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În cadrul unei ceremonii desfăşurate 
pe data de 9 octombrie la Palatul Cotro-
ceni, preşedintele Klaus Iohannis a pro-
mulgat legea privind înfiinţarea Muzeului 
Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holo-
caustului din România. Aşa cum i-am 
informat pe cititorii noştri, documentul a 
fost iniţiat de deputatul minorităţii evre-
ieşti, Silviu Vexler, şi aprobată de Parla-
ment. De mare importanţă este, în afara 
legiferării înfiinţării Muzeului, faptul că 
este stabilit sediul acestuia (Calea Vic-
toriei 218, Bucureşti), punându-se astfel 
capăt speculaţiilor şi dezbaterilor aprin-
se privind amplasarea viitorului lăcaş 
de istorie şi cultură care, conform pre-
vederilor legii iniţiate de Silviu Vexler, va 
funcţiona sub administrarea Institutului 
Naţional pentru Studierea Holocaustului 
din România „Elie Wiesel” (INSHR), iar 
FCER va avea un loc de drept  în Con-
siliul de Administraţie şi unul de membru 
în Consiliul de Onoare.

La ceremonie au participat reprezen-
tanţi ai conducerii FCER (dr. Aurel Vainer 
şi Ovidiu Bănescu), directorul JDC Ro-
mânia, Israel Sabag, preşedintele BBR, 
Jose Iacobescu,  lideri ai comunităţilor 
evreilor din Bucureşti (Paul Schwartz şi 
Silvian Horn), Timişoara (Luciana Fried-
mann) şi Piatra Neamţ (Emil Nadler), 
Irina Cajal, subsecretar de stat în Minis-
terul Culturii, Alexandru Florian (director 
general INSHR), supravieţuitori ai Holo-
caustului din România (Leonard Zăices-

cu, Pompiliu Sterian, Iancu Ţucărman şi 
Lya Benjamin), Marko Maximilian Katz 
(MCA), dr. Liviu Rotman, istoric, depu-
tatul Silviu Vexler, parlamentari, lideri de 
partide şi alţii. 

„Am promulgat această lege cu gân-
dul la istorie, la prezent, dar mai ales la 
viitor”, a spus şeful statului, arătând că 
istoria României cuprinde fapte glorioa-
se, dar şi unele greşeli. „O asemenea 
moştenire, minunată şi tragică deopotri-
vă, a fost ascunsă nouă şi părinţilor noş-
tri vreme de decenii întregi.

Este vorba despre istoria evreilor 
români şi contribuţia lor inestimabilă la 
dezvoltarea ţării noastre, dar şi tragedia 
lor din al Doilea Război Mondial.

Fie că au pus umărul la crearea pri-
melor instituţii moderne, ori şi-au dat via-
ţa pe câmpurile de luptă de la Mărăşeşti 
sau Oituz, fie că au onorat cultura româ-
nă prin realizările lor, ori au impulsionat 
dezvoltarea economică sau au contribuit 
hotărâtor pe tărâmul ştiinţei, moştenirea 
evreiască a îmbogăţit identitatea noastră.

Patrimoniul evreiesc este reprezen-
tativ pentru cultura naţională, iar viitorul 
Muzeu Naţional de Istorie a Evreilor şi 
al Holocaustului din România va avea 
misiunea de a-l pune în valoare”, a sub-
liniat Klaus Iohannis, care a enumerat 
câţiva dintre evreii care  „se înscriu în 
Panteonul marilor personalităţi ale Ro-
mâniei”, menţionându-i pe Tristan Tza-
ra, Tudor Vianu şi Iosif Berman.

„Avem aici, alături de noi, pe unii din-
tre ultimii supravieţuitori ai Holocaustu-
lui. Mărturisitorii celui mai cumplit episod 
din istoria noastră recentă poartă în su-
flet răni adânci. Ei şi semenii lor au fost 
persecutaţi pentru cine sunt, ce cred şi 
pe cine iubesc.

Generaţiile tinere nu vor înceta nicio-
dată să se întrebe cum a fost posibil 
Holocaustul. De asemenea, mulţi dintre 
noi am încercat să înţelegem ceea ce nu 
poate fi înţeles.

Şi astfel, în mod natural, acest mu-
zeu va fi poate nu un răspuns, ci, cum 
a spus cineva, un semn de întrebare. 
Ce a fost şi cum a fost posibilă ucide-
rea de bătrâni, femei şi copii, închişi în 
Trenurile Morţii de la Iaşi, asasinaţi în 
Basarabia şi Bucovina, ori aruncaţi în 
pustietatea de peste Nistru?”, a adăugat 
vorbitorul, care a subliniat că misiunea 
fundamentală a viitorului muzeu va fi 
aceea „de a ne asigura că va fi protejată 
şi respectată memoria tuturor celor care, 
cu demnitatea călcată în picioare, căzuţi 
pradă frigului, foametei şi bolilor, au fost 
torturaţi şi, în final, ucişi”.

Klaus Iohannis a adăugat că „statul 
român demonstrează consecvenţă în în-
deplinirea obiectivelor care vizează re-
cuperarea memoriei Holocaustului, con-
solidarea educaţiei despre Holocaust  

(Continuare în pag. 2)
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Manifestări  
de iubire  

şi preţuire pentru 
Regina-Mamă 

Elena
Osemintele Reginei-Mamă Elena au 

fost aduse în ţară pe 18 octombrie 2019, 
rămăşiţele pământeşti fiind reînhumate 
la Noua Catedrală Arhiepiscopală şi Re-
gală de la Curtea de Argeş.

O ceremonie religioasă şi militară 
a avut loc pe Aeroportul Internaţional 
Otopeni, în faţa catafalcului înclinân-
du-se în semn de respect reprezentan-
ţii Bisericii Romano-Catolice, Bisericii 
Greco-Catolice, Bisericii Armene, ai 
Cultului Mozaic şi ai Cultului Musulman. 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România-Cultul Mozaic a fost repre-
zentată de vicepreşedinte Ovidiu Bă-
nescu, prim-rabin Rafael Shaffer şi de-
putatul minorităţii evreieşti, Silviu Vexler. 
Arhiepiscopul Târgoviştei, Nifon, şi Mi-
tropolitul Iosif al Europei Occidentale 
şi Meridionale, împreună cu un sobor 
de preoţi, au oficiat o slujbă religioasă. 

(Continuare în pag. 21)

La închiderea ediţiei

Preşedintele 
Rivlin onorează 

memoria  
Reginei-Mamă 

Elena
Preşedintele Israelului, Reuven Rivlin, 

şi-a exprimat respectul faţă de memoria 
Reginei-Mamă Elena. Şeful statului is-
raelian a transmis o scrisoare, predată 
Maiestăţii Sale Principesa Margareta de 
către ambasadorul David Saranga, care 
a şi postat informaţia pe Twitter.

În document, Reuven Rivlin reafir-
mă „profunda recunoştinţă a poporului 
evreu faţă de eforturile curajoase” ale 
Reginei-Mamă Elena „de a salva evrei 
de la ororile Holocaustului nazist”. Pre-
şedintele israelian aminteşte că „în po-
fida ameninţărilor la adresa vieţii sale, 
Regina Elena a reuşit să îl convingă 
pe viceprim-ministru să trimită ajutoa-
re medicale, haine şi mâncare evreilor” 
din lagărele din Transnistria, „în acelaşi 
timp încercând să oprească deportările 
către lagărele de exterminare naziste”.

În mesaj se mai spune că „popoarele 
noastre împărtăşesc o istorie îndelun-
gată” şi că „acte nobile, precum cele ale 
Reginei Elena, sunt o rază de lu mină în 
anii întunecaţi ai Holocaustului”.

În final, preşedintele Rivlin se decla-
ră încântat „de bunele relaţii şi de coo-
perarea dintre Statul Israel şi România” 
şi îşi manifestă aprecierea pentru „im-
plicarea autorităţilor române în progra-
me de păstrare vie a memoriei Holo-
caustului”.

A  fost 
promulgată 
Legea privind înfiinţarea 
Muzeului Naţional de Istorie  
a Evreilor şi al Holocaustului
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lunii
octombrie

– Cum aţi resimţit 
sărbătorile de toam-
nă 5780?

– Sărbătorile de 
toamnă sunt, pentru  

mine o stare de spirit, reamintire a 
unei reguli esenţiale de comportament 
deprinse din primii ani de viaţă: să nu 
umileşti niciodată un om. În  discursuri-
le mele de acum, de Roş Haşana şi de 
Iom Kipur, am simţit nevoia s-o repet, 
fiindcă ambele se referă la fiinţa uma-
nă, creaţia supremă a Divinităţii. În plan 
comunitar, faptul se traduce prin grija ca 
asistaţii noştri, majoritatea – supravieţu-
itori ai Holocaustului, să aibă parte de 
un trai decent, să fie în contact cu viaţa 
socială. Un exemplu recent – participa-
rea unora dintre rezidenţii de la Căminul  
„Rosen” la serviciul divin de la Templul 
Coral, Seder şel Roş Haşana din Si-
nagoga Mare, masa festivă din Suca. 
Este, cred, cea mai frumoasă Suca din 
ultimii ani, ridicată în curtea Sinagogii 
Mari.  Am încheiat anul cu realizări sub 
aspectul acţiunii concertate de reabili-
tare a patrimoniului sacru: reinaugurări 
ale Sinagogii Mari din Iaşi, Sinagogilor 
din Deva şi Hârlău. Avem în proiect re-
abilitări ale Sinagogii din Cetate la Ti-
mişoara, Templului Deportaţilor la Cluj. 
M-au impresionat: participarea în nu-
măr mare a evreilor bucureşteni, a sim-
patizanţilor comunităţii noastre; a unor 
oficialităţi de stat, reprezentanţi ai unor 
culte, diplomaţi; mesajele de felicitare 
primite din partea preşedintelui Româ-
niei, Klaus Werner Iohannis, ministrului 
Apărării Naţionale, Gabriel Beniamin 
Leş, guvernatorului BNR, acad. Mugur 
Isărescu, primarului general al Capi-
talei, Gabriela Firea, vicepreşedintelui 
Academiei Române, acad. Victor Spi-
nei, directorului general al Romfilatelia, 
Cristina Popescu. Au fost mesaje de 
felicitare ale ambasadorilor Federaţiei 
Ruse, E.S. Valery Kuzmin, şi Franţei, 
E.S. Michèle Ramis; de la conducători 
ai unor importante organizaţii evreieşti 
cu sediul în Israel: Colette Avital, preşe-
dinta Organizaţiei Centrale a Supravie-
ţuitorilor Holocaustului; Yacov Mendel 
Friedman, admorul Organizaţiei Hasizi-
lor Originari din Buhuşi la Bnei Brak.

– În ce context a fost marcată Ziua 
Holocaustului în România, anul acesta? 

– A fost o zi precedată de evenimente 
importante pentru comunitatea noastră: 
comemorarea victimelor din Trenul Mor-
ţii – Pogromul de la Iaşi, 1941, pe ruta 
Iaşi-Călăraşi, staţia sa terminus. Majori-
tatea s-au sfârşit înainte de a ajunge la 
capătul drumului. A fost o comemorare 
în premieră la Călăraşi. La gara din oraş 
a fost fixată o placă în memoria a o sută 
de evrei pieriţi din cauza condiţiilor in-
umane din lagăr. Alte puncte de reper 
însemnate: preşedintele României, Kla-
us Iohannis, a semnat Decretul pentru 
aplicarea Legii de înfiinţare a Muzeului 
de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului 
din România, lege iniţiată de deputatul 
F.C.E.R., Silviu Vexler. A fost îndeplinită 
astfel încă una din recomandările Ra-
portului Comisiei „Wiesel”. Preşedintele 
României a ratificat public, printr-o cere-
monie la Palatul Cotroceni, la care am 
participat, Legea prin care au fost ma-
jorate indemnizaţiile beneficiarilor Legii 
189 şi ale refugiaţilor – evrei şi neevrei – 
din Basarabia şi Ucraina, în urma Pactu-
lui Ribbentrop-Molotov. Nu cu mult timp 
înaintea comemorării, Guvernul german 
a recunoscut 20 de oraşe din ţară drept 
ghetouri deschise, supravieţuitorii Holo-
caustului din oraşele respective urmând 

să primească indemnizaţii. Am trimis o 
scrisoare de mulţumire Ambasadei Ger-
maniei la Bucureşti. Am luat parte la o 
recepţie oferită la reşedinţa sa privată 
de E.S. Cord Meier-Klodt, ambasadorul 
Germaniei în România, în colaborare cu 
deputatul F.C.E.R., Silviu Vexler, şi de-
putatul F.D.G.R., Ovidiu Ganţ, dedicată 
Zilei Holocaustului în România. Au fost 
prezenţi reprezentanţi ai Preşedinţiei, 
Guvernului, Parlamentului, diplomaţi. 

– Ce au de făcut supravieţuitorii pen-
tru a intra în posesia drepturilor cuve-
nite?

– Să se adreseze Oficiului nostru 
juridic. Federaţia oferă asistenţă juri-
dică solicitanţilor pentru obţinerea de 
formulare în vederea primirii de pensii 
din partea Guvernului german, pe lângă 
indemnizaţiile de care beneficiază prin 
Legea 189.

– Pe care din deciziile la întrunirea 
Comitetului Director, în acest interval, le 
consideraţi menţionabile?

– Aprobarea, în principiu, a înfiinţării 
Muzeului de Istorie a Evreilor din Bu-
covina; parteneriatul între F.C.E.R. şi 
organizatorii Festivalului de Film Evre-
iesc - Bucureşti; solicitarea către DAPI 
a unei analize privind situaţia cimitirelor 
evreieşti din ţară şi propuneri pentru 
găsirea de resurse necesare lucrărilor 
ce se impun; validarea alegerilor noii 
conduceri a CE Bistriţa; organizarea 
unor Adunări Generale de alegeri pen-
tru conducerile CE Arad şi CE Brăila; 
aprobarea, în principiu, a Protocolului 
de colaborare între Fundaţia pentru 
Promovarea şi Dezvoltarea Iudaismului 
în România şi F.C.E.R. la evenimentul 
„Marşul Vieţii”; desfăşurarea, la 11 no-
iembrie a.c., a evenimentului „Cente-
nar Nicolae Cajal”; organizarea unei 
consfătuiri cu preşedinţii de comunităţi 
şi responsabilii de patrimoniu imobiliar 
economic pentru îmbunătăţirea situaţiei 
în domeniu; înscrierea pe ordinea de zi 
a Consiliului de Conducere al F.C.E.R. 
a organizării, în 2020, a Congresului al 
IV-lea al Federaţiei.  O altă şedinţă, prin 
e-mail, a fost legată de votul deputatu-
lui nostru la moţiunea de cenzură din 10 
octombrie a.c. I s-a recomandat, în una-
nimitate, neimplicarea.

– Aţi primit vizite la sediul Federaţiei 
în această perioadă?

– Chiar înaintea acestui interviu, am 
fost gazda unei delegaţii din partea Fi-
lialelor din Austria şi Finlanda a Orga-
nizaţiei „Hoffnung und Hilfe”, ai cărei 
mesageri aduc de mulţi ani ajutoare 
umanitare pentru comunitatea noastră. 
Oaspeţii au vizitat Templul Coral, Tem-
plul „Unirea Sfântă”, Sinagoga Mare şi 
Suca din curtea ei, exprimându-şi apre-
cieri la superlativ. Au ascultat cu interes 
succinta mea expunere despre situaţia 
actuală a populaţiei evreieşti din Ro-
mânia, majoritar vârstnică, cu inerente 
probleme de sănătate, exprimându-şi 
dorinţa de a ne sprijini în continuare.

– Ce aveţi în pregătire?
– Participarea, în colaborare cu CE 

Oradea, Universităţile din Oradea şi 
Montpellier, la Conferinţa Internaţio-
nală „Evreii din Europa în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial. Noi docu-
mente, măruturii, abordări”; Festivalul 
Internaţio nal „Mihail Sebastian” la Bră-
ila; organizarea reuniunii Consiliului de 
Conducere al F.C.E.R.; prezenţa noas-
tră, prin Editura Hasefer, la Târgul Inter-
naţional de Carte Gaudeamus – Carte 
de Învăţătură, Bucureşti 2019. 

 IULIA DELEANU

Pregătiri la început 
de An Nou iudaic 5780

Interviul lunii cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer 

INtERvIuL A fost promulgată Legea privind 
înfiinţarea Muzeului Naţional  

de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului
şi combaterea an-
tisemitismului”, iar 

„muzeul trebuie să fie un aliat al educaţiei 
împotriva ignoranţei, o fortăreaţă a soli-
darităţii şi patriotismului civic în faţa into-
leranţei, antisemitismului şi discriminării”.

În final, preşedintele României a 
spus: „Sunt profund recunoscător tu-
turor celor care au contribuit la acest 
demers de anvergură, iniţiat de dom-
nul deputat Silviu Vexler şi sprijinit de 
toate partidele politice din Parlamentul 
nostru. Am încredere că Institutul Elie 
Wiesel are puterea şi priceperea de 
a organiza noua instituţie la cele mai  
înalte standarde.

În opera sa temerară de a cultiva ne-
voia de memorie şi de amintire, muzeul 
va fi ghidat de un Consiliu de Onoare, a 
cărui primă întrunire voi fi bucuros să o 
găzduiesc, dacă se acceptă, la Palatul 
Cotroceni”.

Întrucât ceremonia a avut loc în ajun 
de Yom Kippur, şeful statului le-a urat 
evre ilor din România „Gmar Hatima Tova”!

Luând cuvântul, deputatul Silviu 
Vexler a afirmat: „În seara zilei de 8 
octombrie 1941, pe o hârtie oarecare 
era redactat Decretul-lege nr. 903. Va 
deveni în foarte scurt timp public. Nu-
mărul nu vă spune cu siguranţă nimic, 
dar rezultatul acestuia a fost prezen-
tat clar în protestul Consiliului General 
Evreiesc: proprietarii, cât şi chiriaşii, au 
fost alungaţi – prin mijloace sălbatice, 
pe ploaie, pe frig şi pe zăpadă, grav bol-
navi (…), fără preocuparea dacă au sau 
nu au altă locuinţă, (…) evacuări care 
au ruinat o mare parte şi au pauperizat 
aproape pe toţi. Vor urma atunci şi alte 
documente, al căror scop era distruge-
rea vieţii evreieşti din România.

La aproape 80 de ani distanţă, pre-
şedintele României a promulgat Legea 
pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de 
Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din 
România, un act normativ cu o puter-
nică dimensiune memorială. Domnule 
preşedinte al României, vă mulţumesc 
pentru acest gest, pentru sprijinul moral 
pe care l-aţi acordat proiectului, dar mai 
ales pentru că aţi ţinut în prim plan ide-
ea acestui Muzeu.

Încheiem, în acest moment, etapa 
esenţială pentru înfiinţarea Muzeului. 
Mai mult decât atât, legea oferă drept 
sediu pentru această instituţie o clădire 
emblematică a municipiului Bucureşti, 
aflată pe Calea Victoriei, care urmează 
să fie restaurată şi readusă la viaţă.

În ultima perioadă, am fost întrebat 
insistent de ce este nevoie de acest 
Muzeu, având în vedere că există deja 
numeroase alte muzee. De ce este ne-
voie de un Muzeu al evreilor, al Holo-
caustului din România?

Răspunsul este unul clar: Muzeul 
este locul care, în primul rând, trebuie 
să devină o sursă de toleranţă, de impli-
care civică şi mai ales un punct-cheie al 
combaterii antisemitismului şi negaţio-
nismului, a tentativelor de reabilitare a 
mişcării legionare şi a lui Ion Antones-
cu, din ce în ce mai prezente, mai ales 
pe internet.

Muzeul trebuie să se adreseze în pri-
mul rând tinerilor şi generaţiilor viitoare. 

A fost o onoare să iniţiez acest pro-
iect legislativ, care astăzi a devenit 
lege. Dar nu aş fi putut să îl duc la bun 
sfârşit fără încrederea colegilor pe care 
îi vedeţi aici, fără susţinerea esenţială a 
majorităţii parlamentare şi fără colabo-
rarea apropiată cu opoziţia parlamenta-
ră, fără sprijinul comisiilor implicate în 
parcursul legislativ şi al conducerii Par-
lamentului României. 

Mă bucură enorm că am putut să 
lucrăm împreună la acest proiect, indi-
ferent de culoarea politică! Este un gest 
de normalitate pentru care am tot res-
pectul. 

Sunt convins că Institutul Naţional 
pentru Studierea Holocaustului din Ro-
mânia va desfăşura o activitate deose-
bită în calitate de coordonator al Muze-
ului şi că, în colaborare cu Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România, îl 
vor transforma într-o instituţie de presti-
giu internaţional.

Acest Muzeu nu este al comunităţi-
lor evreieşti sau doar pentru evrei. Mu-
zeul este al României, din prezent şi din 
viitor.

Deşi mult reduse numeric, putem fi 
cu toţii mândri de realizările  Comunită-
ţilor Evreieşti de astăzi, de rolul pe care 
îl are Federaţia Comunităţilor Evreieşti 
din România, în parteneriat cu JDC, în 
protejarea patrimoniului evreiesc şi în 
promovarea valorilor acestei minorităţi.

În foarte scurt timp, evreii din întrea-
ga lume vor începe celebrarea Yom 
Kippur – Ziua iertării păcatelor, iar tra-
diţia iudaică spune că în aceste clipe 
trebuie să ne exprimăm regretul faţă 
de toţi cei cărora le-am greşit cu ceva. 
Văd promulgarea acestei legi şi ca un 
moment în care România de astăzi îşi 
cere iertare pentru ceea ce s-a întâm-
plat în timpul Holocaustului pe teritoriul 
românesc.

Vreau să vă împărtăşesc motivul 
pentru care mi-am permis să adresez 
rugămintea ca această ceremonie să 
aibă loc atât de aproape de momentul 
când, în mod normal, evreii se pregă-
tesc pentru postul negru de 25 de ore, 
care urmează odată cu începerea Yom 
Kippur, cea mai sfântă zi a poporului 
evreu. 

Acum 80 ani de ani, tot înainte de 
începerea Yom Kippur, la Câmpulung 
Moldovenesc, rabinul oraşului, Iosif Ru-
bin, a fost arestat de legionari în timp 
ce se pregătea să meargă spre sinago-
gă. Dezbrăcat, rabinul a fost înhămat 
de aceştia la o căruţă, iar fiul său a fost 
pus să o conducă. În timp ce evreii erau 
umiliţi şi torturaţi, reprezentanţii mişcării 
legionare au devastat şi jefuit sinagoga. 
Am vrut ca, împreună, să onorăm sufe-
rinţa acestor oameni, şi nu numai. Fi-
ind astăzi şi acum aici, noi am făcut un 
efort insignifiant pentru realizarea unui 
moment simbolic esenţial.

Acest Muzeu, această ceremonie 
sunt cu adevărat dedicate rabinului Io-
sif Rubin şi tuturor celor care au fost 
ucişi sau care au suferit în timpul Holo-
caustului. Memoria lor şi a suferinţei 
îndurate trebuie să fie păstrată mereu.

G’mar Hatima Tova! Să fiţi înscrişi 
cu bine în Cartea Vieţii.”

Importanţa promulgării legii şi a con-
ţinutului acesteia a fost evidenţiată şi 
de preşedintele Aurel Vainer care, între 
altele, şi-a exprimat satisfacţia că viito-
rul Muzeu se va deschide într-o clădire 
istorică din centrul Bucureştiului şi în 
care nu îşi are acum sediul nici o altă 
instituţie, ceea ce îi va permite să îşi 
înceapă existenţa fără controverse şi  
contestări.

Alex. Florian a arătat, într-o decla-
raţie consemnată de RRA, că noul Mu-
zeu, care se va deschide în 3-4 ani, va 
reflecta contribuţia evreilor la dezvol-
tarea României, tragedia suferită de 
evreii români în perioada celui de-al 
Doilea Război Mondial, dar şi modul în 
care comunitatea evreiască a reuşit să 
supravieţuiască şi să îşi păstreze iden-
titatea în anii comunismului. O altă sec-
ţiune a Muzeului va fi dedicată felului în 
care deschiderea societăţii româneşti 
către democraţie a permis comunităţii 
evreieşti să abordeze noi modalităţi de 
exprimare şi afirmare a identităţii. Ale-
xandru Florian a subliniat că „şi pentru 
societatea românească este important 
ca Muzeul să vorbească şi să aducă la 
cunoştinţa publicului realitatea despre 
Holocaustul din România”.

(Urmare din pag. 1)
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Proiectul comemorativ a fost rezul-
tatul unei cercetări mai ample efectuate 
de Adrian Cioflâncă, directorul CSIER, 
şi Maria Mădălina Irimia, şefa Arhivei 
FCER-CM, care în februarie 2019 au 
mers la Călăraşi pentru a identifica lagă-
rul în care au fost închişi evreii din Iaşi 
deportaţi cu primul Tren al Morţii. Eve-
nimentul a cuprins trei secvenţe, desfă-
şurate la Gara Călăraşi Sud, la Cimitirul 
Evreiesc de la Călăraşi şi la Consiliul 
Judeţean.

Partea întâi a constat în dezvelirea 
plăcii comemorative la Gara Călăraşi 
Sud. Moderatorul acestei secţiuni, Ro-
bert Schorr, directorul Departamentului 
Cultură, Istorie, Artă, Media al FCER-
CM, a afirmat: „Mulţumim că sunteţi în-
tr-un număr atât de mare alături de noi, 
pentru a comemora victimele Trenurilor 
Morţii din anul 1941.           Un tren a ajuns la 
Călăraşi, cu multe persoane deja de-
cedate. Cele care au supravieţuit au 
fost duse într-o clădire a Jandarmeriei 

de pe timpurile acelea, unde mulţi, din 
cauza condiţiilor precare, şi-au pierdut 
viaţa. Datorită unor descoperiri istorice 
de dată recentă făcute de colegii mei de 
la CSIER, s-au găsit aceste locuri, s-au 
găsit documente şi în Arhivele Statului, 
şi astfel am putut să avem astăzi mult 
mai multe informaţii despre acei sărmani 
oameni care, în urmă cu 78 de ani, şi-au 
găsit sfârşitul în aceste locuri.”

Prim-rabinul Rafael Shaffer şi canto-
rul Emanuel Pusztai au oficiat un scurt 
ceremonial religios de binecuvântare a 
memoriei celor dispăruţi.

Dr. Aurel Vainer şi primarul munici-
piului Călăraşi, Daniel-Ştefan Drăgulin, 
au dezvelit placa comemorativă, pe care 
stă scris, sub semnătura FCER şi IN-
SHR: „Pe 6 iulie 1941, în Gara Călăraşi 
a ajuns primul „tren al morţii”, cu evrei 
deportaţi din Iaşi, după Pogromul din 29 
iunie 1941. Din cei 2.530 de evrei înghe-
suiţi în vagoane din ordinul dictatorului 
Ion Antonescu, peste 1.500 au murit pe 
drum, sufocaţi şi însetaţi.

Supravieţuitorii ajunşi la Călăraşi, în 
număr de 1.011, au fost închişi, în regim 
de lagăr, în mai multe clădiri din oraş. 
Peste 100 dintre ei au murit din cauza 
condiţiilor inumane din detenţie.

Fie ca memoria acestei tragedii să 
rămână vie ca un avertisment pentru 
generaţiile viitoare”.

Preşedintele Aurel Vainer a descris 
condiţiile tragice în care evreii care su-
pravieţuiseră Pogromului de la Iaşi au 
fost „expediaţi” la Călăraşi şi a subliniat 
importanţa acestei comemorări: „Aceşti 
1.500-2.000 de evrei au fost înghesuiţi 
în vagoane pentru transportul vitelor, 
fără niciun fel de simţământ uman, fără 
apă, mâncare, aer. Ţinta era să-i adu-
că de la Iaşi la Călăraşi pe cei care au 
supravieţuit Pogromului din iunie 1941, 
când au fost omorâţi între 12.000 şi 
14.000 de evrei nevinovaţi. Unii dintre 

cei din tren au avut şansa să ajungă la 
Călăraşi. A trăit, până acum cinci ani, un 
mare regizor de televiziune şi de film, 
Andrei Călăraşu. A fost unul dintre puţi-
nii supravieţuitori ai trenului care a ajuns 
la Călăraşi, oraş de la care şi-a luat şi 
pseudonimul. Nu pot să nu amintesc că 
acest tren, în drum spre Călăraşi, a fost 
oprit forţat, cu preţul vieţii, de Viorica 
Agarici, şefa Crucii Roşii de la Roman, 
care a zis: «Dacă vreţi să treceţi de gară 
fără să deschideţi uşile vagoanelor, mă 
omorâţi mai întâi pe mine!» S-a oprit tre-
nul, au fost descărcate cadavre – avem 
o groapă comună în Cimitirul de la Ro-
man – şi alţii au mers mai departe. Poa-
te că evreii care au ajuns până aici au 
supravieţuit datorită gestului eroic al Vi-
oricăi Agarici, o creştină de familie nobi-
lă, care şi-a sacrificat viaţa pentru viaţa 
altora, mai ales că aceşti «altora» erau 
evrei, nu creştini. Noi am venit pentru a 
împlini o datorie de onoare. Avem valori 
pe care le cultivăm şi le respectăm. Prin-
tre acestea sunt memoria şi recunoştin-
ţa. Nu uităm niciodată cele întâmplate 
acum mii de ani în istoria evreilor, cu atât 
mai puţin un eveniment petrecut cu doar 
78 de ani în urmă. Am venit să cinstim 
memoria acestor oameni care au ajuns 
în Gara Călăraşi cu preţul unor sacrificii 
imense, al chinurilor îndurate. Ne aple-
căm cu mare durere şi, în acelaşi timp, 
cu recunoştinţă pentru cei care au suferit 
atunci doar pentru faptul că s-au născut 
evrei la Iaşi – un oraş care, înainte de 
Pogrom, era în majoritate locuit de evrei: 
erau 100.000 de locuitori şi 52.000 de 
evrei. Regimul Antonescu a dorit să-i li-
chideze; aşa au ajuns la Călăraşi. 

 Vă rog să vă alăturaţi gestului nostru 
de memorie şi recunoştinţă şi să fim me-
reu cu atenţia mărită pentru eventuale 
repetări în istorie a unor astfel de cru-
zimi umane cărora le-au căzut victime 
oameni ca toţi oamenii, simpli, normali, 
doar pentru că au avut o picătură de 
sânge evreiesc. Aş dori să mulţumesc 
mediei române, care a prezentat aceas-
tă acţiune a noastră ca pe un eveniment 
important în istoria evreilor din România, 
dar şi în istoria poporului român.”

Daniel-Ştefan Drăgulin, primarul 
municipiului Călăraşi, a făcut un apel la 
umanism: „Am crescut cu cărţile citite 
despre ororile petrecute în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial. Sper ca 
tot ce s-a întâmplat să fie pentru noi un 
învăţământ: sub soarele acesta este loc 
pentru toţi. Cei care au murit să nu fie 
uitaţi niciodată şi să înţelegem că nu ura 
trebuie să ne cuprindă, ci înţelegerea şi 
buna comunicare.”

În discursul său, E.S. David Saran-
ga, ambasadorul Statului Israel în Ro-
mânia, a subliniat: „Holocaustul din Ro-
mânia era mai puţin cunoscut 
în lume. Numai în ultimii ani 
lumea a început să înţeleagă 
ce s-a întâmplat aici. Faptul că 
istoria Pogromului de la Iaşi, a 
Trenurilor Morţii a fost integrată 
în marea istorie a Holocaustului 
se datorează unor evenimente 
ca acesta de astăzi. Datoria 
noastră comună este să con-
tinuăm să vorbim despre ce 
s-a întâmplat aici. Astăzi trăim 
într-o lume, mai ales în Europa, unde 
xenofobia, intoleranţa, antisemitismul 
fac parte din societate şi noi toţi trebuie 
să luptăm împotriva acestora. În acest 
context, ceea ce face Guvernul român 
în lupta împotriva antisemitismului este 
văzut într-un mod pozitiv nu numai în 
Israel, ci şi în întreaga lume, şi pentru 

aceasta vreau să felicit Guvernul şi Pre-
şedinţia română.”

Emil Muşat, secretar al Consiliului 
Judeţean Călăraşi, a îndemnat la împă-
carea fără naivitate cu istoria dureroasă: 
„Lacrimile acestei dureri hrănesc flori ale 
sufletului de o frumuseţe copleşitoare, 
care stau la baza celor mai strânse rela-
ţii dintre oameni: relaţiile bazate pe iubi-
re, înţelegere, iertare, drum comun. Să 
ne împăcăm cu această istorie, dar să 
învăţăm o lecţie pe care ne-a sintetizat-o 
Edmund Burke încă din secolul al XVIII-
lea: Pentru ca răul să triumfe, este sufi-
cient ca oamenii buni să nu facă nimic. 
Haideţi să fim cei buni care fac ceva!”

Călăraşi, staţia finală 
Adrian Cioflâncă a vorbit despre 

importanţa cercetării istorice tenace, a 
schiţat desfăşurarea Pogromului de la 
Iaşi şi a Trenurilor Morţii, a descris con-
diţiile de la Călăraşi şi a punctat sem-
nificaţia Holocaustului şi a locurilor me-
moriei: „Ceea ce se întâmplă astăzi este 
semnul că cercetarea ştiinţifică poate să 
aibă consecinţe. Există o prejudecată 
care spune că nu avem informaţii în arhi-
ve despre aceste evenimente, că lucru-
rile nu sunt clare, că sunt controversate. 
Sunt fraze pe care le auzim tot timpul. 
Despre Pogromul de la Iaşi există în ar-
hivele din România – care sunt deschise 
de un număr de ani – peste 100.000 de 
pagini de documente; inclusiv episodul 
Călăraşi este ilustrat de mărturii ale su-
pravieţuitorilor, de decidenţi din zona 
locală şi de la nivel central care au parti-
cipat la această atrocitate.

Călăraşi a fost staţia finală pentru 
primul Tren al Morţii, care a plecat de 
la Iaşi. Aşa cum ştiţi, în 29 iunie 1941 
Ion Antonescu a avut ideea de a deporta 
întreaga populaţie evreiască a oraşului 
peste noapte – deportare care era im-
posibil de făcut, din punct de vedere lo-
gistic. Operaţiunile de strângere a evre-
ilor, de arestare, masarea lor în curtea 
Chesturii şi apoi spre Gară şi îngrămă-
direa lor în Trenurile Morţii s-au soldat 
cu o orgie de violenţei, cu uciderea prin 
orice mijloace a evreilor din oraş, care 
au fost mitraliaţi, omorâţi în bătaie, umi-
liţi în toate felurile. După ce s-a deschis 
focul în plin în curtea Chesturii din Iaşi 
– clădirea respectivă este acum în ad-
ministrarea Consiliului Judeţean şi este 

un loc al morţii, trebuie şi acela sem-
nalat cum se cuvine în memoria locală 
–, evreii au fost îngrămădiţi în trenuri şi 
duşi unii la Podu Iloaiei, alţii, pe un tra-
seu lung, care a durat o săptămână, la 
Călăraşi. Până recent, locurile memori-
ei legate de această tragedie n-au fost 
cunoscute decât parţial. De exemplu, nu 

se ştia unde au fost gropile comune de 
la Săbăoani. Împreună cu colegii de la 
Institutul Wiesel am făcut cercetări de 
istorie orală, în 2013, şi săpături de ar-
heologie contemporană în acea zonă. 
Am găsit locul în care au fost gropile co-
mune de la Iugani, comuna Mirceşti, de 
asemenea necunoscute în istoriografie. 
L-am găsit pe unul dintre sătenii creştini 
care a săpat la groapa comună. Şi, de 
asemenea, am putut documenta nenu-
măratele poveşti dureroase ale celor 
care au suferit în trenuri.

În trenuri oamenii au murit sufocaţi, 
au murit de septicemie; cei mai mulţi au 
urcat bătuţi, tăiaţi cu baionete, zgâriaţi; 
unii au înnebunit, pentru că au călătorit 
în condiţii infernale, peste o sută în fie-
care vagon, fără apă, lipsiţi de mâncare; 
unii s-au sfâşiat între ei. Traseul celor 
două Trenuri ale Morţii a fost presărat 
cu gropi comune. Unele sunt marca-
te şi sunt impresionante – în cimitirele 
evreieşti din Podu Iloaiei, din Târgu Fru-
mos, Iaşi, Roman. În acest loc, la Călă-
raşi există două gropi comune, din iulie 
1941, în care au fost îngropaţi 100 de 
evrei. O parte au fost, să spunem, vic-
time târzii ale Pogromului, pentru că au 
fost urcaţi în tren bătuţi, unii împuşcaţi, 
şi au ajuns aici muribunzi; alţii au murit 
din cauza condiţiilor de detenţie, pentru 

că şi-au asigurat singuri supravieţuirea 
aici. Dacă rata de deces în Călăraşi nu 
a fost mare, aceasta s-a datorat uma-
nismului unora dintre decidenţii locali, 
s-a datorat corupţiei, pentru că au fost 
folosiţi bani pentru a se cumpăra supra-
vieţuirea oamenilor, şi s-a datorat bunei 
organizări din lumea evreiască, care a 
făcut ca în scurt timp să fie puse în miş-
care câteva mecanisme de întrajutorare, 
pentru evreii închişi în fosta cazarmă a 
Regimentului 23 Infanterie, într-un de-
pozit de cereale şi în două sinagogi de 
pe strada Sf. Nicolae, transformate, de 
asemenea, în lagăr.

Nu au murit, aşadar, mai mult de 100 
de oameni, dar numele pe care le ştim 
sunt doar ale câtorva dintre ei. Din tota-
lul de peste 10.000 de victime ale Pogro-
mului de la Iaşi, noi ştim astăzi 3000 şi 
ceva de nume. La Săbăoani, de exem-
plu, supravieţuitorii au întocmit o listă a 
celor care au murit în tren şi au fost des-
cărcaţi în număr de 300, iar şeful pos-
tului local de Jandarmerie a luat acea 
listă şi a îngropat-o împreună cu morţii. 
Pentru că Holocaustul trebuie înţeles 
nu numai ca o operaţiune de distrugere 
fizică a evreilor, ci şi ca o distrugere a 
memoriei lor. Iată că astăzi ştim doar câ-
teva nume din totalul celor care au mu-
rit, avem fotografii pentru 500-600 dintre 

(Continuare în pag. 22)
CLAUDIA BOSOI

Comemorarea primului tren al Morţii: ruta Iaşi-Călăraşi
În 26 septembrie 2019, la Călăraşi a avut loc comemorarea victimelor primului 

Tren al Morţii, care în 6 iulie 1941 sosea în Gara de la Călăraşi cu evreii deportaţi 
după Pogromul de la Iaşi (29 iunie 1941). Evenimentul comemorativ a fost organi-
zat de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul Mozaic (FCER-CM), 
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman” (CSI-
ER), Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” 
(INSHR), Comunitatea Evreilor din Bucureşti (CEB), Fundaţia Caritatea, Joint 
România (JDC), Consiliul Judeţean Călăraşi, Primăria Municipiului Călăraşi, 
Instituţia Prefectului Judeţului Călăraşi, Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului 
Călăraşi, Compania CFR SA, prin Regionala CFR Constanţa.

R. Schorr (stg.), E. Kupferberg şi D. Saranga

A. Vainer (stg.) şi R. Shaffer

P. Schwartz (stg.), D. Drăgulin, 
D. Saranga şi A. Cioflâncă
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Bereşit a debutat cu un tur ghidat 
menit să evidenţieze farmecul Ploieştiu-
lui. Participanţii s-au îndreptat apoi către 
Palatul Culturii, pentru a fi de faţă la ce-
remonia de deschidere a evenimentului, 
moderată de Adrian Gueron. După un 
moment muzical emoţionant susţinut de 
Denisa Iamandi (17 ani), elevă a Liceu-
lui de Artă „Carmen Sylva” din Ploieşti, 
şi Alisia Iamandi (15 ani), câştigătoare a 
numeroase premii muzicale, au luat cu-
vântul reprezentanţii FCER-CM, preşe-
dintele dr. Aurel Vainer, vicepreşedintele 
ec. Ovidiu Bănescu, directorul JDC Ro-
mânia, Israel Sabag, preşedinta CE Plo-
ieşti, Adela Herdan, personalităţi locale.

Dr. Aurel Vainer s-a declarat impresi-
onat de tematica aleasă în cadrul aces-
tei ediţii şi a vorbit despre elementul de 
coeziune a evreilor – credinţa într-un 
Dumnezeu Unic. Acest seminar valorifi-
că ideea că, deşi Tora se citeşte săptă-
mânal, tot timpul avem ceva de învăţat, 
într-un climat de solidaritate şi de bună 
înţelegere între semeni, aşadar în spiri-
tul păcii. Este ceea ce i-a adus împreună 
pe cei peste 250 de participanţi, a con-
chis vorbitorul.

Ec. Ovidiu Bănescu a subliniat că dr. 
Aurel Vainer a fost cel care a implemen-
tat în România programul Bereşit. Or-
ganizat cu succes de două ori pe an, la 
iniţiativa directorului Israel Sabag, pro-
iectul Bereşit este rezultatul colaborării 
bilaterale excepţionale dintre FCER-CM 
şi JDC România.

Adela Herdan a adresat mulţumiri 
personalităţilor locale care au contri-
buit la desfăşurarea în bune condiţii a 
acestui eveniment: Fabioara Ionescu, 
administratorul public al judeţului Pra-
hova; Emil Drăgănescu, subprefect de 
Prahova; Adrian-Florin Dobre, primarul 
municipiului Ploieşti; Mihaela Radu, di-
rectoarea Palatului Culturii din Ploieşti.

Personalităţile menţionate şi-au 
expri mat încântarea pentru alegerea 
Ploieştiului ca oraş care să găzduiască 
un eveniment de o asemenea anvergură 
şi au reiterat sprijinul pe care instituţiile 
pe care le reprezintă sunt dispuse să-l 
acorde proiectelor culturale, de fiecare 
dată când sunt solicitaţi.

Israel Sabag a mulţumit FCER-CM 
căreia, ca principal sponsor, i se dato-
rează organizarea acestei ediţii a Se-
minarului Bereşit. Totodată, el a vorbit 
despre semnificaţiile celor zece zile din-
tre Roş Haşana şi Iom Kipur, ca prilej de 
întărire a relaţiei omului cu Dumnezeu, 
dar şi a omului cu semenii lui. Coordo-
natele Bereşit – şi ale trăirii unei vieţi 
evreieşti autentice – pot fi rezumate la 
învăţătură şi acţiune. Comunitatea evre-
iască din România este puternică dato-
rită oamenilor dedicaţi şi solidari, a mai 
spus vorbitorul.

Sinagoga şi semnificaţiile ei
O sesiune plenară cu tema „Sinago-

ga, instituţie socioculturală” a fost susţi-
nută de David Cassuto, arhitect şi profe-
sor la Universitatea Ariel, din Samaria. 
El a vorbit despre raportarea iudaismu-
lui la estetică: spre deosebire de lumea 
elenistică, pentru care perfecţiunea este 
etalonul de valoare supremă, în iudaism 
esenţială este conştientizarea sacrului. 
Tabernaculul, de pildă, este alcătuit din 
materiale la îndemână şi asamblat de 
mâini omeneşti – o operă de artă colec-
tivă, care poate fi desfăcută şi reasam-
blată. Este portabil, deci neataşat de un 
loc anume. Când, în perioada emanci-
pării, poporul evreu a încercat să imite 

catedralele creştine, noile sinagogi ră-
mâneau pe jumătate goale. Ulterior, sub 
influenţa centrelor comunitare evreieşti, 
sinagoga avea să-şi recapete dimensiu-
nea funcţională: rugăciuni, lecţii, predici, 
întruniri publice, concerte corale.

Au fost organizate trei grupe şi şase 
sesiuni de comunicări – susţinute, prin 
rotaţie, de cei trei lectori invitaţi din Isra-
el: prof. David Cassuto, prof. Nitza Da-
vidovich şi prof. Rafi Mann. Denumirea 
grupelor a fost gândită după cele trei 
cuvinte care încheie rugăciunea Une-
tane Tokef, rostită şi de Roş Haşana şi 
de Iom Kipur: Teşuva (căinţa), Tfila (ru-
găciunea) şi Ţedaka (actele caritabile). 
Sensul acestor concepte este: întoarce-
rea unui evreu la adevărata lui esenţă 
(Teşuva), încercarea omului de a se 
apropia de Dumnezeu (Tfila) şi compor-
tamentul drept al unui evreu prin acte de 
caritate (Ţedaka). Împlinirea acestor trei 
aspecte aduce cu sine un înscris bun în 
Cartea Vieţii. Grupele au fost coordonate 
de cei opt madrihim: Cristian Ezri, Leah 
Freundlich, Silvia Panaite, Dan Floroian, 
Benjamina Vladcovschi, Albert Loznea-
nu, Florin Damian şi Magda Kupferberg.

Prof. Nitza Davidovich, de la Univer-
sitatea Ariel din Samaria, a prezentat 
„Rolul sinagogii în cultura evreiască a 
timpului liber: o provocare pentru secolul 
al XXI-lea”, urmărind modul în care sina-
goga s-a transformat, dintr-un loc religi-
os, într-un loc cu semnificaţie colectivă, 
culturală şi naţională. În toate perioadele 
istoriei evreilor, sinagoga a reprezentat 
vigoarea iudaismului; această vigoare 

este substratul existenţei în continuare 
a evreilor ca evrei oriunde s-ar afla, în 
Israel sau aiurea. Totuşi, rugăciunea nu 
este unicul ei scop. Sinagoga este un loc 
social care accentuează legăturile dintre 
credincioşi, facilitează întâlnirile dintre 
oameni şi organizarea ceremoniilor co-
mune. Chiar şi în rândurile evreilor laici 
s-a produs o schimbare de percepţie, ei 
venind măcar ocazional la sinagogă, ca 
parte a păstrării tradiţiei evreieşti.

Triumful limbii ebraice
Subiectul ales de dr. Rafi Mann, la 

rândul său conferenţiar la Universitatea 
Ariel, a fost: „Suntem un singur popor: 
creuzetul în anii de început ai Statului 
Israel”. Termenul „creuzet” a fost folosit 
pentru prima oară de dramaturgul Israel 
Zangwill, în piesa de teatru cu acelaşi ti-
tlu reprezentată la New York în 1912, de-
semnându-i pe imigranţi. Sociologii res-
ping fenomenul „creuzetului” în privinţa 
evreilor, argumentând că aceştia îşi vor 
aminti mereu de trecutul lor. În schimb, 
Theodor Herzl şi David Ben Gurion l-au 
pus în aplicare, încurajându-i pe evreii 
din peste o sută de ţări să vină în Israel, 
pentru a se salva. Pentru că limba idiş 
era limba Diasporei, David Ben Gurion 
aproape că a pornit un război împotriva 
acesteia; a depus eforturi şi a reuşit să 
impună ca limbă oficială ebraica.

Întâmpinarea Şabatului
În preajma întâmpinării Şabatului, 

grija faţă de semeni şi preocuparea faţă 
de studiul iudaic au fost ilustrate şi prin 
organizarea unor sesiuni în paralel „pen-
tru inimă şi suflet”: o parte dintre partici-
panţi i-au vizitat la domiciliu pe asistaţii 
comunităţii ploieştene, iar alţii au exer-
sat cântecele de Şabat şi au discutat 
semnificaţiile sărbătorii împreună cu 
Cristian Ezri şi cantorul Emanuel Pusz-
tai. Şabatul a fost prezentat de Cristi-
an Ezri ca o bornă săptămânală, care 
ne oferă prilejul unui bilanţ al sufletului 
(Heşbon Hanefeş) şi care ne ajută să ne 
amintim de priorităţile pe care ni le-am 
stabilit; un moment de răgaz pentru sine 
şi o posibilitate de apropiere de oamenii 
necunoscuţi de lângă noi; un interval de 
25 de ore şi 12 minute fără telefon mo-
bil; o rememorare a importanţei Ţedaka: 
„Dacă dai, înzecit primeşti înapoi.”

Serviciul religios prilejuit de întâmpi-
narea Şabatului a fost oficiat de prim-ra-
binul Rafael Shaffer şi de rabinul Yeho-
shua Aharonovich la Sinagoga „Beth 
Israel” din Ploieşti, într-o sală arhiplină, 
cum nu mai fusese de zeci de ani. „Nu 
putem înţelege poporul evreu fără să 
credem în miracole”, a afirmat directorul 
JDC, Israel Sabag.

Dr. Aurel Vainer, preşedintele FCER-
CM, a caracterizat momen-
tul drept unul de renaştere a 
comunităţii evreieşti din Plo-
ieşti şi a subliniat singulari-
tatea programului Bereşit în 
lume, „evenimentul la care 
respirăm aer evreiesc”. El a 
felicitat-o pe Adela Herdan 
pentru modul exemplar în 
care conduce CE Ploieşti şi 
i-a mulţumit pentru prezenţă 
şi pentru activitatea deose-
bită fostului preşedinte Nilu 
Aronovitch, care în luna de-

cembrie va deveni nonagenar.
Adela Herdan i-a amintit pe cei doi 

preşedinţi care au precedat-o, Nilu Aro-
novitch şi Gilu Iuftaru, al căror devota-
ment faţă de comunitatea ploieşteană 
i-a fost un model extraordinar.

Prof. David Cassuto a fost plăcut im-
presionat să constate o prezenţă atât 
de numeroasă în sinagogă – o dovadă 
că evreii din România formează o co-
munitate mai vie ca oricând, şi i-a urat 
acesteia foarte mulţi ani buni de-acum 
înainte.

În context religios, prim-rabinul Rafa-
el Shaffer a explicat că omul trebuie să 
evite să se vadă drept păcătos, pentru 
că păcatele nu ţin de esenţa lui. Omul 
este fundamental bun; mergând pe ca-
lea binelui, el va fi pecetluit în Cartea 
celor Vii.

Şi Eduard Kupferberg, secretarul ge-
neral al FCER-CM şi directorul Cance-
lariei Rabinice, a subliniat că, înainte de 
a-I cere iertare lui Dumnezeu, trebuie să 
le cerem iertare semenilor noştri şi să în-
cercăm să nu repetăm traseul greşelilor.

Rabinul Yehoshua Aharonovich a 
amintit că, în decursul celor zece zile de 
reîntoarcere a omului la viaţa cea dreap-
tă, Dumnezeu aşteaptă de la noi puţinul 
pe care îl putem face, iar El ne va în-
vrednici să fim înscrişi în Cartea Vieţii.

Un moment important, în ordine spi-
rituală, a fost prezenţa Corului Hazamir 

din Bucureşti (manager – ec. Silvian 
Horn, dirijor – Bogdan Lifşin), datorită 
căruia Sinagoga „Beth Israel” a răsunat 
de cântece evreieşti.

Seara s-a încheiat cu secvenţele so-
lemne ale Kabalat Şabat, Oneg Şabat şi 
Tish tradiţional evreiesc.

Identitate şi tradiţie iudaică,  
politică israeliană

Următoarele zile au adus o nouă se-
rie de prelegeri. Prof. David Cassuto a 
propus tema „Unicitatea viziunii iudaice 
în rândul evreilor italieni”, ilustrând-o  
prin istoria personală a familiei sale. 
Născut la Florenţa, în 1937, şi-a ascuns 
evreitatea şi a trăit sub numele Giorgio 
într-o mănăstire catolică împreună cu 
mama lui, Anna. În 1943 părinţii lui au 
fost deportaţi în lagărele de exterminare 
(mama a supravieţuit), el fiind adăpostit 
de oameni milostivi. După al Doilea Răz-
boi Mondial a făcut Alia. În 1946 a fost 
urmat de mama lui, care a murit după 
doi ani, în timpul Războiului de Inde-
pendenţă a Israelului. A crescut în casa 
bunicului său, prof. M.D. Cassuto, un 
reputat istoric, traducător al Torei şi exe-
get biblic. A studiat Arhitectura la Tech-
nion (Haifa), ulterior concepând zeci de 
clădiri publice şi rezidenţiale în Israel şi 
peste hotare şi publicând numeroase 
lucrări de specialitate. Este membru al 
Consiliului Yad Vashem şi membru al 
Comitetului Director al Yad Ben Zvi.

Comunicarea prof. Nitza Davido-
vich: „O generaţie fără veşminte, fără 
cărţi – iudaismul şi modernitatea lui S.Y. 
Agnon” a supus atenţiei povestirea „La 
începutul zilei”, care poate fi rezumată 
prin fraza: „S-a iscat un foc mare şi a 
ars rochia fiicei mele, şi iat-o aici tremu-
rând de frig!” Vorbitoarea a demonstrat 
că Agnon descrie, de fapt, distrugerea 
spirituală a lumii evreieşti; sufletul rămâ-
ne dezgolit într-o lume în care nu se gă-
sesc nici măcar cărţi rupte (echivalentul 
unor haine modeste, chiar jerpelite, care 
ar putea acoperi trupul). În viziunea lui 
Agnon, deteriorarea şi distrugerea sunt 
o consecinţă a renunţării la cărţi, mai 
ales la cărţile sfinte, iar într-o lume fără 
cărţi domneşte goliciunea. 

Prof. Rafi Mann a vorbit despre „Uni-
tatea în politica Israelului: parteneriat 
sau doar politică?” Deşi a caracterizat 
scena politică din Israel drept domina-
tă de „câteva înţelegeri şi foarte multe 
neînţelegeri”, el a oferit exemple convin-
gătoare de cooperare între personalităţi 
politice al căror dezacord părea ireduc-
tibil: Levi Eshkol şi Moshe Dayan, Shi-
mon Peres şi Itzhak Shamir. La întreba-
rea „de ce democraţia pare să excludă 
unitatea?” vorbitorul a argumentat în di-
recţia ideii că deciziile bune se iau după 
ce se pun în discuţie puncte de vedere 
diferite, chiar contradictorii, iar puterea 
Israelului stă tocmai în acest spirit critic 
şi combativ al politicienilor săi.

Memoria Holocaustului în România
Au urmat două sesiuni paralele, Lim-

mud I şi Limmud II, în cadrul cărora au 
conferenţiat dr. Aurel Vainer, prim-ra-
binul Rafael Shaffer şi Adela Herdan,  

(Continuare în pag. 22)
CLAUDIA BOSOI

Între 3 şi 6 octombrie 2019, la Ploieşti s-a desfăşurat a XIX-a ediţie a Seminaru-
lui Bereşit, unul dintre cele mai importante programe evreieşti naţionale dedicate 
studiului iudaic. Tema aleasă a fost „Iudaismul – viziune unică asupra lumii”, la 
caracterul ei special contribuind plasarea evenimentului în intervalul dintre Roş 
Haşana şi Iom Kipur, în decursul Aseret Iemei Teşuva (Cele Zece Zile de Căinţă), 
după cum a subliniat în deschidere Adrian Gueron, directorul JCC Bucureşti, mo-
deratorul celor mai multe secvenţe ale Seminarului Bereşit XIX. La Ploieşti au fost 
peste 250 de participanţi, din aproximativ 25 de comunităţi evreieşti din România. 

Organizatorii acestei ediţii au fost Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Ro-
mânia – Cultul Mozaic, JDC România, JCC Bucureşti, Comunitatea Evreilor din 
Ploieşti.

Bereşit, a XIX-a ediţie – „Evenimentul la care respirăm aer evreiesc”

I. Sabag (stg.), A. Gueron, C. Ezri şi A. Herdan
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 La 9 octombrie 1941, regimul Ion An-
tonescu a declanşat faza finală a exter-
minării în masă a evreilor din România.

După mai bine de şase decenii, statul 
român şi-a recunoscut responsabilitatea 
prin Raportul Comisiei Wiesel şi şi-a 
asumat un program amplu de promova-
re a memoriei victimelor, de educaţie şi 
de cercetare, stabilind totodată ziua de 
9 octombrie drept Ziua Naţională de co-
memorare a victimelor Holocaustului din 
România.

Ca în fiecare an de atunci, reprezen-
tanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, Gu-
vernului şi Parlamentului, ai celor mai 
importante instituţii centrale şi locale, 
membri ai corpului diplomatic acreditaţi 
la Bucureşti şi ai Federaţiei Comunită-
ţilor Evreieşti din România, dar şi elevi 
şi profesori au răspuns la invitaţia Insti-
tutului Naţional pentru Studierea Holo-
caustului din România „Elie Wiesel” de 
a comemora împreună victimele Holo-
caustului din ţara noastră. Ceremonia 
a început cu o slujbă religioasă în me-
moria victimelor, oficiată de prim-rabinul 
F.C.E.R., Rafael Shaffer, şi de cantorul 
Emanuel Pusztai.

A luat cuvântul, în deschiderea ce-
remoniei, deputatul Silviu Vexler, repre-

zentantul minorităţii evreieşti în Parla-
mentul României, care a transmis me-
sajul preşedintelui Camerei Deputaţilor, 
Marcel Ciolacu: „Manifestările de astăzi 
evidenţiază şi angajamentul nostru per-
manent de combatere a antisemitismu-
lui, a tuturor formelor de intoleranţă şi 
discriminare, precum şi a discursului ba-
zat pe ură. Subliniez adoptarea de către 
Parlamentul României a unor iniţiative 
parlamentare esenţiale, care au o im-
portanţă majoră, în plan naţional şi inter-
naţional, promovate de deputatul mino-
rităţii evreieşti şi susţinute de către toate 
grupurile parlamentare: Legea pentru 
combaterea antisemitismului, respectiv 
legile care îi privesc în mod direct pe su-
pravieţuitorii Holocaustului din România. 
În mod special, salut adoptarea Legii 
pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de 
Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din 
România, care rămâne un moment cu 
totul deosebit.

Reiterând astfel asumarea conşti-
entă şi sinceră a unui episod dureros al 
istoriei, aducem respectul şi recunoş-
tinţa noastră victimelor Holocaustului 
de pretutindeni”, a transmis între altele 
Marcel Ciolacu prin mesajul citit de Sil-
viu Vexler.

A urmat discursul preşedintelui 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer: „Avem, de 
ceva vreme, o nouă tradiţie... În data de 
9 octombrie ne întâlnim în faţa acestui 
Memorial, construit 
ca un omagiu, ca 
un semn de come-
morare a victimelor 
acestui groaznic 
Holocaust. Anul 
acesta însă, 9 oc-
tombrie a fost şi 
ziua cea mai grea 
şi cea mai sfântă 
din religia iudaică: 
Yom Kipur. Toc-
mai de aceea, anul 
acesta ne întâlnim 
pentru a comemora 
cu o zi mai târziu, 

pe 10 octombrie. Şi am venit aici pen-
tru a aduce un omagiu şi un semn de 
recunoştinţă pentru cei care au suferit 
şi care, cei mai mulţi, şi-au pierdut viaţa 
atunci.

Recent, am avut un eveniment foarte 
important, am comemorat victimele care 
au pierit în Trenul Morţii Iaşi-Călăraşi. 
Mulţi ani nu am ştiut ce s-a întâmplat la 
Călăraşi. Acum am văzut cu ochii noştri 
gara unde au fost debarcaţi evreii ieşeni. 
F.C.E.R. şi INSHR – Elie Wiesel au pus 
acolo o placă comemorativă. În continua-

re se fac însă cer-
cetări. Recent, cer-
cetătorii noştri, de 
la CSIER, au găsit 
elemente foarte 
precise privind ma-
sacrul de la Ploieşti 
din 1940. Puţină 
lume ştie că aco-
lo au fost omorâţi 
evrei în condiţiile 
cele mai josnice şi 
mai groaznice posi-
bile. Noi ne amintim 
de toate aceste lu-
cruri şi le reamintim 
şi poporului român.

Am avut un mo-
ment de satisfacţie cu totul specială în 
ziua de 8 octombrie, participând la cere-
monia de semnare a Decretului pentru 
aplicarea Legii de înfiinţare a Muzeului 
de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului 
din România. Este unul din punctele ne-
îndeplinite încă al cunoscutului Raport 
al Comisiei Wiesel. Este drept, au tre-
cut mulţi ani de atunci, dar iată că avem 
această lege şi sperăm ca acest muzeu 
să devină cu adevărat funcţional”, a 
spus, între altele, dr. Aurel Vainer.

A urmat discursul ambasadorului 
Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, 
E.S. Hans Klemm: „Este încurajator 
să vedem progresul înregistrat de po-
porul român şi de Guvernul român în 
abordarea evenimentelor tragice ale 
Holocaustului. Cu toate acestea, exis-
tă încă o nevoie urgentă ca noi toţi să 
înţelegem trecutul şi să continuăm lupta 
împotriva forţelor urii şi antisemitismu-
lui. România a făcut un pas important 
săptămâna aceasta, când preşedintele 
Klaus Iohannis a semnat Legea de în-
fiinţare a Muzeului Naţional de Istorie a 
Evreilor şi al Holocaustului. Acesta este 
rezultatul anilor de muncă a Institutului 
Elie Wiesel, a deputatului Silviu Vexler, 
a Comunităţilor Evreieşti din România şi 
a tuturor susţinătorilor acestui demers. 
Acest muzeu este un simbol de care toţi 
românii ar trebui să fie mândri.

Din păcate, în ciuda acestei realizări 

istorice, retorica antisemită şi antiroma 
continuă să fie prezentă în unele părţi 
ale societăţii şi în discursul public. Mai 
multe străzi poartă încă numele dictato-
rului Antonescu, unii politicieni folosesc 
adesea în mod nepotrivit Holocaustul în 
discursuri împotriva adversarilor şi mini-
malizează ororile Holocaustului.

Antisemitismul nu este însă specific 
doar României, ci este întâlnit în multe 
ţări, inclusiv în Statele Unite ale Americii, 
care luptă cu acest fenomen. În aceste 
zile de comemorare trebuie să vedem şi 
să spunem clar de ce este încă nevoie 
să luptăm împotriva antisemitismului”, a 
spus ambasadorul Klemm.

Le-a vorbit apoi celor prezenţi amba-
sadorul Israelului la Bucureşti, E.S. Da-
vid Saranga:

„Ignoranţa şi indiferenţa sunt de ne-
iertat. Sunt factorii care permit xenofobi-
ei şi antisemitismului să existe şi astăzi 
în societatea noastră. Chiar ieri, de Yom 
Kipur, cea mai sfântă sărbătoare pen-
tru poporul evreu, a avut loc un atac cu 
caracter antisemit asupra unei sinagogi 
din Halle, Germania. Pentru simplul mo-
tiv că erau evrei, care veniseră să se 
roage la sinagogă. Trezeşte-te, Europa! 
Aceste atitudini extremiste nu reprezintă 
o ameninţare doar pentru comunităţile 
evreieşti. Ele sunt o ameninţare pentru 
valorile europene, pentru proiectul euro-
pean.

România a făcut progrese importan-
te în lupta împotriva antisemitismului şi 

salutăm semnarea Legii de înfiinţare 
a Muzeului Naţional de Istorie a Evre-
ilor şi al Holocaustului. Acest muzeu 
este foarte important în confruntarea 
acestor tragedii din istoria recentă a  
României.

Mulţumim preşedintelui României, 
Guvernului şi Parlamentului pentru toate 
aceste eforturi importante. Putem con-
strui un viitor doar prin asumarea trecu-
tului”, a spus, între altele, David Saran-
ga.

În final au avut loc o ceremonie mili-
tară şi depunerea coroanelor de flori.

Au depus coroane de flori la Mo-
numentul Victimelor Holocaustului din 
România reprezentanţi ai Administraţiei 
Prezidenţiale, ai Camerei Deputaţilor, 
Guvernului României, Ministerului de 
Externe, Ministerului Apărării Naţionale, 
Ambasadei Statelor Unite ale Americii la 
Bucureşti, Ambasadei Israelului la Bucu-
reşti, Ambasadei Federaţiei Ruse, Am-
basadei Germaniei, Ambasadei Fran-
ţei, Ambasadei Regatului Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord, F.C.E.R. şi 
C.E.B. Au mai fost depuse coroane de 
flori din partea Partidei Romilor şi a re-
prezentanţilor minorităţii rome din Parla-
ment, din partea B’nai B’rith România, a 
Complexului Educaţional Laude-Reut. O 
coroană de flori a fost depusă din partea 
supravieţuitorului Pogromului de la Iaşi, 
Iancu Ţucărman, alături de elevi ai Lice-
ului Lazăr, ai Şcolii Al. I. Cuza şi ai Şcolii 
de la Joiţa.

Ziua Naţională de comemorare a victimelor Holocaustului din România

Evrei salvaţi în timpul Holocaustului
Expoziţia itinerantă Între viaţă şi 

moarte. Cazuri de salvare a evreilor în 
timpul Holocaustului, a ajuns în Româ-
nia, fiind găzduită de Muzeul Naţional al 
Ţăranului Român, la iniţiativa Institutului 
Naţional pentru Studierea Holocaustului 
din România - Elie Wiesel, cu sprijinul 
European Network Remembrance and 
Solidarity şi al Muzeului de Istorie a 
Evreilor din Polonia POLIN.

La vernisajul expoziţiei, care prezin-
tă cazurile unor supravieţuitori ai Holo-
caustului şi ale unor salvatori din mai 
multe ţări europene, între care şi Româ-
nia, au fost prezenţi Alexandru Florian, 
directorul general al Institutului Naţional 
pentru Studierea Holocaustului din Ro-
mânia - Elie Wiesel, Virgil Niţulescu, di-
rectorul Muzeului Naţional al Ţăranului 
Român, şi Jan Rydel, membru în Con-
siliul Director al European Network Re-
membrance and Solidarity.

„Ceea ce cred eu că este important în 
această expoziţie este că vorbeşte des-
pre cei care au refuzat crima şi care au 
ajutat nişte oameni pe care uneori nici 
nu îi cunoşteau, dându-şi seama că acei 
oameni sunt victimele unei crime teribi-
le”, pentru simplul fapt că nu aveau etnia 
şi religia dorite de cei care îi persecutau. 

„Eu, ca român, m-am uitat în primul 
rând la panourile despre România, care 
au fost create special pentru expoziţia 
de aici. Institutul Yad Vashem a recunos-
cut ca Drepţi între Popoare aproximativ 
60 de români. Polonia are peste 6800 de 
Drepţi între popoare”, a spus în deschi-
derea vernisajului gazda expoziţiei, Vir-
gil Niţulescu, directorul MNŢR.

„Sunt bucuros că putem prezenta ex-
poziţia Între viaţă şi moarte. Cazuri de 
salvare a evreilor în timpul Holocaustu-

lui, cu doar câteva zile înaintea come-
morării naţionale a victimelor Holocaus-
tului din România. 

Ceea ce vedeţi aici este efortul co-
mun al mai multor experţi din diferite ţări, 
aduşi împreună de European Network 
Remembrance and Solidarity, al cărei 
obiectiv este de a promova cunoaşterea 
şi de a impulsiona dialogul internaţional 
în privinţa celor mai dificile momente 
din istoria secolului XX a Europei, unul 
dintre acestea fiind Holocaustul”, a spus 
profesorul Jan Rydel.

Alexandru Florian, directorul general 
al Institutului Naţional pentru Studierea 
Holocaustului din România - Elie Wie-
sel, a mulţumit tuturor pentru prezenţă şi 
în primul rând profesorului Florin Abra-
ham, pentru că a avut ideea aducerii ex-
poziţiei în România şi a facilitat dialogul 
dintre INSHR - Elie Wiesel şi European 
Network Remembrance and Solidarity.

„Astfel această expoziţie itinerantă 
se completează cu capitolul Holocaus-
tului din România. Sper ca expoziţia, 
care este foarte bine realizată, cu multe 
imagini şi cu puţin text, să-i atragă pe cei 
tineri”, a mai spus Alexandru Florian.

„Astăzi, amintirea ajutorului oferit 
celor care s-au aflat în umbra Holo-
caustulului, între viaţă şi moarte, este un 
imperativ moral pentru noi. Acest lucru 
are nu numai rolul de a transmite lucru-
rile aflate despre eroii acelor zile ci, mai 
presus de toate, pentru ca umanitatea şi 
integritatea lor să devină lumina noastră 
călăuzitoare”, se arată în caietul de pre-
zentare a expoziţiei itinerante. 

Pagină realizată de 
GEORGE GÎLEAMona Bejan şi P. Schwartz

E. Kupferberg (dr.), O. Bănescu şi R. Shaffer
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Aceasta este un soi de concluzie care 
se desprinde dintr-un documentar emo-
ţionant, care a deschis, într-o seară de 
toamnă a anului 2019, Festivalul de Film 
Evreiesc la Bucureşti. Vorbim, desigur, 
despre Bucharest Jewish Film Festival. 
Ajuns la ediţia a IX-a, festivalul, organi-
zat de Dan Schlanger, s-a desfăşurat la 
Cinematograful Muzeului Naţional al Ţă-
ranului Român, la Institutul Cervantes, 
în Aula Uniunii Compozitorilor şi Muzi-
cologilor din România, la Muzeul Naţio-
nal „George Enescu” şi la Muzeul de 
Istorie şi Cultură a Evreilor din România  
„Dr. Nicolae Cajal”.

Şi pentru că şi-a propus să fie un 
festival de cultură evreiască, nu numai 
de film, pe lângă proiecţii, au fost pro-
gramate conferinţe, concerte de muzică 
evreiască, spectacole de dans evreiesc 
şi dezbateri. 

Prezent la gala de deschidere a fes-
tivalului, ambasadorul Israelului la Bucu-
reşti, E.S. David Saranga, a spus: „Este 
adevărat că în acest moment comunita-
tea evreiască din România nu mai este 
foarte numeroasă. La fel de adevărat, 
însă, este că sunt organizate aici, dar şi 
în alte oraşe ale ţării, foarte multe eve-
nimente evreieşti, cum este Bucharest 
Jewish Film Festival. Iar asta mă face 
să mă simt mândru şi îmi face, de fapt, 
munca mai uşoară, pentru că tradiţia şi 
cultura evreiască sunt prezentate atât de 
bine în societatea românească.”

Tot în cadrul galei de deschidere, 
gazda festivalului, Virgil Niţulescu, di-
rectorul Muzeului Naţional al Ţăranului 
Român, a invitat publicul să vină la toate 
filmele programate:

„Când Dan Schlanger a venit să-mi 
spună că vrea să facă o nouă ediţie a 
festivalului la MŢR, am înţeles că de data 
aceasta nu vrea să facă doar un festival 
de film, ci unul al culturii evreieşti. Şi este 
foarte important că a reuşit să conecteze 
acest festival, care se întâmplă la Bucu-
reşti, cu festivaluri din lumea întreagă.

Vă mulţumesc că aţi venit şi vă invit 
să reveniţi şi să vă bucuraţi de acest fes-
tival.”

De asemenea, secretarul general al 
F.C.E.R., Eduard Kupferberg, a urat bun 
venit invitaţilor festivalului şi spectatorilor 
şi succes organizatorilor în cea de-a IX-a 
ediţie.

Şi pentru că directorul Bucharest 
Jewish Film Festival, Dan Schlanger, 
şi-a dorit să aducă publicului nu doar 
filme, ci şi o parte din cultura şi tradiţi-
ile evreilor, înaintea primei proiecţii, cei 
prezenţi s-au bucurat de un concert al 
Bucharest Klezmer Band (FCER, dirijor 
Bogdan Lifşin, manager Silvian Horn) şi 
de un spectacol al trupei de dans Have-
rim. În zilele următoare, spectacolele au 
fost susţinute şi de trupa de dans Hora.

Festivalul a debutat cu premiera eu-
ropeană a filmului Fiddler: A miracle of 
miracles, regizat de Max Lewkowicz. 
Filmul documentar spune istoria extra-
ordinară a spectacolului Scripcarul pe 
acoperiş, montat de-a lungul timpului în 
toată lumea, în diferite forme, mesajul 
fiind aceeaşi poveste profund umană şi 
universală a dezrădăcinării şi relaţionării 
în familie şi în comunitate.

Fraza care se desprinde ca o conclu-
zie a acestui documentar este: „Din anul 
1964 şi până acum Scripcarul pe acope-
riş s-a jucat în fiecare zi, fără întrerupere, 
undeva în lume“.

Un alt moment important în cadrul 
celei de-a IX-a ediţii a Bucharest Jewish 

Film Festival a fost concertul 
Aproape… Departe, de Ana-
tol Vieru (in memoriam), de 
la Muzeul Naţional „George 
Enescu”. „Ce am vrut noi cu 
acest eveniment a fost nu doar 
să ascultăm muzică compusă 
de Anatol Vieru, ci şi să vor-
bim despre cine a fost acest 
om. Şi suntem foarte norocoşi 
că Lena Vieru Conta şi Andrei 
Vieru, copiii săi, au fost acolo, 

alături de noi”, a spus Dan Schlanger.
O altă zi însemnată din festival a fost 

cea în care au avut loc proiecţii de film la 
Sinagoga Mare, în parteneriat cu Noap-
tea Sinagogilor, fapt ce a dus la un public 
numeros, Sinagoga devenind neîncăpă-
toare, dar şi la discuţii incitante înainte şi 
după proiecţiile de film. 

Într-un interviu pentru „Realitatea 
Evreiască”, directorul festivalului, Dan 
Schlanger, a vorbit, de altfel, despre cele 
mai importante momente ale celei de-a 
IX-a ediţii a Bucharest Jewish Film Festi-
val: „Deşi se numeşte Bucharest Jewish 
Film Festival, ceea ce îl face deosebit 
faţă de alte festivaluri din lume este că 
încercăm să îl transformăm într-un fes-
tival de film şi cultură. Să fim un soi de 
vitrină de reprezentare a culturii evre-

ieşti. Pentru asta am încercat să oferim 
o gamă foarte variată de evenimente 
conexe, care pleacă de la muzică clasi-
că, cum a fost concertul dedicat marelui 
compozitor Anatol Vieru, spectacolele 
de dans, de muzică Klezmer. De fapt, 
am hotărât ca înaintea fiecărei proiecţii 
de film să avem un moment live, care 
să conecteze filmul cu viaţa evreiască. 
De exemplu, am avut ceea ce am numit 
«seara de arhivă». Am primit drepturi-
le de proiecţie pentru Manasse, un film 
cu tematică evreiască realizat în 1925. 
Un film mut, însă. Iar noi l-am rugat pe 
minunatul acompaniator, pianistul Bog-
dan Lifşin să cânte live în timpul filmului. 
Deci ne întoarcem în atmosfera anilor 
’20, este ceea ce numim cine-concert. 
Sunt fericit că Bogdan Lifşin, a acceptat 
această provocare, pentru că a ieşit un 
lucru extraordinar. Au fost filme docu-
mentare şi filme artistice valoroase şi, 
după cum aţi văzut, Bucharest Jewish 
Film Festival s-a bucurat anul acesta de 
sprijinul esenţial al unor parteneri impor-
tanţi.”

Mulţumim partenerilor şi sponsorilor 
fără de care a IX-a ediţie a Bucharest 
Jewish Film Festival nu ar fi putut avea 
loc. Parteneri: Ministerul Culturii şi Iden-
tităţii Naţionale, Departamentul pentru 

Relaţii Interetnice, F.C.E.R., C.E.B., Mu-
zeul Naţional al Ţăranului Român, Cine-
matograful Ţăranului Român, Institutul 
Cultural Român, Centrul Rus de Ştiinţă 
şi Cultură, Institutul Cervantes, Institutul 
Balassi, Uniunea Cineaştilor din Româ-
nia, Complexul Educaţional Laude-Reut,  
JCC. Sponsori: Ambasada Israelului, 
Ambasada Canadei, Bank Leumi, Da-
vid Silberstein, Global Business Travel, 

Castelul Bran, MSL The Practice, Came-
ra de Comerţ România-Israel, TUBORG, 
Hotel Sheraton România, Borsec, Pan-
zani, Supercom.

GEORGE GÎLEA
ANDRA DUMITRU

Un cuvânt de bun-venit a fost adre-
sat de directorul Institutului Francez din 
Bucureşti, Xavier Leroux, care a arătat 
că instituţia pe care o reprezintă nu se 
află la prima colaborare cu cinemato-
grafia israeliană, în anul 2017 fiind ce-
lebrată actriţa, scenarista şi regizoarea 
israeliană Ronit Elkabetz. Pentru cine 
se întreabă de ce un festival israelian 
are loc la Institutul Francez, oficialul a 
declarat că răspunsul se află tocmai în 
menirea de a promova dialogul între cul-
turi, iar acest eveniment nu face altceva 
decât să mai pună o cărămidă la temelia 
acestei construcţii. „Suntem foarte bucu-
roşi să susţinem acest festival, care va 
permite publicului român să descopere 
filmele israeliene recente”, a declarat 
Xavier Leroux. 

Tania Berg Rafaeli, şef adjunct de 
Misiune al Ambasadei Israelului la Bucu-
reşti, a mulţumit Institutului Francez din 
Bucureşti pentru colaborare, exprimân-
du-şi speranţa că aceasta va continua şi 
pe viitor. Ea a precizat că acest festival 
este o ocazie unică de a viziona aceste 
filme, care nu au mai rulat pe ecrane-
le din România, ele devenind astfel o 
importantă sursă de cunoaştere pentru 
cultura şi societatea israeliană.

Excelenţa Sa David Saranga, am-
basadorul Statului Israel la Bucureşti, 
a mulţumit tuturor celor prezenţi, re-
marcând faptul că, printr-o coincidenţă 
fericită, data de 25 septembrie a galei 
inaugurale este şi cea a Zilei Filmului 
Israelian, din ce în ce mai apreciat la ni-
vel internaţional şi care se bucură de o 
diversitate de teme inspirate din viaţa şi 
cultura israeliană. 

Societatea şi cultura israeliană prin 
intermediul ecranului de cinema
Prima seară a oferit publicului spec-

tator o comedie spumoasă, „Tel Aviv on 
Fire“, o peliculă produsă în 2018, în re-
gia lui Sameh Zoabi. Acţiunea îl aduce 
în prim-plan pe Salam (Kais Nashef), 
un tânăr palestinian care, printr-un con-
curs de împrejurări,  devine scenarist 

pentru o telenovelă foarte populară în Is-
rael. Întâlnirea cu un ofiţer (Yaniv Bitton) 
din cadrul armatei israeliene avea să îi 
schimbe totalmente viaţa, intrând într-o 
spirală tragi-comică de evenimente, care 
reconfigurează atât întreaga acţiune a fil-
mului, cât şi viaţa sa personală. Finalul, 
deloc previzibil, nu face altceva decât să 
îi prefigureze protagonistului o viitoare 
carieră de scenarist profesionist, dar şi să 
îi evidenţieze tactul diplomatic ieşit din co-
mun. Filmul, o coproducţie internaţională 
– Israel, Franţa, Belgia şi Luxemburg 
– s-a bucurat de câteva nominalizări şi 
premii obţinute în cadrul unor festivaluri 
de film din Israel şi întreaga lume. 

Convenţie versus sinceritate
O temă perenă de etică, conflictul 

între „adevărul” convenabil şi adevăr, 

a stat la baza filmului „Testamentul” 
(Israel, Austria, regia Amichai Green-
berg). Yoel, istoric, evreu practicant, şef 
de departament la Yad Vashem, face 
cercetări în Austria pentru descoperirea 
unei gropi comune din fostul lagăr nazist 
de la Lindberg. Cercetările înaintează 
greu. Din depoziţia unui supravieţuitor, 
Yoel află că mama lui este fiica unei 
menajere neevreice, legate de familia 
evreiască unde a crescut, pe care a 
urmat-o în lagăr. Se produce o surpare 
sufletească. După Halaha, înseamnă că 
el nu este evreu. Mărturiseşte descoperi-
rea surorii sale, care o refuză, fiindcă e 

în joc „reputaţia” familiei. Martorul-cheie 
e chiar mama lor. Adevărul – istoric şi 
personal – reuşeşte să învingă.

„Povestea lui Asher”, realizat în anul 
2017, în regia lui Matan Yair, ilustrează 
dilema lui Asher, un elev-problemă, in-
terpretat de Asher Lax. Prin intermediul 
unei legături speciale cu profesorul de 
literatură, acesta reuşeşte să întrevadă 
orizonturi noi, opuse faţă de cele ale 
tatălui său, în acelaşi timp, confruntân-
du-se cu presiuni din partea familiei. 

 Fundalul filmului „Vaca roşie” (Isra-
el, regia – Tsivia Barkai) este starea de 
spirit încordată din societatea israeliană 
între laici şi ultrareligioşi înainte de asa-
sinarea  fostului premier Iţhak Rabin 
z.l. Prim-planul este procesul de eman-
cipare a unei adolescente de 16 ani, 
Benny, orfană de mamă, unica fiică a lui  
Joshua, evreu ultrareligios, educată de 
tată în acest sens. Emanciparea pe toate 
planurile – viaţă sexuală, religioasă, opi-
nii politice – nu înseamnă abjurarea, ci 
respectarea Legii în spiritul ei.

 „Sinonime” (Franţa, Israel, Ger-
mania, regia – Nadav Lapid), care a 
câştigat Marele Premiu „Ursul de Aur” 
la Festivalul Internaţional de Film de la 
Berlin, ediţia 2019, pune în ecuaţie trau-
mele unor tineri care au terminat stagiul 

militar, cauzate de eforturile 
permanente de autoapărare 
ale Israelului în faţa inamicilor 
externi, a mişcărilor teroriste. 
Traume traduse prin refuz al 
ţării, al relaţiilor de familie, 
al propriei identităţi. Traume 
ducând la dezechilibre psi-
hice, la confuzii de ordin is-
toric. Protagonistul, hotărât să 
trăiască în Franţa, refuzând să 
vorbească ivrit, îşi compară ati-
tudinea cu a bunicului, imigrant 
în Palestina sub mandat bri-
tanic, refuzând să vorbească 

idiş, limba Galutului, în favoarea ebrai-
cii, limba libertăţii. Este franceza limba 
libertăţii? La  lecţiile de pregătire pentru 
naturalizare trăieşte alte experienţe, 
care-l demobilizează. Edificiul mental – 
şi acesta fragil – se năruie. Revolta faţă 
de tot ce a crezut că şi-ar putea con-
strui în altă societate se exprimă la fel 
de violent ca şi res pingerea de sine de 
la începutul filmului. Yoah trânteşte uşa 
lumii în care şi-ar fi dorit să se integreze 
şi pleacă. Încotro? Întrebări dificile, pro-
puse spectatorilor. 

IULIA DELEANU
DAN DRUŢĂ

Festivalul Filmului Israelian la Bucureşti

Festivalul Filmului Evreiesc

Din anul 1964, „Scripcarul pe acoperiş“ s-a jucat în fiecare zi

În perioada 25-28 septembrie a avut loc în Capitală Festivalul Filmului Is-
raelian, eveniment organizat de Ambasada Israelului în România, cu sprijinul 
Institutului Francez. În aceste patru zile, au fost aduse în atenţia publicului un 
număr de cinci producţii cinematografice israeliene, proiectate în cadrul Cine-
matografului Elvire Popesco din Bucureşti. Gala de deschidere, care a avut loc în 
seara zilei de 25 septembrie, a reunit personalităţi ale vieţii culturale, jurnalişti, 
reprezentanţi ai comunităţii evreieşti şi israeliene din Capitală, precum şi un nu-
meros public interesat de cultura şi viaţa israeliană. 

Revista „Realitatea evreiască” a fost partener media al evenimentului. 

Dan Schlanger şi E. Kupferberg
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– Care sunt scopurile concrete ale 
ICR Tel Aviv, particularităţile care îl deo-
sebesc de filialele din alte ţări?

– Menirea Institutului Cultural Român 
este în primul rând aceea de a prezen-
ta valorile culturale româneşti publicului 
larg din ţările unde există filiale ale ICR, 
şi nu numai. Desigur că această prioriti-
zare nu înseamnă nicidecum neglijarea 
comunităţilor, a diasporei româneşti din 
aceste ţări, căreia îi acordăm o atenţie 
specială. În Israel există o situaţie oare-
cum aparte: comunitatea cultural-ling-
vistică românească este formată, într-o 
majoritate covârşitoare, din persoane 
aparţinând primei generaţii de evrei imi-
graţi din România, adică actualei vârste 
a treia, generaţiile următoare nemaia-
vând la dispoziţie limba română ca ve-
hicul purtător de valori culturale şi de 
comunicare. Eu consider că Institutul 
Cultural Român trebuie să îşi adapteze 
politica de programe din Israel la aceas-
tă situaţie specifică.

– Cum reuşiţi să atrageţi, pe de o 
parte, a doua sau a treia generaţie din 
familiile originare din România, iar, pe 
de altă parte, publicul israelian de limbă 
ebraică? 

– Comunitatea originarilor din Româ-
nia este acum într-un moment de cum-
pănă, trebuind să aleagă între extincţie 
şi supravieţuirea într-o altă formă: anu-
me, într-o formă în care, deşi limba de 
comunicare dintre membri nu va mai fi 
neapărat româna, identitatea de originar 
din România să se perpetueze, iar ră-
dăcinile culturale româneşti să fie menţi-
nute vii. La îndeplinirea, pe termen scurt 
şi mediu, a acestui deziderat putem 
contribui şi noi, ICR-ul, adaptându-ne la 
un nou tip de cerinţe şi atrăgându-i pe 
aceşti copii şi nepoţi ai celor născuţi în 
România şi emigraţi în Israel, cu decenii 
în urmă, către programele noastre, că-
tre cultura română. Cum o putem face? 
Prin programe special destinate aces-
tei categorii de public, care cunoaşte 
România mai puţin din experienţa per-
sonală, cât mai degrabă din poveştile 
părinţilor şi bunicilor, iar limba română a  
auzit-o tot numai de la părinţi şi bunici, 
care vorbeau româneşte în familie une-
ori tocmai ca să nu înţeleagă copilul... 
Pentru marea masă a nevorbitorilor de 
limbă română, membrii generaţiei a doua 
şi a treia de originari din România – un 
public tânăr şi activ, care are rădăcini ro-
mâneşti şi care se simte ataşat şi atras 
de cultura şi civilizaţia românească – or-
ganizăm evenimente de tip „Cafeneaua 
românească” în limba ebraică, un format 
interactiv de întâlniri, lansat anul trecut 
şi atingând segmente de public până 
acum inaccesibile reprezentanţei. Vor-
bim de un brand şi un concept de mar-
keting cultural, în cadrul căruia încercăm 
să aducem în faţa publicului oameni in-
teresanţi, specialişti în domeniile lor, să 
provocăm dezbateri cât mai interesante, 
să punem faţă în faţă oameni care au 
ceva de spus publicului, dar care, prin 
dialog, pot genera şi idei noi, pot găsi şi 
noi căi de comunicare acolo unde dialo-
gul, din varii motive, lipseşte.

– Publicul vă poate sugera şi tematici 

de care apoi veţi ţine cont?
– Am iniţiat un grup virtual al „Priete-

nilor ICR”, care ne pot contacta astfel în 
mod direct, prin intermediul unei reţele 
de socializare, şi care pot interacţiona şi 
între ei; totul, cu scopul de a implica di-
rect publicul în planificarea şi pregătirea 
evenimentelor noastre. Pe acest grup 
de Facebook am lansat la un moment 
dat şi un sondaj de opinie, prin care „Pri-
etenii ICR Tel Aviv” îşi pot exprima opini-
ile privind programele noastre, pot face 
propuneri de noi evenimente ale „Ca-
fenelei româneşti”, pot face comentarii 
şi aprecieri. Din aceste propuneri s-au 
născut deja unele proiecte interesante, 
care s-au concretizat în evenimente cul-
turale realizate în cadrul „Cafenelei”, şi 
nu numai... 

– Ce programe aţi planificat pentru 
perioada următoare? 

– ICR Tel Aviv aniversează 15 ani 
de existenţă, iar noi marcăm acest mo-
ment prin organizarea unor evenimente 
de amploare şi de impact. Primul din-
tre aceste evenimente a avut loc la 19 
februarie 2019: gala de operă „Europa 
muzicală” de la YMCA Ierusalim, care a 
beneficiat de un mare aflux de public. A 
urmat „Festivalul Filmului Românesc în 
Israel”, organizat de asemenea de ICR 
Tel Aviv, şi care a avut loc în perioada 
11-18 aprilie 2019, la cinematecile din 
Tel Aviv, Ierusalim, Haifa, Hertzlya, Ho-
lon, Sderot şi Rosh Pina. Programul a 
inclus o serie de filme aparţinând noului 
val al cinematografiei româneşti, în pre-
zenţa unor invitaţi de marcă: producă-
torul şi regizorul Tudor Giurgiu, actorul 
şi regizorul Vlad Zamfirescu, precum şi 
regizorul Dan Chişu. Succesul răsună-
tor al festivalului românesc de la Zichron 
Ya’akov, iniţiat în toamna anului 2018, 
ne-a îndreptăţit să ne lansăm în acest 
an într-un proiect ambiţios, de extindere, 
pe durata a două zile, a evenimentelor 
festivalului „Strada românească” de la 
Zichron Ya’akov, care va avea loc tot în 
perioada Sucotului, şi anume în 16 şi 17 
octombrie 2019. Anul aniversar „15 ani 
de ICR în Israel” va culmina cu Gala ex-
traordinară de operă românească, reali-
zată chiar de Ziua Naţională a României 
la Teatron Yerushalaim, al cărei program 
va fi alcătuit dintr-un repertoriu prepon-
derent românesc, cu solişti sosiţi de la 
teatrele de operă din România, acom-
paniamentul fiind asigurat de Orchestra 
simfonică de la Ierusalim. 

– De când sunteţi director al ICR Tel 
Aviv, care au fost evenimentele care 
v-au adus cea mai mare satisfacţie pro-
fesională? 

– Tocmai am amintit de succesul 
festivalului românesc de la Zichron 
Ya’akov, din perioada Sucotului de anul 
trecut, la care au participat mii de per-
soane sosite din toate colţurile Israelului 
pentru a asista la evenimentele culturale 
organizate de ICR Tel Aviv în cadrul unui 
amplu festival românesc. Centrul ora-
şului turistic israelian Zichron Ya’akov 
a devenit, într-o zi de „Hol Hamoed”, 
scena unei nemaiîntâlnite efervescenţe 
culturale româneşti. Un alt moment deo-
sebit al anului care a trecut, de care ne 

amintim  toţi cu plăcere, a fost seara zilei 
de 1 Decembrie 2018, când clădirea Pri-
măriei din Tel Aviv a fost iluminată în cu-
lorile drapelului naţional, celebrând Ziua 
Naţională a României şi Centenarul Ro-
mâniei moderne. Primăria metropolei is-
raeliene a dat curs iniţiativei ICR Tel Aviv 
în anul în care s-au aniversat şi 70 de 
ani de relaţii bilaterale neîntrerupte între 
România şi Israel. În seria de evenimen-
te organizate de ICR Tel Aviv, dedicate 
Centenarului României moderne, s-a în-
cadrat şi proiectul „Soldaţi evrei în Mare-
le Război”. ICR a marcat astfel, în Israel, 
împlinirea a 100 de ani de la sfârşitul Pri-
mului Război Mondial, fiind evidenţiată 
jertfa militarilor şi medicilor evrei din Ar-
mata Română. În perioada 24-26 iunie 
2018, „Arutz 10”, una dintre cele două 
mari televiziuni comerciale din Israel, 
a realizat un reportaj despre România, 
cu accent pe promovarea patrimoniului 
cultural şi turistic al României în spaţiul 
israelian. Reportajul a fost transmis în 
segmentul orar de maximă audienţă al 
televiziunii, fiind preluat şi redistribuit pe 
canalele de social media; materialul s-a 
bucurat de popularitate atât în rândul 
spectatorilor TV, cât şi al internauţilor.  

– Cu cine colaboraţi pentru realiza-
rea programelor şi care sunt relaţiile cu 
instituţiile de cultură din Israel şi din Ro-
mânia?

– La reuşita şi la bugetul proiectelor 
noastre este esenţială contribuţia par-
tenerilor. Din lista acestor parteneri nu 
lipsesc Academia de Muzică şi Dans din 
Ierusalim, Centrul de Artă Contempo-
rană din Tel Aviv, Conservatorul din Tel 
Aviv, Teatrul „Karov” din Tel Aviv, Muzeul 
„Yad Vashem” din Ierusalim, Muzeul Mili-
tar „Hagana” din Tel Aviv, Muzeul de Artă 
Islamică de la Ierusalim, Uniunea Edito-
rilor de Carte din Israel, Uniunea Scriito-
rilor Israelieni de Limbă Ebraică, festiva-
lurile de film de la Haifa şi Ierusalim, Târ-
gul Internaţional de Arte şi Meşteşuguri 
de la Ierusalim, YMCA Ierusalim, univer-
sităţile din Haifa, Tel Aviv, Ierusalim şi 
Beer Sheva, primăriile din Ierusalim, Tel 
Aviv, Haifa, Rehovot, Zichron Ya’akov, 
precum şi Ministerul Afacerilor Externe 
israelian, Delegaţia Uniunii Europene în 
Israel, institutele culturale străine acredi-
tate în Israel, membrii clusterului EUNIC 
Israel şi, desigur, Ambasada Români-
ei în Statul Israel, cu care am avut pe 
parcursul ultimului an o colaborare fără 
cusur. Cu sprijinul acestor parteneri au 
fost şi sunt realizate participările la mari-
le festivaluri şi târguri israeliene, în acest 
sens fiind elocvente prezenţele româ-
neşti la festivalurile de film de la Tel Aviv, 
Ierusalim şi Haifa, la Târgul Internaţional 
de Arte şi Meşteşuguri de la Ierusalim, 
la Festivalul Internaţional de Orgă „Ter-
ra Sancta” din Yaffa, Ierusalim, Nazaret 
şi Bethlehem, la Festivalul „Jaffa Jazz”, 
la Festivalul de Teatru Fringe de la Beer 
Sheva, la Festivalul de Teatru de Păpuşi 

de la Holon, la Festivalul de Fotografie 
din Tel Aviv, la Bienala de Artă a Medi-
teranei sau la Târgul de Artă Contempo-
rană „Freshpaint”, lista putând continua. 
Se poate remarca, aşadar, că există o 
varietate de domenii şi tematici în care 
ICR Tel Aviv impune prezenţa culturală 
românească, adresându-se unei cate-
gorii variate de public. Ne-am bazat şi 
ne bazăm în continuare pe sprijinul unor 
parteneri din România, printre care Fe-
deraţia Comunităţilor Evreieşti din Ro-

mânia, Centrul pentru Studiul Istoriei 
Evreilor din România, Institutul de Cer-
cetare a Problemelor Minorităţilor din 
România, Uniunea Arhitecţilor din Ro-
mânia, Opera din Bucureşti, galerii de 
artă, teatre, instituţii de învăţământ su-
perior şi de cercetare din ţară, instituţii 
centrale, consilii locale şi judeţene. 

– Cu organizaţiile israelienilor origi-
nari din România cum colaboraţi?

– Cum spuneam, suntem deschişi 
la ideile şi opiniile exprimate de publicul 
nostru – atât cel vorbitor de limbă româ-
nă, cât şi cel vorbitor de limbă ebraică 
– în alcătuirea planului de proiecte cultu-
rale. Dorim să identificăm noi spaţii cul-
turale, noi oportunităţi şi parteneriate, în 
vederea extinderii plajei de activităţi că-
tre locuri unde nu s-au organizat în tre-
cut proiecte culturale româneşti.  Am că-
utat, în acelaşi timp, să evităm unele si-
tuaţii în care produsul cultural prezentat 
în cadrul evenimentelor organizate cu şi 
pentru comunitatea originarilor din Ro-
mânia să fie subordonat unor ambiţii in-
dividuale sau de grup. Aceste intenţii au 
fost explicate tuturor liderilor de asociaţii 
ale originarilor din România şi au fost 
primite, în general, cu înţelegere, fiind 
organizate, cu sprijinul şi cu participarea 
comunităţii româneşti, o pleiadă de eve-
nimente, seri literare, lansări de carte, 
întâlniri cu scriitori israelieni originari din 
România. Vom insista în continuare pe 
nevoia de a explica dorinţa noastră de 
a pune accentul pe produsul cultural, pe 
scriitorii de limbă română şi pe cărţile lor, 
cunoscut fiind faptul că Israelul încă mai 
este şi acum a treia ţară „producătoare” 
de cuvânt tipărit românesc, după Româ-
nia şi Republica Moldova. 

– Care sunt cele mai importante pro-
bleme cu care vă confruntaţi în activita-
tea dvs. şi din partea cui aţi avea nevoie 
de sprijin?

– O meteahnă veche a ICR este 
că nu se pune la fel de mult accent pe 
promovare, cât se pune pe munca de 
creaţie. Încercând să ieşim, la ICR Tel 
Aviv, din această neproductivă „zonă de 
confort”, am implementat un sistem de 
promovare susţinută, prin eficientizarea 
resurselor şi utilizând parteneriate me-
dia – pe lângă metodele clasice proprii 
de promovare –, dar apelându-se şi la 
multiplicatori de mesaje locali (publica-
ţii, organizaţii formale sau non-formale 
dispunând de un număr semnificativ de 
membri). Având experienţa promiţătoa-
re a primului an şi jumătate de activitate 
în actuala formulă, intenţionăm să ne 
îmbunătăţim în continuare metodele de 
promovare, prin îmbunătăţirea raportu-
lui dintre efortul de creare a produsului 
cultural şi cel de promovare a acestuia. 
Trebuie să accentuez faptul că resursa 
umană a ICR Tel Aviv este de cea mai 
bună calitate, echipa de aici fiind în mod 
cert una dintre cele mai valoroase şi mai 
dedicate dintre toate echipele aflate la 

post la filialele ICR din 
lume. Iar rezultatele din 
ultimul timp vorbesc de 
la sine. Activitatea din ul-
timul an şi jumătate a re-
prezentanţei şi impactul 
multora dintre proiectele 
noastre sunt fără prece-
dent în istoria de un dece-
niu şi jumătate a ICR Tel 
Aviv. Iar asta, în condiţii-
le în care bugetul alocat 
proiectelor culturale nu a 
crescut în acest răstimp, 
dimpotrivă… Cea mai 
importantă problemă cu 
care ne confruntăm chiar 

aceasta este: insuficienţa cronică a fon-
durilor necesare organizării şi promo-
vării evenimentelor pe care ni le propu-
nem. Avem, aşadar, o capacitate umană 
care ne depăşeşte cu mult resursele 
materiale, ceea ce creează o discrepan-
ţă majoră între ceea ce ne permitem din 
punct de vedere financiar şi ceea ce ne 
dorim şi cât am fi în stare să facem. Dar, 
aşa cum se spune în manualele de ma-
nagement: „cu bani poate oricine”…  

EVA GALAMBOS 

ICR trebuie 
să îşi adapteze 
politica  
de programe 
din Israel 
la specificul 
publicului
Interviu cu  
Martin Ladislau Salamon, 
directorul ICR Tel Aviv

M. Salamon, Maia Morgenstern, B. Tercatin, Marele 
Rabin M. Hacohen şi D. Meiseles la ICR Tel Aviv
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Unul dintre aspectele sărbătorii de 
Sucot (Sărbătoarea Colibelor, sau Săr-
bătoarea Corturilor, sau Sărbătoarea 
Cuştilor) este obligaţia binecuvântării 
a patru specii de plante (Arbaat Hami-
nim), care simbolizează unitatea popo-
rului evreu: etrog (chitră); lulav (frunză 
de palmier); hadas (mirt); haarava (sal-
cie). Aceste patru plante sunt menţiona-
te în Tora, Cartea Wayiqra/Leviticul 23, 
40, precum şi în Talmud, tratatul Suca. 

Fiecare dintre ele are aspect natural 
specific. În Talmud, aceste aspecte sunt 
identificate cu câte o categorie socială şi 
intelectuală a poporului evreu. Etrog are 
atât miros plăcut, cât şi gust bun; el îi 
simbolizează pe evreii care învaţă Tora 
şi îndeplinesc poruncile ei. Lulav are 
gust bun – este vorba de curmale – dar 
nu are miros; el îi simbolizează pe evreii 
care învaţă Tora, dar nu îndeplinesc toa-
te poruncile ei. Hadas are miros plăcut, 
dar nu are gust: este specific rămurelelor 
de mirt, care nu sunt comestibile, sim-
bolizând pe evreii care nu învaţă Tora, 
dar îndeplinesc poruncile ei. Haarava, 
salcia, nu are nici miros, nici gust, sim-
bolizând pe cei care nici nu învaţă Tora, 
nici nu îndeplinesc poruncile ei. Cele pa-
tru specii pot fi comparate şi cu cei patru 
fii ai lui Israel, menţionaţi în Hagada de 
Pesah. Ideea unităţii poporului lui Israel 
este mai puternică, iar cei care nu învaţă 
Tora şi nu respectă poruncile ei nu sunt 
consideraţi „raşaym” (păcătoşi), ci ca o 
parte din popor.

Acestea sunt cele patru categorii so-
cio-religioase ale poporului evreu. Dar 
ele sunt şi trebuie să fie unite între ele. 
Nu există o separare totală între evrei 
religioşi, ultrareligioşi hasidim şi opo-
nenţi ai hasidismului, laici, atei, antire-
ligioşi, sionişti şi antisionişti, asimilaţi, 
democraţi, comunişti, israelieni şi locu-
itori ai ţărilor Diasporei, bogaţi şi săraci, 
cu concepţii politice de dreapta sau de 
stânga, bărbaţi şi femei, tineri şi vârst-
nici. Toţi sunt evrei, toţi au aceleaşi drep-
turi şi obligaţii.  De aceea, un comentariu 
talmudic a stabilit că cele patru specii, 
cele patru plante, trebuie binecuvânta-
te laolaltă. Această binecuvântare este 
simbolul unităţii poporului evreu în faţa 
lui Dumnezeu. 

Binecuvântarea celor patru specii 
este făcută în toate cele şapte zile de 
Sucot. Unitatea poporului trebuie să fie 
permanentă, iar sărbătoarea de Sucot 
vine să amintească această unitate, 
necesitatea şi obligativitatea ei. Deschi-
derea colibei acoperite cu frunziş (suca) 
în faţa oaspeţilor şi prezenţa oaspeţilor 
în suca, a celor veniţi de şapte ori câte 
şapte, evrei din toate comunităţile şi de 
toate apartenenţele sociale, politice şi 

religioase simbolizează acelaşi lucru: 
unitatea poporului. Pentru că toţi aceşti 
oameni sunt evrei şi, în cele din urmă, au 
un element comun. Fiecare evreu are o 
părticică ce i s-a transmis de la strămoşii  
lui Israel – patriarhii Avraham, Iţhak, 
Iacov. Fiecare este „bun evreu” în felul 
său şi trebuie acceptat ca atare. Fie că 
învaţă Tora sau nu, fie că respectă cele 
613 comandamente ale Torei sau nu. În 
orice suca sunt aşteptaţi cel puţin şapte 
oaspeţi, strămoşi şi conducători ai popo-
rului evreu în perioada biblică: Avraham, 
Iţhak, Iacov, Iosef, Moşe, David, Şlomo. 
Criticile referitoare la părerea politică, 
socială şi religioasă, între oameni de 
orientări diferite, trebuie să dispară de 
Sucot. Se impune respectul reciproc, 
ideea că suntem de acord că nu suntem 
de acord şi că toţi suntem evrei, fii ai po-
porului lui Israel. Şi acelaşi lucru faţă de 
toţi oamenii dreptăţii, indiferent de naţio-
nalitatea şi religia lor. Orice suca trebuie 
să fie deschisă în faţa tuturor oameni-
lor, evrei şi cei care respectă cele şap-
te porunci pe care le-a respectat Noah. 
Cu toţii sunt urmaşii lui Adam şi ai lui 
Noah, toţi provin din familia umanităţii. 
Dar Sucot este şi sărbătoarea eliberării 

sociale, după cum Pesah este sărbătoa-
rea eliberării naţionale, iar Şavuot, săr-
bătoarea eliberării spirituale. Eliberarea 
socială însemna recunoaşterea egalităţii 
între oameni. Ea a apărut după ieşirea 
din Egipt a foştilor robi. În pustiu, ei au 
locuit în corturi, toţi la fel. Era egalitate, 
precum şi unitate. Suca este şi cortul pă-
cii, „Sucat Şalom”, precum şi al renaşte-
rii: Dumnezeu ne va reface suca regelui 
David, care a căzut. În fiecare zi de Su-
cot au loc haqafot, înconjurul sinagogii 
cu cele patru plante în mână de către toţi 
participanţii la rugăciunea de dimineaţă. 
În acest cadru este recitată rugăciunea 
de salvare şi mântuire. Ea diferă de la 
o zi la alta. În întregime, ea este recita-
tă în ziua a şaptea, Hoşana Raba, Ziua 
Marii Mântuiri. Ea include îngrijorare, dar 
şi speranţă, precum şi bucurie. „Mântu-
ieşte Te rugăm, pentru Tine, Dumnezeul 
nostru, mântuieşte, Te rugăm/ Mântuieş-
te, Te rugăm, pentru Tine, Creatorul nos-
tru, mântuieşte, Te rugăm/ Mântuieşte, 
Te rugăm, pentru Tine, Salvatorul nostru, 
Te rugăm/ Mântuieşte, Te rugăm, pentru 
Tine, Binefăcătorul nostru, Te rugăm”. 
Observăm ruga şi repetiţia, însoţite de 
preamărirea lui Dumnezeu. Urmează la-
uda lui Dumnezeu, mântuirea fiind ceru-
tă de la El pentru calităţile Lui înalte, în 

numele celor care o cer. Totul este sub 
forma unei ode, a unui imn de slavă. În 
alte strofe urmează prezentarea lucruri-
lor care se cer a fi mântuite de Dumne-
zeu. Aici apare diferenţa de la o zi la alta, 
ruga fiind reunită cu mulţumirea.

Adaug faptul că ideea celor patru spe-
cii a influenţat literatura ebraică din Ro-
mânia. În primul număr al revistei Zimrat 
Haareţ, editată de scriitorul Matityahu 
Simcha Rabener (Iaşi, 1872), editorul îm-
părţea conţinutul acesteia în patru părţi, 
numite după numele celor patru specii: 
Pri eţ hadar: poezii compuse în limba 
sfântă, poezii logice şi unele poezii vechi;  
Kapot tamarim: comentarii şi explicaţii la 
Biblia Ebraică, Talmud şi literatura midra-
şică, cercetări asupra limbii ebraice şi ar-
ticole de filosofie;  Anaf eţ avot: genealo-
gia oamenilor mari din neamul lui Israel, 
de când a devenit popor până în ziua de 
astăzi; Arvey nahal: povestiri aparţinând 
literaturii de ficţiune, critică literară şi ar-
ticole asupra fraţilor noştri din România. 
Am făcut prezentarea acestei reviste în-
tr-un studiu publicat în volumul „Istorie şi 
memorie evreiască; volum omagial de-
dicat doamnei dr. Lya Benjamin” (Bucu-
reşti, FCER-CSIER, 2011).

Hag Sucot Sameah, tuturor!
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

I U D A I C A

Iom Kipur 5780 la templul Coral din Capitală 
„Dacă nu formalizăm dialogul cu Dumnezeu, putem influenţa în bine sentinţa divină”

Arbaat Haminim – cele patru specii

Iom HaKipurim – Ziua Jertfelor – este ziua cea mai sfântă 
din calendarul iudaic. Dumnezeu Unicul pecetluieşte sentinţa 
dată fiecăruia de Iom Hadin – Ziua Judecăţii, în care – spune 
Midraşul – tremură şi peştii în apă! Una din cele mai puternice 
rugăciuni de Iom Kipur, Unetane Tokef, cuprinde esenţa zilei 
în care Atotputernicul decide cine va trăi şi cum va trăi, cine va 
muri şi cum va muri. „Adevăr şi sinceritate împrejmuiesc Divini-
tatea”, spune Psalmistul. Şi tot ce am săvârşit poartă o singură 
semnătură: a noastră. De la Kol Nidrei până la Neila, ne măr-
turisim public greşelile. Ne lovim cu pumnul în piept la fiecare 
Al-Het. Nimeni, în concepţia iudaică, nu e infailibil. „Căci nici 
un om nu e atât de drept pe acest pământ încât să săvârşeas-
că binele fără a păcătui (Kohelet, 7:20)“. Iom Kipur este Ziua 
în care toţi avem posibilitatea ca, prin căinţă, rugăciune, chin 
sufletesc şi trupesc, să facem drumul spre purificare, dorind ca 
înscrierea noastră în Cartea Vieţii să fie pecetluită cu semnă-
tură bună de Divinitate. „Să se termine păcatele pe pământ” 
(Psalm 104 – 35). Versetul e interpretat de comentatorii talmu-
dici ca referire la suprimarea cauzelor generând greşelile. 

Fiecare evreu – oricât de învăţat sau de neştiutor – se în-
făţişează în faţa propriei conştiinţe, a colectivităţii, a Judecăţii 
Cereşti scrutându-şi faptele fără cruţare. În faţa Divinităţii, toţi 
suntem egali. De Iom Kipur ne aflăm în acel punct existenţial 
în care putem echilibra balanţa morală în favoarea Binelui. Ne 
înfăţişăm în Casa Domnului, în faţa Aron Kodeş-ului, înveş-
mântaţi în alb, simbol nupţial şi simbol mortuar, albul fiind şi 
culoarea ultimului veşmânt. Timp de o Zi, ne desprindem de 
cerinţele cotidianului, încercând să urcăm pe „Muntele Dom-
nului”. Dar pe Dumnezeu trebuie să-L avem în fiece clipă în-
lăuntrul nostru şi ruga să vină din rărunchi oricând, oriunde.  

Poate, sensul cel mai profund al melodiei de Kol Nidrei, 
aspră şi tânguitoare, e regăsirea: a lui Dumnezeu, a aproape-
lui nostru, a noastră înşine. Kol Nidrei adună suspinele atâtor 
generaţii de evrei din Evul Mediu european care au preferat 
moartea, abjurării credinţei. Ceea ce simţim ascultând-o este 
acest di goldene keit – lanţul de aur, continuitatea.

„Să aşteptăm sentinţa Divină definitivă cu linişte şi cu spe-
ranţă”, spunea preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, în faţa 
enoriaşilor din Templul Coral bucureştean, arhiplin. „Între Roş 
Haşana şi Iom Kipur trăim un timp aparte: zilele de Slihot – 
rugile de Iertare. Cine cunoaşte rezultatul sentinţei?! Dar am 
convingerea că, dacă nu formalizăm dialogul cu Dumnezeu, o 
putem influenţa în bine. Erev Iom Kipur e o seară specială în 
care se pune mare accent pe bunele relaţii interumane. Omul, 
spunea dr. Alexandru Şafran, este cea mai importantă creaţie 
a lui Dumnezeu. Să-l respectăm”.

Vorbitorul a salutat participarea alături de noi la Iom Kipur 
a E.S. David Saranga, ambasadorul Israelului în România, di-
rectorului Joint pentru România şi Bosnia-Herţegovina, Israel 
Sabag. A urat bun venit în rândurile noastre noilor membri ai 
comunităţii, cei care au făcut ghiur la Bet Din-ul Comunităţii 
orădene.

Preşedintele Federaţiei a anunţat o veste bună pentru 
evreii din România. În cadrul unei ceremonii la Palatul Co-
troceni, în prezenţa liderilor INSHR-EW, F.C.E.R., CEB, BBR, 
preşedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat Legea, 
iniţiată de deputatul Silviu Vexler şi adoptată de Parlament, 
privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al 
Holocaustului, cu sediul în Calea Victoriei 218, din Capitală. 

Muzeul va fi administrat de Institutul „Wiesel”. Din conduce-
rea Muzeului va face parte şi un reprezentant al F.C.E.R. Se 
urmăreşte ca Muzeul să aibă prestigiul de care se bucură mu-
zee similare din Paris, Washington, Ierusalim. 

„Să ne întâlnim şi anul viitor în Templul Coral”, a urat audi-
toriului dr. Aurel Vainer.

Preşedintele CEB, ing. Paul Schwartz, s-a referit la nevoia, 
atât de actuală, de bine general, unitate şi pace, care se regă-
seşte în rugăciunile de Iom Kipur privind iertarea aproapelui, 
pentru ca pacea să domnească în lume.

Esenţa sărbătorii – a arătat secretarul general al F.C.E.R., 
Eduard Kupferberg – este Teşuva, pocăinţa fiind şansa dăruită 
omului de Divinitate pentru a putea reveni, prin introspecţie, 
la situaţia anterioară comiterii greşelilor, cu voinţa fermă de a 
nu mai face niciodată respectivele erori, de a găsi puterea să 
facem în viitor lucruri bune, sensul dialogului cu Dumnezeu 
fiind rugămintea de iertare.

„Există în Mahzor, în capitolul dedicat sărbătorii de Iom Ki-
pur, un paragraf unde sunt enumerate păcatele”, a amintit prim-
rabinul Rafael Shaffer. „Citindu-l, lăsăm gândul să descopere 
ce am greşit, să regretăm. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea 
puterea de nu a mai repeta greşelile în anul care vine. Cel mai 
greu lucru este să ni le recunoaştem, să ne acceptăm aşa cum 
suntem. Iom Kipur nu este o zi tristă, pentru că dorim să ne 
depăşim pe noi înşine, să avem un control mai bun asupra fap-
telor noastre. Fie ca rugăciunile noastre să fie primite. Să fim 
înscrişi în Cartea Vieţii cu semnătură bună! Cu poftă de viaţă!”

Tema centrală a predicii rostite înainte de Izkor a fost pu-
terea credinţei, desprinsă dintr-o trăire personală, din urmă cu 
47 de ani, înainte de a face Alia. Actualul prim-rabin se afla în 
Bucureşti, de Kol Nidrei, la Templul Coral. O mare de oameni, 
pe trotuarul din faţă şi în curte. Era în perioada totalitarismului. 
Oamenii ştiau că îşi pot periclita poziţia socială, dar credinţa 
era mai puternică. Avem datoria de a ne păstra credinţa. Să ne 
rugăm pentru cei dragi rămaşi să trăiască în noi, şi-a îndemnat 
prim-rabinul enoriaşii.

Serviciul divin, oficiat de prim-cantorul Iosif Adler, cantorul 
Emanuel Pusztai, Corul Templului Coral, condus de Robert 
Levensohn, Aron Kodeş-ul deschis, scoaterea Sulurilor Sfinte, 
membri de vază ai obştii purtându-le printre rânduri, toate au 
creat atmosfera unică a zilei de Iom Kipur.

Neila, emoţia ascultării Şofarului, a încheiat Ziua de căinţă, 
zbucium, dorinţă de iertare.

IULIA DELEANU
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FELICItĂRI  
DE ROŞ HAŞANA

Cu prilejul Anului Nou iudaic 5780, mai multe per-
sonalităţi au transmis felicitări conducerii FCER-CM şi 
comunităţii evreieşti din România.

Redăm mai jos unele dintre aceste mesaje, cu pre-
cizarea că altele au fost prezentate direct la Sederul de 
Roş Haşana şi au fost incluse în respectivul articol.

Yacov Mendel Friedman, 
Admor din 

Buhuşi-Bnei Brak
În ajunul Noului 

An 5780, vă urez din 
inimă dvs. şi fami-
liei, Comitetului Di - 
rector şi tuturor un 
an bun şi fericit!

Haşem să vă 
ajute să reuşiţi în tot 
ce veţi întreprinde!

KTIVA VE HATI-
MA TOVA. HAŢ-
LUHĂ BEKOL MA-
ASEHA

Mugur Isărescu, 
Guvernatorul BNR

Îmi face plăcere să vă mulţumesc pentru perma-
nenta dumneavoastră atenţie cu care mă răsfăţaţi cu 
prilejul sărbătorilor evreieşti. Am fost foarte încântat de 
tradiţionalele daruri trimise cu ocazia Noului An Evre-
iesc, Roş Haşana 5780. Acest deosebit moment îmi 
oferă bucuria de a vă adresa atât dumneavoastră, cât 
şi conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, pre-
cum şi membrilor Comunităţilor Evreieşti din România, 
sincere felicitări, însoţite de gândurile mele cele mai 
bune.

Vă doresc un an nou fericit şi dulce! Şana Tova!

Gabriela Firea, 
Primar General al Municipiului Bucureşti

Permiteţi-mi să vă mulţumesc în mod deosebit 
pentru gândurile bune transmise şi pentru faptul că, 
în ceas de sărbătoare, respectiv Intrarea în Noul An 
Evreiesc 5780 – Roş Haşana, v-aţi gândit să împăr-
tăşiţi cu mine binecuvântarea darului-simbol, specific 
acestei sărbători, pentru ca anul care începe să fie un 
an bun şi dulce.

La rândul meu, doresc să vă felicit cu prilejul aces-
tor zile de mare sărbătoare şi bucurie, care marchea-
ză o pagină importantă în istoria spiritualităţii iudaice 
şi vă asigur de tot respectul şi aprecierea mea pentru 
Federaţia Comunităţii Evreieşti, pe care cu onoare o 
conduceţi.

În spiritul sărbătorii, doresc să vă transmit un sincer 
şi călduros Şana Tova.

Cristina Popescu,
director general al Romfilatelia

Cu prilejul Roş Haşana, am deosebita plăcere să vă 
adresez călduroase urări de sănătate, fericire şi noroc. 
Vă doresc ca Noul An să fie presărat cu multe realizări 
şi împliniri, atât în plan profesional, cât şi în plan per-
sonal.

Fie ca spiritul acestei sărbători să vă aducă tuturor 
pace şi linişte, iar prezenţa unui nou început şi a unui 
nou an să încununeze cu momente frumoase această 
perioadă festivă.

Am deplina convingere că filatelia este un promotor 
al culturii şi al valorilor comune, dar şi un puternic legă-
mânt între popoarele noastre!

Şana Tova!

E.S. Valery Kuzmin,
Ambasadorul Federaţiei Ruse în România

Vă mulţumesc din suflet pentru felicitarea şi darul 
trimise de sărbătoarea Roş Haşana. La rândul meu, 
transmit dumneavoastră şi tuturor membrilor Fede-
raţiei Comunităţilor Evreieşti din România felicitările 
mele sincere cu ocazia acestei sărbători, care repre-
zintă o parte importantă a patrimoniului istoric, spiritu-
al, strămoşesc. În aceste zile, care simbolizează pen-
tru toţi urmaşii iudaismului purificare şi perfecţionare 
morală, vă adresez dumneavoastră şi tuturor mem-
brilor Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România 
cele mai calde urări pentru un An Nou fericit, prosper  
şi dulce!

Vă rog să primiţi, domnule Vainer, asigurările înaltei 
mele consideraţii.

Roş Haşana 5780 la templul Coral  
şi la Sinagoga Mare din Capitală

„De Roş Haşana evreul se întâlneşte cu Dumnezeu altfel decât zi de zi”

Semnificativă pentru prestigiul 
comunităţii noastre în societatea 
românească a fost participarea 
unor reprezentanţi ai Preşedinţiei, 
Guvernului, Parlamentului, culte-
lor, mediilor de afaceri şi academic, 
diplomaţi la celebrarea sărbătorii 
de Roş Haşana 5780 în Bucureşti, 
atât la oficierea de la Templul Co-
ral, cât şi la Sederul de la Sinago-
ga Mare. În afara unui mare număr 
de membri ai comunităţii evreieşti, 
la Templu şi la Sinagoga Mare 
au fost prezenţi lideri ai F.C.E.R., 
CEB, BBR. Muzica liturgică, inter-
pretată de prim-cantorul Iosif Adler, 
cantorul Emanuel Pusztai, Corul 
Templului Coral (dirijor Robert Le-
vensohn), cântecele tradiţionale, 
în interpretarea Corului „Hazamir” 
al F.C.E.R. şi CEB (dirijor Bogdan 
Lifşin şi manager vicepreşedintele 
CEB, Silvian Horn) au dat clipei un 
plus de afectivitate.

„Roş Haşana nu e nici prilej de 
petrecere, nici de tristeţe”, definea 
sărbătoarea secretarul general al 
F.C.E.R., Eduard Kupferberg, di-
rectorul Cancelariei Rabinice. „De 
Roş Haşana nu avem Halel. «De 
ce oamenii nu-Ţi aduc cântece 
de slavă?», Îl întreabă îngerii pe 
Dumnezeu. «Fiindcă e Iom Hadin 
– Ziua Judecăţii –, vine răspun-
sul.  Oamenii se căiesc, speră că 
vor fi iertaţi, dar nu ştiu dacă îi voi 
ierta. Cum să-Mi înalţe cântece de 
slavă?!» Avinu Malkeinu, iartă-ne 
pentru greşelile din anul trecut. Ne 
pare sincer rău, dorim să nu le mai 
repetăm. Fie ca anul care vine să 
fie binecuvântat!”

„Roş Haşana – a spus preşe-
dintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer 
– este momentul în care ne au-
tojudecăm şi suntem judecaţi de 
Dumnezeu. Sunt 5780 de ani de 
la Facerea Lumii”. Au fost eviden-
ţiate realizări din 5779 (reinau-
gurările Sinagogii Mari din Iaşi şi 
Sinagogii din Hârlău), perspective 
pentru 5780 (restaurarea Sinago-
gilor din Focşani şi Timişoara). Au 
fost aduse mulţumiri pentru sprijin 
Guvernului României; Guvernului 
german, pentru recunoaşterea a 
20 de oraşe din România ca gheto-
uri deschise în anii Holocaustului şi 
acordarea de compensaţii supra-
vieţuitorilor. A fost amintit succesul 

Festivalului Inter-
naţional „Mihail Se-
bastian”. „Sinagoga 
e locul sfânt unde, 
de Roş Haşana, 
evreul se întâlneşte 
cu Dumnezeu altfel 
decât zi de zi. Sim-
boluri gastronomice 
ale sărbătorii sunt 
mierea şi mărul: do-
rinţă de bine şi grijă. 
Mulţumim lui Dum-
nezeu că ne-a ajutat 
să trăim Roş Haşa-
na 5780 şi ne rugăm 
să ajungem cu bine 
la anul”. Vorbito-

rul a mulţumit Guvernului pentru 
susţinerea eforturilor F.C.E.R. de 
prezervare a moştenirii spi-
rituale, parte a patrimoniului 
cultural românesc, şi dorinţa 
de continuare. 

Consilierul prezidenţial 
Sergiu Nistor a transmis me-
sajul preşedintelui României, 
Klaus Iohannis, adresat con-
ducerii Federaţiei şi mem-
brilor comunităţii evreieşti din 
ţară: „În aceste clipe îmi face 
o deosebită plăcere să adre-
sez conducerii F.C.E.R. sin-
cere felicitări, însoţite de gân-
durile mele cele mai bune. 
Tradiţia spirituală iudaică acordă 
un loc deosebit acestei sărbători. 
Ea îi aduce pe evreii de pretutin-
deni împreună în Templul sfânt al 
lui Dumnezeu, în spiritul reînnoirii, 
al solidarităţii şi al recunoştinţei. 
Fie ca aceste zile de celebrare 
şi de bilanţ să vă aducă bucurie 
deplină în familie, să vă inspire în 
noile proiecte pentru comunitatea 

dumneavoastră şi să ne deschidă, 
la nivelul întregii societăţi, noi per-
spective de a lucra împreună pen-
tru înfăptuirea binelui comun. Şana 
Tova!“

Paul Schwartz, preşedintele 
CEB, a amintit câteva dintre rea-
lizările notabile din 5779, printre 
care extinderea aprobărilor de be-
neficiari din partea Claims Confe-
rence şi evenimentul comemorativ 
de la Călăraşi, staţia-terminus a 
victimelor din Trenul Morţii.    

Prim-rabinul Rafael Shaffer a 
sintetizat esenţa sărbătorii, sub-
liniind că „fiecare dintre noi este 
evaluat de Roş Haşana pentru 
modul în care a folosit ceea ce a 
primit anul trecut din partea Divi-
nităţii. Este foarte important să ne 
asumăm responsabilitatea faptelor 
şi să-L rugăm pe Dumnezeu să ne 
dăruiască resurse de a face bine. 
Să fim înscrişi în Cartea Vieţii în-
seamnă şi a avea poftă de viaţă”.

Mesaderul Sederului Şel Roş 
Haşana, Eduard Kupferberg, a 

desluşit metaforele binecuvântări-
lor citite de lideri ai F.C.E.R., CEB, 
oaspeţi de seamă: alungarea rele-
lor din anul trecut; menirea binelui 
pentru anul nou; abundenţa; bine-
facerea; fertilitatea; împlinirea ce-
lor 613 miţvot; perfecţionismul.

Secretarul de stat pentru Culte, 
Victor Opaschi, s-a referit la peri-
oade faste şi dramatice din istoria 
evreilor români, reiterând promo-
varea „unei pedagogii a dialogului” 
pentru ca Holocaustul să nu se mai  
repete. A evidenţiat sprijinul Gu-
vernului pentru valorificarea patri-
moniului spiritual evreiesc. Au fost 
salutate eforturile deputatului Silviu 
Vexler de „promovare a legii privind 
prevenirea şi combaterea antise-
mitismului”, având la bază definiţia 

de lucru a antisemitismului elabo-
rată sub conducerea regretatului 
diplomat Mihnea Constantinescu, 
formulată în timpul preşedinţiei ţă-
rii noastre la IHRA, România fiind 
„prima ţară membră a UE care o 
transcrie în legislaţia naţională”; a 
fost menţionată şi iniţitiva legislati-
vă a lui Silviu Vexler privind legea 
referitoare la înfiinţarea Muzeului 
Naţional de Istorie a Evreilor şi al 
Holocaustului, cu includerea în 
board a unui reprezentant al Se-
cretariatului de Stat pentru Culte, 
„gest de recunoaştere a experien-
ţei şi expertizei instituţiei”. Acţiuni 
cu atât mai importante cu cât asis-
tăm la creşterea antisemitismului 
în Europa, consolidând recunoaş-
terea internaţională a României ca 
„model de convieţuire şi armonie 
interreligioasă şi interetnică”. A 
mulţumit preşedintelui F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, prim-rabinului Rafael 
Shaffer pentru alocuţiunile la Con-
ferinţa Internaţională „Dimensiu-
nea pozitivă a libertăţii religioase: 
cum pot guvernele să sprijine orga-
nizaţiile religioase”, organizată de 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
în cadrul preşedinţiei României la 
Consiliul UE.

Secretarul de stat în Ministerul 
de Externe, Victor Micula, s-a axat 
asupra parteneriatului Ministerului 
de Externe cu F.C.E.R. în „intensi-
ficarea relaţiilor româno-israeliene, 
relaţii bilaterale speciale în toate 
sectoarele de cooperare; aprofun-
darea legăturilor dintre originarii 
din România cu ţara de origine”, 
reconfirmând voinţa de continuare 
a acestei orientări a politicii noastre 
externe. A subliniat faptul că apor-
tul israelienilor de origine română 
la consolidarea Statului Israel este 
„motiv de mândrie pentru Româ-
nia”. A reiterat „angajamentul ferm 
al României pentru combaterea 
antisemitismului şi comemorarea 
victimelor Holocaustului”.

Au fost aduse mulţumiri CEB, 
Cancelariei Rabinice, Serviciului 
de Pază, Protecţie şi Control, Ser-
viciului de Protocol şi celui Admi-
nistrativ, Bucătăriei „Băluş” – Că-
minul „Rosen”. 

IULIA DELEANU

R. Shaffer

S. Nistor (dr.) împreună 
cu H. Klemm şi A. Vainer

S. Horn (stg.) şi P. Schwartz

A. Vainer (stg.), H. Klemm şi O. Bănescu
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La primele ore ale dimineţii, zidurile 
impunătoarei Sinagogi botoşănene erau 
scăldate de un soare blând. Dinăuntru 
răzbat voci calde, puternice. Este săr-
bătoarea începutului de An Nou iudaic, 
iar glasurile credincioşilor rostesc rugă-
ciuni din vremuri străvechi, conduse de 

vocea oficiantului de cult Gustav Finkel. 
Se aud „Adon Olam”, „Şmone Esre”, 
„Avinu Malkeinu”. Dragostea şi respec-
tul faţă de credinţa poporului evreu i-au 

fost insuflate oficiantului, din cei mai fra-
gezi ani ai copilăriei, de tatăl său Mechel 
Finkel z.l. Acesta punea mai presus de 
orice valorile morale, familia, dar nu-i 
uita niciodată nici pe cei care, pentru el, 
alcătuiau o a doua familie: enoriaşii co-
munităţii.

Dupa citirea din Tora a răsunat şofa-
rul, care i-a înfiorat  pe cei prezenţi, cu 
sunetele sale pătrunzătoare. Capetele 
enoriaşilor s-au plecat,  fiecare a închis 
ochii pentru câteva clipe, revăzându-i, 
printre lacrimi, pe cei plecaţi, binecuvân-
tându-i pe cei dragi şi făcând un bilanţ al 
faptelor bune din anul care a trecut. 

La masa de Roş Haşana, organizată 
cu multă dăruire de preşedintele David 
Iosif, secretara Mariana Goldemberg şi 
contabila Angela Ardeleanu, a domnit 
veselia, iar cei prezenţi şi-au urat un an 
bun, dulce precum mierea. 

Prof. BEATRISA FINKEL  

Anul 5780 a fost primit de peste 200 
de membri ai Comunităţii Evreilor din 
Timişoara în Sinagoga Iosefin, lăcaşul 
de cult mozaic ortodox care găzduieşte 
azi toate marile celebrări ale obştii bă-
năţene. Sărbătorile din acest an sunt 
conduse, pentru al cincilea an la rând, 
de cantorul David Appel, din Israel, care, 
împreună cu soţia sa Edith, au darul să 
aducă o atmosferă plăcută şi familială 
pentru enoriaşii comunităţii. Secondaţi 
de oficiantul de cult al comunităţii, Ervin 
Weinberger, ei i-au condus pe cei pre-
zenţi în pragul noului an.

Oficialităţi ale urbei, reprezentanţi 
ai corpului diplomatic, ai bisericilor şi 
programului european „Rediscover” au 
onorat evenimentul. Preşedintele Con-
siliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, nu 
doar a fost prezent, ci a rostit şi o alo-

cuţiune în care s-a referit la semnificaţia 
sărbătorii de Roş Haşana şi la importan-
ţa comunităţii iudaice în această urbe. 
Preşedintele C.J.T. a fost unul dintre 

susţinătorii importanţi ai Festivalului 
„Shalom Ierusalim” ce a avut loc recent 
la Timişoara. Preşedinta Comunităţii 

Evreilor din Timişoara a considerat că 
este un moment prielnic ca, la început 
de an nou, să rememoreze câteva din-
tre secvenţele luminoase în domeniul 
comunitar din anul ce s-a încheiat şi pe 
câţiva dintre cei care sprijină activitatea 
acestei comunităţi. Renovarea Sinagogii 
din Cetate reprezintă proiectul prioritar 
şi pentru noul an, de finalizarea acestuia  
legân du-se numeroase speranţe ale 
comunităţii. Pe mesele din curtea sina-
gogii, pe cei prezenţi i-a aşteptat o po-
ezie de culori de toamnă: mere şi mie-
re, halot, prăjituri diverse, struguri, rodii 
tradiţionale de Anul Nou şi, desigur, vin. 
Preţ de peste un ceas, cei prezenţi s-au 
bucurat de timpul petrecut împreună la 
„un pahar de vorbă”, la prima mare săr-
bătoare a anului.                  

(L.F.)

La Sinagoga „Rosen” a comunităţii 
evreieşti băcăuane a avut loc serviciul 
divin de Roş Haşana 5780, oficiat, în 
faţa unei numeroase asistenţe, de pre-
şedintele Hainrich Brif. La rugăciunea 
de dimineaţă au fost mai mulţi enoriaşi 
decât de obicei. S-a citit din Bereşit, car-
tea întâi a Torei, pericopa Vaiera: despre 
naşterea lui Iţhac, conflictul dintre Sara 
şi Hagar, alungarea lui Hagar cu fiul ei, 
Ismael. Sunetul Şofarului a creat starea 
de spirit caracteristică celor zece zile de 
căinţă înainte de Iom Kipur, când se pe-
cetluieşte sentinţa Judecătorului Divin 
dată de Roş Haşana, cu speranţa că 
Dumnezeu ne va ierta greşelile şi sen-
tinţa definitivă va fi bună. 

La Seder şel Roş Haşana 5780, găz-
duit de Restaurantul „Dumbrava”, cu o 
largă participare a membrilor comuni-
tăţii, având invitaţi oficialităţi locale, re-
prezentanţi ai filialelor organizaţiilor de 
minorităţi naţionale, Hainrich Brif a sa-
lutat asistenţa. Vorbitorul a arătat că, în 
calendarul iudaic, Anul Nou apare de 4 
ori: Anul Nou al Pomilor – Tu BiŞvat, 15 
Şvat; al Regilor – 1 Nisan; al zeciuielii 
vitelor – 1 Elul; Roş Haşana, Capul Anu-
lui, data la care a fost încheiată Crearea 
Lumii – 1 Tişrei. Roş Haşana are câteva 
denumiri: Iom Hadin, Şabaton, Iom Te-
rua, Iom Hazikaron. Au fost menţionate 

rugăciunile specifice de Roş Haşana: 
Unetane Tokef, Avinu Malkeinu; cere-
monia de Taşlih, la o apă curgătoare; 
simbolul gastronomic central al sărbăto-
rii: mierea şi mărul.

Copiii Emy Leibu, Raluca Boiangiu, 
Alexandra şi David Gotesman au bine-
cuvântat lumânările de sărbătoare, au 
spus Şeehiianu, folosind un fruct din 
noua recoltă. După Kiduş, s-au făcut bi-
necuvântările pentru pâine şi miere.

Cântece tradiţionale de Roş Haşana 
au fost interpretate de Hari Rubingher şi 
Puiu Mandler, aplaudaţi de publicul relu-
ând melodiile. A fost o atmosferă sufle-
tească şi spirituală caracteristică de Roş 
Haşana.

 Coresp. HAINRICH BRIF
  preşedinte CE Bacău

Roş Haşana i-a reunit pe membrii 
Comunităţii Evreilor din Brăila în Tem-
plul Coral, locul de rugăciuni speciale 
destinate trecerii în noul an, ceremo-
nia religioasă fiind condusă de Suchar 
Goldstein, oficiantul de cult. 

„Facem bilanţul: ce-am avut, ce-am 
pierdut. Dar aici e vorba de altceva. Nu 
e vorba de lucruri materiale... e miţva, 
cum spune Tora. Să ajutăm o bătrână 
să ajungă într-un loc este o miţva, nu 
e nimeni obligat să o facă, dar e bine 
s-o facă... Şi de păcat; multe din cele 

ce le facem sunt păcate, chiar dacă nu 
ne dăm seama. De fapt, chiar se spune 
că drumul spre infern este pavat cu 
intenţii bune... Bilanţul nu începe la Roş 
Haşana, ci cu o lună înainte. Avem timp 
să ne îndreptăm greşelile, să ne cerem 
iertare...”, a precizat Suchar Goldstein.  

Au fost rostite, conform tradiţiei iu-
daice, rugăciunile de Anul Nou, dar şi 
poeme liturgice, precum Avinu Malkeinu 
şi Alenu le-sabeahm. La finalul servici-
ului religios, evreii din Brăila şi oaspeţii 
lor, împreună cu preşedinta Comunităţii, 
Nadia Ustinescu, s-au îndulcit, de 
asemenea conform tradiţiei, cu miere şi 
măr, cu alte bunătăţi dulci. Au gustat şi 
din vinul ritualic, la fel de dulce, astfel 
încât urarea „Şana Tova u’Metuka” – 
însemnând un an bun şi dulce – să fie 
valabilă. 

Rămânând în tradiţia talmudică, fiec-
are membru al CE Brăila s-a pregătit să-
şi facă examenul de conştiinţă de Anul 
Nou, dar şi pentru  următoarele 10 zile 
de penitenţă, cu apogeul de Iom Kipur. 

ARMANDA FILIPINE  

Ultimul Şabat din anul 5779 
Ultimul Şabat din anul 5779 a fost 

cel din data de 27 septembrie, cu trei 
zile înainte de Roş Haşana. Şabatul 
fost marcat în Comunitatea Evreilor din 
Zalău la restaurantul Briliant Meseş din 
oraş.

Preşedintele comunităţii, Dan Has, 
a oficiat slujba de Şabat împreună cu 
Gheorghe Piscoran, citind Pericopa 
Niţa vim. Fiindcă nu exista o sina gogă 
unde membrii comunităţii să se întâl- 
 nească şi să serbeze împreună sărbă-
torile tradiţionale, înainte de a începe 
Şabatul membrii comunităţii şi-au expri-
mat doleanţele pentru a urgenta posi-
bilitatea de a reconstrui una din cele trei 
sinagogi care au existat înainte de anii 
’70 în Zalău. Astăzi, în lipsa unei sina-
gogi, aceste sărbători, precum şi alte 
întâlniri între membrii comunităţii au loc 
în diferite alte amplasamente, inclusiv la 
restaurante.

Membrii comunităţii au fost încântaţi 
de atmosfera caldă şi tradiţională de 
Oneg Şabat, la fel şi copiii, care au mân-
cat din nelipsita hala.

DAN HAS

Ajunul lui 5780
Sărbătoarea de început de an 5780, 

Erev Roş Haşana, a fost marcată de 

Comunitatea Evreilor din Sălaj în 29 
septembrie la Sinagoga din Şimleu Sil-
vaniei.

Preşedintele comunităţii a oficiat sluj-
ba împreună cu Petre Gross, iar apoi, 
în mod tradiţional, Dan Has a suflat din 
şofar, aducând aminte membrilor comu-
nităţii că se apropie Ziua Judecăţii.

Înainte de masa tradiţională, preşe-
dintele Dan Has a rostit Kiduş, apoi am 
gustat din bucatele specifice sărbătorii: 
măr cu miere, rodie şi cap de peşte.

Am avut parte şi de invitaţi speciali, 
de la TVR 1.

Comunitatea Evreilor din Zalău-Sălaj  
urează cititorilor „Realităţii evreieşti” 
Şana Tova u-Metuka!

ALEXANDRA COSTEA 

La Sinagoga Catedrală „Baal Shem 
Tov” din Piatra-Neamţ a avut loc sărbă-
torirea Noului An evreiesc 5780. Au par-
ticipat 25 de enoriaşi şi 11 oaspeţi din 
Israel. Noutatea a constituit-o prezenţa 
rabinului israelian dr. Ittai Joseph Tamari 
care, secondat de oficiantul de cult al 
Comunităţii Evreilor Piatra-Neamţ, Mar-
cel Bergman, a reuşit să încânte asis-
tenţa prin modul în care a condus slujba 
tradiţională. Fireşte, la final, toată lumea 
s-a delectat cu miere şi mere... (R.E.)

ROŞ HAŞANA ÎN COmuNitAti
Participare numeroasă  

a evreilor băcăuani

Rugăciuni,  
poeme ritualice, dulciuri 

Început şi sfârşit de an

Roş Haşana la Sinagoga 
Catedrală „Baal Shem tov”

Şofarul şi rugăciunile  
au răsunat în sinagogă

Şi timişorenii  
au spus „Şana tova”

Bacău

Botoşani

Brăila

timişoara

Zalău

Piatra Neamţ

Rabinul dr. Ittai Joseph Tamari
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Oradea a găzduit pe 15 septem-
brie 2019, în Piaţa Unirii, prima ediţie a 
Festivalului Evreiesc Shalom Ierusalim 
– capitală eternă a Israelului, leagănul 
celor trei religii avrahamice monoteis-

te. Prin acest eveniment, comunitatea 
evreilor a dorit să prezinte tuturor celor 
interesaţi cultura, religia şi tradiţiile iu-
daice milenare.

Iniţiatorul şi întregul concept al aces-
tui proiect – de a face turul unui festival 
evreiesc prin cele mai importante co-
munităţi din ţară – îi aparţine lui Israel  
Sabag, director JDC România.

Festivalul a inclus mai multe corturi 
tematice unde, pe parcursul întregii 
zile, au fost prezentate diverse aspecte 
reprezentative ale vieţii iudaice. A stat la 
dispoziţia tuturor curioşilor prim-rabinul 
Shraya Kav, într-o zonă de conferinţe 
unde au fost prezentări de interes gene-
ral, acesta răspunzând oamenilor la în-
trebări pe diverse teme. A existat şi un 
stand cu cărţi ale Editurii Hasefer. Cu 
acelaşi prilej, am avut onoarea să găz-
duim în premieră lansarea cărţii semna-
te de dr. Tiberiu Roth, intitulată „Evreu 
fără frontiere”.

O mare afluenţă de public a fost în 
dreptul căsuţelor unde se pregăteau şi 
se degustau diverse feluri de mâncare 
evreiască, unde oamenii au avut oca-
zia să savureze preparatele specifice 
sărbătorilor importante evreieşti (hu-

măntaşen, hala, azimă, lipie cu humus, 
gogoşi preparate cu lactate şi multe al-
tele). Oamenii şi-au putut scrie pe hâr-
tie propriul nume în ebraică, ajutaţi de 
voluntarii comunităţii vorbitori de ivrit. 
Ei au avut posibilitatea să achiziţioneze 
suveniruri din Israel sau diverse obiecte 
din lut personalizate, cu binecunoscu-

tele simboluri iudaice (Menora, Steaua 
lui David, steagul Israelului şi altele). 
De asemenea, au fost organizate food 
truck-uri, unde pofticioşii au putut cum-
păra preparate culinare specifice bucă-

tăriei evreieşti, iar copiii au savurat 
îngheţată, vată pe băţ şi floricele. 
Un succes remarcabil a avut cor-
tul unde au fost expuse în vitrine, 
special aduse de la Muzeul Cetă-
ţii şi Oraşului Oradea, obiecte şi 
veşminte de rugăciune mozaice, 
alături de obiecte tradiţionale sau 
specifice obiceiurilor de sărbători.

În cadrul festivalului, cei mici 
au fost la înălţime, pentru ei ame-
najându-se un loc de joacă, face 

painting, jocuri, ornamente florale, con-
fecţionare de brăţări cu nume alcătuite 
din litere ebraice şi picturi pe ceramică. 
Toţi copiii au primit câte un balon perso-
nalizat cu logo-ul festivalului. Un aspect 
plăcut şi mult aşteptat de majoritatea 
celor veniţi la festival a fost o machetă a 
Zidului Plângerii. Aici oamenii şi-au scris 
dorinţele pe bileţele care vor fi trimise la 
Zidul Plângerii (Kotel) din Ierusalim.

Dimineaţa, la deschide-
rea festivalului, Felix Kop-
pelmann, preşedintele CEO, 
le-a urat celor prezenţi bun 
venit, le-a transmis un me-
saj optimist şi le-a adresat 
mulţumiri organizatorilor şi 
colaboratorilor evenimentu-
lui. Dorim şi pe această cale 
să mulţumim pentru ajutorul 
deplin acordat de Israel Sa-
bag şi Ery Pervulescu (JDC), 
pentru implicarea morală a 
FCER-CM, în parteneriat 
cu APTOR (Vizit Oradea), 
Primăria Municipiului Ora-
dea, Sinagoga Neologă Zion, Fundaţia 
Caritatea şi Jewish Community Center 
(JCC).

Debutul programului 
artistic a aparţinut trupei 
de dansuri israeliene Or 
Neurim, fetele evoluând 
atât pe scenă, cât şi în 
mijlocul publicului, însu-
fleţind atmosfera pe par-
cursul întregii zile cu de-
monstraţii încântătoare 
pe ritmuri israeliene. Ar-
tista Alexandrina Chelu 
a susţinut un recital solo 
şi acompaniată la chitară 
de tatăl ei, Florian Chelu 
Madeva. Pe scenă s-a 
desfăşurat non-stop un 
program artistic complex 

de concerte, dansuri şi multă muzică 
klezmer, protagoniştii fiind artişti locali, 
renumiţi la nivel naţional şi internaţional.

Festivitatea de gală a început cu un 
moment muzical remarcabil, de succes, 
cu un repertoriu bine ales de cunoscutul 
şi talentatul rabin şi cantor Lipa Glants, 
venit din Israel special în Oradea pentru 

acest eveniment. Un moment inedit şi 
surprinzător a fost când, la una din pie-
se, artistul l-a invitat pe scenă pe priete-
nul său Shraya Kav pentru a susţine un 
duet de mare clasă. Această prestaţie a 
fost foarte apreciată de public, cei doi fi-
ind răsplătiţi cu aplauze îndelungate.

Talentata Astrid Muthu, o tânără 
membră a comunităţii noastre, premiată 
la multe showuri muzicale TV, a susţinut 
un minirecital live. Corul instrumental-
vocal al comunităţii noastre, format cu 
mulţi ani în urmă din membri evrei şi 
simpatizanţi, a parcurs toate melodiile 
emblematice evreieşti, timp de 40 de 
minute, în compania instrumentiştilor 
profesionişti: pianistul Ari Sandor şi vio-
lonistul Levi Nicolae.

Pentru ca seara să se încheie într-un  
mod memorabil pentru cei prezenţi, 
programul artistic muzical a fost mar-
cat de Oradea Klezmer Band, formaţie 
compusă din muzicanţi profesionişti de 
la Filarmonica de Stat din Oradea, sub 
îndrumarea dirijorului Sandor Ari.

În final, moderatorii festivalului, Doi-
na Bumbu şi Robi Rezmuves, au dorit 

în mod deosebit să-i invite pe scenă pe 
reprezentanţii care au iniţiat, organizat 
şi sprijinit considerabil acest festival de 
mare succes. 

Ery Pervulescu, director naţional de 
programe evreieşti, a transmis mesajul 
lui Israel Sabag: „După succesul avut 
în capitală, Festivalul Evreiesc Sha-
lom Ierusalim s-a extins în toată ţara. 
Scopul principal al acestui eveniment, 
realizat la iniţiativa FCER şi JDC, este 
de a prezenta tradiţiile, religia şi cultura 
milenare ale poporului evreu. Acest fes-
tival de stradă reprezintă un mod unic şi 
inedit prin care oamenii se pot familiari-
za şi pot înţelege mult mai bine poporul 
nostru. Parafrazându-l pe domnul Dr. 
Vainer, prin dialog şi deschidere ajun-
gem la cunoaştere reciprocă, iar asta se 
întâmplă în cadrul festivalului evreiesc!

Modul în care a fost organizat la 
Oradea este exemplar, iar pentru acest  
lucru toate felicitările merg către pre-
şedintele Koppelmann şi echipa dânsu-
lui, care a depus un efort colosal. Eveni-
mentul nu ar fi fost posibil fără FCER şi 
JDC România. Sper să avem ocazia să 
ne revedem anul viitor din nou, aici, în 
Piaţa Unirii, la o nouă ediţie a Festivalu-
lui Evreiesc Shalom Ierusalim Oradea”, 
a adăugat Ery Pervulescu. Au urmat 
cuvintele de apreciere ale secretarului 
general al FCER-CM şi director al Can-
celariei Rabinice, Eduard Kupferberg, şi 
ale directorului Asociaţiei de Promovare 
a Turismului Oradea, Mihai Jurcă, repre-
zentantul primarului Oradei, Ilie Bolojan.

Felix Koppelmann şi-a exprimat, 
la final, mulţumirea şi convingerea că 
această acţiune a fost o dovadă clară a 
gradului crescut de civilizaţie a populaţi-
ei orădene, dovadă că pe întreg parcur-
sul festivalului nu a existat nici cea mai 
mică formă de perturbare. „Consider că 
antisemitismul în Oradea este în scăde-
re, iar asta nu face decât să ne bucure”, 
a încheiat preşedintele CEO.

DOINA BUMBU

Festivalul evreiesc Shalom Ierusalim, 
apreciat de publicul orădean 

Concert de muzică klezmer

Oradea

Satu Mare
Un concert de muzică klezmer a fost 

darul oferit sătmărenilor de formaţia Ha-
keşet Klezmer Band Oradea cu prilejul 
Roş Haşana 5780. Solistă a fost Esther 
Csatári-Malec, care a însufleţit nume-
roasa audienţă. Printre participanţi au 
fost şi supravieţuitori ai Holocaustului. 
Programul a cuprins muzică klezmer 
din Europa Centrală şi de Est, tradiţio-
nală şi seculară, prelucrări din folclorul 
românesc, ucrainean, rusesc, lituanian, 
polonez, unguresc, sârbesc. Calitatea 
interpretărilor a reuşit să transmită emo-
ţie publicului evreiesc şi neevreiesc, iu-
bitor de muzică. Concertul s-a constituit 
într-o prezentare a culturii şi tradiţiilor 
evreieşti. Alături de F.C.E.R. şi Consiliul 

Judeţean local, CE Satu Mare a fost co-
partener al evenimentului.

ADRIAN BEŞA
preşedinte CE Satu Mare

n MIRCEA ROND, preşedinte-
le CE Focşani, 
conduce de mul-
tă vreme o co-
mu  nitate mică, 
cu realizări im-
portante: chiar 
în această pe-
rioadă supervi-
zează lucrările 
la restaurarea 
Sinagogii din 
oraş; a reabi-
litat Sinagoga 
din Odobeşti; a fost amfitrion al obştii 
din Rm. Sărat la vernisajul expoziţi-
ei itinerante „Temple şi Sinagogi din 
România”; este gazdă impecabilă, 
alături de soţia sa, responsabilă a 
Clubului Generaţiei de Mijloc, Ha-
rieta Rond, în toate Hanuchiadele; 
editor, alături de Harieta, al revistei 
online „Menora”.
n FELIX KOPPELMANN, pre-

şedintele CE 
Ora dea, a reu-
şit să facă din 
comunitatea pe 
care o conduce 
de circa un sfert 
de veac una 
dintre cele mai 
importante din 
ţară: a restau-
rat cele două 
Si nagogi din 
oraş, Ortodoxă 

şi Neologă, reinaugurându-le cu fast; 
formaţia „Hakeşet Klezmer Band” 
este renumită în ţară şi peste hota-
re; este un excelent organizator de 
evenimente comunitare religioase, 
culturale, sociale, comemorative; 
restaurantul ritual este apreciat de 
oricine respectă caşrutul. Un lider de 
excepţie.
n IVAN SCHNABEL, preşedin-

tele CE Reşiţa, 
arată ce poate 
face competi-
tivitatea acolo 
unde ambiţia de 
afirmare comu-
nitară este foar-
te puternică. Nu 
demult, a avut 
loc la CE Reşi-
ţa un simpozion 
de răsunet, cu 
participări pres-
tigioase. Sărbătorile sunt marcate 
cum se cuvine, ca şi comemorările. 
Există grijă pentru buna întreţinere a 
Sinagogii şi a cimitirului, ca şi pen-
tru susţinerea materială şi morală a 
asistaţilor.
n DAVID LIEBERMAN, preşe-

dintele CE Si-
ghetu Marmaţi-
ei, şi-a dovedit, 
de când a fost 
ales să vegheze 
asupra comu-
nităţii, spiritul 
gos podăresc, 
crea tivitatea în 
atragerea spre 
viaţa comunita-
ră a membrilor 
comunităţii, dar 

şi spiritul de iniţiativă în descoperirea 
altora noi, folosind arhivele. Are în gri-
jă atât Casa Memorială „Elie Wiesel”, 
unde au loc anual pelerinaje şi diver-
se alte acţiuni comemorative, cât şi 
Sinagoga, cimitirul din oraş şi cele 
din localităţile arondate. Reuşeşte să 
cultive bune relaţii cu oficialităţile. 

AD MEA vEESRIM!  
Preşedinţi de comunităţi 
nãscuþi în luna noiembrie
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Spectacol regizat  
de Erwin Şimşensohn 

Teatrul „Maria Filotti” din localitate  
a organizat Festivalul „Zile şi Nopţi 
de Teatru la Brăila”, în perioada 13-22 
septembrie 2019. În program a fost şi 
spectacolul „Aniversarea”, de olandezul 
Jeroen Van Den Burg, regizat de Erwin 
Şim şensohn la Teatrul „Mihai Eminescu” 
din Botoşani.

Erwin Şimşensohn, în prezent direc-
tor al Teatrului de Stat din Constanţa, a 

preferat să fie spusă 
complicata poveste a 
familiei care se des-
tramă folosind elemen-
te scenice de impact 
– efecte de lumină şi 
mişcare – şi implicând 
total echipa actori-
cească. Astfel, publicul 
primeşte cu toate sim-
ţurile şocul trădărilor, 
emoţiile pierderii căl-
durii căminului famili-
al, drama şi suferinţa 
copiilor, tristeţea părin-
ţilor, care nu se mai re-

găsesc aşa cum erau, cum se visau să 
ajungă. Naraţiunea teatrală nu ar fi putut 
primi un cadru mai propice, textul piesei 
fiind explicat în mod superlativ de cone-
xiunile scenice astfel încât arta Thaliei a 
fost – prin regia lui Erwin Şimşensohn 
– bine slujită. Spectatorul a plecat cu un 
anume gust, cu întrebări şi cu speranţa 
că va revedea producţii marca Erwin Şi-
mşensohn la Brăila, şi nu numai.

„Jurnalul” lui Mihail Sebastian, 
lansare în limba suedeză

„Jurnal 1935-1944”, al scriitorului 
brăilean Mihail Sebastian (Iosif Hech-
ter), a fost tradus de Inger Johansson 
în limba suedeză. Volumul a fost lansat 
în 7 octombrie 2019 la sediul Federaţi-
ei Comunităţii Evreieşti din Stockholm. 
Traducătoarea prezintă cartea şi auto-
rul, iar actriţa de origine română Adriana 
Savin oferă o lectură din volum.

Evenimentul a avut loc în organiza-
rea Institutului Cultural Român (ICR) 
Stockholm, Federaţiei Comunităţii Evre-
ieşti din Stockholm şi Centrului de Studii 
„Paideia – The European Institute for 
Jewish Studies in Sweden”. 

Prima ediţie „Jurnal 1935-1944” a 
apărut în 1996, la Humanitas. De atunci, 
prin grija comunităţilor evreieşti din Di-
aspora, paginile de memorii ale scriito-
rului, dramaturgului şi eseistului evreu 
român sunt traduse în toate limbile de 
circulaţie şi în multe altele. Mihail Se-
bastian devine astfel un nume în litera-
tura lumii şi o voce care spune mai mul-
te despre o perioadă pe care românii 
au trecut-o, inclusiv în cărţi de istorie, 
aproape sub tăcere – legionarismul, anii 
dinainte de începerea celui de-al Doilea 
Război Mondial. 

ARMANDA FILIPINE

În seara zilei de 12 octombrie 2019, 
între orele 18 şi 21,Templul Israelit din 

Tulcea a fost deschis pentru a fi vizitat 
de către locuitorii oraşului, în cadrul pro-
gramului Noaptea Sinagogilor Deschise. 
Vizitatorii au putut afla detalii din istoria 
evreilor din Tulcea din documentele, 
fotografiile şi exponatele prezentate în 
Muzeul de Istorie a Evreilor din Tulcea, 
care se află în curs de modernizare şi 
completare. 

A fost prima ediţie a Nopţii Sinago-
gilor Deschise, desfăşurată la Templul 
Israelit din Tulcea.

FAIMBLAT  SOLOMON
preşedintele C.E. Tulcea

Deja de câţiva ani, în cadrul Comuni-
tăţii Evreilor Piatra-Neamţ, s-a instaurat 
buna tradiţie a întâlnirilor anuale dintre 
enoriaşii din municipiul de sub Pietri-
cica şi membrii obştii din oraşul de pe 
malurile Ozanei. De astă dată, eveni-
mentul a avut loc duminică, 
22 septembrie. Un microbuz 
cu 16 evrei din Piatra-Neamţ 
s-a deplasat la Târgu-Neamţ, 
unde erau aşteptaţi de local-
nici, dar şi de oaspeţi sosiţi 
din Iaşi şi Statele Unite.

Programul, coordonat de 
şeful Obştii (totodată vicepre-
şedinte al C.E. Piatra-Neamţ), 
Marcel Grinberg, a inclus mai 
întâi o rugăciune comună la 
Sinagoga Meseria şilor din 
Târgu-Neamţ (oficiată de 
Marcel Bergman), urmată de 
prezentarea recent apărutei 
monografii „Evreii din Târgu-
Neamţ. Istoria unei comunităţi” (Editu-
ra Hasefer, 2019), comentată de prof. 

Emanuel Bălan (autor) şi Emil Nicolae-
Nadler (prefaţator şi preşedinte al C.E. 
Piatra-Neamţ). După obişnuita gustare, 
întreaga asistenţă s-a deplasat la cimi-
tirul evreiesc din oraş, unde s-au făcut 
rugăciuni în memoria rudelor dispărute. 

În final, la Restaurantul Belvedere a fost 
servit prânzul. (R.E.)

Reuniunea anuală  
a evreilor nemţeni

Piatra Neamţ
COmuNitAt i

Prezentarea monografiei la 
Târgu-Neamţ (Emil Nicolae şi 

Emanuel Bălan – în picioare, în 
centru, de la stg la dreapta)

Liceenii zălăuani,  
interesaţi de informaţii despre Şoah
Zalău

Bust pentru Carol Feldman tulcea

Comunitatea Evreilor din Zalău a co-
memorat pe 10 octombrie, ca şi celelalte 
comunităţi din ţară, Ziua Holocaustului 
din România. Evenimentul a fost organi-
zat împreună cu partenerii de la Colegiul 
Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian”.

Prelegerea, conţinând informaţii im-
portante despre această pată neagră 
din istoria României, precum şi discuţiile 
deschise cu elevii, au fost 
susţinute de profesoarele 
Rodica Brandusan, Monica 
Rusan şi Adela Lobont.

Elevii au adresat în-
trebări preşedintelui C.E., 
Dan Has, care le-a povestit 
ororile prin care au trecut 
evreii români ucişi în Holo-
caust. Profesorii Colegiului 
au un interes deosebit faţă 
de istoria Holocaustului, 
educând copiii astfel încât 
această tragedie să fie cunoscută. În 
acest scop, prof. Dan Avram organizea-
ză excursii anu ale la Auschwitz pentru 

elevii şi profesorii din judeţ.
C.E. Zalău marchează, tot împreu-

nă cu Colegiul Tehnic „Alexandru Papiu 
Ilarian”, comemorarea victimelor Holo-
caustului  şi pe 27 ianuarie (Ziua Inter-
naţională a Victimelor Holocaustului) şi 
în intervalul 30 mai-10 iunie, când este 
comemorat Holocaustul din Transilvania 
de Nord, teritoriu aflat în acea vreme 

sub administrarea autorităţilor fasciste 
de la Budapesta. 

ALEXANDRA COSTEA 

În ziua de 12 septembrie 2019, Co-
munitatea Evreilor din Tulcea a organi-
zat în Templul Israelit evenimentul inti-
tulat „In Memoriam Carol Feldman”. Au 
participat primarul municipiului Tulcea, 
dr. ing. Constantin Hogea, ec. Victor 
Iancu, manager S.C. Europolis 
Tulcea, Hilda Shefler, israeliană 
originară din Tulcea, venită în ora-
şul natal special pentru acest eve-
niment, membri ai comunităţii şi 
invitaţi.

Preşedintele Comunităţii, Solo-
mon Faimblat, a prezentat pe scurt 
viaţa şi activitatea culturală a lui 
Carol Feldman.

Primarul Constantin Hogea 
a evocat faptul că, în multe din cărţile 
sale, Carol Feldman s-a referit la oraşul 
Tulcea, al cărui „Cetăţean de Onoare” a 
fost. Edilul doreşte acum realizarea unui 
bust al scriitorului, care să fie amplasat 
în rotonda personalităţilor etniilor din 
Tulcea.

Victor Iancu, un foarte bun prieten al 
lui Carol Feldman, a prezentat momen-
te din întâlnirile minunate cu acesta şi a 
depănat multe amintiri plăcute.

În final a luat cuvântul Hilda Shefler, 
şi ea o foarte bună prietenă a lui Carol 
Feldman, care a spus: „Ne-am adunat 
astăzi pentru a aduce un omagiu mo-

dest unui OM printre OAMENI, lui Carol 
Feldman, născut în 1937 la Tulcea, mort 
în Israel, în mai 2019. Actor, regizor, 
conferenţiar de literatură şi teatru idiş, 
publicist şi scriitor de limbă română, idiş 
şi ebraică, el a fost şi realizatorul unor 

programe de radio şi televiziune. A re-
uşit să traducă zeci de piese de teatru, 
să joace şi în două filme, iar, cu acelaşi 
ritm şi entuziasm, să colaboreze la pu-
blicaţiile israeliene de limbă română. 
A tradus în idiş, pentru TES Bucureşti, 
patru piese. În 2004 a devenit membru 
al Uniunii Scriitorilor din România, iar ul-
terior, în 2007, Cetăţean de Onoare al 
oraşului Tulcea, oraşul său natal, mult 
iubit. A interpretat peste 50 de roluri în 
trupe teatrale din România şi Israel, ju-
când alături de cei mai cunoscuţi artişti 
contemporani ai scenei idiş, luând parte 
şi la turnee în America, Africa de Sud, 
Rusia şi Anglia. Mai presus şi mai pre-
sus de toate, a fost un OM de caracter, 
care ne-a părăsit de curând, fără un cu-
vânt de adio.

Adio, Maestre! Ne lipseşti enorm! În 
Rai să-ţi găseşti odihna, Atotmilostivul 
să te adăpostească sub aripile Sale pro-
tectoare şi să păstreze sufletul tău prin-
tre cei pururea vii. AMEN!”

Comunitatea Evreilor doreşte ca în fie-
care an să ne reamintim de Carol Feldman  
într-o astfel de manifestare comemora-
tivă. 

SOLOMON FAIMBLAT

vizitatori nocturni la templul Israelit

Oraşul cu salcâmi  
în  perspectivă literară

Brăila

Inaugurarea 
unei Maţeiva: 

Nea Nelu Lupovici Z.l.  
În Cimitirul Evreiesc din Bacău a 

avut loc ceremonia de inaugurare a mo-
numentului la mormântul unuia dintre 
membrii devotaţi ai comunităţii, fost con-
tabil al CE Bacău, de la a cărui dispariţie 
fizică a trecut un an: nea Nelu Lupovici, 
cum îi spune cu afecţiune preşedintele 
comunităţii băcăuane, Hainrich Brif. 

În luările de cuvânt, au fost sublinia-
te meritele celui plecat dintre noi, golul 
lăsat în sufletele celor care l-au apreciat 
şi îndrăgit, importanţa lui în viaţa comu-
nitară.

Bacău



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 546-547 (1346-1347) - 1 – 31 Octombrie 2019  13

Ziua Naţională de Comemorare a 
Holocaustului din România a fost stabi-
lită pe 9 octombrie pentru că în această 

zi, în 1941, a început deportarea evreilor 
din Bucovina în Transnistria.

În acest context, elevii clasei a IX-a A 
de la Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” 

din Arad au participat la un tur ghidat al 
vechiului cartier evreiesc din oraş, infor-
mează site-ul specialarad.ro. Punctul de 

plecare a fost Piaţa 
Arenei, de unde tinerii 
au plecat spre Palatul 
Steiner, Piaţa Heim 
Domokos (Piaţa Peş-
telui), Sinagoga Orto-
doxă, şcoala evreias-
că (fosta Şcoală Gim-
nazială „Ştefan Cicio 
Pop”), Teatrul Hirschl 
şi Piaţa Avram Iancu. 
A fost o altfel de lecţie 
de istorie.

Ghidul Adelina 
Stoenescu, muzeograf la Complexul 
Muzeal Arad, a oferit elevilor informaţii 
despre Comunitatea Evreilor din Arad, 
Holocaustul din România, contribuţia 
evreilor la dezvoltarea Aradului, tradiţii, 
obiceiuri şi cultură evreiască. Elevii au 
fost însoţiţi de prof. Codruţa Vasilescu, 
prof. Oana Olariu şi prof. Cosmin Julan.

Nicolae Cajal,  
omagiat la centenarul naşterii  

de universitatea de vest „vasile Goldiş” 

Elevii Liceului „Iuliu Moldovan”  
au vizitat cartierul evreiesc

Noaptea Sinagogilor

Gânduri despre un drag prieten – LIvIu MOSCOvICI

Kadiş  şi 
El Male Rahamim 

rostite în cimitirele 
evreieşti

Pe 2 octombrie 2019, după Roş Ha-
şana şi înainte de Yom Kipur, întreaga 
comunitate evreiască din Oradea a fost 
convocată de către prim-rabinul Shra-
ya Kav, pentru ca familiile evreieşti să 
viziteze mormintele celor dragi, înmor-
mântaţi în 
C i m i t i r u l 
Neolog şi 
în cel Or-
todox din 
oraş.

Ac t i v i -
tatea re-
l i g i o a s ă 
a m i n t i t ă 
este o tra-
diţie anu-
ală în co-
munitatea 
n o a s t r ă , 
din respect 
pentru le-
gătura dintre viaţă şi moarte. În prezen-
ţa prim-rabinului, însoţit de preşedintele 
CEO, Felix Koppelmann, şi de bărbaţii 
care asigură minian-ul s-au rostit în co-
lectiv  rugăciunile specifice, în memoria 
persoanelor dragi care nu mai sunt prin-
tre noi.

Pentru a fi solidari şi pentru a nu ne-
glija familiile mai îndepărtate, pe 3 oc-
tombrie ritualul celor două rugăciuni a 
continuat în acelaşi context şi sub ace-
eaşi formă, prin organizarea  vizitelor la 
cimitirele din provincie. (D.B.)

Arad

Iaşi

tecuci

Oradea

Conducerea Universităţii, a Centrului 
de Studii Iudaice „Academician Nicolae 
Cajal”, Comunitatea Evreilor din Arad, 
cadre didactice, personalităţi din lumea 
medicală arădeană, studenţi şi invitaţi 
l-au omagiat, pe 1 octombrie, la împlini-
rea a 100 de ani de la naştere, pe acad. 
Nicolae Cajal, unul dintre fondatorii Fa-
cultăţii de Medicină din Arad, fost preşe-
dinte al FCER. Au fost depuse jerbe la 
bustul academicianului, aflat în faţa Si-
nagogii Ortodoxe.

Ionel Schlesinger, preşedintele CE 
Arad, şi prof. univ. dr. Marius Grec, di-
rectorul Centrului de Studii Iudaice, au 

evocat personalitatea celui care a fost 
Nicolae Cajal. Ei au vorbit, printre altele, 
despre organizarea de către Universi-
tate în 2015, la Sinagoga Neologă din 
Arad, a simpozionului naţional „Acade-
mician Nicolae Cajal - fondatorul imuno-
logiei moderne din România”. Tot atunci 
a fost dezvelit şi bustul academicianului. 
Cei doi vorbitori au ţinut să sublinieze, 
alături de realizările ştiinţifice ale acad. 
N. Cajal, calităţile sale umane, apreciate 
de toţi cei ce l-au cunoscut. (După coti-
dianul online arădean „Europeanul”).

(E.G.)

Evenimentul intitulat „Noaptea Sina-
gogilor deschise”  nu putea trece neob-
servat la Tecuci. Aceasta, cu atât mai 
mult cu cât la Tecuci am marcat conco-
mitent patru evenimente.

Astfel, sâmbătă, 13 octombrie 2019, 
o mare parte dintre membrii comunităţii, 
alături de numeroşi membri simpatizanţi, 
au ţinut să fie prezenţi la sinagoga tecu-
ceană pentru comemorarea  Zilei Holo-
caustului în România. În al doilea rând, 
trebuia sărbătorită apropierea Sucotului, 
numeroase fructe fiind expuse pentru vi-
zitatori. În al treilea rând, am reuşit să 
inaugurăm cu această ocazie o nouă 
instalaţie de proiecţie de filme şi sonori-
zare. Un alt punct pe care l-am dorit a fi 
cunoscut a fost încercarea de realizare 
a unui modest muzeu, toate acestea cu 
ocazia evenimentului intitulat „Noaptea 
Sinagogilor“.

După ce preşedintele comunităţii, Ian-
cu Aizic, a urat bun venit participanţilor, a 
solicitat publicului să se ridice în picioare 
pentru a asculta Imnul României şi Imnul 
Israelului. S-a trecut apoi la prezentarea 
unor obiecte şi documente din perioada 
1930-1980 care au aparţinut comunităţii, 
publicul fiind interesat mai ales de obiec-
tele de cult din vechime. 

A fost apoi rândul îndrăgitului solist 
tecucean Arun Durancea, reprezentant 
al etniei rome. El a prezentat patru me-
lodii care au stârnit ropote de aplauze, 
dar şi dorinţa de a reveni şi cu alte ocazii 

în mijlocul nostru, propunere acceptată 
cu plăcere de interpret.

În continuare, profesorul Ştefan An-
dronache, cunoscut istoric al oraşului şi 
apropiat al comunităţii, decorat cu Meda-

lia „Prieten al Comunităţii”, care, împre-
ună cu Aurel Pisaroglu, un alt membru 
simpatizant, au prezentat „Tecuciul de 
altădată şi de astăzi prin intermediul căr-
ţilor poştale”. Prof. Andronache a oferit 
şi o serie de informaţii despre unele clă-
diri tecucene. În continuare, el a amintit 
cum l-a cunoscut pe regretatul Avram 
Goldstein Goren, cel care a contribuit 
substanţial la renovarea sinagogii. Prof. 
Andronache a vorbit apoi despre Holo-
caust, prezentând un film cu lagărul de 
la Auschwitz, dar şi „Lista lui Schindler”. 

Reprezentanţii presei tecucene au 
mediatizat cele patru evenimente.

IANCU AIZIC

Trecut-au anii... 
De curând, s-au împlinit 10 ani de la grăbita trecere în lu-

mea umbrelor a dragului şi nepreţuitului prieten Liviu Mosco-
vici. Îmi amintesc de ultimele noastre discuţii telefonice. Era 
mereu dornic să afle noutăţi din Iaşi, oraşul în care s-a născut 
în septembrie 1935. Aici a absolvit Liceul Naţional şi apoi, în 
anul 1957, Facultatea de Filologie-Istorie-Filosofie din cadrul 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. 

La terminarea facultăţii, s-a format în profesie la Biblioteca 
judeţeană „Gh.Asachi” din Iaşi, acumulând cunoştinţe temei-
nice şi afirmându-se prin scrieri în revistele de specialitate. A 
fost şeful Serviciului bibliografic, vicepreşedinte al Asociaţiei 
Bibliotecarilor din bibliotecile de stat din România, redactor-
şef al revistei „Biblos”, editată de Biblioteca Universitară „Mi-
hai Eminescu” din Iaşi.

În cadrul Bibliotecii „Gh. Asachi” a pus bazele cercului „Pri-
etenii muzicii”, unde a colaborat cu prof. univ. George Pascu 
şi cu mulţi alţi muzicologi ieşeni şi unde zeci de generaţii de 
elevi şi studenţi au învăţat, şi mai învaţă încă şi astăzi, să în-
drăgească şi să aprecieze muzica simfonică. 

A organizat şi condus Salonul literar de carte, în cadrul că-
ruia au fost lansate şi o serie de cărţi ale unor cunoscuţi scrii-
tori de limbă română din Israel. 

Dintre volumele care i-au purtat semnătura, amintim câte-
va: „Imn Femeii” (Editura Eminescu, Bucureşti), „Iubire, tainică 
lumină” (antologie de lirică românească şi universală), „Scri-
itori ruşi în limba română” (bibliografie), „Reconstituirea bibli-
otecii familiei scriitorului C. Negruzzi”, Ghiduri ale bibliotecilor 
ieşene etc.

După ce a făcut Alia, trecând peste dificultăţile inerente 
clitării, Liviu Moscovici şi-a continuat cercetările în domeniul 
istoriei şi criticii literare şi a devenit un fervent publicist ce a 
susţinut o interesantă rubrică săptămânală la ziarul „Viaţa  
noastră”. 

După decesul lui Liviu, soţia sa Gabi a publicat un volum  
intitulat „Meridiane jurnalistice”, care adună între coperţi o mică 
parte din strădaniile sale publicistice găzduite de-a lungul ani-
lor în paginile ziarului „Viaţa noastră”. Această carte este un 

omagiu celui pe care prietenii şi colegii îl numeau „omul-car-
te” şi care, după spusele scriitorului ieşean Valentin Talpalaru: 
„Cu siguranţă, postul de bibliotecar al Edenului cărţilor este 
ocupat acum. Nu se poate să-l căutăm pe Liviu Moscovici în 
altă parte. Pentru că nu ştiu, în răgazul pe care am avut bu-
curia să-l petrec alături de el, să fi rezistat mai mult de zece 
minute fără să abată discuţia, oricare va fi fost ea, către carte. 
În cele mai varii ipostaze ale ei, ipostaze pe care le cunoştea 
ca nimeni altul”.

Într-un interviu acordat ziaristului şi scriitorului I. Ştiru, în 
anul 2008, Liviu încerca să definească legătura sa indestructi-
bilă cu cartea: „Cred că pasiunea pentru carte este un dar, un 
dar ca oricare altul…Cartea este o poveste de o viaţă, căreia 
i-am închinat toate gândurile mele…Cartea reprezintă una din 
preocupările centrale ale vieţii mele…”.

La lansarea „Meridianelor jurnalistice”, la Biblioteca Jude-
ţeană „Gh. Asachi” din Iaşi, cercetătorul Leon Eşanu, depă-
nând amintiri despre prietenia ce l-a legat de Liviu, încă din 
anii studenţiei, despre colaborările dintre ei pe linie profesio-
nală şi publicistică, povestea cu multă emoţie: „Liviu Mosco-
vici, prin întreaga sa activitate profesională s-a identificat cu 
această «CASĂ a CĂRŢII» care este biblioteca, viaţa sa a 
fost mereu CARTEA, iar publicul cititor a fost pentru el cel mai 
de preţ trofeu…Ştiinţa de a citi, condiţia lecturii moderne au 
însemnat pentru el un univers deschis, capabil de noi interpre-
tări, de noi semnificaţii”. 

În articolele sale, Liviu a descris cu nostalgie importanta 
comunitate evreiască din copilăria şi tinereţea sa şi se bucura 
să constate că în mica comunitate de astăzi pulsează încă o 
viaţă culturală direcţionată spre păstrarea identităţii iudaice şi 
spre conservarea vestigiilor unui trecut multisecular evreiesc 
pe aceste meleaguri.

Rândurile mele se doresc a fi un modest omagiu adus jur-
nalistului şi omului de cultură Liviu Moscovici, care prin tot ce 
a scris a celebrat cartea şi slova românească, dar, mai presus 
de toate, OMULUI şi PRIETENULUI a cărui amintire va dăinui 
mereu în inima mea.

MARTHA EŞANU

vizita unui grup de elevi  
la templul Israelit 

tulcea

Templul Israelit din Tulcea a fost vizi-
tat de elevi din clasa a XII-a de la Lice-
ul de Arte din oraş. În calitate de ghid, 
preşedintele Comunităţii, ing. Solomon 
Faimblat, a prezentat un scurt istoric al 
evreilor tulceni şi din împrejurimi, invi-
tându-i pe elevi să participe la reinau-
gurarea Muzeului de Istorie a Evreilor 
din Tulcea, în prezent aflat în curs de 
modernizare şi completare cu expona-

te, fotografii şi documente. Vorbitorul a 
explicat, de asemenea, semnificaţia co-
memorării Zilei Holocaustului în Româ-
nia, care are loc anual pe 9 octombrie, 
prezentând suferinţele îndurate de po-
pulaţia evreiască din România între anii 
1939-1944.

SOLOMON FAIMBLAT
preşedintele CE Tulcea 

COmuNitAt i
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Tradiţia merge mai departe  
cu ajutorul tehnologiei

La iniţiativa directorului JDC Româ-
nia, Israel Sabag, şi cu sprijinul Federa-
ţiei Comunităţilor Evreieşti din România, 
membri din mai multe comunităţi evre-
ieşti din ţară au putut participa, în ace-
laşi timp, la o discuţie cu rabinul David 
Levin-Kruss, din Ierusalim, în cadrul 
unei noi ediţii Ibaneh.

La JCC Bucureşti, membrii comuni-
tăţii au fost invitaţi la această conferinţă 

live, în care au avut ocazia să adreseze 
întrebări rabinului din Ierusalim, dar şi la 
un bufet de Roş Haşana, alături de po-
veşti specifice sărbătorii.

„Mi se pare un lucru miraculos ce fa-
cem noi acum... eu de aici din Ierusalim, 
iar voi, din mai multe oraşe ale Români-
ei, suntem împreună, live pe Facebook. 
Iar asta ne dă ocazia să facem cu toţii 
ceea ce ne-am propus, chiar dacă sun-
tem în locuri diferite.

Vom citi şi vom comenta astăzi două 
poveşti evreieşti celebre, scrise în anii 
1800, atunci când literatura idiş începea 
să devină cunoscută”, a spus rabinul în 
deschidere. 

Directorul JCC Bucureşti, Adrian Gu-
eron, a salutat toţi membrii comunităţi-
lor din celelalte oraşe, cu o urare de an 

nou bun, deschizând astfel şi activităţile 
JCC-urilor. Apoi a dat citire celor două 
poveşti evreieşti: Un scandal de Yom 
Kippur, de Şalom Alehem, şi Dacă nu 
mai sus, de I.L. Peretz.

A urmat interpretarea rabinului David 
Levin-Kruss şi o dezbatere pe margi-
nea celor două texte, cu întrebări veni-
te de la cei care au urmărit live eveni-
mentul.

În finalul întâlnirii, Israel Sabag s-a 
alăturat conferinţei live şi a mulţumit ra-
binului David Levin-Kruss pentru analiză 
şi dezbatere, dar şi tuturor celor impli-
caţi în eveniment. „Nu există un slogan 
mai bun pentru începerea acestui nou 
an decât acesta: aducem evreii împre-
ună cu ajutorul tehnologiei”, a mai spus 
vorbitorul.

Din viitorul apropiat
Mai multe generaţii de evrei au trecut 

pragul Centrelor Comunitare Evreieşti, 
fie că este vorba de Bucureşti, Oradea, 
Iaşi, Timişoara, Botoşani ori Cluj-Napoca. 
După mii de lumânări de Şabat ori Ha-
nuca aprinse împreună, după cele pes-
te 150 de tabere, nenumărate sărbători, 
cursuri, evenimente, iată că a sosit mo-
mentul maturităţii: Centrele Comunitare 
Evreieşti marchează „JCC Bar Mitzva”.

Ceremonia şi evenimentul ce vor 
avea loc la Bucureşti, miercuri, 6 no-
iembrie 2019, marchează nu numai fru-
moasa vârstă, ci dau şi startul unei noi 
perioade de viaţă comunitară evreiască.

Mazal Tov JCC! L’chaim!
ADRIAN GUERON

Pagină coordonată de 
GEORGE GÎLEA

JCC  
BuCureşti

rOMÂNiA

Muzică, dans şi gastronomie 
tradiţionale

Festivalul Etniilor din Timişoara s-a 
mutat în acest an în plin centrul oraşu-
lui, mesajul municipalităţii demonstrând 
că această coexistenţă paşnică, atât de 
emblematică pentru urbea de pe Bega, 
nu este doar declarativă. Toate grupările 
etnice care vieţuiesc în această zonă a 
ţării au adus tot ce au mai reprezentativ 
în domeniul muzicii, dansului, gastro-
nomiei. Timişorenii au primit cu interes 
această manifestare, bucurându-se de-

opotrivă de latura culturală, şi de sarma-
le, gulaş, dulciuri specifice etc. Comuni-
tatea Evreilor este, an de an, prezentă 
la acest eveniment. Corul Şalom, con-
dus de Alexandru Fisher, a oferit, şi de 
această dată, un program complex, care 
a trecut prin trei limbi – română, ebraică 
şi idiş – şi a adus inflexiuni şi melodii de 
diferite influenţe. Mierea şi merele, hala 
de Şabat şi de sărbători, vinul din Israel 
au fost consumate cu voie bună şi „cu 
mare spor” la standul comunităţii.

Celebrând „vârsta de aur”
Ziua Vârstnicului este evenimentul 

pe care Iudith Hirschl, coordonatoarea 
programelor pentru pensionari din ca-
drul Comunităţii Evreilor din Timişoara, 
îl pregăteşte cu multe luni înainte. Unde 

să aibă loc? Va avea suficient buget? 
Ce surprize le-ar plăcea participanţilor? 
Cum să fie o atmosferă plăcută? Sunt 
întrebări care revin, dar care se risipesc 
atunci când apare satisfacţia faptului că 
programul este un adevărat succes. În 
acest an, o primire extraordinară pen-
tru cei aproape 50 de membri ai „ge-
neraţiei de aur” a fost făcută de familia 
Löwinger din Buziaş. Numele doamnei 
Dorina şi al lui Alexandru Löwinger re-
vin constant în scrierile noastre. Poar-
ta micului Paradis floral în care îşi duc 
existenţa este mereu deschisă mem-
brilor comunităţii. Preparate delicioase 
i-au aşteptat pe participanţi, care vin cu 
mare plăcere în ospeţie. Daruri, tort şi 
mai ales voie bună au dominat aceas-
tă întâlnire atât de aşteptată. Dansul, 
veselia şi eleganţa nu sunt doar atribu-

tele tinereţii, iar „echipa” pensionarilor 
timişoreni a demonstrat-o cu prisosinţă! 
Participanţii au ştiut să se bucure de 
vremea bună, de pădurea răcoroasă din 
preajmă dar, mai ales, de faptul că s-au 
aflat împreună într-o tihnită duminică de  
septembrie. 

LUCIANA FRIEDMANN

JCC  
tiMişOArA

Planuri pentru noi proiecte  
şi întâlniri

În prima zi de toamnă, la JCC Iaşi 
a avut loc festivitatea de deschidere a 
Anului JCC şi lansarea programului de 
activităţi pentru următoarele luni, un pri-
lej de a aduce împreună aproape 60 de 
prieteni ai JCC Iaşi.

Directorul JCC Iaşi, Albert Loznea-
nu a făcut un bilanţ al celor 10 ani care 
au trecut de la deschiderea Centrului la 

Iaşi, subliniind rolul important jucat de 
acesta în viaţa comunităţii şi a oraşului.

Presedintele C.E. Iaşi, ing. Abraham 
Ghiltman, a vorbit despre proiectele ac-
tuale şi de viitor ale Comunităţii, reite-
rând sprijinul pe care aceasta îl acordă 
JCC Iaşi pentru buna desfăşurare a acti-

vităţilor, iar Benjamina-Ides Vladcovschi 
a prezentat programele naţionale ale 
JCC, precum şi acţiunile programate de 
JCC Iaşi în perioada următoare.

În încheiere, Martha Eşanu, coordo-
natoarea „Yachad” - Activitate de Cult a 
amintit buna colaborare cu JCC, după 
care a evocat o serie de personalităţi ar-
tistice evreieşti ieşene care au avut un 
rol important în viaţa culturală a oraşului. 
În continuare, cei prezenţi au participat 
la un cocktail şi au urmărit un recital de 
melodii tradiţionale, susţinut de cunos-
cutul solist ieşean Ştefan Pintilie.

Alături de celelalte Centre Comunita-
re din ţară, şi JCC Iaşi a participat la pro-
gramul national Ibaneh – aprofundare a 
cunoştinţelor în iudaism – organizând, 

pentru cei interesaţi, urmărirea  trans-
misiunii live din Ierusalim a prelegerii 
susţinute de Rabin David Levin-Kruss, 
director pentru Educaţie Evreiască al 
JDC Europa.

Sinagoga Mare s-a dovedit a fi ne-
încăpătoare pentru cei care, cu bucurie 
şi emoţie, au dorit să participe la slujba 
religioasă de Roş Haşana, oficiată de 
Rabinul Yehoshua Aharonovich şi de 
Albert Lozneanu şi să asculte sunetul 
pătrunzător al şofarului. 

După ceremonia religioasă a urmat 
masa festivă organizată la Restaurantul 
Ritual al Comunităţii, unde au fost servi-
te mâncăruri specifice, alături de tradiţi-
onalele honeikleikeh şi mere şi rodii cu 
miere.                           SILVIAN SEGAL

Şana Tova, tuturor evreilor!
Am început în forţă luna septem-

brie cu planificarea cu succes a primei 
ediţii a Festivalului Şalom Ierusalim la 
Oradea. În acest sens, pe 1 septembrie 
am onorat invitaţia Comunităţii Evreieşti 
din Timişoara, aflaţi şi ei la prima ediţie, 
pentru a fi solidari şi totodată pentru a 
ne familiariza cu organizarea şi desfăşu-
rarea evenimentului.

În această lună am reluat bine cu-
noscutele activităţi de Talmud Tora, ivrit 
şi engleză cu tânăra generaţie, dar şi în-
tâlnirile de socializare ale generaţiilor de 
aur şi de mijloc.

Membrii generaţiei de aur sunt cei 
mai activi, investindu-şi timpul liber şi 
energia în jocuri de societate, activităţi 

de socializare, activităţi culturale şi recre-
ative. Cum s-a obişnuit la fiecare sfârşit 
de lună, la JCC Oradea sunt sărbătorite 
zilele de naştere ale membrilor, când le 
urăm tuturor sărbătoriţilor Mazal Tov şi 
viaţă lungă.

Comunitatea noastră îşi păstrează 
spiritul ospitalier şi continuă să ţină por-
ţile deschise tuturor vizitatorilor veniţi 
din toate colţurile lumii, interesaţi de lă-
caşul de cult, cultura şi religia mozaică. 

Pe 15 septembrie, organizatorii festi-
valului evreiesc Şalom Iersualim au mo-
bilizat întreaga comunitate şi simpatizan-
ţii să se implice voluntar în desfăşurarea 
evenimentului, pentru a oferi publicului 
larg orădean o privire cât mai amplă asu-
pra culturii şi obiceiurilor iudaice.

Pe 19 septembrie s-a desfăşurat 
examinarea membrilor de către trei ra-
bini ai Tribunalului Rabinic din Gush Et 
Zion din Israel. Pentru modulul de con-
vertire la iudaism, prim-rabinul Shraya 
Kav i-a pregătit intens şi cu sârguinţă, 

atât practic, cât şi teoretic, pe toţi cei 
care s-au prezentat în faţa comisiei de 
examinare şi care au avut succes, fapt 
îmbucurător atât pentru ei, cât şi pentru 
întreaga  comunitate.

Ziua de 22 septembrie a fost mar-
cată de programul naţional Ibaneh, re-
prezentând cea de a treia sesiune de 
aprofundare a cunoştinţelor în iudaism. 

Sesiunea live susţinută de directorul 
educaţional al JDC Europe, rabinul Da-
vid Levin-Kruss, i-a încântat pe partici-

panţi, iar directorul JDC România, Israel 
Sabag, a adresat un mesaj pozitiv, cu 
urări de Roş Haşana, tuturor comuni-
tăţilor care au luat parte la ediţia live a 
acestui program. JCC Oradea i-a invitat 
pe cei prezenţi în sala festivă pentru a 
gusta deliciosul bogracs la ceaun, pre-
gătit special pentru această acţiune.

La serviciul religios din ajunul Roş 
Haşana, condus de prim-rabinul Shraya 
Kav, au luat parte peste 100 de enoriaşi, 
asa cum prevăd religia, tradiţia şi obice-
iurile culturii iudaice. Ceremonia religi-
oasă a fost urmată de masa tradiţională, 
care i-a încântat pe cei prezenţi şi le-a 
oferit speranţa unui nou an mai dulce şi 
mai prosper.

A urmat, pe 30 septembrie, al doilea 
Seder de Roş Haşana, inclusiv procesi-
unea religioasă aferentă, iar spre seară 
au revenit enoriaşii, cu mic, cu mare, 
pentru a continua, în spiritul sărbătorii.

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/gro-

ups/jcciasi

JCC ORADEA
Str. Mihai Viteazu 4

Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/JccO-

radeaEvenimente

JCC ŞTIRI DESPRE
Centrele Comunitare Evreieşti

JCC TIMIŞOARA
Str. Gh. Lazăr 5

Telefon: 025.620.16.98
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al Poliţiei Legionare, o fostă casă evre-
iască (Casa Haim, din str. Regina Maria, 
nr. 40), în garajul şi closetul instituţiei. 
Evreii au fost acuzaţi că au lipit afişe co-
muniste şi antilegionare în noaptea cu-
tremurului, că au tipărit ziare comuniste 
în pivniţele caselor, că deţineau aparate 
de emisie-recepţie, că au primit bani de 
la Moscova, că au făcut sabotaj etc. 

Legionarii, printre care se afla şi un 
copil de 12 ani înarmat cu două pistoa-
le, se distrau, afirmând că „în seara asta 
jumulim gâşte” sau „omorâm porci”, şi 
ameninţau că îi vor fierbe pe evrei în 
cazane. Unii evrei au fost loviţi în gură 
până li s-au rupt dinţii şi apoi au fost puşi 
să-i înghită. Cei mai mulţi au fost bătuţi 
cu armele, cu bâtele sau cu vâna de bou 
peste cap, peste testicule, la tălpi şi în 
alte părţi dureroase. Unii au fost spân-
zuraţi cu capul în jos, alţii electrocutaţi, 
alţii tăiaţi cu sabia. Peste cei închişi în 
closet, legionarii au urinat, spunând că 
acolo e locul cu „periculoşi” sau cu „si-
nucigaşi”. 

Cei care au supravieţuit torturilor au 
rămas cu sechele pentru restul vieţii, 
psihice şi fizice. În timpul violenţelor, le-
gionarii au consumat sistematic alcool. 
Cu o zi înainte de masacru, o echipă de 
10-12 legionari au organizat un ritual 
în care ţineau revolvere şi cuţite încru-
cişate şi rosteau jurăminte şi rugăciuni. 
Evreilor li se citeau documente acuza-
toare fictive sau obţinute sub tortură, iar 
un tribunal legionar ad-hoc a pronunţat 
condamnarea la moarte a câtorva, cu 
executare în aceeaşi zi. 

Cei închişi în closet au fost transpor-
taţi cu maşinile la marginea localităţii şi 
executaţi. Astfel, în noaptea de 27 spre 
28 noiembrie 1940, au fost omorâţi 11 
evrei, inclusiv tânărul rabin Friedman 
(care a fost găsit cu capul sfărâmat şi 
barba smulsă), şi doi comisari creştini, 
consideraţi vinovaţi pentru persecutarea 
legionarilor. O parte dintre cadavre au 
fost găsite aruncate la marginea oraşu-
lui, în pădurea Strejnicului (unde a fost 
împuşcat şi Iorga), altele au fost mân-

cate de animale. Supravieţuitorii au fost 
eliberaţi sub ameninţarea să nu reclame 
ce au păţit. Toţi evreii au fost jefuiţi, iar 
de la unul dintre ei a fost furată o mare 
sumă de bani. 

În Cimitirul Evreiesc din Ploieşti, 
am identificat mormintele individuale a 
şase dintre victime (Iosif Avram, Iancu 
M. Steinberg, Max Mendel Strul, Smil 
Smilovici, Harry Iosepovici, Chaim Iosef 
Margulius). Unul dintre monumentele 
funerare din zonă este prăbuşit şi este 
posibil să fie locul mormântului altei sau 
altor victime ale masacrului. 

În memoria victimelor, este în avută 
în vedere instalarea unei plăci memo-
riale în Cimitir, care să amintească de 
suferinţa evreilor ploieşteni în vremea 
guvernării legionare.

ADRIAN CIOFLÂNCĂ

Prin cercetarea fondurilor de arhivă 
noi de la CNSAS, ies la iveală detaliile 
unui masacru petrecut la Ploieşti, în no-
iembrie 1940, care este puţin cunoscut 
în istoriografie şi practic necunoscut în 
spaţiul public. Iată faptele aşa cum re-
zultă din câteva sute de pagini de docu-
mente inedite. 

În timpul masacrului de la Penitenci-
arul Jilava din noiembrie 1940 – în care 
legionarii au ucis 64 de foşti demnitari 
(între care generalul Gheorghe Argeşa-
nu, fost prim-ministru, Victor Iamandi şi 
Gabriel Marinescu, foşti miniştri), foşti 
conducători ai Serviciului Secret (Mi-
hail Moruzov şi Nicolae zis Nicky Ştefă-
nescu), foşti comandanţi ai Jandarme-
riei, poliţişti şi jandarmi, care fuseseră 
arestaţi în urma investigaţiilor unei Co-
misii speciale de anchetă „a principali-
lor vinovaţi de prigoana împotriva le-
gionarilor” – s-a produs şi un masacru 
antisemit la Ploieşti, trecut sub tăcere, 
atunci şi mai târziu. De reţinut că legio-
narii care i-au asasinat pe Nicolae Iorga 
şi pe Virgil Madgearu, tot atunci, prove-

neau tot de la Ploieşti, printre aceştia  
numărându-se cel puţin o persoană (Tu-
dor Dacu) implicată şi în crimele de la 
Ploieşti.

Cutremurul din 10 noiembrie 1940 
(7,4 grade pe scara Richter) a avut un 
efect neaşteptat: a stârnit o psihoză an-
tisemită în mai multe oraşe. La fel ca în 

Evul Mediu, evreii au 
fost acuzaţi că au pro-
vocat cutremurul prin 
faptul că au făcut ru-
găciuni care au provo-
cat urgia. Legionarii au 
profitat de deteriorarea 
unor sinagogi în tim-
pul cataclismului şi au 
continuat distrugerile, 
pentru a împiedica uti-
lizarea lor. Era o copie 
autohtonă a Nopţii de 
Cristal şi o prefaţare a 
pogromului de la Bucu-
reşti. Violenţa împotriva 
clădirilor a continuat cu 
violenţa împotriva oa-
menilor.  

La Ploieşti, legiona-
rii au început prin a distruge, în octom-
brie 1940, efigii ale unor personalităţi 
evreieşti, iar după cutremur s-au pornit 
împotriva sinagogilor, distrugând două 
temple, şi a enoriaşilor. Chiar pe 10 
noiembrie, numeroşi legionari, localnici 
sau veniţi din alte părţi şi cazaţi în case 
confiscate de la evrei, au năvălit în sina-
goga rabinului David Friedman, unde au 
maltratat şi reţinut zeci de persoane, sub 
acuzaţia că acolo se desfăşura o şedin-
ţă comunistă. 

Reţinerile ilegale au continuat şi în 
zilele următoare, peste 70 de persoane 
(între care şi trei femei) fiind ridicate de 
acasă, de pe stradă, din cafenele. Toţi 
aceştia au fost interogaţi, torturaţi, extor-
caţi, timp de 19 zile, la un aşa-zis sediu 

Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

Detaliile unui masacru puţin 
cunoscut: Ploieşti, noiembrie 1940

#MICER EDuCAŢIONAL Papirene Kinder/ Copii de hârtie 
Mă uit la fotografii şi vorbesc singu-

ră: / Copii de hârtie am pe pereţi. 
Copii de hârtie – mâna mi se rupe./  

Hârtie sunt acum cei care sunt carnea şi 
sângele meu. 

Mă plâng, strig şi ţip în van. / Ce simt 
bucăţelele de hârtie? / Copii de hârtie 
am pe pereţi...

 (Versuri de Morris Rund, compozitor 
David Meyerowitz, traducere după ver-
siunea engleză – A.Tudorancea; textul 
integral în idiş, engleză şi ivrit, http://
www.nizzathobi.com/papirene_kinder.
htm.)

Acest montaj de fotografii şi cântece 
idiş, înscris la Noaptea Albă a Galeriilor 
din 11 octombrie 2019, este organizat 
de TES şi  FCER, prin CSIER şi MICER, 
în amintirea deportărilor în Transnistria, 
care au început pe 9 octombrie 1941, şi 
în strânsă legătură cu piesa „Dumneze-
ul răzbunării”, jucată în seara zilei de 11 
octombrie 2019. 

Copiii de hârtie – umbrele celor 
care au plecat –  sunt reprezentări ale 
copilăriei/ familiei, fotografii care ajung 
să fie prezenţe prin valoarea lor senti-
mentală. Un caz special se referă la co-
piii Holocaustului, fie că este vorba des-
pre cei care au murit, fie că este vorba 
despre cei care au supravieţuit, dar au 
rămas orfani. Fotografii, lumini şi umbre 
ale unor lumi trecute, fragmente de via-
ţă. Aceste fotografii au o viaţă şi trăiesc 
atâta vreme cât cineva te iubeşte, cât 
cineva ţine minte numele tău. 

Aurel Bauh (1900-1964), fotograf 
evreu foarte valoros şi prea puţin cu-
noscut, din păcate, are o colaborare 
cu Joint  în perioada anilor 1946-1947 
pentru a documenta ajutoarele oferite în 
special copiilor evrei orfani şi taberele în 
care aceştia au fost, uşor-uşor, readap-
taţi la vârsta copilăriei. Fotografiile lui 

Bauh, empatizează cu suferinţa lor, dar 
în acelaşi timp o şterge, aducându-ne 
fotografii profunde ale copilăriei şi mai 
ales prenumele lor, scrise pe fiecare 
print. Sunt lucrări foarte puţin cunoscute 
ale fotografului, dar al căror subiect este 
extrem de emoţionant.

Montajul Papirene Kinder îşi doreşte 
să fie o punte între trecut şi prezent. De 
aceea vă invităm să aduceţi un ursuleţ 
în memoria copiilor care şi-au pierdut 
copilăria în timpul Holocaustului. Ju-
căriile vor fi donate copiilor orfani, aflaţi 
sub protecţia DAGSPC Bucureşti. 

Curator şi text expo: Anca Tudorancea
Concept:  Anca Tudorancea, 

Carmen Ioviţu.

Mărturii despre orfanii Holocaustului 
Fotografie semnată Aurel Bauh (1946, 1947) 

din Arhiva CSIER

Muzeul de Istorie şi Cultură a Evrei-
lor din România „Dr. Nicolae Cajal” invi-
tă copiii la o vizită plăcută şi instructivă

Poveştile păunului de aur despre 
Sărbătorile evreieşti

Vă invităm la un nou proiect al Mu-
zeului de Istorie şi Cultură a Evreilor din 

România „Dr. Nicolae Cajal” dedicat ce-
lor mai mici vizitatori (5-2 ani) şi anume 
ateliere de poveşti despre sărbătorile 
evreieşti. Păunul de aur, povestitorul 
nostru, va folosi teatrul de umbre pentru 
a le explica celor mici poveştile dulci ale 
Roş Haşana, poveştile corturilor ferme-
cate de Sucot, magia poeziei şi cânte-
celor inspirate de Iţic Manger, poveştile 
Lunii sau miracolul Luminii de Hanuca.  
În fiecare atelier, care durează o oră şi 
jumătate, copiii vor fabrica figurine, vor 
descoperi şi interpreta poveşti  şi, desi-

gur, vor primi fructe şi dulciuri pentru ca 
fiecare experienţă să fie dulce. 

Ciclul s-a deschis pe 6 octombrie, cu 
atelierul Poveşti de Roş Haşana - Fru-
moasa rodie şi dulcea miere.

Programul atelierelor, 2019: 
• Corturile din deşert: 20 octombrie, 

ora 10-12, MICER, 
strada Mămulari 3 
şi vizita la Sinagoga 
Mare, str. V. Adama-
che 11: Poveşti de 
Sucot

• Povestea pău-
nului de aur şi a lui Iţic 
Manger: 10 noiem-
brie, ora 10-12, Tea-
trul Evreiesc de Stat, 
Str. Iuliu Barasch 15

• Binecuvântarea 
lunii: 24 noiembrie, 
ora 10 -12, MICER, 
strada Mămulari 3 

• Poveste de Ha-
nuka. Miracolul lumi-
nii: 8 decembrie, ora 
10-12, MICER, strada 
Mămulari 3 

Toate detaliile şi 
eventualele schim-

bări vor fi anunţate pe pagina de 
Facebook a MICER (MICER oficial), 
unde se vor face şi rezervări pentru 
participare (15 – 20 de participanţi).

Echipa proiectului: Bruno Mastan, 
artist marionetist şi povestitor; Carmen 
Hannah Ioviţu, coordonator; Anca Tu-
dorancea, consultant; Felicia Waldman, 
consultant.

Vă aşteptăm cu drag la poveştile 
Muzeului!

Echipa MICER

Iată lista evreilor ucişi la Plo-
ieşti: 

DAVID FRIEDMAN, rabin, 42 de 
ani, str. Municipală nr. 4

IOSIF AVRAM, student, 25 de ani, 
str. C. Spirescu nr. 25

IANCU M. STEINBERG, cafegiu, 
invalid de război

MAX MENDEL STRUL, frizer, 19 
ani, str. Malul Roşu nr. 42

SMIL SMILOVICI, ambulant (co-
vrigar), 49 de ani

HARRY IOSEPOVICI, funcţionar, 
26 de ani, Magazinul „Royal Shoe”

CHAIM IOSEF MARGULIUS, co-
merciant, 70 de ani 

JOFFRE MARGULIUS, student, 
25 de ani, str. Bucureşti

MENDEL (MUNDY) MAYER, den-
tist, 20 de ani, str. Rudului nr. 72

CAROL BLUM, invalid de război  
(I 360421, vol. 1, f. 71)

BONNY (I 360421, vol. 1, f. 71)
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piens fiind o alta dintre ele). Părăsind 
Africa, neanderthalienii s-au aşezat în 
Europa şi în vestul Asiei, în timp ce de-
nisovienii s-au îndreptat spre Asia de 
Est. Oamenii de Denisova au dispărut 
complet în urmă cu 50.000 de ani, însă 
cercetătorii nu cunosc motivele aflate 
în spatele acelei extincţii. Oamenii de 
ştiinţă ştiau deja cum arăta Omul de  
Neanderthal. 

Graţie unor studii ADN, cercetătorii 
israelieni au reuşit să ofere o fizionomie 
unui alt „verişor” îndepărtat al lui Homo 
sapiens, Omul de Denisova, dispărut de 
pe Terra în urmă cu 50.000 de ani. Des-
pre Omul de Denisova, ale cărui prime 
fosile au fost descoperite în 2008, oa-

menii de ştiinţă cunoşteau puţine lucruri, 
întrucât au găsit doar dinţi, fragmente 
osoase şi un maxilar inferior. Era prea 
puţin pentru a descifra fizionomia aces-
tei specii de hominizi. Sub conducerea 
profesorului Liran Carmel, cercetătorii 
de la Universitatea Ebraică din Ierusalim 
au utilizat evoluţia secvenţelor de ADN 
descoperite în acele fragmente pentru a 
ghici genele care erau active şi pentru a 
reconstrui astfel aspectul fizic al Omului 
de Denisova. Ei au dezvoltat o nouă me-
todă, „fiabilă în procent de 85%”, a pre-
cizat profesorul israelian. Astfel, savanţii 
au putut să reconstituie pentru prima 
dată, după trei ani de cercetare, aspec-
tul general al denisovienilor. Concluziile 
au reliefat faptul că aceşti „verişori” în-
depărtaţi au lăsat moştenire o parte din 
genomul lor unor Homo sapiens: mai 
puţin de 1% pentru populaţiile asiatice 
şi amerindiene şi până la 5% pentru 
aborigenii din Australia şi populaţiile din 
Papua Noua Guinee. De asemenea, ei 
sunt responsabili de transmiterea către 
tibetani a unei părţi din genele lor, care 
le permit să respire mai uşor la altitudini 
ridicate.

O echipă de cercetători din Ierusalim 
a anunţat că în următorii ani ar putea 
pune pe piaţă un tratament împotriva 

diabetului. Potrivit Jerusalem Post, com-
pania Betalin Therapeutics a dezvoltat 
primul pancreas bio-artificial, compus 
din ţesut pulmonar de porc şi celule se-
cretoare de insulină. Pancreasul artificial 
va fi implantat unui pacient şi conectat cu 
vasele de sânge. El va putea măsura ni-
velul de zahăr din organism şi va secreta 
o cantitate optimă de insulină necesară 
pentru a echilibra nivelul glicemiei. Di-
rectorul general al firmei, Nikolai Kuni-
cher, a declarat că „aceasta este o nouă 
modalitate de a trata diabetul. Pancrea-

sul diabetic a pierdut funcţia de a secreta 
insulina, iar noi i-o redăm. Astfel, pacien-
tul nu ar mai trebui niciodată să injecteze 
insulină în corpul său”. 

Pancreasul bio-artificial ar fi implantat 
sub piele în timpul unei proceduri de am-
bulatoriu, folosindu-se anestezie locală. 
Potrivit lui N. Kunicher, echipa a finalizat 
etapa de teste pe animale. Studiile clini-
ce umane vor fi lansate în următoarele 
douăsprezece luni.

Unul dintre membrii echipei care lu-
crează la acest proiect important este 

La un pas de vindecarea diabetului insulino-dependent

Por tretul Omului de Denisova
Un grup de arheologi de la Universi-

tatea Ebraică din Ierusalim a reuşit să 
reconstituie felul în care arăta Omul de 
Denisova, strămoş al omului modern. 
Savanţii au reliefat astfel nu mai puţin de 
56 de diferenţe în ceea ce priveşte Omul 
de Denisova, Omul modern şi Omul de 
Neanderthal. De exemplu, Omul de De-
nisova avea o frunte mică, spre deose-
bire de Homo sapiens, dar similară celei 
a neanderthalienilor. „Denisovienii erau 
mai apropiaţi de Omul de Neanderthal 
decât de noi, căci sunt mai apropiaţi de 
ei pe scala evoluţiei”, a explicat profe-
sorul Liran Carmel, de la Universitatea 
Ebraică din Ierusalim. Arheologii sunt de 
părere că această reconstituire va per-
mite autentificarea craniilor descoperite 
în China în urmă cu câţiva ani. 

Denisovienii şi neanderthalienii s-au 
separat în urmă cu 400.000 - 500.000 
de ani, devenind două specii distinc-
te în cadrul genului Homo (Homo sa-

Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

un oraş  
de 5.000 de ani, 

scos la suprafaţă
Recentele săpături arheologice din 

Israel au scos la iveală un oraş care 
datează din Epoca Bronzului, de acum 
5.000 de ani, şi a fost descoperit în tim-
pul amplelor operaţiuni de excavare, 
realizate de către Autoritatea Israeliană 
pentru Antichităţi cu ajutorul a aproxima-
tiv 5.000 de voluntari. Săpăturile se află 
în desfăşurare de doi ani şi jumătate, 
în apropiere de Wadi Ara, în zona ora-
şului Haifa şi au dezvăluit un oraş care 
se întinde pe 160,6 acri şi care găzduia 
aproximativ 6.000 de locuitori. Oraşul 
este înconjurat de un zid de fortificaţie, 
cu zone rezidenţiale şi publice, străzi şi 
alei. Un alt important vestigiu descoperit 
este o casă care datează din perioada 
Calcoliticului, de acum 7.000 de ani.

Acesta este cel mai mare oraş antic 
descoperit vreodată în Israel. „Este un 
oraş imens – un megalopolis în raport cu 
Epoca bronzului timpuriu, unde mii de 
locuitori, care şi-au dus traiul din agricul-
tură, au trăit şi au tranzacţionat mărfuri 
cu diferite regiuni şi chiar cu diferite cul-
turi şi regate din zonă”, au precizat Itai 
Elad, Yitzhak Paz şi Dina Shalem, direc-
tori în cadrul Autorităţii Israeliene pentru 
Antichităţi. De asemenea, în zona cen-
trală a oraşului, arheologii au descoperit 
un templu. Săpăturile au scos la iveală 
milioane de fragmente de ceramică, 
unelte şi vase de piatră bazaltice care 
aparent au fost aduse pe şantier. „Aces-
te descoperiri surprinzătoare ne permit, 
pentru prima dată, să definim caracteris-
ticile culturale ale locuitorilor din această 
zonă în timpuri străvechi”, au spus arhe-
ologii israelieni.

O nouă cale de blocare a cancerului osos infantil
Un studiu efectuat pe şoareci a arătat 

că reducerea unei anumite secreţii hormo-
nale împiedică dezvoltarea şi răspândirea 
celulelor canceroase. Sarcomul Ewing este 
un cancer osos, care apare mai ales la 
adolescenţi. Din cauza unei singure gene 
defecte, odată ce el se răspândeşte în alte 
organe, tratarea este foarte anevoioasă.

Cercetătorii de la Institutul de Ştiinţă 
Weizmann au descoperit anumite inter-
acţiuni moleculare care stau la baza sar-
coamelor Ewing şi au propus un potenţial 
tratament, care a produs o speranţă pen-
tru viitor. Dr. Swati Srivastava, alături de 
coordonatorul său, prof. dr. Yosef Yarden, 
şi colegii săi şi-au concentrat cercetările 
pe receptorii pentru hormonii steroizi nu-
miţi glucocorticoizi. Aceşti receptori sunt 
prezenţi în aproape toate celulele uma-
ne, transmit semnale hormonale legate 
de stres, trezire şi o serie de alte funcţii 
importante. Dar uneori receptorii gluco-
corticoizi stimulează creşterea malignă. 
Ei fac acest lucru mutându-se în nucleul 

celular, unde interacţionează fizic şi se 
combină cu alţi factori de transcripţie. O 
analiză de interacţiune proteică extrem 
de sensibilă a relevat interacţiuni necu-
noscute anterior, acestea fiind conexate 
dezvoltării sarcomului Ewing. Când stu-
diul a evidenţiat această legătură între 
sarcomul Ewing oncogen şi receptorii 
glucocorticoizi, cercetătorii şi-au propus 
să testeze ipoteza ca aceşti receptori să 
stimuleze creşterea sarcomului Ewing, 
iar o serie de studii au furnizat dovezi 
că această pistă este una cât se poate 
de corectă. Dacă cercetările efectuate în 
cazul unor pacienţi confirmă rezultatele 
studiului, acestea pot oferi noi speranţe 
tinerilor care suferă de această formă de 
malignitate, în special în cazurile în care 
sarcomul s-a metastazat dincolo de os. 
„Descoperirile noastre oferă baza pentru 
o abordare personalizată a tratamentului 
sarcomului Ewing”, a precizat dr. Swati 
Srivastava.

un aparat modern pentru cercetările 
criminologice

Cercetătorii israelieni dezvoltă un dis-
pozitiv de testare bazat pe luminiscenţă 
pentru detectarea urmelor de sânge de 
dimensiuni foarte mici aflate la locul unei 
crime sau al unui accident. Prof. Alina Ka-
rabchevsky, de la Universitatea Ben-Guri-
on, a dezvoltat un cip care ajută la identi-
ficarea urmelor de sânge la locul crimei. 

Descoperirea, care pare ruptă dintr-un roman poliţist, oferă o identificare supe-
rioară a reziduurilor minuscule de sânge pentru aplicaţii medico-legale. Tehnolo-
gia din spatele dispozitivului a fost dezvoltată de prof. Alina Karabchevsky, de la 
Unitatea de Electro-Optică şi Fotonică de la Universitatea Ben-Gurion din Negev. 
Dispozitivul în sine este introdus pe piaţa de profil de BGN Technologies, aparţinând 
instituţiei de învăţământ. Criminologii folosesc luminol pentru a identifica picăturile 
microscopice de sânge şi concentraţiile scăzute de peroxid de hidrogen, proteine   
şi ADN care sunt invizibile pentru ochiul liber. Avantajul utilizării luminolului pentru 
detectarea acestor reziduuri biologice nu depinde de o sursă de lumină externă şi 
este rentabilă. Cipul microfluidic inventat de Karabchevsky şi echipa sa nu numai că 
augmentează foarte mult producţia de lumină, dar prelungeşte şi timpul de strălucire 
a luminolului, permiţând detectarea probelor de sânge mult mai mici. 

Copiii din lagărul 
de la terezin, 

după 74 de ani
În mai 1945, 300 de copii, eliberaţi din 

lagărul de la Terezin (Theresienstadt),  
au ajuns la Praga şi s-au fotografiat în 
faţa statuii lui Jan Hus. Urmau să plece 
în Marea Britanie, în cadrul unei acţi-
uni de salvare organizate de filantropul 
britanic Leonard Montefiore şi de or-
ganizaţia Care of Children from Con-
centration Camps. Montefiore a cerut 
Guvernului britanic să primească 1000 
de copii orfani. Dintre aceştia, 300 au 
fost duşi şi îngrijiţi în zona lacului Win-
dermere. Grupul era format din copii cu 
vârste cuprinse între 3 şi 17 ani, o par-
te dintre ei orfani, iar alţii nu ştiau dacă 
părinţii lor au supravieţuit.

Potrivit lui Trevor Avery, directorul 
Lake District Holocaust Project, după 
îngrjirile primite şi în condiţiile oferite 
în acest centru, copiii s-au refăcut re-
pede din punct de vedere fizic, dar nu 
şi psihic. Noaptea aveau coşmaruri, îşi 
aminteau imaginile îngrozitoare din la-
gărele prin care trecuseră, unii dintre ei 
cunoscând doar viaţa din lagăre. A fost 
o revenire dureroasă la normalitate. 
După ce a trecut perioada de adapta-
re, copiii s-au despărţit: mulţi au rămas 
în Marea Britanie, alţii au plecat în SUA 
sau în Israel. 

Acum, la iniţiativa lui Trevor Avery, 
la Praga a fost organizată o întâlnire 
a „copiilor din Windermere”. Au ve-
nit peste 200 de persoane, dar dintre 
aceştia doar opt făcuseră parte din 
grupul iniţial, ceilalţi fiind copiii sau ne-
poţii deportaţilor din Terezin. Cei 200 
au dorit, la rândul lor, să imortalizeze 
momentul întâlnirii şi întregul grup a 
făcut o poză similară celei din 1945. 
Deşi s-au despărţit cu peste 70 de ani 
în urmă, supravieţuitorii au continuat 
să ţină legătura şi să se întâlnească o 
dată pe an. Cei care mai sunt în viaţă 
vor să se întâlnească din nou în 2020, 
pentru a marca 75 de ani de la încheie-
rea celui de-al Doilea Război Mondial.

„A fost incredibil de emoţionant să-i 
vezi din nou în faţa monumentului. Cel 
mai emoţionant a fost când grupul a 
început să cânte în ebraică şi în idiş. 
Erau cântecele părinţilor lor. Au fost 
cele mai frumoase voci care s-au auzit 
în piaţa din centrul Pragăi”, a povestit 
Trevor Avery. (După un articol de Andi 
Munteanu, publicat pe site-ul Politik 
News)

EVA GALAMBOS

câştigător al Premiului Nobel pentru Chi-
mie din anul 1989, Sidney Altman, care 
a confirmat că abordarea companiei este 
total diferită. Din Consiliul ştiinţific al Be-
talin Therapeutics mai face parte prof. 
Aryeh Warshel, de asemenea câştigă-
tor al Premiului Nobel pentru Chimie din 
anul 2013. Cercetarea este condusă de 
dr. Avi Treves, care a spus că această 
tehnologie reprezintă următoarea fază 
a ceea ce este cunoscut în comunitatea 
ştiinţifică drept Protocolul Edmonton, prin 
care medicii deja implantează fragmente 
pancreatice unor pacienţi. „Pancreasul 
este unic prin faptul că funcţionează ca 
un organ complet autonom, nu ca celu-
le unice şi, prin urmare, poate fi localizat 
oriunde în corp”, a explicat prof. Eduardo 
Miterani, fondatorul companiei. Demer-
sul companiei israeliene este deosebit 
de important, în contextul cifrelor cres-
cânde ale bolnavilor de diabet – peste 
500 de milioane de pacienţi, dintre care 
circa o treime sunt dependenţi de trata-
ment cu insulină. Potrivit celor implicaţi 
în proiect, orizontul de aşteptare ar fi de 
aproximativ cinci ani, până ca inovaţia 
lor să se poată concretiza într-un produs 
medical viabil şi care ar putea costa în 
jur de 50.000 $.

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
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A devenit o problemă la ordinea zilei, 
odată cu adoptarea Legii privind utilizarea 
personalului românesc în întreprinderi. Le-
gea a fost adoptată în iulie 1934, când la gu-
vernare se aflau liberalii în frunte cu liderul 
„tinerilor liberali” Gheoghe Tătărăscu. Con-
form prevederilor noului Decret-lege, între-
prinderile economice, industriale, comerciale 
şi civile de tot felul erau obligate ca minimum 
80% din fiecare categorie de personal să fie 
români. În procentul de 20% rezervat perso-
nalului străin erau preferaţi cei căsătoriţi cu 
românce şi având un copil. Legea avea pre-
vederi foarte stricte, printre care obligaţia de 
a trimite Ministerului Industriei şi Comerţului 
un tabel nominal cu întregul personal străin 
şi român, tabelul fiind întocmit după modelul 
stabilit de respectivele ministere. Conform 
instrucţiunilor publicate în februarie 1935, 
tabelele trebuiau să aibă trei rubrici în care 
să se specifice: cetăţenia română, originea 
etnică şi cetăţenia străină, făcându-se astfel 
distincţie între cetăţeni etnici ro-
mâni şi cetăţeni români de altă 
etnie. Constatând că formulare-
le pentru evidenţa personalului 
din întreprinderi violează preve-
derile constituţionale, introdu-
când deosebiri între cetăţeni după originea 
etnică, Reprezentanţa UER invită toate în-
treprinderile să nu răspundă la această în-
trebare. „Aceste instrucţiuni, scrie Carol Ian-
cu, ratificau excluderea oficială a 80.000 de 
evrei supuşi români de pe piaţa muncii”.

Primul critic sever al Legii a fost, desigur, 
dr. W. Filderman, preşedinte al UER, care a 
insistat asupra necesităţii respectării Consti-
tuţiei, care garanta egalitatea  tuturor cetă-
ţenilor fără deosebire de origine, limbă sau 
religie. În apărarea acestui comandament 
al democraţiei, Filderman a publicat nenu-
mărate articole şi broşuri despre caracterul 
antidemocratic şi anticonstituţional al legii. 
A combătut cu date statistice exagerările 
privind numărul evreilor aflaţi în România 
şi cu argumente acuzaţiile cum că evreii au 
acaparat locurile de muncă în detrimentul 
românilor. Relevant pentru poziţia UER faţă 
de situaţia creată pentru evrei este următo-
rul comunicat, publicat în „Curierul Israelit” 
din 10 februarie 1935: „Examinând ultimele 
evenimente, UER constată că evreii români 
sunt în primejdie. Este primejduită menţine-
rea drepturilor cetăţeneşti şi păstrarea pen-
tru ei a drepturilor omului. Asigură poporul 
român că evreii români sunt profund ataşaţi 
ţării. Ei nu au avut şi nu au decât interesul 
de a consolida ţara întregită şi de a vedea 
poporul român în constantă ascensiune cul-
turală şi politică. Declară însă că orice acţi-
une care ar tinde să forţeze sau să violeze 
drepturile omeneşti şi cetăţeneşti ale evrei-
lor ar fi înşelătoare. Nu se rezolvă probleme 
de stat luând pâinea de la gura unora spre 
a o da altora, ci asigurând-o tuturor. Nu pe 
calea privilegiilor în favoarea unora şi în da-
una altora, ci prin stimularea iniţiativei tutu-
ror se poate asigura bunăstarea obştească. 
Acuzaţiile aduse evreilor şi statisticile false 
publicate în diferite ziare vor să dea aparen-
ţă de legitimitate unor soluţiuni nedrepte şi 
contrare legii. Evreii n-au împiedicat şi nici 
n-au avut putinţa să împiedice pe români să 
intre în vreo întreprindere economică sau  
să-şi creeze vreo întreprindere economică.” 
În încheiere, documentul Reprezentanţei 
UER îi cheamă pe evreii români, fără deo-
sebire de convingeri politice sau religioase, 
„la opera de apărare ce se impune pe calea 
luminării concetăţenilor şi poporului român; 
declară că pentru evreii români porunca 
momentului este unirea. Numai cei lipsiţi de 
conştiinţă pot rămâne în afară de opera în 
care sunt chemaţi să conlucreze”.

Dar iată, şi în această situaţie critică, con-
cluzia finală a lui Filderman: „Am spus întot-
deauna că evreii nu trebuie să se izoleze, 
ci că trebuie să-şi lege interesele de acelea 
ale ţării; am spus mai mult chiar, că, dacă ar 
urma să aleagă între interesele specific evre-
ieşti şi interesele generale, toţi evreii trebuie 
să prefere acestea din urmă, căci nu e posibi-
lă viaţa fără să predomine interesul general.”

LYA BENJAMIN

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

Problema muncii 
naţionale

De la bătutul pasului pe loc, la înainte marș!
După aproape trei ani de mărire a pensiilor şi 

salariilor peste puterea de susţinere a economiei 
naţionale, o statistică publicată de Oficiul specializat al Comi-
siei Europene (Eurostat) arată că eforturile de a ridica nivelul 
de trai al românilor cu orice risc nu au produs efectele scon-
tate: o treime (32,5%) dintre aceştia trăiau, la finele lui 2018, 
în sărăcie şi risc de excluziune socială. Asta ne plasează 
pe locul al doilea în Uniunea Europeană în topul sărăciei, 
aproape la egalitate cu Bulgaria, care ocupă un nedorit prim 
loc. Ca să ne facem o idee despre ce înseamnă acest clasa-
ment, să adăugăm că media continentală a cetăţenilor aflaţi 
în risc de sărăcie este cu 10 procente mai mică (21,7%), 
deşi rata acestui indicator a scăzut la noi cu 11,7% în ultimul 
deceniu, faţă de o diminuare medie cu peste 3% la nivel eu-
ropean. Vorba lui Creangă, „sărac aşa ca în anul acesta, ca 
în anul trecut şi ca de când sunt niciodată n-am fost”.

Documentul Eurostat mai pune în evidenţă şi un alt as-
pect, căruia politicienii de la Bucureşti i-au acordat o atenţie 
ce se dovedeşte acum a fi fost total lipsită de consecinţe. 
Este vorba despre protecţia socială, care nu a fost bine ţinti-
tă pe persoanele aflate în nevoie, fondurile fiind alocate fără 
a fi eliminaţi beneficiarii aflaţi eronat pe listele de asistenţă. 
Astfel, în UE, după distribuirea ajutoarelor, numai 16,9% din 
populaţie mai rămâne în zona de risc de sărăcie, în timp ce 
în România, după distribuirea asistenţei sociale, sărăcia a 
rămas la fel în 23,5% din cazuri.

Luând în considerare nivelul redus de trai de la care a 
pornit România în momentul intrării în Uniunea Europeană 
şi faptul că lucrurile s-au schimbat substanţial faţă de de 
situaţia din 2007, rămâne întrebarea de ce eforturile făcute 
în ultimii ani nu au generat o dezvoltare mai dinamică a ţării 
şi, implicit, o reducere mai sensibilă a sărăciei cetăţenilor, 
inclusiv a celor care nu se află în risc de sărăcie extremă, 
dar au dificultăţi mari în găsirea banilor pentru acoperirea 
cheltuielilor de bază (mâncare, casă, impozite şi taxe)? 
Conform Institutului Naţional de Statistică, 80% dintre fami-
liile din România se plâng de greutăţi în acoperirea cheltu-
ielilor curente.

Răspunsul, pe scurt, la întrebarea de mai sus este că po-
liticienii de toate culorile judecă pe termen scurt, adică până 
la următoarele alegeri şi au preferat să pună accentul pe 
salarii şi pensii, adică pe creşterea consumului, mai degra-
bă decât pe investiţii şi creştere economică, strategie care 
este eficientă numai pe termen mediu şi lung. Asta a făcut 
ca dezvoltarea economiei româneşti să fie una dintre cele 
mai rapide din Europa, dar şi una dintre cele mai „bolnave”.

Industria şi transporturile nu au mai beneficiat de infuzi-
ile de capital necesare, iar salariile şi pensiile au evoluat în 
ritmuri cel puţin duble faţă de cel al PIB-ului, ceea ce a influ-
enţat negativ inflaţia şi raportul dintre exporturi şi importuri. 
Nu mai insist asupra ritmului „ameţitor” de construcţie a au-
tostrăzilor (cele date în folosinţă, nu cele cu panglica tăiată 
şi închise ulterior), dar să amintim că în primele opt luni din 
2019 producţia industrială a scăzut cu 1,9% faţă de acelaşi 
interval din anul trecut, investiţiile în economie au fost în al 
doilea trimestru cu aproape 19% mai mari, dar sporul vine 
de la construcţii, în timp ce la alocări pentru utilaje, instalaţii 
şi mijloace de transport s-a înregistrat o scădere de 1,6%. 
Nici o mirare, aşadar, că inflaţia a fost în august cea mai 
mare din UE (3,9%, faţă de 2,2%, media europeană), iar 
exporturile au fost în august cu 1,3 miliarde de euro mai 
mici decât importurile, balanţa de plăţi pe opt luni fiind defi-
citară cu 10,8 miliarde de lei!

Dacă mai adăugăm că România este o ţară inegal dezvol-
tată, cu diferenţe majore de competitivitate între regiuni (de 
la aproape 56% în Bucureşti-Ilfov, la 17,8%, la nivel naţional), 
putem înţelege de ce batem pasul pe loc şi rămânem prin-

tre cei mai săraci europeni, fără a putea prevedea când vom 
trece şi la executarea comenzii „pas alergător, înainte marş”!

Șana Tova, Israel!
De Roş Haşana 5780, Oficiul de Presă al Gu-

vernului Israelului a dat publicităţii un amplu studiu, ilus-
trând nivelul de dezvoltare al ţării. Astfel, în septembrie 
2019, populaţia ţării era de peste 9 milioane de locuitori, 
dintre care 6,7 milioane evrei şi 1,9 milioane arabi, restul 
fiind de alte etnii.

Israelienii rămân un popor al Cărţii şi din punct de vede-
re al statisticilor, 8,3% din Produsul Intern Brut fiind alocat 
educaţiei, sistem în care lucrează 179.000 de persoane, 
ceea ce face posibil ca un profesor să revină la 10,8 elevi! 
Cu astfel de date în învăţământ, nu ar trebui să ne mire 
faptul că industriile de înaltă tehnologie şi cercetarea şi 
dezvoltarea deţin o pondere însemnată în economia ţării, 
stimularea inovării fiind  o prioritate a statului.

Şi nivelul de trai al populaţiei beneficiază de o atenţie de-
osebită, aproape o treime din cheltuielile publice (27,6%) fi-
ind alocate protecţiei sociale. Dintre israelieni, 66,5% trăiesc 
în propriile locuinţe. În condiţiile specifice Israelului, 4,1% 
din cheltuiala publică este folosită pentru menţinerea ordinii.

Întrucât Israelul are o piaţă internă de dimensiuni re-
duse, având în vedere numărul de locuitori, o mare par-
te din producţie şi servicii sunt destinate exportului,  
creându-se astfel un excedent comercial de 9,5 miliarde de 
dolari SUA, reprezentând 2,6% din PIB.

Având în vedere situaţia colectării impozitelor în Româ-
nia, nu ar fi lipsit de interes să spunem că guvernul de la 
Ierusalim reuşeşte ca 84% din veniturile publice guverna-
mentale să provină din încasările de taxe şi impozite!

Conform statisticii prezentate de guvernul israelian, 
88,9% dintre locuitori declară că sunt mulţumiţi de modul 
în care trăiesc, iar 63,4% spun că sunt satisfăcuţi de situa-
ţia lor economică (la ambii indicatori, diferenţele între res-
pondenţii evrei şi cei arabi sunt cu peste 10% mai mari în 
cazul primei categorii de intervievaţi). La întrebarea despre 
starea de sărăcie a familiei lor, 11,3% au declarat că s-au 
simţit săraci în 5779, iar 29,9% au spus că au avut dificultăţi 
în acoperirea cheltuielilor curente.

ONU a găsit doi membri potriviţi pentru 
politica sa de protejare a drepturilor omului

Venezuela (ţara adusă în pragul falimentului de politica 
lui Maduro, a cărui ultimă preocupare sunt drepturile omului) 
şi Libia, care nu mai necesită nici un comentariu, au fost ad-
mise în UNCHR (Consiliul ONU pentru Drepturile Omului). 
Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a declarat că 
UNCHR „continuă să ignore drepturile omului” şi a amintit că 
„Maduro şi-a înfometat propriul popor, iar Libia găzduieşte 
lagăre de tortură a migranţilor africani”.

În urma votului, Venezuela şi Libia au ocupat două din-
tre cele 14 locuri în conducerea Consiliului. E grăitor pentru 
modul în care statele membre votează la ONU şi în Consilii-
le acestei organizaţii faptul că Venezuela a fost susţinută de 
54% dintre membrii Consiliului, iar Libia, de ... 87%!

Dacă mai amintim şi că printre membrii Consiliului se 
numără şi ţări ca Sudanul, unde genocidul şi epurarea etni-
că sunt frecvente, devine limpede că în următorul mandat 
drepturile omului ar trebui să fie apărate tocmai de ţările în 
care acestea sunt cel mai des încălcate!

Mai rămâne o singură întrebare: care e diferenţa între 
actualul Consiliu şi Comisia ONU pentru Drepturile Omu-
lui, desfiinţată în 2006 tocmai pentru că avea membri din 
rândul ţărilor în care aceste drepturi erau frecvent ignorate!

ALX. MARINESCU

O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile

Top 3 din 30
1

2

3

Î n t r e  O e d i p  ş i  S f i n x
Expoziţie la Muzeul Freud din Londra

Se cunoaşte  influenţa personajului 
Oedip în teoriile de psihanaliză ale lui 
Sigmund Freud, dar la 80 de ani după 
apariţia faimoasei sale lucrări ,„Moise 
şi monoteismul”, o nouă expoziţie la 
fostul lui cămin din Londra, unde se 
află Muzeul Freud, ilustrează marele 
interes manifestat de omul de ştiinţă 
pentru cultura egipteană, în general, 
scrie „The Times of Israel”.

Expoziţia „Între Oedip şi Sfinx: 
Freud şi Egiptul” reflectă dialogul lui 
Freud cu părintele egiptologiei, Flin-
ders Petrie, care a descoperit pe o 
piatră inscripţia care constituie prima 
referire egipteană la Israel. Faptul că 
în cabinetul lui Freud se găseau o re-
producere a picturii „Oedip şi Sfinxul” 
a lui Ingres, iar pe raftul bibliotecii – o 
sculptură şi o statuetă din lut a Sfin-
xului din Ghizeh arată preocuparea lui 

Freud pentru cultura egipteană, pre-
zentă în scrierile lui şi în marea colec-
ţie de obiecte antice egiptene. Artefac-
tele egiptene formează cea mai mare 
parte a colecţiei lui Freud şi reprezintă 
baza „metaforei lui arheologice”, una 
dintre metodele sale cele mai produc-
tive pentru explorarea psihicului şi 
dezvoltarea psihanalizei.

Refugiat la Londra după ce naziştii 
au ocupat Viena şi bolnav de cancer, 
Freud a fost vrăjit de colecţia de anti-
chităţi de la British Museum, mai ales 
de cea egipteană, pe care o vizita ade-
sea.

Expoziţia „Între Oedip şi Sfinx” ex-
plorează teme ca egiptomania, sexu-
alitatea şi moartea şi adună, pentru pri-
ma dată, obiecte din colecţiile perso-
nale ale lui Freud şi Petrie. O fotografie 
din colecţia lui Freud arată o statuie a 

faraonului Akhenaton (a XVIII-a dinas-
tie, 1352-1336 î.e.n.). Faraon conside-
rat „eretic”, a jucat un rol important în 
teoriile lui Freud privind naşterea iden-
tităţii occidentale. În general, Egiptul a 
jucat un rol proeminent în scrierile lui 
Freud. În psihobiografia despre Leo-
nardo da Vinci, zeiţa egipteană Muth 
reprezintă cheia identităţii sexuale şi 
creative a artistului. Iar ultima lucrare a 
lui Freud, „Moise şi monoteismul”, pu-
blicată în 1939, a provocat consterna-
rea şi nemulţumirea lumii evreieşti prin 
afirmaţia savantului că Moise nu ar fi 
fost evreu, ci egiptean.

Flinders Petrie a fost primul pro-
fesor britanic de egiptologie şi primul 
specialist de arheologie biblică din Pa-
lestina. În această expoziţie el este în 
dialog cu întemeietorul psihanalizei.

EVA GALAMBOS
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George Haber: 
Omul trebuie să creeze

– Un om care este sigur pe el însuşi 
o să reuşească să facă ceea ce-şi pro-
pune. Un om, poate chiar mai talentat, 
dar care are dubii şi frică, nu o să aibă 
succes. Într-un fel, ne predispunem la 
eşec dacă începem cu: păi, nu ştiu... şi 
găsim motive să eşuăm. „Nu ştiu” este 
oportunitatea de a învăţa ceva nou, de a 
deveni mai bun învăţând ceva. E o pro-
vocare. De obicei, sunt nebuni ca mine, 
care tot timpul vor să facă ceva diferit şi 
nou. Dumnezeu l-a creat pe om în pro-
pria Lui imagine. Pentru mine, asta în-
seamnă că Dumnezeu a creat pe cineva 
care trebuie să fie creator. 

– Asemănarea dintre om şi compu-
ter: ambii trebuie să înveţe.

– Nu există nicio diferenţă între a 
învăţa pentru un om şi pentru un com-
puter. Ca om, trebuie să ai mai multe 
experienţe. Un computer poate să tragă 
nişte concluzii atunci când are mai multe 
exemple.

Şi noi suntem maşini, care învaţă 
prin experienţă. Partea de a fi creativ 
sau inteligenţa este, de fapt, accepta-
rea faptului că mai avem de învăţat şi 
să continuăm să învăţăm. Pe când aro-
ganţa este să crezi că le ştii pe toate. Un 
om inteligent sau un computer inteligent 
spune: mai vreau să învăţ.

Acum învăţ şi eu ce înseamnă inteli-
genţa artificială, ce înseamnă machine 
learning, cum o să afecteze ea socie-
tatea. Este cea mai mare schimbare pe 
glob şi este atât de semnificativă, dar re-
lativ simplă. Înveţi un sistem să fie exact 
ca omul, să aibă nişte neuroni care au 
percepţie, învârţi nişte butoane... 

– Şi dacă vor fi mai deştepţi decât 
oamenii?

– Deja sunt mai deştepţi şi aşa e per-
fect. Eu am mult mai multă încredere în-
tr-un computer, care pune un diagnostic, 
decât într-un om, care poate fi supărat, 
nervos şi face o greşeală. Computerul, 
în timp, o să fie mult mai precis în tot ce 
face. Astfel, computerul spune unde e 
problema, iar doctorul va avea mai mult 
timp să se uite la pacient, să discute, să 
înţeleagă.

– Dacă apare o eroare? 
– Se va autocorecta mult mai rapid 

decât se autocorectează un om. Apoi, 
societatea trebuie să se schimbe, pen-
tru că nu poţi să ai zeci de milioane de 
oameni care nu mai au joburi. Oamenii 
ăia o iau razna sau se răzbună. Ca să 
menţii societatea, vom fi obligaţi să ac-
ceptăm că toate lucrurile simple o să fie 
făcute de calculatoare. 

– Cum s-a născut DVD-ul?
– N-am lucrat eu singur, am fost un 

colectiv întreg. Am avut noroc, am fost 

şi educat şi la locul potrivit, în timpul po-
trivit. Mi-am creat o echipă de oameni 
extraordinari. Nu există nimeni care să 
poată face singur ceva. Lumea îi ridică 
statui lui Steve Jobs sau lui Bill Gates. 
Dar niciodată nu e o persoană, ci o echi-
pă, oameni super-talentaţi, care pun în 
practică o idee.

– Dacă n-ai resurse? 
– E uşor de rezolvat, atâta timp cât 

ceea ce faci e important. Problema e 
că mulţi nu au resurse, fie fiindcă îşi 
imaginează că are cineva nevoie de un 
produs, fie nevoia e reală, dar ei nu fac 
produsul cum trebuie. Sunt milioane de 
motive pentru care un business poate să 
cadă. Un antreprenor, ca hopa-Mitică, 
care cade şi se ridică. Există acea dorin-
ţă de a reuşi şi lipsa de frică. Mergi îna-
inte, nu te opreşti. Este optimismul, de 
fapt. Şi asta este schimbarea enormă, 
pe care o văd în România în ultimii 15-
20 de ani. De la oameni care se uitau tot 
timpul în jos şi erau trişti şi nervoşi, văd 
oameni care zâmbesc, care ştiu că se 
poate. Încearcă să facă. Treaba asta, 

combinată cu talentul enorm pe care-l 
avem şi cu marele noroc că suntem o 
ţară multiculturală, din toate puncte-
le de vedere, ne pune într-o poziţie în 
care suntem unici, fiindcă noua lume, 
Uniunea Europeană, este multiculturală. 
Suntem mai sus decât eram consideraţi 
înainte.

– Veţi deschide o companie şi în Ro-
mânia? 

– Da, da, la un moment dat. Între 
timp, ajut câteva companii româneşti, pe 
care le consider ieşite din comun. Sunt 
mulţumit de ce văd, de oameni, de entu-
ziasm şi de schimbarea pe care o văd. 

Apoi, aici e casa mea. M-am născut 
aici. Aici mă simt acasă. În fiecare vară 
venim la părinţii soţiei, ducem copiii la 
ţară. E superimportant pentru mine să 
înţeleagă copiii de unde vine mâncarea 
şi să vadă cât de greu e să munceşti, 
când într-adevăr munceşti. 

Andrei Broder, 
director de cercetare la Google: 
– Google CAPTCHA e ceva ce am 

făcut mai demult la Alta Vista, pentru 
a evita spamul. A fost o invenţie foarte 
amuzantă, realizată împreună cu câţiva 
colegi, nu singur. Am luat manualul unui 
aparat de scanat şi toate lucrurile care 
se spuneau acolo că fac problema difici-
lă pentru înţelegerea caracterelor scrise 
le-am pus în acest sistem, ca să împie-
dicăm spamul. Continuă să fie o proble-

mă. Sunt metode mult mai bune decât 
pe vremea noastră. Prima metodă care 
s-a folosit era un test antirobot. Orice 
astfel de test poate fi folosit ca o meto-
dă de a rezolva o problemă foarte grea. 
Dacă cineva trece testul, înseamnă că a 
rezolvat o problemă de inteligenţă artifi-
cială foarte dificilă.

Dacă economisim un minut din viaţă 
pentru fiecare individ care foloseşte ce 
am dezvoltat, în total, câştigăm ani de 
viaţă pentru umanitate, pentru oameni 
care pot face chestii mai interesante.

Am lucrat mult la analiza mesajelor 
de pe Gmail. De exemplu, dacă cineva 

Supravieţuitor din Transnistria, orfan, Otto Deutsch a fost silit 
de copil să dea piept cu viaţa. A studiat la Politehnică, a devenit 

inginer militar, director de uzină. Într-o poziţie socială în care 
alţii s-au ferit să-şi afirme evreitatea, şi-a educat băiatul în acest 

spirit, a ajutat la funcţionarea hederului din oraş. În cei 20 de ani 
de când e preşedintele comunităţii sibiene, i-a revigorat prezenţa în 

viaţa evreiască din România.
Dialogul nostru a pornit de la un eveniment comunitar important: 

120 de ani de la înfiinţarea Sinagogii din oraş. „Evreilor li s-a permis cu greu să 
se aşeze în Hermanstadt (numele german al Sibiului administrat de saşi - n.red.) 
şi asta, doar la periferie. Sinagoga, inaugurată în 1899 de circa 500 de evrei, a 
ajuns intactă la vârsta pe care toţi ne dorim s-o atingem în aceleaşi bune condiţii”.

„Preşedintele unei comunităţi mici 
trebuie să adapteze cerinţele  

la situaţiile concrete”

Interviu cu ing. OTTO DEUTSCH, preşedintele CE Sibiu

– S-ar putea extrapola şi la sinagogă 
obişnuita întrebare despre secretul lon-
gevităţii?

– „Secretul” constă în calitatea mate-
rialelor, a lucrării, grija constantă pentru 
întreţinere, intervenţia promptă pentru 
remedierea oricărei stricăciuni. În acest 
an, de exemplu, am reparat 80 m.p. din 
acoperiş. Numai aşa interiorul Sinagogii 
s-a păstrat cu toate elementele existente 
la inaugurare. În cei 20 de ani de când 
conduc comunitatea, principala pro-
blemă cu care m-am confruntat a fost 
atragerea de resurse. Am reuşit să obţin 
fonduri din sponsorizări. De pildă, Con-
sulatul German din Sibiu a contribuit cu 
circa 25 000 lei pentru lucrări de igieni-
zare a podului. Am apelat la venituri rea-
lizate din taxe pentru vizitarea Sinagogii, 
pe care am introdus-o în circuitul turistic 
al oraşului. Sinagoga este unul dintre 
monumentele sale istorice. În general, 
vizitatorii ne găsesc în sediu, ceea ce 
permite un ghidaj „pe viu”, mai percutant, 
cred,  decât inscripţiile aflate în spaţiul 
muzeistic de la intrare. „Un edificiu cu o 
arhitectură cum rar am văzut”, e sinte-
za impresiilor multor turişti din ţară şi de 
peste hotare care-i calcă pragul. Eloc-
vente sunt numeroasele fotografii pe 
care le fac în timpul şi la sfârşitul vizitei.

– Cum aţi sărbătorit cei 120 de ani ai 
Sinagogii?

– Ne-am decis s-o aniversăm de 
Ziua Europeană a Culturii Iudaice, ediţia 
a XX-a, totodată, Zi a Porţilor Deschise. 
Aşa am şi conceput anunţul publicat în 
presa locală. Pentru grupurile de vizita-
tori am pregătit trei ghizi, care să prezin-
te aspecte legate de structura unei sina-
gogi; elementele arhitecturale specifice 
Sinagogii noastre; un scurt istoric al Co-
munităţii şi, la standul de carte Hasefer, 
creaţii ale scriitorilor evrei români. Ne-a 
bucurat neaşteptatul aflux de public. Co-
mentarii, însoţite de colaje de fotografii, 
au marcat pe larg evenimentul în publi-
caţiile sibiene, în Realitatea Evreiască. 
Un  motiv de satisfacţie pentru fiecare: 
organizatori şi participanţi.

– Care este prezentul comunitar si-
bian?

– În comparaţie cu alte comunităţi 
din ţară, am fost totdeauna o comunitate 
mică numeric. Paradoxal, după război, 
s-a înregistrat un număr maxim, 2 000 
de evrei, care avea să se reducă sub-
stanţial odată cu aliaua masivă postbe-
lică, mai ales între 1970 şi 1980, dar şi 
din cauze biologice. Acum, împreună cu 
obştea din Mediaş, suntem 58 de sufle-
te. Un aspect demografic caracteristic 
multor comunităţi, azi: majoritatea vârst-
nici, circa 50% – evrei sau cu ascenden-
ţă evreiască, restul – membri afiliaţi, par-
teneri de viaţă. Puţini, câţi sunt, tinerii, 

Cheia succesului: să ştii să îţi formezi echipa
Înainte de Roş Haşana, România a fost vizitată de două personalităţi ale zilelor 

noastre, evrei emigraţi cu mulţi ani înainte din ţara noastră şi care azi trăiesc în 
SUA şi au izbutit să-şi pună amprenta asupra modului în care trăim azi. 

E vorba despre George Haber şi Andrei Broder, cel dintâi fiind un om de afa-
ceri de succes şi considerat „părintele” DVD-ului, iar cel de-al doilea, al celebrei 
aplicaţii Google CAPTCHA.

Redăm mai jos discuţia pe care a purtat-o cu cei doi prieteni reporterul ştirilor 
TVR, Diana Brâncuş, dialog transmis la Telejurnalul din seara zilei de 22 septem-
brie.

(Continuare în pag. 23)

Interviu de 
DIANA BRÂNCUŞ

Andrei Broder

copiii participă la viaţa comunitară. Deşi 
nu avem oficiant de cult, ducem o viaţă 
evreiască aşa cum se cuvine. Ne docu-
mentăm despre semnificaţiile sărbăto-
rilor din cărţi editate de Hasefer, facem 
rugăciunile citindu-le în traducere, orga-
nizăm Sedarim Şel Roş Haşana, Hanu-
ca, Purim, Pesah, Şavuot; comemorăm 
victimele Holocaustului, marcăm Ziua 
Naţională a Israelului, participăm la acţi-
unile DASM de voluntariat pe ţară. Pen-
tru 5780, ne dorim să facem mai mult în 
plan comunitar.

– Ce momente de referinţă aţi trăit de 
când conduceţi comunitatea?

– Festivalul EuroIudaica, în 2007, 
când Sibiul a fost Capitală Culturală 
Europeană; ceremonia de decorare, în 
Sinagogă, a preşedintelui de azi al Ro-
mâniei, atunci primar al Sibiului, Klaus 
Iohannis, cu Medalia „Prieten al Comuni-
tăţilor Evreieşti din România”; găzduirea 
uneia din ediţiile recente ale Programu-
lui Naţional de Educaţie Iudaică, Bere-
shit. Comunitatea ia parte la evenimente 
culturale anuale pe ţară sau locale: Ziua 
Porţilor Deschise, Festivalul Internaţio-
nal de Teatru de la Sibiu, când Sinagoga 
găzduieşte câteva spectacole.

– Cum credeţi că trebuie tratată mo-
dernitatea în viaţa comunitară?

– Cu discernământ. Sunt comunităţi 
în SUA cu rabini femei. O temă de medi-
tat. Mi se par salutare rugăciunile oficia-
te la instrumente muzicale, copii între 3 
şi 5 ani ascultând pericope interpretate 
de rabin pe înţelesul lor, folosirea tehno-
logiei în predarea învăţăturii iudaice.

– Ce rol joacă preşedintele unei co-
munităţi mici în continuitatea ei? 

– Unul deloc uşor: să adapteze cerin-
ţele la situaţiile concrete. 

IULIA DELEANU

George Haber şi D. Brâncuş
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După modelul Nopţii Muzeelor şi al 
Nopţii Galeriilor, pe 12 octombrie a avut 
loc a treia ediţie a Nopţii Sinagogilor 
Deschise, prilej cu care un mare număr 
de sinagogi din toată ţara şi-au deschis 
porţile pentru publicul larg. La Bucu-
reşti au fost deschise pentru vizitatori 
(mulţi dintre ei, neevrei) Templul Coral, 
Templul Unirea Sfântă, Sinagoga Mare 
şi Sinagoga Yeshua Tova. Mulţimea de 
oameni de la Templul Coral a asistat, în 
deschiderea serii, la Havdala, ascultând 
binecuvântările evreieşti pentru o săptă-
mână bună. Rafael Shaffer, prim-rabin 
al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România (FCER), a întâmpinat vizitatorii 
şi apoi a explicat ce presupune să fii ra-
bin. De asemenea, dr. Aurel Vainer, pre-
şedintele FCER, a participat la Noaptea 
Sinagogilor Deschise, explicând vizita-
torilor de la Templul Coral că Federa-
ţia îşi doreşte ca oamenii să cunoască, 
prin toate cele 86 de sinagogi din ţară, 
cultura evreiască. „Prin cunoaştere re-

ciprocă, spre recunoaştere“ – a fost în-
demnul lui Aurel Vainer. „Noi avem acest 
concept, sinagoga este loc de rugăciu-
ne colectivă, loc de adunare şi loc de 
învăţătură. Noi, evreii care mai suntem 
astăzi în România, avem o misiune is-
torică: să punem în valoare moştenirea 
istorică evreiască, iar Noaptea Sinogo-
gilor este un punct de lucru pentru înde-
plinirea acestei misiuni.“

Din programul oferit în Noaptea Si-
nagogilor la Bucureşti, vizitatorii au avut 
de ales între expoziţii, dansuri şi reci-
taluri evreieşti, degustări de preparate 
culinare tradiţionale şi proiecţii de filme 
organizate la Sinagoga Mare, în parte-
neriat cu Bucharest Jewish Film Fes-
tival. Dan M. Schlanger, preşedintele 
Festivalului, a explicat că participarea 
Bucharest Jewish Film Festival la Noap-
tea Sinagogilor s-a născut ca un par-
teneriat cu Jewish Community Center 
şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România, de pe urma căruia toate părţi-

le implicate au avut de câştigat. „Am fost 
foarte fericiţi să vedem numărul mare de 
vizitatori care ne-au călcat pragul pentru 
a vedea sinagoga şi pentru a viziona fil-
mele. Oaspeţii noştri din străinătate au 
fost foarte surprinşi nu doar de numărul 
mare de participanţi, ci şi de faptul că 
majoritatea au fost neevrei. Cei trei regi-
zori, Willy Perelsztejn, Nellu Cohn, Eyal 
Datz, şi-au prezentat filmele unui public 
format din oameni dornici de cultură, ve-
niţi cu mintea şi sufletul deschise, care 
au pus întrebări şi au participat activ la 
discuţii şi dezbateri. Această interacţi-
une cu publicul ne-a dat încrederea că 
ne-am îndeplinit misiunea şi că există, 
în România, un interes real pentru cul-
tura evreiască, pentru care merită să ne 

unim forţele şi să organizăm mult mai 
multe evenimente minunate.“

La Templul Unirea Sfântă, Muzeul de 
Istorie şi Cultură a Evreilor din România, 
Magda Georgescu, ghid al Muzeului, a 
întâmpinat vizitatorii îndrumându-i spre 
expoziţiile care prezintă istoria evreilor 
pe teritoriul României începând cu seco-
lul al XIV-lea, viaţa şi tradiţiile evreieşti, 
şcoala şi educaţia, precum şi colecţia de 
tablouri semnate de pictori evrei care au 
trăit în România. „Deschiderea muzeului 
în Noaptea Sinagogilor este extrem de 
importantă, mai ales pentru că primim 
şi mulţi vizitatori neevrei, iar ceea ce ne 
bucură este că la noi ajung şi mulţi co-
pii.“

ANDRA DUMITRU

La baza actului de naştere a popo-
rului evreu stă importanţa acordată ex-
perienţei de viaţă şi purtătorilor ei. Ziua 
Vârstnicului este legiferată în Decalog: 
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta...” 
sunt primele cuvinte ale Poruncii a V-a. 
Printre instituţiile comunitare vitale, ori-
unde s-au aşezat evreii în cei 2 000 de 
ani de Galut, a fost căminul pentru vârst-
nici.

Această zi – azi, sărbătorită pe plan 
internaţional – a fost prilej aniversar şi 
pentru comunitatea noastră, în Capitală 
şi în ţară. DASM şi Centrul Comunitar 
Evreiesc (JCC) din Bucureşti au decis 
s-o celebreze la Căminul „Rosen”, fiind-
că anul acesta s-au împlinit 40 de ani 
de la înfiinţarea lui. A fost o dublă ani-
versare, în care s-au implicat directorii 
adjunct şi administrativ ai Căminului, 
Gaetano Perrotta şi Pavel Alexandru, ca 
şi coordonatoarea Clubului pentru Ge-
neraţia de Aur a JCC Bucureşti, Sanda 
Wolf. O zi întâmpinată cu modernizarea 
aproape în întregime a Cămi-
nului. Aproape, fiindcă la parter 
şi subsol mai e încă de lucru. 

Uvertura a fost plantarea 
unui pui de stejar în curtea 
Căminului, semn de neuitare 
pentru cei care l-au construit 
şi dorinţă de viaţă lungă pen-
tru cei prezenţi. „Omul îşi în-
semnează trecerea prin lume, 
dacă ridică o casă, dă naştere 
unui copil, sădeşte un pom”, a 
amintit zicala Pavel Alexandru, 
înainte de a oferi cinstea primei 
lopeţi lăsate de temelia stejaru-
lui celui mai vârstnic căminist, 
Pompiliu Sterian, care a păşit într-al 
101-lea an de viaţă, gest însoţit de tradi-
ţionala urare „Ad Mea Veesrim!” pentru 
toţi participanţii la ceremonie. „Vreau să 
adaug şi eu o lopată”, a spus una din-
tre musafire, membră a Clubului amintit, 
Aurica Abramovici, al cărei socru a fost 
20 de ani administrator al Căminului.

Gazde şi oaspeţi au luat parte la Tom-
bola Seniorilor, soldată cu premii din par-
tea JCC, din suma strânsă urmând să se 
cumpere un obiect de uz casnic pe care  
şi-l doresc rezidenţii. Conducătorul Sa-
lonului Literar al JCC, prof. Zigmund  
Tauberg – autor al câtorva volume de 

poezii, cel mai recent, „De dragoste”, 
editat în 2019 – a recitat câteva din po-
eziile necuprinse în carte: „Urare”, pen-
tru toţi cei de faţă; „De ziua ta”, dedicată 
Statului Israel. Trebuie spus că recita-
torul-autor împlineşte chiar în această 
lună 92 de ani. Replica a venit din partea 
căministului Marius Rădulescu, recitând 
o poezie proprie, dovadă că şi Căminul 
are forţe lirice. Gazdele au prezentat 
un fragment dintr-un spectacol realizat 
chiar de ei, deocamdată prezentat nu-
mai la Cămin, dar cu perspectiva de a 
fi jucat şi la TES. Fragmentul ales a fost 
un cântec de Ionel Fernic, pe versuri de 
Cincinat Pavelescu. Ziua Vârstnicului a 
avut anul acesta conotaţii iudaice spe-
ciale: început de an 5780, cu dorinţa ca 
anul care începe să fie „bun şi dulce”, 
urare făcută de Sanda Wolf. 

În loc de discursuri, au fost şlagăre 
din muzica uşoară românească, inter-
pretate de Ioana Sandu, redutabilă so-
listă; în viaţa de toate zilele, profesoară 

de limba şi literatura română; acompa-
niament – Constantin Teoharie. Unele 
cântece – scrise de compozitori evrei: 
Radu Şerban, Richard (Riki) Stein. Pen-
sionari ai Căminului au arătat ce bine 
ştiu să danseze şi ce-nseamnă să te 
bucuri de fiecare clipă. Recitalul, înche-
iat cu „Hava Naghila”, a fost tradus prin 
horă: românească, israeliană, universa-
lă.

Celor 40 de ani ai Căminului şi rezi-
denţilor lui de azi li s-a cântat „Mulţi ani 
trăiască”, urare însoţită de tradiţionalul 
tort aniversar.

IULIA DELEANU

„Oameni reprezentativi  
ai comunităţii evreieşti de la noi  
au deschis uşi pentru România”

Cronica BBR

Noaptea Sinagogilor Deschise

Ziua vârstnicului în Capitală
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta”

Prestigiul de care se bucură B’nai 
B’rith România (BBR) în societatea ro-
mânească a fost ilustrat de prezenţa 
analistului politic, fost ministru de Ex-
terne al României, Cristian Diaconescu, 
conferenţiind despre „România. Per-
spective” în faţa un numeros public la 
recenta Adunare Generală a BBR.  

Conferenţiarul a evidenţiat rolul jucat 
de liderii BBR şi F.C.E.R. în procesul 
de aderare a României la NATO şi UE. 
„Aceşti oameni reprezentativi ai comuni-
tăţii evreieşti de la noi şi de pretutindeni 
au deschis uşi pentru România – mă re-
fer la vicepreşedintele executiv al B’nai 

B’rith International, Dan Mariaschin, şi 
la directorul pentru Relaţii Internaţionale 
al American Jewish Committee, Andrew 
Baker –, ajutând trimişii Bucureştiului să 
obţină câştig de cauză”. Vorbitorul a fă-
cut o scurtă trecere în revistă a etapelor 
care au dus la integrarea României în 
structurile euroatlantice, pornind de la 
Adunarea de la Snagov, în 1995, unde 
toţi vectorii politici de atunci au decis 
orientarea spre Occident. Poziţia geo-
strategică a României, frontiera sa cu 
Estul şi Vestul, a contat în receptivitatea 
Vestului faţă de acceptarea candidaturii. 

O altă direcţie a expozeului: orienta-
rea greşită a discuţiilor dintre România 
şi Ucraina pe probleme de frontieră, în 
locul celor de securitate. A fost apreciată 
respingerea extremismului în România, 
comparativ cu alte state europene. „Noi 
nu împărtăşim radicalismele. Am avut 
clovni cu puseuri antisemite, dar nu sunt 
politicieni semnificativi. La recentele ale-
geri parlamentare europene, românii nu 
au votat reprezentanţi ai mişcărilor radi-
cale”. 

România – a subliniat vorbitorul – are 
nevoie de standarde mai ridicate. Acest 
fapt se află pe primul loc al motivelor de 
plecare în străinătate a circa patru mili-
oane de români. Cristian Diaconescu a 
criticat modul „neprofesionist” în care a 
fost gestionată chestiunea privitoare la 

mutarea Ambasadei României de la Tel 
Aviv la Ierusalim. Un semnal în acest 
sens: respingerea candidaturii Româ-
niei pentru un nou mandat de membru 
nepermanent la Consiliul de Securitate 
al ONU. Cristian Diaconescu a pledat 
pentru propuneri de proiecte regiona-
le între ţări vecine cu România, cu mai 
multe şanse de realizare. Proiectele via-
bile duc la mai bune perspective pentru 
statul român. 

Au fost întrebări din public: ce se 
întâmplă cu numirea unui ambasador 
al României în Israel; dacă România 
a făcut demersuri pentru retrocedarea 

proprietăţilor evre-
ieşti din Ucraina; 
cum se va gestiona 
problema aducerii 
unor medicamente 
în ţară în condiţiile 
Brexit-ului. Răspun-
zând întrebărilor, 
invitatul a arătat că: 
este dificil să trimiţi 
în misiunea de am-
basador pe cineva 
întrunind respect, 
onoare, garanţie ob-
ţinute din rezonanţa 
activităţii sale diplo-
matice anterioare; 

partea ucraineană nu recunoaşte nimic 
din ceea ce noi revendicăm; Brexit-ul nu 
afectează relaţii de tipul celor amintite.

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, l-a felicitat pe preşedintele BBR, 
ing. Jose Iacobescu, pentru invitarea 
la reuniune a unei personalităţi căreia 
F.C.E.R. i-a atribuit Medalia „Prieten al 
Comunităţii Evreieşti din România”. Vor-
bitorul a opinat că „minorităţile naţionale 
pot juca un rol important pentru mai bi-
nele României”.

Preşedintele BBR, ing. Jose Iaco-
bescu, i-a dăruit invitatului un album 
despre cultul mozaic în România, editat 
de Paideia, album dintr-un ciclu dedicat 
cultelor din România, un proiect iniţiat 
de secretarul de stat pentru Culte, Victor 
Opaschi. De asemenea, oaspetelui i-a 
fost oferit un cadou tradiţional de Roş 
Haşana.

A urmat ceremonia de primire în BBR 
a preşedintelui CE Constanţa, Sorin Lu-
cian Ionescu, şi a graficianului Mihai 
Pope, şef Birou Evidenţă CEB. 

Întrunirea s-a încheiat cu aniversa-
rea zilelor de naştere ale Ioanei Niţes-
cu şi Sarei Wechsler, membre ale BBR: 
flori din partea BBR şi F.C.E.R. pentru 
sărbătorite; o trataţie pentru participanţi. 
Organizatori: Victoria Demayo şi Jean 
Bercu.

E. SUHOR

„Săptămâna îmbătrânirii active“ la Căminul Rosen

I. Cajal (stg.), S. Segal, H.S. Wechsler,  
J. Iacobescu, C. Diaconescu şi A. Vainer
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Decizii ale Comitetului Director al FCER-CM

„ M u z i c a  p o a t e  m o d e l a  s o c i e t a t e a ”
Ecouri la Festivalul Internaţional „George Enescu”

Expoziţie Yvonne Hasan  
la Galeria Sector 1

tapiseria,  
festin coloristic  
şi reflexivitate 

„Frumuseţe conştientă”, noua expo-
ziţie „orchestrată” de criticul şi istoricul 
de artă Adrian Buga, la Galeria Sector 
1, după retrospectiva Yvonne Hasan de 
la Muzeul Naţional de Artă Contempora-
nă, a fost axată pe anii maturităţii. Deşi 
au fost păstrate câteva colaje din fami-
lia reciclării lumii vechi în lumea nouă, 
atitudine fără a avea nimic din micul 
romantism, centrul de greutate al ex-
poziţiei l-au constituit tapiseriile, vârful 
de reprezentativitate artistică a Yvonnei  
Hasan.

„Corn de berbec” este traducerea la 
propriu a Şofarului; şi la figurat, fiindcă 
sunetul lui răscolitor transcende semnifi-
caţia religioasă; cheamă oricând la călă-
torie lăuntrică, fără de care ne-am pier-
de în avalanşa informativă uniformiza-
toare. „Pomul negru” duce cu gândul la 
„laptele negru” din poemul „Fuga morţii” 
de Paul Celan, prieten cu soţul ei, Petre 
Solomon. „Copacul” este metafora Ar-
borelui Vieţii, des întâlnită în reprezentă-
rile nonfigurative din pictura sinagogală. 
„Scara” trimite la alt simbol iudaic: visul 
lui Iaacov, cu paşii îngerilor coborând şi 
urcând-o necurmat, conexiune a omului 
cu Divinitatea. „Scara” din tapiserie e-n 
spirală. Spirala e însuşi drumul social, fie 
oficializat în dialectică, fie sugerat în filo-
zofii extrem orientale, pentru care artista 
a manifestat predilecţie bine ilustrată şi 
în expoziţie. O trăsătură caracteristică a 
modului său de lucru o reprezintă fazele 
de elaborare: schiţa, tabloul, tapiseria. 
Simbolistica solară focalizează atenţia 
privitorului: „Soarele în perdea”, „Soa-
rele în gard”. Nu e de mirare această 
gândire optimist-combativă pentru lup-
tătoarea antifascistă din tinereţe până la 
sfârşitul vieţii. O expoziţie salutară pen-
tru organizatori.

I.D.

un Pissarro, confiscat de nazişti,  
va fi restituit proprietarilor evrei

un şofar folosit la Auschwitz, prezentat 
pentru prima dată într-o expoziţie

Muzeul Moştenirii Evreieşti din New 
York a expus pentru prima dată, în ca-
drul unei expoziţii itinerante, un şofar, 
ascuns şi folosit în urmă cu 75 de ani în 
lagărul de la Auschwitz. Potrivit muzeu-
lui, Chaskel Tydor, deţinut în lagăr care 
organiza grupuri de muncă într-unul din 
cele 40 de sublagăre, a aranjat pentru 
un grup de deţinuţi ca, în timpul sărbă-
torii de Roş Haşana 1944, să aibă de 
lucru mai departe de centru, astfel încât 
să se poată ruga şi ca sunetul şofarului 
să nu atragă atenţia autorităţilor lagăru-
lui. În ianuarie 1945, în timpul „marşuri-

lor morţii” ale deţinuţilor, şofarul i-a fost 
încredinţat lui Tydor, care a supravieţuit 
Holocaustului, a luat cu el obiectul, mai 
întâi în Israel, apoi în SUA. Fiica lui, 
Judith Tydor Baumel-Schwartz, care 
se ocupă de cercetări vizând Holoca-
ustul la Universitatea Bar-Ilan din Is-
rael, a spus la deschiderea expoziţiei 
„Auschwitz. Nu atât de mult. Nu atât 
de departe” că a împrumutat şofarul 
pentru a arăta că evreii îşi practicau 
credinţa chiar şi în cele mai vitrege 
condiţii, a relatat publicaţia „United for  
Israel”. (E.G.)

Curtea de Casaţie de la Paris a decis 
ca un tablou de Pissarro să fie restituit 
descendenţilor unui colecţionar evreu, 
deposedat  în timpul ocupaţiei. Tabloul 
se afla în posesia unor americani, fami-
lia Toll, care a contestat ordonanţa din 
21 aprilie 1945, care permite victimelor 
spolierilor recuperarea bunurilor furate. 
Bătălia juridică pentru pictura „La Cuel-
lette” a lui Camille Pissarro, realizată în 
1887, durează  de doi ani. 

Colecţionarii americani au cumpărat 
tabloul în 1995 la  New York, la o licitaţie 
de la Christie, cu preţul de 800.000 de 
dolari. Descendenţii lui Simion Bauer, 
un industriaş amator de artă, deposedat 
de colecţia lui sub ocupaţie, au pierdut 
urma tabloului până când, la începutul 

lui 2017, au dat de el la Muzeul parizi-
an Marmottan Monet la o expoziţie, fiind 
împrumutat de soţii Toll.

La sfârşitul lui 2017, apoi în apel în 
octombrie 2018, Justiţia franceză le-a 
ordonat americanilor să restituie tabloul 
familiei Bauer, pe baza ordonanţei din 
21 aprilie 1945. Soţii Toll, care au invo-
cat de fiecare dată „buna lor credinţă”, 
susţinând că nu aveau de unde să ştie 
originea tabloului când l-au achiziţionat, 
s-au adresat Curţii de Casaţie, atacând 
constituţionalitatea ordonanţei. Curtea 
le-a respins cererea şi a citat textul com-
plet al ordonanţei în care se arată drep-
tul prioritar al proprietarului iniţial, chiar 
dacă cei care au dobândit bunul l-au fă-
cut „de bună credinţă”.(E.G.)

În ziua de 11 septembrie a avut loc 
o întrunire a Comitetului Director (CD) 
al FCER-CM, în cadrul căreia au fost 
adoptate o serie de decizii necesare 
pentru buna desfăşurare a activităţii 
FCER şi a comunităţilor evreieşti din 
oraşele României.

CD a luat la cunoştinţă, cu satisfacţie, 
de reuşita deputatului Silviu Vexler, care 
a iniţiat Legea adoptată de Parlamentul 
României şi promulgată de preşedintele 
Klaus Iohannis, privind înfiinţarea Muze-
ului Naţional de Istorie a Evreilor şi al 
Holocaustului din România, cu sediul în 
imobilul din Calea Victoriei nr. 218. Le-
gea stabileşte rolul FCER-CM în cadrul 
acestui Muzeu. Activitatea viitoarei insti-
tuţii va avea o importantă componentă 
educaţională ale cărei elemente centra-
le vor fi protejarea memoriei victimelor 
Holocaustului şi promovarea combaterii 
antisemitismului.

Au fost aprobate măsurile vizând 
asigurarea fondurilor necesare finaliză-
rii lucrărilor de reabilitare a Sinagogii din 
Cetate (Timişoara), membrii Comitetului 
recomandând un schimb de experienţă 
cu conducerea Comunităţii Evreilor din 
Oradea, unde au fost încheiate cu suc-
ces renovările la trei sinagogi. Tot în do-
meniul administrării şi prezervării patri-

moniului de cult mozaic, membrii CD au 
luat notă cu satisfacţie de posibilitatea 
amenajării unei mici sinagogi în curtea 
Comunităţii din Bacău. În aceeaşi loca-
litate, lucrările de reabilitare a Sinagogii 
Cerealiştilor vor fi achitate cu sume pro-
venite din Fonduri Norvegiene. În acest 
context, s-a solicitat analizarea posibili-
tăţii de a completa finanţarea necesară 
pentru Sinagoga Cerealiştilor şi pentru 
cea din Vatra Dornei şi din alte surse. 
De asemenea, a fost dezbătută posibili-
tatea delimitării a două noi zone mixte în 
cimitirele evreieşti Sefard şi Filantropiei 
din Bucureşti. 

Şi situaţia patrimoniului imobiliar 
eco nomic a fost analizată, hotărându-se 
vânzarea unui imobil din Târnăveni şi a 
altuia din Galaţi, preşedintele Sorin Blu-
mer propunând ca din suma obţinută în 
acest din urmă caz să se facă o serie de 
investiţii la alte obiective imobiliare, care 
nu pot fi exploatate din cauza sistării în-
călzirii centralizate în oraş. În baza Ho-
tărârii Adunării Generale a FCER-CM, 
Comitetul Director a aprobat ca venitu-
rile obţinute din vânzările de proprietăţi 
imobiliare să fie utilizate pentru acoperi-
rea nevoilor generale ale FCER-CM, ale 
comunităţii de care aparţine proprietatea 
vândută, precum şi pentru reinvestire în 

patrimoniul imobiliar economic, conform 
unei proceduri ce va fi supusă aprobării 
Consiliului de Conducere al FCER-CM. 
Departamentului pentru Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar i s-a solicitat să 
prezinte un program concret de eficien-
tizare a valorificării patrimoniului imobi-
liar economic.

Activitatea culturală a FCER a fost 
discutată cu satisfacţie, fiind remarca-
tă buna desfăşurare a unor acţiuni de 
anvergură precum „Shalom Ierusalim” 
de la Timişoara, „Ziua Culturii Evreieşti 
Europene” şi „Ritmuri evreieşti pe corzi 
de violoncel”, ambele de la Bucureşti, 
organizatorii şi colaboratorii primind fe-
licitări, ca şi în cazul participării FCER 
la festivalul Pro-Etnica” de la Sighi-
şoara. Comitetul Director a aprobat în 
unanimitate şi solicitarea de parteneriat 
cu „Asociaţia Pro Valores” pentru Con-
cursul „Drumul spre celebritate” - ediţia 
a X-a, Trofeul „Dan Mizrahi”. 

În finalul întrunirii au fost aprobate 
o serie de deplasări în străinătate ale 
conducerii Federaţiei şi a fost validat 
rezultatul alegerilor pentru organele de 
conducere ale CE Dorohoi, fiind aleşi 
Ioji Sacagiu, preşedinte, Saia Hana, se-
cretar, şi Leib Esterica, membru în Co-
mitetul de conducere. (A.M.)

Recitalul cameral Trio Nuova Musica 
Consonante, din seria Muzica secolului 
XXI, a marcat şi o triplă premieră în Fes-
tival: prezentarea „Conceptofoniei”, de 
Şerban Nichifor; a „Muzicilor paralele”, 
de Liana Alexandra; debutul, ca pianist, 
la un eveniment de asemenea anver-
gură, al cantorului Emanuel Pusztai. 
A fost, totodată, o readucere în atenţia 
melomanilor a Sonatei pentru violoncel 
şi orchestră, de Anatol Vieru.

Muzica de cameră reclamă dialogul 
fără fisuri între componenţii ansamblului, 
ceea ce înseamnă rigoare, profunzime, 
convergenţă spiritual-afectivă. A fost un 
punct de merit pentru toţi membrii Trio-
ului – violoncelistul Şerban Nichifor, cla-
rinetistul Ion Nedelciu, pianistul Emanu-
el Pusztai –, fiecare reuşind integrarea, 
valorificându-şi experienţa profesională, 
gândirea, personalitatea proprie.

Statornic prieten al comunităţii noas-
tre, compozitorul – autor a peste 200 
de lucrări –, violoncelistul şi pedagogul 
conf. univ. dr. Şerban Nichifor a fost or-
ganizator al multor concerte în onoarea 
Statului Israel, de Ziua Naţională. Conti-
nua – în plan muzical – acţiunile de com-
batere a antisemitismului promovate de 
neuitata Liana Alexandra, soţia lui, fostă 
vicepreşedintă a Asociaţiei Culturale de 
Prietenie România – Israel. O carte de 
vizită recomandându-l în acest sens era 
ciclul „Shoah”, dedicat memoriei victi-
melor Holocaustului. 

Ion Nedelciu a venit cu un antrena-
ment îndelungat: solist instrumentist, 
şef de partidă în Orchestra de Cameră 
Radio România, membru al Ansamblului 
de muzică contemporană „Archaeus”, 
profesor asociat – specialitatea clarinet 
la Universitatea Naţională de Muzică 
Bucureşti.

Tânărul Emanuel Pusztai, laureat al 
unor competiţii naţionale de pian, a pri-
vit cu reverenţă colaborarea cu renumitul 
compozitor şi violoncelist de marcă Şer-
ban Nichifor. A nutrit o firească admiraţie 
faţă de performanţele interpretative ale 
acestuia. Succesul recitalului a fost pen-
tru el un test trecut cu brio faţă de „încre-
derea lor fără reţineri” în înzestrările sale.

Cinci întrebări pentru trei muzicieni
– Cum apreciaţi evoluţiile muzicii de 

azi şi de mâine?
Şerban Nichifor: Am pus şi eu aceas-

tă întrebare maestrului meu, Sergiu Celi-
bidache. Şi el mi-a răspuns că în muzică 
nu există evoluţie. Tehnic, progresăm, 

dar conceptual – nu, deoarece sunetul 
este o proiecţie perenă a Vibraţiei Trans-
cendentale, cosmogonice. 

Ion Nedelciu: Avansul tehnologic 
duce inevitabil la explorarea unor noi 
mijloace de expresie artistică. Muzica 
actuală este, în opinia mea, o perioadă 
de experimente. 

Emanuel Pusztai: Emergenţa tehnolo-
gică oferă posibilitatea de a crea noi ima-
gini sonore, dar esenţa sufletului uman e 
aceeaşi. Cred că muzica îşi va regăsi origi-
nile legate de această lume transcendentă.

– Cum definiţi raportul între disciplină 
şi creativitate componistică sau interpre-
tativă?

Ş.N. – Citând titlul unei admirabi-
le cărţi scrise de soţia mea, regretata 
compozitoare Liana Alexandra: compo-
nistica muzicală este un inefabil demers 
între fantezie şi rigoare. 

I.N. – Prin exigenţa faţă de sine a 
performerului, care trebuie să posede 
o vastă cultură muzicală şi să deţină o 
tehnică avansată, bazată pe cele mai 
subtile mijloace de exprimare.

E.P. – Încercând să prezint viziunea 
compozitorului, cufundându-mă în uni-
versul operei sale, fără a schimba so-
norităţi după plac. Provocarea cea mare 
este să-i păstrezi viziunea într-o notă 
personală. 

– Care a fost numitorul comun crea-
tor de empatie?

Ş.N. – Am fost animaţi de ideea de 
consonanţă, expresie a reconcilierii cu 
natura şi cu Dumnezeu. Chiar lucrări-
le programului au fost alese pentru a o 
ilustra.

I.N. – Am avut un moment de satis-
facţie, când am constatat că orientarea 
stilistică neoconsonantă, promovată de 
formaţia noastră, stârneşte opinii favo-
rabile. Mă refer la cronica semnată de 
prof. dr. Daniel Mihai: «Un concert mi-
nunat al Trioului Nuova Musica Conso-
nante».

E.P. – Scopul nostru a fost de a sem-
nala importanţa consonanţei în exis-
tenţa fiecăruia, muzicieni şi ascultători, 
pentru a face faţă situaţiilor de viaţă, de 
multe ori, dificile, dătătoare de frămân-
tări, şi a şti cum să le gestionăm. Trebuie 
încă să învăţăm să trăim în armonie unul 
faţă de altul, faţă de natură şi, mai ales, 
cu Divinitatea.

– Cum priviţi interdependenţa muzi-
că-societate?

Ş.N. – Ca adept al opiniei lui Platon, 
cred că muzica poate modela societatea. 

I.N. – Muzica de factură comercială 

reuşeşte să atragă un public numeros 
datorită accesibilităţii ei. Muzica clasică 
se adresează publicului avizat.

E.P. – Muzica fiecărei generaţii îi ex-
primă aspiraţiile, temerile, preocupările.

– Intenţionaţi colaborări viitoare?
Ş.N. – Am convingerea că Trioul 

Nuova Musica Consonante va evolua şi 
în viitor pe importante scene de concert 
din ţară şi de peste hotare.

I.N. – Ne gândim la noi proiecte in-
teresante.

E.P. – Cred că unitatea în diversita-
te dovedită şi cu acest prilej ne va mai 
aduce împreună. 

IULIA DELEANU
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Cum se poate 
transforma visul 

în realitate
Nu există ceva cu care să putem 

cântări toate informaţiile, sentimente-
le, ideile împărtăşite într-o carte. Este 
cazul minunatului volum al lui Tiberiu 
Roth, cartea pe care ne-o oferă cu su-
fletul deschis într-o revărsare de iubire 
faţă de tot ceea ce înseamnă Creaţie. 
În momentul în care am primit dedicaţia 
de pe volumul Evreu fără frontiere, am 
înţeles că voi fi pusă în faţa unor mo-
mente de maximă importanţă din exis-
tenţa celui mai vechi popor. Am înţeles 
că visul celor care voiau o lume fără 
frontiere, în care fiecare să-şi găseas-
că locul binemeritat, este, şi poate va fi 
încă multă vreme, o simplă utopie. Din 
păcate, suntem apreciaţi după felul în 
care ştim să ne batem, să ucidem şi nu 
prin sclipirea orbitoare a ideilor noastre.

 Dacă în-
văţătura din 
Tora, iubirea 
şi aprecierea 
aproapelu i , 
au stat şi stau 
pe primul loc 
pentru cei 
care visează  
o lume fără 
f r o n t i e r e , 
pen tru mulţi  
dintre noi toa-
te acestea 
con  stituie o 
slăbiciune. Totuşi, aceste însuşiri mi-
nunate au reuşit să salveze un popor, 
care a izbândit ca printr-un miracol să 
renască din propria-i cenuşă, aseme-
nea păsării Phoenix.

Talentul cu care ne destăinuie scri-
itorul periplul său prin lume, în care 
în mod miraculos se întrepătrund în-
tâmplările prezente cu cele din trecut 
şi chiar din viitor, ne destăinuie toate 
evenimentele mai importante din viaţa 
acestui popor, care a fost ales să sufe-
re cum niciun alt popor nu a suferit, dar 
din suferinţă să nu nască monştri, ci în-
geri călăuzitori pentru toată omenirea. 
Pe unde s-au stabilit, au făcut să apară 
prosperitate, viaţă spirituală intensă, de 
cea mai înaltă calitate. Poate aceas-
ta a fost şi cauza pentru care au fost 
ostracizaţi. Poate că s-au născut prea 
devreme pentru o lume prea puţin sau 
poate deloc pregătită pentru ei. Totuşi, 
să nu fim pesimişti şi să sperăm că pa-
cea mult visată va fi odată.

Aflăm tot din carte că trebuie să 
fim optimişti, să sperăm şi să spunem 
odată cu Ben Gurion: cei care nu cred 
în minuni nu sunt realişti. Da, astfel de 
minuni s-au întâmplat în cazul Statului 
Israel. Din nisip, stânci şi mlaştini s-au 
născut cele mai frumoase locuri din 
lume. A fost creată cea mai prosperă in-
dustrie, medicină, cultură, cum nimeni 
nu ar fi putut visa. Dacă Solomon con-
sidera că omul este un întreg univers, 
al cărui centru este sufletul, tot aşa şi 
noi ajungem la concluzia că vom pă-
trunde într-un asemenea univers, dacă 
ştim să-l preţuim pe cel de lângă noi ca 
pe noi înşine. Exemple de convieţuire şi 
prietenie între evrei şi neevrei ni se pre-
zintă şi în cartea fără frontiere, care în-
semnă că nu mai există delimitare între 
mine şi celălalt. M-a impresionat ultima 
zi de Pesah din unele ţări arabe, când 
evreii îşi răscumpără produsele vându-
te, iar arabii îi copleşesc cu tot felul de 
bunătăţi, după care cântă şi dansează, 
se distrează pe cinste împreună. Fie ca 
acest exemplu de bună convieţuire să 
înlocuiască tancurile, armele, armatele 
şi să ne făurească o lume cu adevărat 
fără frontiere.

P.S. Nu avem cuvinte să-i mulţumim 
lui Tiberiu Roth pentru această superbă 
experienţă a lecturii şi aşteptăm cu ne-
răbdare următorul volum. 

EVA LEONID

„vrei să trăieşti veşnic?  
Atunci mută-te la noi, la Casrilifca!”

Claudia Bosoi: Şalom Alehem între haz şi har
Recenta apariţie editorială la Hase-

fer, „Şalom Alehem, idealistul disputat 
între haz şi har”, de Claudia Bosoi, face 
parte din procesul de preluare a moş-
tenirii culturale idiş, proces din ce în ce 
mai vizibil, mai ales în ţările unde lumea 
idiş a dat valori inestimabile culturii iuda-
ice şi universale. În România, primul pas 
l-a făcut TES-ul. Al doilea pas – Editu-
ra Hasefer. Al treilea – cercetători de la 
Centrul de Iudaistică al Universităţii din 
Bucureşti. 

Întreprindere temerară asumată cu 
vocaţie ştiinţifică şi tehnică a organizării 
materiei, cartea Claudiei Bosoi are me-
ritul de a „readuce în discuţie” în Româ-
nia, una din ţările de popas ale lui Şalom 
Alehem – observa Camelia Crăciun în 
introducere – opera unuia dintre clasi-
cii literaturii idiş, mult tradus în română. 
Pivotul cercetării este etic: avere versus 
valori, opinează Alexandru Marinescu, 
în Cuvântul înainte al cărţii. 

Lumea lui Şalom Alehem este privită 
din unghi contemporan: „Umorul capă-
tă, adesea, accente tragice”. Aserţiune 

argumentată de câteva selecţii din rosti-
rile unuia dintre vestitele personaje – în 
acest caz, Menahem Mendel – de ama-
ră actualitate. Nu cumva – perenitate?: 
„Omu’ săracu’ nu preţuieşte nimic. Ni-
meni nu ţine seama de ceea ce eşti. (...) 
Lumea cinsteşte mai mult o trăsură cu 
cai decât un om”. „Un sărman din Casri-
lifca îi vinde miliardarului secretul vieţii 
fără de moarte: «Vrei să trăieşti veşnic? 
Atunci ascultă sfatul meu: părăseşte Pa-
risul ăsta nesuferit şi mută-te la noi, la 
Casrilifca, şi n-o să mori niciodată. Pen-
tru că, de când există Casrilifca pe lume, 
la noi încă nu s-a pomenit să moară un 
bogătaş»”. 

Scopul declarat al cărţii este „ree-
valuarea perspectivei asupra literaturii 
idiş”. Direcţiile de cercetare – „identita-
tea iudaică şi diasporică”; sinteza unor 
articole din presa evreiască interbelică 
despre limba idiş; modalităţi de populari-
zare a operei lui Şalom Alehem. Temele, 
etern umane – iubire, vis de înavuţire –, 
cu amprenta vieţii de ştetl, sunt fin tra-
tate. Sunt atinse prefacerile sociale din 

Rusia începutului de veac XX şi, inerent, 
schimbările de mentalitate la noile ge-
neraţii; imigraţia evreiască cauzată de 
înteţirea pogromurilor ţariste;  condiţia 
artistului în lumea concurenţială. Este 
sesizată povestirea din perspectiva co-
pilului „narator-reflector”. 

„Mit dză rechtn fis, Sendîrl!” – „Cu 
dreptul, Sănducule!”, sună o replică din 
„Lozul cel mare”, adaptare scenică după 
acelaşi autor. Urare potrivită şi pentru lu-
crarea Claudiei Bosoi. 

IULIA DELEANU

Cortegiul funerar 
s-a deplasat la Pa-

latul Elisabeta, unde sicriul a fost depus 
pentru scurt timp în Sala Regilor.

La ceremonii au luat parte Custodele 
Coroanei Române, Margareta, princi-
pele Radu, principesele Sofia şi Maria, 
avocatul Ioan Luca Vlad şi Constanţa 
Iorga, membri ai Casei Majestăţii Sale. 
De la Palatul Elisabeta, cortegiul funerar 
s-a deplasat la Curtea de Argeş, unde, 
sâmbătă, 19 octombrie, a avut loc ce-
remonia de reînhumare. Peste 1000 de 
cetăţeni au venit să îşi exprime respec-
tul şi dragostea faţă de Regina-Mamă 
Elena. Aceasta s-a alăturat pe vecie su-
veranilor României Moderne, îndeplinin-
du-se astfel ultima dorinţă a fiului său, 
Regele Mihai I. Familia Regală a anun-
ţat doliu pentru zilele de 18, 19 şi 20  
octombrie.

Comunitatea evreiască din România 
şi-a exprimat respectul şi recunoştin-
ţa faţă de Regina-Mamă Elena, care a 
salvat mii de evrei în anii tragici ai Holo-
caustului din România.

Rolul Reginei-Mamă Elena  
în salvarea evreilor din România  

în perioada Holocaustului
Născută la 3 mai 1896, Principesa 

Elena a Greciei şi a Danemarcei a fost 
fiica Regelui Constantin I, suveranul 
Greciei, şi a Reginei Sofia, Principesă 
Imperială a Prusiei. La 10 martie 1921 
s-a căsătorit la Atena cu Principele Moş-
tenitor Carol al II-lea al României, de 
care avea să divorţeze la 21 iunie 1928. 
Regina Elena a fost obligată, după Res-
tauraţia Regelui Carol al II-lea, în iunie 
1930, să trăiască în exil, pierzând con-
trolul legal asupra sorţii copilului său, 
Principele Mihai.

După abdicarea Regelui Carol al II-lea,  

la 6 septembrie 1940, urmată de rein-
stalarea pe tron a Regelui Mihai, Regina 
Elena s-a întors în România. Ea a deve-
nit cel mai apropiat consilier şi confident 
al Regelui Mihai, în perioada dictaturii 
antonesciane şi a guvernării legionare 
(septembrie 1940-februarie 1941), care 
aveau să dezlănţuie împotriva populaţiei 
evreieşti din România politicile antisemi-
te, culminând, în prima etapă, cu Pogro-
mul de la Bucureşti din 21-23 ianuarie 
1941, iar apoi cu Pogromul de la Iaşi din 
27-30 iunie 1941. 

Simbol al demnităţii şi integrităţii 
umane, Regina Elena rămâne în amin-
tirea tuturor şi pentru ferma condamnare 
a deportărilor în Transnistria, precum şi 
prin intervenţiile repetate pentru salva-
rea evreilor în perioada 1941-1944. 

Astfel, Regina-Mamă Elena a inter-
venit, împreună cu patriarhul Nicodim 
Munteanu (1939-1948), direct la Mare-
şalul Antonescu pentru a opri tragedia 
deportării evreilor din România în Trans-
nistria. De această dată, Antonescu a 
cedat şi a fost de acord ca evreii care 

nu fuseseră încă 
deportaţi din Cer-
năuţi să rămână 
temporar acolo. 
Pentru restul evre-
ilor din Bucovina 
şi Basarabia era 
prea târziu. 

La sfârşitul 
anu lui 1941, Şef-
Rabi nul Alexandru 
Şafran i-a adus la 
cunoştinţă Regi-
nei-Mamă Elena 
situaţia disperată 
a deportaţilor din 
lagărele şi ghe-
tourile din Trans-
nistria, ce rându-i 

să intervină pentru aprobarea trimiterii 
de ajutoare evreilor deportaţi. Regina 
Elena, la sfatul monseniorului Andreas 
Cassulo, nunţiul apostolic în România, 
i-a cerut lui Mihai Antonescu, viceprim-
ministru şi ministru al Afacerilor Externe, 
să aprobe trimiterea de ajutoare – me-
dicamente, haine, alimente – în ghetou-
rile şi lagărele de concentrare de peste 
Nistru. Ajutorul, trimis în 1942, a salvat 
vieţile a mii de evrei din Transnistria. 

În anul 1942, conform unei note a 
consilierului Ambasadei germane la 
Bucureşti în problema evreiască, G. 
Richter, Regina-Mamă Elena i-a spus 
Regelui că „dacă deportările nu sunt 
imediat sistate, va părăsi ţara”, fapt care 
l-a determinat pe acesta să acţioneze 
pentru anularea ordinelor de deportare. 

În urma telefonului dat de Regele Mihai 
lui Mihai Antonescu a avut loc un Con-
siliu de Miniştri în urma căruia arestaţii 
au fost eliberaţi, dar s-a dat şi un co-
municat al Preşedinţiei. De asemenea, 
Regina Elena i-a înaintat Mareşalului 
Ion Antonescu cereri pentru repatrierea 
orfanilor din Transnistria, fapt aprobat în 
vara anului 1943. Preşedintele Federa-
ţiei Uniunii Comunităţii Evreieşti din Ro-
mânia, Wilhelm Filderman, într-o notă 
adresată lui Ion Antonescu şi lui Mihai 
Antonescu, prezenta situaţia tuturor co-
piilor între 2 şi 16 ani, rămaşi orfani în 
Transnistria, cerând salvarea lor de la 
moarte sigură prin readucerea imediată 
la Cernăuţi. Regina-Mamă a reuşit, în 
perioada 1943-1944, să ajute la întoar-
cerea evreilor rămaşi în viaţă, inclusiv a 
orfanilor evrei şi a lui Wilhelm Filderman, 
care fusese deportat în Transnistria, la 
Moghilev, ca urmare a acţiunilor sale ve-
hemente de apărare a comunităţii evre-
ieşti, în care cerea să nu se dea curs 
insistenţelor Germaniei de a deporta 
evreii din România în lagărele de exter-
minare naziste. 

Referitor la implicarea Reginei-Ma-
mă Elena în salvarea evreilor în perioa-
da Holocaustului, Regele Mihai, într-un 
interviu acordat postului BBC, preciza: 
„Mama mea a acţionat din punct de ve-
dere uman şi avea un sens al moralei 
foarte puternic, era foarte credincioasă. 
Asta a fost purtarea ei faţă de Antones-
cu”. 

După decesul Reginei-Mamă Elena, 
la 28 noiembrie 1982, la Lausanne (El-
veţia), Institutul Yad-Vashem din Ierusa-
lim a decis să-i acorde post-mortem, în 
ziua de 9 mai 1993, Diploma şi Meda-
lia de Onoare de „Drept între Popoare” 
pentru meritele sale excepţionale în sal-
varea evreilor în perioada Holocaustului. 
Istoricul Theodor Lavi (Loewenstein), în 
cartea sa Iudaismul din România în lup-
ta pentru supravieţuire, nota: „Poporul 
evreu, care are memorie, i-a asigurat un 
loc de onoare (Reginei-Mamă Elena – 
n.red.) în istoria-i milenară. Au fost puţini 
ca Ea atunci, în vremuri însângerate”.

În discursul Marelui Rabin al Gene-
vei, dr. Alexandru Şafran, fost Şef-Rabin 
al României, ţinut la Ambasada Israelului 
din Berna, la 4 noiembrie 1993, aces-
ta menţiona: „De fiecare dată, Regina 
Mamă Elena a răspuns chemării mele 
cu evlavie şi înţelepciune, cu delicateţe 
şi fermitate. Ea s-a străduit să salveze 
evreii persecutaţi şi i-a salvat. A fost o 
adevărată Mamă pentru evreii din Româ-
nia, care au fost persecutaţi fără milă”. 

IRINA WEINER-SPIRESCU

Manifestări de iubire şi preţuire pentru Regina-Mamă Elena
(Urmare din pag. 1)

Claudia Bosoi

R. Shaffer (stg.), O. Bănescu şi  
S. Vexler la catafalcul Reginei Elena
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ei, iar pentru restul 
rămâne să ne adu-

năm în fiecare an, să ne aducem amin-
te de ei în ceremonii de comemorare, 
aşa cum comunitatea evreiască a făcut 
continuu, după 1945. Aşa cum o să vă 
spună supravieţuitorii, ei merg şi plâng 
la fiecare dintre gropile comune, pentru 
că nu ştiu locurile unde au fost îngropa-
te rudele lor. Nu sunt liste, nu sunt alte 
semne ale memoriei lor. Dar e bine că 
avem un semn ca acesta, în anul de gra-
ţie 2019”, şi-a încheiat intervenţia Adrian 
Cioflâncă.

„Noi avem sarcina  
de a spune adevărul”

Colonel-magistrat Irinel Rotariu, 
prim-procuror militar adjunct al Parche-
tului Militar Iaşi, coordonator al Reţelei 
naţionale de prevenire a genocidului şi 
cercetare multidisciplinară a gropilor co-
mune, aflată sub egida Ministerului Afa-
cerilor Externe şi a Ministerului Public, 
a accentuat ataşamentul şi susţinerea 
pe care cele două ministere le acordă 
cercetării Holocaustului şi a atrocităţilor 
săvârşite în România în timpul regimuri-
lor totalitare nazist şi comunist. „Colegii 
mei, procurori militari şi civili, depun un 
efort uriaş pentru descoperirea acestor 
adevăruri dureroase din istoria Români-
ei. Ne vom da în continuare tot intere-
sul pentru descoperirea în primul rând a 
faptelor – greu de descris şi de acceptat 
pentru nişte oameni normali – care s-au 
petrecut în timpul Holocaustului, atât în 
Trenurile Morţii, cât şi în alte împrejurări 
de care am luat cunoştinţă în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, începând cu anul 
2010. Şi doresc să subliniez că istoria 
acestor evenimente tragice produse în 
lunile iunie-iulie 1941 încă se scrie. În 
anul 2010, cu aportul deosebit al dom-
nului Cioflâncă, cu contribuţia deosebită 
a INSHR Elie Wiesel, s-a descoperit pri-
ma groapă comună de la Popricani, care 
face parte din fenomenologia Holocaus-
tului, şi care anul acesta a fost urmată 
de descoperirea unei a doua gropi co-
mune, pe care Ministerul Public român 
o investighează. Noi avem sarcina de a 
spune adevărul. Este o datorie de con-
ştiinţă şi de onoare pe care mi-o înde-
plinesc faţă de societatea românească, 
faţă de memoria victimelor şi faţă de cei 
care vin după noi – nu doar procurori şi 
judecători, pe care îi invităm la semina-
riile noastre, ci şi ceilalţi, tinerii obişnuiţi, 
care iată, prin contribuţia dvs., a celor 
care vă aflaţi astăzi aici, iau cunoştinţă 
de evenimente şi învaţă din ele.”

În continuare, la Cimitirul Evreiesc 
din Călăraşi a avut loc un scurt ceremo-
nial religios de comemorare a victimelor 
Trenului Morţii Iaşi-Călăraşi, oficiat de 
prim-rabinul Rafael Shaffer şi cantorul 
Emanuel Pusztai. Ambasadorul David 
Saranga şi directorul CSIER, Adrian 
Cioflâncă, au dezvelit prima dintre cele 
două plăci comemorative fixate de o 
parte şi de alta a monumentului refăcut, 
pe care FCER şi INSHR au scris: „În 
acest loc au fost îngropaţi peste 100 de 
evrei deportaţi din Iaşi, după Pogromul 
din 29 iunie 1941, care au murit din ca-
uza condiţiilor inumane de detenţie din 
Lagărul de la Călăraşi”. Se mai arată şi 
că „în anii 1978-1979, rămăşiţele pă-
mânteşti ale celor îngropaţi la Călăraşi 
au fost mutate în Israel, în Cimitirul din 
Holon, unde a fost ridicat un monument 
în memoria lor. Fie ca memoria acestei 
tragedii să rămână vie ca un avertisment 
pentru generaţiile viitoare”.

A doua placă (al cărei text este iden-
tic cu cel de la Gara Călăraşi Sud) a fost 
dezvelită de Iancu Ţucărman, supravie-
ţuitor al Trenului Morţii de la Iaşi la Podu 
Iloaiei, şi de ing. Jose Iacobescu, preşe-
dintele B’nai B’rith România.

Dr. Aurel Vainer a caracterizat aceas-
tă comemorare ca pe o modalitate de 
împlinire a Poruncii a Cincea din Table-
le Legii, aceea a cinstirii părinţilor, care 
poate fi interpretată în direcţia aducerii 

unui omagiu pios tuturor înaintaşilor 
noştri. Totodată, el a apreciat curăţenia 
exemplară a Cimitirului Evreiesc de la 
Călăraşi şi crearea unui drum de acces 
spre monument, prin grija autorităţilor lo-
cale. Vorbitorul i-a rugat pe cei prezenţi 
să păstreze un moment de reculegere în 
memoria celor care nu mai sunt.

David Saranga: „Holocaustul a fost 
împotriva poporului evreu dar, în acelaşi 
timp, a fost şi împotriva valorilor uma-
ne, a valorilor europene iudeo-creştine, 
aşa cum le cunoaştem astăzi. Pentru 
faptul că un asemenea lucru a putut să 
se întâmple, datoria noastră este să nu 
se mai repete. Şi numai prin acţiuni ca 
aceasta putem să fim siguri că aşa va fi.”

Lupta împotriva extremismului  
şi antisemitismului

Dl. Igor Iniushkin, ministru consilier 
al Ambasadei Federaţiei Ruse în Româ-
nia, a vorbit despre tragedia Holocaus-
tului, pericolul glorificării nazismului şi 
eroismul Armatei Roşii: „Holocaustul a 
fost şi rămâne una dintre cele mai tra-
gice şi ruşinoase pagini ale istoriei ome-
nirii. Exterminarea în masă a evreilor de 
către nazişti şi colaboratorii lor, precum 
şi a reprezentanţilor din alte grupuri etni-
ce a fost rezultatul punerii în aplicare a 
politicii mizantrope de superioritate rasi-
ală. Astfel de infracţiuni nu au şi nu pot 
avea un termen de prescripţie, ele nu 
pot fi nici iertate, nici date uitării. Datoria 
noastră sacră este nu doar de a onora 
memoria milioanelor de victime nevino-
vate, dar şi să facem tot posibilul pentru 
a evita repetarea unor astfel de tragedii 
în viitor. Iar pentru asta trebuie să ţinem 
minte lecţiile istoriei. Astăzi, aducând un 
omagiu memoriei tuturor celor care au 
pierit în infernul Holocaustului, nu putem 
uita de cei care au adus victoria, care 
şi-au dat viaţa pentru a elibera lumea 
de nazişti, de barbaria şi atrocităţile lor. 
Sunt cei care au pus capăt acestui ma-
sacru şi care au oprit teribila maşină a 
exterminării. Studierea Holocaustului 
ne sugerează cu insistenţă că există o 
necesitate pentru comunitatea internaţi-
onală să se unească în lupta împotriva 
extremismului şi antisemitismului, pen-
tru a împiedica renaşterea ideologiei 
superiorităţii rasiale. De aceea, contra-

cararea glorificării nazismului trebuie să 
rămână o prioritate importantă pe agen-
da internaţională.”

Iancu Ţucărman, de la Asociaţia 
Evreilor Români Victime ale Holocaustu-
lui, supravieţuitor al trenului Iaşi-Podu 
Iloaiei, a rememorat calvarul pe care l-a 
trăit: „Am fost îmbarcat într-un vagon în 
care un soldat ne bătea cu o cravaşă; nu 
ştiu al câtelea am fost introdus în vagon, 
dar la 137 am auzit: «Închideţi vagonul!» 
Din cauza condiţiilor cu totul aparte, a 
temperaturii fantastice, după o oră am 
avut primul mort. Parcurgerea distanţei 
Iaşi-Podul Iloaiei, de 22 de kilometri, a 
durat opt ore.” După acel drum infernal, 
nu s-a recunoscut în oglindă. În înche-
iere, vorbitorul şi-a exprimat speranţa 
că decidenţii din Europa şi din întreaga 
lume vor lua cele mai severe măsuri 
pentru a nu se repeta niciodată tragedii 
similare celei prin care a trecut el.

Paul Schwartz, preşedintele CEB, a 
mărturisit: „Îmi amintesc de suferinţele 
prin care am trecut eu şi alţii ca mine. Eu 
pe vremea aceea aveam doar doi ani. 
Condamnarea mea la moarte prin bileţe-
lele pe care le aveau pe atunci toţi 
evreii s-a completat când aveam 
un an – inventarul pe baza căruia 
toţi evreii din România trebuiau să 
dispară, până la sfârşitul războiu-
lui. Sunt destui care contestă că în 
România ar fi fost vreodată Holo-
caust. Am multe argumente, dar 
aici trăim şi vedem cu ochii noştri 
o realitate. Sunt recunoscător că 
tinerii istorici vor să scoată ade-
vărul la iveală, apreciez eforturile 
Guvernului şi ale instituţiilor de stat 
care scot din ce în ce mai mult la iveală 
conţinutul arhivelor şi adevărul istoric.”

„20 de milioane de evrei”
În discursul său, Eduard Kupferberg, 

secretarul general al FCER-CM, a re-
marcat: „În timpul Holocaustului n-au 
murit 6 milioane de evrei; au murit poate 
20 de milioane, pentru că toţi aceşti evrei 
– din Trenurile Morţii, din pogromuri, din 
lagărele de concentrare şi exterminare – 
ar fi avut, la rândul lor, copii, nepoţi. Toţi 
aceştia au murit odată cu cei care le-ar 
fi putut da viaţă. Fiecare dintre noi am 
fi putut să avem verişori, unchi, mătuşi 
care n-au apucat să se nască nicioda-
tă. Suntem acum în pragul sărbătorilor 

de toamnă şi în luna Elul este o datorie 
pentru fiecare evreu să meargă în cimiti-
re la mormintele celor dragi, să-şi aducă 
aminte de ei şi de faptul că sunt muritori. 
Suntem aici ca să ne aducem aminte de 
nişte oameni pentru care poate nu mai 
există nimeni din familie care să vină 
să-şi aducă aminte de ei. Să ne aducem 
aminte de ei şi de toţi copiii pe care i-ar 
fi putut avea aceştia şi de toţi copiii care 
nu s-au născut niciodată, pentru că au 
fost ucişi în timpul Holocaustului.”

La monumentul din Cimitirul Evre-
iesc au depus coroane de flori, din par-
tea FCER-CM, dr. Aurel Vainer şi prim-
rabinul Rafael Shaffer, respectiv Eduard 
Kupferberg şi ing. Jose Iacobescu, pre-
şedintele B’nai B’rith România. O a treia 
coroană a fost depusă, din partea CE 
Brăila, de preşedinta Nadia Ustinescu şi 
colegii săi.

Ultima parte a manifestării s-a desfă-
şurat la sediul Consiliului Judeţean Călă-
raşi, unde a avut loc o masă rotundă mo-
derată de dr. Aurel Vainer, preşedintele 
FCER-CM. Pe drum a putut fi văzut locul 
fostului lagăr – fără a fi vizitat, fiind în ru-

ină –, şi anume vechea clădire a cazăr-
mii Regimentului 23 Infanterie Călăraşi. 
În cadrul simpozionului au fost reluate 
şi dezvoltate aspecte istorice ale cerce-
tărilor întreprinse până acum pe margi-
nea subiectului Pogromului de la Iaşi şi 
al Trenurilor Morţii, pe rutele Călăraşi şi 
Podu Iloaiei. Au luat cuvântul Adrian Cio-
flâncă, colonel-magistrat Irinel Rotariu, 
colonel Ionel Marcu, inspector-şef al In-
spectoratului de Jandarmi Judeţean Că-
lăraşi „General de Brigadă Barbu Pârâ-
ianu”, Cerasela Moldoveanu, cercetător 
ştiinţific la Institutul pentru Studii Politice 
de Apărare şi Istorie Militară, Nicolae 
Drăguşin, cercetător ştiinţific la Institutul 
Naţional pentru Studierea Holocaustului 
din România „Elie Wiesel”.
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Comemorarea primului tren al Morţii…

Bereşit ,  a XIX-a ediţie…
respectiv Tiberiu Roth (CE Braşov), ra-
binul Yehoshua Aharonovich (CE Iaşi) şi 

Peninah Zilberman (Fundaţia „Tarbut”, Sighet).
În cadrul Limmud I, preşedintele FCER-CM, dr. Aurel Va-

iner, a prezentat „Memoria Holocaustului în activitatea Fede-
raţiei”, pornind de la rolul extraordinar pe care îl joacă me-
moria pentru poporul evreu. Toate sărbătorile mozaice reiau 
momente din viaţa evreilor; ei au introdus ideea Torei ca studiu 
al istoriei. În privinţa Holocaustului din România, unul dintre 
cele mai importante rezultate ale luptei continue împotriva 
negaţionismului duse de FCER-CM şi instituţiile partenere a 
fost publicarea, în 2005, a Raportului Final al Comisiei Inter-
naţionale pentru Studierea Holocaustului în România (comisie 
prezidată de Elie Wiesel, raport editat de Tuvia Friling, Radu 
Ioanid şi Mihail E. Ionescu). Recent, în 11 septembrie 2019 a 
fost adoptat proiectul de lege privind înfiinţarea Muzeului Na-
ţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România, pe 
Calea Victoriei, nr. 218, la iniţiativa şi prin tenacitatea deputa-
tului Silviu Vexler. Nu au fost uitate comemorările anuale ale 
Pogromului de la Iaşi şi, anul acesta, noile cercetări privind 
traseul Trenului Morţii de la Iaşi la Călăraşi, care au dus la un 
amplu eveniment de dată recentă, reflectat în paginile Realită-
ţii Evreieşti. De asemenea, au fost menţionate Ziua Naţională 
de Comemorare a Holocaustului (9 octombrie, data la care au 
început deportările evreilor în Transnistria) şi Ziua Internaţio-
nală de Comemorare a Victimelor Holocaustului (27 ianuarie, 
data eliberării lagărelor de concentrare naziste), marcată în 
fiecare an la Zalău. Preşedintele CE Zalău, Dan Has, a fost 
invitat să povestească despre refacerea comunităţii evreieşti 
de la Zalău şi despre modul în care se desfăşoară comemo-
rarea menţionată. Ing. Martha Eşanu a punctat evenimentele 
comemorative de la Iaşi, iar Tiberiu Roth, fost preşedinte al CE 
Braşov, a amintit de Marşul Memoriei, de la Cluj la Auschwitz, 
organizat de Asociaţia Sioniştilor din România.

În cadrul Limmud II, Peninah Zilberman, preşedinta Funda-
ţiei „Tarbut” de la Sighet, oraşul natal al lui Elie Wiesel, a vor-
bit despre „Zilele Europene ale Culturii Iudaice şi patrimoniul 
evreiesc”. Deşi născută în Israel, vorbitoarea are rădăcini soli-

de în România: mama originară din Sighet, tatăl din Bucureşti, 
bunica din Ploieşti, bunicul din Piatra-Neamţ. Din 1998 vine 
deseori în România, iar în 2014 a înfiinţat Fundaţia „Tarbut”, 
în contextul comemorării a 70 de ani de la deportările evreilor 
din Maramureş, eveniment marcat printr-un marş de la Casa 
memorială „Elie Wiesel” până la Gara din Sighet. Principale-
le coordonate după care se ghidează această fundaţie sunt 
memoria şi educaţia, pe deplin valorificate şi în cadrul Zilelor 
Europene ale Culturii Iudaice, ediţia de la Sighet urmând să 
aibă loc în 17 octombrie 2019, tema proiectată fiind femeia 
de-a lungul istoriei evreieşti.

Solemnitate şi bucurie
În penultima seară a avut loc o ceremonie solemnă de Hav-

dala, în faţa Hotelului Prahova Plaza. A fost încă un moment 
esenţial de trăire a vieţii evreieşti în cadrul comunităţii, după 
cum a subliniat Israel Sabag.

În fiecare seară, cina a fost însoţită de secvenţe artistice: 
trupa de dansuri israeliene Haverim a CEB (manager – ec. Sil-
vian Horn, coregrafi – Alexandru şi Ioana Simion); Bucharest 
Klezmer Band (manager – ec. Silvian Horn, dirijor – Bogdan 
Lifşin), alături de solistele Carmen Ioviţu, Geni Brenda Vexler, 
Arabela Neazi; Meir Hermon, chitarist şi cântăreţ israelian.

La sesiunea plenară de închidere, desfăşurată la Sinagoga 
„Beth Israel”, la care a fost prezent şi deputatul Silviu Vexler, 
vorbitorii şi-au exprimat încântarea pentru reuşita acestui se-
minar, au adresat felicitări preşedintei Adela Herdan, autori-
tăţilor locale, organizatorilor, profesorilor din Israel care au 
conferenţiat în mod voluntar, celor peste 250 de participanţi 
la această ediţie. Esenţa discursurilor rostite de prof. Nitza 
Davidovich, dr. Aurel Vainer, deputatul Silviu Vexler, directorul 
Israel Sabag a fost aceea că Bereşit XIX a constituit un prilej 
de a medita la dimensiunea religioasă a existenţei în lumea 
modernă şi o motivaţie pentru fiecare participant de a fi în mij-
locul comunităţii şi a învăţa cât mai mult despre iudaism.

Ediţia aniversară Bereşit XX va avea loc la Bucureşti, în 
perioada 18-20 iunie 2020.

(Urmare din pag. 4)
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Recent, senatorul PSD Şerban Nico-
lae a reaprins scandalul folosirii memo-
riei Holocaustului şi a victimelor acestei 
tragedii în luptele politice. Într-o emisiu-
ne la un post privat de televiziune, care 
transmite adesea mesajele liderilor so-
cial-democraţi, parlamentarul l-a acuzat 
pe preşedintele Klaus Iohannis că inten-
ţionează „exterminarea PSD-iştilor, pe 
un model de acum 70-80 de ani” şi că 
„mâine-poimâine vine şi cu legile de la 
Nürnberg, să fie tacâmul complet”.

Institutul „Elie Wiesel” a reacţionat cu 
un comunicat, în care arăta, între altele: 
„Cu atât mai grave sunt astăzi afirmaţii-
le senatorului Şerban Nicolae la un post 
de televiziune, prin care sugera că pre-
şedintele României, Klaus Iohannis, plă-
nuieşte să introducă legile antisemite de 
la Nürnberg din timpul lui Hitler. Astfel de 
afirmaţii, chiar şi într-o campanie electo-
rală, nu fac decât să îndepărteze Româ-
nia de valorile şi principiile democraţiei. 
Nu considerăm că aduc voturi, ci creea-
ză false dispute. Istoria Holocaustului nu 
este şi nu poate fi subiect de campanie”.

Un factor agravant este, însă, că ast-
fel de derapaje nu sunt un fapt izolat, 
atât FCER, cât şi deputatul minorităţii 
evreieşti Silviu Vexler, ca şi INSHR „Elie 
Wiesel” protestând împotriva folosirii de 
către deputatul Nicolae Bacalbaşa (tot 
PSD) a termenului nazist „untermensch” 
(subom) despre un coleg din opoziţie 

şi explicând utilizarea acestui cuvânt 
„pentru că tot avem un preşedinte ger-
man”; sau când Ilan Laufer l-a acuzat pe 
preşedintele Iohannis că din antisemi-
tism nu l-a numit ministru. Proteste ale 
reprezentanţilor etniei evreieşti a stârnit 
şi afirmaţia fostului ministru Liviu Pop că 
Iohannis ar fi fost liderul unui grup etnic 
care este un „continuator” al unei orga-
nizaţii naziste din România anilor ’40, 
precum şi postarea de către o consilieră 
a premierului Viorica Dăncilă a unei fo-
tografii în care Klaus Iohannis era com-
parat cu Hitler.

Asemenea încălcări ale legislaţiei în 
domeniu şi chiar ale unui bun-simţ ele-
mentar de către persoane publice se 
adaugă unor „scăpări” antisemite sau 
negaţioniste, precum aşa-zisul concurs 
de cultură generală menit să promoveze 
biscuiţii firmei româneşti Ro-Star prin po-
pularizarea unei imagini a lui Hitler şi a bi-
ografiei acestuia sau punerea în vânzare 
într-un oraş spaniol a unui sortiment de 
vin intitulat „Hitler” şi generează în soci-
etate o stare de spirit periculoasă. Con-
tagiunea se propagă pe o cale uşor de 
înţeles, dar din ce în ce mai greu de com-
bătut, şi anume adepţii uneia sau alteia 
dintre respectivele figuri publice îşi trans-
feră animozităţile politice contemporane 
asupra celor folosiţi ca exemplu istoric 
de către cei pe care îi admiră. Ca atare, 
folosirea unor elemente legate de Holo-

caust şi victimele acestuia, aşa cum a 
făcut-o recent Şerban Nicolae, nu repre-
zintă numai o jignire a celor care au avut 
de suferit în vremea respectivă, dar şi o 
propagare în societatea contemporană a 
unor animozităţi care traversează istoria.

ALEX. MARINESCU 

Cheia succesului:  
să ştii să îţi formezi echipa

primeşte o con-
firmare de zbor, 

telefonul îl poate avertiza când e cazul 
să pornească spre aeroport, pentru a 
nu pierde avionul. Poate e o chestie mi-
titică, dar extrem de utilă pentru foarte 
mulţi. Sunt lucruri mărunte care schimbă 
viaţa şi, aşa, schimbă societatea, pentru 
că deja sunt mai multe telefoane decât 
oameni. Comunicarea schimbă modul în 
care societatea funcţionează. Creează 
o lume mult mai mică şi mai conectată. 
Sper să creeze şi o societate mai educa-
tă, mai capabilă să rezolve problemele 
umanităţii.

Eu am început studiile la Politehnică, 
la Electronică, am plecat în anul II. Am 
emigrat în Israel, am fost la Technion. 
Am terminat acolo, apoi la Stanford, în 
California, un loc extraordinar de fru-
mos. Am ajuns acolo şi am spus: este 
atât de frumos, aici rămân! Şi am şi ră-
mas. Am avut un şef de cercetare foarte 
cunoscut, unul dintre giganţii din ceea 
ce se numeşte computer science.

La compania Digital Equipement s-a 
făcut AltaVista, unul din primele motoa-
re de căutare pe scară foarte largă. Era 
nou. Era o explozie de informaţii. Am-
ploarea era atunci ridicol de mică, faţă 
de azi. Munceam luni de zile să colec-

tăm câteva milioane de site-uri, ceea 
ce se face acum în câteva minute. Am 
stat acolo o perioadă, până la prima ex-
plozie a internetului, când lucrurile s-au 
dus de râpă, apoi la IBM Research, a 
urmat Yahoo şi după aceea am ajuns la 
Google.

Provocările devin aspecte ale vie-
ţii curente pentru toată lumea, dar sunt 
şi sursă de probleme uriaşe pentru că, 
dintr-odată, aceste tehnologii au diverse 
efecte care creează şi probleme. Aproa-
pe oricine în lume, în clipa de faţă, are 
un telefon care costă câteva sute de do-
lari şi este mai puternic decât un compu-
ter care costa un milion de dolari acum 
20 de ani.

Dar se pot crea probleme, cum sunt 
dezinformarea care se poate răspândi 
mult mai repede, sau polarizarea politi-
că. Orice tehnologie modernă creează 
şi nişte industrii. Un agent de turism ce 
are de făcut azi? Toata lumea are acces. 
Serviciile pe care le poate face sunt mult 
mai mici, multe alte industrii sunt la fel 
de afectate şi apar presiuni politice de a 
corecta şi de a face alte lucruri. Soluţia 
care ni se pare azi cea mai bună proba-
bil că nu va fi soluţia despre care, peste 
20 de ani de acum, o să spunem: asta 
era ce trebuia să facem.

(Urmare din pag. 18)

Eternul Fondane

Invitaţie la lectură: revista MENORA

Comunitatea 
evreiască  

din transnistria, 
pe cale  

de dispariţie
Secesiunea provinciei Transnistria 

de Republica Moldova, războiul şi de-
clararea unilaterală a independenţei, 
nerecunoscută de nimeni, apropierea 
de Rusia, sărăcia în urma izolării pro-
vinciei au determinat plecarea masivă 
a populaţiei transnistrene şi, în conse-
cinţă, şi reducerea numerică a comu-
nităţii evreieşti, scrie publicaţia Jewish 
Telegraphical Agency. Dintre cele 11 
sinagogi din Tiraspol existente înain-
te de căderea  comunismului a rămas 
una singură. Aproximativ o duzină de 
bărbaţi şi femei în vârstă se adună la 
sinagogă o dată pe săptămână, iar co-
munitatea nu are mai mult de 10 tineri. 
„Rareori se întâmplă să asişti la moar-
tea unei comunităţi, dar aici, în Trans-
nistria, ea are loc în faţa ochilor noştri”, 
spune Evgenii Bric, directorul Institutu-
lui Judaica din Moldova, o organizaţie 
care caută să asigure identitatea evrei-
lor din Transnistria şi Moldova.

La ora actuală, libertatea credinţei le 
este garantată evreilor din Transnistria 
şi rareori se înregistrează manifestări 
antisemite, afirmă evreii din regiune, 
dar mulţi vor să plece din motive econo-
mice. Salariile de aici sunt la jumătate 
faţă de cele oferite în Moldova, cea mai 
săracă ţară din Europa. Musia Efimova, 
medic stomatolog, are o pensie de 70 
de dolari. Fiodor Kuşnir, de 26 de ani, 
câştigă 200 de dolari ca profesor de li-
ceu la Tiraspol. Voia să facă alia, dar 
de fiecare dată a intervenit ceva. Un 
câştig sub 200 de dolari este suficient 
pentru necesităţile zilnice, dar oricum 
nu ai ce să faci după ora 9 seara, totul 
este închis, povesteşte Marina Edako-
va, 32 de ani, psiholog care locuieşte 
la Bender, al doilea oraş ca mărime din 
Transnistria, şi care, după căsătorie, se 
pregăteşte să emigreze în Israel.

Un recensământ realizat la Bender 
în 1930 arăta că jumătate din populaţie 
a declarat idişul drept limbă maternă, 
iar mii de neevrei vorbeau această lim-
bă din necesitate, a arătat Bric. Cea 
mai mare parte a populaţiei evreieşti a 
fost ucisă în Holocaust, iar puţinii su-
pravieţuitori au emigrat când s-a ivit 
posibilitatea. Nici una din cele 12 sina-
gogi din Bender nu este funcţională. În 
alte oraşe din Transnistria, ca Râbniţa, 
odinioară cu o populaţie evreiască re-
prezentând o treime din total, nu mai 
trăieşte nici un evreu.

La fel ca în Transnistria, populaţia 
evreiască din Moldova a fost decimată 
de emigrarea în masă. Totuşi, aici  viaţa 
evreiască a supravieţuit mai bine, mai 
ales deoarece a integrat o parte din 
miile de evrei veniţi din Transnistria. 
Chişinăul, capitala Moldovei, are patru 
sinagogi şi o comunitate evreiască de 
3500 de membri, iar organizaţia Lim-
mud FSU realizează programe educa-
ţionale pentru evreii  vorbitori de rusă.

EVA GALAMBOS

Casa Costa-Foru din Capitală a găz-
duit sâmbătă, 12 octombrie, spetacolul-
lectură Psalmii Leprosului, realizat de 
Teatrul Evreiesc de Stat, evocând astfel 
personalitatea lui Benjamin Fondane, 
la 75 de ani de la moartea sa. Bazat pe  
scenariul şi regia lui Andrei Munteanu, 
actorii T.E.S. – Dorina Păunescu, Mihai 
Ciucă, Roxana Guttman, Teodora Păcu-
rar, Viorica Bantaş şi Mircea Drîmbărea-
nu – au prezentat fragmente elocvente 
din scrierile sale, precum şi unele dintre 
cele mai reprezentative poezii. Născut la 
Iaşi, în anul 1898, Beniamin Fundoianu 
a fost un poet şi om de litere şi teatru 
româno-francez, apropiat de mişcarea 
de avangardă. Precoce, debutul său li-
terar are loc în 1914, publicând în „Viaţa 
nouă” şi în revista „Valuri”. O altă ipos-
tază experimentată de Fundoianu este 
aceea de jurnalist, articolele sale regă-

sindu-se în  publicaţii evreieşti, precum 
Hatikvah sau Lumea Evree. Chiar şi 
după anul 1923, atunci când se autoe-
xilează la Paris, el rămâne un reper al 
vieţii culturale şi publicistice româneşti, 
semnătura sa fiind regăsită în principa-
lele publicaţii literare ale vremii. Unicul 
său volum de poezii, publicat în timpul 
vieţii, intitulat „Privelişti”, a fost publicat 
în 1930, după plecarea din ţară. Desti-

nul tragic face ca pe 7 martie 1944 el şi 
sora lui Lina să fie arestaţi, urmând ca în 
scurt timp să fie deportaţi la Auschwitz. 
Deşi soţia sa, ajutată de un grup de in-
telectuali, îi obţine eliberarea din lagăr, 
el o refuză, din solidaritate cu Lina, iar la 
2 octombrie 1944 sfârşesc amândoi în 
lagărul de la Auschwitz. 

DAN DEMETRIAD

A apărut un nou număr – 9/2019 – al 
revistei Menora, publicaţie a Comuni-
tăţii Evreilor din Focşani, editată în co-
ordonarea preşedintelui Mircea Rond. 
Ca de obicei, bogatul cuprins reuneşte 
articole cu o tematică diversă – ştiri din 
România şi din Israel, informaţii utile 
de natură juridică, o pagină de istorie, 
sfaturi medicale, precum şi o rubrică 
de noutăţi mondene. Rubrica Info Club 
prezintă cele mai recente activităţi orga-
nizate de Comunitatea Evreilor din Foc-
şani – un grup de elevi ai Şcolii „Ştefan 

cel Mare” din Focşani au organizat o 
eveniment dedicat aniversării a 138 de 
ani de la Primul Congres Sionist, des-
făşurat în oraş. De asemenea, membrii 
comunităţii au continuat tradiţia întâlni-
rilor realizate sub egida formatului Pro-
gram de Familie. Printre personalităţile 
evocate în paginile revistei se numără 
Iuri Harmelin, regizor şi om de teatru, 
într-un articol semnat de Boris Druţă, 
şi lingvistul Alexandru Graur, în cadrul 
unui material propus de prof. Silviu 
Cristescu. (D.D.)

Şerban Nicolae dă o nouă dovadă a lipsei de respect  
a unor politicieni faţă de victimele Holocaustului

Aplauze  
pentru muzica  

şi dansurile  
evreilor

Sub egida Uniunii Elene din Româ-
nia, a avut loc la Ploieşti ediţia a VII-a 
a Festivalului minorităţilor naţionale 
din România, „Alfabetul Convieţuirii”, 
acţiune în care deputatul acestei et-
nii, Dragoş Gabriel Zisopol, a pus mult 
suflet. F.C.E.R. a fost reprezentată de 
Bucharest Klezmer Band (BKB), diri-
jor – Bogdan Lifşin, manager – Silvian 
Horn. A fost un regal de muzică evreias-
că de bună calitate, pus în valoare de 
cunoscutele soliste Geni Brenda Vexler, 
Arabella Neazi, Carmen Ioviţu, dar şi 
de mezina trupei, Carla Lifşin. Lor li s-a 
alăturat violonista Rodica Doija. Invitată 
de onoare, Maia Morgenstern, a dăru-
it recitalului inimitabila-i vervă şi talent. 
Meritoriu a fost şi acompaniamentul: 
Radu Gheorghe – tobe; Cristian Dra-
gomir – pian; Mihai Pintena – clarinet, 
Sergiu Marin – chitară. Un aport consis-
tent a fost cel al Formaţiei de Dansuri 
Israeliene Haverim, coregrafia – Ioana 
şi Alex Simion, prezentând scene din 
musicalul „Scripcarul pe acoperi“. 

„Trupa s-a născut la Ploieşti”, a măr-
turisit preşedinta comunităţii, ing. Adela 
Herdan. „Cu abilităţi de manager, Silvi-
an Horn a preluat trupa ploieşteană, ac-
tivând sub numele de «Cabaret Royal», 
şi a transformat-o în redutabila trupă 
de dansuri israeliene”. Performanţele 
vocale, instrumentale, coregrafice ale 
formaţiilor F.C.E.R. au fost aplaudate la 
scenă deschisă. (I.D.)   
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J E W I S H  R E A L I T Y

National Museum of Jewish History and 
the Holocaust in Romania will open its doors

A month full of Jewish films 
in Bucharest

In just three weeks Bucharest hosted two consistent Jewish 
film festivals.

The first of them, on September 25-28, was the Israeli Film 
Festival, an event organized by the Embassy of the State of 
Israel in Romania, with the support of the French Institute. Five 
Israeli film productions, screened at Elvire Popesco Cinema 
Hall in Bucharest, were brought to the public’s attention. 
The opening gala brought together personalities from the 
cultural life, journalists, representatives of the Jewish and 
Israeli community in the Capital as well as a large audience 
interested in Israeli culture and life. A welcome word was 
addressed by the Director of the French Institute of Bucharest, 
Xavier Leroux, followed by Tania Berg Rafaeli, Deputy Head 
of Mission of the Israeli Embassy in Bucharest, and David 
Saranga, Ambassador of the State of Israel in Bucharest. The 
first evening offered the public a frothy comedy – Tel Aviv on 
Fire, a 2018 production directed by Sameh Zoabi.

On October 10-17 the Bucharest Jewish Film Festival 
followed. Reaching the 11th edition, the festival organized by 
Dan Schlanger was held at the Cinematograph of the National 
Museum of the Romanian Peasant, the Cervantes Institute, 
the Aula of the Union of the Composers and Musicologists 
from Romania, the National Museum George Enescu and the 
Nicolae Cajal Museum of the Jewish Community.

In addition to the screenings, conferences, Jewish music 
concerts, Jewish dance performances and debates were 
scheduled.

Present at the opening gala of the festival, the Ambassador 
of Israel in Bucharest said: “It is true that at this moment the 
Jewish community in Romania is no longer numerous. But the 
truth is that many Jewish events are organized here, as well 
as in other cities of the country, such as the Bucharest Jewish 
Film Festival. And that makes me feel proud and it makes my 
work easier in fact, because the Jewish tradition and culture is 
so well presented in the Romanian society”.

The festival debuted with the European premiere of Fiddler: 
A Miracle of Miracles, directed by Max Lewkowicz. The 
documentary film tells the extraordinary story of the Fiddler 
on the roof, produced and presented over time all over the 
world, in different forms, but with the same profound story of 
rooting and relating in the family, in the community and with 
its own tradition. The phrase that emerges as a conclusion 
of this documentary is: Since 1964 and until now the Fiddler 
on the roof has been presented every day without interruption 
somewhere in the world.

Rosh Hashana and Yom 
Kippur 5780 in Romania

 Dr. Aurel Vainer made a summary of the achievements of 
the FJCR perspectives on Rosh Hashana 5780 at the Choral 
Temple in Bucharest. The importance of the shofar’s calls 
to self-scrutiny and return to God was highlighted by Eng. 
Paul Schwartz, JCB President. We said Avinu Malkeinu, a 
prayer chosen by Eduard Kupferberg, General Secretary of 
the FJCR, as recognition of our mistakes, remorse and the 
desire not to repeat them again. A stronger awareness to 
the responsibilities of our actions was emphasized by Prime 
Rabbi Rafael Shaffer. The participation in celebrations of 
officials, representatives of the cults, business and academic 
circles, diplomats, along with leaders of the FJCR, JCB, BBR 
was meaningful for the prestige that our community enjoys in 
the Romanian society. In the same note came the message 
of the President of Romania, Klaus Iohannis, brought by 
Sergiu Nistor, Presidential Counselor. The Government’s 
support for the valorization of the Jewish spiritual heritage was 
mentioned by Victor Opaschi, Secretary of State for Cults. 
The intensification of the Romanian-Israeli relations was the 
essence of the speech of Victor Micula, Secretary of State in 
the Ministry of Foreign Affairs.On Seder Shel Rosh Hashana at 
the Great Synagogue, Eduard Kupferberg, General Secretary 
of FJCR, was the mesader and highlighted the value of the 
blessings and the gastronomic symbolism.

Repentance for the made mistakes, the desire not to repeat 
them and to be forgiven was the common denominator in the 
speeches of the Dr. Aurel Vainer, President of the Federation, 
Eng. Paul Schwartz, JCB President, Eduard Kupferberg, 
FJCR General Secretary, Prime Rabbi Rafael Shaffer on Yom 
Kippur at the Coral Temple. The announce was made on the 
promulgation of the Law, initiated by the deputy Silviu Vexler 
and adopted by the Parliament, regarding the establishment 
of the National Museum of Jewish History and Holocaust, in 
the Capital.

The power of faith was the central theme of the sermon 
before Izkor spoken by Prime Rabbi Rafael Shaffer. The divine 
service was provided by the first cantor Joseph Adler, cantor 
Emanuel Pusztai, the Choir of the Choral Temple, led by 
Robert Levensohn.

In the next issue we will publish the story about Sukkot, the 
celebration of our joy, celebrated in the Sukkah in the Great 
Synagogue, concluded with Simhat Tora, the joy of the Dance 
with the Book, the end and beginning of the reading of the 
Torah.

The autumn holidays were marked in all communities all 
over the country.

the Commemoration of the first Death train: Iaşi - Călăraşi route

Silviu Vexler, Deputy of the Jewish minority, initiated 
a law approved by the Parliament which stipulates the 
establishment of the National Museum of Jewish History and 
the Holocaust in Romania, in Bucharest on Calea Victoriei 
218, and will carry out its activity in the administration of Elie 
Wiesel National Institute of Holocaust Study in Romania. On 
the evening of October 8, the Yom Kippur eve, Klaus Iohannis, 
President of Romania, promulgated the law, putting an end to 
all doubts and legislative journey of this objective.

The ceremony was attended by leaders of FJCR, JCB, 
BBR, of the Jewish Community from Timişoara and Piatra 
Neamţ, the leadership of JDC Romania and the General 
Director of Elie Wiesel Institute, survivors of the Holocaust in 
Romania, parliamentarians and members of the Diplomatic 
Corps accredited in Bucharest.

President Klaus Iohannis said that he enacted this law “with 
thought to history, to the present, but especially to the future” 
and that the history of Romanian Jews and their invaluable 
contribution to the development of our country, but also 
their tragedy in World War II had been hidden for decades. 

“Whether they contributed to the creation of the first modern 
institutions, or they gave their lives on the battlefields of 
Mărăşeşti and Oituz, or they honored the Romanian culture by 
their achievements, or they boosted economic development or 
they made a decisive contribution to the field of science, the 
Jewish heritage has enriched our identity “ and “the Jewish 
heritage is representative of our national culture “.

“The museum is something that must first become a source 
of tolerance, civic involvement, but especially the key point 
of combating anti-Semitism and negationism, the attempts to 
rehabilitate the legionary movement and of Ion Antonescu, 
more and more present on the internet. The museum must 
first and foremost be addressed to young people and future 
generations. I am confident that the Elie Wiesel Institute in 
collaboration with the Federation of Jewish Communities of 
Romania will turn it into an internationally prestigious institution. 
This museum is not for the Jewish communities or only for the 
Jews, this museum belongs to Romania from the present and 
from the future”, said Silviu Vexler, present at the ceremony.

On September 26, 2019, we 
commemorated the victims of the 
first Death Train, which on July 6, 
1941 arrived in Călăraşi Train Station 
with the Jews deported after the Iaşi 
Pogrom in June 29, 1941. The event 
was organized by the Federation of 
Jewish Communities from Romania - 
Mosaic Cult, Wilhelm Filderman CSIER, 
the Elie Wiesel National Institute for 
Holocaust Study in Romania, the Jewish 
Community of Bucharest, the Caritatea 
Foundation, Joint Romania, the Călăraşi 
County Council, the Institution of the 
Prefect of Călăraşi County, Gendarmes 
Inspectorate of Călăraşi County, CFR 
Company, through the CFR Constanţa 

Regional. The commemorative project 
was the result of a larger research 
conducted by Adrian Cioflâncă, Wilhelm 
Filderman CSIER Director, and Maria 
Mădălina Irimia, head of the FJCR-CM 
Archive.

At the Călăraşi South railroad 
Station, Dr. Aurel Vainer and the Mayor 
of Călăraşi Municipality, Daniel-Ştefan 
Drăgulin, unveiled the commemorative 
plaque meant to remind the descendants 
what happened in 1941. Along with the 
two, His Excellency David Saranga, 
the Ambassador of the State of Israel 
in Romania, Emil Muşat, Secretary of 
the Călăraşi County Council, Adrian 
Cioflâncă and the Colonel-Magistrate 

Irinel Rotariu spoke. First Rabbi Rafael 
Shaffer and Cantor Emanuel Pusztai 
officiated a short religious ceremony to 
bless the memory of the missing.

At the Jewish Cemetery in Călăraşi, 
His Excellency David Saranga and 
Adrian Cioflâncă unveiled the first 
of the two commemorative plaques 
fixed on the two sides of the restored 
monument. The second plaque was 
unveiled by Iancu Ţucărman, survivor 
of the Death Train Iaşi - Podu Iloaiei, 
and Jose Iacobescu, President of 
B’nai B’rith Romania. Dr. Aurel Vainer, 
His Excellency David Saranga, Igor 
Iniushkin, Minister Counselor of the 
Embassy of the Russian Federation in 

Romania, Iancu Ţucărman, Eng. Paul 
Schwartz, President of the Jewish 
Community of Bucharest, and Eduard 
Kupferberg, General Secretary of FJCR-
CM. Wrath of flowers were set by FJCR-
CM and the Jewish Community of Brăila.

The last part of the event was 
held at the Călăraşi County Council 
headquarters; during the symposium 
Adrian Cioflâncă, Irinel Rotariu, Colonel 
Ionel Marcu, researcher Cerasela 
Moldoveanu and researcher Nicolae 
Drăguşin held lectures.

Bereshit:  
“the event where we 
breathe Jewish air”

On October 3-6, 2019, the 19th 
edition of the Bereshit Seminar, one 
of the most important national Jewish 
programs dedicated to Jewish study 
was held in Ploieşti. The theme of this 
edition which brought together over 250 
participants: Judaism - a unique vision 
of the world. The organizers were the 
Federation of Jewish Communities 
from Romania - the Mosaic Cult, JDC 
Romania, JCC Bucharest, the Jewish 
Community of Ploieşti.

The three groups –Teshuva, Tfila 
and Zedaka – and six communications 
sessions  were led by three invited 
Professors from Ariel University in 
Samaria, Israel: David Cassuto, Nitza 
Davidovich and Rafi Mann.

David Cassuto spoke about 
the synagogue as a “socio-cultural 
institution”. Nitza Davidovich presented 
“the role of the synagogue in the 
Jewish culture of the leisure time: a 
challenge for the 21st century”. “We 
are one people: the reservoir in the 
early years of the State of Israel” was 
the topic chosen by Rafi Mann.

Around the Sabbath meeting, some 
of the participants visited the assisted 
members of the Ploieşti community, 
while others practiced the Sabbath 
songs and discussed the significance 
of the celebration with Cristian Ezri and 
the cantor Emanuel Pusztai.

The Sabbath religious service was 
officiated by Prime Rabbi Rafael Shaffer 
and Rabbi Yehoshua Aharonovich at 
the Beth Israel Synagogue in Ploieşti, 
in an overcrowded hall, as it had not 
been in decades.

In the following days, David Cassuto 
proposed the theme the “uniqueness of 
the Jewish thought among the Italian 
Jews”, Nitza Davidovich spoke about 
“A generation without clothes, without 
books – Judaism and modernity of S.Y. 
Agnon”, and Rafi Mann debated “ the 
in Israeli politics: partnership or just 
politics?”.

During some Limmud sessions 
Dr. Aurel Vainer, the Prime Rabbi 
Rafael Shaffer and Adela Herdan, 
respectively Tiberiu Roth (JC Braşov), 
Rabbi Yehoshua Aharonovich (JC 
Iaşi) and Peninah Zilberman (Tarbut 
Foundation, Sighet) also lectured.

A solemn Havdala ceremony was 
held on Saturday evening. Each time, 
the dinner was accompanied by artistic 
sequences: the dance group Haverim, 
the Bucharest Klezmer Band, the 
Israeli singer Meir Hermon.

The Bereshit-19 seminar was an 
opportunity to meditate on the religious 
dimension of the existence in the 
modern world and a motivation for 
each participant to be in the middle of 
the community and to learn as much 
about Judaism.

The Bereshit 20th anniversary 
edition will take place in Bucharest, 
June 18-20, 2020.



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 546-547 (1346-1347) - 1 – 31 Octombrie 2019  25

Luna trecută a văzut lumina tiparu-
lui manuscrisul unei tinere evreice din 
Polonia, ucise în timpul Holocaustului. 
Manuscrisul, în original în limba polonă, 
a fost tradus în engleză şi publicat de 
către rudele supravieţuitoare din Marea 
Britanie. Documentul, care a apărut sub 
titlul „Jurnalul Reniei: viaţa unei tinere 
fete în umbra Holocaustului”, descrie 
ororile celui de-al Doilea Război Mondial 
prin care a trecut Renia Spiegel, o tâ-
nără născută la Przemysl, localitate din 
sud-estul Poloniei. 

„Jurnalul” începe în ianuarie 1939 
şi descrie bombardamentele, dispariţia  
familiilor de evrei şi înfiinţarea ghetou-
lui. Reina şi sora ei, Ariana, au rămas 
în partea ocupată de ruşi a Poloniei şi 
au fost separate de mama lor, care se 
afla în zona ocupată de germani. Reina 
spera în permanenţă că va fi salvată „cu 
ajutorul lui Dumnezeu şi al mamei”, pe 
care o numeşte în text „Bulus”. Reina a 
fugit din ghetou şi a încercat să se as-

cundă, ca să nu fie deportată, dar a fost 
descoperită şi împuşcată de nazişti în 
1942. „Jurnalul” descrie şi prima ei dra-
goste, cu Zygmunt Schwartzer, şi mai 
conţine şi câteva zeci de poeme.

Jurnalul, de 700 de pagini, a fost gă-
sit de sora ei, care, însă, nu a avut tăria 
să-l citească şi l-a depus la o bancă din 
New York. Abia de curând a decis să-l 
publice. Penguin Books, editura care a 
publicat „Jurnalul”, l-a apreciat drept „o 
mărturie extraordinară atât despre orori-
le războiului, cât şi despre faptul că viaţa 
există şi în vremurile cele mai întuneca-
te”, citează din prefaţă CNN. Într-un in-
terviu acordat BBC, Ariana a declarat că 
sora ei era foarte inteligentă, că fusese 
preşedinta cercului literar al şcolii şi o 
persoană delicată şi sufletistă.

Criticii au comparat „Jurnalul” ei cu 
cel al Annei Frank, numind-o pe Reina 
„Anne Frank a Poloniei”.

EVA GALAMBOS

În seara de 29 septembrie 2019, în-
tr-o fericită alegere ocazionată de cele-
brarea sărbătorii de Roş Haşana 5780, 
Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti a 
găzduit, cu generozitate, un spectacol 
omagial dedicat compozitorului şi textie-
rului Alexandru Mandy, realizat cu multă 
sensibilitate şi trăire artistică de Sergiu 
Cioiu şi invitaţii săi.      

Alexandru Mandy (1914-2005) şi-a 
început activitatea componistică în 
1940, iar în muzica uşoară debutează 
în 1956. Dar adevărata consacrare o 
cunoaşte 10 ani mai târziu, când Sergiu 
Cioiu interpretează magistral creaţia sa 
„Cântecul vântului”.

În majoritatea cântecelor sale Ale-
xandru Mandy a fost un făurar total, 
meşteşugar unic, ale cărui creaţii vor 
rămâne definitiv în patrimoniul muzicii 
uşoare româneşti. În 1996, la Editura 
Hasefer a apărut culegerea „Cântece, 
cântece”, cuprinzând melodii ale unor 
compozitori evrei din România, în care 
Alexandru Mandy figurează cu 5 piese.                                                             

Într-o sală umplută până la refuz, 
Sergiu Cioiu şi invitaţii săi, Maria Gheor-
ghiu, Magda Catone, Dorin Anastasiu şi, 
bineînţeles, Maia Morgenstern, directoa-
rea TES, au dat glas unor creaţii unice, 
precum „Greu se mai fac oamenii oa-
meni”, „Glasul tău”, „Cântecul vântului”, 
„Nu stingeţi stelele”, „Sub un petec de 
cer”, „Tudore”, „Merçi, Bécaud”, alături 
de tripticul „Coloana infinitului”-„Masa 
tăcerii”- „Poarta sărutului” şi, mai târziu, 
„Măiastra”, care eternizează în cântec 
operele lui Constantin Brâncuşi.

Sergiu Cioiu, care luna aceasta a îm-
plinit 79 de ani, trăieşte de peste 35 de 
ani în Canada, dar din 2016 revine peri-

odic în ţara natală. A realizat cu Alexan-
dru Mandy o comunicare, o „chimie” şi o 
înţelegere perfecte, din care s-au născut 
adevărate bijuterii muzicale, unice, pe 
care le interpretează de peste 50 de ani.

Spectacolul omagial pe care l-a reali-
zat pe scena  TES a constituit un adevă-
rat regal muzical, emoţionant, ovaţionat 
minute în şir. Mulţumim, maestre!

D.V.

O nouă mărturie despre Holocaust

Jurnalul Annei Frank poloneze, 
publicat în Marea Britanie

Paul Celan, amintiri despre todesfuge

Omagiu lui ALEXANDRu  MANDY

In Memoriam 
Rudy Rosenfeld
La data de 24 august s-a împlinit un 

an de la trecerea în nefiinţă a actoru-
lui Rudy Rosenfeld, una dintre figurile 
reprezentative ale Teatrului Evreiesc de 
Stat şi promotor al limbii şi culturii idiş. 

Născut la Cernăuţi, la 4 august 1941, 
a debutat la Teatrul Evreiesc de Stat în 
spectacolul Cu zâmbet pe buze, în anul 
1951. Din 1959 devine actor al trupei 
TES, aflându-se pe scenă alături de 
alte mari nume precum Sevilla Pastor, 
Dina König, Lia König, Mauriciu Sekler, 
Isac Havis, Samuel Fischler, Mano Rip-
pel, Seidy Glück, Sonia Gurman, Eu-
genia Balaure, Leonie Waldman Eliad, 
Theodor Danetti şi Maia Morgenstern. 

Printre rolurile importante realizate 
de Rudy Rosenfeld la TES se numără: 
Allen, în „Cum se cuceresc femeile“, de 
Woody Allen, regia Adrian Lupu (1985); 
Michael Sand, în „Castelana“, de Lea 
Goldberg, regia Ludmila Szekely An-
ton (1990); Şimale, în „Lozul cel mare“, 
de Şalom Alehem, regia Harry Eliad 
(1993); Reb Azriel, în „Dibuk“, de S. An-
ski şi Rabbi Löw, în „Golem“, de H. Lei-
vik, ambele în regia Cătălinei Buzoianu; 
Frank al V-lea, în „Frank al V-lea sau 
Povestea unei bănci particulare“, de 
Friederich Dürrenmatt, regia Kincses 
Elemer (2002). 

Ultimul rol interpretat a fost Mlotek 
Weinberg, în spectacolul „Dumneze-
ul Răzbunării”, regizat de Alexander  
Hausvater, care a avut premiera în mar-
tie 2018, la Teatrul Evreiesc de Stat.

Valenţele cinematografice îi sunt, 
de asemenea, recunoscute, obţinând 
un prim rol principal în filmul „Prea mic 
pentru un război atât de mare”, produs 
în anul 1969, în regia regretatului Radu 
Gabrea. Au urmat şi alte roluri în filme 
precum „Actorul şi sălbaticii“ (1975), 
„Bătălia din umbră“ (1988), „Marea sfi-
dare“ (1990), „Golem“ (2001) sau „Nun-
ta mută“ (2008). Rudy Rosenfeld a fost 
distins cu Ordinul Naţional „Pentru Me-
rit“ în grad de Ofiţer de către preşedin-
tele României.

DAN DEMETRIAD

În luna octombrie, cu multe 
zeci de ani în urmă, când abia 
începusem cursurile la Faculta-
tea de Filologie de la Universita-
tea „Al. I. Cuza” din Iaşi, am auzit 
pentru prima dată numele lui Paul 
Celan. Ca „boboci”, veniserăm 
cu un mare avânt să împărtăşim 
colegilor de generaţie din scrie-
rile noastre, eram impresionaţi 
de colegii din anii mai mari, care 
erau în redacţia revistei facultă-
ţii, ALMA MATER, iar uneori pur-
tam lungi discuţii cu ei la cămin. 
Unul dintre aceşti colegi mai 
mari, care era un poet apreciat, 
m-a întrebat – după ce a aflat 

că scriu poezie – ce poeţi citesc. I-am răspuns, cu inocen-
ţa vârstei de atunci, că citesc Nichita Stănescu, Adrian Pău-
nescu, Ioan Alexandru şi alţii, care erau în primul plan al lite-
raturii de atunci. Poetul cu care discutam m-a îndemnat însă 
să citesc Paul Celan, Georg Trakl, poezie modernă de lim-
ba germană şi altele.  Recunosc, peste ani, că acea discuţie 
din primul an de facultate la Iaşi m-a marcat şi a însemnat 
un moment important în evoluţia mea ca student şi scriitor. 
Dar atunci când am citit „Todesfuge” (Fuga morţii), mi-am dat  
seama că este o capodoperă, cu un impact uriaş atât prin 
muzicalitatea riguroasă, ce doreşte să respecte tiparul fugii 
muzicale, cât şi prin sobrietatea structurilor poetice utilizate, 
ce condensează într-o pereche de metafore (mai ales prin răs-
turnarea lor din final) tragedia umană a evreilor din lagărele de 
exterminare naziste.

***
Paul Celan, născut Paul Antschel în Cernăuţi (azi în 

Ucraina), într-o familie de evrei ce vorbeau germana, şi-a 

ales pseudonimul  literar „Celan” şi a plecat la Paris, în 1938, 
să studieze medicina, dar a revenit în România înainte de 
izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. În timpul răz-
boiului a fost într-un lagăr de muncă forţată, iar părinţii săi 
au fost deportaţi într-un lagăr nazist. Se pare că tatăl său a 
murit de tifos, iar mama sa a fost împuşcată după ce nu a 
mai fost capabilă de muncă. După ce a scăpat din lagărul 
de muncă forţată, Celan a trăit în Bucureşti şi Viena, dar s-a 
stabilit la Paris. Lui Celan îi erau familiare cel puţin şase limbi 
şi vorbea fluent în rusă, franceză şi română. La Paris a pre-
dat limba şi literatura germană la École Normale Supérieure 
şi şi-a câştigat o parte din venituri ca traducător, traducând 
din Robert Frost, Marianne Moore şi Emily Dickinson, până 
la  Arthur Rimbaud, Antonin Artaud şi Charles Baudelaire. 
Opera sa originală a fost tradusă în engleză de mai multe ori 
şi de mai mulţi poeţi şi traducători, printre care Michael Ham-
burger, Rosmarie Waldrop, Heather McHugh, John Felstiner 
şi  Pierre Joris.

Deşi a trăit în Franţa şi a fost influenţat de suprarealiştii 
francezi, el şi-a scris propria poezie în germană. Prima colec-
ţie de poeme  (Sand from the Urns / Nisip din urne) s-a publi-
cat la Viena, în 1948; poemele Poppy and Memmory (Mohn 
und Gedaechtnis, 1952) i-au adus aprecierile entuziaste ale 
criticii. Cel mai cunoscut poem al său rămâne probabil Death 
Fugue (sau Todesfuge). Aşa cum nota critica literară, Celan a 
fost „un supravieţuitor al Holocaustului care a scris în germa-
nă, limba sa natală şi, de asemenea, limba celor ce i-au ucis  
familia”. 

Paul Celan a primit Premiul Bremen pentru literatură ger-
mană în 1958 şi Premiul Georg Buchner în 1960.  Am reţinut 
o formulare concisă a finalului acestui mare poet al lumii: „El a 
suferit o depresie şi s-a sinucis în 1970.”  Era aprilie, deci nu 
era toamnă. Dar întotdeauna, toamna, probabil în amintirea 
Iaşiului studenţiei, îmi aduc aminte de Paul Celan.

IOAN IACOB

Matineu muzical In Memoriam  ANAtOL vIERu
Compozitor, dirijor, critic muzical, te-

oretician, profesor universitar, formator 
a zeci de generaţii de muzicieni, Anatol 
Vieru a făcut parte din generaţia intelec-
tualilor evrei români care au trăit Holo-
caustul, speranţele legate de 23 august 
’44, decepţiile de după instalarea noii 
dictaturi. 

Faptul că Anatol Vieru reprezintă un 
punct de reper în muzica românească a 
veacului XX l-a determinat pe directorul 
Festivalului de Film Evreiesc din Bucu-
reşti, Dan Schlanger, să inaugureze cu 
evocarea lui, chiar în ziua în care se îm-
plineau 21 de ani de când Anatol Vieru 
părăsea, prea devreme, lumea aceasta, 
ciclul de evenimente culturale conexe. 
Parteneri: Uniunea Compozitorilor şi 
Muzicologilor, Muzeul Enescu, unde a 
şi avut loc evenimentul, Radio România 
Muzical, Fundaţia Henry Mălineanu. 

Compozitorul Ulpiu Vlad, unul dintre 
foştii săi studenţi, a pus accentul pe rela-
ţia magistru-discipol. Profesorul evalua 
înzestrările fiecăruia, stimulându-i-le. O 
făcea cu tact, umor, delicateţe. A lăsat o 
operă vastă: concerte, simfonii, cvartete 

de coarde, teatru liric, cărţi de muzico-
logie. 

Din „Cuvinte despre sunete”, însem-
nări autobiografice, compozitoarea Doi-
na Rotaru a citit un fragment edificator 
pentru ciclul lui de lieduri „Nocturne şi 
rezonanţe Bacovia”. Fiica ei, Diana, ea 
însăşi compozitoare, s-a referit la influ-
enţa exercitată de „Iona” asupra muzi-
cii proprii. Dan Dediu şi-a exprimat re-
cunoştinţa pentru că Vieru i-a facilitat, 
printr-o bursă la Viena, cariera muzi-
cală. A propus o integrală a operei pe 
CD, o reeditare a „Cărţii modurilor” şi 
realizarea unui film documentar despre 
Anatol Vieru, idee împărtăşită de Dan  
Schlanger.

Protagonişti ai dimineţii muzicale 
au fost copiii lui, Lena şi Andrei Vieru, 
muzicieni de valoare ei înşişi. Şi-au dat 
concursul soprana Andreea Novac, fla-
utistul David Borzasi, violonista Diana 
Moş. La pian, sensibilă şi fermă – Lena 
Vieru Conta, prezentatoare a programu-
lui. Miniaturile pianistice „Din lumea co-
piilor” au fost, pentru Andrei, retrăiri din 
anii aceia.

M. Morgenstern şi S. Cioiu
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חבר הפרלמנט מטעם המיעוט היהודי, 
סילביו וכסלר, יזם חוק שאושר על ידי 
הפרלמנט, שמפרט את הקמת המוזיאון 

הלאומי לתולדות היהודים והשואה 
מרומניה. מושבו של המוזיאון יהיה בעיר 

בוקרשט ברחוב "קאליאה ויקטוריאי" 
מספר 218 ופעילותו תיערך בניהול המכון 
הלאומי לחקר השואה מרומניה ע"ש "אלי 

ויזל". 
ב-8 באוקטובר בערב, ערב יום כיפור, 

נשיא רומניה, קלאוס יוחאניס, חתם 
ונתן תוקף לחוק וככה שם קץ לספקות 

ולוויכוחים המשפטיים שהיו סביב לנושא 
זה.

בטקס השתתפו ראשי הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה, של קהילת 

יהודי בוקרשט, של בני ברית רומניה, של 
הקהילות של יהודי טימישוארה ושל יהודי 

פיאטרה ניאמץ, הנהגת הג'וינט רומניה 
ומנכ"ל המכון "אלי ויזל", ניצולי שואה 

מרומניה, חברים בפרלמנט, חברים בסגל 
הדיפלומטי המאומנים בבוקרשט.

הנשיא קלאוס יוחאניס אמר שנתן 
תוקף לחוק זה "במחשבה על היסטוריה, 

על ההווה ובמיוחד על העתיד" והוסיף 
כי תולדות היהודים הרומניים ותרומתם 

העצומה הבלתי ניתנת להערכה להתפתחות 
ארצנו, אמנם גם הטרגדיה שלהם במלחמת 
העולם השנייה, הוסתרו עשרות שנים. "בין 

שנתנו כתף להקמת המוסדות המודרניים 
הראשונים, או מסרו את נפשם בשדות 

הקרב שבמאראששטי ובאויטוז, בין 
שכיבדו את התרבות הרומנית בהישגיהם, 

דחפו את ההתפתחות הכלכלית או תרמו 
בצורה מוחלטת בתחום המדע, המורשת 
היהודית העשירה את הזהות שלנו" וגם 
"המורשת היהודית היא נבחרת בשביל 

התרבות הלאומית".

"המוזיאון הוא דבר שצריך להיות, 
קודם כול, מקור של סובלנות, התחייבות 

אזרחית, אמנם במיוחד הוא נקודת מפתח 
של המאבק באנטישמיות ובהכחשת 

השואה, בניסיונות השיקום של התנועה 
הליגיונרית ושל יון אנטונסקו, שנוכחים 

יותר ויותר כעת באינטרנט. המוזיאון צריך 
לפנות קודם כול לצעירים ולדורות הבאים. 

אני מאמין שהמכון 'אלי ויזל' בשותפות עם 
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, 
יהפכו אותו למוסד בעל יוקרה בינלאומית. 
מוזיאון זה אינו של הקהילות היהודיות או 

מיועד רק ליהודים. הוא מוזיאון של רומניה 
של היום ושל העתיד", אמר סילביו וכסלר, 

שנכח בטקס.

בין 6-3 באוקטובר 2019, בעיר 
פלויישטי התקיימה המהדורה ה-י"ט 

של הסמינר "בראשית", אחת התוכניות 
היהודיות הלאומיות החשובות ביותר 

המיועדות לרוח היהודית. נושא המהדורה 
הזאת (שהשתתפו בה 250 איש) היה: 
"היהדות – מראה אחיד על העולם". 

מארגני הסמינר היו הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה-דת משה; ג'וינט 

רומניה; המרכז הקהילתי היהודי מבוקרשט; 
קהילת יהודי פלוישטי.

אורגנו שלוש קבוצות (תשובה, תפילה 

וצדקה) ושש ישיבות של הרצאות שהועברו 
ברוטציה על ידי שלושה מרצים אורחים 

מישראל, מאוניברסיטת אריאל שבשומרון: 
דוד קאסוטו, ניצה דוידוביץ', רפי מאן.

דוד קאסוטו דיבר על בית כנסת בתור 
"מוסד חברתי-תרבותי". ניצה דוידוביץ' 

דיברה על "תפקידו של בית הכנסת בתרבות 
היהודית של הפנאי: התגרות בשביל המאה 
ה-כ"א". "אנחנו עם אחד: המצרף בשנים 

הראשונות של מדינת ישראל", היה הנושא 
שבחר רפי מאן.

לקראת שבת, חלק מהמשתתפים ביקרו 

בראשית: "אירוע בו נושמים אוויר יהודי"

המוזיאון לתולדות היהודים והשואה 
מרומניה יפתח את שעריו

סקירה על היבטיה השונים של הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה נעשתה על ידי ד"ר אאורל ויינר בראש השנה 
תש"ף בהיכל הכוראלי שבבוקרשט. החשיבות של תקיעת השופר 

במחשבה עצמית ובחזרה בתשובה צוינה על ידי ראש קהילת 
יהודי בוקרשט, המהנדס פאול שוורץ. את תפילת "אבינו מלכנו", 

שנישאה בפינו, הסביר מזכ"ל הפדרציה אדוארד קופפרברג. לדבריו 
היא הכרה בחטאים, חרטה ורצון לא לחזור על אותן השגיאות. 
ההכרה העמוקה יותר באחריות על מעשינו הודגשה על ידי הרב 

הראשי רפאל שפר. על היוקרה של קהילתנו בחברה הרומנית 
העידה השתתפותם בטקסי החגים של אישים רשמיים, נציגי 

הדתות, נציגים מעולם העסקים ומן האקדמיה, דיפלומטים, עם 
ראשי הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, של קהילת יהודי 

בוקרשט, של בני ברית רומניה. באותה מסגרת הגיע המסר של 
נשיא רומניה, מר קלאס יוחאניס, שהועבר על ידי היועץ הנשיאותי 

סרג'יו ניסטור. תמיכת הממשלה בהערכת המורשת הרוחנית 
היהודית צוינה על ידי מזכיר המדינה לענייני דתות, ויקטור 

אופאסקי. חיזוק הקשרים בין רומניה לבין ישראל היה מהות 
נאומו של מזכיר המדינה במשרד החוץ, ויקטור מיקולא. את סדר 

ראש השנה, בבית הכנסת הגדול, ערך מזכ"ל הפדרציה, אדוארד 
קופפרברג, שהבליט את חשיבות הברכות ואת סמליות המאכלים. 

החרטה על החטאים, הרצון לא לחזור עליהם ולקבל סליחה 
היה המכנה המשותף בדרשות של יום כיפור בהיכל הכוראלי של 

יו"ר הפדרציה, ד"ר אאורל ויינר; של יו"ר קהילת יהודי בוקרשט, 
המהנדס פאול שוורץ; של מזכ"ל הפדרציה, אדוארד קופפרברג; 
של הרב הראשי רפאל שפר. נמסרה גם הודעה על קבלת החוק, 

ביוזמת חבר הפרלמנט סילביו וכסלר, שאושרה על ידי הפרלמנט, 
לגבי הקמתו של המזיאון הלאומי לתולדות היהודים והשואה בעיר 

הבירה. 
הנושא המרכזי של דרשת הרב הראשי רפאל שפר לפני תפילת 

יזכור היה חיזוק האמונה. התפילה נערכה בניהולו של החזן הראשי 
יוסף אדלר, החזן עמנואל פושתאי, מקהלת ההיכל הכוראלי 

בניצוחו של רוברט לוונסון.
בגיליון הבא של עיתוננו נספר על טקסי חג הסוכות, חג 

שמחתנו, שנערכו בסוכה שבבית הכנסת הגדול ועל סיומו עם 
חגיגות שמחת תורה, שמחת הריקוד עם הספר, סופו של מחזור 

ותחילתו של מחזור חדש בקריאת התורה. 
חגי הסתיו נחגגו בכל הקהילות היהודיות שברומניה.

zicedid ze`ivnd
 א' תשרי תש"פ - ב' חשון תש"פ  כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

אזכרת רכבת המוות ראש השנה ויום כיפור תש"ף בבוקרשט וברומניה כולה
הראשונה: מסלול 
יאשי-קאלאראשי

ב-26 בספטמבר 2019, נערך 
בקאלאראשי טקס האזכרה לקורבנות 

רכבת המוות הראשונה, שהגיעה 
ב-6 ביולי 1941 לתחנת הרכבת של 

קאלאראשי ובתוכה יהודים מגורשים 
אחרי פרעות יאשי (29 ביוני 1941). 

אירוע זה אורגן על ידי הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה-דת משה; 

המרכז לחקר תולדות יהודי רומניה ע"ש 
"וילהלם פילדרמן"; המכון הלאומי לחקר 
השואה ברומניה ע"ש "אלי ויזל"; קהילת 
יהודי בוקרשט; קרן "קאריטאס"; ג'וינט 

רומניה; המועצה האזורית קאלארשי; 
עיריית קאלאראשי; מוסד הממונה על 

המחוז קאלאראשי; מפקח המשטרה של 
מחוז קאלאראשי; חברת רכבת רומניה 

באמצעות מחוז קונסטנצה של רכבת 
רומניה. פרויקט האזכרה היה פרי עבודתם 

המחקרית המורכבת יותר של אדריאן 
צ'יופלנקא, מנהל המרכז לחקר תולדות 
יהודי רומניה ע"ש "וילהלם פילדרמן" 

ושל מאריה מדאלינה אירימיה, מנהלת 
הארכיון של הפדרציה של הקהילות 

היהודית מרומניה-דת משה.
בתחנת הרכבת קאלאראשי דרום, ד"ר 

אאורל ויינר וראש עיריית קאלאראשי, 
דניאל-שטפאן דראגולין, גילו את שלד 
הזיכרון המיועד להזכיר לדורות הבאים 

את שאירע בשנת 1941. נוסף לשני 
הנואמים הנ"ל, נאמו גם הוד מעלתו 
דוד סרנגא, שגריר ישראל ברומניה; 

אמיל מושאט, מזכיר המועצה האזורית 
קאלאראשי; אדראין צ'יופלנקא; הפרקליט 
הצבאי קולונל אירינל רוטריו. הרב הראשי 
רפאל שפר והחזן עמנואל פושתאי. אירגנו 

טקס דתי קצר לזכר הנספים. 
בבית העלמין היהודי שבקאלאראשי, 

הוד מעלתו דוד סרנגא ואדריאן 
צ'יופלנקא גילו אחד משני שלדי האזכרה 

שנקבעו על שני הצדדים של האנדרטה 
ששוקמה. את השלד השני גילו ינקו 

צוקרמן, ניצול רכבת המוות יאשי-פודול 
אילואיי, והמהנדס ז'וסי יעקובסקו, 

יו"ר בני ברית רומניה. נאמו ד"ר אאורל 
ויינר; הוד מעלתו דוד סרנגא; איגור 

איניושקין, שר יועץ בשגרירות הפדרציה 
הרוסית ברומניה; ינקו צוקרמן; המהנדס 
פאול שוורץ, יו"ר קהילת יהודי בוקרשט; 

אדוארד קופפרברג, מזכ"ל הפדרציה. 
הונחו זרי פרחים מטעם הפדרציה ומטעם 
קהילת יהודי בראילה. החלק האחרון של 

האירוע הנ"ל התקיים בבניין המועצה 
האזורית קאלראשי. בכנס העבירו 

הרצאות אדריאן צ'יופלנקא, אירינל 
רוטריו, הקולונל יונל מרקו, החוקרת 
צ'רסלה מולדוביאנו, החוקר ניקולאי 

דראגושין. 

חודש שכולו סרטים יהודיים בבוקרשט
בפרק זמן של שלושה שבועות בלבד, 

העיר בוקרשט אירחה שני פסטיבלים 
חשובים של סרטים יהודיים. הראשון בהם, 

28-25 בספטמבר, היה פסטיבל הסרט 
הישראלי, אירוע שאירגנה שגרירות ישראל 

ברומניה, בתמיכת המכון הצרפתי. הובאו 
לתשומת לבו של הציבור חמישה סרטים 

ישראליים שהוצגו בקולנוע "אלווירה 
פופסקו" שבבוקרשט. להצגה החגיגית 

הגיעו אישים מעולם התרבות, עיתונאים, 
נציגים של הקהילה היהודית ושל הקהילה 

הישראלית מעיר הבירה וציבור רב המעוניין 
בתרבות הישראלית ובחיים מישראל. דברי 

ברכה נאמרו על ידי מנהל המכון הצרפתי 
מבוקרשט, קסאביי לרו, לאחריו על ידי 

טניה ברג רפאלי, סגנית המשלחת של 
שגרירות ישראל בבוקרשט וכן דוד סרנגא, 

שגריר ישראל בבוקרשט. בערב הראשון 
הוצגה בפני ציבור הצופים קומדיה תוססת 

"תל אביב על האש", סרט שנעשה בשנת 
2018 על ידי הבמאי סמך זואבי.

ב-17-10 בספטמבר נערך פסטיבל 
הסרט היהודי מבוקרשט. פסטיבל זה 

הגיע למהדורה הי"א. הוא מאורגן על ידי 
דן שלנגר והתקיים בקולנוע של המוזיאון 

הלאומי של האיכר הרומני, במכון סרבנטס, 
באולם אגודת המלחינים והמוזיקולוגים 

מרומניה, במוזיאון הלאומי "ג'יורג'י 
אנסקו" ובמוזיאון של הקהילה היהודית 

"ניקולאי קז'אל".
נוסף להצגת הסרטים התקיימו הרצאות, 

קונצרטים של מוזיקה יהודית, מופעים של 
ריקוד יהודי ודיונים.

בהצגה החגיגית בטקס הפתיחה של 
הפסטיבל נכח שגריר ישראל בבוקרשט. 
הוא אמר: "נכון הוא שברגע זה הקהילה 
היהודית מרומניה כבר לא גדולה מאוד. 

נכון גם שכאן וגם בערים אחרות של 

רומניה מאורגנים אירועים יהודים רבים, 
כמו פסטיבל הסרט היהודי מבוקרשט. וזה 

גורם לי להרגיש גאה ולמעשה מקל יותר על 
עבודתי, מפני שהמסורת והתרבות היהודית 

מוצגות כל כך טוב בחברה הרומנית".
הפסטיבל התחיל עם הצגת הבכורה 

האירופאית של הסרט "הכנר: נס הניסים", 
שביים מקס לבקוביץ. סרט תיעודי זה 

מספר את ההיסטוריה היוצאת מן הכלל של 
המופע "כנר על הגג" שהוצג לאורך הזמן 

בכל העולם, בצורות שונות, אבל עם אותו 
סיפור עמוק של עקירת השורשים והיחסים 

במשפחה, בקהילה והיחס למסורת 
העצמית.

המשפט היוצא בתור סיכומו של סרט 
תיעודי זה הוא: משנת 1964 ועד היום, 

"כנר על הגג", הוצג מדי יום, ללא הפסקה, 
במקום כלשהו בעולם.

את נתמכי הסעד של קהילת פלויישטי 
בבתיהם ואחרים תרגלו שירי שבת ודיברו 

על סמליות החג הזה עם קריסטיאן אזרי 
ועם החזן עמנואל פושתאי. תפילת שבת 

נוהלה על ידי הרב הראשי רפאל שפר ועל 
ידי הרב יהודע אהרונוביץ' בבית הכנסת 
"בית ישראל" שבפלויישטי באולם מלא 

עד אפס מקום, כפי שלא היה מזה עשרות 
שנים.

בימים הבאים דוד קאסוטו הציע 
את הנושא של "האחידות של המראה 

היהודי בקרב היהודים האיטלקיים". ניצה 
דוידוביץ' דיברה על "דור בלי בגדים, בלי 

ספרים – היהודיות והמודרניות של ש"י 
עגנון". רפי מאן דן בשאלת "האחדות 

במדיניות ישראל: שותפות או רק 
פוליטיקה?".

במסגרת הישיבות "לימוד" העבירו 
הרצאות ד"ר אאורל ויינר; הרב הראשי 

רפאל שפר; עדלה חרדן וטיבריו רוט 
(מקהילת יהודי בראשוב); הרב יהושע 

אהרונוביץ' (מקהילת יהודי יאשי); פנינה 
זילברמן (מקרן "תרבות", סיגט).

במוצאי שבת נערך טקס חגיגי של 
הבדלה. כל ארוחת ערב שנערכה הייתה 
מלווה בקטע אמנות: להקת הריקודים 

"חברים", להקת "בוקארשטער כליזמר 
באנד", הזמר הישראל מאיר חרמון. 

סמינר "בראשית" היה הזדמנות לחשוב 
על ההיבט הדתי של הקיום בעולם המודרני 

והנמקה לכל משתתף להיות במסגרת 
הקהילה וללמוד כמה שיותר על יהדות.

מהדורת יובל "בראשית הכ'" תתקיים 
בבוקרשט ב20-18 ביוני 2020.
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuţi  

în luna noiembrie
Sholem (Shalom) Asch – scriitor 

idiş. Născut la Kutno, Polonia, 1 no-
iembrie 1880, imigrat în SUA, 1910. 
Printre romane: Kiddush HaShem 
(Sfinţirea Numelui lui Dumnezeu; 
1919), unul dintre primele romane 
istorice în limba idiş. Decedat la Lon-
dra, 1957.

Joseph (Jozef) Rotblat – fizici-
an. Născut la Varşovia, 4 noiembrie 
1908, imigrat în Anglia, 1939, profe-
sor la Universitatea din Liverpool. A 
lucrat în domeniul producerii bombei 
atomice, dar ulterior a luptat pentru 
neproliferarea ei. Premiul Nobel pen-
tru Pace, 1995. Decedat la Londra, 
2005.

Bernard Henri Lévy – filozof. 
Născut la Béni Saf, Algeria, 5 noiem-
brie 1948, stabilit cu familia la Pa-
ris,1949. Susţinător al ideii că evreii 
trebuie să aibă o voce morală unică 
în societate şi politică. Printre cărţi: 
Reflecţii asupra războiului, răului şi 
sfârşitului istoriei. 

Cesare (Ezechia Marco) Lom-
broso – medic şi criminolog. Născut 
la Verona, Italia, 6 noiembrie 1835. 
Părintele teoriei criminologiei antro-
pologice. Printre scrieri: Omul delin-
cvent; Antisemitismul şi ştiinţa mo-
dernă. Decedat la Torino, 1909.

Peter Ulrich Weiss – scriitor şi 
regizor. Născut la Nowawes, Ger-
mania, 8 noiembrie 1916, stabilit în 
Suedia, 1939. Printre scrieri: Die Er-
mittlung – Auschwitz Oratorium (pie-
să de teatru). Decedat la Stockholm, 
1982.

Imre Kertész – scriitor. Născut 
la Budapesta, 9 noiembrie 1929. 
Deportat, la 14 ani, la Auschwitz, 
supravieţuitor al Holocaustului. Pre - 
miul Nobel pentru Literatură, 2002. 
Printre scrieri: Kaddiş pentru copilul 
nenăscut. Decedat la Budapesta, 31 
martie 2016.

Arnold Zweig – scriitor. Născut 
la Glogau, Silezia, 10 noiembrie 
1887. Emigrat în Palestina, 1933, a 
publicat ziarul Orient la Haifa. Re-
venit în Germania, 1948, stabilit la 
Berlin. Decedat la Berlin-Est, 26 no-
iembrie 1968.

Benjamin Fondane (Beniamin 
Fundoianu – Barbu Wechsler) – 
poet şi filozof. Născut la Iaşi, 14 no-
iembrie 1898, stabilit în Franţa, 1923, 
a adoptat limba franceză. Deportat, 
ucis la Auschwitz, 2 octombrie 1944. 
Revista Cahiers Benjamin Fondane 
este dedicată cercetării operei sale.

George Wald – neurobiolog. 
Născut la New York, 18 noiembrie 
1906. Cunoscut pentru cercetări în 
domeniul pigmenţilor din retină. Pre-
miul Nobel pentru medicină şi Fizio-
logie, 1967. Decedat la Cambridge, 
Massachussets, 1997.

Anna Seghers (Anna Netty Rei-
ling-Radvanyi) – scriitoare. Năs cută 
la Mainz, 19 noiembrie 1900, exilată 
în Franţa, 1934, apoi în Mexic, re-
venită în Germania, 1947, stabilită 
la Berlin. Nationalpreiss der DDR, 
1951. Decedată la Berlin-Est, 1983. 

Yitzhak Ben-Zvi (Shimshele vich-
Shimshi) – istoric, lider sionist, om 
politic israelian. Născut la Poltava, 
Ucraina, 24 noiembrie 1884, imigrat 
în Palestina, 1907. Cel de al doilea 
preşedinte al Israelului, 1952 – 1963, 
decedat în funcţie, la Ierusalim. 

Jacob (Yakov) Fichman – poet, 
prozator, eseist ebraic. Născut la 
Bălţi, Basarabia, 25 noiembrie 1881, 
imigrat în Palestina, 1919. Poezii în 
stil romantic tradiţional. Premiul Isra-
el pentru Literatură, 1957. Decedat 
la Tel Aviv, 1958.

Alberto Moravia (Pincherle) – 
scriitor. Născut la Roma, 28 noiem-
brie 1907. Romane asupra proble-
mei existenţei şi alienării. Preşedin-
tele PEN International, 1958-1962. 
Decedat la Roma, 1990.

Evrei decedaţi  
în luna noiembrie

Shlomo Luria (Maharshal) – 
rabin. Născut la Poznan, Polonia, 
1510. Scrieri: Yam shel Shlomo (Ma-
rea lui Shlomo), cazuistică în pro-
bleme ale dreptului iudaic-halahic; 
Chokhmat Shlomo (Înţelepciunea lui 
Shlomo), comentariu la Talmud. De-
cedat la Lublin, 7 noiembrie 1574.

Hannah Szenes – poetă şi lup-
tătoare în cel de al Doilea Război 
Mondial. Născută la Budapesta, 
1921, imigrată în Palestina, 1939, 
paraşutistă în armata britanică, 
1943, lansată în Iugoslavia pentru a 
ajuta evreilor maghiari, 1944. Ares-
tată la frontiera ungară, condamnată 
la moarte, executată, 7 noiembrie 
1944. Reînhumată la Ierusalim, 
1950. 

Mordecai Menahem Kaplan – 
rabin, eseist, educator, cofondator al 
iudaismului reconstrucţionist. Născut 
la Svencionys, Lituania, 1881, imi-
grat cu familia în SUA,1889. Printre 
scrieri: Iudaismul ca o civilizaţie; În-
trebări pe care şi le pun evreii. Dece-
dat la New York, 8 noiembrie 1983.

Chaim Azriel (Charles) Weiz-
mann – biochimist, lider sionist şi om 
politic israelian. Născut la Motol, Be-
larus, 27 noiembrie 1874; conferen-
ţiar, Universitatea din Manchester, 
1904. Primul preşedinte al Statului 
Israel, 1949-1952, decedat în func-
ţie, la Rehovot. A întemeiat Institutul 
Weizmann de Ştiinţă.

Norman Mailer – scriitor. Năs -
cut la Long Branch, New Jersey, 
1923. Printre creatorii non-ficţiunii 
creative. Premiul Pulitzer; National 
Book Award. Decedat la New York, 
10 noiembrie 2007. 

Mikhail Iosifovich Gurevich – 
inginer aerospaţial. Născut la Kursk,  
Rusia, 1893. Co-proiectant al avi-
oanelor Mikoyan-Gurevich MiG-3 şi 
Mikoyan-Gurevich DS, care îi poartă 
numele. Decedat la Leningrad, 12 
noiembrie 1976.

Henry Mălineanu – compozi tor 
de muzică uşoară. Născut la Bucu-
reşti, 1920. Premiul Uniunii Compo-
zitorilor din România (1971, 1977, 
1978, 1981). Decedat la Bucureşti, 
12 noiembrie 2000.

Camille Pissarro – pictor. Născut 
la St. Thomas, Virgin Islands, 1830, 
educat, stabilit şi activ în Franţa, Ve-
nezuela, Anglia. Alăturat curentului 
impresionist, apoi celui post-impresi-
onist. Decedat la Paris, 13 noiembrie 
1903.

Abba (Aubrey Solomon) Eban – 
om politic şi diplomat israelian. Năs-
cut la Cape Town, 1915, imigrat în 
Palestina, 1940. Ministru de Externe 
al Statului Israel,1966-1974. Dece-
dat la Tel Aviv, 17 noiembrie 2002.

Marcel Valentin Louis Georges 
Eugène Proust – scriitor. Născut la 
Auteuil, Franţa, 1871. Printre scrieri: 
În căutarea timpului pierdut. Decedat 
la Paris, 18 noiembrie 1922.

Lev (Léon Yehuda Leyb Isaako-
vich Schwarzmann) Shestov – filo-
sof. Născut la Kiev; 1866, stabilit la 
Paris, 1921. Printre scrieri: Atena 
şi Ierusalim. Decedat la Paris, 19 
noiembrie1938.

Anton Grigorievich Rubin stein 
– compozitor, pianist. Născut la 
Vikhvatinets, Podolsk, 28 noiembrie 
1829. A compus muzică pentru 20 
de opere, printre care Demonul. În-
temeietor al Conservatorului din St. 
Petersburg. Decedat la Petergof, 
Rusia, 20 noiembrie 1894.

Etty (Esther) Hillesum – scriitoa-
re. Născută la Middelburg, Olan da, 
1914. Scrisori şi un jurnal (1941-
1943), în care descrie viaţa din Am-
sterdam în timpul ocupaţiei germane, 
publicate postum sub titlul O via-
ţă întreruptă. Deportată la Ausch -
witz, ucisă la 30 noiembrie1943.
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IZAC HAFNER (Isac ben Strul) a ple-
cat dintre noi acum un an, pe 4 octombrie 
2018, în Bucureşti, după o lungă suferinţă 
în care i-a avut aproape pe toţi membrii fa-
miliei.

Născut la Bucecea, pe 10 februarie 
1922, a supravieţuit perioadei Holocaustu-
lui, Pogromului de la Dorohoi şi lagărelor 
de muncă forţată de la Ediniţ.

În ultimele momente ale celui de-al Doi-
lea Război Mondial a luptat ca voluntar.

A fost nevoit să muncească de la vârsta 
de 11 ani. După război, a lucrat cu oameni 
feluriţi, urmând, în acelaşi timp, studii de 
economie, finanţe şi politică, specializân-
du-se în domeniul producţiei de energie 
electrică.

Era căpitan în rezervă, veteran de răz-
boi, cu pieptul acoperit de decoraţii obţinute 

pentru fapte de 
luptă şi viaţă. 
Armata română 
i-a acordat ono-
ruri militare.

Pe drumul 
lung şi deloc 
uşor al existen-
ţei sale a fost 
însoţit de fa-
milie (a avut o 
căsnicie ferici-
tă, care a durat 
64 de ani) şi prieteni. Memoriile sale – file 
de istorie românească – sunt în pregătire 
pentru tipar.

Să îi fie amintirea binecuvântată! 
Familia

Géza Kornis z.l.,  
plecat dintre noi la 103 ani

Readucem în amintirea celor care l-au 
cunoscut pe doctorul (colonel) BENO 
HOIŞIE, preţuit şi admirat de pacienţii pe 
care i-a îngrijit cu devotament, decedat în 
data de 26 Tişrei (25 oct.) 2011. Fie-i me-
moria binecuvântată!

Dr. Sylvia Hoişie, profesor doctor An-
drei Hoişie şi toată familia.

Cu aceeaşi tristeţe, comemorăm 
18 ani de când ne-a părăsit, trecând în 
eternitate, buna, draga noastră ANA 
SCHREIBER. Să-i fie sufletul înconjurat 
de lumină şi Dumnezeu  să-i dăruiască 
pacea şi odihna veşnică, împreună cu 
RUDI, soţul ei, şi fiul lor, ALBERT (ABI). 
Familia

In Memoriam IZAC HAFNER

În urmă cu un an, 
filozoful Mihai Şora 
scria pe Facebook o 
notiţă, care a dus la 
numeroase comen-
tarii admirative. La 
cei 102 ani ai săi, 
îşi găsise, prin in-
termediul reţelei de 
socializare, colegul 
de bancă de odinioa-
ră, de la Liceul „C.D. 
Loga” din Timişoara, 
pe Géza Kornis. De 
fapt, dacă e să fim 
mai exacţi, acesta îl 
găsise pe el.

Géza Kornis a tre-
cut recent la cele veşnice, într-un mic oraş 
din Germania, unde îşi ducea existenţa cu 
discreţie, de peste trei decenii. Supravieţu-
itor al lagărelor din Transnistria, fiind între 
puţinii evrei deportaţi din Timişoara, el a 
depus numeroase mărturii despre familia 
sa şi despre suferinţele prin care au trecut 
toţi cei ce au fost trimişi în aceste lagăre 
ale morţii, care venea lent, prin boli şi ina-
niţie. Înainte de deportarea în Transnistria, 
Géza Kornis a fost în lagărele de muncă 
de la Lotru şi Câineni, cu bărbaţii de origi-
ne evreiască din zona Timişoarei. „Lagărul 
Vapniarca a fost numit, nu fără motiv, la-
gărul morţii. Înaintea noastră, în octombrie 
1941, au murit jumătate din cei 2.000 de 
internaţi, din cauza foamei, a frigului, a lip-
sei igienei, a tifosului şi a altor epidemii. Nu 
exista asistenţă medicală. Vapniarca se-
măna cu celelalte lagăre din Transnistria, 
în care au murit peste 300.000 de evrei.(...) 
Comun, între toate lagărele, era doar sco-
pul: exterminarea internaţilor. Metoda era 
alta, pentru că se urmărea ca prin otrăvire 
să se obţină o moarte chinuitoare”, scria el 
în ampla mărturie de pe site-ul www.memo-
ria.ro, şi completa: „La poarta lagărului am 
fost primiţi cu următoarele cuvinte: Ihr befi-
ndet euch in einem solchen Lager, dass ihr 
entweder auf allen Vieren kriechend oder 
auf Krücken gestützt verlassen werdet. (Vă 
aflaţi într-un lagăr pe care nu îl veţi părăsi 
decât târându-vă în patru labe sau spriji-
nindu-vă în cârje). Deşi am înţeles sensul 
acestor vorbe abia mai târziu, era clar că 
intenţia conducerii lagărului era distrugerea 
noastră”.

Întotdeauna s-a definit ca „membru al 
luptei antifasciste”, căci tinereţea i-a fost 
marcată de această năzuinţă de a îndepărta 

discriminările rasiale 
şi sociale. Profesorul 
Şora scria, la aflarea 
dureroasei veşti, tot 
pe Facebook: „Ves-
tea tristă de astăzi… 
S-a dus şi colegul 
meu Géza… Plănu-
iam să ne revedem la 
Timişoara, peste doar 
câteva zile, la sărbă-
toarea Liceului nos-
tru. Dumnezeu să-l 
odihnească pe Géza. 
A fost un om bun, 
de toată isprava.”  
Într-adevăr, Géza 
Kornis plănuia o re-

venire în oraşul de baştină, la aniversarea 
de 100 de ani a liceului prestigios pe care 
l-a urmat.

Géza Kornis a depus numeroase mărtu-
rii despre familia sa numeroasă, cu rădăcini 
în Praga şi în Viena, o familie de intelectuali 
de limbă germană, care au lăsat numeroa-
se scrieri din diverse domenii. În memoriile 
sale, el a povestit în detaliu despre familia 
mamei – născută la Praga şi îndrăgostită 
iremediabil de acest fascinant oraş – şi de 
familia tatălui său. Amintirile lui Kornis erau 
pline de acurateţe. Avea şi foarte multe 
documente rămase din familie, având un 
adevărat tezaur memorialistic, evocat de 
numeroase ori de prof. dr. Smaranda Vul-
tur, care i-a consemnat amintirile în volu-
mul său „Memorie salvată”. Géza Kornis a 
lucrat în comerţul exterior, profesia sa l-a 
dus în toate regiunile ţării şi i-a dat şansa 
să călătorească în străinătate şi în vremuri 
în care unii doar visau la aşa ceva. Deşi 
şi-a scrutat destinul în mod obiectiv şi „la 
rece”, putem vedea, din afirmaţiile tuturor 
celor care l-au întâlnit, că îl evocă doar la 
superlativ. A depus numeroase mărturii 
despre vremurile pe care le-a trăit, şi-a mo-
tivat atracţia de tinereţe pentru comunism 
– la acea vreme, singura opţiune declarat 
antifascistă –, a vorbit apoi despre revelaţia 
crimelor comunismului şi dezamăgirile pe 
care le-a avut faţă de primele speranţe. Cei 
care l-au întâlnit – căci nu am avut această 
şansă – vorbesc despre faptele sale bune, 
despre deschiderea şi optimismul său, dar, 
mai cu seamă, despre ataşamentul pentru 
descrierea cu precizie a vremurilor şi oa-
menilor pe care i-a cunoscut. Să îi fie me-
moria binecuvântată!

LUCIANA FRIEDMANN

Înhumaţi în cimitirele CEB din Bucureşti: POPLINGHER IOSEFINE (Cimitirul Giurgiului); 
REICHER EMANOIL (Cimitirul Filantropia); SAVA ESTERA (Cimitirul Giurgiului).
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de azi: alt as-
pect remarcabil, 
în contextul în 
care abordarea 
prezentului de 
către unii scrii-
tori sau cineaşti 
se produce ex-
clusiv prin cli-
şee şi mizerabi-
lism şi într-o de-
plină ignorare a 
omului. Radu F. 
Alexandru, dim-
potrivă, ştie că 
teatrul îşi poate împlini menirea artistică 
şi socială numai dacă pune în centrul 
omul şi universul său. Omul din socie-
tatea românească de azi, aflată, parcă, 
într-o nesfârşită tranziţie, se confruntă 
cu nenumărate provocări, de la căderea 
barierelor morale (investigată, cu umor 
amar, în Luminiţa de la capătul tunelului) 
până la deformarea monstruoasă a vie-

Premiul pentru 
dramaturgie al Uniu-
nii Scriitorilor pe anul 
2018 a revenit scriito-
rului Radu F. Alexan-
dru, pentru volumul 
intitulat Ultima dorin-
ţă. Nu este, evident, 
primul premiu pe care 
îl primeşte dramatur-
gul (şi volumul prece-
dent, Teatru 7, apărut 
în 2012, a fost recom-
pensat cu aceeaşi 

distincţie) şi, foarte probabil, nici ultimul. 
Însă este cu atât mai semnificativ, cu cât 
a sosit într-un an editorial de excepţie – 
printre laureaţii Premiului Uniunii Scriito-
rilor pe 2018 numărându-se Andrei Ple-
şu, Horia-Roman Patapievici, Gabriela 
Adameşteanu, Ovidiu Genaru, Ioan T. 
Morar – şi, mai ales, într-o perioadă în 
care dramaturgia românească este tot 
mai vizibil ignorată, în special de către 

teatrele importante. 
În raport cu această situaţie, trebuie 

evidenţiată nu numai calitatea intrinsecă 
a literaturii dramatice a lui Radu F. Ale-
xandru, ci şi devotamentul său excepţi-
onal pentru această instituţie fundamen-
tală a culturii noastre, care este teatrul. 
Practic, prin tot ceea ce face, personal 
şi instituţional, ca preşedinte al Filialei 
Bucureşti – Dramaturgie a Uniunii Scri-
itorilor din România, scriitorul este astăzi 
un „ultim mohican” al ideii că teatrul ro-
mânesc, lipsit de o reală literatură dra-
matică autohtonă, riscă să îşi piardă im-
portanţa culturală şi socială.

Ultima dorinţă reuneşte cinci piese: 
În oglindă, „La vita è bella”, Luminiţa 
de la capătul tunelului, Viaţa la „Mica 
publicitate” şi Ultima dorinţă. Cea de-a 
treia dintre ele a putut fi vizionată, în tr-o  
montare reuşită, chiar la Teatrul Naţional 
din Bucureşti. Toate sunt piese de actu-
alitate, consacrate, cu alte cuvinte, pro-
blematicii concrete a societăţii româneşti 

ultimul mohican al dramaturgiei româneşti
Realitatea 

cărţii

Corabia fără timonier
Când comandantul unei nave nu-şi mai 

poate îndeplini atribuţiile, un alt ofiţer preia 
răspunderea, astfel încât vaporul să îşi poată 
continua călătoria. După succesul moţiunii de 
cenzură, România seamănă tot mai mult cu 
un vas ai cărui ofiţeri au convenit că fostul că-
pitan trebuie înlocuit, dar nu mai reuşesc să 
se înţeleagă asupra misiunii noului coman-
dant. Fiecare marinar îşi vede propriul interes 
şi orgoliu, uitând că nava este în pericol.

„Imediat după demiterea Guvernului PSD, 
opoziţia va propune cea mai bună soluţie guver-
namentală pentru români şi pentru România”, 
respectiv „un guvern suplu, european, cu 15 
ministere”, se arăta în textul moţiunii, adoptate 
pe 10 octombrie cu 238 de voturi, adunate de la 
PNL, USR-PLUS, PMP, UDMR, PRO-ROMÂ-
NIA, ALDE, Grupul Minorităţilor şi trei pesedişti. 
Oare ce o fi însemnând „imediat” pentru cele 
şase partide care alcătuiau atunci opoziţia?

Scriu aceste rânduri la mai bine de 10 zile 
după anunţarea succesului moţiunii, timp în 
care au tot avut loc negocieri, dar încă nu 
s-a făcut „imediat” şi se pare că o zi cu acest 
nume ar putea fi găsită doar spre sfârşitul 
unei noi săptămâni. Ludovic Orban ne asi-
gură că va merge „cât mai repede posibil” în 
Parlament, să ceară învestirea noului Guvern 
dar, deşi se declară optimist, nu se aventu-
rează să dea un termen.

În locul concordiei din zilele războiului an-
ti-PSD, acum avem o luptă de gherilă între 
foştii parteneri, care au venit nu cu propuneri 
pentru programul de guvernare, ci cu „condi-
ţii” ultimative, fără de care nu pot vota Cabi-
netul!

Un lucru e clar: nici unul dintre partidele 
semnatare ale moţiunii nu vrea să fie azi la 
guvernare, singurii care au promis o susţine-
re necondiţionată fiind deputaţii minorităţilor 
naţionale. O poziţie mai maleabilă a avut Tra-
ian Băsescu, afirmând că Mişcarea Populară 
„susţine Guvernul până la alegerile viitoare”, 
fără a condiţiona de intrarea la guvernare. 
„Ne simţim responsabili de faptul că am par-
ticipat la căderea unui guvern”, a subliniat 
fostul şef al statului. Dar preşedintele PMP 
cere revenirea la alegerea primarilor în două 
tururi de scrutin, un minister pentru relaţia cu 
Moldova şi reducerea la 300 a numărului de 
parlamentari. 

În rest, „ofiţerii” care au decis mazilirea „că-
pitanului” PSD nu au reuşit nici măcar să se 
înţeleagă între ei ca să nu formuleze cereri 
contradictorii. ALDE are nici mai mult, nici mai 
puţin de 12 condiţii, care contravin cererilor la 
fel de imperative ale USR-PLUS, Tăriceanu 

cerând păstrarea Secţi-
ei Speciale de anchetare a magistraţilor, Dan 
Barna vrând desfiinţarea acesteia.

USR-PLUS, care ar fi trebuit să fie princi-
palul aliat al liberalilor, are şi o problemă de 
imagine, respectiv că intrarea la guvernare 
ar valida partidele istorice, ca PNL, ceea ce 
ar dezamăgi electoratul propriu şi ar invalida 
poza USR de „partid antisistem”. „Salvaţi Ro-
mânia” are şi multe izbucniri de orgoliu, con-
siderându-se principalii artizani ai succesului 
moţiunii, după cum a şi afirmat Dan Barna la 
consultările de la Cotroceni. Asta îi determină 
să ceară, fără nici o flexibilitate, recurgerea 
la soluţia alegerilor anticipate, deşi, consiti-
tuţional, acestea nu pot fi lansate înainte de 
martie 2020, ceea ce ar însemna menţinerea 
PSD la guvernare încă trei-patru luni. Alte so-
licitări, care, după părerea USR, „ar putea fi 
rezolvate într-o singură zi de muncă la Parla-
ment”, sunt votarea iniţiativei „Fără penali în 
funcţii publice”, adoptarea legii privind alege-
rea primarilor în două tururi, respinsă catego-
ric de UDMR, şi aşa mai departe. Aşa a ajuns 
Dan Barna să declare că „ieşirea din criză nu 
e mandatul USR“, ci sarcina lui Orban să se 
asigure că obiectivele Uniunii sunt cele ale 
viitoarei majorităţi!

Şi aşa, corabia guvernului lui Orban ajun-
ge să navigheze fără căpitan în apele peri-
culoase dintre Scila şi Caribda, pentru că 
premierul desemnat nu poate pierde nici un 
vot, dar nici nu poate, deocamdată, armoniza 
cererile ultimative şi mirosind puternic a şan-
taj ale partenerilor săi. Ceea ce favorizează 
PSD-ul, care rămâne la guvernare, iar Vio-
rica Dăncilă a şi afirmat că „această alianţă 
de moment se va dezbina curând, pentru că 
pe ei nu îi uneşte nicio viziune, niciun plan, 
niciun program. Îi uneşte ura pentru noi”! 

Evident, asta derutează şi dezamăgeşte 
electoratul anti-PSD şi poate influenţa votul 
la viitoarele scrutine. Mă întreb retoric ce ar 
fi însemnat, din punct de vedere moral, dacă 
în decembrie ’89 cineva ar fi spus că este de 
acord cu căderea lui Ceuşescu, „dar numai în 
anumite condiţii”.

De ce au partidele această atitudine? 
Un posibil răspuns este că doresc prelungi-
rea status quo-ului până după primul tur de 
alegeri prezidenţiale (10 noiembrie), pentru 
a nu-şi torpila propriii candidaţi la Cotroceni. 
Un altul este dat de Mircea, în „Scrisoarea a 
III-a”: Ce-au voit acel Apus? Laurii voiau să-i 
smulgă de pe fruntea ta de fier”. 

Caz în care, noi ne păstrăm sărăcia şi ne-
voile...                ALX. MARINESCU
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Gândul 
scris

Ion Caramitru  
în Shylock

Cu privire la Neguţătorul din Veneţia se 
evocă influenţa unei tragedii a lui Marlowe, 
Evreul din Malta, cazul unui omor ritualic, 

ori povestea unui medic spaniol al reginei Elisabeta I. Oricum, alegerea 
subiectului, într-o Anglie din care fiii lui Israel fuseseră izgoniţi din 1290, 
transferat unei comedii (chiar sumbre), pare cam bizară. 

A juca acest text, apărut în perioada 1596-1599, reprezintă o opţiune ris-
cată. Pe de o parte, piesa (ocolită programatic după Holocaust) a fost con-
siderată nu doar o mostră de antisemitism, ci şi una de gravă incitare la acte 
extremiste (jucată în perioada nazistă, ar fi incitat, nemijlocit şi manifest, 
la ură şi crimă!). Pe de altă parte, e drept, au apărut şi voci care, punând 
în balanţă stări, atitudini, fapte, au văzut în Shylock  o (învăluită şi totuşi 
transparentă) denunţare a efectelor otrăvite pe care le pot avea discrimina-
rea rasială şi religioasă, intoleranţa atroce, izolaţionismul vieţii de ghetou. 
Aceasta punân du-se în paranteze, ca o convenţie, ca o licenţă de basm 
fantezist şi absurd, prevederea livrei de carne  în schimbul datoriei neplăti-
te. (O clauză care se suprapune periculos motivului sângelui vărsat prin sa-
crificiul lui Iisus şi celui al Legii Talionului). Aceste voci din urmă au insistat 
pe efectul terorii milenare, ori pe umilinţele nesfârşite, pe dispreţul lumii în 
care trăia eroul, ca şi pe furia şi revolta tatălui trădat de propria-i fiică. S-a 
observat totodată că, în fond, nici creştinii nu sunt zugrăviţi prea favorabil. 
Şi, mai ales, s-a insistat pe farsa procesului manipulat şi încheiat cu spolie-
rea de avere şi convertirea lui Shylock. Către acest al doilea înţeles ce ţine 
de interpretare înclină puternic balanţa spectacolului de la Teatrul Naţional. 
Acesta nu perverteşte grosolan textul şi nu îi eludează ambiguităţile, dar su-
gerează şi profunda criză a valorilor renascentiste, a credinţelor umaniste, 
a elanurilor date de explorarea globului şi cuceririle geografice. Elocventă 
în acest sens este şi admirabila valorizare a dezamăgirii, pesimismului şi 
scepticismului, a melancoliei lui Antonio, susţinut (cu subtilă remodelare 
a posturilor clasice) de către Richard Bovnoczki. Şi aş mai remarca drept 
binevenită eludarea motivaţiilor de tip gay proiectate asupra prieteniei şi 
generozităţii lui Antonio. (O abordare la modă şi marcată insistent în filmul 
omonim, extraordinar prin aportul lui Al Pacino şi Jeremy Irons!)

Regizorul bulgar Alexander Morfov  ne oferă o abordare matură, echi-
librată ca viziune şi ca desfăşurare spectaculară, uşor de urmărit (în ciuda 
diversităţii locurilor de joc evocate şi a scenelor concomitente). 

Montarea de la TNB conţine şi agreabile tuşe de atmosferă veneţiană 
(lume cosmopolită, pestriţă, petrecăreaţă, când inconştientă, când terori-
zată de ziua de mâine şi de posibile naufragii. Ne plac şi scenele pitoreşti 
ale peţirii Porţiei de către străini cu sofisticate ceremoniale şi vorbitori de 
limbi exotice. Atari momente pline de haz oferă o variaţie ideală a sce-
nelor de sumbră negociere, ori a celor de paroxism, a trăirilor intense ori 
de confesiune dramatică. Agitaţia haotică, neliniştea şi debusolarea, liber-
tatea, vitalitatea, senzualitatea şi sexualitatea explozivă a cuplurilor sunt 
puse remarcabil în evidenţă de Ada Galeş (Porţia) şi Alexandru Potocean 
(Bassanio), Ciprian Necula (Lorenzo), Flavia Giurgiu (Jessica) şi toţi ceilalţi 
actori tineri. 

Premiera de la Naţional are ca pilon solid talentul, încrederea în sine, 
lipsa de complexe, creativitatea şi marea personalitate a lui Ion Carami-
tru. La început Shylock pare, prin intonaţiile şi accentul specific, un paşnic 
strămoş al lui… Ianke! Treptat, acest tip de caracterizare dispare şi marele 
actor dezvoltă zguduitor tragedia unui om. Caramitru dă greutate şocurilor, 
trăirilor interioare, rezervelor, suspiciunii, disperării, revoltei, apoi prăbuşirii 
sufleteşti ale acestui personaj desfigurat, până la deplină alienare, de pre-
siunile unei lumi nedrepte, violente, „nebune”.          NATALIA STANCU 

Drumul 
spre teatru

ţii reale în spaţiul mediatic (expusă, cu 
aceeaşi viziune tragicomică, în Viaţa la 
„Mica publicitate”). Analist fin al clivaje-
lor din societatea actuală, ca şi al nuan-
ţelor „originale” pe care le are lumea ro-
mânească în raport cu cea occidentală, 
Radu F. Alexandru merge cu observaţia 
până la nivel de limbaj. Replicile perso-
najelor sale conţin, ca la Caragiale, în-
treaga poveste a „formelor fără fond” în 
care trăim astăzi.

Şi mai trebuie subliniată o calitate 
deosebită a pieselor lui Radu F. Alexan-
dru, pe lângă umorul amărui, inteligenţa 
şi „arhitectura” subtilă a conflictului: sunt 
la fel de atractive şi ca suport al spec-
tacolului, şi ca lectură. Ultima dorinţă e 
un volum care se citeşte pe nerăsuflate 
şi care nu lasă indiferent pe nici un citi-
tor înzestrat cu o minimă sensibilitate la 
problemele societăţii româneşti de azi.

RĂZVAN VONCU
*Radu F. Alexandru – „Ultima dorin-

ţă”, Editura Polirom, Iaşi, 2018.
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