács şi Petru Andriesei) şi 
cea de interpretare muzicală (clasa conf. univ. Ion Popescu). 
S-a perfecţionat apoi, în cadrul Studiilor aprofundate – secţia 
„Dirijat orchestră” –, sub îndrumarea lui Horia Andreescu şi a 
urmat cursuri de măiestrie susţinute de dirijorii Alain Paris şi 
Adrian Sunshine. Artistul îşi desfăşoară activitatea muzicală 
ca dirijor din 1999, apariţiile sale publice obţinând, pe lângă 
aplauze, aprecierea unanimă a criticilor de specialitate şi a 
colaboratorilor. (C.B.)

Idişul – limbă 
oficială 

minoritară  
în Suedia

În 1999 idişul, alături de limbile fin-
landeză, romani, meankieli şi sami, a 
fost declarat limbă oficială minoritară. 
Pentru a căpăta acest statut, o limbă 
trebuie să fie vorbită în Suedia de sute 
de ani. Cum prima comunitate oficială 
evreiască s-a înfiinţat lângă Göteborg în 
anii 1770, iar în 1780 s-a votat o lege 
care le permitea evreilor să locuiască în 
ţară fără să se convertească la creşti-
nism, idişul corespunde acestei cerinţe. 
În 1832 evreilor li s-a acordat cetăţenie 
suedeză. Deoarece aportul evreilor în 
economia ţării a fost substanţial, gu-
vernul suedez a încurajat dezvoltarea 
comunităţii, iar populaţia a crescut 
masiv între 1870-1920, evreii din Rusia 
şi Polonia refugiindu-se în Suedia din 
cauza pogromurilor şi recrutărilor în ar-
mată. Între 1933-1939, Suedia a limitat 
imigrarea evreilor de teama refugiaţilor, 
dar în 1942, când a devenit limpede că 
naziştii urmăreau exterminarea evreilor, 
interdicţia a fost ridicată. Aşa cum am 
arătat într-un articol din numărul pre-
cedent al RE, peste 8000 de evrei din 
Danemarca au fost duşi pe ascuns în 
Suedia în bărci pescăreşti.

După cel de-al Doilea Război Mondi-
al, Suedia a continuat să primească re-
fugiaţi evrei şi foşti prizonieri din lagăre 
care nu doreau să se întoarcă acasă iar, 
mai târziu, pe intelectualii evrei refugiaţi 
din ţări comuniste est-europene, apoi pe 
evreii sovietici. 

Astăzi, Suedia adăposteşte cea 
mai numeroasă populaţie evreiască 
din Scandinavia. 70 la sută dintre ei 
trăiesc la Stockholm, unde dispun de 
mai multe sinagogi, o Casă Habad, 
şcoală evreiască, bibliotecă, o revistă şi 
o emisiune săptămânală la radio. Astfel 
că se poate spune că idişul are o istorie 
îndelungată în ţară. Totuşi, mai există şi 
alte condiţii pentru ca o limbă minoritară 
să fie declarată oficială – de pildă, să 
caracterizeze o comunitate minoritară şi 
să fie vorbită de un număr de persoane 
în lume, în trecut sau în prezent. Idişul 
îndeplineşte şi aceste două condiţii.

Există un fond federal pentru pro-
dusele media în limbile minorităţilor, 
astfel că au fost publicate numeroase 
cărţi pentru copii în idiş, desene ani-
mate la televiziune, site-uri şi muzică 
video. Unul dintre creatorii unor astfel 
de produse este Niklas Olniansky, 
care conduce o editură pentru cărţi în 
idiş pentru copii. Anterior, împreună 
cu soţia lui, Ida, au editat o revistă 
de cultură pop şi au creat o formaţie 
idiş heavy metal, denumită Dibbukim. 
Olniansky a început să înveţe idiş 
întâmplător, apoi s-a perfecţionat, a 
aprofundat studiile în iudaism şi, până 
la urmă, după ce s-a căsătorit cu Ida, 
s-a convertit. Editura lui, Olniansky 
Tekst, a publicat numeroase cărţi în 
idiş pentru copii, inclusiv un abecedar, 
iar recent cărţi clasice, dar şi prima tra-
ducere în idiş a romanului „Hobbit” de 
Tolkien de către Barry Goldstein care 
a mai tradus în idiş „Stăpânul inelelor” 
şi „Clubul Pickwick”. O serie de filme  
de televiziune pentru copii în idiş pot 
fi găsite în Suedia. Specialiştii afirmă 
că se poate vorbi despre o adevărată 
renaştere a limbii idiş, o nouă generaţie 
de tineri evrei din Suedia fiind interesaţi 
de această limbă şi de  producţiile în 
idiş, a relatat site-ul „Tablet”.

Paradoxal, revirimentul limbii idiş 
se produce nu în Statele Unite, sau nu 
numai acolo, ci într-o ţară la care nimeni 
nu s-a gândit, Suedia. Rămâne de vă-
zut, cu creşterea valului de antisemitism 
din Suedia, care va fi viitorul comunităţii 
evreieşti din această ţară.

E.G.

200 de ani de istorie a Hevra Kadişa  
din Oradea: o poveste a tenacităţii 

„Rigoletto” în Israel, sub bagheta lui Tiberiu Soare

de securitate. Chiar dacă Ganz nu a 
vorbit despre anexări, el susține întărirea 

securității granițelor Israelului, respectiv prezența militară isra-
eliană în Valea Iordanului. Ceea ce nu-i convine formațiunii lui 
este persoana primului-ministru, mai ales din cauza problemelor 
pe care acesta le are cu justiția. Întrebarea este până unde va 
merge Likud pentru a evita un al treilea scrutin.

După ce ți-a exercitat votul, prețe dintele Reuven Rivlin a 
declarat că va depune toate eforturile pentru ca Israelul să aibă 
cât de curând un guvern. „Prin prerogativele mele, pot să invit 
oricare membru al Knesset-ului să formeze un guvern, dacă 
acesta se simte capabil de ața ceva ți dacă este susținut de 
61 de deputați”, a afirmat el.

(Urmare din pag. 2)

Alegerile din Israel…
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בשנת 1994, כאשר פרופ' ניקולאה 
קאז'אל, חבר באקדמיה הרומנית, עלה 

להנהגת הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה, רומניה לא הייתה חברה בברית  

נאט"ו ולא באיחוד האירופאי; המדינה 
הרומנית טרם הכירה בשואת יהודי רומניה. 
האיש שאירגן מחדש את הקהילה היהודית 
מרומניה אחרי השואה, הרב הראשי משה 

רוזן ז"ל, נכנס להיסטוריה. זה היה רגע של 
אמת. באותו רגע היה מזל לקהילה: פרופ' 

ניקולאה קאז'אל העניק לה את היוקרה 
הדרושה על מנת לעבור אותו רגע קשה.

הפרופסור הנ"ל נמנה בין מייסדי 
האסכולה לחקר הנגיפים, מחבר של יותר 

מ-400 מחקרים מדעים שיצאו לאור 
ברומניה ומחוצה לה; מחבר ומחבר משנה 
של 15 ספרי מחקר וספרי לימוד מדעיים, 

שאחדים מהם קיבלו פרסים אקדמיים. 
במכון לחקר הנגיפים (וירוסולוגיה) ע"ש 

"שטפאן ניקולאו", אותו הוא ניהל למעלה 
מ-30 שנים, ניקולאה קאז'אל היה מייסד 

של אסכולת מחקר המתחרה עם כל אסכולה 
אחרת ממדינות בעלות מסורת עתיקה 

בתחום. הוא קיבל חמש פעמים את התואר 
"דוקטור לשם כבוד" מאוניברסיטאות 

שונות מרומניה, היה חבר באגודה 
המלכותית לרפואה מלונדון, באגודה 

הבינלאומית לתורת המחלות המשווה, 
באגודה הצרפתית למיקרוביולוגיה, 

באקדמיה למדעים מניו-יורק, ובעוד 
אגודות מדעיות. הוא סימל תקופה 

בהנהגת המכון הנ"ל, בהנהגת האקדמיה 
למדעי הרפואה, בהנהגת קרן "אליאס", 

בהנהגת האקדמיה הרומנית, "המשכים של 
משפחתו" כפי שהיה אומר.

מאביו, מרקו קאז'אל, אחד הפרופסורים 
הראשונים לרפואת ילדים ברומניה, 

המלומד הנ"ל למד לאחד בין מקצוע 
הרפואה לבין אנושיות. הטיפול החברתי 

בו הוא בלט ינק מבית-הספר של החיים. 
"בתור סטודנט ומתלמד, אמנם גם בתור 

פרופסור ומנהל, תוך כדי ניהול עניינים של 
קהילות קטנות או גדולות יותר, מקצועיות  
או לאומיות, למדתי ולימדתי את השיעור: 

<<פתרונות קיימים, אמנם הם יתקבלו 
רק אם שני הצדדים ידעו ליצור קשר 

ביניהם>>". למידה קשה מאוד בשביל בני 
דורו: יהודים רומניים שעברו את השואה, 

את ההרגשה טובה של השחרור ב-23 
באוגוסט 1944, את האכזבות שבאו מהר 
בגלל הקמתו של משטר טוטליטארי אחר.

אחרי 1990 הוא תרם תרומה ניכרת 
לחיים החברתיים והפוליטיים של רומניה: 

סנטור עצמאי חבר באסיפה החוקתית 
בשנים 1990-1992; חבר בוועדה הלאומית 

של אונסק"ו בשביל רומניה, החל משנת 
1991; שגריר רומניה בעל משימות מיוחדות; 

החל משנת 1997; מנהל לשם כבוד של 
המרכז האירופאי לתקשורת חברתית 

ויחסים בינעדתיים. הוא שיחק תפקיד 
חשוב בהליך הצטרפותה של רומניה לברית 
נאט"ו: מ-"אביב בעלות הברית החדשות", 

שאורגן בבוקרשט ב-26 במרץ 2002, שם 

נפגשו ראשי ממשלות של עשר מדינות שרצו 
לקבל מעמד של חברות בברית נאט"ו, עד 
ביקורו ברומניה של נשיא ארצות-הברית  

ג'אורג' וו' בוש ב-23 בנובמבר 2002, ביקור 
שהבטיח את קליטתה של רומניה במבנים 

הצפון-אטלנטיים. 
השינויים שחלו בפדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה בתקופת כהונתו 
של קאז'אל (1994-2004) התאימו את 

הקהילה לשינויים שחלו במדינה. בתור 
יו"ר הפדרציה, פרופ' ניקולאה קאז'אל 
הקים את שיטת ההנהגה הדמוקרטית 

שהחליפה את שיטת ההנהגה האישית. 
הוא יזם בחירות להנהגותיהן של הקהילות 
היהודיות ברומניה. הוא גם הרכיב קבוצת 

אנשים שתפקידם היה לחבר תקנון חדש של 
הפדרציה, מתאים לדרישות זמנו. בעקבות 

זה, האינטלקטואלים היהודיים מרומניה 
הפסיקו את השתיקה בתחום הזהותי, היות 

שהסימן ניתן על-ידי ראש הקהילה, איש 
בעל שם.

המושג "ריאל-שמיות", שקודם בתור 
"סנגוריה כדי שתתקרב ליהודים ללא 

דעות קדומות" התכוון לשינוי התפיסה 
הלא נכונה לגבי יהודים בגלל חוסר ידיעה, 

תוך כדי שימוש בחינוך בתור סם שכנגד 
האנטישמיות.

המתינות, ההבנה כלפי בעיותיו של כל 
אדם תיארו אותו בכל מה שעשה בתור יו"ר 

הפדרציה. הוא שירת את האינטרסים של 
הארץ. הוא הגן על כבודה של האוכלוסייה 

היהודית מרומניה, שהיא נקלטת בעם 
הרומני תוך כדי שמירת זהותה. הוא נאבק 
למען חיים משותפים בין יהודים לבין רוב 

האוכלוסייה, בין יהודים לבין בני מיעוטים 
אחרים. הוא אהב וכיבד את מדינת ישראל. 

הרוח הקאז'אלית מראה את הצפון.
לקראת יום הולדתו המאה, בתו אירינה 

קאז'אל אמרה דברים שהוסיפו התרגשות 
להזכרת אביה. "היה לי המזל שלא ניתן 
להשוואה, להיוולד בבית  קאז'אל. הורי 

היו לי החברים והיועצים הטובים ביותר. 
יום לפני שהלך לעולמו, אבא שלי נתן 

לי שושנה אדומה במתנה ואמר לי: <<אל 
תורידי את ראשך בפני אף אדם, תעזרי 

לאנשים ותחשבי שזאת זכות-יתר בשבילך, 
אל תצטרפי לאף מפלגה, אמנם תחשבי את 

עצמך כאילו שאת חלק מכול המפלגות>>.
את החינוך שקיבלתי מהורי העברתי 

גם לבתי קתרין: לקחתי אותה למוזיאונים, 
לקונצרטים. בכל ערב היא הייתה צריכה 
לקרוא לפחות כמה עמודים מתוך ספר. 

חינוך שאחרי זה נתנה גם היא לנכדים שלי. 
אני מנסה להמשיך את מסורת המשפחה 

במה שאני עושה מדי יום ביומו. אני 
ממשיכה את הנוהג שיסד אבא שלי: ב-1 

באוקטובר וב-6 בדצמבר בית קאז'אל הוא 
בית פתוח.

מדי שבוע אני עולה לקברי הורי: זאת 
הצורה שלי לדבר איתם במחשבתי. מי 

שצריך אותי, יודע שיכול לקרוא לי בכל 
עת ובכל שעה ביום ובלילה, ובמידה שאני 

יכולה, עוזרת  לכל אחד".

בתאריך 23 ביוני 2019, הוד-מעלתו 
השגריר חאנס קלם, שגריר ארצות-הברית 

ברומניה, ביקר בבית-הכנסת האורתודוכסי 
"אהבת ריין" שבעיר אורדיאה. בנין הנ"ל 

נבנה בשנת 1930 ונוצל על-ידי הרב הכולל 
מנחם הכהן, המתאם והמדריך של הפעילות 

הדתית של כל יהודי רומניה בין 1997-2011. 
הרב מנחם הכהן התנגד התנגדות נמרצת 

להעברת הבניין לידיים זרות או להריסתו. 
הרב הכולל מנחם הכהן, יליד ירושלים, 

הוא אישיות בולטת של חיי הדת ושל 
החיים הצבאיים, הפוליטיים, המדעיים, 

ההיסטוריים והחברתיים בישראל, אישיות 
מוכרת ומוערכת ברמה בינלאומית.

בתקופה ההיא, לקהילת יהודי אורדיאה 
ולפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה 

לא היו מספיק אפשרויות ואף לא הכוח 
הכלכלי לשפץ את הבניין הנ"ל, היות 

שבבעלות הפדרציה היו גם בתי-כנסת 
רבים אחרים במצב ירוד. אף על פי כן, ד"ר 

אאורל ויינר, יו"ר הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה-דת משה, ישראל סבג, 
מנכ"ל הז'וינט ברומניה, והמשפטן סמואל 
איזאק, מנהל בפועל של קרן "קאריטאס", 
נתנו לנו תמיכה, בהתאם לאפשרויות, על-

מנת להציל את בית-הכנסת הזה.
אות ההזדמנות להצלתו ניתן ברוחב-לב 

בשנת  2002, בעת ביקורו של הוד-מעלתו 
השגריר מארק גיטנשטיין, אז שגריר 

ארצות-הברית ברומניה, בעיר אורדיאה,  
בה קיימת הקהילה היהודית השנייה בגודלה 

ובפעילותה דתית ברומניה, ראשונה אחרי 
זאת מבוקרשט.

הוד-מעלתו השגריר הודיע לגבי 
אפשרות מתן סכומי כסף שאין להחזירם 

מקרן השגרירויות, ניתנים על-ידי הקונגרס 
האמריקאי, מענק בשביל שיקומם של 

מבנים בעלי ענין מיוחד במינו, שניתן להשיג 
בשביל 10 מדינות, ביניהן רומניה. הפרויקט 

נעבד על-ידי יו"ר הקהילה, המהנדס 
תיאודור פליקס קופלמן בתור אחראי על 

הפרויקט וההשקעה, יחד עם חבר אוהד 
של הקהילה, משתף פעולה ויועץ, מרצה 

באוניברסיטה, האדריכל ד"ר קריסטיאן 
פושקאש. זה היה הפרויקט הראשון בו זכו 

מאז שמעניקים כסף מן הקרן הנ"ל לשיקום 
מבנים היסטוריים והתקבל הסכום המרבי 
המוענק להשקעות מאותו סוג. זאת הייתה 

הפעם הראשונה כאשר אותו סכום כסף 
מאותה קרן הוענק לשיקומו של בית-כנסת.

אחרי תום כהונתו של הוד-מעלתו 
השגריר מארק גיטנשטיין נוצרה הזדמנות 

חדשה לביצוע הפרויקט הנ"ל, הודות למינויו 
כשגריר ארצות-הברית ברומניה של הוד-

מעלתו השגריר חאנס קלם, שהמשיך לעקוב 
אחרי שלבי ביצוע העבודות באמצעותם 

של מומחים משגרירות ארצות-הברית.  כן 
התגלה במקום ששלבי-הביניים של העבודה 
הסתיימו והובטח מיד את המשך הממון. מן 
הקרן הנ"ל בוצעו העבודות הדחופות ביותר, 
אמנם מצבו של בית-הכנסת  וממדיו, ואכן 
מורכבות עבודות השיקום צרכו סכום כסף 

גדול יותר. אחרי קיפאון של כמעט שנתיים, 
עיריית אורדיאה קמה לסייע לקהילה 

היהודית , באמצעותו של המהנדס איליה 

בולוז'אן, האיש שעבד ללא לאות שיעדו 
היה, ישנו ומקווים שיהיה להבטיח לעיר 

אורדיאה הבט של עיר אירופאית מיוחדת, 
דבר שמגיע לאזרחיה. לכן, באמצעותו של 
חוזה ניהול בין עירייה לבין קהילת יהודי 

אורדיאה, העבודות המשיכו עם הממון 
המובטח על-ידי המנהל עד תום הפרויקט. 

היות האנשים המוזכרים לעיל, כעת בית-
הכנסת הנ"ל נהפך למוזיאון להיסטוריה של 
תרומת האוכלוסייה היהודית לתרבותה של 
העיר ולנוכחותם של היהודים המתגוררים 

בה למעלה מ-450 שנה.
לרגל ביקורו של הוד-מעלתו השגריר 
חאנס קלם בעיר אורדיאה, האורח גילה 

שמחה לגבי ההישגים בה, תוך כדי זה 
ששם לב על האווירה הטובה של שיתוף 

פעולה במקום. בנאומו, השגריר חאנס קלם 
בירך את יו"ר פליקס קופלמן ואת הנהגת 

הרשויות המקומיות על המאמץ שעשו 
ועל שיתוף הפעולה ביניהם. "נצטרך לברך 

את הנהלת העיר הזאת בשביל העבודה 
היוצאת דופן שעשתה, בשביל שיקומו 

של מרכז העיר ולא רק אותו. היא עשתה 
עבודה יוצאת דופן, בטוח שזאת אחת 

הערים היפות ביותר ברומניה". השגריר גם 
ציין שבעבר היה בעיר אורדיאה ארבעה 
פעמים והתאהב בה מן המבט הראשון. 

הדיפלומט דאג לציין שהתמיכה בתרבות 
ובמאמצים לשמירת הזיכרון ההיסטורי היה 

אחד היעדים של כהונתו והתמיכה שנתן 
בכל הפעילויות מסוג זה היא "סימן הכבוד 

העמוק של שגרירות ארצות-הברית, של 
הקונגרס ושל העם האמריקאי כלפי התרבות 

ברומניה".
לסיום, חאנס קלם אמר שכעת הוא 
בסוף כהונתו ועוזב את רומניה בצער. 

"באתי הנה בשמחה, ובארבעת השנים של 
כהונתי הייתי בשרות  הארץ תוך כדי ניהול 

השגרירות בבוקרשט. בתקופת כהונתי 
הרגשתי את חומה, את יופייה ואת כוחה". 

הוא לא שכח להודות לכולם, גם למארק 
גיטנשטיין, בשביל הצלחתו של הפרויקט 

הנ"ל. כמו כן הוא הבטיח לכל המשתתפים 
את תמיכתו המושלמת בפניותיהם של 

תושבי אורדיאה גם בעתיד.   

zicedid ze`ivnd
א' אלול תשע"ט - א' תשרי תש"פ כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

הוד-מעלתו השגריר חאנס  קלם, שגריר ארצות-
הברית  ברומניה, בביקור בעיר אורדיאה

יום הולדת המאה של פרופ'  ניקולאה  
קאז'אל, חבר באקדמיה הרומנית

היום האירופאי של התרבות היהודית בבוקרשט
היום האירופאי של התרבות היהודית, 

שהגיע למהדורה ה-כ' שלו, נחגג בשנה 
הזאת במקביל בקהילות יהודיות 

אירופאיות מ-34 ארצות, ביניהן רומניה.
מופע של זמרה, שירה, בידור וקונצרט 

לצ'לו אורגנו בהזדמנות הזאת על-ידי 
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, 

על-ידי קהילת יהודי בוקרשט, על-ידי 
בני-ברית רומניה, ועל-ידי הוועד של 

ז'וינט רומניה, המרכז לתרבות יהודית, 
הקרן "קאריטאס" וקרן "פילדרמן בהיכל 
הכוראלי שבעיר הבירה. באירוע השתתפו 

ראשי הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה, של קהילת יהודי בוקרשט, של 

בני-ברית רומניה; נציגים של הממסד 
הפוליטי (המחלקה ליחסים בינעדתיים , 

משרד החוץ, עיריית בוקרשט הבירה), אנשי 
כנסיה בכירים, דיפלומטים. 

ההשתרבבות בין תרבותו, דתו, 
תולדותיו של עם ישראל הובלטו על-ידי 

יו"ר הפדרציה, ד"ר אאורל ויינר, שהתחילה 
מחשיבות האמונה באל אחד בתרבות 

היהודית, האירופאית, העולמית. 
"קידום הרב-תרבותיות זה הבט יסודי 
במאבק נגד חוסר הסובלנות" היה הרעיון 

הבסיסי בנאומו של יו"ר קהילת יהודי 
בוקרשט, המהנדס פאול שווארץ. סגן יו"ר 

הקהילה, סילביאן חורן, הציג את תכנית 
היום הראשון של האירוע: רסיטל שירה – 

"קולות נשיים בליריקה היהודית" – שירים 
מאת רירי סילביה מנור ומאת לוצ'יאנה 

פרידמן, בביצוע של מאיה מורגנשטרן 

ברקע מוזיקלי, בגרסה של נגנים מתזמורת 
התיאטרון היהודי הממלכתי, שירים מן 

הפולקלור היידיש והספרדי-יהודי בביצוע 
הלהקה "בוקארשטער כלי-זמר באנד". 

הבידור הועלה על במה על-ידי אנה מאריה 
דונוסא, שחקנית בתיאטרון המחזמר 

"קונסטאנטין טאנאסה", שהודתה לינקו 
צוקרמן, מפני שעזר לה להתחיל לשחק 

במרכז היהודי לתרבות.
"מקצבים יהודיים על נימות  של צ'לו", 

הקונצרט שממחרת , כלל בתכנית ניגונים 
בביצוע הצ'לנים הניכרים אנדרי קיוו 

ו-סרג'יו מארין, מלווים על-ידי הזמרת 
סופרנו מן העיר אורדיאה אלכסנדרינה 

קלו. דברי הפתיחה היו של מנהל המחלקה 
לתרבות, רוברט שור.   
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Luni, 9 septembrie 2019, s-a deschis noul an şcolar şi la 
Complexul Educaţional Laude-Reut, atât la grădiniţă, cât şi la 
Şcoala şi la Liceul Laude-Reut.

În prezenţa diplomaţilor şi perso nalităţilor invitate, membrilor 
Board of Trustees, elevi şi absolvenţi, părinţi, bunici şi prieteni 
ai şcolii, ambasadorul Statului Israel, E.S. David Saranga, 
preşedinte onorific al Laude-Reut Board of Trustees, a oferit 
trofeul Magna cum Laude celor 10 absolvenţi cu medii de peste 

9,50 la bacalaureatul acestui an, care sunt acum studenţi la 
universităţi prestigioase din Europa şi Israel. „Mulţumim tu-
turor celor care ne-au fost alături, ministrului Vlad Voiculescu, 
preşedintelui Comunităţii Evreilor din Bucureşti, Paul Schwartz, 
Irinei Cajal, subsecretar de stat la Ministerul Culturii, Taniei 
Berg-Rafaeli, adjunct al şefului de misiune la Ambasada 
Statului Israel, secretarului general al Guvernului României 
Toni Greblă”, se arată în comunicatul primit la redacţie de la 
Complexul Educaţional. 

Debutul anului şcolar 2019 aduce noutăţi, ca de exemplu 
înfiinţarea profilului de ştiinţe ale naturii, cu o primă generaţie 
de liceeni, „boboci” în clasa a IX-a, care îi pregăteşte pe elevi 
pentru cariere profesionale în medicină şi bio-tehnologii. 

Noua clădire a Liceului LAUDE-REUT, ridicată în parteneriat 
cu Primăria Municipiului Bucureşti şi Primăria sectorului 3, 
va găzdui anul acesta şi sesiunile de diplomaţie digitală, sub 
îndrumarea ambasadorului David Saranga, precum şi cursul 
LAMDA - London Academy of Music and Dramatic Art, ce presu-
pune dezvoltarea atuurilor individuale, talentului şi potenţialului 
personal prin tehnici de comunicare şi actorie. 

În al 14-lea an de existenţă, Liceul Laude-Reut rămâne unic 
cu profilul de business, media şi diplomaţie, în slujba educaţiei 
de excelenţă într-un mediu multicultural.  (A.M.)

Mari muzicieni evrei au onorat Festivalul Enescu
Opera enesciană are indestructibile 

conexiuni cu iudaismul. Melodii evre-
ieşti ascultate de copil în împrejurimile 
dorohoiene natale au fost transfigurate 
în cele două Rapsodii Române; libretul 
pentru Oedipe a fost scris de Edmond 
Fleg, cofondator, în 1949, al Asociaţiei 
de Prietenie Iudeo-Creştine din Franţa. 
O legendară prietenie şi colaborare l-a 
legat de Yehudi Menuhin, discipol şi 
promotor al muzicii enesciene în lume. 
De la prima ediţie a Festivalului, în 1958, 
când Menuhin şi Oistrah au ridicat sala-n 
picioare după Dublul Concert pentru două 
viori de Bach, sub bagheta lui George 
Georgescu, până la ediţia actuală, mari 
artişti de origine evreiască i-au adus 
ofrandă muzicală.

Mai mult, la deschiderea ediţiei a 24-a 
din acest an, unul dintre vorbitori a fost 
Lawrence Foster, cu rădăcini ieşene. 
Tatăl lui a plecat din ţară, după 1930, din 
cauza ascensiunii mişcărilor antisemite 
în România, stabilindu-se în America. 
Dar iubirea pentru locul natal a rămas şi 
a transmis-o urmaşilor. Faimosul dirijor, 
director artistic al uneia din ediţiile de 
festival (1999), a accentuat asupra con-
tinuităţii acestei afecţiuni speciale, trans-
mise acum fiicei sale, Nicole. „Festivalul 
Enescu – a subliniat – este un festival 

al României, nu doar al 
Bucureştiului”. Foster a 
susţinut un concert cu 
casa închisă la Ateneu, la 
pupitrul Orchestrei Sim-
fonice Naţionale a Ra-
diodifuziunii Poloneze, 
cu lucrări de Adrian Pop, 
Chopin, Lutoslawski, solist 
Szymon Nehring, laureat 
al Premiului I la Concursul 
pentru pian „Arthur Rubin-
stein” din Tel Aviv.

Nu e singurul mare 
muzician de origine evre-
iască legat de România, prezent în 
festival. Elisabeth Leonskaja nu uită că 
s-a impus în atenţia melomanilor din 
întreaga lume când, în 1964, a cucerit 
Premiul I, secţiunea pian, la Concursul 
Internaţional „George Enescu”. Este 
oaspete frecvent la noi, concertând verile 
cu aceeaşi pasiune la Sinaia şi Bucureşti. 
A cântat Concertul nr. 5 de Beethoven 
cu Orchestra Simfonică Radio din Viena 
şi Horia Andreescu la pupitru. Public de 
toate vârstele, mulţi tineri au stat pe trepte 
sau în picioare s-o asculte. Gidon Kremer, 
Maxim Vengerov, Vadim Repin – partici-
panţi la multe ediţii ale festivalului – au 
răspuns invitaţiei organizatorilor de a veni 

şi acum. Kremer a condus Kremerata Bal-
tica, fondată de el. În program – Enescu, 
Lipatti, Mieczyslaw Weinberg, compozitor 
de origine evreiască. Vengerov a fost 
ovaţionat în dublă ipostază de dirijor şi 
pianist, alături de Gautier Capuçon şi 
Orchestra Filarmonică din Monte Carlo. 
Vengerov a ales „Balada” lui Enescu şi 
trei compoziţii de Ceaikovski, între care 
dificila „Patetica”. Repin a fost solist al 
Concertului nr. 1 de Şostakovici cu Or-
chestra Filarmonică din St. Petersburg şi 
Cristian Badea la pupitru. Evgheni Kissin, 
care a mai fost la o ediţie de festival, a 
revenit cu Orchestra Naţională a Franţei, 
dirijată de Emmanuel Krivine. O seară de 
neuitat – Liszt şi Musorgski; sensibilitate, 

Pe urmele 
evreilor  

din Albania
Un mic muzeu din orăşelul Berat le 

povesteşte celor care îi calcă pragul 
despre istoria de peste cinci secole a 
evreilor din Albania. Cu atât mai intere-
sant este că acesta reprezintă singurul 
muzeu evreiesc aflat într-o ţară majoritar 
musulmană, a cărei populaţie evreiască 
s-a mărit în timpul şi imediat după cel 
de-al Doilea Război Mondial. Simon 
Vrusho, un istoric din orăşelul situat în 
centrul ţării, a avut iniţiativa înfiinţării 
acestui muzeu, care a început să func-
ţioneze în luna mai 2018. La sfârşitul 
lunii februarie, anul acesta, el a încetat 
din viaţă. Astfel, continuitatea existenţei 
muzeului reprezintă o provocare, afirmă 
văduva sa, Angjlina.

Simon Vrusho era cel ce suporta 
costurile de funcţionare din pensia sa, 
la care se adăugau donaţiile unor bine-
voitori. El a cercetat cu acribie o sume-
denie de documente care atestă buna 
înţelegere dintre musulmani, creştini şi 
evrei în Albania, mai ales în perioada 
Holocaustului. Rând pe rând, Italia şi 
Germania au ocupat micul stat, însă 
autorităţile albaneze au refuzat să îşi 
deporteze cetăţenii evrei. Ba, mai mult, 
Albania este singura ţară care a cunos-
cut o creştere numerică a comunităţii 
evreieşti, mulţi refugiindu-se din alte ţări 
europene.

„Să îţi ţii promisiunea cu orice preţ”, 
aşa s-ar traduce termenul Besa – cel 
care i-a adus Albaniei un număr de 75 de 
titluri de Drept între Popoare, acordate 
de Institutul Yad Vashem de la Ierusa-
lim. Chiar oraşul Berat a reprezentat un 
adevărat simbol al cooperării, peste 60 
de familii de aici fiind implicate în acţiuni 
de salvare a evreilor în timpul războiului. 
Marilena Langu, unul dintre membrii co-
munităţii evreieşti din Tirana, a povestit 
că se numără printre puţinii care au decis 
să rămână, chiar după 1991, când cei 
mai mulţi au ales să emigreze în Statul 
Israel după căderea regimului comunist. 
Părinţii ei erau originari din Cehoslova-
cia, iar în Albania au ajuns în anul 1942, 
fugind de ocupaţia nazistă. Ea şi părinţii 
ei au stat ascunşi într-o pivniţă, îşi amin-
teşte Marilena Langu, care povesteşte 
cu tristeţe că ceilalţi membri ai familiei 
sale au pierit în lagărele de exterminare.

În prezent, comunitatea evreiască 
din Albania numără mai puţin de 100 de 
persoane, cei mai mulţi locuind în capi-
tală. Cu toate acestea, viaţa evreiască 
continuă să existe, în Tirana funcţionând 
din anul 2010 un centru comunitar evre-
iesc şi o sinagogă.

DAN DRUŢĂ

Anul şcolar 2019-2020

Istoria în imagini a kibuţurilor din Israel
Centrul Cultural Româno-Israelian a 

deschis la Muzeul Naţional al Satului „Di-
mitrie Gusti“ o expoziţie dedicată istoriei 
kibuţurilor din Israel. Vernisajul expoziţiei 
a avut loc în prima zi a lunii septembrie, la 
Casa Glod din Muzeu, care adăposteşte 
22 de lucrări reprezentând imagini din ki-
buţuri, însoţite de poveştile care caracte-
rizează aceste comunităţi. „În Israel, circa 
120.000 de persoane trăiesc în peste 270 
de colectivităţi, iar alături de acestea mai 
sunt patru kibuţuri urbane şi o mulţime de 
grupuri cooperative ambulante de tineri, 
care şi-au dedicat viaţa educaţiei“, se 
arată în prezentarea expoziţiei de fotogra-
fie. În prezent, kibuţurile produc în jur de 
40% din producţia agricolă a Israelului şi 
8% din cea industrială. În peste un secol 
de existenţă, kibuţul 
a trecut prin două 
războaie mondiale 
şi s-a confruntat cu 
crize majore, inclu-
siv crize sociale între 
membrii grupurilor, 
diferenţe de opinie cu 
privire la caracterul 
şi organizarea unică 
a grupului, puncte 
de vedere diferite cu 
privire la societate 
şi politică. Expozi-
ţia descrie munca 
în kibuţuri, agricultu-
ra, industria, tradiţia 
cooperativei şi arta 
în kibuţuri, mişcarea 

de libertate a femeilor, modul de viaţă al 
tinerilor, voluntariatul.

La vernisaj au fost prezenţi Paula 
Popoiu, directoarea Muzeului Naţional al 
Satului „Dimitrie Gusti”, dr. Aurel Vainer, 
preşedintele Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România-Cultul Mozaic, şi 
Marian Cioceanu, preşedintele Centrului 
Cultural Româno-Israelian (CCRI), care 
a prezentat momentul muzical susţinut 
de formaţia de klezmeri a CCRI, Am 
Israel Hai.

Preşedintele FCER a amintit faptul 
că, de-a lungul timpului, evreii au plecat 
în diaspora, forţaţi de împrejurări. Apoi, 
mişcările sioniste au determinat tinerii 
evrei care urmau să ajungă în Palestina 
să muncească pământul, de multe ori 

arid. „Aşa a apărut această mişcare de 
kibuţ, care este o formă de organizare 
colectivistă. Nu există altă repartiţie şi 
tot ce ceea se munceşte se împarte în 
mod egal. Această mişcare a kibuţurilor 
a transformat esenţial geografia Israelului 
şi a evoluat printr-o reformă pe care o nu-
mim economie de piaţă. Astfel, au rămas 
mai puţine kibuţuri, însă sunt modele. 
Deşi astăzi s-au schimbat foarte mult 
datorită erei tehnologice şi creativităţii, 
acolo există în continuare agricultură la 
cea mai înaltă cotă, dar şi tehnologie de 
vârf. Kibuţul a rămas un simbol“, a spus 
dr. Aurel Vainer.

Paula Popoiu a mulţumit pentru or-
ganizarea expoziţiei la Muzeul Satului 
din Bucureşti, ca punte de legătură între 
istoria evreilor din România şi istoria 
evreilor din Israel şi a amintit de proiectele 
derulate de-a lungul timpului împreună cu 
comunitatea evreiască din România. În 
2014, Centrul Cultural Româno-Israelian, 
în parteneriat cu Muzeul Satului „Dimitrie 
Gusti“ şi cu Primăria oraşului Moineşti, a 
organizat expoziţia documentară „De la 
Moineşti la Roş Pina“. Primele aşezări 
rurale din Israel au fost înfiinţate de evreii 
plecaţi din România, Roş Pina şi Zihron 
Ya’akov, ca urmare a hotărârii adoptate la 
Congresul Internaţional Sionist, care s-a 
ţinut la Focşani la sfârşitul anului 1881, 
înainte de cel de la Basel. Astfel, Moshe 
David Iancovici a hotărât să se mute în 
Palestina, iar 30 de familii de evrei din 
Moineşti au decis să-l urmeze. 

ANDRA DUMITRU

fineţe, trăire transmise publicului. 
Au fost aplaudaţi remarcabili dirijori 

evrei: Kirill Petrenko, născut în Rusia, 
stabilit în Austria, la conducerea Orches-
trei din Berlin; Benjamin Lévy (Franţa), cu 
Orchestra de Cameră Pelléas. 

Pentru valorile muzicii de secol XXI 
a pledat şi Avner Dorman, compozitor 
şi dirijor israelian; una din sursele sale 
de inspiraţie – piese sinagogale create 
în Evul Mediu. La aceeaşi secţiune, Mi-
chael Barenboim, fiul celebrului Daniel 
Barenboim, a dat viaţă Concertului pentru 
vioară de Jörg Widmann, cu Orchestra 
Filarmonică din Sibiu, sub bagheta lui 
Cristian Lupeş. Pianistul Emanuel Pus-
ztai, cantor la Templul Coral din Capitală, 
alături de universitarul, compozitorul, 
violoncelistul Şerban Nichifor, s-au re-
marcat într-un concert având în program 
lucrări de Anatol Vieru, Liana Alexandra, 
interpretul amintit.

Schoenberg, Mendelssohn, Ravel, 
Gershwin, Ligeti (trecut prin Holocaust), 
au figurat în programele de concert. A fost 
încă o ediţie de Festival, în care urmaşii 
regelui muzician David s-au afirmat cu 
brio.

IULIA DELEANU
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ProEtnica 2019…

împotriva antisemi-
tismului, care nu 

în puţine locuri cunoaşte un reviriment, 
inclusiv în Europa şi în Statele Unite ale 
Americii. 

Dr. Aurel Vainer a adresat un cuvânt 
de bun-venit tuturor celor care au călcat 
pragul acestei sinagogi. El i-a mulţumit 
lui David Blum, cel care a iniţiat şi a 
susţinut renovarea acestui lăcaş de 
cult din vechiul oraş medieval şi a apre-
ciat mai vechea relaţie de colaborare şi  
prietenie. 

Volker Reiter, iniţiatorul Festivalu-
lui ProEtnica, a apreciat participarea 
F.C.E.R. la ediţia din acest an şi a arătat 
că această suită de evenimente se 
desfăşoară sub deviza „Pentru Pace”, un 

scop asumat de vorbitor şi împărtăşit 
tuturor celor prezenţi. 

Medalia „Podurile Toleranţei”  
pentru Volker Reiter

Jose Iacobescu i-a mulţumit lui 
Volker Reiter pentru implicarea sa 
în iniţierea şi organizarea acestui 
festival. „Nu e uşor lucru ca timp de 
17 ani să iniţiezi şi să organizezi un 
festival de mare clasă, unul dintre 
cele mai înalte festivaluri ale minori-
tăţilor din Europa din acest moment”, 
a afirmat liderul B’nai B’rith Româ-
nia, acordându-i Medalia „Podurile 

Toleranţei”.
Jose Iacobescu a evocat în cuvântul 

său memoria Erikăi van Gelder, fostă vi-
cepreşedintă şi preşedintă a B’nai B’rith 
Europa, implicată în sprijinirea organi-
zării Pogramului „Podurile Toleranţei” 
din România. Despre acest program, 
iniţiat în anul 2013, aflat deja la a şasea 
ediţie, vorbitorul a afirmat că propune o 
importantă colaborare europeană care 
urmăreşte combaterea prejudecăţilor, 
discriminării, rasismului şi antisemitis-
mului. 

Mulţumind pentru medalia acordată, 
Volker Reiter a apreciat participarea 
F.C.E.R. la ediţia din acest an a ProEt-
nica.

(Urmare din pag. 5)

28 martie, Israel – Valeriu Georges-
cu, reprezentantul diplomatic al României 
la Tel Aviv, a informat MAE că grupul de 
artişti români care a itinerat în mai multe 
localităţi israeliene spectacolul „Parada 
veseliei” s-a bucurat de un real succes, 
publicul rechemându-i pe scenă artiştii 
preferaţi, precum: Constantin Drăghici 
(„miracolul muzicii uşoare româneşti”, 
potrivit presei israeliene), Doina Badea 
(„măiastră ambasadoare a muzicii uşoare 
româneşti”), Ştefan Bănică („un comedi-
ant desăvârşit”) şi N. Stroe.

Mai – inaugurarea liniei aeriene Lod-
Bucureşti, companiile de zbor fiind EL-AL 
şi TAROM.       

22 mai - 7 iunie, Tel Aviv – organi-
zarea expoziţiei „Săptămâna produselor 
româneşti”, pe o suprafaţă de 1.500 m2, 
într-unul dintre cele mai mari magazine 
din oraş „Kol-Bo-Shalom”. La deschi-
derea expoziţiei, Zeev Sharef, ministrul 
Industriei şi Comerţului, a relevat semni-
ficaţia intensificării legăturilor economice 
dintre cele două ţări, mai ales în domeniul 
comerţului şi turismului, fapt subliniat 
şi de partea română, prin A. Predescu, 
director în MCE.  

29 mai, Tel Aviv – a fost ales noul pre-
şedinte al Ligii de Prietenie Israel - RSR 
(numită de atunci şi Asociaţia de Prietenie 
Israel-România), pictorul Reuven Rubin. 
Vicepreşedinte era Itzhak Korn. Asociaţia 
număra circa 2.500 de membri în Tel Aviv 
şi aproximativ 3.500 în oraşele Haifa, 
Beer Sheva, Ierusalim, Ashdod, Nahari-
ya, Nazaret, Natanya şi Arad.

4 - 13 iunie, RSR – vizita Patriarhului 
Ierusalimului, Benedict, cu prilejul ma-
nifestărilor legate de împlinirea a două 
decenii de la întronizarea Preafericitului 
Patriarh Justinian.

4 - 22 iunie, Tel Aviv – participarea 
României la Târgul Internaţional organi-
zat de Statul Israel, „evenimentul econo-
mic central al anului”, cu participarea a 33 
de state din Europa, Africa, Asia, America 
de Nord şi de Sud, între care SUA, Ma-
rea Britanie, Franţa, RFG, Belgia, Italia, 
Olanda, Elveţia, Japonia, Etiopia, Ghana. 

România a expus pe o suprafaţă de 130 
m2 produse ale industriei uşoare, iar pe o 
suprafaţă de 82 m2 produse ale industriei 
constructoare de maşini.

13-18 iunie – efectuarea zborului 
inaugural pe linia Tel Aviv - Bucureşti de 
către o cursă EL-AL (aeroportul „Lod”). 

14-18 iunie, RSR – vizita pictorului 
Reuven Rubin, primul ambasador al 
Israelului la Bucureşti, în calitate de 
preşedinte al Asociaţiei de Prietenie Is-
rael - România. La o întâlnire cu Mihnea 
Gheorghiu, acesta a subliniat: „Românii 
nu îşi dau seama că au un «imperiu» în 
Israel, deoarece emigraţia evreilor români 
compusă din 350.000 de persoane este 
«cea mai sănătoasă şi cea mai zdravă-
nă»”. Din delegaţia preşedintelui Asoci-
aţiei au mai făcut parte Marcel Iancu şi 
dr. Haim Gamzu, directorul Muzeului de 
Artă din Tel Aviv. La recepţia oferită la 
17 iunie de Şef-rabinul Moses Rosen au 
rostit toasturi Daniel Segal, preşedintele 
Comunităţii Evreilor din Bucureşti, şi scri-
itorul Camil Baltazar.

20-23 iunie, Israel - prima vizită ofici-
ală a unui înalt diplomat român în Israel, 
în persoana lui George Macovescu, prim-
adjunct al ministrului Afacerilor Externe, 
care a avut întrevederi cu prim-ministrul 
Levi Eshkol şi ministrul de Externe Abba 
Eban. A fost prima vizită întreprinsă de un 
reprezentant al unui ministru de Externe 
dintr-o ţară socialistă în Israel, scopul 
misiunii fiind medierea unui acord între 
Israel şi Republica Arabă Unită. Presa 
israeliană a atribuit vizitei o „semnificaţie 
deosebită”, România, „ca unic stat socia-
list, care are relaţii diplomatice cu ambele 
părţi, cunoscând deci situaţia şi dintr-o 
parte şi din alta”, având posibilitatea „să 
insiste pentru diminuarea încordării în 
regiunea Orientului Mijlociu”. De aseme-
nea, în cercuri media şi politice israeliene 
s-a apreciat că atitudinea României este 
obiectivă şi „dacă restul statelor socialiste 
în frunte cu Uniunea Sovietică ar adopta 
o atitudine asemănătoare cu cea a Ro-
mâniei, conflictul din Orientul Mijlociu ar 
putea fi soluţionat în mod echitabil”.

24 iunie-3 iulie, Israel – o delegaţie 
a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiin-
ţifice, formată din academicienii Grigore 
Obrejan şi Gligor Virgil, a vizitat Israelul 
la invitaţia Consiliului Naţional pentru 
Cercetare şi Dezvoltare. 

25 iunie-2 iulie, România – vizita Şef-
Rabinului Statului Israel, Itzhak Nissim, la 
invitaţia Şef-rabinului Moses Rosen. La 
sosirea la Constanţa, înaltul oaspete a 
fost primit de prim-rabinul I. M. Marilus, 
reprezentant al lui M. Rosen, şi de către 
rabinul comunităţii locale, Leon Fried-
mann. La 1 iulie, Şef-rabinul israelian i-a 
făcut o vizită protocolară Preafericitului 
Patriarh Justinian, aflat în al 20-lea an 
de patriarhat.                                                      

28 iunie, Bucureşti – încheierea 
Protocolului celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei Mixte Româno-Israeliene de 
colaborare economică.

26 iunie, Tel Aviv – sosirea în Israel 
a trupei Teatrului Evreiesc de Stat din 
Bucureşti, sub conducerea maestrului 
Radu Beligan, pentru un turneu de 45 de 
zile. Reprezentaţiile puse în scenă au fost 
Un şirag de perle, de I. Bercovici, de gen 
muzical-folcloric, şi drama Am fost zece 
fraţi, de H. Sloves. Premiera de gală a 
avut loc la 30 iunie, la Tel Aviv, în marea 
sală „Heihal Hatarbut”, de circa 3.000 de 
locuri, ocupată integral.

2 august-4 septembrie, Israel – o 
trupă de teatru din România a prezentat 
în Israel 31 de spectacole de seară şi 
3 matinee cu piesa Omul care a văzut 
moartea, de Victor Eftimiu, în regia lui 
Moni Ghelerter. Reprezentaţiile au fost 
puse în scenă în oraşele Tel Aviv, Haifa, 
Ierusalim, Netanya, Rehovot, Nazaret, 
Ramat Gan, Beer Sheva, Hadera, Petah 
Tikva, Rishon Letzion, Holon şi în alte 12 
localităţi. Echipa artiştilor români a fost 
formată din Toma Caragiu, Ştefan Băni-
că, Dem Rădulescu, Mişu Fotino, Draga 
Olteanu, Coca Andronescu şi scenograful 
Petre Pădureţ.

4 august, Ierusalim – prim-ministrul 
Israelului, Levi Eshkol, a adresat un mesaj 
scris preşedintelui Consiliului de Miniştri 
al RSR, Ion Gheorghe Maurer, transmi-
ţând, între altele, recunoştinţa autorităţilor 
israeliene faţă de implicarea României în 
rezolvarea situaţiei din Orientul Apropiat. 
În finalul mesajului, premierul israelian 
solicita „de asemenea, dacă puteţi să ne 
ajutaţi să luăm contact, în mod oficios 
şi fără cea mai mică publicitate, cu re-
prezentanţi ai Republicii Arabe Unite, la 
Bucureşti sau în altă parte, noi vom face 
posibilul pentru ca această luare de con-

tact să fie fructuoasă”.
21 august, Tel Aviv 

– sute de studenţi de la 
Politehnica din Haifa şi Universitatea din 
Tel Aviv au manifestat în faţa Legaţiei 
României exprimând mulţumiri conducerii 
de stat a RSR pentru sprijinul acordat R. 
S. Cehoslovace.

20 octombrie, Bucureşti – sosirea 
în vizită oficială a ministrului israelian al 
Sănătăţii, Israel Barzilai. Delegaţia minis-
trului israelian a vizitat unităţi spitaliceşti 
din capitală şi din ţară, policlinici, institute 
de cercetare şi staţiuni balneo-climateri-
ce din Braşov, Moldova şi de pe litoralul 
Mării Negre. 

Noiembrie – Irakul a refuzat semna-
rea programului de aplicare a acordului 
cultural cu România, ca urmare a faptului 
că partea română nu a acceptat include-
rea în document a unor clauze referitoare 
la „lupta împotriva sionismului”.

13 noiembrie, Bucureşti – Ion Gheor-
ghe Maurer, preşedintele Consiliului de 
Miniştri, a răspuns mesajului prim-minis-
trului Levi Eshkol, transmis la 4 august 
1968, arătând că România nu are „nici un 
fel de interese speciale în Orientul Apro-
piat”, bazându-şi poziţia sa în problema 
conflictului din regiune „pe realităţile crea-
te ca urmare a dezvoltării lumii postbelice, 
pe existenţa statelor arabe independente 
şi a Statului Israel”, insistându-se „a se 
trece neîntârziat la aplicarea prevederilor 
Rezoluţiei Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967”. 

11-17 decembrie, Bucureşti – vizita 
lui Ghideon Rafael, director general în 
MAE israelian, în cursul căreia, în cadrul 
convorbirilor cu George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, respectiv cu Petre Burlacu şi 
Mircea Maliţa, adjuncţi, au fost trecute în 
revistă relaţiile româno-israeliene şi pro-
blematica situaţiei din Orientul Apropiat. 
Cu acest prilej s-a subliniat că „existenţa 
şi dezvoltarea relaţiilor româno-israeliene 
depăşeşte prin importanţă cadrul strict 
bilateral şi exercită o influenţă pozitivă 
asupra ţărilor arabe, demonstrând posi-
bilitatea colaborării paşnice cu Israelul”. 
În cursul primirii oaspetelui de către Ion 
Gh. Maurer, preşedintele Consiliului de 
Miniştri, acesta a pus problema ridicării 
la rang de ambasadă a reprezentării 
diplomatice româno-israeliene.

18 decembrie, Bucureşti – Prezidiul 
Permanent al CC al PCR a aprobat ridi-
carea Legaţiei RSR din Israel la rang de 
ambasadă.

Dr. FLORIN C. STAN

Relaþi i bi laterale ROMÂNIA -  ISRAEl (1968)
Continuăm trecerea în revistă a principalelor momente  

din istoria relaţiilor diplomatice româno-israeliene.

obiecte din colecţia 
de peste 41 de ani 

a Muzeului, imagini din Arhiva CSIER şi 
din numeroase arhive personale, dar şi 
donaţii recente. În sala Heder Alef-Bet 
veţi afla cât de importantă este educaţia 
din primii ani ai copilăriei, punctând de 
asemenea momente importante din ci-
clul vieţii unui evreu şi rolul important pe 
care îl au copiii în majoritatea sărbătorilor  
evreieşti.

La dreapta, în secţiunea Călători mile-
nari este prezentată cronologic existenţa 
evreilor pe teritoriul României, cu detalii 
ale primelor comunităţi şi instituţii, este 
prezentată participarea evreiască la 
Revoluţia din 1848, la Războiul de Inde-
pendenţă şi la Primul Război Mondial; o 
vitrină prezintă detalii despre mişcarea 
sionistă, iar pe ecranul digital rulează 
fişiere tematice: soldaţi evrei în Primul 
Război Mondial, scriitori, filozofi, oameni 
de ştiinţă, muzicieni şi pictori evrei, por-
trete de copii realizate de fotograful Aurel 
Bauch, iar ultima vitrină se concentrează 
pe contribuţia familiilor de evrei aşkenazi 
şi sefarzi la dezvoltarea culturală şi eco-
nomică a ţării lor, la înfiinţarea celor mai 
importante instituţii româneşti. Donaţia 
de obiecte ale familiei Marcu şi Nicolae 
Cajal, din partea doamnei subsecretar 
de stat Irina Cajal Marin, marchează o 
dată în plus importanţa familiei evreieşti 
în comunitatea noastră, dar şi pentru so-
cietatea românească. Traseul se încheie 
cu un loc emoţionant, un memorial al 
victimelor Holocaustului, unde vizitatorii 
sunt invitaţi să scrie pe câte o piatră de 
marmură albă numele rudelor dispărute 
în Şoah şi a căror memorie va rămâne 
păstrată în Muzeu.

Pinacoteca FCER
Pinacoteca vă invită să admiraţi pe 

simezele Muzeului valori ale artelor vi-
zuale româneşti, artişti evrei şi români 
reprezentanţi ai celor mai importante 
curente artistice şi în mod special ai 
avangardei româneşti, dar şi piese de 
artă contemporană. Tablourile expuse 
reconfirmă, cu evidenţă de necontestat, o 
trăsătură a creaţiei pictorilor evrei din ţara 
noastră, anume că activitatea lor s-a dez-
voltat într-o armonioasă sincronizare cu 
cea a artiştilor români. Barbu Iscovescu,  
Nicolae Vermont, Marcel Iancu şi Victor 
Brauner, Margareta Sterian, Eva Cerbu, 
Tia Peltz, Toma Hirth, Rita Şapira şi Sorin 
Adam sunt doar câteva nume din lunga 
listă a marilor artişti evrei care au contri-
buit la îmbogăţirea culturii române şi care 
pot fi admiraţi pe simezele noastre. Etajul 
doi vă aşteaptă să admiraţi proaspăt 
restauratul Aron Kodeş al Sinagogii 
Shtefaneshter Rebe din Iaşi. 

Programul de vizitare a fost modificat 
pentru a putea satisface cerinţele vizita-
torilor: Luni-Joi 10.00-17.00; Duminică 
09.00-12.30; Vineri-Sâmbătă - ÎNCHIS.

Astăzi, celor interesaţi de istoria şi 
cultura evreilor bucureşteni le propunem 
un traseu care să lege muzeul nostru 
de monumentele cele mai importante 
din cartierul evreiesc: Templul Coral, Si-
nagoga Mare, Teatrul Evreiesc de Stat, 
Sinagoga Ieşua Tova din Piaţa Amzei, 
Sinagoga Credinţa din Calea Vitan, Cen-
trul Comunitar Evreiesc (JCC) din Popa 
Soare, Biblioteca „Alexandru Şafran” din 
str. Negustori şi Centrul pentru Studiul 
Istoriei Evreilor din România „Wilhelm 
Filderman” din Calea Călăraşi.

Invitaţie la Muzeul de Istorie şi Cultură…
(Urmare din pag. 15)

Foto: V. Pascu
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuţi  

în luna octombrie
Nicolae Cajal – medic, academi-

cian. Născut la Bucureşti, 1 octombrie 
1919. Preşedinte al FCER (1994-
2004). Decedat la Bucureşti, 2004.

Vitaly Lazarevici Ginzburg – fizici-
an, printre părinţii bombei cu hidrogen. 
Născut la Moscova, 4 octombrie 1916. 
Premiul Nobel pentru fizică, 2003. 
Decedat la Moscova, 2009.

Nachum Gutman – pictor. Născut 
la Teleneşti, Basarabia, 5 octombrie 
1898, stabilit cu familia în Palestina, 
1905. Premiul Israel, 1978. Decedat în 
Israel, 1980. La Tel Aviv există Muzeul 
Nachum Gutman.   

Niels Henrik David Bohr – fizician. 
Născut la Copenhaga, 7 octombrie 
1885. Premiul Nobel pentru fizică, 
1922, pentru contribuţii în domeniul 
structurii atomului. Decedat la Copen-
haga, 1962.

Yechezkel Landau – rabin, autor 
al cărţii Noda beYehuda, oponent al 
Haskalei. Născut la Opatow, Polonia, 
8 octombrie 1713. Rabin la  Praga 
(1755). Decedat la Praga, 1793.

Dvora Mosenzon Omer – scriitoa-
re. Născută în kibuţul Maoz Haim, 9 
octombrie 1932. Premiul Israel, 2006. 
Decedată la Kfar Mates, Israel, 2013.

Harold Pinter – autor dramatic, 
regizor, militant pacifist. Născut la 
Hackey, Londra, 10 octombrie 1930. 
Premiul Nobel pentru literatură, 2005. 
Decedat la Londra, 2008. Teatrul de 
Comedie din Londra îi poartă numele.  

Roman Jakobson – lingvist şi 
critic literar. Născut la Moscova, 11 
octombrie 1896, stabilit în SUA, 1941. 
Profesor la Universitatea Harvard, 
1949-1967; pionier al analizei structu-
raliste a limbii. Decedat la Cambridge, 
Mass., SUA, 1982.

Hannah Arendt – filozof şi teore-
tician politic. Născută la Linden, Ger-
mania, 14 octombrie 1906, refugiată în 
SUA, 1941. Scrieri în domeniul teoriei 
politice şi filozofiei istoriei. Decedată 
la New York, 1975. Premiul Hannah 
Arendt Prize instituit în memoria ei.

Angelica Rozeanu (Adelstein) – 
jucătoare de tenis. Născută la Bucu-
reşti, 15 octombrie 1921, emigrată în 
Israel, 1960. Cupa României la tenis 
de masă, 1933; campionă mondială, 
1950, timp de şase ani. Decedată la 
Haifa, 2006.

David Ben-Gurion (Grun) – lider 
sionist şi om politic israelian. Născut 
la Plonsk, Polonia, 16 octombrie 1886, 
imigrat în Palestina, 1906. Primul 
prim-ministru al Israelului, 17 mai 
1948-26 ianuarie 1954 şi 3 noiembrie 
1955-26 iunie 1963. Decedat la Ramat 
Gan, 1973, înmormântat la Sde-Boker, 
Israel.

Henri Louis Bergson (Berekson) 
– filozof. Născut la Paris, 18 octombrie 
1859. Premiul Nobel pentru literatu-
ră, 1927; Grand Croix de la Légion 
d’honneur, 1930. Decedat la Paris, 
1941, umilit de ocupanţii nazişti.

Mihail Sebastian (Iosif Mendel 
Hechter) – scriitor. Născut la Brăila, 
18 octombrie 1907. Printre scrieri: 
De două mii de ani (roman); Jocul 
de-a vacanţa (piesă de teatru); Jurnal 
1935-1944 (publicat postum). Decedat 
la Bucureşti, 1945.

Benjamin Netanyahu – om politic 
israelian. Născut la Tel Aviv, 21 octom-
brie 1949. Prim-ministru al Israelului, 
18 iunie 1996 – 6 iulie 1999 şi 18 de-
cembrie 2012 până în prezent; primul 
prim-ministru al Israelului născut în 
Israel după întemeierea statului.

Levi Eshkol (Shkolnik) – om 
politic israelian. Născut la Oratov, 
Kiev la 25 octombrie 1895, imigrat 
în Palestina, 1914. Prim-ministru al 
Israelului, 21 iunie 1963-26 februarie 
1969. Decedat în funcţie, 26 februarie 
1969, Ierusalim.

Martin Gilbert – istoric. Născut la 
Londra, 25 octombrie 1936. Autor a 
88 de cărţi de istorie, unele de istoria 
evreilor. Înnobilat cu titlul Sir, 1990. 
Decedat la Londra, 2015. 

Yevgheny Maksimovici Prima-
kov (Nemcenko) – arabist, diplomat, 
om politic. Născut la Kiev, 29 octom-
brie 1929. Membru al Academiei Ruse 
de Ştiinţe. Prim-ministru al Rusiei, 11 
septembrie 1998-12 mai 1999. Şi-a re-

cunoscut originea evreiască. Decedat 
la Moscova, 2015.

Evrei decedaţi  
în luna octombrie

Israel Gutman – istoric. Născut la 
Varşovia, 1923, imigrat în Palestina, 
1946. Director, Institutul Internaţional 
pentru Cercetarea Holocaustului, 
1993-1996, şi istoric-şef  la Institutul 
Yad Vashem, Ierusalim, 1996-2000. 
Decedat la Ierusalim, 1 octombrie 2013.

Teresa de Avila – teolog şi scri-
itoare, fiica unui maran. Născută la 
Avila, Spania, 1515. Persecutată de 
Inchiziţie pentru practici iudaice. Dece-
dată la Salamanca, 4 octombrie 1582, 
sanctificată de Biserica Catolică sub 
numele Santa Teresa de Jesus, 1622.

Otto Fritz Meyerhof – medic şi 
biochimist. Născut la Hanover, Ger-
mania, 1884. Premiul Nobel pentru 
medicină, 1922, pentru studii asupra 
metabolismului muscular. Refugiat în 
SUA, 1940. Decedat la Philadelphia, 
6 octombrie 1951.

André Maurois (Émile Salomon 
Wilhelm Herzog) – scriitor. Născut 
la Elbeuf, Franţa, 1885. Membru în 
Academia Franceză, 1938. În exil în 
Canada, 1940; activ în France Libre; 
revenit în Franţa. Decedat la Neuilly-
sur-Seine, 9 octombrie 1967. 

Jacques Derrida – filozof. Născut 
la El Biar, Algeria, 1930. Profesor uni-
versitar, Paris, autor a circa 40 de cărţi 
de filozofie, literatură, drept, antropo-
logie, istorie, lingvistică, teorie politică. 
Decedat la Paris, 9 octombrie 2004.

Reuven Rubin (Zelicovici) – pic-
tor. Născut la Galaţi, 1893, emigrat în 
Palestina, 1923. Premiul Israel, 1973. 
Ambasador al Israelului în România, 
1948-1950. Decedat la Tel Aviv, 13 
octombrie 1974.

Leonard (Louis) Bernstein – 
compozitor, dirijor, pianist. Născut la 
Lawrence, Mass., SUA, 1918. Genu-
rile muzicale cultivate: muzică clasică, 
balet, operă. Decedat la New York, 14 
octombrie 1990.

Moshe Dayan – general şi om 
politic israelian. Născut în kibuţul De-
ganya Alef, 1915. Ministru al Apărării, 
5 iunie 1967-3 iunie 1974; ministru de 
externe, 1977-1979. Decedat la Tel 
Aviv, 16 octombrie 1981.   

Karl Kautsky – teoretician politic. 
Născut la Praga, 16 octombrie 1854, 
stabilit la Viena. Marxist ortodox până 
la Primul Război Mondial, a polemizat 
cu Lenin opunându-se naturii statului 
bolşevic dictatorial. Refugiat la Am-
sterdam, decedat la 17 octombrie 
1938.

Antonio José da Silva o Judeu 
– dramaturg. Născut în Brazilia, 1705, 
într-o familie de marani readuşi forţat 
la Lisabona. Condamnat de Inchiziţie 
pentru practica religiei iudaice şi ars 
pe rug (auto-da-fé) în Portugalia, 18 
octombrie 1739.

Pierre Mendès France – om po-
litic. Născut la Paris, 1907. Refugiat 
în Anglia, 1941, activ în France Libre. 
Prim-ministru al Franţei, 19 iunie 1954-
23 februarie 1955. Prieten al Israelului. 
Decedat la Paris, 18 octombrie 1982.  

Arthur Schnitzler – scriitor. Năs-
cut la Viena, 1862. Autor de romane, 
povestiri, piese de teatru în care 
modernismul se reuneşte cu lupta 
împotriva antisemitismului. Printre 
romane: Domnişoara Elsa. Decedat 
la Viena, 21 octombrie 1931.

David Fyodorovici Oistrah – violo-
nist. Născut la Odessa, 1908. Ordinul 
Lenin, 1946 şi 1966. Decedat la Mos-
cova, 24 octombrie 1974. Asteroidul 
42516 a fost denumit cu numele lui şi 
al fiului său Igor Oistrah.

Shlomo Goren (Gorenchik) – ra-
bin sionist şi general israelian. Născut 
la Zambrow, Polonia, 1917, imigrat cu 
familia în Palestina, 1925. Întemeietor 
al Rabinatului Militar, 1948; Şef-Rabin 
al Israelului, 1973-1983. Decedat la 
Ierusalim, 29 octombrie 1994. 

Claude Lévi-Strauss – antropo-
log, printre fondatorii antropologiei 
moderne. Născut la Bruxelles, 1908, 
format la Paris. Refugiat în SUA, 1940; 
revenit în Franţa, 1948. Decedat la 
Paris, 30 octombrie 2009.
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Pagini necunoscute din istoria Holocaustului

Cum au fost salvaţi 4000 de evrei germani 
de către Marea Britanie

În context britanic, în cadrul istoriei salvă-
rii unor victime ale Holocaustului, este bine 
cunoscut demersul făcut pentru aducerea în 
Marea Britanie a aproximativ 10.000 de copii 
evrei din Germania, dar nu se ştie aproape 
nimic despre salvarea câtorva mii de evrei 
germani şi austrieci, aduşi într-o tabără or-
ganizată la marginea oraşului Sandwich, 
din Kent: tabăra Kitchener. Istoria uitată a 
acestui capitol al Holocaustului a fost evo-
cată de publicaţia britanică „The Observer” 
cu prilejul organizării unei expoziţii şi a reeditării 
unei cărţi despre acest subiect.

Salvarea evreilor a început în februarie 1939, 
iar până în septembrie, când a izbucnit războiul, 
au ajuns în Anglia, cu trenul sau cu vaporul, 4000 
de bărbaţi, mai ales evrei germani şi austrieci. 
„Acest episod nu este cunoscut nici măcar de 
comunităţile evreieşti din Marea Britanie”, a arătat 
Clare Weissenberg, care a organizat o expoziţie 
la Muzeul Evreiesc din Londra, deschisă la 1 
septembrie 2019. La 2 septembrie, la Sandwich a 
fost dezvelită o placă comemorativă, în prezenţa 
descendenţilor persoanelor salvate, precum şi a 
fiului şi fiicei a doi filantropi evrei care erau fraţi 
şi care au condus tabăra.

Fondul Britanic Central (FBC), o organizaţie 
de ajutorare evreiască din Marea Britanie, 
astăzi cunoscută drept Ajutorul Evreiesc Mondi-
al, a convins Guvernul britanic să accepte nişte 
refugiaţi. Au fost admişi bărbaţi adulţi cu condiţia 
să nu primească cetăţenie britanică, să  nu aibă 
drept de muncă şi să emigreze, cu timpul, în 
SUA, Australia sau alte ţări. FBC a organizat 
transportul şi a închiriat o bază militară părăsită 
la Richborough, lângă Sandwich, pentru a-i 
adăposti pe bărbaţi. Ei au transformat locul 
într-un orăşel. Au construit 42 de căsuţe, locuri 
pentru duş şi toalete, două sinagogi, o clinică, 
poştă şi magazine. A fost construită şi o sală de 
cinema de 1000 de locuri, din donaţia făcută de 
Oscar Deutsch, fondatorul reţelei Odeon.

Bărbaţii nu au fost internaţi, ei puteau obţine 
autorizaţii de a părăsi tabăra. Organizau meciuri 
de fotbal cu localnicii, se duceau la plajele din 

apropiere, iar unii au lucrat ilegal la ferme din 
Kent. Au fost publicate nouă numere din bule-
tinul The Kitchener Camp Review. 

Populaţia din Sandwich i-a primit bine pe 
refugiaţi. Sute de oameni participau la concer-
tele prezentate de muzicienii refugiaţi, iar copiii 
mergeau să joace ping-pong. Bărbaţii sperau 
că vor fi urmaţi de familii, dar puţini au reuşit 
să ajungă în Marea Britanie, iar izbucnirea 
războiului a pus capăt venirilor. În actele oficiale, 
aceşti bărbaţi figurau ca „străini prietenoşi, 
refugiaţi în faţa opresiunii naziste”. După izbuc-
nirea războiului, 887 de bărbaţi din tabăra de 
la Kitchener s-au înrolat în „Corpul Pionierilor”, 
dar, după retragerea din Dunkuerque, opinia 
publică s-a ridicat împotriva persoanelor vor-
bitoare de germană, considerându-le spioni 
sau sabotori. Cei ce nu participau la efortul de 
război au fost internaţi sau deportaţi în Canada 
şi Australia, iar tabăra a fost închisă.

Clare Weissenberg a început să facă in-
vestigaţii după ce a moştenit valiza „germană” 
a tatălui său, pe care se găsea o etichetă cu 
tabăra Kitchener. N-a ştiut despre ce este vorba, 
a făcut un site şi a început să culeagă date, un 
demers dificil, deoarece multe familii nu auzi-
seră niciodată despre istoria acestei tabere.

În 1973, o altă descendentă, Clare Unger-
son, a descoperit o placă la Sandwich, dar 
din textul înscris „Refugiaţi în faţa opresiunii 
naziste” nu reieşea cine erau acele persoane. 
Ea şi-a dat seama că erau evrei, dar nu a cu-
noscut existenţa taberei. Ea a făcut cercetări şi 
a scris o carte: „4000 de vieţi”, retipărită în luna 
august a acestui an. În condiţiile marilor tragedii 
ale Holocaustului, tabăra de la Kitchener pare 
un detaliu minor, „dar el nu este minor pentru 
mulţi descendenţi ai bărbaţilor de la Kitchener, 
care nu ar fi existat dacă acei bărbaţi nu ar fi 
fost salvaţi”, a declarat Ungerson. Expoziţia, 
dedicată salvării celor 4000 de bărbaţi, a fost 
deschisă între 1-8 septembrie şi „a aruncat o 
lumină asupra unei poveşti care a rămas prea 
mult timp aproape necunoscută”, a mai spus 
Ungerson. (E.G.)

Irina Gorun-Bercovici a fost un suflet mare
„A fost o femeie cu un suflet atât de mare 

şi de bun! M-a şocat să îi găsesc imaginea pe 
piatra rece”, ne-a scris Sorin Dobrescu, fost 
elev al IRINEI GORUN-BERCOVICI. Sem-
natarul rândurilor a transmis prin intermediul 
revistei condoleanţele sale familiei şi celor 
care au cunoscut-o pe fosta sa profesoară, 
nemaiştiind cui poate exprima sincerele sale 
regrete şi „tristeţea din suflet”.

„Păcat de aşa un om extraordinar!”, mai 
adaugă Sorin Dobrescu.

Să-i fie amintirea binecuvântată!

Reamintim că la 20 septembrie 2018, iubita 
noastră CHELYCA NINI STREJA ne-a părăsit 
pe noi, soţul Didi, fiul Dan, nora Robina, Silvia, 
nepoatele Jill şi Lynn. Noi vom trăi cu CHELY-
CA toată viaţa noastră.

We remind that on the 20-th of september 
2018 our beloved CHELYCA NINI STREJA le-
aved us, Didi the husband, Dan the son, Robina 
the daugther-in-law, Jill and Lynn the grand-dau-
ghters. We will live with CHELYCA all our life.

Pe 9 septembrie 2019 s-au împlinit 6 ani de 
când sufletul bunului şi blândului nostru soţ, 
tată, socru şi bunic SANDU (BIBI) VAISGLAS 
(z.l.)  s-a înălţat către stele, rămânând totoda-
tă în inimile noastre, ale celor care l-au iubit. 
Uneori, când suntem atenţi, îi putem simţi pre-
zenţa; coboară de acolo, de sus, din tărâmul 
gândurilor şi dorurilor şi ne strânge în braţe, 
iar atunci întregul nostru univers se umple de 
parfumul amintirilor...

Fie-i somnul liniştit şi memoria în veci bi-
necuvântată! 

Comemorăm, cu aceeaşi durere în suflet, 
trecerea în nefiinţă a iubiţilor noştri prieteni: 
ARON GINA şi soţul, HERESCU EMIL şi 
ROZICA, MAX ŞMILOVICI şi TINA, PACH 
LEOPOLD, WEISS RIVA, SILO OBERMAN, 
ISRAEL DANIELI şi AURELIA.

Dumnezeu să îi odihnească!     Dan Roca

Cu 20 de ani în urmă, anunţam cu adâncă 
durere că a plecat de lângă noi dragul nostru 
SOLY KAMENITZER – soţ şi tată, cel care 
ne obişnuise să fie sprijinul nostru în toate, 
părăsind prea curând această lume.

Soly a fost mândru de calitatea lui de 
inginer, hidroenergetician de mare valoare, 
prezent timp de peste trei decenii pe multe din 
marile şantiere ale ţării (Bicaz, Argeş, Lotru, 
Sebeş, Dâmboviţa-Clăbucet şi Centrala nu-
cleară), iar în ultimii ani la Serviciul Tehnic al 
Federaţiei. Ce-am mai putea adăuga noi după 
scurgerea celor 20 de ani? Că îi simţim lipsa 
ca-n prima zi şi îi ducem dorul.

Soly, timpul a trecut, dar noi simţim la fel 
pierderea ta. Îţi mulţumim pentru tot ce-ai fă-
cut pentru noi şi rămâi permanent în sufletele 
noastre!    Mioara – soţie; Adrian – fiu.  

La data de 29 august 2019, a plecat de 
lângă noi DAN DIDI LĂZĂRESCU, vechi şi 
apreciat ziarist. Smaranda (nepoată), Sorana 
(fiică), Peter (ginere), Liza, Gabi şi toţi cei că-
rora le-a fost aproape îl vor iubi mereu. Să-i 
fie memoria binecuvântată!

La data de 5 august 2019 am comemorat 1 
an de la dispariţia dragii noastre dr. MONICA 
ŢUDIC, om de înaltă ţinută morală. Fie-i amin-
tirea binecuvântată!              Gabriela şi Mary

La 12 Elul am comemorat cu durere 1 an de 
la trecerea în nefiinţă a ing. BERTA WEXLER 
şi 15 ani a ing. TEODOR WEXLER. Le vom 
purta amintirea în suflet. Fie-le amintirea bine-
cuvântată!          Familia

Înhumaţi în cimitirele CEB din Bucureşti în luna 
august: POLAK MAURICIU, APOSTOL ROZA, 
BRAUN RUBIN, WEINBERGER ARIK, NEGRU 
BERTINA-ELENA, LAZARESCU DAN-DIDI.

Înhumaţi în cimitirele CEB din Bucureşti în 
luna septembrie: SCHULEM MICHEL, ASSAEL 
ANDREI-EUGEN.



28  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 544-545 (1344-1345) - 1 – 30 Septembrie 2019

autoarei fiind însoţit 
de câteva texte de 
escortă, foarte bine 
alese, aparţinând 
unor personalităţi 
ale culturii israeli-
ene şi române, cu 
preocupări de profil. 
Moshe Idel (marele 
savant israelian de 
origine română), 
Felicia Waldmann 
(căreia cultura ro-
mână îi datorează, de fapt, studiul 
modern, ştiinţific al cabalisticii), Andrei 
Marga, Ladislau Gyemant, Ianfred Silber-
stein, Ovidiu Bojor, Dumitru Constantin 
Dulcan, Lucian Zeev Herşcovici: sunt 
numai câteva dintre numele care depun 
mărturie despre istoria, rolul şi importanţa 
gândirii cabalistice, în lume, ieri şi azi.

Accentul pe care îl pune cartea nu 
cade pe ezoterismul, ci, dimpotrivă, pe 
prezenţa concretă şi rolul benefic pe 

I se întâmplă cro-
nicarului să iasă din 
cercul strâmt al fic-
ţiunii literare, spre a 
comenta o carte care, 
fără să facă literatură, 
poartă cu ea un bogat 
conţinut cultural şi, 
fără să fie ea însăşi 
istorie, deschide calea 
pentru nenumărate 
alte istorii.

O asemenea carte 
este Bijuteriile Kabba-

lah şi Lumina lor, de Thea O. Haimowitz.
Cine o cunoaşte pe autoare doar în 

ipostazele ei publice ar putea crede că 
este doar un volum despre bijuterii. Şi, 
chiar dacă gemologia  este o ştiinţă în 
sine, e un domeniu de nişă, de interes 
redus pentru profani.

În realitate, este mult mai mult decât 
atât şi... altceva. Cartea este o lectură 
fascinantă, mai ales pentru cei (mulţi) 

care au despre Kabbalah cunoştinţe vagi 
sau stereotipe. Tuturor, specialişti sau pu-
blic larg, volumul le deschide larg poarta 
înţelegerii doctrinei Kabbalah, dar mai 
ales – aspect mai important decât acesta, 
căci, în fond, cărţi fundamentale despre 
cabalistică avem deja în bune traduceri 
româneşti – despre rolul, locul şi influenţa 
gândirii cabalistice în viaţa de zi cu zi. De 
la o expresie artistică a acestei gândiri, 
care sunt bijuteriile pe care le-a creat 
Thea O. Haimowitz, până la rădăcinile 
filosofice şi teologice ale Cabalei şi înapoi: 
un itinerariu captivant prin istoria culturii 
şi artei, dar şi a vieţii cotidiene, inclusiv în 
România. O carte despre autocunoaştere 
şi despre frumuseţe, despre lumină şi 
bucurie, despre vindecare şi pace.

De altfel, cititorul poate constata în-
dată ce deschide Bijuteriile Kabbalah..., 
că, în pofida frumoaselor reproduceri ale 
creaţiilor artistice realizate de Thea O. 
Haimowitz, cartea a fost gândită ca o sub-
tilă introducere în Kabbalah, „scenariul” 

O carte despre lumina şi bucuria Kabbalah
Realitatea 

cărţii

Banalitatea urii
Vara care tocmai s-a sfârşit e una care poate 

aduce schimbări nedorite în traiul nostru de zi cu zi. 
În aceste zile toride s-a demonstrat că sentimentul 
cel mai des întâlnit şi cel mai tumultuos nu este 
dragostea, ci ura. Dacă împotriva ei şi a măştilor 
aparent nevinovate sub care ea apare nu se vor 
coagula forţe suficient de puternice, nu vom putea 
păstra ceea ce azi numim democraţie, libertate 
religioasă, egalitate.

Ura tot mai virulentă vine, în primul rând, sub 
masca tinereţii, a adolescenţei şi chiar a copilăriei, 
ceea ce o face cu atât mai neaşteptată şi greu de 
combătut.

Apoi, „cercul detestaţilor” s-a lărgit şi nu îi mai 
cuprinde preferenţial doar pe evrei. Asistăm, din ce 
în ce mai des, la adeverirea afirmaţiei că, dacă se 
permite urii să se instaleze în sânul unei societăţi, 
ea va începe prin antisemitism, dar apoi se va 
răspândi şi asupra altor grupuri etnice, religioase, 
sexuale şi politice. Astăzi am ajuns aici, ceea ce 
nu înseamnă că a scăzut antisemitismul, ci doar 
că acum dispreţul şi respingerea s-au întins ca o 
molimă, creştinii urându-i pe musulmani, aceştia 
pe toţi ,„necredincioşii” şi tot mai mulţi, din toate 
taberele, detestând imigranţii.

În SUA, la începutul lunii august, în numai trei-
sprezece ore au avut loc două atentate, în El Paso 
(Texas) şi Dayton (Ohio), cărora le-au căzut victime 
29 de oameni, alte zeci fiind răniţi. Ambii ucigaşi sunt 
extrem de tineri, de 21, respectiv de 24 de ani, dotaţi 
cu puşti de asalt. Ambii au tras la întâmplare, cel din 
Ohio omorându-şi chiar şi sora. Ambii erau mânaţi 
de ura împotriva refugiaţilor din Mexic şi America de 
Sud, ambii pretextând că patriotismul era cel care 
le dicta să oprească acest val de migraţie. Ofiţerul 
care l-a arestat pe Patrick Crusius (criminalul din El 
Paso) a declarat că, deşi lucra în poliţie de 31 de 
ani, nu mai văzuse niciodată o privire atât de rece. 
„Am văzut ucigaşi, tâlhari, dar nimic care să semene 
cu această privire.” Mobilul asasinului este explicat 
în textul manifestului publicat înainte de a apăsa pe 
trăgaci: „Dacă putem elimina destui, putem continua 
să trăim ca până acum”! Că nici o crimă de acest 
gen nu e singulară o dovedeşte şi faptul că, la 13 
ore, un alt tânăr repeta isprava celui din El Paso, 
iar amândoi s-au inspirat din modul în care a fost 
comis atentatul antimusulman de la Christchurch 
(Noua Zeelandă). Aşadar, definirea felului în care 
se răspândeşte ura de la un continent la altul, ca 
o ciumă a zilelor noastre, nu e deloc o exagerare. 
Din păcate.

Înainte de a ne muta din America în Europa, 
să mai amintim că, la trei zile după atentatul de la 
Sinagoga Tree of Life, din Pittsburgh, un profesor 
de la Universitatea Hofstra din Long Island a pro-
pus o temă de dezbatere studenţilor săi: „A fost 
ucigaşul de la Pittsburgh cu adevărat un om rău?”. 

Răspunsul unor studenţi, care 
nu au fost contrazişi de profesor, 
aşa cum a consemnat Hofstra 
Chronicle: nu, nu a fost rău, a 
acţionat conform convingerilor sale! Iată cât de bine 
se ascunde ura sub masca libertăţii de conştiinţă!

Nu am să revin la atentatele din Franţa, Belgia, 
Germania, Anglia, ci am să ajung la un exemplu 
mai puţin sângeros, dar mai recent: mormintele din 
cimitirul soldaţilor căzuţi în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial în apropiere de Eindhoven (Olanda) 
au fost vandalizate în mod repetat, pe monumen-
tele funerare şi pe capela cimitirului fiind desenate 
zvastici! Explicaţia pentru această batjocură se 
găseşte mâzgălită pe gardul aceluiaşi cimitir: „M17 
– minciună”! Morţii din zborul M17, avion doborât 
de o rachetă rusească deasupra Ucrainei, au fost 
în majoritate cetăţeni olandezi. Care va să zică, 
victimele au fost răzbunate (în mintea bolnavă de 
ură a profanatorului de morminte) prin vandalizarea 
pietrelor funerare ale unor soldaţi căzuţi cu 75 de 
ani înainte pentru eliberarea Olandei! Din nou, ura 
loveşte sub masca patriotismului.

Din fericire, în ultimele decenii, România a fost 
ocolită de manifestări sângeroase ale resentimen-
telor şi dispreţului faţă de semeni; şi să sperăm 
că lucrurile vor rămâne aşa. Dar România nu este 
scutită de a fi scena unor fapte mustind de o ură 
periculoasă. Altfel, ce au vrut cei trei elevi din Clejani 
să exprime, dacă nu ura şi desconsiderarea faţă de 
însăşi noţiunile de şcoală şi educaţie? Lăsate în 
voia lor, astfel de fapte vor prolifera, stimulate şi de 
un climat de intransigenţă răspândită în mai toate 
straturile sociale, în special acum, înainte de alegeri, 
când toţi părem gata să pornim la o cruciadă pentru 
candidatul sau partidul despre care suntem gata să 
jurăm că deţine în exclusivitate secretul absolut al 
fericirii naţiei. Mânat de o astfel de desconsiderare 
virulentă faţă de orice oponent politic, deputatul 
Nicolae Bacalbaşa îşi permite să îl catalogheze 
cu termenul nazist de untermensch pe Stelian Ion 
(USR), arătând clar că ştie ce spune, pentru că 
argumentează că foloseşte cuvântul „pentru că tot 
avem un preşedinte german”. Desigur, scuzele lui 
Marcel Ciolacu şi Alfred Simonis (ambii de la PSD) 
au fost binevenite, dar nu au putut şterge veninul 
revărsat de colegul lor în sala de plen a Camerei De-
putaţilor, în ura sa împotriva oricui e de altă părere.

Am citat toate aceste exemple pentru a vedea că 
ura faţă de semeni a devenit un fenomen cotidian 
pe care diverşi încearcă să îl mascheze prin siluirea 
unor valori incontestabile, precum patriotism, liberta-
te de conştiinţă sau de exprimare, convingeri politice. 
Mai poate exista democraţie dacă nu este eliminată 
ura ca mobil al unor astfel de comportamente?

Cu siguranţă, NU!
ALX. MARINESCU
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Gândul 
scris

Între har şi 
elaborare

În deşertul cultural al verii, 
TVR ne-a dat şansa reîntâlnirii 
cu Tamara Buciuceanu Botez 

în creaţii strălucite. Nu mă refer la reluările zecilor de pelicule în 
care marea artistă a adus (chiar şi în roluri mici) sarea şi piperul 
temperamentului ei exploziv, ale privirii ei trăsnitoare şi de girofar, 
gesturilor ei vulcanice, ieşirilor ei intempestive, cascadei ei verbale 
şi ale hazului ei formidabil. Şi nici la filme, unde conducea regal 
jocul (vezi Cuibul de viespi, adaptare după Gaiţele, unde era 
teribila Aneta Duduleanu!).

M-au reţinut în mod deosebit două producţii de teatru tv, reluări 
ale unor montări excelente de la Bulandra şi Comedie. Astfel, chiar 
în preajma zilei de 10 august când Tamara împlinea venerabila 
vârstă de 90 de ani, uriaşa noastră artistă ne-o înfăţişa (pe micile 
ecrane) pe Vica din O dimineaţă pierdută, de Gabriela Adameş-
teanu (în regia regretatei  Cătălina Buzoianu), dar şi pe Mătuşa din 
Nepotul, de Adrian Lustig (text pus în scenă de Horaţiu Mălăele).

Dramaturg spiritual şi inventiv, cu mare putere de pătrundere 
a actualităţii şi de înscenare a ei, pe muchia dintre râs şi plâns, 
dintre satira atroce şi compasiune, Adrian Lustig ştie, chiar în pie-
se de mai mică anvergură, să pună reflectoare pătrunzătoare pe 
un tablou mai larg: schimbări social-politice, răsturnări de repere 
morale, disimulări ale unor practici condamnabile, manipulări 
grosolane etc. 

În Nepotul urmărim (şi ca o confruntare trecut-prezent, Est-
Vest), povestea întâlnirii dezamăgitoare între o femeie în vârstă 
şi sufletul ei cel mai apropiat. Pe de o parte, o fostă activistă, 
acum bătrână, însingurată, în mizerie; incultă, nostalgică, dar nu 
o dată resemnată.  Pe de alta, fiul ei adoptiv, revenit intempestiv 
din America, unde i s-au înecat toate corăbiile (mai puţin cea a 
libertăţii alegerii partenerului erotic!).

Personajul Tamarei se impune de la prima apariţie, interesează 
clipă de clipă, captivează progresiv, fascinează. Expresie, desi-
gur, şi a geniului acestei „de Funès în fustă” născută prin părţile 
Tighinei.

Se pot scrie pagini întregi despre modul cum ştie Tamara să dea 
statură eroinei, să stea în scenă (orchestrând momentul prin relaţii 
derutante cu obiectele!), să încarneze scepticismul ori neliniştea 
„aşteptării”, să sugereze poverile vârstei, singurătăţii şi izolării. Să 
povestească despre tovarăşii care „la vremuri noi, tot noi”, despre 
cei ce au devenit milionari, ori despre cei care au ajuns „la Senat”. 
Să bată câmpii, ori să rămână lucidă. Să monologheze, ori să „dea 
aer”  replicii partenerului (interpretat de Şerban Pavlu).    

Aş insista pe o altă caracteristică a acestei mari interprete 
(căreia nu îi lipseşte nici libertatea răsturnării fanteziste  a co-
dului realismului îngust!). Cu o mare conştiinţă a datoriei, ea îşi 
elaborează minuţios rolul, cu imensă modestie şi răbdare şi îşi 
execută cu infinită atenţie şi concentrare partitura stabilită. Nimic 
nu e întâmplător în privirea aceea pătrunzătoare, când autoritară, 
când cruntă, în caleidoscopul expresiilor faciale, în contrastele de 
atitudine, în răsucirile bruşte de tonalitate, volum, intensitate a 
vocii, în alternanţele dintre truculenţa năucitoare şi tăcerile grele, 
sugestive, misterioase, încărcate de omenesc şi, mai ales, de un 
comic fără egal!

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

care îl poate avea înţelegerea doctrinei 
Kabbalah în viaţa de zi cu zi. Departe de 
a fi o „sectă” hollywoodiană sau, Doam-
ne fereşte!, o „conspiraţie” mondială, 
cabalistica este un mod de înţelegere 
armonică a lumii, a sinelui şi a celuilalt, 
de care umanitatea are, astăzi, atâta 
nevoie. A fost nevoie de un efort deosebit 
de concepţie, de selecţie a materialelor şi 
de o migăloasă armonizare a textului cu 
imaginea, pentru ca Thea O. Haimowitz 
să ne furnizeze o pledoarie, pe cât de 
convingătoare, pe atât de antrenantă, 
despre virtuţile gândirii care se află în 
spatele artei sale de orfevru.

Una dintre cele mai neaşteptate apa-
riţii editoriale din ultimii ani, Bijuteriile 
Kabbalah şi Lumina lor este o bucurie a 
dezvăluirii unei lumi cu totul noi, de către 
o autoare care are şi har pedagogic, şi 
înţelepciune.

RĂZVAN VONCU
*Thea O. Haimowitz – Bijuteriile Kabbalah şi 

Lumina lor, Editura RAO, Bucureşti,2018.
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