
La 21 ianuarie a.c., Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din Româ-
nia-Cultul Mozaic (FCER), Comu-
nitatea Evreilor Bucureşti (CEB), 
Centrul pentru Studiul Istoriei Evre-
ilor din România (CSIER), Institutul 
Naţional pentru Studierea Holoca-
ustului din România „Elie Wiesel” 
(INSHR), Asociaţia Evreilor Români 
Victime ale Holocaustului, JOINT 
România, Fundaţia „Caritatea”, Mu-
zeul de Istorie şi Cultură a Evreilor 
din România „Acad. Nicolae Cajal” 
au organizat un triplu eveniment co-
memorativ spre neuitarea victimelor 
Pogromului din 21-23 ianuarie 1941 
de la Bucureşti: reculegere la Monu-
mentul Victimelor Holocaustului din 
România – Piaţeta „Dr. Alexandru 
Şafran”; adunare publică la Sinago-
ga Mare, sub genericul „Pogromul 
antievreiesc din 1941 şi recrudes-
cenţa antisemitismului azi”; expozi-
ţia „Umbre din Infern”, realizată de 
elevi de la Colegiul Naţional „Roman 
Vodă”, Roman, Judeţul Neamţ.

Au participat lideri ai FCER, 
CEB, BBR, INSHR, AERVH, 
ACPCCI, Fundaţiei Reut, CCIR-I, 
reprezentanţi ai MAE, MCIN, DRI, 
înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe 
Române şi Bisericii Catolice, per-
sonalităţi culturale, reprezentanţi ai 
presei din România şi Israel. Au fost 
de faţă ambasadorii SUA, Germani-
ei, Federaţiei Ruse, Armeniei, înalţi 
diplomaţi de la ambasadele Israe-
lului, Serbiei, Austriei. La adunarea 
publică au venit un număr mare de 
evrei bucureşteni şi simpatizanţi ai 
comunităţii noastre. 

Evenimentul a fost deschis de 
Robert Schorr, care a amintit desfă-
şurarea evenimentelor din ianuarie 
1941 şi a mulţumit tuturor, inclusiv 
presei, pentru participarea nume-
roasă.

 Pentru buna organizare a ma-
nifestărilor se cuvin mulţumiri co-
lectivelor DCAM (director Robert 
Schorr), CEB (vicepreşedinte Silvi-
an Horn), Biroul Protocol (Andreea 

Varodin), Serviciului Administrativ 
(Jean Bercu).

Aducere aminte la Monumentul 
Victimelor Holocaustului

Comemorarea victimelor Pogro-
mului legionar din 21-23 ianuarie 
1941 a debutat cu o ceremonie re-
ligioasă susţinută de prim-rabinul 
FCER, Rafael Shaffer şi cantorul 
Emanuel Pusztai în Piaţeta „Dr. Ale-
xandru Şafran” din faţa Sinagogii 
Mari.

Preşedintele FCER, dr. Aurel 
Vai ner, s-a adresat celor prezenţi 
cu un mesaj de pace şi de cinstire a 
memoriei celor care au pierit nevino-
vaţi în timpul rebeliunii legionare an-
tievreieşti: „Şalom, tuturor! Avem as-
tăzi o manifestare de aducere amin-
te şi de recunoştinţă. Nu putem uita 
victimele, oameni nevinovaţi care au 
fost ucişi începând cu 21 ianuarie, 
în anul 1941. Au fost ucişi în condi-
ţii absolut 
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FCer, InSHr 
și Muzeul 
Memorial  

al Holocaustului, 
decorate  

de președintele 
Klaus Iohannis
În ziua de 27 ianuarie 2020, în ve-

derea marcării a 75 de ani de la eli-
berarea complexului de la Auschwitz-
Birkenau, președintele Klaus Iohan-
nis a decorat Federația Comunităților 
Evreiești din România - Cultul Mozaic 
(președinte – dr. Aurel Vainer), Insti-
tutul Național pentru Studierea Holo-
caustului din România „Elie Wiesel” 
(director general - dr. Alexandru Flo-
rian) și  Muzeul Memorial al Holo-
caustului din Transilvania de Nord (di-
rector – Daniel Stejerean) cu Ordinul 
„Meritul Cultural” în grad de Cavaler, 
precum și Medalia „Meritul Cultural. 

După cum se arată în decretul 
semnat de șeful statului și publicat pe 
site-ul oficial al Președinției României, 
FCER-CM a primit înalta distincție (Ca-
tegoria F – „Promovarea culturii“) „în 
semn de înaltă apreciere pentru apă-
rarea memoriei victimelor Holo caus-
tului și sprijinirea supraviețuitorilor, 
pentru promovarea culturii, istoriei, 
tradițiilor comunității evreiești din 
România, pentru susținerea valorilor 
toleranței, a respectului față de drep-
turile și libertățile fundamentale, a dia-
logului interreligios”.

Institutului Național pentru Studie-
rea Holocaustului din România „Elie 
Wiesel” i-au fost acordate Ordinul și 
Medalia „Meritul Cultural” (categoria H 
„Cercetarea științifică”) „în semn de în-
altă apreciere pentru cei 15 ani de ac-
tivitate prodigioasă în ceea ce privește 
cercetarea Holocaustului, inves ti-
garea genocidului împotriva evreilor și 
romilor, implementarea unor proiecte 
de referință în domeniul educa țional 
și cultural, susținerea unor demersuri 
importante în direcția protejării memo-
riei victimelor Holocaustului”.

Muzeul Memorial al Holocaus-
tului din Transilvania de Nord a fost 
decorat pentru „eforturile depuse în 
direcția recuperării memoriei Holoca-
ustului, pentru promovarea educației 
despre Holocaust”, precum și pentru 
onorarea constantă a victimelor Holo-
caustului. (A.M.)

Vom reveni cu detalii de la cere-
monia înmânării înaltelor distincții.
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SIlVIu Vexler: Au intrat în vigoare legile 
pentru majorarea indemnizaţiilor 
supravieţuitorilor Holocaustului

La începutul acestui an, deputatul Silviu Vexler 
îi informa pe membrii comunităţii evreieşti, în spe-
cial pe supravieţuitorii Holocaustului, că au intrat în 
vigoare legile pe care el le-a iniţiat pentru majora-
rea indemnizaţiilor pe care le primesc supravieţui-
torii Holocaustului, beneficiari ai Ordonanţei Guver-
nului nr. 105/1999 (Legea nr. 189/2000). De altfel, 
prezent de Hanuca la Templul Coral, preşedintele 
Klaus Iohannis a spus că în aceeaşi zi promulgase 
legea iniţiată de Silviu Vexler şi a declarat că „acest 
proiect, iniţiat de reprezentantul minorităţii evreieşti 
în Parlamentul României, este o măsură oportună, 
care se adaugă cadrului legislativ de condamnare 
a antisemitismului şi recentei legi de instituire a Mu-
zeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaus-
tului din România”.

„Sprijinul acordat supravieţuitorilor a fost şi ră-
mâne elementul central al mandatului meu în Parla-
ment”, a comentat pe pagina sa de Facebook tână-
rul parlamentar al minorităţii evreieşti. El a mai adă-
ugat că „autorii morali şi executanţii Holocaustului  
şi-au dorit să nu mai rămână nimeni care să aprin-
dă lumânările de Hanuca. Cu toate acestea, ne 
aducem aminte şi încercăm să înţelegem ceea ce 
s-a întâmplat atunci. Sper că aceste acte normative 
vor aduce o lumină în viaţa oamenilor care au tre-
cut prin suferinţe de nedescris. Evenimentele, co-
memorările, discursurile au în general un rol foarte 
important, de suflet, dar ele sunt insuficiente dacă 
nu sunt dublate de măsuri practice, reale, care să 
aibă un efect direct”.

Silviu Vexler a subliniat că „supravieţuitorii Holo-
caustului, oameni care au devenit ţintele unor po-
litici represive pentru simplul motiv că aveau o altă 
origine decât majoritatea populaţiei, au trăit o su-
ferinţă care este şi va fi întotdeauna prezentă în 
mintea şi sufletele noastre” şi şi-a reafirmat con-
vingerea că este necesară „o unitate politică pe 
anumite subiecte fundamentale. Memoria victime-
lor Holocaustului este unul din aceste subiecte”, iar 
Parlamentul României „a făcut un act de dreptate 
şi un gest de demnitate prin adoptarea proiectelor”, 
promulgarea acestor legi fiind caracterizată de de-
putat ca „un moment în care România de astăzi îşi 
cere iertare pentru ceea ce s-a întâmplat în timpul 
Holocaustului pe teritoriul românesc. Ne amintim 
cu lacrimi de toţi cei care au suferit răni profunde, 
ale căror urme se resimt şi se vor resimţi mereu. Îi 
plângem pe cei care şi-au pierdut viaţa, îi preţuim 

pe supravieţuitori şi purtăm respect profund celor 
care s-au opus acestui flagel”, a mai scris Silviu 
Vexler pe pagina sa de Face book.

Astfel, pentru persoanele care au fost deportate 
în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate, 
care au fost private de libertate în locuri de detenţie 
sau în lagăre de concentrare, indemnizaţia lunară a 
fost majorată la 700 de lei (de la 400 de lei) pentru 
fiecare an de deportare ori de detenţie. Pentru per-
soanele care au fost refugiate, expulzate sau stră-
mutate în altă localitate, au făcut parte din detaşa-
mentele de muncă forţată sau au fost evacuate din 
locuinţa pe care o deţineau, indemnizaţia lunară a 
fost majorată la 350 de lei (de la 250 de lei) pen-
tru fiecare an de strămutare, de muncă forţată sau 
de evacuare din propria locuinţă. Persoanele care 
sunt supravieţuitori ai Trenurilor Morţii vor primi o 
indemnizaţie lunară de 700 de lei (de la 400 de lei), 
iar soţul supravieţuitor al celui decedat şi soţul sau 
soţia persoanei asasinate ori executate din motive 
etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva 
populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsăto-
rit, vor primi o indemnizaţie lunară de 350 de lei (de 
la 200 de lei). 

Majorările au fost introduse prin Legea nr. 
211/2019 (publicată în Monitorul Oficial al Româ-
niei nr. 912 din 12 noiembrie 2019) şi Legea nr. 
248/2019 (publicată în Monitorul Oficial al Româ-
niei nr. 1033 din 23 decembrie 2019) şi au intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2020. 

Majorările se acordă automat, astfel că supra-
vieţuitorii Holocaustului nu trebuie să efectueze de-
mersuri suplimentare, urmând să primească noile 
sume cuvenite împreună cu pensia din luna februa-
rie 2020.  

La începutul anului 2020, 
preşedintele FCER, dr. Aurel 

Vainer,  le urează tuturor 
membrilor comunităţii evreieşti 

din România un an cu pace 
şi,  pe plan personal, împliniri, 

bucurii şi sănătate! 
Şi la FCER, anul a început 

promiţător. Ce înseamnă acest lucru a explicat 
preşedintele Federaţiei, într-o convorbire cu Iulia 
Deleanu: „Din primele zile ale lui 2020, am primit 
vizita unor oficiali ai AMIR, HOR, WIZO, organiza-
ţii ale israelienilor originari din România: Eli Şahar, 
membru în conducerea AMIR; preşedintele HOR 
Beer Sheva-Negev, dr. Nathan Cohen; preşedinta 
WIZO, Filiala Beer Sheva-Negev, Carola Ceauşu. 

Am identificat împreună direcţiile unei mai largi 
colaborări dintre FCER şi organizaţiile amintite. Mai 
exact, am deschis acţiunea de reactivare WIZO în 
România. Filiala a funcţionat înainte de război, a 
fost interzisă sub cele două dictaturi. În 2001 a fost 
o încercare de reînfiinţare. Jurista Ida Schottek z.l. 
a făcut o schiţă de statut. Sper ca acum organiza-
ţia, odată relansată, să aibă viaţă lungă. 

De asemenea, am propus demersuri pentru a 
intensifica turismul făcut de israelieni la Centrele 
de Instruire şi Recreere ale FCER”.

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel VAiner, 
la împlinirea vârstei de 88 de ani 

Biroul preşedintetului F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
a fost deschis de ziua sa de naştere, 10 ianuarie, 
pentru toţi cei veniţi să-i ureze Ad mea veesrim! 
şi La mulţi ani! Printre ei – membri ai Comitetului 
Director, directori de departamente, instituţii cul-
turale, lideri ai CEB, BBR, ACPCCI, şefi de oficii. 
A fost felicitat de Marele Rabin Menachem Haco-
hen, fost îndrumător spiritual al obştii noastre; de 
membri ai comunităţii noastre, de E.S. David Sa-
ranga, ambasadorul Israelului în România. Au fost 
primite semne de preţuire din partea preşedintelui 
României, Klaus Iohannis, a P.F. Daniel, patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române; a unor reprezentanţi 
ai mediului de afaceri, clerici, intelectuali români, 
israelieni originari din România, reprezentanţi 
ai corpului diplomatic acreditaţi la Bucureşti. Di-
rectorul Departamentului MEFALE, Silvian Horn, 
managerul BKB, i-a făcut o surpriză muzicală: un 
grup al cunoscutei formaţii, condus de Bogdan Lif-
şin, cu urări pe note.

În numele Comitetului Director, vicepreşedinte-
le F.C.E.R., ec. Ovidiu Bănescu, a citit Laudatio-ul. 
Au fost subliniate meritele dr. Aurel Vainer în apă-
rarea demnităţii, integrităţii, intereselor comunităţii 
evreieşti pe parcursul celor trei mandate de depu-
tat al etniei noastre în Parlamentul României. Au 
fost reliefate principalele realizări ca preşedinte al 
F.C.E.R. acţiunea concertată de punere în valoare 
a patrimoniului sacru evreiesc din România; pro-
movarea dialogului interetnic şi interconfesional; 
aplicarea principiului „prin cunoaştere reciprocă la 
recunoaştere reciprocă”, mijloc eficient de comba-
tere a antisemitismului, antiisraelismului, negaţio-
nismului în ţară şi în lume; promovarea unei ima-
gini corecte a României peste hotare; adâncirea, 
pe multiple planuri, a relaţiilor româno-israeliene. 
Au fost amintite remarcabilele performanţe în do-
meniul ştiinţelor economice: cercetător, profesor 
în învăţământul superior, prim-vicepreşedinte al 
Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi vi-
cepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a 
Bucureştiului. „Vă dorim – a încheiat ec. Ovidiu 
Bănescu – să ne fiţi mereu aproape, cu aceeaşi 
energie pentru îndeplinirea obiectivelor F.C.E.R.”

Emoţionat de urări şi daruri, sărbătoritul a oferit 
o lecţie despre omenie şi bune relaţii interumane, 
de la dr. Alexandru Şafran citire, sintetizând: „Poţi 
trece prin viaţă ca la defilare, dar poţi fi şi con-
structor de viaţă”. Totodată, şi-a invitat oaspeţii să 
guste din bogata trataţie şi a dat lehaim cu fiecare. 

(I.D.)

Să aveţi un an 
plin de împliniri, 

bucurii şi sănătate!

S. Vexler în mijlocul seniorilor 
comunităţii evreieşti

75 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare de la Auschwitz-Birkenau

Ierusalim – la Forumul Mondial  
al Holocaustului şi-au anunţat participarea 

peste 40 de şefi de stat şi de guvern
La 27 ianuarie 1945, când soldaţii Armatei Roşii 

au ajuns la Auschwitz, în faţa lor a apărut o imagine 
de coşmar: sute de muribunzi zăceau pe scânduri, 
pe jos, înăuntrul barăcilor sau afară, în curtea lagă-
rului. Erau doar bolnavii, muribunzii şi morţii, deoa-
rece cei cât de cât valizi au fost luaţi într-un marş 
forţat, un marş al morţii, spre interiorul Germaniei. 
O mare parte dintre ei au murit pe drum, de epuiza-
re, îngheţaţi sau împuşcaţi. 

Nu se poate spune că atunci a aflat lumea des-
pre lagăr. În vara anului 1944, doi deţinuţi slovaci 
evadaţi au depus la comunitatea evreilor din Bra-
tislava şi Budapesta descrierea amănunţită a tot ce 
se întâmpla acolo şi au dezvăluit metodele barbare 
prin care erau lichidaţi evreii, polonezii, prizonierii 
de război, romii sau homosexualii, cei consideraţi 
duşmani ai celui de-al treilea Reich.

În memoria victimelor acestui genocid şi în con-
textul reapariţiei antisemitismului în lume, la pro-
punerea Israelului, Adunarea Generală a ONU a 
votat la 1 noiembrie 2005 ca data de 27 ianuarie 
să marcheze de-acum înainte Ziua Internaţională 
de Comemorare a Holocaustului. În fiecare an, sta-
tele membre ale ONU şi organizaţia internaţională 
marchează această zi prin diferite acţiuni, mai ales 
prin mărturiile unor supravieţuitori, iar lideri politici 
din toată lumea fac un pelerinaj la Auschwitz, unde 

se întâlnesc cu foştii deţinuţi şi depun jerbe la mo-
numentele ridicate în memoria celor ucişi.

În acest an, când se comemorează 75 de ani 
de la eliberarea lagărului, acţiunile s-au desfăşurat 
sub cuvântul de ordine: „Să fim împreună”. S-a re-
memorat faptul că, în pofida încercărilor regimului 
nazist de a marginaliza unele categorii de popula-
ţie, care au devenit victime, multe dintre ele au fost 
ajutate de cetăţenii unor ţări aflate sub ocupaţia na-
zistă, uneori chiar cu preţul vieţii lor.

În Capitala Israelului, Ierusalim, la 23 ianu arie 
a.c. (dată la care revista noastră se află deja în 
tipar) este programat să se deschidă cel de-al 
Cincilea Forum Mondial al Holocaustului, des-
făşurat sub patronajul preşedintelui Israelului, 
Reuven Rivlin, în organizarea Fundaţiei Foru-
mului Mondial al Holocaustului – preşedinte dr.  
Moshe Kantor, al Yad Vashem – preşedinte Av-
ner Shalev, şi al Ministerului israelian de Exter-
ne. Conform unei informări primite la redacţie din 
partea Biroului de presă al Guvernului israelian, 
înainte de deschiderea Forumului îşi confirmase-
ră prezenţa peste 40 de şefi de stat şi de guvern 
de pe trei continente (Europa, America de Nord 
şi Australia), printre care preşedinţii Franţei, Ru-
siei, Germaniei, Austriei,  
Italiei, prinţul Charles, (Continuare în pag. 22)

EVA GALAMBOS
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Inaugurare sau Sărbătoarea 
Luminii

Dr. Aurel Vainer, preşedintele 
FCER, i-a salutat pe oaspeţi, printre 
care se aflau şi mulţi foşti colegi par-
lamentari şi a explicat pe scurt semni-
ficaţia celor opt zile de Hanuca – inau-

gurare sau Sărbătoarea Luminii, care 
sfinţeşte lupta Macabeilor împotriva 
forţelor lui Antiochus Epifanes, care 
dorea elenizarea ţării cucerite. Deşi 
au pângărit Templul din Ierusalim şi 
au vrut să-i lipsească pe evrei de po-
sibilitatea de a-şi respecta religia mo-
noteistă, s-a întâmplat minunea ule-
iului care a ars opt zile. Victoria Ma-
cabeilor simbolizează de fapt victoria 
monoteismului asupra încercărilor 
de a se reintroduce cultul zeilor. Prin 
acest simbol, se poate spune că Ha-
nuca este sărbătoarea tuturor religiilor 
avrahamice monoteiste – creştinismul 
şi mahomedanismul, a subliniat pre-
şedintele Federaţiei.

Marele Rabin Menachem Haco-
hen a rostit rugăciunea pentru Româ-
nia şi cea pentru Statul Israel şi şi-a 
manifestat bucuria că la această săr-
bătoare poate fi împreună cu preşe-
dintele României. Prim-rabinul Rafael 
Shaffer a rostit rugăciunea în limba 
română, cantorul Emanuel Pusztai a 
intonat cântecele tradiţionale de Ha-
nuca, iar apoi Marele Rabin l-a rugat 
pe preşedintele ţării să aprindă prima 
lumânare.

Tragediile istoriei  
nu trebuie uitate, pentru  

a nu se mai repeta  vreodată
„Îmi face o deosebită plăcere să 

mă aflu astăzi aici, alături de dum-
neavoastră, pentru a celebra Hanuca 
5780. Salut cu prietenie conducerea 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România şi pe toţi membrii comuni-
tăţilor evreieşti din ţară. Ca în fiecare 
an, această Sărbătoare a Luminii  îmi 
oferă prilejul de a vă transmite cele 
mai calde urări de bunăstare şi pace”, 

a spus preşedintele Klaus Iohannis, 
care a adăugat: „În aceste zile de Ha-
nuca, când viaţa tuturor evreilor se re-
încarcă de speranţă, puterea credinţei 
şi bucuria de a se afla laolaltă, în si-
nagogă, în familie şi în societate, sun-
teţi însoţiţi de respectul şi aprecierea 

cetăţenilor României, ţară la a cărei 
libertate, democraţie şi prosperitate 
aţi contribuit, timp de multe generaţii.

Excelenţa Voastră, Mare Rabin 
Menachem Hacohen, sunteţi unul 
dintre pilonii spiritualităţii iudaice, în 
România şi în lume, şi un energic 
apărător al memoriei victimelor Holo-
caustului. Astăzi, recunoscându-vă 
meritele, România vă conferă Cetăţe-
nia de Onoare! Vă felicit şi mă bucură 
prezenţa dumneavoastră în mijlocul 
comunităţii evreieşti din ţara noastră, 
pe care ani la rând aţi slujit-o cu iubire 
şi devotament. Vă doresc să-i rămâ-
neţi o sursă de inspiraţie, mulţi ani de 
acum încolo!”, a spus Klaus Iohannis, 
care a vorbit în continuare despre im-
portanţa păstrării memoriei şi demni-
tăţii celor care au suferit în Holocaust:

„Astăzi am promulgat legea prin 

care se majorează indemnizaţiile su-
pravieţuitorilor Holocaustului. Acest 
proiect, iniţiat de reprezentantul mi-
norităţii evreieşti, aici prezent, în Par-
lamentul României, a fost sprijinit de 
toate partidele. Este o măsură oportu-
nă, care se adaugă cadrului legislativ 
de condamnare a antisemitismului şi 
recentei legi de instituire a Muzeu-
lui Naţional de Istorie a Evreilor şi al 
Holo caustului din România. Este însă 
şi o dovadă a consensului politic ce 
poate fi realizat pe tema înţelegerii şi 
asumării trecutului. Tragediile istoriei 
nu trebuie uitate, pentru a nu se mai 
repeta vreodată. Sprijinul acordat su-
pravieţuitorilor Holocaustului dă con-
sistenţă unei astfel de atitudini.

Rămân profund angajat în păstra-
rea şi onorarea memoriei suferinţelor 
persoanelor persecutate din motive 
etnice în România mijlocului secolului 
trecut. Vă încredinţez că în acest al 
doilea mandat de Preşedinte al Ro-
mâniei voi îndemna la cunoaşterea 
şi asumarea istoriei de către întreaga 
societate românească, voi sprijini mă-
surile de educare a noilor generaţii în 
spiritul toleranţei şi voi condamna ori-
ce manifestare de rasism, xenofobie 
sau antisemitism.

Luminile Menorei sunt simbolul re-
dedicării şi inaugurării Templului, dar 
în ele eu văd şi lumina dialogului între 
culturi, între etnii şi generaţii, expresia 
neîntreruptă a fraternităţii şi a iubirii 
pentru aproapele nostru.

Martori la aprinderea primei lumini 
de Hanuca, vă invit să cultivăm aceste 
valori, care dau trăinicie bunei noastre 
convieţuiri 
şi pe care 
ne aşezăm 
viitorul!

Hanuca 5780 – O zi specială la Bucureşti
În fiecare an, prima zi de Hanuca în care se aprinde prima lumânărică, simbolul începutului 

Sărbătorii Luminii, se celebrează în sinagogi cu bucurie şi cu fast. Dar la  această Hanuca, din 
anul 5780, de la Templul Coral din Bucureşti, s-a mai adăugat un moment solemn: prezenţa 
preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis, a premierului Ludovic Orban şi a altor membri ai 
Guvernului, a lui Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, a numeroşi deputaţi, a deputa-
tului Silviu Vexler, a consilierilor prezidenţiali Sergiu Nistor şi Andrei Muraru, a secretarului de stat 
Victor Opaschi, a subsecretarului de stat Irina Cajal şi a ambasadorilor SUA, Israelului, Germaniei 
şi Austriei, alături de alte personalităţi din viaţa politică, diplomatică, artistică, reprezentanţi ai 
cultelor din România, conducerea FCER, CEB, Joint, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-
Israeliene, Călin Coşar, preşedintele BBR, Jose Iacobescu, şi a sute de enoriaşi. Oaspeţii, care 
sunt adesea prezenţi la sărbătorile evreieşti, au venit acum şi pentru un moment special: acorda-
rea titlului de Cetăţean de Onoare al României Marelui Rabin Menachem Hacohen, care timp de 
15 ani a păstorit comunitatea evreilor din România.

Pentru organizarea cu succes a serii de Hanuca au fost adresate mulţumiri deputatului Silviu 
Vexler, directorului Silvian Horn, coordonatoarei Biroului Protocol al FCER, Andreea Varodin, şi 
şefului Biroului Administrativ, Jean Bercu, şi colaboratorilor săi.

Declaraţia deputatului minorităţii evreieşti din România, Silviu Vexler

(Continuare în pag. 26)

EVA GALAMBOS
GEORGE GÎLEA

ALEX. MARINESCU

La câteva ore după ce, în ziua de 16 decembrie 2019, 
Parlamentul României i-a conferit Marelui Rabin Mena-
chem Hacohen, fost îndrumător spiritual al Comunităţilor 
Evreieşti din România, titlul de Cetăţean de Onoare, de-
putatul Silviu Vexler a marcat momentul postând pe pagi-
na sa de Facebook declaraţia rostită în şedinţa comună a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului: 

„Lider religios eminent, Marele Rabin Hacohen a avut 
o influenţă decisivă asupra vieţii religioase evreieşti din 
România, asupra relaţiilor Comunităţilor Evreieşti cu Sta-
tul Român şi cu celelalte Culte din ţara noastră.

Personalitate marcantă la nivel internaţional, Marele 
Rabin Hacohen a promovat în permanenţă imaginea Ro-
mâniei în lume, a susţinut dialogul şi cooperarea inter-
religioasă din România şi a avut o contribuţie majoră la 
păstrarea memoriei Holocaustului.

Membru în Comisia Internaţională pentru Studierea 
Holocaustului în România şi lider al American Jewish 
Joint Distribution Committee (cea mai mare organizaţie 
evreiască), Marele Rabin Hacohen a încurajat şi a contri-
buit la prezentarea în afara ţării a elementelor fundamen-
tele ale culturii României.

Prieten şi consilier al lui David Ben Gurion, părintele 
fondator al Statului Israel, Menachem Hacohen este au-
torul unor lucrări de mare valoare privind tradiţia şi cultura 
evreiască, universală şi românească.

De-a lungul 
anilor, s-a implicat 
activ în promova-
rea culturii şi me-
moriei evreieşti 
din România şi în 
dezvoltarea bu-
nelor relaţii dintre 
Statul Român şi 
comunitatea evre-
iască, precum şi 
între Statul Ro-
mân şi Statul Is-
rael.

Întreaga activi-
tate a Marelui Rabin Hacohen reprezintă un exemplu de 
solidaritate şi cooperare, iar devotamentul cu care se im-
plică în susţinerea comunităţilor evreieşti din România, a 
patrimoniului ţării noastre şi a dialogului intercultural este 
apreciat şi recunoscut atât în ţara noastră cât şi pe plan 
internaţional.

În numele Comunităţilor Evreieşti din România, îmi ex-
prim recunoştinţa faţă de Parlamentul României şi Guver-
nul României pentru susţinerea acordată acestui demers 
deosebit, care a fost încurajat de către toate grupurile 
parlamentare.”

Marele Rabin Menachem  
Hacohen, în exclusivitate  

pentru „Realitatea Evreiască”:
„este un moment  

simbolic şi cu o mare 
încărcătură emoţională”

– În primul rând, felicitări din tot 
sufletul pentru primirea titlului de 
Cetăţean de Onoare al României, 
conferit de Parlament. A fost, cu si-
guranţă, un moment care v-a emo-
ţionat...

– Într-adevăr, am fost foarte emo-
ţionat pentru că, aşa cum ştiţi, am 
venit iniţial să servesc această co-
munitate numai pentru un an, dar am 
rămas aici timp de 12 ani. Primirea 
titlului de Cetăţean de Onoare a re-
înnoit vechea punte sufletească din-
tre Ierusalim şi Bucureşti. 

Eu m-am născut la Ierusalim, dar 
bunica mea s-a născut în România, 
iar acum a fost refăcută această 
punte şi a fost realizată o nouă legă-
tură între naţiunea israeliană şi cea 
română. 

– Legătura dvs. spirituală cu Ro-
mânia a rămas întotdeauna puterni-
că, lucrările dvs. au apărut în aceşti 
ani la Editura Hasefer, a Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România.

– Desigur, puntea culturală a 
rămas întotdeauna în picioare, dar 
acest pod, construit azi, este unul 
mai înalt, situat pe un drum mai larg, 
care are dimensiuni impresionante. 
Podul dintre Ierusalim şi Bucureşti, 
dintre România şi Israel va trebui să 
dăinuiască mulţi ani de aici înainte, 
consolidat de prietenie, de iubire, 
pentru a putea aduce lumină cetăţe-
nilor celor două popoare şi pentru a 
risipi bezna aşternută cu multe dece-
nii înainte. De aceea spun că azi tră-
im un moment simbolic şi cu o mare 
încărcătură emoţională.

M. Hacohen şi K. Iohannis au 
aprins prima lumânare de Hanuca

S. Vexler şi M. Hacohen la 
intrarea în Templul Coral
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îngrozitoare, smulşi de la casele lor, 
sau de la locurile de rugăciune. Au 
fost atacate şi Templul Coral şi Sina-
goga Mare, unde ne aflăm noi acum. 
Sinagoga Mare a fost salvată de o fe-
meie de serviciu, creştină, care i-a im-
plorat pe teroriştii legionari, veniţi să 
distrugă şi să-i omoare pe cei prezenţi 
în sinagogă. A reuşit prin puterea cre-
dinţei să îi convingă să renunţe la pla-
nul lor, păstrându-i în viaţă pe cei din 
sinagogă, ceea ce nu s-a întâmplat, 
din păcate, la Templul Coral. Acest 
cartier, în care ne aflăm, era cartierul 
evreiesc, format din două artere prin-
cipale: Văcăreşti şi Dudeşti. Aici au 
avut loc cele mai mari atrocităţi, au 
fost ucişi oameni, vandalizate lăcaşuri 
de cult, jefuite case şi magazine. 

Ne gândim cu durere la cele în-
tâmplate şi vrem să respectăm aceas-
tă obligaţie pe care o avem faţă de ge-
neraţiile trecute şi să-i pomenim ori de 
câte ori putem. Iată, 21 ianuarie, o zi 
de istorie a evreilor din Bucureşti, din 
România, dar şi a poporului român. A 
fost o mare durere pe uliţa evreiască 
din această zonă. 

Este o datorie de onoare să fim 
aici şi nu am decât să vă mulţumesc 
că sunteţi aici. Vă asigurăm că FCER 
nu dă uitării aceste pagini din istoria 
noastră”, a mai spus dr. Aurel Vainer, 
care a subliniat cele două valori iudai-
ce reflectate şi în ceremonia de come-
morare: memoria şi recunoştinţa.

Robert Schorr, directorul Departa-
mentului Cultură, Istorie, Artă, Media 
al FCER şi moderatorul întâlnirii din 
Piaţeta „Dr. Alexandru Şafran”, a dat 
apoi cuvântul preşedintelui Comuni-
tăţii Evreilor din Bucureşti, ing. Paul 
Schwartz: „Cu multă emoţie vă spun 
câteva cuvinte despre evenimentele 
petrecute în acea perioadă de tragi-
că amintire din 21-23 ianuarie 1941. 
Eu nu sunt istoric, dar sunt un trăitor 
al istoriei, un martor al evenimentelor 
desfăşurate. Cei 125 de evrei ucişi în 

Pogromul de la Bucureşti au fost chi-
nuiţi. Atrocităţile s-au întâmplat chiar 
în această zonă, foarte aproape. Mulţi 
alţii, în afara celor care au fost ucişi, 
au avut de suferit, fiind bătuţi şi schin-
giuiţi în condiţii înfiorătoare.

Mai îndrăznesc unii, chiar şi în 
ziua de astăzi, să spună că nu a fost 
nici un fel de pogrom, că nu a murit 
nimeni. Mormintele celor ucişi le pu-
teţi vedea înşirate în Cimitirul de pe 
Şoseaua Giurgiului, dar şi în Cimitirul 
Filantropia.

Trebuie să nu uităm trecutul pentru 
a nu repeta ce a fost rău”, a spus Paul 
Schwartz.

În cadrul ceremoniei de comemo-
rare a victimelor Pogromului legionar 
de la Bucureşti a luat în final cuvân-
tul Iancu Ţucărman, supravieţuitor al 
Holo caustului din România:

„Eu sunt supravieţuitor al Pogro-
mului de la Iaşi. Vă mulţumesc tuturor 
celor care sunteţi prezenţi, dar şi orga-
nizatorilor, că putem aduce un omagiu 
astăzi celor pieriţi pentru simplul fapt 
că au fost evrei. Să cinstim memoria 
celor dragi care ne-au părăsit.

Despre acel calvar există multă li-
teratură. Important este ca aşa ceva 
să nu se mai întâmple. Iar pentru 
asta, este important să ne concetrăm 
pe relaţiile dintre oameni, nu pe dez-
binare. Viitorul este al înţelegerii între 
oameni şi nu al bombelor”, a mai spus 
Iancu Ţucărman, care a subliniat că 
prezenţa împreună a ambasadorilor 
SUA, Rusiei şi Germaniei, foste ţări 
beligerante în al Doilea Război Mon-
dial, arată atât schimbările petrecute 
pe plan global, cât şi că există speran-
ţă pentru viitor.

În final au fost depuse coroane de 
flori la Monumentul din Piaţeta Şafran, 
din partea FCER şi CEB, Ambasade-
lor SUA şi Federaţiei Ruse, Camerei 
de Comerţ România-Israel, Asociaţiei 
Culturale de Prietenie România-Isra-
el, a Complexului Educaţional Laude-
Reut şi a APADOR-CH.

Adunarea publică  
de la Sinagoga Mare

 „Comemorăm un eveniment isto-
ric important pentru evreii din Româ-
nia şi pentru poporul român”, a spus 
în deschiderea Adunării moderato-
rul acesteia, preşedintele FCER, dr. 
Aurel Vainer. „Ne aflăm la Sinagoga 
Mare, salvată de la distrugere de fe-
meia de serviciu creştină. Evreii au 
fost luaţi din rugăciune la Templul 
Coral, de pe străzi, din case, torturaţi, 
duşi în Pădurea Jilava şi împuşcaţi. 
Directorul CSIER, Adrian Cioflâncă, a 
identificat zona în care a avut loc ma-
sacrul. Au fost arse sinagogi, printre 
care Cahal Grande, pecetea arhitec-
turală a evreimii sefarde din Româ-
nia. Pogromul din Bucureşti, parte a 
Holocaustului din România, a fost un 
rezultat al ascensiunii antisemitismu-
lui în Europa după 1933, când Hitler a 
venit la putere în Germania. Pogromul 
a fost săvârşit în contextul rebeliunii 
legionare împotriva lui Ion Antones-
cu. Prin asasinarea unor oameni po-
litici români cu convingeri umaniste, 
bestialitatea uciderii de nevinovaţi în 
pogromuri, distrugerea unor lăcaşuri 
de cult şi cultură, legionarismul face 
parte din mişcările teroriste. Holo-
caustul din România a fost organizat 
de Antonescu. În aprilie 1941 are loc 
un recensământ al evreilor din Româ-
nia, demers premergător măsurilor de 
exterminare, preconizate prin trimite-
rea lor în lagăre ale morţii din Europa 
centrală”. Referindu-se la manifestări 
antisemite actuale, vorbitorul a evi-
denţiat una dintre metodele eficiente 
de contracarare promovate de FCER, 
respectiv „prin cunoaştere reciprocă 
la recunoaştere reciprocă”. Dovadă 
– prezenţa în sală a multor neevrei, 
persoane interesate de manifestările 

comunităţii noastre şi solidari cu evreii 
din România. În perioada interbelică, 
antisemitismul a fost aţâţat de propa-
ganda declanşată în publicaţii ale ex-
tremei drepte.

„În prezent, România este o ţară 
democratică, unde nu există antise-
mitism de stat. Legea nr. 157/ 2018 
privind unele măsuri pentru preveni-
rea şi combaterea antisemitismului, 
adoptată de Parlamentul României, 
publicată în Monitorul Oficial din 7 
iulie 2018, se bazează pe definiţia 
antisemitismului elaborată de echipa 
condusă de regretatul amb. Mihnea 
Constantinescu, în perioada în care 
România a deţinut preşedinţia IHRA. 
Preşedintele României, Klaus Iohan-
nis participă acum la al V-lea Forum 
consacrat Zilei Internaţionale de Co-
memorare a Holocaustului, de la Yad 
Vashem. La noi, fenomenul antisemit 
se află la cote mult mai scăzute faţă 
de alte ţări europene. În prezent, anti-
semitismul a căpătat o nouă înfăţişa-
re: antiisraelismul. Suntem fideli ţării 
în care ne-am născut, ne-am format 
şi muncim, suntem solidari cu Israelul. 
Depunem eforturi pentru îmbunătăţi-
rea continuă a educaţiei în şcoli pri-
vind istoria Holocaustului, pentru ca 
astfel de atrocităţi să nu se mai repete 
nicicând, niciunde”.

Dr. Alexandru Florian: 
Încă există antisemitism  

în România
Când vorbim despre situaţia din 

România, tindem să spunem că an-
tisemitismul este la un nivel foarte 
scăzut. Este adevărat că nu s-au în-
registrat manifestări de violenţa celor 
din multe ţări din Europa occidentală, 
dar putem vorbi despre respingerea 
evreului ca atare, a subliniat prof. dr. 
Alexandru Florian, directorul general 
al INSHR-EW. Este concluzia unui 
sondaj de opinie realizat, la cererea 
Institutului „Elie Wiesel”, în noiembrie 
2019. O parte din date se referă la 
felul în care cetăţenii din România se 
raportează la evrei iar altele, la mă-
sura în care populaţia majoritară este 
sau nu interesată de tragedia evre-
ilor români în timpul războiului şi în  

Holocaust, a arătat A. Florian. Con-
form răspunsurilor, Holocaustul din 
România apare ca un subiect de nişă, 
ceea ce înseamnă că populaţia ro-
mânească ar trebui să cunoască mai 
bine acest subiect, altfel, ar putea de-
veni o nouă sursă de antisemitism. 

Vorbitorul a dat câteva exemple 
din sondaj, respectiv percepţia po-
zitivă sau negativă faţă de evrei, din 
care a reieşit că unele opinii despre 
evrei s-au modificat în bine, dar altele 
au menţinut prejudecăţile şi locurile 
comune legate de ei. Astfel, cca 60% 
dintre cei chestionaţi consideră că 
relaţiile dintre minoritatea evreiască 
şi români sunt bune, numai 21% mai 
spun azi că evreii au adus comunis-
mul în România, dar 58% consideră 
că evreii dispun de influenţă interna-
ţională şi 48% că prioritatea evreilor 
sunt interesele proprii. In ceea ce 
priveşte Holocaustul, perceperea 
generală este că a fost înfăptuit de 
germani, în pofida unor eforturi de a 
reflecta adevărul istoric despre Holo-
caustul din România. 

Alexandru Florian a mai subliniat 
că, deşi în România nu există mani-
festări de violenţă, întotdeauna poa-
te exista un factor de risc, de aceea 
trebuie intensificate programele edu-
caţionale, cele memoriale şi culturale, 
vizite la locurile memoriale, dialoguri 
cu supravieţuitorii.

Adrian Zuckerman, 
ambasadorul SUA:  

E important să înţelegem  
cu toţii ce s-a întâmplat 

E.S. Adrian Zuckerman, amba-
sadorul SUA în România, s-a arătat 
onorat să participe la comemorarea 
victimelor Pogromului de la Bucureşti, 
subliniind cât de important este să în-
ţelegem cu toţii ce s-a întâmplat, să 
nu uităm şi să ne asigurăm că aseme-
nea atrocităţi nu se vor repeta. Este 
de datoria fiecărui cetăţean, indiferent 
de naţiunea căreia îi aparţine, să res-
pingă şi să denunţe orice manifesta-
re antisemită, a punctat vorbitorul. În 
acest scop, Ambasada SUA va con-
lucra cu preşedintele Klaus Iohannis 
şi cu premierul Ludovic Orban, cu 
FCER-CM, Institutul „Elie Wiesel”, 
noul Muzeu de Istorie a Evreilor din 
România şi al Holocaustului, mai 
ales în beneficiul viitoarelor generaţii. 
Preşedintele Donald Trump, poporul 
american şi comunităţile evreieşti din 
SUA sprijină România şi vor acţiona 
în direcţia dezvoltării parteneriatului 
strategic româno-american, pentru o 
lume mai bună, a conchis vorbitorul.

Amb. Victor Micula (MAE): 
tragedia Holocaustului  

nu este irepetabilă 
Amb. Victor Micula, secretar de stat 

la MAE, a schiţat un istoric al tragediei 
de la care astăzi s-au împlinit 79 de 
ani şi căreia i s-au adăugat noi atro-
cităţi: Pogromul de la Iaşi, Trenurile  
Morţii, lagărele din Transnistria etc. 

Iancu Țucărman, supra
viețuitor al Holocaustului

Al. Florian (stg.), V. Micula, A. Vainer,  
A. Zuckerman și Tania BergRafaeli
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Aproximativ jumătate din populaţia 
evreiască a României nu a supravie-
ţuit Holocaustului. Când lumea liberă 
a început să aibă cunoştinţă de po-
veştile supravieţuitorilor lagărelor na-
ziste, de dovezile aduse în faţa Tribu-
nalului de la Nürnberg şi de audierile 
din cadrul procesului lui Eichmann, a 
părut să înţeleagă dimensiunile apo-
caliptice ale ororilor îndreptate împo-
triva evreilor şi a altor minorităţi. 

Totuşi, o asemenea tragedie nu 
este irepetabilă (dovadă epurările 
etnice din spaţiul iugoslav, genocidul 
din Rwanda, din anii ’90 ai secolului 
trecut). În prezent, au crescut dra-
matic manifestările antisemite, lipsa 
de respect faţă de drepturile omului. 
Tot mai mulţi membri ai comunităţilor 
evreieşti din Europa se gândesc să-şi 
părăsească ţara, temându-se pentru 
vieţile lor. Şi în România există mani-
festări antisemite: vandalizarea unor 
cimitire, declaraţii negaţioniste în spa-
ţiul public, discursuri care promovea-
ză ura. 

În lupta statului român împotriva 
antisemitismului se impun demersuri 
concrete, cuantificabile: continuarea 
educaţiei privind istoria Holocaustu-
lui, modernizarea cadrului legal pen-
tru sancţionarea actelor antisemite şi 
a negării Holocaustului, evidenţierea 
permanentă a contribuţiei evreilor la 
dezvoltarea României moderne. 

În parteneriat cu instituţii ca FCER-
CM, MAE, Ministerul Justiţiei, Minis-
terul Culturii, Institutul „Elie Wiesel”, 
instituţia Avocatul Poporului, Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discrimi-
nării ş.a., este necesar să oferim spre 
dezbatere publică un prim proiect al 
unei strategii naţionale de combatere 
a antisemitismului, xenofobiei, rasis-
mului, a arătat vorbitorul.

Valerii Kuzmin, 
ambasadorul Federaţiei Ruse:  

E datoria noastră să comemorăm 
victimele Holocaustului  

şi războiului
Într-o alocuţiune, E.S. Valerii Kuz-

min, ambasadorul Federaţiei Ruse la 
Bucureşti, a amintit că în acest an se 
aniversează şi se comemorează date 
importante – Pogromul de la Bucureşti, 
Ziua Internaţională a Holocaustu lui şi 
eliberarea Ausch witzului, 75 de ani de 
la încheierea celui de-al Doilea Război 
Mondial, dar şi crearea ONU – şi este 
necesar să ne apropiem de aceste su-
biecte cu mare respect. 

În calitatea sa de diplomat, face 
eforturi să participe la cât mai multe 
acţiuni organizate de FCER şi de In-
stitutul „Elie Wiesel”, să fie alături de 
cei care şi-au pierdut pe cei apropi-
aţi, deoarece şi tatăl lui a dispărut în 
război. Memoria noastră trebuie să 
fie vigilentă, în sensul respectării vic-
timelor, a celor ce şi-au dat viaţa în  
război.

Tania Berg-rafaeli: 
Să ascultăm mărturiile 

supravieţuitorilor
Şeful adjunct de misiune de la Am-

basada Israelului, Tania Berg Rafaeli, 
a vorbit, într-o excelentă limbă româ-
nă, despre necesitatea păstrării me-
moriei victimelor Holocaustului, a ce-
lor ucişi în Pogromul de la Bucureşti 
şi „să povestim celor din jur despre 
Şoah, să ascultăm mărturiile supra-
vieţuitorilor şi să evităm pericolul ba-
nalizării Holocaustului”.

Vorbitoarea a atras atenţia asupra 
pericolului nepăsării şi a ignoranţei, 
„care au permis xenofobiei, intoleran-
ţei şi antisemitismului să existe şi as-
tăzi în societatea noastră”. 

În acest context, Tania Berg-Ra-
faeli a amintit de creşterea număru-
lui incidentelor antisemite, inclusiv a 
celor violente, în Europa şi în lume. 
„Trebuie să înţelegem că antisemitis-
mul nu reprezintă doar o ameninţare 

la adresa comunităţilor 
evreieşti, ci şi la adre-
sa valorilor europene, a 
democraţiei”. 

Adjuncta ambasado-
rului israelian s-a refe-
rit la relaţiile excelente 
dintre România şi Sta-
tul Israel, despre faptul 
că Guvernul român a 
făcut eforturi remarca-
bile pentru promovarea 
educaţiei cu privire la 
Holocaust, a adoptat 
legi care interzic ne-
garea Holocaustului şi 

care au ca scop prevenirea şi comba-
terea antisemitismului.

lya Benjamin: 
Pogromul, punctul culminant  

al violenţei legionare
Dr. Lya Benjamin, istoric, a subli-

niat că violenţa legionară nu începe 
cu Pogromul din ianuarie 1941, ci cu 
instaurarea statului legionar din sep-
tembrie 1940, pogromul fiind punctul 
culminant al violenţelor. Cercetătoa-
rea a făcut un bilanţ al distrugerilor, 
arestărilor, maltratărilor şi uciderii 
evreilor. Au fost ucişi 120 de evrei, 
cea mai mare parte în pădurea Jilava. 
Au fost create centre de maltratare, 
evreii au fost arestaţi fără discrimina-
re şi duşi în aceste centre, dintre care 
unul a fost organizat chiar în Sinago-
ga Malbin.

În timpul pogromului au fost incen-
diate şi distruse 26 de sinagogi, prin-
tre care marea sinagogă a comunităţii 
sefarde, Cahal Grande, au fost distru-
se şi jefuite magazine, locuinţe, s-au 
făcut percheziţii la instituţiile evreieşti. 
Un bilanţ al pierderilor materiale de 
pe urma pogromului s-a cifrat la circa 
600 de milioane de lei.

Vorbitoarea a menţionat că presa 
sau comunicatele oficiale nu au scris 
aproape nimic despre pogromul care 
s-a desfăşurat în contextul rebeliunii 
legionare. Doar ziarele „Universul” şi, 
paradoxal, „Porunca Vremii” au amin-
tit despre pogrom, primul menţionând 
118 morţi, iar cel de-al doilea afirmând 
că rebelii au incendiat magazinele 
evreieşti. În lucrarea „Pe marginea 
prăpastiei”, editată în 1941, se vor-
beşte despre rebeliunea legionară 
fără să amintească de pogrom. Astfel 
că o imagine reală a situaţiei se poa-
te reda numai pe baza documentelor 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România, a subliniat vorbitoarea.

iacob Guttstein, 
supravieţuitor al Pogromului: 

„Atmosferă de teroare”
 Intervenţia din sală a unuia dintre 

puţinii supravieţuitori ai Pogromului 
din 1941 de la Bucureşti, Iacob Gutt-
stein, a covârşit prin emoţia relatării 
şi a amintirilor: „În Bucureşti, înainte 
de pogrom, se instaurase o atmosferă 
de teroare. În timpul pogromului, legi-
onarii jefuiau, ucideau şi dădeau foc 
victimelor. Nu pot uita cadavrele de 
la Morgă, înşirate unul lângă altul, în 
jurul curţii de la Morgă”. E normal ca 
evreii să ierte, dar să nu uite, a fost 
concluzia vorbitorului.

Dr. Florin Stan: 
„Atrocităţile au întrecut  

în bestialitate  
orice se poate închipui”

 Comentariile despre pogrom ale 
unor agenţii de presă şi ziarişti stră-
ini la Bucureşti, cuprinse în volume-
le 487-491, din Arhiva Diplomatică a 
MAE, fondul 71/ 1920-1044, Dosare 
speciale, au fundamentat expozeul 
făcut de dr. Florin Stan, consilier la 
Unitatea Arhive Diplomatice, MAE. 
Primul document – Legaţia din Roma, 
26 ianuarie 1941 – priveşte „atitudi-
nea comună” a Axei Roma-Berlin la 
„ultimele evenimente din România”. 
„Ministerele Propagandei au dat in-
strucţiuni serviciilor de presă respec-
tive să dea cât mai puţină publicita-
te”: incidentele – „opera propagandei 
străine”; legionari – „câteva elemente 
dezordonate”; statul român „continuă 
calea morală, preceptele politice, linia 
externă a lui C.Z. Codreanu”; „Anto-
nescu asigură ordinea în stat, unita-
tea politicii interne, continuă linia ex-
ternă”. 

Al doilea document include rapor-
tul Agenţiei Oriental News transmis 
la Washington, 30 ianuarie 1941: În 
sinteză: pogromul a fost „fără prece-
dent în analele României, atrocităţile 
întrecând în bestialitate orice se poate 
închipui”.

Expoziţie de pictură  
la Muzeul de Istorie

Muzeul de Istorie şi Cultură a 
Evreilor din România „Acad. Nicolae 
Cajal” a găzduit vernisajul expoziţiei 
de pictură „Umbre din Infern”. Lucrări-
le au fost realizate de elevii Colegiului 
Naţional „Roman Vodă”, din munici-
piul Roman, jud. Neamţ, îndrumaţi de 
prof. Oana Cozma. 

În deschiderea evenimentului, 
Carmen Hannah Ioviţu, directoarea 

Muzeului de Istorie şi Cultură a Evrei-
lor din România „Acad. Nicolae Cajal” 
(MICER), le-a arătat celor prezenţi că 
Templul „Unirea Sfântă” reprezintă 
o mărturie a vieţii evreieşti intense, 
existente în zona Unirii-Mămulari, 
inima Cartierului Evreiesc de odinioa-
ră. Referindu-se la cele petrecute în 
timpul Pogromului de la Bucureşti, ea 
a menţionat că astfel de evenimente 
comemorative se referă la istoria po-
porului român, dar prin memorie, ele 
trebuie să se păstreze vii şi să con-
stituie o punte cu prezentul şi viitorul. 

Dr. Aurel Vainer a afirmat că mani-
era în care elevii au realizat picturile 
inspirate din istoria Holocaustului şi 
a poporului evreu este foarte intere-
santă şi binevenită. De asemenea, 
el a remarcat că MICER, care a fost 
reinuagurat acum trei ani, este un loc 
deosebit de important prin memoria 
pe care o transmite. Potrivit vorbitoru-
lui, demersul de introducere în circui-
tul cultural al Capitalei a unei expoziţii 
de pictură, a cărei temă centrală este 
Holocaustul, este de apreciat. 

Dr. Aurel Vainer a mai evocat nu-
mele unor personalităţi precum Viori-
ca Agarici, directoarea filialei Roman 
a Crucii Roşii, sau a primarului Cernă-
uţiului, Traian Popovici, care ulterior 
celui de-al Doilea Război Mondial au 
fost distinşi cu titlul „Drept între Po-
poare”, pentru implicarea lor în salva-
rea vieţii unor evrei. 

Prof. Oana Cozma, de la Colegiul 
Naţional „Roman Vodă” din Roman, 
jud. Neamţ, a evocat tragicele eve-
nimente ale Holocaustului, subliniind 

importanţa memoriei victimelor, un 
motto care a stat la baza realizării 
acestei expoziţii. Ea le-a felicitat pe 
cele trei eleve care au semnat lucrări-
le expoziţiei alături de ea – Bogdana 
Maria Onu, Oana Irina Cozma, Ioana 
Dominte şi Ioana Iarina Foiu – şi s-a 
arătat încrezătoare în realizarea al-
tor viitoare proiecte în parteneriat cu 
FCER.

CLAUDIA BOSOI
IULIA DELEANU

DAN DRUŢĂ
EVA GALAMBOS
GEORGE GÎLEA
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Sorin Lucian Ionescu, ca şi ceilalţi 
lideri ai comunităţilor evreieşti din Ro-
mânia, este preocupat de ceea ce le 
rezervă viitorul celor pe care azi îi con-
duce. „Mă întreb dacă, în actualul ritm 
demografic, de îmbătrânire şi scădere 
a numărului de membri ai Comunităţii, 
vom mai exista ca atare sau ne vom 
transforma în obşte. Sigur, mărturia 
spirituală şi chiar materială (un sediu, 
poate, în viitor, şi o Sinagogă renova-
tă) vor continua să existe încă mulţi 
ani, dar cei care ne vom întâlni acolo, 
săptămână de săptămână, vom fi din 
ce în ce mai puţini. Asta mă întristea-
ză. Mă agăţ cu speranţă şi nostalgie 
de ce se întâmplă în alte comunităţi 
mai mari din ţară şi asta mă bucură 
şi-mi dă speranţă”, a mărturisit, între 
altele, Sorin Ionescu.

Prima zi de Hanuca 5780 a în-
semnat pentru evreii constănţeni şi o 
inaugurare reală, nu numai spirituală 
şi tradiţională, dat fiind că a fost dat 
în folosinţă noul sediu al Comunităţii. 
„În ultimii cincizeci de ani, poate şi mai 
mult, ne-am întâlnit în condiţii precare, 
insalubre. Mai demult, cineva a avut 
ideea să taie încălzirea centrală în 
jumătate din clădire. Nu s-au mai fă-
cut reparaţii interioare de zeci de ani. 
Acum e totul nou, curat, cald. Sala de 
rugăciune va funcţiona atâta vreme 
cât vom putea asigura minian-ul. Şi 
prim-rabinul Shaffer a promis că ne va 
vizita des. Sediul este acum un punct 
de reper şi pentru vizitatori, pe care 
putem să îi primim cum se cuvine”. 

Legătura actualului preşedinte cu 
comunitatea constănţeană este ve-
che. A devenit membru în 1992 când, 
student fiind, şi-a descoperit identi-
tatea iudaică. „Provin dintr-o familie 
mixtă, cu un nume românesc comun, 
şi despre iudaism nu se vorbea mult 
în comunism. Apoi, în urmă cu 10 ani, 
am devenit membru al Comitetului, iar 
după încă cinci, preşedinte al Comu-
nităţii. Am fost ales cu unanimitate în 
două rânduri de alegeri statutare”, a 
mai spus Sorin Lucian Ionescu, care 
a adăugat că „programul electoral” 
a inclus revitalizarea vieţii comuni-
tare, inclusiv transformarea tuturor 
sărbătorilor evreieşti în „evenimente 
la care membrii noştri să vină cu plă-
cere, să se simtă bine, să mănânce, 
să bea ceva, să socializeze, să se  
distreze”. 

Acum, participă la evenimente cam 
trei sferturi dintre membri, ceea ce nu 
este puţin. „Dar nici ceilalţi nu renun-
ţă la statutul de membri. Pentru mine, 
eşti membru nu numai dacă îţi plăteşti 
cotizaţia, ci şi dacă treci pe la Comuni-
tate, măcar din când în când. Dacă te 
interesează viaţa celorlalţi. Apoi, cred 
că adaptarea şi modernizarea vieţii 
comunitare sunt inevitabile, dar asta 
nu trebuie să ducă la pierderea identi-
tăţii”, spune interlocutorul nostru.

Atractiv s-a dovedit şi faptul că anu-
al a fost organizată, cu voluntari, iniţia-
tiva „Livratorii de lumină”. „În unele zile 
de joi s-au organizat jocuri... Am ieşit 
din judeţ, am făcut excursii în ţară, la 
Bucureşti. Apoi mi-am propus să reno-
văm Sinagoga. Tot ce a ţinut de noi – 
proiectare, avize, aprobări – am făcut. 
Şi n-a costat puţin. Acum totul depinde 
de CNI şi Ministerul Dezvoltării”. Dar 
lucrările de restaurare a sinagogii sunt 
tot în stadiul de proiect. „Nu au început 
încă, dar avem promisiuni în continua-
re”, punctează Sorin Ionescu.

Şi prejudecăţile şi dificultăţile cu 
care se confruntă comunitatea con-
stănţeană şi liderul ei sunt cele din 
mai toate oraşele româneşti. „Lumea 
crede că noi, Comunitatea şi Federa-
ţia, ne scăldăm în bani. Ştiţi că nu este 
aşa. Sponsorii au fost foarte puţini şi 
reticenţi. Oamenii de afaceri israeli-
eni nu ne-au ajutat cu NIMIC. Nici noi 
n-am stat cu mâna întinsă, dar nici ei 
n-au venit să întrebe dacă avem ne-
voie de ceva, dacă mai existăm. Toa-
te cheltuielile sunt asigurate la timp 
de Federaţie. Am sprijinul şi simpatia 
FCER, ceea ce nu e puţin lucru. Pre-
şedintele A. Vainer, vicepreşedintele 
O. Bănescu, secretarul general E. 
Kupferberg, directori ca S. Horn, R. 
Schorr şi R. Marcovici, dar şi alţii sunt 
oameni receptivi, înţelegători şi prac-
tici. Nu s-a întâmplat să-i sun într-o 
problemă şi să nu se rezolve!”. 

Printre cei care l-au sprijinit în în-
ţelegerea responsabilităţilor de pre-
şedinte al unei comunităţi evreieşti,  

Sorin Ionescu l-a amintit, în primul 
rând, pe „fostul secretar al Comunităţii 
din Constanţa, regizorul Ion Drugan 
zl. Am avut apoi onoarea să-l cunosc 
şi să discut de multe ori cu fostul pre-
şedinte al Federaţiei, academicianul 
Nicolae Cajal z.l. Apoi Paul Schwartz, 
preşedintele CE Bucureşti, care a in-
sistat ani de zile să candidez. Nu în 
ultimul rând, preşedintele Aurel Vainer 
este o personalitate care nu încetează 
să mă fascineze şi să-mi fie model, in-
clusiv prin vitalitate şi luciditate!

Vorbind despre trecut şi viitor, o 
geană de speranţă pare a licări, dar 
se stinge în ochii preşedintelui con-
stănţean, uitându-se spre viitor cu 
nostalgie, la fel ca la trecutul care nu 
mai e consemnat în arhive, care „s-au 
pierdut”, iar cărţile de istorie privindu-i 
pe evreii constănţeni au fost publicate 
de „istorici constănţeni neevrei, căro-
ra le purtăm o mare recunoştinţă”. În 
oraşul său nu au existat recent ma-
nifestări antisemite, dar nu au lipsit 
cele negaţioniste. Afirmarea identităţii 
evreieşti nu mai este un act de temeri-
tate: „Aş spune că începem să ne re-
câştigăm respectul de sine şi mândria 
justificată. Acum aproape treizeci de 
ani, când am devenit membru al Co-
munităţii, mi s-a spus să nu fac prea 
mare vâlvă din iudaismul nostru. Să 
nu deranjăm. Eu cred că nu deranjăm 
şi n-am deranjat niciodată.”

Cu autorităţile există colaborări, „în 
special cu Primăria, Prefectura, Con-
siliul Judeţean. Ultimii au şi comemo-
rat Ziua Holocaustului din România. 
Sunt excepţionale raporturile cu pri-
marul Decebal Făgădău şi preşedin-
tele Consiliului Judeţean Constanţa, 
Horia Ţuţuianu, care sunt prietenii 
noştri apropiaţi şi filosemiţi veritabili! 
Oameni de mare caracter”.

Relaţiile au fost favorizate de le-
găturile personale cu conducerea 
oraşului şi judeţului ale actualului 
preşedinte, prin natura profesiei sale. 
Pe de altă parte, ele sunt dinamiza-

r e v e l i o n  B ’ n a i  B ’ r i t h  r o m â n i a 
Intrat în tradiţie, revelionul B’nai B’rith România (BBR) 

a fost petrecut şi de data aceasta în atmosfera specială, 
dată de sentimentul apartenenţei la una din cele mai vechi 
organizaţii evreieşti internaţionale, înfiinţată în 1843, func-
ţionând în România din 1889, cu o întrerupere de aproape 
50 de ani în timpul totalitarismului, filială reactivată la sfâr-
şitul anului 1995. 

Revelionul, sărbătorit de membrii BBR şi prieteni ai lor 
la restaurantul Capitol din Bucureşti, a fost încă un prilej de 
afirmare a nevoii de unitate şi bună înţelegere inter umană, 
indiferent de etnie şi confesiune, conduită vădită prin întrea-
ga activitate a BBR, cu precădere prin „Podurile Toleran-
ţei”, la ale cărei ultime ediţii au participat şi alte minorităţi, 
alături de cea evreiască. Pentru modul în care a organizat 
această manifestare, preşedintele BBR, ing. Jose Iacobes-
cu, a fost decorat de preşedintele României, Klaus Ioha-

nnis, cu Ordinul 
Naţio nal „Servi-
ciu Credincios” 
în Grad de Ca-
valer. Faptul a 
fost salutat în 
prologul reuniu-
nii de preşedin-
tele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer. 
„Consider că 
decoraţia este 
şi a dumnea-

voastră”, s-a adresat laureatul membrilor BBR. Printre in-
vitaţi: lideri F.C.E.R., CEB, JCC, ai Camerei de Comerţ şi 
Industrie România-Israel, ACPCCI, Fundaţiei „Lauder”. 

În cuvântul de bun venit, amfitrionul a urat oaspeţilor 
un an bun, cu noi împliniri, spre binele României. Au fost 
amintite activităţile culturale, sociale ale BBR, apreciate de 
B’nai B’rith Europa (BBE), semnalate ca atare în Buletinul 
organizaţiei. Mulţumindu-le pentru participare, ing. Jose 
Iacobescu a arătat că este încă o expresie a respectului 
reciproc şi a bucuriei de a fi împreună, împărtăşite de cei 
prezenţi. 

Mulţumiri speciale au fost aduse Victoriei Demayo şi lui 
Jean Bercu, care l-au ajutat în buna desfăşurare a eveni-
mentului. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a mulţu-
mit organizatorilor revelionului – ing. Jose Iacobescu, jur-
nalista Ioana Niţescu şi sponsorilor –, urându-le celor de 
faţă un an nou cu pace şi belşug.

Muzica Formaţiei Bucharest Klezmer Band (BKB), ma-
nager – vicepreşedintele CEB, Silvian Horn, dirijor – Bog-
dan Lifşin, soliste – Arabela Neazi, Geni Brenda Vexler, 
Carmen Hannah Ioviţu, Carla Lifşin, cărora li s-a alăturat 
violonista formaţiei, Rodica Doija, ceea ce a sporit voia 
bună generală. Am avut şi o surpriză muzicală: cântece 
în ebraică interpretate de Alexandrina Chelu, din Oradea.

În această ambianţă li s-a cântat „Mulţi ani trăiască” lui 
Paul Rosenfeld, lui Cristi Dragomir şi Sarinei Horn, care 
şi-au aniversat atunci zilele de naştere. A fost o binevenită 
reîntâlnire a membrilor BBR, întâmpinând împreună sărbă-
torile evreieşti şi universale. (I.D.)

Convorbire cu SOrin luCiAn iOneSCu, preşedintele C.E. Constanţa

Sorin Lucian Ionescu este unul dintre tinerii preşedinţi aleşi 
în fruntea comunităţilor evreieşti locale. Licenţiat în manage-

ment economic şi psihologie, s-a impus şi în viaţa culturală, 
atât ca jurnalist şi manager al unui post de televiziune, cât 

şi ca director adjunct al Teatrului de Stat din Constanţa. Pes-
te tot, a făcut dovada unui spirit de echipă şi organizatoric care 

i-a adus succesul, indiferent dacă a trebuit să facă faţă probleme-
lor specifice din presă, cultură sau din lumea afacerilor.

Aplecarea spre scris l-a făcut să fie deja autorul a şapte cărţi, apărute la 
edituri din România.

Preşedinte al Comunităţii evreieşti Constanţa – 
cea mai înaltă demnitate

te de „simpatia şi căldura din partea 
membrilor Comunităţii, de faptul că 
nu avem lupte interne, contestări... 
Am spus de fiecare dată că, dacă 
vine cineva şi poate face mai mult 
pentru comunitate, mă dau la o par-
te... Paşnic!”, precizează preşedintele 
CE Constanţa, care îşi aminteşte că 
lucrurile s-au schimbat, faţă de acum 
trei decenii, când tânărul Sorin Iones-
cu a intrat în Comunitate. 

Vorbind despre colaborarea comu-
nităţii evreieşti cu locuitorii judeţului, 
Sorin Ionescu a evidenţiat că există „o 
relaţie excelentă cu toate minorităţile, 
în special cea tătară, cea greacă şi li-
povenii. Mai puţin cu cea turcă, inex-
plicabil. Avem un mare prieten şi spri-
jinitor în Arhiepiscopul Tomisului, IPS 
Teodosie, şi în Muftiul cultului musul-
man din România, dl. Murat. Oameni 
excepţionali”.

Printre evenimentele care i-au 
marcat existenţa, preşedintele CE 
Constanţa aminteşte „Revoluţia, pen-
tru că în urma ei am făcut profesia 
la care visam din copilărie; naşterea 
copiilor mei, călătoriile în Israel, mo-
mentul când am devenit preşedinte al 
Comunităţii – cea mai înaltă demnita-
te, indiferent de câte voi mai exercita 
de acum încolo”.

În final, vorbind despre faptul că în 
ultimii doi ani el a scris textele pentru 
Purimspiel-ul de la TES şi Templul Co-
ral din Bucureşti, Sorin Lucian Iones-
cu a mărturisit: „Îmi promisesem că 
mă opresc, să mai las şi pe alţii... Apoi 
mi-a venit IDEEA – şi cu asta nu poţi 
să te lupţi. Primele două spectacole 
le-am adus în contemporaneitate. Al 
treilea (şi ultimul, pentru mine) se va 
petrece în epoca istorică respectivă, 
dar nu vor lipsi reperele de azi şi şar-
jele amicale”. (A.N.)

J. Iacobescu (stg.) aplaudând BKB
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Crucea de Merit în rang de Ofiţer a Ordinului de Merit  
al r.F. Germania, acordată preşedintelui Aurel Vainer

Trei motive pentru care  
a fost acordată înalta distincţie  

a statului german
În seara zilei de 18 decembrie 

2019, reşedinţa E.S. Cord Meier- 
Klodt, ambasadorul Germaniei la Bu-
cureşti, a fost plină de oaspeţii care 
au dat curs invitaţiei de a participa la 
festivitatea înmânării Crucii de Merit 
în rang de Ofiţer a Ordinului de Merit 
al R.F. Germania, acordată de pre-
şedintele Germaniei, Frank-Walter 
Stein meier, preşedintelui FCER, dr. 
Aurel Vainer, la recomandarea mi-
nistrului federal al Afacerilor Externe, 
Heiko Maas. 

Au fost prezenţi premierul Ludo-
vic Orban şi membri ai Guvernului 
român, deputaţi şi senatori, consilie-
rul prezidenţial Sergiu Nistor, membri 
ai conducerii FCER, ambasadori şi 
membri ai corpului diplomatic, oameni 
de cultură, jurnalişti.

În alocuţiunea sa, ambasadorul 
Cord Meier-Klodt a enumerat motive-
le pentru care preşedintele Germaniei 
a acordat înalta distincţie preşedin-
telui FCER: „În primul rând, spiritul 
tolerant, deschis şi pragmatic în care 
dr. A. Vainer a colaborat cu partene-
rii germani, întotdeauna şi la toate 
nivelurile: ca profesor universitar sau 
vicepreşedinte al Camerei de Comerţ 
şi Industrie a României, dar mai ales 
în rolul de preşedinte al FCER şi de 
reprezentant politic al comunităţilor 
evreieşti în Parlamentul României 
până în anul 2016”. Înaltul diplomat a 
amintit, ca o dovadă a „perseverenţei 
şi încrederii reciproce, precum şi unui 
spirit de echipă exemplar din interiorul 
FCER” recenta decizie a Guvernului 
Federal „de a extinde cercul persoa-
nelor îndreptăţite la o pensie lunară 
în compensarea muncii în aşa-numi-
tele ghetouri deschise din România”, 
în baza căreia „mulţi dintre potenţialii 
beneficiari au acum posibilitatea de 
a solicita cu efect imediat o compen-
sare corespunzătoare pentru munca 
prestată”.

Un al doilea motiv pentru acorda-
rea decoraţiei a fost, conform declara-
ţiei ambasadorului Cord Meier-Klodt, 
„solidaritatea exemplară în colabora-
rea cu celelalte minorităţi din Româ-
nia” de care a făcut dovada liderul 
FCER, care „a lucrat cu tenacitate 
şi energie extraordinară nu doar în 
favoarea obiectivelor principale ale 
evreilor din România, dar şi pentru 
dezvoltarea generală a ţării. Consider 
exemplară colaborarea bazată pe în-
credere dintre minoritatea evreiască 
şi minoritatea germană (reprezentată 
aici, printre alţii, de către liderii săi po-
litici dr. Jürgen Porr şi deputatul Ovidiu 
Ganţ, al căror angajament deosebit în 
cadrul acestei cooperări ţin să îl sub-

liniez cu acest prilej). O relaţie bazată 
pe sprijin reciproc într-o paletă largă 
de subiecte – unele în urma unor pre-
ocupări politice generale, cum ar fi, 
de exemplu, iniţiativa de înfiinţare la 
Bucureşti a unui nou Muzeu de Isto-
rie a Evreilor şi al Holocaustului, altele 
de interes specific, la un moment dat 
pentru unul dintre parteneri, de pildă 
renovarea Sinagogii din Timişoara, 
urmare a ţelului urmărit permanent de 
dr. A. Vainer de restaurare şi promo-
vare a patrimoniului arhitectural, cul-
tural şi uman al comunităţilor evreieşti 
din România. Însă aceste demersuri 
nu au fost niciodată un «drum cu sens 
unic»! Nu este o coincidenţă faptul 
că, anul acesta, preşedintele Vainer a 
fost prima personalitate care, nefiind 
nici membru al minorităţii germane şi 
neavând nici naţionalitatea germană, 
a primit cea mai înaltă distincţie a Fo-
rumului Democrat al Germanilor din 
România (Acul de aur)”, a adăugat 
vorbitorul.

Cel de-al treilea „şi cel mai rele-
vant argument în favoarea acordării 
distincţiei” a fost, conform declaraţiei 
ambasadorului german, „curajul po-
litic remarcabil” al preşedintelui Au-
rel Vainer, manifestat cu prilejul unor 
„incidente repetate în trecutul recent, 
în care au fost făcute remarci defăi-
mătoare şi acuzaţii polemice – inclu-
siv de către oficiali români de rang 
înalt – la adresa preşedintelui ţării, a 
întregii minorităţi germane sau a tre-
cutului Germaniei, în general. Nici o 
altă voce (din afara cercurilor germa-
ne) nu s-a auzit în public atât de clar 
şi răspicat precum cea a liderilor co-

munităţii evreieşti. Ceea ce au reuşit 
să exprime aceştia, mai convingător 
decât oricine altcineva, a fost să deli-
miteze linia clară de demarcaţie între 
atacurile politice în termeni generali, 
pe de o parte, şi defăimările persona-
le cu referiri la nazism, Hitler sau alte 
referinţe inadecvate la cel mai întune-
cat capitol al secolului XX, pe de altă 
parte”. E.S. Cord Meier-Klodt a subli-
niat că „astfel de defăimări reprezintă 
mult mai mult decât doar atacuri pole-
mice la adresa unei anumite persoa-
ne sau a unui grup de persoane de 
o anumită naţionalitate. Ele reprezintă 
o banalizare, complet inacceptabilă, a 
celei mai mari crime, fără precedent 
istoric, iniţiate şi comise de Germania 
– Holocaustul – precum şi a suferinţei 
dincolo de cuvinte pe care a provo-
cat-o înainte de toate poporului evreu. 
Astfel că, atunci când A. Vainer şi alţii  
s-au făcut auziţi în astfel de momen-
te cruciale nu a fost doar un act de 
sprijin acordat unei alte minorităţi şi 
cu atât mai puţin de autoapărare, ci 
a fost un act de înaltă moralitate po-
litică, bazat pe judecata că, dacă as-
tăzi permitem ca o astfel de banali-
zare să treacă necontestată în cazul 
unui grup de victime, deschidem larg 

porţile pentru ca aceasta să se repe-
te mâine, într-un alt context. Aşadar, 
adevărata miză este cea mai relevan-
tă sarcină a generaţiei mele, şi anume 
de a păstra vie, nealterată şi necon-
testată memoria celui mai întunecat 
capitol al istoriei noastre. Avem da-
toria faţă de generaţiile viitoare, mai 
ales că nu vor mai putea beneficia 
de relatările personale ale supravie-
ţuitorilor. Le datorăm acest lucru, la 
fel cum ni-l datorăm şi nouă, pentru 

a proteja unicul cadru în care acele 
orori ale trecutului pot avea un sens 
pozitiv asupra viitorului nostru comun: 
dacă Nie wieder Ausch witz (Nicioda-
tă un nou Auschwitz!) – în largul său 
sens fundamental – rămâne adânc 
înrădăcinat în ADN-ul nostru politic 
comun. Iată ceea ce ne-a reamintit în 
mod clar, curajos şi cu modestie dr. A. 
Vainer în felul său calm, înţelept, ho-
tărât, însă niciodată agresiv”.

În finalul discursului său, ambasa-
dorul Germaniei a adăugat, în limba 
română: „Mărturisesc că în întreaga 
mea carieră diplomatică am fost în-
soţit de un sentiment de uimire faţă 
de generozitatea, căldura şi prietenia 
de care m-am bucurat şi încă mă mai 
bucur necontenit din partea comuni-
tăţii evreieşti, a prietenilor evrei – în 
pofida contextului istoric despre care 
tocmai am vorbit. Nu cunosc exem-
ple mai bune, în acest sens, decât pe 
dumneavoastră, domnule dr. Vainer, 
pe soţia dumneavoastră, pe rabinul 
Shaffer, prietenii noştri, precum Silviu 
şi Geni Vexler, Iancu Ţucărman şi Ma-
ria şi mulţi alţii! Pentru această «mică 
minune» doresc să vă mulţumesc 
astăzi personal şi din suflet şi să vă 
urez – dumneavoastră şi comunităţii 
evreieşti – Hag Hanuca Sameah, iar 
nouă, tuturor, un an 2020 bun şi cu 
multă sănătate”.

ludovic Orban: 
Aurel Vainer a contribuit  

la dezvoltarea democraţiei  
în România 

Premierul României s-a declarat, 
de la bun început, „onorat şi recunos-
cător de ocazia de a spune câteva 
cuvinte despre un om deosebit, un 
adevărat constructor de punţi ale so-
lidarităţii în interiorul societăţii româ-
neşti precum şi între aceasta şi restul 
lumii”. 

În alocuţiunea sa, prim-ministrul 
român a subliniat că „Aurel Vainer este 
pentru noi toţi, pe scena publică ro-
mânească, un model de devotament 
pentru cauzele juste, un combatant 
fără odihnă contra intoleranţei, anti-
semitismului, rasismului şi xenofobiei, 
sub toate formele pe care le îmbracă, 

(Continuare în pag. 22)
ALX. MARINESCU 

irina Cajal, decorată cu Ordinul naţional  
„Pentru Merit” în grad de Cavaler

Cu prilejul Zilei Culturii Naţionale, preşedintele Klaus 
Iohannis a decorat mai multe personalităţi din domeniul 
culturii, decernarea distincţiilor fiind definită de preşedinte 
ca un „elogiu al statului român pentru talentul şi străduinţa 
dumneavoastră”, dar şi al „culturii române şi personalită-
ţilor ei, care ne-au plasat între importanţii contribuitori ai 
patrimoniului spiritual al umanităţii”.

„Dumneavoastră sunteţi exponenţi de seamă ai unei 
culturi a dialogului între tradiţie şi modernitate. În activi-
tatea dumneavoastră şi a instituţiilor pe care le conduceţi, 
îmbogăţiţi o cultură a spaţiilor de confluenţă şi a interacţiu-
nii creatoare a identităţilor.

Cultura română vorbeşte în cel mai sincer şi elocvent 
mod despre cine suntem, de unde venim şi unde dorim să 
ajungem, iar dumneavoastră aveţi contribuţii importante la 
această misiune. În domeniile a căror excelenţă o repre-
zentaţi aici, sunteţi urmăriţi cu interes de generaţiile tinere 
de creatori, fapt care vă onorează şi vă obligă”, a spus 
Klaus Iohannis.

Şeful statului a mai subliniat că „într-o perioadă marca-
tă de presiunea globalizării, de proliferarea manipulărilor şi 
răspândirea atacurilor la coeziunea colectivităţilor, cultura 
poate – şi trebuie – să ne ofere argumente pentru opti-
mism.

Cât timp vom preţui creaţia şi îi vom respecta pe crea-
tori, nu ne vom pierde reperele şi identitatea şi nu ne vom 
irosi oportunităţile”. 

Prima dintre personalităţile prezente cărora le-a fost 
înmânată decoraţia a fost Irina Sanda Cajal-Marin, căreia 
i-a fost decernat Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad 
de Cavaler „în semn de apreciere pentru contribuţia ex-
cepţională avută, de-a lungul întregii sale activităţi, timp de 
decenii, la promovarea culturii şi a patrimoniului cultural 
românesc în ţară şi peste hotare”.

Irina Cajal primind decoraţia de la Klaus Iohannis

Amb. Cord MeierKlodt (stg.) şi A. Vainer
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– De ce este nevoie de un Sul de 
Tora într-un restaurant?

– Rugăciunea nu se face numai 
la sinagogă. Evreul are datoria, ori-
unde ar fi, atunci când vine timpul 
potrivit, să recite rugăciunea. Este 
bine să vină într-o sinagogă, dar, 
dacă este pe drum, sau departe de 
o sinagogă, îşi poate face rugăciu-
nea oriunde ar fi. Rugăciunea poate 
să şi-o facă fiecare, singur. Dacă se 
adună 10 bărbaţi evrei majori şi se 
întruneşte un minian, se pot ruga în 
grup şi se poate face rugăciunea în 
întregime. Sunt anumite pasaje din 
rugăciune care nu se pot face de 
unul singur.

Până în urmă cu un an, în Bucu-
reşti era un singur restaurant caşer, 
cel al comunităţii, care este destinat 

membrilor comunităţii şi este făcut 
pe gustul acestora. În ultimul an 
s-au deschis trei restaurante caşer,  
iar acum al patrulea, care prin di-
versitate şi program sunt destinate 
turiştilor.

Turiştii care vin să mănânce 
mâncare caşer, în cele mai multe 
cazuri doresc să îşi facă şi rugăciu-
nea. Pentru că sunt anumite rugă-
ciuni în care se citeşte şi din Tora, 
dacă se vor aduna în restaurant 10 
bărbaţi evrei şi vor vrea să facă ru-
găciunea acolo, vor avea posibilita-
tea să citească şi din Tora.

– Vă rog să ne povestiţi ce se 
întâmplă mai exact în timpul unei 
astfel de ceremonii.

–  Sulul de Tora este depozitat în 
restaurant, unde va fi şi folosit, dar 

pentru a-l cinsti există un obicei să 
se cânte şi să se danseze în cinstea 
Sulului de Tora. Iar pentru un cadru 
potrivit, proprietarul restaurantului a 
avut rugămintea ca festivitatea să 
aibă loc în Templul Coral, iar comu-
nitatea a fost de acord. Oamenii au 
venit, au cântat şi au dansat în cin-
stea Sulului şi pentru că a fost luni, 
iar lunea se citeşte din Tora, prima 
citire din Sulul de Tora s-a desfăşu-
rat chiar la Templul Coral.

Casa de rugăciune de la restau-
rantul  Moise Hose va purta numele 
rabinului Eliezer Papo, care a fost 
în urmă cu mai bine de 200 de ani, 
pentru o scurtă perioadă de timp, 
rabin în Bucureşti, iar acum este 
înmormântat la Silistra. Mulţi dintre 
cei care vin să se roage la mormân-
tul rabinului Eliezer Papo trec prin 
Bucureşti, pentru că aici e cel mai 
apropiat aeroport.

A consemnat 
GEORGE GÎLEA

I U D A I C A

Valenţele luminii în gândirea mistică iudaică 

un nou restaurant caşer  din Bucureşti are un Sul de tora

15 şvat,  
anul nou al Pomilor

Ziua de 15 Şvat (Tu biŞvat) din calen-
darul ebraic este menţionată în Talmud ca 
Anul Nou al Pomilor (Roş HaŞana LeIlanot). 
Se consideră că ploile încep în această zi, 
într-o formă nouă. Deci începe o perioadă 
nouă pentru roadele pomilor.

Această dată era luată în considerare cu 
deosebită atenţie în vechiul Israel. Ulterior, 
în Diaspora, această sărbătoare agricolă 
şi-a pierdut importanţa. În rândul evreilor 
sefarzi, ea a căpătat un sens cabalistic, pre-
luat ulterior şi de curentul hasidic. A apărut 
obiceiul consumului de fructe din Ereţ Isra-
el în această zi. Deoarece procurarea lor şi 
aducerea lor în Europa Răsăriteană era difi-
cilă, erau consumate fructe uscate. Obiceiul 
consumului fructelor uscate continuă şi as-
tăzi: ideea este că aceste fructe trebuie să 
provină din recolta din anul precedent, deci 
dinainte de Anul Nou al Pomilor, ele formân-
du-se şi dezvoltându-se cu apa ploilor din 
anul precedent. Există şi tradiţia unui Seder, 
o cină specială, în seara din ajunul sărbă-
torii, la care sunt consumate toate fructele. 

Mişcarea sionistă a preluat sărbătoarea 
de 15 Şvat, ideea de An Nou al Pomilor. Ce-
lebrarea agricolă a fost reluată: plantarea 
de puieţi în această zi, cu excepţia cazurilor 
în care această sărbătoare cade într-o zi de 
Şabat. Astfel, tradiţia plantării de puieţi de 
Anul Nou al Pomilor a contribuit la împădu-
rirea Ereţ Israelului, la revenirea evreilor la 
munca agricolă în ţară şi la transformarea 
ţării într-o grădină.

A apărut şi o literatură bogată pe această 
temă, în special în perioada interbelică şi în 
primele decenii după întemeierea Statului 
Israel. Din această literatură, am ales o po-
ezie în limba ebraică de Shin Shalom  (Sha-
lom Yosef Shapira, 1904-1990), poet ebraic 
născut în Polonia, imigrat în Palestina man-
datară în anul 1922, provenit dintr-o familie 
rabinică ce a întemeiat aşezarea agricolă 
religioasă Kfar Hasidim, în care a locuit şi 
el în perioada 1926-1928. În anul 1968, a 
fost preşedintele Asociaţiei Scriitorilor Ebra-
ici din Israel. Am tradus această poezie, de 
trei strofe cu câte cinci versuri. Anexăm tra-
ducerea în continuare. 

  De Tu biŞvat
de Shin Shalom

De Cincisprezece Şvat,
Când vine la noi primăvara 
Un înger coboară din cer, şi în mână  
 are un carnet,
Notează fiecare floare, fiecare pom,  
 fiecare rămurea, atent
Şi fiecare răsădire în grădina noastră, ţara.

Din oraş în oraş, din sat în sat,
Îl poartă aripile, uşor,
Priveşte în vale, se uită cu luare aminte  
 la muntele înalt,
Trece obosit prin deşertul uscat
Şi se întoarce în cer în zbor.

Şi când va fi carnetul lui plin cu înscris,
Cu fiecare pom şi floare şi tufă care se vor afla,
Când deşertul se va preface în câmp  
 înverzit, deschis
Şi toată ţara noastră într-o grădină udată, 
 un loc înflorit, întins,
Atunci Mesia va apărea.

Text și traducere din limba ebraică
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

Înainte de Hanuca şi de Crăciun, sărbători în care 
lumina joacă un rol central, dar din alte perspective, 
conf. univ. dr. Felicia Waldman a susţinut o prelegere 
la Muzeul Municipiului Bucureşti, pe tema valenţelor lu-
minii în mistica iudaică. Expozeul a făcut parte din seria 
„Conferinţelor de joi”, coordonate de conf. univ. dr. Că-
tălin D. Constantin.

Importanţa luminii în Facerea Lumii apare în primul 
capitol din Tora: „La început, Dumnezeu a făcut ceru-
rile şi pământul. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa 
adâncului de ape era întuneric şi Duhul lui Dumnezeu 
se mişca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: «Să fie 
lumină!». Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina 
era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. 
Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit 
noapte. Astfel a fost o seară şi apoi o dimineaţă: aceas-
ta a fost ziua întâi” (Bereşit, 1, 1-5). 

Lumina este element-cheie în Cabala, şcoală de 
gândire mistică iudaică, primele texte fiind datate la 
sfârşitul secolului XII. În aceste scrieri, omul primordial, 
Adam Kadmon, „este descris ca o entitate de lumină 
sau fiind acoperit cu veşmânt de lumină, pierdut odată 
cu alungarea din Paradis”. Şehina – Prezenţa Divină, 
contemplată de Adam Kadmon, se manifestă prin lu-
mină. „Paradisul e plin de lumină”. Capacitatea omului 
primordial de contemplare a Şehinei îi va fi luată prin 
cădere. „Reconstituirea stării adamice” – strădania de 
a ajunge să vadă „strălucirea corporală” paradisiacă – 
devine obiectiv principal al studiilor cabalistice. 

Aici se diferenţiază raţionalismul de misticismul iu-
daic. În gândirea filozofică raţionalistă – conferenţiara 
a făcut referire la Maimonide, rabin, medic, filozof proe-
minent (1135-1204) –, Divinitatea, Paradisul erau con-
cepute la modul abstract; în gândirea cabalistică erau 
„strălucire corporală, sensibilă”. Pentru refacerea „stării 
adamice”, cabaliştii au perfecţionat „o serie de tehnici”, 
pentru care era nevoie de îndelungată pregătire prea-

labilă, atât sub raport informativ – cunoaşterea Torei, 
cât şi mistic – cunoaşterea metodelor de apropiere de 
Divinitate. 

Pentru Abraham Abulafia, filozof cabalist din prima 
parte a secolului XIII, cercetător, într-o etapă anteri-
oară, a operei lui Maimonide, „starea adamică” putea 
deveni accesibilă prin însuşirea tehnicilor de tip extatic 
dezvoltate de el. „Nici căderea, nici starea paradisiacă 
nu sunt văzute ca evenimente istorice, ci ca structuri 
experienţiale”. Astfel, „istoria devine irelevantă”, fiindcă, 
în orice epocă, prin studierea şi respectarea Torei, omul 
se poate apropia de Dumnezeu şi reface „starea adami-
că”.  „Totuşi – a observat dr. Felicia Waldman – nu tre-
buie să se înţeleagă că oricine poate să se aventureze 
în această întreprindere destinată unei elite”. 

Din punctul de vedere al unui cărturar cabalist mai 
apropiat temporal, Yehuda Ashlag (1885-1954), con-
templarea Luminii Supreme se poate realiza pe măsu-
ră ce omul se apropie de sublim prin trăire spirituală. 
Ideea se regăseşte în scrierile lui Nahmanide (1194 – 
1270): odată ajuns la „sursa sa”, sufletul devine una cu 
Lumina Celestă. 

Daniel Matt, filozof cabalist contemporan, împărtă-
şeşte experienţa de a fi văzut, oriunde se afla, lumina 
lumânării după ce a stins-o: „Lumina era cu mine încă”. 

În viziunea lui Isaac Luria (1534-1572), lumea finită 
s-a născut prin contracţia Infinitului, a Divinităţii. Adam 
Kadmon – umanitatea primordială – este „prima rază 
de lumină, lansată de Divinitate”. Natura Divină „con-
ţine voinţa de a dărui. În consecinţă, trebuia să apară 
şi posibilitatea de primire, ceea ce a dus la crearea de 
vase receptoare”. Primele trei au suportat Lumina Di-
vină, restul s-au spart. O parte din Lumina Divină şi-a 
regăsit drumul spre „sursă”, o alta a căzut împreună cu 
vasele, ceea ce a generat „cojile”: răul ţinând închise 
scântei din Lumina Divină. „Conform Cabalei lurianice, 
lumea fizică a fost creată ca ultim act al restructurării 
universului după spargerea vaselor”. De unde – nevoia 
unui proces continuu de reparare a lumii: Tikun Olam. 
Căderea lui Adam şi a Evei a reprezentat „spargerea 
vaselor” în plan antropologic. De aici – nevoia unui per-
manent proces de corectare a sufletului uman: Tikun 
Nefeş. Orice om poate contribui la perfecţionarea lumii 
fizice şi spirituale. „Actele noastre au, deci, efect cos-
mic, nu doar asupra noastră, ci şi asupra lui Dumnezeu 
însuşi, fiindcă, fără contribuţia noastră, Divinitatea nu 
poate ţine lumea în mişcare”.

Conferenţiara a sintetizat principalele semnificaţii 
ale Hanucăi, Sărbătoarea Luminii, cu valoare istorică – 
victoria revoltei conduse de Iehuda Macabeul împotriva 
armatelor lui Antiohus al IV-lea Epifanes, din dinastia 
seleucidă –, şi religioasă – minunea vasului cu ulei, pre-
văzut să lumineze o zi, salvat de profanare în Templul 
din Ierusalim, care, atunci, a luminat opt zile. Hanuchia 
– Menora cu opt braţe şi şamaş, braţul de la care se 
aprind, progresiv, lumânările de Hanuca – reaminteşte 
miracolul. 

IULIA DELEANU 

La începutul lunii decembrie a anului trecut a avut loc la Templul Coral 
din Bucureşti festivitatea de introducere a unui Sul de Tora în noul restau-
rant caşer Moise Hose, care va avea astfel o casă de rugăciune.

Prim-rabinul F.C.E.R., Rafael Shaffer, ne-a acordat un scurt interviu 
despre însemnătatea acestui eveniment.
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Sărbătoarea Luminii  
la Sinagoga Ba’al şem tov

Piatra neamţ

Ca în fiecare an, Hanuca a fost ce-
lebrată în toate comunităţile evreieşti 
din România, cea de la Piatra Neamţ 

nefăcând excepţie. Gazdele ceremo-
niei au fost preşedintele Emil Nadler 
şi vicepreşedintele Marcel Grinberg, 
care este şi şeful Obştii Evreieşti din 
Târgu Neamţ. 

Vechea sinagogă din lemn Ba’al 
Şem Tov a reunit membri ai comu-
nităţii şi numeroşi prieteni ai evreilor 
nemţeni, care au cinstit miracolul lu-
minii, preşedintele Emil Nadler deslu-
şind semnificaţia acesteia. „Sărbăto-
rea Luminilor marchează rededicarea 
Templului din Ierusalim în urma vic-
toriei revoltei conduse de fraţii Maca-
bei împotriva monarhiei seleucide din 
Siria. El a explicat că aceştia au fost 
opriţi din demersul lor de a distruge 
religia mozaică, iar minunea care a 
făcut ca o cantitate de ulei pur sufi-
cientă doar pentru o zi să ardă opt 
zile a rămas vie timp de secole. După 
discursul preşedintelui Nadler, Marcel 
Berman a oficiat serviciul divin, iar 
prima lumânare din Hanuchie a fost  
aprinsă. 

Secretarul general al Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România, 
Eduard Kupferberg, a evocat în inter-
venţia sa caracterul special al acestei 
minuni celebrate cu ocazia sărbătorii 

(Continuare în pag. 26)
DAN DRUŢĂ

reinaugurarea sediului 
comunităţii

VIZITE ÎN ComuNITATI EVREIESTI DIN TARA
Membri ai conducerii FCER-CM s-au deplasat în mai multe co-

munităţi evreieşti din România, aprinzând lumânările de Hanuca 
5780 împreună cu enoriaşii din respectivele oraşe.

Acesta a fost cazul unor comunităţi precum Constanţa, Galaţi, 
Piatra Neamţ, Bacău sau Cluj-Napoca, unde preşedintele Aurel 
Vainer, vicepreşedintele Ovidiu Bănescu, secretarul general Edu-
ard Kupferberg, prim-rabinul FCER, Rafael Shaffer, alături de 
Silvian Horn şi Rudi Marcovici au luat parte la Sărbătoarea Lu-
minilor.

De asemenea, în comunităţi din vestul ţării (Sighet, Lugoj, Re-
şiţa) sau din est (Botoşani), alături de enoriaşi au fost prim-ra-
binul de Oradea, Shraya Kav, preşedinta CE Timişoara, Luciana 
Friedmann, şi, respectiv, rabinul Yehoshua Aharonovich.

Constanţa

A opta lumânare aprinsă  
în oraşul  

de pe Someşul mic
Preşedintele FCER-CM, dr. Aurel 

Vainer, împreună cu Anette Vainer, 
s-au aflat la Cluj, împreună cu evreii 
clujeni, în ultima zi de Hanuca.

Detalii în articolul „Minunea unei 
mici candele“, pagina 10.

Comunitatea este puternică,  
nimeni nu a fost singur de sărbători

23 decembrie 2019 (25 Kislev 
5780) a semnificat pentru Comunita-
tea Evreilor din Constanţa un dublu 
eveniment: reinaugurarea sediului 
comunitar şi celebrarea sărbătorii 
de Hanuca, în prezenţa unei delega-

ţii ample a Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România - Cultul Mozaic 
(FCER-CM), din care au făcut parte 
vicepreşedintele ec. Ovidiu Bănescu, 
Robert Schorr, directorul Departa-
mentului Cultură, Istorie, Artă, Media, 
ec. Silvian Horn, vicepreşedintele Co-
munităţii Evreilor din Bucureşti şi di-
rector MEFALE, ing. Rudy Marcovici, 
directorul Departamentului pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, 
prim-rabinul Rafael Shaffer, cantorul 
Emanuel Pusztai, dr. Claudia Bosoi, 
redactor la „Realitatea evreiască”, 
Laurenţiu Zilberman, operator tehnic 
al FCER-CM. Au fost de faţă primarul 
municipiului Constanţa, Decebal Fă-
gădău, preşedintele Consiliului Jude-
ţean Constanţa, Marius-Horia Ţuţuia-
nu, preşedintele CE Constanţa, Sorin 

Lucian Ionescu, directorul Teatrului 
de Stat din Constanţa şi noul oficiant 
de cult al CE Constanţa, Erwin Şim-
şensohn (după trecerea în eternitate 
a lui Liviu Abramovici z.l.), membri ai 
comunităţii evreieşti locale, reprezen-

tanţi ai Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne şi ai Muftiatului.

Ceremonia de reinaugurare 
a debutat prin instalarea mezu-
zei la intrarea în sediul comu-
nitar, de către Rafael Shaffer 
şi Emanuel Pusztai. Cei doi au 
rostit binecuvântările, iar prim-
rabinul a explicat semnificaţia 
mezuzei, ca pergament scris 
de mână fără nicio greşeală, 
care conţine principiile de bază 
ale credinţei mozaice. Erwin Şi-
mşensohn şi Paula Herşcovici, 
membră a CE Constanţa, au 
aprins lumânarea de Hanuca.

Sorin Lucian Ionescu s-a arătat 
onorat de prezenţa personalităţilor 
menţionate şi a adresat mulţumiri tu-
turor celor care, înţelegând importan-
ţa unui sediu comunitar, au ajutat la 
realizarea lucrărilor necesare. Cea 
mai mare contribuţie (jumătate din 
sumă) a fost acordată de FCER-CM, 
recunoştinţa îndreptându-se spre pre-
şedintele acesteia, dr. Aurel Vainer, 
spre Ovidiu Bănescu şi Rudy Mar-
covici. Un sprijin financiar esenţial a 
venit din partea autorităţilor locale, 
vorbitorul mulţumindu-le lui Decebal 
Făgădău, Marius-Horia Ţuţuianu, Fe-
lix Stroe (Ministrul Transporturilor), 
dar şi din partea societăţilor Polaris şi 

Hanuca 5780  
la templul Meseriaşilor 

Galaţi

A doua lumânare de Hanuca a 
fost aprinsă, în aceeaşi zi, la Templul 
Meseriaşilor din Galaţi, în prezenţa 
unei delegaţii formate din ing. Rudy 
Marcovici, directorul DAPI, prim-rabi-
nul Rafael Shaffer, cantorul Emanuel 
Pusztai, dr. Claudia Bosoi şi Laurenţiu 
Zilberman, operator tehnic al FCER-
CM.

Preşedintele CE Galaţi, dr. ing. 
Sorin Blumer, a salutat prezenţa unor 
personalităţi ca prof. dr. ing. Liviu 
Stoicescu, membru corespondent al 
Academiei Române, Violeta Ionescu, 
scriitoare, coautoarea (alături de dr. 
Lucian-Zeev Herşcovici) a monogra-
fiei „O istorie a evreilor din Galaţi”, 
apărută în 2018 la Editura Hasefer, 
a membrilor comunităţii evreieşti gă-
lăţene şi a reprezentanţilor altor cul-
te din România. Vorbitorul a discutat 
istoricul şi semnificaţiile sărbătorii de 
Hanuca, subliniind că nu ne rezumăm 
la celebrarea unei victorii militare, ci 
esenţială este victoria luminii asupra 
întunericului. Corul CE Galaţi a inter-
pretat o suită de melodii în strânsă 
legătură cu sărbătoarea de Hanuca, 
iar pe un videoproiector s-au derulat 
imagini cu „macabeii de azi”, soldaţii 
din Ţahal care luptă pentru apărarea 
Statului Israel.

Prim-rabinul Rafael Shaffer a 
punctat ideea că „sărbătorile evreieşti 

sunt inspirate din trecut, dar se întâm-
plă astăzi. Lupta se dă aici şi acum, 
pentru a ne păstra o identitate ame-
ninţată”. „Acţiunea de cotropire cultu-
rală” este dată de globalizare; solda-
ţii israelieni sunt „macabeii” motivaţi  
să-şi păstreze identitatea, cu orice 
preţ. După modelul lor, toţi oamenii 
pot fi macabei, dacă îşi „iau curajul să 
fie mândri de propria cultură, tradiţie, 
identitate”. 

Ing. Rudy Marcovici a transmis sa-
lutul dr. Aurel Vainer şi al deputatului 
Silviu Vexler, care nu au putut fi pre-
zenţi la manifestare, şi a remarcat în-
cântat „feţele calde şi prieteneşti” ale 
celor prezenţi, precum şi „o splendidă 
sinagogă”, pe măsura comunităţii atât 
de importante şi de numeroase care 
a fost cândva în Galaţi. El şi-a expri-
mat speranţa de a participa, alături de 
Sorin Blumer, la cât mai multe eveni-
mente ale comunităţii gălăţene, şi a 
urat tuturor „Hag Hanuca Sameah!”, 
un an nou cât mai bun, cu sănătate şi 
cu pace, în România şi în Israel.

Celebrarea sărbătorii s-a încheiat 
printr-un recital impresionant oferit de 
Polifonic Cvartet – condus de violo-
nistul Ioan Badea –, apoi de Nicoleta 
Dascălu şi Elisabeta Barbu, din Ga-
laţi.

CLAUDIA BOSOI

Cluj

Bacău

Ca de obicei, membrii Comunităţii Evreilor din Bacău 
au sărbătorit cu acelaşi entuziasm minunea de Hanuca, 
la sinagoga din oraş fiind prezente peste 70 de persoane.

Preşedintele C.E. Bacău, ing. Hain rich Brif, a adresat 
un cuvânt de bun venit tuturor celor prezenţi, vorbindu-le 
despre semnificaţia acestei sărbători. El a afirmat că nu 
mai există astăzi nici o persoană, în vârstă sau cu probleme 

grele de sănătate, 
care să nu fie 
asistată şi vizitată 
de reprezentanţii 
C o m u n i t ă ţ i i . 
„Părerea mea 
este că acea-
sta este cea mai 
importantă reali-
zare a Federaţiei, 
faptul că nimeni 
nu este abandonat 
sau ignorat”. 

Juniorii Ale-
xandra şi David 
Gotesman, Emy 
Leibu şi Raluca 

Boiangiu au participat la aprinderea celei de-a doua lumâ-
nări, acesta fiind unul dintre momentele preferate de copii, 
care au fost răsplătiţi cu dulciuri şi tradiţionalul Hanucagelt 
de către preşedintele C.E. Bacău, care i-a felicitat pentru 
implicarea lor în viaţa comunitară.

În intervenţia sa, Eduard Kupferberg, secretarul gene-
ral al F.C.E.R.-C.M, a realizat o paralelă între gestul sim-
bolic de aprindere a lumânărilor de Hanuca – opt la număr 
– şi preceptul iudaic ca omul să nu fie singur, cum nu sunt 
nici lumânările din Hanuchie. „Cumva, Hanuca reprezintă 
şi poporul evreu. E foarte greu să fii evreu de unul sin-
gur. Este mai uşor când există o comunitate, iar atunci ve-
dem cât de mult putem să luminăm împreună”. Vorbitorul 
a apreciat existenţa şi frumuseţea vieţii comunitare de la 
Bacău, ilustrată şi cu prilejul acestei sărbători, şi le-a adre-
sat tuturor urarea de a nu fi singuri niciodată, însoţită de 
tradiţionalul Hanuca Sameah. 

Un deosebit moment muzical a fost oferit de membrii 
Corului Shalom al Comunităţii Evreilor din Bacău, coordo-
nat de prof. Mariana Herman, care a interpretat melodii tra-
diţionale în idiş şi ebraică. Ca întotdeauna, gogoşile, fie ele 
umplute sau simple, şi preparatele din pui au fost nelipsite 
de pe masa invitaţilor. 

DAN DRUŢĂ

(Continuare în pag. 22)
CLAUDIA BOSOI

O. Bănescu (stg.) şi Sorin Ionescu

Aurel şi Anette Vainer, la Hanuca, Cluj

E. Kupferberg vorbind enoriaşilor 
în Sinagoga din Bacău
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De la Casa de Rugăciune  
a Comunităţii… 

Miracolul zilelor de Hanuca a înce-
put la Cluj-Napoca prin aprinderea pri-
mei lumânărele la Clubul Comunităţii 
Evreieşti de către prof. dr. Ossi Horo-
vitz, un eveniment emoţionant într-o 

atmosferă caldă, într-o iarnă rece, dar 
minunată. Zânele noastre bune Ma-
riana Horovitz şi Vari-Krausz Iudita, 
cu sprijinul preşedintelui Comunităţii, 
dr. Robert Schwartz, au făcut minuni 
pentru noi şi de data aceasta. Cu to-
ţii am simţit lumina magică a primei 
candele aprinse ca pe o mângâiere 
a sufletului, care ne făcea să simţim 
miracolul într-o lume magică şi să 
ne apropiem mai mult unii de alţii, că 
doar acesta este scopul luminii mira-
culoase şi purificatoare în adevăratul 
sens al cuvântului.

Dar o festivitate evreiască nu este 
de conceput fără o masă îmbelşuga-
tă, de la care n-au lipsit tradiţionalele 
latkes şi sufganiot, pe lângă variate-
le feluri trimise de restaurantul ritual 
al Comunităţii. Şi totul s-a desfăşurat 
în acordurile unor melodii tradiţionale 
sau mai noi, dedicate sărbătorii. 

E.L.

... La „Sala Redutei”, a Muzeului  
de Etnografie al Transilvaniei
De doi ani, Templul Memorial al 

Deportaţilor este supus unei renovări 
majore, răstimp în care spectacole-
le de Hanuca şi Purim, la care întot-
deauna participă un mare număr de 
evrei clujeni şi de prieteni ai Comuni-
tăţii, sunt găzduite alternativ de Mu-
zeul de Etnografie al Transilvaniei şi 
de Muzeul Naţional de Artă din Cluj. 
Sărbătoarea de Hanuca 5780 a avut 
loc în Sala Redutei, de la Muzeul Et-
nografic al Transilvaniei.

În 2019, într-o frumoasă armonie 
interetnică şi interconfesională, Săr-
bătoarea Luminilor a început în pragul 
Crăciunului şi s-a încheiat în pragul 
Anului Nou Civil, Hanuca întreţesân-
du-se în salba sărbătorilor aducătoare 
de veşti bune şi bucurie în suflete. 

La Cluj, spectacolul de Hanuca a 
avut loc duminică, 29 decembrie, în 
ajunul celei de a opta şi ultimei zile 
a sărbătorii care celebrează victoria 
Macabeilor asupra Seleucizilor şi tri-
umful monoteismului asupra idolatriei. 
Cele opt lumânări din frumoasa hanu-
chie amplasată în Sala Redutei au 
fost aprinse de către Mark Socaciu, 
în prezenţa rabinului Dov Ber Orgad, 
care a rostit rugăciunile tradiţionale. 

Corul Şira Hadaşa şi formaţia de 
muzică klezmer Mazel Tov au delec-
tat publicul foarte numeros cu progra-
me bogate. Ca de fiecare dată,  prof. 
Ecaterina Halmos, dirijoarea Corului 
Şira Hadaşa, a reuşit să închege un 
spectacol original, punând în valoare 

talentul soliştilor maturi: Ofelia şi Ghe-
orghe Eisikovits, Doron Howard, Ana-
Maria Mureşan, Andrei Verő, dar şi al 
elevului debutant Nathan Daniel Zila-
hy.  Formaţia Mazel Tov, coordonată 
de profesorul Vasile Socea – vioară şi 
alcătuită din instrumentiştii Daniel Şi-
mon – clarinet, Dorel Rohian – acor-
deon, Radu Merdan – saxofon, Marius 
Misarăş – contrabas  şi solista Sula-
mita Socea, a adus acordurile pline de 
antren ale muzicii klezmer şi ale melo-
diilor specifice de Hanuca, venind, ca 
de fiecare dată, cu piese noi.

Aş menţiona în mod deosebit pre-
zenţele care au conferit un plus de 
valoare sărbătorii de Hanuca 5780, 
de la Cluj. Chiar dacă anul acesta, din 
motive obiective, nu a mai fost orga-
nizată Hanuchiada tradiţională, con-
ducerea FCER a fost reprezentată la 
Cluj la cel mai înalt nivel. Preşedinte-
le Federaţiei, dr. Aurel Vainer, a venit 
să-şi petreacă cea de a opta seară 
de Hanuca în mijlocul comunităţii din 
„Oraşul-Comoară”. Astfel, nu s-a mai 
dat citire mesajului conducerii FCER, 
acesta fiind transmis în mod nemijlocit 
prin cuvintele pline de prietenie şi de 
optimism rostite de preşedintele Aurel 
Vainer în faţa sălii arhipline.

Familia Yao, stabilită de curând la 
Cluj, a petrecut prima Hanuca în mij-
locul comunităţii evreieşti în care s-a 
integrat în timp record.  Surorile Yael 
şi Yaffa Yao, în vârstă de 7, respectiv 
8 ani, cooptate în programul formaţiei 
Mazel Tov, au cucerit auditoriul cân-
tând cu mult elan. 

Publicul generos cu aplauzele a 
fost răsplătit cu vin caşer şi delicioa-
sele sufganiot, preparate şi servite 
de personalul elegant şi amabil al 
restaurantului ritual. Evreii clujeni şi 
concitadinii lor neevrei au avut parte 
de o serbare de Hanuca memora- 
bilă.

A.G

Un grup de rabini din Bnei Brak, 
Israel, sub conducerea rabinului Avra-
ham Iaakov Salomon, însoţiţi de hasi-
dim, au participat, înainte de Hanuca, 
la ceremonia de reinaugurare a ca-
pelei gaonului rabin Moshe Arie Leib 
Alter, fost şef-rabin al comunităţii bă-
căuane, în Cimitirul vechi din Bacău. 
Iniţiativa a aparţinut organizaţiei „Re-
facerea locurilor sfinte din România”. 
Lucrările de restaurare au fost spon-
sorizate de Dan Aizic şi Fredy Abra-
movici, din partea Hotelului „Dumbra-
va” din oraş. 

Gaonul Moshe Arie Leib Alter este 
autorul a două lucrări rabinice de re-
ferinţă: „Divrei Moshe” („Cuvintele lui 
Moshe”) şi „Milhamot Ari” („Războaiele 
lui Ari”). Organizaţia amintită are în ve-
dere şi reabilitarea, în cursul anului ur-
mător, a capelei gaonului Israel Segal. 

Oaspeţii au vizitat Templul Cerea-
liştilor, cu valoroase picturi realizate în 
perioada interbelică de pictorul ieşean 

Mendel Grünberg. Un proiect de rea-
bilitare a importantului edificiu de cult 
mozaic se află în curs de elaborare.

Serviciul religios de Minha a avut 
loc în capela Cimitirului nou. A fost vi-
zitată capela gaonului Beţalel Şafran, 
fost şef-rabin al comunităţii, tatăl fos-

tului şef-rabin din România, dr. Ale-
xandru Şafran.

HAINRICH BRIF
preşedinte CE Bacău  

Minunea unei mici candele

Şi în acest an, voluntarii C.E. 
Bacău, conduşi de Corina Irimia, 
şefa Centrului Yad Be Yad Bacău, 
au adus lumina, la propriu, dar şi la 
figurat, în casele celor mai vârstnici 
enoriaşi. „Initiaţiva JDC, a FCER şi a 

DASM  este mai mult decât lăudabilă, 
deoa rece a făcut ca şi în casele celor 
care se deplasează mai greu să se 
aprindă lumânărelele şi să se simtă 
ceva din parfumul acestei minuna-
te sărbători de Hanuca. „Ne-am de-
plasat la locuinţele asistaţilor  şi am 
făcut aprinderea primei lumânărele, 
cu binecuvântările cuvenite. Am dis-
cutat cu asistaţii despre semnificaţia 
sărbătorii, despre problemele lor zil-
nice sau mai vechi şi despre progra-
mele care urmează să se deruleze în 
Comunitate”, ne-a spus preşedintele 
Comunităţii băcăuane, Heinrich Brif, 
într-o declaraţie primită la redacţie.

În finalul relatării sale, Brif Hein-
rich a adăugat că gazdele şi voluntarii 
s-au despărţit „într-o atmosferă veselă 
şi cu urarea ca şi în 5781 să aprindem 
împreună lumânărelele şi să gustăm 
din gogoşile tradiţionale”.

ComuNITATI

Aprinderea primei lumânărele, acasă, la 
decanul de vârstă al Comunităţii, Tulică 

Hoffman, în vârstă de 90 de ani 

Grijă pentru seniorii comunităţii

elevii 
şi studenţii 

au sărbătorit 
împreună 

Hanuca 
Hanuca anului 5780, 25 Kislev- 

2 Tevet  (23-30 decembrie 2019) a 
coincis cu vacanţa elevilor. De aceea, 
Asociaţia Centrală de Prietenie şi Co-
laborare  Culturală cu Israel a orga-
nizat în Sinagoga din Târgovişte, cu 
anticipaţie, în data de 19 decembrie 
2019, un eveniment cultural-artistic 
dedicat Sărbătorii Luminii.

Elevi, studenţi, părinţi şi profesori 
s-au adunat în Sinagogă, care în pre-
zent adăposteşte sediul Facultăţii de 
Muzică a Universităţii Valahia. A fost 
citită scrisoarea prim-rabinului FCER, 
Rafael Shaffer, adresată elevilor din 
Târgovişte. În scrisoarea sa, prim-ra-
binul a explicat însemnătatea miraco-
lului: uleiul pur era suficient pentru o 

singură zi, dar a ars opt zile, până s-a 
găsit o nouă cantitate de ulei pur. În 
amintirea acestui miracol, se preci-
zează în scrisoare, evreii aprind lumâ-
nări timp de opt zile. „Lumânările de 
Hanuca au devenit atât pentru evrei, 
cât şi pentru multe din naţiunile lumii, 
un simbol al victoriei celor care doresc 
să-şi păstreze cu orice preţ religia, 
cultura şi identitatea”.

A urmat un program artistic oferit 
de elevi ai Şcolii gimnaziale „Smaran-
da Gheorghiu” (construită acum 100 
de ani din donaţia familiei industriaşu-
lui evreu Iosef Samuil). Ei au interpre-
tat în ivrit cântece specifice sărbătorii 
şi colinde româneşti. Studenţii au pre-
zentat un program de muzică cultă. 
O fostă solistă a corului Şcolii, acum 
elevă la liceu, a cântat imnul Statului 
Israel. Un grup de elevi (cl. a V-a şi a 
VI-a) a prezentat o scenetă, sugerând 
eforturile şi suferinţa evreilor până la 
crearea propriului stat.

La manifestare au participat con-
ducători  ai instituţiilor de marcă ale 
evreilor din România: preşedinte-
le FCER, dr. Aurel Vainer, ing. Jose 
Iacobescu, preşedintele Forumului 
B’nai B’rith România, Călin Coşar, 
preşedintele Camerei de Comerţ şi 
Industrie România-Israel, Andrei Mâi-
nea, din partea Ambasadei Statului 
Israel în România.

Silvian Horn, vicepreşedintele 
CEB, a oferit Sinagogii o Hanuchie şi 
lumânărelele tradiţionale. Prof. Edith 
Königsberg, singura evreică din Târ-
govişte, în vârstă de 86 ani, a mărtu-
risit că întregul spectacol a emoţiona-
t-o. Musafirii i-au felicitat pe organiza-
tori şi au mulţumit „artiştilor”.

Toţi participanţii au fost trataţi cu 
gogoşile tradiţionale de Hanuca; co-
vrigi, nuci şi mere au fost darurile tra-
diţionale oferite colindătorilor români.

ILEANA GHENCIULESCU

Cluj târgovişte

Surorile Yael şi Yaffa Yao

rabini din Israel  
la reinaugurarea capelei  

gaonului Moshe arie leib alter

Bacău

O. Horovitz aprinde prima 
lumânare de Hanuca
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ComuNITATI
Prima ediţie a Galei Voluntarilor 

Comunitatea împreună,  
cu mic, cu mare

Festivalul Minorităţilor 
naţionale

oradea

Pe 15 decembrie, la Oradea am 
sărbătorit meritele voluntariatului prin-
tr-un eveniment de excepţie, Gala Vo-
luntarilor, un proiect la nivel naţional 
iniţiat de directorul JDC România, Is-
rael Sharli Sabag. 

Sinagoga Neologă Zion a găzduit 
un public de peste 200 de spectatori, 
cei mai mulţi fiind voluntarii activi pre-
zenţi în cadrul programelor şi activită-
ţilor Comunităţii Evreieşti din Oradea 
şi JCC Oradea. 

Ajutorul şi devotamentul venit din 
partea membrilor a fost premiat în 
egală măsură, aceştia primind diplo-
me de merit, fiind totodată nominali-
zaţi la una sau mai multe categorii 
propuse de organizatori. Întâmpinaţi 
cu şampanie şi un atrăgător candy 
bar caşer, voluntarii CEO şi JCC Ora-
dea au plecat acasă mulţumiţi, mândri  
de faptele lor, amintire numai bună de 
pus în ramă.

Programul artistic a fost deschis 
de Ansamblul coral-instrumental al 
CEO şi completat cu minirecitaluri 
muzicale susţinute de tinere talen-

te precum Astrid Muthu şi Istvan  
Ferencz. 

Nu a lipsit din spectacol dansul, 
acest moment fiind marcat de către 
trupa Or Neurim, recunoscută pentru 
atmosfera fermecătoare şi buna dis-
poziţie pe care o creează publicului. 
Julius & Kati au venit în atenţia celor 
prezenţi cu un număr de două valsuri 
pe ritmuri de muzică evreiască. Ha-
keshet Klezmer Band au susţinut un 
recital cu melodii evreieşti consacrate, 
iar frumoasa artistă Alexandrina Che-
lu ne-a încântat cu rugăciuni emoţio-
nante şi sonete pe muzică evreiască, 
acompaniată la chitară de tatăl ei, Flo-
rian Chelu Madeva. 

O comunitate puternică şi omoge-
nă porneşte în primul rând de la fieca-
re dintre noi, însă în mod clar depinde 
şi de puterea şi capacitatea liderului.  

Pe această cale, le mulţumim tu-
turor voluntarilor pentru că şi-au de-
dicat din timpul lor, implicându-se fizic 
şi moral de-a lungul anilor, faptele lor 
ducând la creşterea, dezvoltarea şi 
unitatea comunităţii.

DOINA BUMBU

roman-Bacău

Festivalul Minorităţilor Naţionale 
din Roman, cu implicarea autorităţilor 
locale, a ajuns la a patra ediţie. Prin-
tre participanţi au fost reprezentanţi ai 
CE Bacău şi Corul comunităţii băcă-
uane, Şalom, invitaţi de preşedintele 
Filialei Roman a Uniunii Armenilor din 

România, dr. Emanuel Nazaretian, şi 
preşedintele CE Roman, prof. Iancu 
Wexler. Evenimentul a reafirmat bu-
nele relaţii interetnice şi interconfesio-
nale între minorităţi şi, totodată, buna 
convieţuire între minoritari şi populaţia 
majoritară. 

În alocuţiunea sa, preşedintele 
Iancu Wexler a evidenţiat contribuţia 
evreilor la dezvoltarea pe multiple pla-
nuri a oraşului şi a României moder-
ne.

În program au figurat: cântece tra-
diţionale armeneşti, interpretate de 

Zhan Simbatyan (Ar-
menia) şi surorile Ka-
sabian (Cluj-Napoca); 
cântece lăutăreşti, în 
versiunea unei formaţii 
a romilor romaşcani. 
Ansamblurile Areti şi 
Mini Areti, din Roman, 
au interpretat dansuri 
populare elene. Corul 
Liceului Teologic din 
Roman a cântat colin-
de, iar Corul Şalom, 

dirijat de Mariana Herman, a interpre-
tat cântece de Hanuca. O menţiune 
specială pentru prezentatoarele şi 
interpretele Emy Leibovici şi Raluca 
Boiangiu.

HAINRICH BRIF
preşedinte CE Bacău

Zalău

Evreii din Zalău s-au reunit în nu-
măr mare pe data de 27 decembrie, 
la restaurantul Brilliant Park, pentru a 
celebra împreună Sărbatoarea de Ha-
nuca.

Preşed in te le 
Co munităţii Evrei-
lor din Zalău, Dan 
Has, a oficiat ri-
tualul religios, iar 
copiii au aprins lu-
mânările de sărbă-
toare în Hanuchie.
Copiii au cântat 
melodiile speci-
fice sărbătorii, 
Maoz Tur şi Ha-
nerot Halalu, pe care le-au învăţat 
în timpul activităţilor săptămânale de 
Talmud Tora.

A fost un eveniment deosebit, 
membrii comunităţii socializând şi lu-
ând masa împreună, ca o mare fami-
lie.

Nelipsitele sufganiot şi alte bucate 
tradiţionale au îndulcit seara tuturor.

ALEXANDRA COSTEA

templul israelit, plin de 
cei veniţi să asiste la aprinderea 

primei lumânări de Hanuca

Sărbătoarea Luminii 5780 a fost 
celebrată la Tulcea în incinta Templu-
lui Israelit, unde au venit atât membrii 
Comunităţii, cât şi prietenii acestora. A 
fost aprinsă prima lumânare şi au fost 
rostite binecuvântările de Hanuca. 
Preşedintele Comunităţii, Solomon 
Faimblat, a prezentat mesajul de Ha-
nuca transmis de preşedintele Aurel 
Vainer prin numărul 550-51 al revistei 
„Realitatea Evreiască”.

Pe videoproiector a fost prezen-
tată o interpretare deosebită a tradi-

ţionalei melodii „Mao Tzur”. Apoi au 
fost vizionate selecţiuni din concertul 
formaţiei „Bucharest Klezmer Band”, 
susţinut în  Piaţa Civică a Municipiului 
Tulcea în anul 2018, cu ocazia „Fes-
tivalului Minorităţilor”, şi selecţiuni din 
concertul susţinut în incinta Templu-
lui Israelit de elevi ai Liceului de Arte 
„George Georgescu” din Tulcea, cu 
ocazia ediţiei 2018 a „Zilelor Europe-
ne ale Culturii Iudaice”.

ing. SOLOMON FAIMBLAT
preşedinte C.E. Tulcea

tulcea

Sărbătoarea Luminii 
pentru evreimea timişoreană 

timişoara

Hanuca finalului de deceniu a fost 
cu totul specială la Timişoara. Ea s-a 
distins prin numărul impresionant de 
participanţi, aproape 300, între care 
câteva zeci de copii. Sinagoga din Io-
sefin, deşi nu este una centrală, dar, 
pentru moment, este singura funcţio-
nală, a fost cu adevărat plină. 

Ceremonia marcării primei zile de 
sărbătoare a cuprins câteva momente 
cu  o semnificaţie unică. Cu această 
ocazie a luat cuvântul părintele Faze-
kas Csaba, de la Biserica Reformată 
din Cartierul Maria, lăcaş considerat 
„Biserica Revoluţiei”, căci acolo a iz-
bucnit mişcarea din 1989, în timp ce 
păstorea Tokes Laszlo. Părintele re-
format a oferit Comunităţii Evreilor din 
Timişoara Medalia Comemorativă a 
Revoluţiei Române din 1989 şi o di-
plomă care o însoţeşte. Domnia Sa 
a vorbit despre peisajul multietnic şi 
multiconfesional al Timişoarei şi şi-a 
adus aminte, cu emoţie şi nostalgie, 
de prim-rabinul dr. Ernest Neumann 
z.l. 

De altfel, şi preşedinta Comunită-
ţii Evreilor din Timişoara, dr. Luciana 
Friedmann, a vorbit despre cei 30 de 

ani ce se împlinesc de la Revoluţie şi 
despre semnificaţia Sărbătorii Luminii 
în acest context. Ea s-a referit la „mi-
cile minuni”, precum o candelă, care 
nu mută munţii sau nu despart apele, 
dar care au schimbat întreaga istorie 
spirituală a umanităţii. 

Rabinul Zvika Kfir s-a axat, în cu-
vântul său, asupra conceptului de 
libertate şi asupra şansei de a avea 
lumina care disipează întunericul. Ti-
mişoara, spunea el, a adus o lumină 
în urmă cu 30 de ani, iar alăturarea cu 
sărbătoarea de Hanuca este firească.

Corul comunităţii, „Shalom”, dirijat 
de Alexandru Fischer, a interpretat nu-
meroase melodii tradiţionale. Cei mici 
au aprins prima lumânare împreună 
cu rabinul, după care s-au delectat cu 
„sevivonim”  şi bănuţi de ciocolată din 
Israel. La final, cele 600 de sufganiot 
pregătite de restaurantul ritual au fost 
apreciate şi consumate în totalitate, 
aducând o mulţumire specială celor 
care le-au pregătit cu drag.

La 29 decembrie, corul comunităţii 
evreilor din Timişoara, rabinul Zvika 
Kfir şi Ery Pervulescu, director de pro-
grame JCC România, s-au aflat, con-

form unei vechi tradiţii, în mij-
locul comunităţilor din Lugoj, 
Reşiţa şi Caransebeş. Gaz-
de şi oaspeţi aşteaptă acest 
eveniment cu nerăbdare şi, 
ca întotdeauna, el devine un 
moment cu totul special în ca-
lendarul de activităţi al comu-
nităţilor. Şi de această dată, 
a fost o ocazie de a aprinde 
împreună cea de-a opta lu-
mânare şi de a încheia festiv 
o sărbătoare atât de caldă şi 
plină de semnificaţii. (L.F.)
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Anul acesta serbarea de Hanuca, 
autentic „Festival al Luminii”, a fost 
organizată de Comunitatea Evreilor 
din Iaşi în seara zilei de 28 decembrie 
2019 (30 Kislev 5780), aprinderea ce-
lei de-a şaptea lumânări având loc la 
Sinagoga Mare. Au participat nume-
roşi membri şi simpatizanţi ai comu-
nităţii ieşene, prieteni ai lor, reprezen-
tanţi ai autorităţilor locale, ai mediu-
lui academic şi de afaceri ieşean, ai 
mass-media.

Serbarea a fost deschisă cu un 
tradiţional cântec de bun venit, into-
nat de formaţia de muzică evreiască 
„Nigun” şi de Corul Comunităţii. După 
mulţi ani, la serbare a participat şi 
un cor de copii, reînfiinţat de curând. 
Împletirea generaţiilor în cadrul celor 
două coruri, cât şi veselia copiilor ce 
se roteau prin sală, printre scaune şi 
spectatori, ne întăresc speranţa în 
continuitatea „lanţului de aur” al vieţii 
comunitare evreieşti ieşene.

Benjamina Ides Vladcovschi, 
preşedinte interimar al Comunităţii 
ieşene, le-a urat bun venit tutu-
ror participanţilor şi i-a felicitat cu 
tradiţionalul „Hag Hanuca Sameah”.

Municipalitatea ieşeană a fost 
reprezentată de directorul Vasile Ti-
ron, care a transmis un cuvânt de 
salut din partea primarului Mihai Chi-
rica şi a subliniat strânsele legături de 
prietenie şi colaborare existente între 
Primărie şi C.E. Iaşi.

A urmat ceremonia, condusă de 
rabinul Yehoshua Aharonovich şi de 
oficiantul de cult Albert Lozneanu, şi 
aprinderea lumânărelelor de către co-
piii din comunitate, cărora li s-a înmâ-
nat şi tradiţionalul „Hanuca Gelt”.

Rabinul Aharonovich a vorbit des-
pre miracolul sărbătorii de Hanuca, 
sărbătoarea ce durează opt zile şi 
care a fost înfiinţată de Iehuda Ma-
cabeul, din familia Haşmoneilor, pen-
tru a marca zilele victoriei şi reluarea 
serviciului divin în Templu. Istoria ne 
învaţă că toţi cei ce au vrut să facă rău 
evreilor şi cei ce au dorit să îi opreas-
că să studieze Tora şi să se roage în 
sinagogi au fost înfrânţi şi au eşuat în 

planurile lor. Dimpotrivă, pe cei ce au 
manifestat respect pentru evrei şi i-au 
ajutat să îşi menţină vie religia Atotpu-
ternicul i-a binecuvântat pe căile lor şi 
au fost încununaţi de măreţie. 

În numele Comitetului de Condu-
cere al C.E. Iaşi a vorbit prof. univ. dr. 
Odette Blumenfeld, care a prezentat 
istoricul sărbătorii Hanuca, menţio-
nând că „atunci a fost reinaugurat 
Altarul Templului de la Ierusalim după 
ce fusese pângărit de păgâni iar în 
Hanukia a strălucit din nou lumina 
speranţei. Cea mai importantă semni-
ficaţie a acestei sărbători este relua-
rea cursului vieţii evreieşti şi continua-
rea ei de-a lungul timpului”.

Dumnezeu iubeşte lumina şi o dă-
ruieşte poporului evreu prin lumina 
cunoaşterii şi a cărţii. Celebrând, la 
sfârşit de an, darul luminii, evreii îm-
preună cu creştinii au misiunea de a 
duce mai departe acest dar, împărtă-
şind tuturor bucuria luminii, ca model 
de colaborare a omului cu Dumnezeu 
şi de slăvire a minunilor înfăptuite de 
El.

Am avut apoi onoranta misiune de 
a înmâna Premiul de Excelenţă „Leon 
Eşanu (z.l.)” unor tineri cu rezultate 
deosebite la învăţătură şi cercetare, 
în activităţi de voluntariat etc. Premiul, 
pe care l-am iniţiat şi sponsorizat în-
cepând din anul 2017, a fost acordat 
anul acesta, la cea de-a treia ediţie, 
lui George Rareş Grămescu şi fraţilor 
David şi Iacov Luchian.  

În ceea ce îi priveşte pe fraţii Lu-
chian, elevi în clasa a V-a şi, respec-
tiv, în clasa I a Liceului de Artă „Octav 
Băncilă” din Iaşi, consider că premiul 
este în egală măsură şi al părinţilor 
lor, pentru exemplara lor familie şi mo-
dul în care şi-au educat copiii (două 
fete şi doi băieţi) în spiritul dragostei, 
respectului şi prieteniei faţă de comu-
nitatea noastră şi membrii ei.

În finalul festivităţii de acordare a 
Premiului de Excelenţă am adus un 
pios omagiu ing. Pincu Kaiserman 
(z.l.), cel care în urmă cu 17 ani, în 
calitate de preşedinte al C.E. Iaşi, m-a 
sprijinit în înfiinţarea Clubului Yahad; 
ing. Abraham Ghiltman (z.l.), cel care, 

în urmă cu 3 ani, a fost de acord ca 
Premiul de Excelenţă să poarte egida 
comunităţii ieşene, al cărui preşedin-
te era, şi soţului meu, istoricul Leon 
Eşanu (z.l.), cel care a condus, ani 
la rând, serviciul religios în Sinagoga 
Mare din Iaşi şi s-a dedicat cu mult 
profesionalism şi dăruire studiului is-
toriei, în general, şi în mod special is-
toriei evreilor români; trecut de 10 ani 
pe tărâmul veşniciei. 

Spectacolul muzical, prezentat de 
corul C.E. Iaşi şi de formaţia de mu-
zică evreiască Nigun, conduse de 
profesorul Romeo Luchian, soliştii Uri 
Ferenbac, Albert Lozneanu, Dana Ari-
ela, Silviu Labeş, Tania şi Daniela Lu-
chian au încântat publicul cu melodii 
noi şi mai vechi din folclorul evreiesc, 
cu foarte cunoscute şlagăre israeliene 
şi internaţionale.

La reuşita programului o contribuţie 
deosebită a avut-o şi soprana Marina 
Porumb, de la Universitatea de Arte 
„George Enescu”, care a prezentat un 
microrecital de muzică de operă.

MARTHA EŞANU

un adevărat festival al Luminii la Sinagoga Mare 
ComuNITATI

iaşi

n COSTACHE CLIM, preşe-
dintele CE Huşi, 
conduce o comu-
nitate mică, dar 
care se confruntă 
cu probleme mari. 
Anul trecut, cimi-
tirul evreiesc din 
oraş a fost vanda-
lizat. A făcut toate 
demersurile pentru 
aflarea şi pedepsirea vinovaţilor. 
Răspunsul autorităţilor a fost, ca de 
fiecare dată când au avut loc acţi-
uni antisemite, acelaşi: „copii care 
s-au jucat”. Acolo unde lucrurile 
depind de el – grija pentru asistaţi, 
îngrijirea sinagogii, participarea la 
programele naţionale de educaţie 
iudaică – le rezolvă cu pricepere, 
devotament, energie. 

Ad MeA VeeSriM!
Preşedinţi de comunităţi  
născuţi în luna februarie

evreii şi invitaţii lor au fost în sărbătoare

Preşedintele Comunităţii Evreilor 
din Craiova, prof. univ. dr. Corneliu 
Sabetay,  a vorbit despre semnificaţi-
ile sărbătorii, dar şi despre obiceiurile 
cu care este întâmpinată această zi. 
„La mulţi ani pentru sărbătoarea Ha-
nuca 5780! Astăzi încercăm să evo-
căm evenimente care s-au derulat în 
urmă cu mai bine de 2.200 de ani. Ne 

bucurăm să avem alături  de noi jurna-
lişti, oameni de administraţie, oameni 
de cultură şi, desigur, pe membrii noş-
tri. De asemenea, sunt prezenţi şi mai 
mulţi studenţi israelieni, care au venit 
să cânte în seara aceasta”.

„Minune mare a fost acolo”
Apoi, evreii din Craiova au spus 

rugăciuni şi s-au adunat în jurul mesei 
festive de pe care nu au lipsit bucate-
le tradiţionale şi gogoşile cu dulcea-
ţă şi ciocolată. „Hanuca celebrează 
minunea uleiului din Menoră, care a 
ars timp de opt zile cu doar un reci-
pient de ulei pur ce ar fi ajuns în mod 
normal pentru o singură zi. Ceremo-
nia are loc acasă, dar şi în sinagogi. 
Există obiceiul ca hanukia să fie aşe-
zată în pragul uşii sau la fereastră, o 
cale pentru evrei de a împărtăşi bu-

curia sărbătorilor cu restul comunităţii 
în mijlocul căreia trăiesc. Copiilor li 
se dau bani. De asemenea, se obiş-
nuieşte ca aceştia să se joace cu un 
titirez, pe ale cărui laturi sunt iniţialele 
Nes Gadol Haia Şam, adică „Minune 
mare a fost acolo”, a povestit prof. 
univ. dr. Corneliu Sabetay. 

Sărbătoarea de Hanuca din acest 
an a început în seara zilei de 22 de-
cembrie. Sărbătoarea Luminilor a fost 
instaurată de către Iehuda Macabeul, 
împreună cu fraţii săi şi sfatul bătrâ-
nilor din Iudeea în anul 165 î.e.n., ca 
să fie prăznuită în fiecare an, cu bu-
curie şi veselie, în amintirea purificării 
Templului şi a sfinţirii altarului. Se mă-
nâncă sufganiot (gogoşi) şi levivot, un 
fel de chifteluţe de cartofi. Aprinderea 
lumânărilor Menorei este ritualul prin 
care cinstim memoria celor care s-au 
jertfit pentru libertate şi unitate şi prin 
care împărtăşim speranţa în viitorul 
pe care-l construim împreună, sub 
semnul unităţii în diversitate, pentru 
noi şi generaţiile care vor urma.

Celebrare a luminii şi a biruinţei, 
Hanuca ne aminteşte de prezenţa sa-
crului în viaţa de zi cu zi, întărindu-ne 
în credinţă şi speranţă.  

Acesta a fost genericul unui eveni-
ment cultural-artistic organizat în par-
teneriat de către Consiliul Judeţean, 
Primăria Municipiului Iaşi, Ateneul Na-
ţional, Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza”, Centrul de Istorie a Evreilor şi 
Ebraistică „Dr. Alexandru Şafran”, Co-
munitatea Evreilor şi Biblioteca Cen-
trală Universitară „Mihai Eminescu” 
din Iaşi, care a găzduit evenimentul în 
impunătoarea sa aulă. 

Concepută de iniţiatori, organi-
zatori şi coordonatori – prof. Moshe 
Groper, colaborator C.I.E.E., şi conf. 
univ. dr. Iulian Moga, Facultatea de Is-
torie şi C.I.E.E. din cadrul Universităţii 
„Al. I. Cuza” din Iaşi – ca fiind dedicată 
Ierusalimului, Sărbătorii de Hanuca şi 
Sărbătorii de Crăciun, manifestarea a 
cuprins prezentări tematice, improvi-
zaţii de teatru, muzică şi un program 
de cântece despre Ierusalim, despre 
Iaşi şi despre sărbătorile de iarnă. 

Repertoriul muzical prezentat face 
parte dintr-un program intitulat „Să 
cântăm împreună”, aflat acum la cea 
de-a patra ediţie. În deschiderea eve-
nimentului, fanfara regimentului din 
dealul Copoului a intonat imnurile de 
stat ale României şi Israelului.

Profesorul Moshe Groper a vorbit 
despre Ierusalim, definindu-l ca „lumi-

na universului” şi arătând că „oraşul 
sfânt s-a metamorfozat, de-a lungul 
timpului, dintr-un loc într-o esenţă”. 
Ierusalimul este locul unde a prins 
rădăcină ideea centrală a credinţei  
în tr-un singur Dumnezeu, ideea drep-
tăţii şi a eticii, idei ce stau, deopotrivă, 
la baza iudaismului şi a credinţelor ce 
s-au născut din acesta: creştinismul şi 
islamul. 

Una dintre personalităţile care au 
contribuit în mod deosebit la dezvol-
tarea Ierusalimului a fost Teddy Kollek 
(z.l.), supranumit „primarul primarilor”, 
deoarece timp de 28 de ani cât a con-
dus Primăria oraşului şi-a pus toată 
energia şi pasiunea în munca de edi-
ficare a Ierusalimului modern, în care 
locuitori de diferite religii, convingeri şi 
culturi să găsească o cale paşnică de 
convieţuire.

S-a prezentat apoi un mesaj trans-
mis de Rabinul Şef al Israelului, cu 
ocazia Sărbătorii de Hanuca.

Numele Ierusalimului – Cetatea 
Păcii – derivând din cuvintele ebraice 
„ir” (oraş, cetate) şi „şalom” (pace), în-
mănunchează în el speranţa cu cea 
mai nobilă aspiraţie: pacea între toţi 
oamenii lumii.

Rabinul av. Iosef Wasserman a 
arătat că, în Biblie, Ierusalimul este 

amintit de peste 650 de ori, iar în Ta-
nah este menţionat aproape pe fieca-
re pagină.

Ierusalimul stă în centrul vieţii na-
ţionale şi spirituale a poporului evreu 
din anul 1003 î.e.n., când David îşi 
fixează aici capitala regatului său. 
Vorbitorul a subliniat importanţa fun-
damentală a Ierusalimului pentru po-
porul evreu, dar şi pentru toate po-
poarele ca „lumină a lumii” şi ca „loc 
cu 70 de binecuvântări”.

Ambasadorul Statului Israel în Ro-
mânia, David Saranga, a transmis un 
mesaj video, cu urări pentru sărbători-
le de Hanuca şi Crăciun.

Prof. univ. dr. Alexandru Florin 
Platon, directorul C.I.E.E. din cadrul 
Universităţii „Al. I. Cuza”, şi scriitorul 
Mihai Batog-Bujeniţă, directorul Aso-
ciaţiei Literare „Păstorel”, au vorbit 
despre Ierusalim şi, respectiv, despre 
Sărbătoarea Crăciunului. S-a sublini-
at că „lumina venită de la Ierusalim 
deschide lumea spre prietenie, cola-
borare şi bună înţelegere”.

Formaţia muzicală „Nigun” a CE 
Iaşi, condusă de profesorul Romeo 
Luchian, a adus pe scenă, prin gla-
surile soliştilor ing. Uri Ferenbac şi jr. 
Albert Lozneanu, acordurile melodiei 
„Ierusalimul de aur”. (M.E.)

ierusalimul luminează lumeaiaşi

Craiova
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„Livratorii de lumină“, 
ediţia 2019

Tradiţia bucuriilor de sărbători în 
Comunitatea Evreilor din Brăila a fost 
confirmată de o nouă ediţie a progra-
mului naţional „Livratorii de lumină” din 
perioada sărbătorilor de Hanuca, în 22 
decembrie 2019 fiind oferite daruri în 
toate comunităţile din cadrul FCER.

21 de „livratori de lumină” s-au mo-
bilizat pentru 14 beneficiari brăileni, 
persoane singure sau bolnave, familii 
cu venituri modeste din Comunitate. 
Ca de fiecare dată, echipa livratorilor 
a fost coordonată de preşedinta Na-
dia Ustinescu. Sărbătoarea de Hanu-
ca a adus un plus de bucurie şi celor  
mai puţin norocoşi. 

Zâmbetul i-a reunit pe toţi, livratori 
de lumină şi primitori ai luminii daruri-
lor, inclusiv într-o imagine care poate 
fi – chiar este! – un frumos exemplu 
de generozitate şi omenie. Cuvintele 
pline de căldură sufletească, îmbrăţi-
şări sincere şi tradiţionalul „Hag Ha-
nuca Sameah!” au fost semnele de 
identificare ale unui mod de a fi mai 
umani într-o lume prea grăbită, prea 
rece câteodată şi nu mereu darnică.

Bucuria de a fi împreună  
cu semenii

Sărbătoarea de Hanuca consfin-
ţeşte o formă de reverenţă în faţa 
omeniei, subliniind bucuria de a fi 
împreună cu semenii, de a împărtăşi 
valori şi credinţe comune, speranţe 
pentru un viitor mai bun. 

Aşa au făcut şi membrii Comuni-
tăţii Evreilor din Brăila pentru a serba 
Hanuca şi la aprinderea primei lumâ-
nări au fost împreună în 22 decembrie 
2019, adunarea fiind una festivă, o 
după-amiază la un local unde, alături 
şi de prieteni de alte etnii, s-au bucu-
rat exact de acest sentiment ce subli-
niază tocmai sensul civilizator al săr-
bătorii, anume acela de a fi împreună.

Nadia Ustinescu a rostit cuvântul 
de deschidere, amintind momentele 
cruciale din istoria veche ce s-au con-
stituit în temelia sărbătorii: reconstru-
irea Templului după lupta sub condu-
cerea lui Iuda Macabeul contra celor 
ce doriseră stârpirea credinţei, minu-

nea arderii candelelor timp de opt zile 
cu uleiul care iniţial părea suficient 
doar pentru o singură zi. 

Fiind în spital, oficiantului de cult 
Suchar Goldstein i-au fost transmise 
urări de sănătate, lipsa lui fiiind supli-
nită de Nadia Ustinescu, care a făcut 
oficiile de aprindere a primei lumânări 
din hanuchie, conform tradiţiei, împre-
ună cu cel mai tânăr membru al Co-
munităţii, Erin Mario Şerban.

Pentru ca sărbătoarea să fie şi mai 
bine conturată, membri ai corului „Ma-
cabi”, al comunităţii, au intonat câteva 
cântece specifice, spre bucuria audi-
enţei. De asemenea, au fost oferite 
daruri simbolice unor membri şi prie-
teni care şi-au serbat aniversarea în 
decembrie. 

Nadia Ustinescu,  
în continuare preşedinte

CE Brăila îşi desfăşoară activita-
tea în deplină concordanţă cu regu-
lamentul FCER, acest aspect fiind 
confirmat şi de întreaga activitate de-
rulată în ultimii ani: desfăşurarea de 
evenimente cu participarea membri-
lor şi a prietenilor neevrei în Templul 
Evreiesc (Sinagoga) din municipiul 
Brăila, conform calendarului religios, 
activităţi cultural-artistice culminate cu 
Festivalul „Mihail Sebastian”, eveni-
mente de popularizare a istoriei şi cul-
turii evreieşti (în şcoli, la muzee etc.), 
participare la evenimente culturale ale 
comunităţii româneşti şi ale comunită-

ţilor etnice trăitoare la Brăila – greci, 
ruşi lipoveni, turci, bulgari, romi şi nu 
numai. 

Astfel, la adunarea de alegere 
a preşedintelui, acest aspect a fost 
subliniat de confirmarea în funcţie a 
Nadiei Ustinescu, care a preluat atri-
buţiile de şef al CE Brăila imediat ce 
regretatul David Iancu Segal (10 au-
gust 1930 – august 2016) a trecut la 
cele veşnice şi de atunci toată lumea, 
evrei şi neevrei, a recunoscut în dum-
neaei un adevărat lider al CE Brăila. 
Evident, în următoarea perioadă este 
de aşteptat ca toată activitatea religi-
oasă, culturală şi de promovare a is-
toriei şi civilizaţiei evreieşti să aibă loc 
la Brăila în aceleaşi coordonate şi cu 
aceeaşi intensitate.

ARMANDA FILIPINE

ComuNITATI
Brăila

Lumânerele aprinse, muzică şi multă voie bună!tecuci
Aşa cum s-a întâmplat în toate 

comunităţile din ţară, şi la Tecuci săr-
bătoarea Hanucăi a fost aşteptată şi 
mai ales petrecută cu multă bucurie 
în suflete. Astfel, duminică, 29 de-
cembrie 2019, o bună parte a mem-
brilor, dar şi mulţi membri simpatizanţi 
şi susţinători ai comunităţii, alături de 
invitaţi speciali, au ţinut să fie pre-
zenţi la aprinderea celei de a opta 
lumânări de Hanuca de către Alesia  
Munteanu.

Preşedintele comunităţii, Iancu Ai-
zic, a făcut o scurtă prezentare a sem-
nificaţiei acestei îndrăgite sărbători, 
alături de o scurtă aducere aminte a 
bucuriei ce o avea în copilărie când se 
anunţa că, în cadrul obişnuitei Hanu-
chiade anuale, trecea pe aici şef-rabi-
nul Moses Rosen. 

A luat cuvântul Lică Finkelştain, 
care a vorbit despre importanţa săr-
bătorii de Hanuca. A fost apoi rândul 
muzicii uşoare, la început prin îndră-
gitul interpret local Arun Durancea, 
reprezentant al Comisiei locale cultu-
rale aromâne. A urmat un microrecital 
al îndrăgitei soliste Alesia Munteanu, 
membră a comunităţii. 

Conducerea comunităţii a sărbă-
torit-o pe Păuna Cornea, senioară a 
comunităţii, care chiar în acea zi a îm-
plinit vârsta de 82 de ani. Toţi am luat 
parte la obişnuita masă, cu produse 
pregătite de gospodina Rozica Aizic, 
membră a comunităţii.

Echipa de voluntari a comunităţii 
şi-a îndeplinit şi de această dată rolul 
de „Livratori de lumină”, oferind asis-
taţilor pachetele sosite de la DASM, la 
care s-au adăugat gogoşile. 

Nu putem încheia fără a consemna 
faptul că la manifestare a fost prezen-
tă şi de această dată reprezentanta 
presei locale Alina Nina Popa, o apro-
piată a comunităţii, redactor-şef al zi-
arului „Tecuceanul”. De altfel, la doar 
câteva ore după terminarea festivităţii 
de la comunitate, a şi apărut materia-
lul pe site-ul „Tecuceanul”, însoţit de 
mai multe poze de la faţa locului, lucru 
pentru care îi mulţumim şi pe această 
cale.

Regretata mea şcoală evreiască! 
Zilele trecute, la sala de specta-

cole „Ion Petrovici’’ din Tecuci am re-
marcat pe holul de la intrare o reuşită 
expoziţie cu aspecte din Tecuciul de 
altădată. Alături de alte frumoase clă-
diri, am remarcat şi fotografia fostei 
Şcoli evreieşti, construite în spatele 
celebrei Străzi Mari (Ştefan cel Mare), 
unde au fost repartizaţi atât evreii din 
Tecuci, cât şi cei din localităţile apro-
piate prin acea celebră strămutare. 
Aici se afla cartierul evreiesc, cu cele 
trei sinagogi, peste drum fiind baia 
rituală. Şcoala evreiască, aşa cum 
aflăm dintr-un document ce datează 
din anul 1933 şi care se află la arhiva 

comunităţii, a fost 
inaugurată la 22 
iunie 1926, cu un 
spaţiu ce avea 93 
m lungime şi 71 m 
lăţime, peste drum 
de spitalul oraşului. 
În curte, pe lângă 
locul de joacă, se 
aflau şi un abator 
de păsări şi chiar o 
făbricuţă de azimă. 
Era una din cele 
mai impunătoare 

clădiri din zonă, cu şapte săli de cla-
să jos, şase sus, o sală de spectacole 
sau de sport, plus anexe, cancelarie, 
secretariat, laboratoare etc. A fost o 
perioadă când aici Primăria prezenta 
şi spectacole, fiind singura şcoală cu 
sală de spectacole. Aici se organizau 
şi baluri, reuniuni şi altele. Şcoala era 
recunoscută ca una din cele mai bune 
din oraş. Existau patru clase parale-
le. Reţin şi numele unor învăţători din 
perioada mea: Radoveanu, singurul 
bărbat, apoi doamnele Popovici, so-
ţia notarului din Tecuci, Driga şi Aizic 
(nici o legătură cu mine). Din rândul 
profesorilor ce au trecut pe aici, încep 

cu renumitul profesor de română Con-
stantin Solomon; la matematică N. 
Vasilică, Constantinidi la rusă, Ailoaie 
la chimie, Manzu la fizică, Munteanu 
la geografie, Remus Gheorghiu la de-
sen şi alţii. 

Rămâne o frumoasă amintire pen-
tru absolut toţi tecucenii, mai ales 
pentru cei de peste hotare. Aceştia, 
când vin în Tecuci, trec pe la această 
şcoală, liceu, strada pe care au locuit 
şi cimitir, unde îi au pe cei dragi. 

Aceasta e acum situaţia, chiar 
dacă, vorba cântecului, „Amintirile mă 
chinuiesc!”.

AIZIC IANCU
preşedinte C.E. Tecuci

Sărbătoarea 
luminilor  

a transformat 
iarna  

în primăvară
Bucuria de a fi alături de vechi 

şi buni prieteni, de a împărtăşi cu ei 
zâmbete şi amintiri a transformat o zi 
de iarnă autentică într-o primăvară. 
Sărbătoarea Luminilor, a minunii în-
tâmplate cu mii de ani în urmă, spre 
dăinuirea unui popor neînfricat, i-a 
adus alături pe enoriaşii botoşăneni, 
care au sfidat troienele şi frigul nă-
prasnic.

Mereu cu zâmbetul pe buze, cu o 
vorbă aleasă cu grijă pentru fiecare, 
preşedintele comunităţii, David Iosif, 

i-a salutat pe oaspeţi şi a reliefat sem-
nificaţia sărbătorii de Hanuca în isto-
ria poporului evreu.

Musafiri de seamă ne-au onorat 
cu prezenţa lor: rabinul Yehoshua 
Aharonovich, directorul Teatrului „Mi-
hai Eminescu” din Botoşani, Traian 
Apetrei, consilierul Primăriei, Cristina 
Miron, dr. Radu Malancea cu familia. 
Vădit emoţionat, rabinul a amintit că 
părinţii săi au avut rădăcini moldave şi 
s-a arătat deosebit de bucuros că se 
află pe aceste meleaguri, în care pu-
ţinii evrei rămaşi păstrează vie flacăra 
credinţei.

Ing. Gustav Finkel, consilier al C.E. 
şi oficiant de cult, a făcut o interesantă 
paralelă între miracolul de Hanuca şi 
cel din Pericopa Mikeţ, care se citeşte 
în aceste zile. Au fost aprinse apoi lu-
mânărelele, iar rugăciunile rostite au 
fost ascultate cu atenţie şi evlavie de 
către cei prezenţi.

Rabinul Yehoshua Aharonovich i-a 
însufleţit cu melodii specifice pe toţi 
mesenii.

La masa festivă, vedete au fost 
tradiţionalele varenikes, iar atmosfera 
s-a asemănat cu cea dintr-o familie 
armonioasă.

Prof. BEATRISA FINKEL

Botoşani

N. Ustinescu şi Erin Şerban

Y. Aharonovich (stg.), G. Finkel şi D. Iosif
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Ziua Internaţională a Voluntarilor 
a fost sărbătorită la Căminul „Rosen“ 
cu mare bucurie, ca un omagiu adus 
numeroşilor voluntari cu care colabo-
răm, nişte oameni minunaţi, pe care 
îi considerăm că fac parte din familia 
noastră.

Ne referim la celebrul grup de 
artă comunitară intitulat „Vârsta 4”, 
respectiv David Schwartz, Mihaela 
Mihaillov, Monica Marinescu, Paul 
Dunca, Katia Pascariu şi invitaţii lor, 
ne referim la distinsa Roza Brumfeld, 
la „enciclopedia iudaică” Risha Deut-
sch, la inimoasa Adriana Pelin, care a 
făcut sute şi sute de fotografii artistice 
despre viaţa la Căminul „Rosen“ ... şi 
lista e lungă! Un loc special pe aceas-
tă listă a voluntarilor, a prietenilor Că-
minului Rosen, un loc special în ini-
mile rezidenţilor îl are Maia Morgen-
stern, care vine 
deseori la noi la 
Cămin şi ne oferă 
momente de mare 
desfătare artisti-
că, momente de 
neuitat. După fie-
care vizită a ei ne 
simţim mai opti -
mişti. 

În cuvântul său, 
Gaetano Per rotta 
a adresat mulţu-
miri  voluntarilor, 
subliniind că  tim-
pul este un factor 
foarte important 
în viaţa fiecărui 
om, o adevărată 
comoară de învăţătură şi experienţă, 
dar este limitat. Şi totuşi, aceşti vo-
luntari au dăruit cu generozitate rezi-
denţiIor ore şi zile în tregi din timpul lor 
preţios, dornici să le facă bătrâneţea 
mai uşoară.

 La rândul său, Pavel Gerard Ale-
xandru le-a urat bun venit noilor vo-
luntari apăruţi, menţionând  că relaţia 
directă, individuală, cu rezidenţii are 
o valoare umană  mult mai mare de-
cât simpla dăruire a  unor fructe sau 
dulciuri, cum se întâmplă uneori. Con-
tribuie din plin la ridicarea moralului 
acestora, le face bătrâneţea mai fru-
moasă.

Roza Brumfeld a evocat în cuvinte 
emoţionante cum a venit prima dată la 
Căminul „Rosen“, adusă de regretata 
Saşa Ionescu – fie memoria ei bine-
cuvântată – şi a rămas profund legată 
de rezidenţii Căminului, care i-au de-
venit prieteni dragi. 

În cuvântul său, Paul Dunca, unul 
dintre iniţiatorii Proiectului „Vârsta 4”, 
a făcut un scurt bilanţ al celor zece 
ani de colaborare cu rezidenţii Cămi-
nului, cu rezultate deosebite. În apla-
uzele entuziaste ale celor prezenţi, a 
anunţat că au noi proiecte pentru vii-
tor.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Vo-
luntarilor, am  avut şi o surpriză foarte 
plăcută. Noi voluntari şi-au exprimat 
dorinţa de a colabora cu noi: Raluca 
Stana, Cristina Necula, Ana Maria 
Chipesiu, Mirela Chioc, Alexandra Mi-

hail, Andreea Ciobotaru, Naria Luiza 
Geacar şi Rodica Florea, studente la 
Facultatea de Psihologie. De aseme-
nea, Mihai Şerban, Iuliana Dumitru 
şi Aurica Abramovici, aflând despre 
existenţa noastră de pe internet, au 
hotărât să vină în sprijinul nostru.

În numele rezidenţilor Căminului, 
am transmis atât voluntarilor vechi, 
cât şi celor noi sentimentele noastre 
de dragoste, respect şi recunoştinţă. 
Acţiunile lor sunt extrem de benefice 
pentru moralul nostru. Am petrecut 
împreună multe momente de mare 
bucurie.

POMPILIU STERIAN

Hanuca la Căminul „rosen”  
din Bucureşti

Mare bucurie la Căminul „rosen“

Hanuca este una din puţinele săr-
bători vesele ale poporului evreu şi 
anul acesta ne-a prilejuit nouă, rezi-
denţilor de la Căminul „Rosen“, nume-
roase momente de mare bucurie.

Mai întâi a fost vizita copilaşilor 
israelieni de la „Green School”, care 
ne-au încântat cu jocurile şi cântecele 
lor legate de Hanuca. Inimile noastre 

de bunici şi străbunici au bătut puter-
nic, pline de emoţie. Mulţumim, Risha 
Deutsch!

A urmat vizita Corului „Gamliron” 
din Israel. Hamda, Antoh, Lior, Doroh, 
Orli Erez, Vardit, Orly Raviv, Yossi, 
Ady şi Elad au creat o atmosferă de 
bună dispoziţie şi entuziasm general. 
S-au încins hore la care s-au prins şi 
rezidenţii Căminului, unii în scaune cu 
rotile! Fiecare dintre noi a primit, con-
form tradiţiei, Hanuca Gelt. Oaspeţii 
noştri au fost foarte generoşi; eu, de 
pildă, am primit 526 euro, o emisiune 
specială din Israel ... dintr-o ciocolată 
delicioasă. Mulţumim, Ben!

Un alt eveniment, mare surpriză, 
tot un fel de Hanuca Gelt. Au fost 
aduse la clubul Căminului nostru niş-
te cutii mari de carton, în care am 
descoperit o colecţie foarte frumoasă 
de modă: bluze, pulovere, jachete şi 
fiecare rezident şi-a ales modelul şi 
culoarea preferate. Mulţumim, Sara 
Wexler!

Am fost apoi invitaţi de preşedin-
tele FCER, dr. Aurel Vainer, să parti-
cipăm la Templul Coral la ceremonia 
solemnă de aprindere a lumânărilor 
de Hanuca. Prima lumânare a fost 
aprinsă de preşedintele României, 
Klaus Iohannis. Un gest cu mare în-
cărcătură morală şi politică!

Ca în fiecare an, a venit la noi la 
Cămin prim-rabinul Rafael Shaffer, 
care ne-a explicat ce reprezintă Ha-
nuca 5780 pentru evreii din întreaga 
lume, din Israel şi din România. Am 
înţeles limpede importanţa cuvintelor: 
se asa nisim lavoitenu, ba iamim aem 
bazman aze. Lipa Segal, oficiantul 
nostru de cult, a îndeplinit cu compe-
tenţă rolul de amfitrion la ceremonia 

de la sinagogă. Întâlnirea s-a încheiat 
la club cu un concert de cântece isra-
eliene oferit de Em. Pusztzai, la pian 
şi Iacov Tudor, la flaut. A fost mare 
veselie! Hanerot halaiu, Al hanisim, 
Ymalei, Maoz tzur, Hava Naghila şi 
multe altele au stârnit ropote de apla-
uze, s-a creat o atmosferă de mare 
bucurie. Să menţionăm că a fost ală-

turi de noi şi familia israeliană Revach, 
inclusiv cele două gemene Hodaya şi 
Tehila Ester, care au oferit dulciuri fie-
cărui rezident. Şi ca să înţelegeţi mai 
bine bucuria din sufletele noastre, să 
precizăm că fetiţele au vârsta de ... 
un an şi 8 luni! Cu adevărat, Hanuca 
a fost şi anul acesta o sărbătoare de 
mare bucurie!

POMPILIU STERIAN

Corul Gamliron la Căminul  
„Moses Rosen” din Capitală

Cu prilejul sărbătorii de Hanuca, 
seniorii din cadrul Centrului Reziden-
ţial pentru persoane vârstnice „Amalia 
şi Şef-Rabin Dr. Moses Rosen” din 
Capitală s-au bucurat de vizita Corului 
Gamliron, din Beth Gamliei, Israel. Cu 
acest prilej, oaspeţii le-au oferit rezi-
denţilor un emoţionant moment muzi-
cal, împreună amintindu-şi versurile şi 
ritmurile celor mai cunoscute melodii, 
în limbile ebraică şi idiş. 

La finalul evenimentului, directorul 
DASM, dr. Mona Bejan, le-a mulţumit 

oaspeţilor pentru demersul lor, care 
a adus o reală bucurie în inimile gaz-
delor, amintind că prietenii din Corul 
Gamliron au deja o mai veche tradiţie 
în Căminul „Moses Rosen”. 

DAN DRUŢĂ

52 de pietre funerare în memoria copiilor din Sfântu Gheorghe  
ucişi în timpul Holocaustului

Un număr de 52 de pietre funera-
re au fost recent amplasate în Parcul 
Holocaustului din Sfântu Gheorghe, 
în memoria celor 52 de copii din lo-
calitate, ucişi în urmă cu 75 de ani în 
lagărul nazist de la Auschwitz, de la a 
cărui eliberare aniversăm 75 de ani.

Reprezentantul Obştii Evreilor din 
Sfântu Gheorghe, Herman Rosner, 
a declarat pentru AGERPRES că 
amplasarea acestor pietre funerare 
reprezintă cea de-a treia etapă din-
tr-un proiect mai amplu, ce a vizat 
realizarea acestui parc memorial în 
amintirea evreilor din fostul judeţ Trei 
Scaune, actualul Covasna, care au 
fost deportaţi şi au murit în lagărele 
naziste între anii 1944-1945.

În prima etapă a fost realizat Zidul 

Memorial al Holocaustului în capela 
Cimitirului evreiesc din Sfântu Gheor-
ghe, pe care sunt marcate numele ce-
lor 611 evrei din judeţul Trei Scaune 
ucişi la Auschwitz-Birkenau. Zidul a 
fost dezvelit în urmă cu un deceniu, în 
contextul comemorării a 65 de ani de 
la Holocaust.

Cinci ani mai târziu, în cadrul ce-
lei de-a doua etape, a fost realizat un 
obelisc în memoria celor 52 de copii 
din Sfântu Gheorghe ucişi la Ausch-
witz şi au fost plantaţi 52 de arbuşti 
tuia şi şase sălcii plângătoare în me-
moria celor 611 evrei ucişi în timpul 
Holocaustului.

Herman Rosner a amintit că inau-
gurarea Parcului Memorial al Holo-
caustului de la Sfântu Gheorghe, în 

mai 2014, în prezenţa unor importan-
te personalităţi, a fost una dintre cele 
mai impresionante şi semnificative 
manifestări comemorative organizate 
în Ardealul de Nord în contextul împli-
nirii a 70 de ani de la Holocaust.

„Finalizarea Parcului Memorial al 
Holocaustului din Sfântu Gheorghe 
reprezintă un gest de asumare a isto-
riei şi de respect faţă de aceşti oameni 
dispăruţi în condiţii dramatice, dar şi 
un moment de referinţă în educaţie, 
pentru a nu se mai permite repeta-

rea unor astfel de atrocităţi împotriva 
oamenilor, indiferent de naţionalitate, 
credinţă sau religie”, a declarat şeful 
Obştii evreieşti din Sf. Gheorghe.

Pietrele funerare au fost realiza-
te cu sprijinul financiar al Consiliului 
Local Sfântu Gheorghe, din donaţii 
externe şi din partea FCER şi au fost 
amplasate pe data de 28 noiembrie 
2019, deviza acţiunii fiind „52 de copii 
au avut un nume”.

HERMAN ROSNER

Monumentul Memorial de la Sf. Gheorghe

Membrii Corului Gamliron la Căminul „Rosen“
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Două bugete, două primejdii
Scriam anul trecut (numărul 532-33) că 

bugetul pe 2019 era unul „al marilor speran-
ţe”, al unui pariu bazat pe iluzii deşarte, pe care nu-l 
putea pierde decât poporul. Din păcate, acum ştim că 
prognoza semnată de Vâlcov-Teodorovici a fost o ru-
letă rusească, iar glonţul,  ţintit către români, s-a mate-
rializat în intrarea României în rândul ţărilor cu deficit 
bugetar excesiv (4,5% faţă de 2,9%), creşterea inflaţiei 
(prognozată la 2,8% şi ajunsă la 4%), a cursului de 
schimb (4,67 lei/euro în pariul cu poporul, 4,77 în re-
alitate), iar creşterea economică nu a ajuns decât la 
4,2%, conform FMI, foarte departe de 5,5%, din visele 
tandemului Vâlcov-Teodorovici. Mai pe scurt, bugetul 
pe anul trecut a fost periclitat de o concepţie propagan-
distică, care nu avea nimic cu realitatea, ci cu obsesia 
unor raportări pozitive, dar false, aşa cum a procedat şi 
Grecia, înainte de intrarea în criză. Pentru că, să dăm 
Cezarului ce e al Cezarului, tandemul amintit poate fi 
acuzat de multe, dar nu de naivitate.

Astăzi, după ce ne-am revenit din premiera bugetu-
lui adoptat de PNL prin asumare a răspunderii Guver-
nului (deşi, şi aici e de discutat, pentru că anul trecut 
PSD nu a acceptat nici unul dintre amendamentele 
opoziţiei, deci dezbaterea parlamentară a fost o simplă 
farsă, stând sub imperiul declaraţiei lui Codrin Ştefă-
nescu „pentru că putem”), constatăm că şi acest buget 
stă sub o ascuţită sabie a lui Damocles.

Deşi e întemeiat pe cifre confirmate de mai toa-
te prognozele (creştere economică de 4,1%, inflaţie 
medie anuală de 3,1%, curs mediu de 4,75 lei/euro şi 
deficit bugetar de 3,6%), incertitudinile sunt legate de 
păstrarea unei atitudini responsabile a Parlamentului, 
pentru că iniţiative precum dublarea alocaţiilor pentru 
copii şi scăderea TVA la 16%, adoptate fără identifica-
rea (cerută de lege) a surselor de finanţare, riscă să 
arunce în aer deficitul bugetar.

O altă primejdie este faptul că economia României 
are nişte dezechilibre greu de remediat (al treilea defi-
cit de cont curent din UE, scăderea producţiei industri-
ale cu 2,2% în primele 11 luni ale anului trecut, deficit 
de un miliard de euro numai la balanţa comercială în 
agricultură şi industrie alimentară, dar şi o sărăcie care 
face ca românii să cheltuie majoritatea veniturilor pe 
mâncare, băutură şi plata obligaţiilor, şi asta pentru că 
lefurile sunt mici, nu produsele, prea scumpe. Dintre 
cei 4,9 milioane de pensionari, un sfert au pensia mini-
mă garantată (400 lei/lună), ceea face greu să amâni 
creşterea pensiilor, mai ales într-un an electoral, dar, 
după cu sublinia Mugur Isărescu, la o creştere econo-
mică de 4%, e greu să creşti pensiile cu 40%!

Din motive diferite, vom avea încă un an în care 
bugetul e pe muchie de cuţit. Cuţit în care tot noi ne 
vom tăia!

Israelul, putere energetică 
Israelul a început să livreze gaze Egiptu-

lui şi Iordaniei şi a semnat acordul pentru construirea, 
împreună cu Grecia şi Cipru, a unei conducte către 
Italia, considerată „proiect de importanţă reciprocă” de 
Uniunea Europeană. „În acest moment, gazele natu-
rale au început să fie transportate din zăcământul is-
raelian Leviathan către Egipt, unind economiile şi po-
poarele noastre”, i-a scris Reuven Rivlin preşedintelui 
El-Sisi, conform unui comunicat transmis de Biroul de 
presă al Guvernului de la Ierusalim.

Premierul Netanyahu şi omologii săi, K. Mitsota-
kis (Grecia) şi N. Anastasides (Cipru), au semnat, pe 
2 ianuarie, un acord privind conducta EastMed, care 
porneşte din Israel (zăcământul Leviathan), trece prin 
Cipru şi Grecia şi va ajunge în Italia. Construirea con-
ductei va costa 6,2 miliarde de euro şi va avea o ca-
pacitate de transport de 20 mld metri cubi, valorificând 
zăcămintele din Israel şi Cipru. Leviathan-ul conţine 
605 miliarde metri cubi de gaze naturale, suficient pen-
tru 65 de ani.

Nu toată lumea reacţionează cu bucurie la această 
ştire. Începerea experimentală a livrărilor către Iorda-
nia a fost întâmpinată în această ţară cu proteste şi 
sabotarea a două transformatoare electrice, deservind 
conducta, iar Parlamentul de la Amman a şi adoptat o 
moţiune de interzicere a importurilor de gaze din Israel.

Marina militară turcă a şi oprit un vas de cercetare 
israelian în apropiere de Cipru şi a transmis oficialită-
ţilor israeliene că orice activitate în zonă trebuie să fie 
în prealabil acceptată de Ankara.

Sadiq Khan va dona 300 000 de lire 
sterline Fundaţiei Auschwitz-Birkenau

Primarul musulman al Londrei va participa la co-
memorarea Holocaustului organizată în Polonia şi va 
dona 300 000 de lire, în speranţa că banii vor contri-
bui „la asigurarea faptului că ororile Holocaustului nu 
vor fi niciodată uitate”, scrie Agerpres. „Holocaustul a 
fost una dintre cele mai întunecate perioade din istoria 
omenirii şi nu trebuie să uităm niciodată atrocităţile co-
mise”, a declarat primarul Londrei, care a adăugat că 
„aceste lecţii  sunt cu atât mai semnificative cu cât ve-
dem că antisemitismul şi infracţiunile motivate de ură 
sunt în creştere”.

ALX. MARINESCU

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

Top 3 din 30
1

2

3

După înfiinţarea în februarie 1936, una 
din primele iniţiative ale Consiliului Central a 
fost adresarea unor memorii concetăţenilor 
români şi coreligionarilor evrei. Era o perioa-
dă când excesele antisemite deveniseră o 
psihoză colectivă. „Un val de isterie pusese 
stăpânire pe opinia publică”, nota Filderman 
în jurnalul său. „Atmosfera era otrăvită de 
mituri barbare despre puritatea naţională, 
crime rituale”. Un document relevant pen-
tru înţelegerea perioadei este memoriul lui 
Codreanu adresat regelui Carol al II-lea în 
noiembrie 1936. În memoriu a fost aspru cri-
ticată politica externă a României din timpul 
când ministru de Externe era Nicolae Titules-
cu. Printre altele, Codreanu scria: „Timp de 
14 ani politica noastră ne-a făcut un instru-
ment al francmasoneriei şi al iudaismului; ei 
ne-au adus aici unde suntem. Noi credem 
că Nicolae Titulescu a comis o crimă infamă 
împotriva statului român. Noi am fost primul 
stat din lume care, ca josnică slugă a iuda-
ismului, ne-am repezit la ordinul 
acestuia să decretăm sancţiuni 
împotriva Italiei într-un moment 
greu al istoriei sale. Aceiaşi poli-
ticieni români urmează aceeaşi 
cale a urii şi în politica internă. 
Din ordinul francmasoneriei şi din îndemnul 
zilnic al presei iudaice, ei duc o politică de 
vrăjmăşie faţă de tineretul naţionalist din 
ţară. Persecuţiile cele mai pline de ură sunt 
îndreptate împotriva tinerei mişcări naţiona-
liste. Există o armonie perfectă între politica 
internă şi externă, ambele pornind de la ace-
laşi fond masonic şi iudaic de ură împotriva 
ideii naţionale şi a creştinătăţii. Astăzi, în- 
 tr-un moment crucial pentru istoria Români-
ei, toţi au datoria să ceară scoaterea politicii 
româneşti interne şi externe de sub influenţa 
şi comanda francmasoneriei, a comunismu-
lui şi a iudaismului“. 

În această atmosferă politică lansează 
Consiliul Central cele două apeluri pentru a 
arăta opiniei publice adevărata sa linie po-
litică şi pentru a mobiliza oamenii de bună-
credinţă împotriva variantei româneşti a hit-
lerismului. Într-un apel, concetăţenii români 
au fost chemaţi „să facă uz de spiritul lor de 
dreptate, să nu uite de armonia şi tradiţia 
comună româno-evreiască, de sacrificiile re-
unite pentru făurirea României Mari. Să fie 
respinse născocirile calomnioase şi să fie 
alungaţi semănătorii de vrajbă. Asta nu doar 
în interesul evreilor, ci şi în interesul Româ-
niei, în general. Evocându-se tradiţiile comu-
ne, se reaminteşte că noi nu suntem străini, 
suntem ai ţării, după cum nu au fost străini 
nici părinţii noştri, nici bunicii şi străbunicii. 
Să restabilim buna frăţie şi să ne simţim unii 
lângă alţii în strădania pe care o cere progre-
sul obştesc. Vom sluji astfel interesele Ro-
mâniei şi vom chezăşui graniţele ei”.

În apelul către evrei se prezintă pe bază 
de date şi fapte situaţia plină de ameninţări 
pentru existenţa evreilor, sarcinile fiecărui 
evreu în acest context „Sub impulsiunea 
unor forţe externe, oculte – se scria în apel – 
s-au constituit organizaţii pe baze militare cu 
programe curat hitleriste; se cere înlăturarea 
noastră din întreprinderile publice şi particu-
lare, din profesiunile libere. În aceste condiţii, 
nimeni dintre noi nu-şi poate face iluzia de-
şartă că se poate apăra singur, că se poate 
sustrage greutăţilor care ne ameninţă. Fie-
care este deci dator ca în tot ce face în viaţa 
particulară, ca şi în cea publică, să nu uite 
că e răspunzător de fiecare act nu numai în 
faţa conştiinţei sale şi pentru soarta sa pro-
prie, ci şi în faţa conştiinţei tuturor şi pentru 
soarta tuturor”. În final, evreii sunt chemaţi 
să încerce printr-o comună strădanie să sal-
veze existenţa şi drepturile lor. „Urmaţi-ne în 
credinţa nestrămutată faţă de Tron şi Ţară, 
în conştiinţa îndeplinirii tuturor obligaţiunilor 
noastre cetăţeneşti către un viitor mai limpe-
de şi mai luminos”.

LYA BENJAMIN

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

un apel la 
conştiinţă

Aproximativ 25.000 de persoane din New York, dar 
şi din alte mari oraşe americane – Detroit, Cleveland, 
Boston – au participat la o demonstraţie împotriva ma-
nifestărilor de antisemitism care au afectat comunită-
ţile evreilor, în general, şi pe evreii din New York, în 
special, ultima fiind un atac cu un cuţit (macetă) împo-
triva enoriaşilor care sărbătoreau Hanuca în casa unui 
rabin dintr-o suburbie a New Yorkului. Potrivit unui ra-
port publicat de Centrul de Studii ale Manifestărilor de 
Ură şi Extremism al Universităţii de Stat din California, 
crimele antisemite provocate de ură la New York, Los 
Angeles şi Chicago, cele mai mari trei oraşe din SUA, 
au atins cea mai mare amploare din ultimii 18 ani, a 
relatat „The New York Times”. 

Demonstraţia a fost organizată de United Jewish 
Appeal - Federation of New York şi de Jewish Commu-
nity Relations Council of New York, împreună cu alte 
zeci de organizaţii evreieşti. Demonstranţii au străbă-
tut New Yorkul din Manhattan, peste podul Brooklyn 
până la Cadman Plaza Park din Brooklyn, unde lideri 
ai comunităţii şi personalităţi politice au vorbit despre 
necesitatea unităţii în faţa antisemitismului.

În cuvântul său, Andrew M. Cuomo, guvernatorul 
statului, a spus că New York va majora finanţările pen-
tru securitatea instituţiilor religioase şi va întări prezen-
ţa poliţiei statului, a forţelor însărcinate cu combaterea 
crimelor provocate de ură în comunităţile vulnerabile. 
El a declarat că pregăteşte un proiect de lege care să 
eticheteze astfel de crime ca terorism intern. „Guvernul 
va trebui să facă mai mult decât să ofere idei şi rugă-
ciuni”, a subliniat Cuomo. 

Senatorul de New York, Chuck Schumer, a infor-
mat că a propus sporirea fondurilor federale pentru a 
proteja lăcaşurile de cult şi a spori capacitatea poliţiilor 
locale de a lupta împotriva crimelor provocate de ură.  

„Ne confruntăm cu o criză marcată de antisemitism, şi 
nu numai în acest oraş. Se întâmplă în întreaga ţară şi 
pe planetă. Nu putem să o ignorăm sau să ne ascun-
dem de ea, trebuie să o înfruntăm. Trebuie să fim soli-
dari cu comunitatea noastră evreiască şi să respingem 
ura, clar şi răspicat”, a spus senatorul. La rândul său, 
David Harris, preşedintele Comitetului Evreiesc Ameri-
can, a vorbit despre necesitatea unităţii evreilor şi oa-
menilor de bună-credinţă din New York, din America şi 
pretutindeni în lume, „aşa cum am făcut astăzi, deoa-
rece un atac împotriva oricărui grup înseamnă un atac 
împotriva valorilor care ne leagă aici, ca americani”.

Ideea solidarităţii a fost susţinută de participanţi, 
care nu mai doresc o lume în care evreii vor trebui 
din nou să se ascundă. O serie de alţi oameni politici, 
membri ai Camerei Reprezentanţilor, ai Senatului, ai 
autorităţilor din New York, reprezentanţi ai diferitelor 
culte au participat, alături de mii de evrei, la demon-
straţie. (E.G.)

demonstraţie împotriva antisemitismului

Manifestanţi trecând podul Brooklyn
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Final de an extraordinar
Hanuka Lights Party şi aprinderea 

lumânărilor de Hanuca în Blue Lagoon 
JCC Caffe – o seară de neuitat la lu-
mina lumânărilor de Hanuca, alături 
de prieteni.

Din viitorul apropiat
#Festivalul-Concurs „Ciorberia”, 

ediţia a 11-a, duminică, 2 februarie 

2020, ora 12, te îmbie să te înscrii în 
concurs cu reţeta favorită ori să de-
guşti şi să votezi reţetele participante! 
Gazdele ediţiei din acest an sunt Chef 

Liviu Lambrino (Masterchef, ambasa-
dorul brandului Electrolux în Româ-
nia), actorul Mihai Călin.

Ciorberia Copiilor de la 10 – cei 
mici învaţă şi îşi dezvoltă abilităţile de 
viitori bucătari. Ciorba sau supa gătită 
de ei va participa în concursul mare.

#Seminarul de Dansuri Israelie-
ne şi Sport „b’Yahad”, ediţia a 5-a 
(19-23 februarie 2020, Cristian, Bra-
şov). Petrece 5 zile de neuitat, întâl-
neşte alţi pasionaţi de dans şi sport 
şi învaţă coregrafii noi de la instruc-
torul de dansuri Zuval Tabashi (Isra-
el), Marius Grancea, Liliana Preda şi 
trupa de dansuri evreieşti şi israeliene 
„Hora”, coordonată de Gabriela Bucă-

ţică. Din program: workshop de Zum-
ba israelian, proiecte sportive alături 
de specialişti, ieşire pe pârtia de schi, 
Oneg Şabat inedit, concursuri, havda-
la şi foc de tabără, petreceri tematice. 

#Concursul Interetnic de Şah 
„Dolphi Drimer”, 23 februarie 2020 – 
vă invităm să vă întreceţi pe tabla de 
şah împreună cu participanţii altor mi-
norităţi etnice în cadrul celei de a 5-a 
ediţii a concursului ce se adresează 
deopotrivă copiilor şi adulţilor, amatori 
sau profesionişti, începători ori avan-
saţi. 

Detalii şi rezervări pentru toate 
evenimentele pe www.jcc.ro.

ADRIAN GUERON

Pagină coordonată de 
GEORGE GÎLEA

JCC  
BuCureşti

rOMÂNiA

Fermecătoarea Maia Morgenstern, 
în ipostaze inedite

La 30 decembrie, Centrul de zi şi 
JCC Timişoara au organizat un pre-
revelion de pomină. Judith Hirschl, 
coordonatoarea programelor pentru 
pensionari, a pregătit evenimentul în 

cel mai mic detaliu: decorul şi muzica, 
tortul şi dansul... Dar festivitatea nu 
ar fi putut fi un succes fără numărul 
mare de participanţi, care au excelat 
nu doar prin prezenţă şi spiritul pozi-
tiv, ci şi, mai ales, prin bucatele gus-
toase pe care le-au preparat cu mare 
drag pentru acest eveniment. Rabinul 
Zvika Kfir a făcut zeci de pizza. Prere-
velionul a avut-o ca invitată specială 
pe actriţa, prietena, de atâtea ori su-
flet al programelor comunităţii, strălu-
citoarea Maia Morgenstern. În seara 
precedentă, unii dintre noi am avut 

şansa să şi aprindem împreună cu in-
vitata noastră cea de-a opta lumânare 
de Hanuca! 

Mulţi dintre cei prezenţi au revă-
zut-o de revelion, când actriţa a fost 
starul-oaspete al tradiţionalei repre-
zentaţii cu opereta „Liliacul” de Jo-
hann Strauss. Pentru prima oară, în 
rolul lui Frosch – un rol de compoziţie, 
cu multă improvizaţie şi plin de umor 
– s-a aflat Maia Morgenstern, care, 
efectiv, a ridicat sala în picioare, ofe-
rind o seară realmente de neuitat tutu-
ror celor prezenţi! 

Livratori de lumină, livratori  
de zâmbete

Duminică dimineaţa, aproape 50 
de persoane, de toate vârstele, au 
venit la JCC să preia pacheţelele de 
Hanuca pregătite cu grijă la Bucureşti 
şi suvganiot preparate în bucătăria 
noastră caşer. Apoi fiecare a pornit la 
drum, iar seara, datorită Facebook şi 
WhatsApp, am avut şansa să şi ve-
dem fotografiile care au strâns în ele 
zâmbete, lacrimi de fericire şi momen-
te nepreţuite.          L. FRIEDMANN

JCC  
tiMişOArA

Sfârşit de an bogat în evenimente
La începutul lunii decembrie, la 

JCC Iaşi s-a desfăşurat în premieră 
„Gala Voluntarilor”, la care  au fost 
premiaţi toţi voluntarii care au dăruit 
din timpul lor pentru a se implica în 
activităţile JCC Iaşi de-a lungul tim-
pului.

Duminică, 15 decembrie, a fost or-
ganizată acţiunea caritabilă „Hanuca 
Shuk”, prin care s-au donat diverse 
lucruri (dulciuri, haine, cărţi, jucării şi 
alte obiecte). Evenimentul s-a bucurat 
de succes,  suma strânsă din valorifi-
carea donaţiilor urmând să fie folosită 
în scopuri sociale. 

Comunitatea ieşeană a participat 
la evenimentul naţional „Livratorii de 
lumină”, o acţiune socială caritabilă 
organizată cu scopul de a aduce un 
strop de căldură şi bucurie celor care, 
ajunşi la vârsta când sufletul se hră-
neşte mai mult cu amintiri, nu au mai 
trăit şi simţit de mult timp atmosfera 
tradiţională de Hanuca.

Evenimentul, coordonat de preşe-
dintele interimar al C.E. Iaşi, Benjami-
na-Ides Vladcovschi, şi de directorul 
JCC Iaşi, Albert Lozneanu, a reunit 25 
de voluntari din diferite generaţii care,  
împărţiţi în câteva echipe, au efectuat 
vizite la 45 de seniori ai comunităţii, 
pentru a le aduce daruri din partea 
JDC şi pentru a aprinde împreună lu-
mânările de Hanuca. Entuziasmul şi 
bucuria de pe chipurile participanţilor 
la această acţiune au scos în evidenţă 
sentimentul solidarităţii şi apartenen-

ţei la comunitate ca la o mare şi unită 
familie. 

În seara aceleiaşi zile a fost orga-
nizată la Sinagoga Merarilor ceremo-
nia aprinderii primei lumânărele de 
Hanuca. În deschiderea ceremoniei, 
Benjamina-Ides Vladcovschi a vorbit 
despre semnificaţia miracolului de 
Hanuca, „Sărbătoarea inaugurării”, 
care generează reflecţie şi recunoş-

tinţă, şi a explicat că lumânările Ha-
nuchiei sunt de diferite culori, egale 
şi îndreptate spre Shamas, pentru că 
semnifică unitatea în diversitate, dar 
şi egalitatea în faţa lui Dumnezeu.

În continuare, numeroşii copii pre-
zenţi au aprins prima lumânare, bine-
cuvântările specifice fiind rostite de 
Albert Lozneanu, care şi-a exprimat 
speranţa ca fiecare copil să devină  
un Shamas, care să aprindă alte lu-
mini în sufletele celor dragi, în suflete-
le celor din jur. 

Cel din urmă eveniment al lunii de-
cembrie a fost tradiţionala petrecere 
de prerevelion, organizată cu multă 
pricepere de echipa JCC Iaşi la Ra-
mada City Center, prilej perfect de a 
încheia anul într-o atmosferă frumoa-
să, cu muzică, dans, şampanie şi mul-
tă voie bună.

SILVIAN SEGAL

Kislev, luna magică! 
Luna decembrie, apreciată de toa-

tă lumea, s-a remarcat prin abunden-
ţa de evenimente sensibile dar şi prin 
celebrarea miracolului de Hanuca.

Duminică, 8 decembrie, s-a lansat 
în JCC-urile din România un eveni-
ment deosebit de important, intitulat 
„Gala Voluntarilor”. Evenimentul a fost 
găzduit de toate centrele comunitare 
din ţară în acelaşi timp, iar la Oradea 
ne-am propus să amintim dedicarea fi-
ecărui voluntar din cadrul comunităţii, 
pe categorii de vârstă şi pe diferite do-
menii de activitate, printr-o ceremonie 
festivă în incinta Sinagogii Neologe 
Zion. Manifestarea a fost susţinută de 

momentele deosebite oferite de artiş-
tii ce reprezintă CEO şi porţile au fost 
deschise publicului larg orădean.

O activitate deosebită a fost reali-
zarea unui atelier de artizanat pentru 
confecţionarea de hanuchii şi pictură 
pe piatră cu simboluri specifice săr-
bătorii de Hanuca, puse în vânzare în 
cadrul bazarului de Hanuca. 

În 15 decembrie, la invitaţia pre-
şedintelui Comunităţii Evreilor din Bu-
dapesta, Deblinger Eduard, un grup 
de 15 persoane, membri ai CEO, au 
participat la un Şabaton cu un pro-
gram intensiv religios, incluzând şi 
pregătirea unui Şabat complet. Semi-
narul a fost un prilej deosebit pentru 
ambele comunităţi de a se cunoaş-
te mai bine, dar şi de aprofundare a 
cunoştinţelor iudaice. 

În cadrul programului de convertire, 
trei rabini profesori şi 11 studenţi de la 
o ieşivă renumită din oraşul Gushet 

Zion au venit pentru un pre-interviu al 
celor ce doresc să se convertească 
la iudaism. Întregul grup a luat parte 
la activităţile derulate de JCC şi CEO 
timp de o săptămână, în preajma săr-
bătorii de Hanuca. 

În dimineaţa din 22 decembrie am 
intrat în atmosfera sărbătorii, alăturân-
du-ne unui program de mare amploa-
re - Livratorii de lumină. În această zi, 
voluntari de toate vârstele au distribuit 
tradiţionalele pachete, ducând lumina 
de Hanuca în casele asistaţilor, supra-
vieţuitori ai Holocaustului.

Festivitatea de Hanuca a început 
în seara de 22 decembrie cu un eve-
niment religios, unde a fost aprinsă 
cea dintâi lumânare, şi s-a continuat 
celebrarea ei până în ziua de 30 de-
cembrie, petrecerea fiind dedicată ce-
lor din generaţia „de aur” şi seniorilor. 

În după-amiaza zilei de 23 decem-
brie am organizat o cină festivă la un 

restaurant local cu mâncare caşer 
unde, pe lângă veteranii „de aur” ai co-
munităţii, au participat studenţii ieşivei 
din Gushet Zion, care au intonat cân-
tece tradiţionale evreieşti de Hanuca. 
O prestaţie deosebită a avut tânărul 
cantor Benjamin Deutsch, student la 

acestă ieşivă, care a cântat melodii 
specifice sărbătorii atât solo, cât şi cu 
prim-rabinul Shraya Kav. La sfârşitul 
cinei, în prezenţa  invitaţilor, rabinul 
Boaz, împreună cu Felix Koppelmann, 
au aprins lumânările de Hanuca.

DOINA BUMBU
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temple şi sinagogi 
în Calea Victoriei 

Socialismului
La 11 decembrie 2019, la Universitatea de Ar-

hitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) din Bu-
cureşti au avut loc expoziţia şi dezbaterea cu tema 
„Temple şi sinagogi în Calea Victoriei Socialismului”. 
Manifestarea a fost organizată de Centrul pentru Stu-
diul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman” 
(CSIER-WF), din cadrul FCER-CM, şi de Centrul Ex-
poziţional Documentar, al UAUIM, şi a fost prezenta-
tă în cadrul proiectului cultural „Recrearea Muzeului 
Simu şi rememorarea altor victime ale demolărilor 
realizate în Bucureşti în perioada comunistă”, deru-
lat de UAUIM în colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din 
România – Filiala Bucureşti.

Moderatorul evenimentului, dr. Anca Tudorancea, 
secretar ştiinţific şi cercetător la CSIER-WF, a preci-
zat că documentarea are la bază un volum de studii 
aflat în planul editorial pe 2020 al Centrului, cu titlul 
„În Calea Victoriei Socialismului. Sinagogi demolate” 
(coordonatori: Anca Tudorancea şi Costin Gheorghe; 
autori: Lucia Apostol, Cezar Buiumaci, Sorin Cleşiu, 
Costin Gheorghe, Maria Mădălina Irimia, Cristian 
Popescu, Simina Stan, Anca Tudorancea, Felicia 
Waldman, Irina Weiner-Spirescu). „De ce vorbim 
astăzi despre temple şi sinagogi dispărute, despre 
o zonă care nu mai există, nu mai este vizibilă? E 
destul de greu să explici cuiva 
care s-a născut după 1985-1986 
– perioada demolărilor – cum era 
Bucureştiul de altădată sau ce a 
fost odinioară în locul blocurilor 
comuniste gri.” Ideea titlului ex-
poziţiei şi a proiectului editorial 
a fost dată de Sinagoga Malbim, 
un simbol al edificiilor dispărute în urma sistematiză-
rii bulevardului Victoria Socialismului (azi, Bd. Unirii). 
„De la Malbim, axa structurală a expoziţiei şi a viito-
rului album va fi să redescoperim poveştile sinago-
gilor, cum au fost ele poziţionate în funcţie de artera 
de circulaţie, cât de mult au deranjat ele planurile de 
sistematizare. [...] Ceea ce ne dorim nu este să de-
venim singurul specialist; este un proiect făcut cu su-
fletul, de fiecare dintre noi, cu mare dragoste pentru 
istorie, pentru arhitectură. Lucrurile pe care le facem 
sunt pentru cunoaşterea istoriei comunităţii evreieşti 
din Bucureşti, în primul rând de către studenţii de la 
Istorie şi Arhitectură, şi de alţi studenţi, care să nu 
mai înceapă ca noi, de la zero”, a arătat vorbitoarea.

Dr. Cezar Buiumaci, istoric şi muzeograf la Muze-
ul Municipiului Bucureşti, a subliniat importanţa pro-
iectelor de recuperare a istoriei realizate de Costin 
Gheorghe, pentru documentarea Cartierului Uranus 
(demolat pentru a face loc Casei Poporului) şi a Car-
tierului Evreiesc. „Debutul tragediei acestor cartiere 
– cutremurul din 4 martie 1977 – i-a dat lui Ceauşes-
cu ocazia să schimbe faţa Bucureştiului. În numele 
construirii unui nou centru politico-administrativ, au 
fost distruse iremediabil monumente de arhitectură şi 
obiective de primă importanţă, în inima Bucureştiului, 

aşa cum sunt bisericile şi sinago-
gile.” Printre sinagogile demolate 
se numără Malbim, Cahal Gran-
de, Cahal Cicu, Al Kiduş Haşem, 
templele Asriel Gaster, Fraterna 
ş.a.

Costin Gheorghe, arhitect şi 
fotograf, s-a ocupat mai întâi de 

cercetarea Cartierului Uranus; primind ecouri poziti-
ve şi descoperind foşti locuitori ai acelei zone, a ex-
tins documentarea, iar astfel a creat proiectul on-line 
„Cartierul evreiesc”. El a arătat şi a comentat foto-
grafii cu Bucureştiul „atunci şi acum”, înainte şi după 
sistematizarea oraşului.

Dr. Claudia Popescu, muzeograful Centrului Ex-
poziţional Documentar al UAUIM, a punctat obiec-
tivele proiectului „Recrearea Muzeului Simu...”: re-
cuperarea memoriei colective prin documentarea 
şi reconstituirea digitală a unor clădiri sau zone de-
molate (Muzeul Simu, Biseri-
ca Enei, Cartierul Uranus, Ca-
lea Moşilor, Mănăstirea  

din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

Sophia Karp, prima 
actriţă a teatrului 
evreiesc din lume

Sara Segal, alias Sophie Goldstein şi Sophia 
Karp, a fost prima actriţă de limbă idiş din lume. 
Înainte să devină faimoasă pentru distincţia şi 
eleganţa reprezentaţiilor sale pe scena Teatru-
lui Bowery din New York, Sara, fiica unui croitor 
evreu din Galaţi, obişnuia să cânte în magazinul 
tatălui său. La 16 ani se alătură trupei de teatru 
idiş Goldfaden (singura din lume la vremea ace-
ea, alcătuită din trei actori – Abraham Goldfaden, 
Israel Grodner şi Suher Goldstein), care venise 
în turneu la Galaţi. Lui Goldfaden i-a atras aten-
ţia în primul rând vocea ei foarte melodioasă. 

Primul rol pe care l-a avut a fost în piesa „Bu-
nica şi nepoata” şi a fost, totodată, şi prima in-
terpretare feminină în teatrul idiş. La spectacol 
a fost în sală şi mama ei, care i-a interzis ferm 
Sarei să mai joace teatru. Pentru mentalul tradi-
ţionalist-religios al vremii, femeia evreică-actriţă 
nu putea să sugereze decât o imagine vicioasă 
a femeii, cu statut minoritar şi deprinderi îndoiel-
nice într-o cultură dominantă şi suspicioasă. Dar 
Sara a reuşit să-şi înduplece mama, după ce s-a 
căsătorit chiar cu unul dintre membrii trupei, Su-
her Goldstein. Căsătoria Sarei cu singurul burlac 
din trupă a fost un artificiu de impresariat pus 
la cale de Abraham Goldfaden, care voia să-şi 
extindă trupa.

Cu un succes nemaivăzut, trupa Goldfaden 
juca în turnee pe marile scene din oraşe germa-
ne şi ruseşti, iar Sara Goldstein a câştigat tot mai 
mult prestigiu. Mai târziu, ea a jucat pe scena 
teatrului din Odes-
sa în trupa lui Ler-
ner, în rolul Iudithei 
din „Uriel Acosta”, 
de Gutzkow şi în 
piesa „Evreica”, de 
Scribe.

Ca o urmare a 
pogromurilor din 
Rusia, autorităţile 
ţariste au interzis 
în 1884 teatrul idiş, 
care era văzut ca 
loc de conspiraţii 
şi comploturi poli-
tice. Astfel, actorii 
de limbă idiş din 
Rusia, dar şi din 
România, care au emigrat din cauza antisemitis-
mului şi persecuţiilor zilnice, şi-au găsit refugiu 
pe scena teatrelor din New York. 

După moartea soţului ei, de tuberculoză, la 
Odessa, în 1887, Sophie a ajuns la Berlin, de 
unde s-a întors pentru o scurtă perioadă la Iaşi. 
Ajunsă la Londra, Sophie Goldstein s-a căsătorit 
tot cu un actor, Max Karp, luându-şi numele de 
Sophia Karp. Max Karp conducea încă din 1884, 
la New York, The Russian-Jewish Opera Com-
pany, prima trupă de teatru mai mult sau mai pu-
ţin profesionist de la New York, ai cărei membri 
au lucrat cu Goldfaden în Rusia. 

Sophia Karp a obţinut notorietate interna-
ţională de prima-donna în teatrul idiş, după ce 
a jucat în „Romeo şi Julieta”, de Shakespeare. 
Despre acest rol povesteşte actorul Boris To-
maşevski, partenerul ei din piesă: „Fete şi băieţi 
veneau să înveţe de la Sofia Carp şi de la Boris 
Tomaşevski cum să se poarte ca îndrăgostiţii. 
De fiecare dată când se juca Romeo şi Julieta, 
sala era arhiplină cu spectatori de toate vârste-
le, care veneau să vadă cât de sublimă poate fi 
dragostea”.

În 1902 s-a mutat la New York, pe care îl vi-
zitase prima dată în 1882, când a urcat pe sce-
na Romanian Opera House şi apoi la Oriental 
Theater, care era de fapt primul teatru evreiesc 
fondat la New York. În 1903 a fondat, alături de 
Jacob Fischel şi dramaturgul Joseph Latteiner, 
Grand Theater, cea mai mare instituţie de cultu-
ră evreiască din New York.

 Lăudată în „New York Times” pentru presta-
ţiile sale artistice, Sophia Karp nu a mai apucat, 
din păcate, să se bucure de succes, pentru că a 
murit la scurt timp, pe 31 martie 1904, din cauza 
unei pneumonii, la doar 43 de ani. 

MARIA MĂDĂLINA IRIMIA

„Vârtejul vrerii” şi poporul evreu 
O nouă expoziţie a lui Sorin Adam s-a deschis 

în luna decembrie la Muzeul de Istorie şi Cultură a 
Evreilor din România „Dr. Nicolae Cajal”. Printre te-
mele abordate cu stăruinţă de Sorin Adam în ultimii 
ani, care s-au bucurat de un real succes,  se numără 
viaţa poporului evreu, cu destinul ei tragic, cu istorie, 
cu tradiţii, cu religie şi evenimente de zi cu zi ale celor 
care constituie  poporul cel mai greu încercat.  So-

rin Adam pătrunde în acest 
univers, pe care reuşeşte  
să îl cunoască în cele mai  
mici detalii şi, într-o dăruire 
de sine unică, şi-l însuşeşte 
trecându-l prin propriile 
trăiri şi interpretări pe care 
iată, le revarsă spre noi, 
asemeni unui râu ieşit din 
matcă, într-o destăinuire 
de sine ce poartă amprenta 
întregii sale călătorii. 

Fiecare lucrare are 
o puternică încărcătură 
emoţională nu doar prin 
realizarea compoziţională 
ce se referă la o întâlnire, 
o scenă religioasă sau de 
familie, un peisaj, ci, mai 

ales, prin interpretarea filozofică şi  simbolică a te-
mei reprezentate. Această stare de emoţie pe care o 
creează lucrările lui Sorin Adam are cumva legătură 
cu facerea şi evoluţia lumii, cu transcendenţa în lu-
mea de dincolo, cu spiritul detaşat de corp, pe care 
artistul îl vrea nemuritor. 

Oamenii care populează pânzele lui Sorin 
Adam sunt nemuritori prin fiecare trăire, care se 
permanentizează în spaţiul cu care a venit în contact. 
Timpul nu o şterge, oamenii pot să dispară din punct 

de vedere material, însă le rămâne trecerea. Acolo, 
undeva, spaţiul o păstrează şi ea pluteşte influenţând 
în continuare alte treceri. Căutările lui Sorin Adam nu 
sunt astfel zădărnicite, iar realizările sale tematice 
păstrează în ele această trecere atemporală. Trăim 
o senzaţie de siguranţă existenţială peste spaţiu şi 
peste timp contemplând fiecare lucrare din expoziţie, 
dincolo de imaginea lumească pe care o reprezintă. 
Redând o lume materială, Sorin Adam ne dezvăluie 
o lume imaterială, singura, poate, care contează. Un 
gest, o faptă, un cuvânt pot fi surprinse sau interpre-
tate în mişcarea lor scenică, însă cel mai pregnant 
este modul în care pictorul ne redă ceea ce există 
dincolo de ele, într-o reprezentare ritualică unică a 
esenţei, caracteristică pe care o întâlnim la el, în spe-
cial, când abordează tematici care ţin de obiceiuri, 
de tradiţii, de religie ale unor  popoare pe care le-a 
studiat integrându-se printre ele, luând parte efectiv 
la întâmplări care se petrec în spaţiul populat de ele, 
cunoscându-le istoria, respirând alături de ele. 

Faţă de iudaism, are o apropiere specială, caldă, 
o legătură strânsă, care îl determină să fie şi mai im-
plicat sufleteşte, fapt ce determină această nesecată 
revărsare sentimentală  în imagini şi în  culori. Fiecare 
lucrare din expoziţie se cere vizionată cu stăruinţă, de 
mai multe ori chiar,  creând de la început senzaţia că 
nu ai descoperit totul, ca la final, după ce ai hotărât 
să te retragi, să constaţi că  mai ai ceva de descope-
rit, că imaginea nu ţi-a spus totul şi că părerea nu îţi 
va fi formată pe deplin niciodată, dar ea te va trans-
forma într-un om din ce în ce mai bogat sufleteşte. 
Este încărcătura acestor creaţii ale „vârtejului vrerii” 
(cum îl numea Constantin Piliuţă pe Sorin Adam), pe 
care ne-o revarsă şi nouă într-o explozie generoasă 
de căldură sufletească.

ANA-MARIA MĂCIUCĂ
Muzeograf

(Continuare în pag. 22)

CLAUDIA BOSOI
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elemente de noutate despre funcţionarea creierului
Cercetările recente ale unor oa-

meni de ştiinţă aruncă o nouă lumină 
asupra procesului de funcţionare a 
creierului. O echipă formată din uni-
versitari de la Institutul de Tehnologie 
Technion, în cooperare cu colegii din 
SUA şi Franţa, a demonstrat că harta 
individuală a conexiunilor neuronale 
structurale, care reprezintă legăturile 
fizice dintre regiuni, prezice tiparele 
individuale de conectivitate funcţio-
nală, şi anume modul în care activi-
tatea neuronală se răspândeşte în 
creier. Aşa cum s-a explicat într-un 
comunicat, cercetătorii au realizat 
studii pe şoareci pentru a „investiga 
sistematic conţinutul informativ al di-
feritelor caracteristici structurale în 
explicarea apariţiei celor funcţionale”. 

O piaţă de acum 2000 de ani 
descoperită aproape de ierusalim

noi provocări medicale – virusurile 
provenite de la animale

Ajutor pentru Australia
Grădina zoologică din Ierusalim a iniţiat un program de strângere de fonduri 

pentru a achiziţiona produse medicale veterinare şi pentru a ajuta voluntarii să 
îngrijească milioane de animale afectate de incendiile de vegetaţie din Austra-
lia. Vor fi donate creme pentru arsuri, înlocuitori de lapte, concentrate de hidra-
tare, spray-uri pentru răni, seringi, dezinfectante, sticle de alimentare şi multe 
altele. „Materialele vor fi cumpărate în Australia şi trimise direct voluntarilor de 
pe teren”, se arată în declaraţia de presă a Grădinii zoologice. Campania a fost 
iniţiată de managerul de relaţii internaţionale al Zoo Biblical, Rachael Risby 
Raz, care este originară din Melbourne. 

Grădina zoologică nu este singura care sprijină Australia. Grupuri umanitare 
precum IsraAid, din Tel Aviv, poartă discuţii  despre diferitele modalităţi în care 
pot fi de ajutor. De asemenea, pe reţeaua Instagram, actriţa israeliană Gal Gadot 
le-a cerut celor 34 de milioane de fani să i se alăture în eforturile de ajutorare. 

Reprezentanţii Autorităţii Israelie-
ne pentru Arheologie informează că 
recent a fost descoperit prototipul unei 
mese-cântar pentru marfă din secolul 
I. La prima vedere se pare că ea era 
folosită pentru cântărirea vinului sau a 
uleiului. Descoperirea acestui artefact 
oferă indicii solide că aici ar fi putut 
exista în urmă cu peste 2000 de ani 
o piaţă din care se aprovizionau pe-
lerinii în drumul lor spre Templu. De 
asemenea, A.I.A. precizează că în ca-

drul aceluiaşi sit au fost descoperite 
şi zeci de greutăţi din piatră, pentru  
cântar. 

Descoperirea acestor 
artefacte întăreşte premi-
sa că ar fi vorba despre 
piaţa principală a Ierusa-
limului din perioada ce-
lui de-al Doilea Templu. 
Arheologii opinează că 
în zonă se găsea oficiul 
inspectorului însărcinat 
cu supravegherea greu-
tăţilor folosite la cântar, precum şi a 
pieţei care „a servit ca punct central 
al comerţului” în zonă. Aici se găsea 
Calea Pelerinilor, care pornea de la 
Bazinul din Siloam până la Muntele 
Templului. Potrivit profesorului Ron-

ny Reich, comercianţii puteau astfel 
calibra instrumentele de măsurare 
folosind un standard uniform. Coordo-

natorul lucrărilor de exca-
vaţie, arheologul Ari Levi, 
remarcă „marea cantitate 
a greutăţilor din piatră de 
diferite mărimi”, de formă 
pătrată sau rotundă, care 
se foloseau pentru cântar 
şi care atestă existenţa 
acestei pieţe în Ierusalim. 
„Masa-cântar standard şi 

greutăţile din piatră descoperite spriji-
nă astfel teoria că în acest loc se des-
făşura o amplă activitate comercială 
şi care ar putea totodată indica exis-
tenţa unei pieţe organizate în această 
urbe milenară”, a subliniat Levi.

Cercetătorii israelieni de la Institu-
tul Weizmann de Ştiinţă au dezvoltat 
o moleculă care neutralizează în mod 
eficient virusurile mortale care trec de 
la animale la oameni.

O mulţime de virusuri cauzatoa-
re de boli, numite arenavirusuri, se 
ascund în populaţiile de animale din 
întreaga lume, iar unele dintre ele ar 
putea fi transmise oamenilor. Două 
arenavirusuri cauzatoare de boli, cu-
noscute sub numele de Junin şi Ma-
chupo, circulă prin populaţiile de roză-
toare, în principal în America de Sud 
şi pot infecta oamenii. La fel ca Ebola, 
aceste boli pot determina sângerarea 
organismului, iar până acum tratamen-
tele folosite sunt riscante şi complexe. 

În studiul lor, publicat în revista 
Nature Communications, savanţii de 
la Institutul Weizmann şi partenerii 
prezintă prototipul unei molecule care 
poate neutraliza şi alte virusuri din 
aceeaşi familie, ceea ce conduce că-
tre speranţa unor vindecări. Astfel de 
virusuri pot trece de la rozătoare sau 
alte animale la om, deoarece protei-
nele pe care le transportă sunt parţial 

potrivite pentru legarea la receptorii 
umani. Acest lucru a dus la ideea că 
receptorii celulelor de la rozătoare, 
care se potriveau mult mai bine pro-
teinelor de „intrare” ale virusurilor, ar 
putea fi utilizate pentru a intercepta 
virusurile şi a le atrage departe de ce-
lulele umane. Pentru a testa acest lu-
cru, cercetătorii au îndepărtat „chirur-
gical” vârful receptorului rozătoarei de 
care se leagă virusul şi l-a proiectat 
pe o parte a unui anticorp, formând o 
moleculă numită arenacept. În experi-
mente, molecula a fost strâns legată 
de virusurile Junin şi Machupo înainte 
de a se lega de receptorii umani şi a 
fost observat şi răspunsul imun. 

Cercetătorii au spus că arenacept 
nu este toxic şi rezistă la tempera-
turi ridicate, astfel că poate fi trimis 
în zonele fierbinţi în care aceste boli 
prezintă un pericol ridicat. Reprezen-
tanţii Institutului Weizmann afirmă că 
o astfel de paradigmă medicală poate 
fi aplicată într-o varietate de alte boli 
transmise de la animale la oameni. 

Marcel Shai  
a primit Ordinul 
„Sfântul Andrei” 
de la Patriarhul 

Daniel
Preafericitul Părinte Daniel, Pa-

triarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
i-a acordat Ordinul „Sfântul Andrei”, 
una dintre cele mai înalte distincţii 
ale BOR, lui Marcel Shai, unul dintre 
puţinii supravieţuitori ai Holocaustu-
lui din România.

Preafericitul Daniel a elogiat me-
ritele excepţionale ale lui Marcel 
Shai în îndelungata sa strădanie de 
a dovedi opiniei publice evreieşti, ro-
mâneşti şi internaţionale contribuţia 
unor înalţi prelaţi ai BOR în salvarea 
vieţii multor evrei. 

Cu modestie, Marcel Shai a sub-
liniat că distincţia este acordată, în 
egală măsură, tuturor victimelor 
masacrului la care au fost supuşi 
evreii din România şi din alte ţări 
de către Germania hitleristă şi aliaţii  
acesteia.

Marcel Shai a spus că nu va pu-
tea uita mărinimia creştină a mitro-
politului Tit Simedrea, cel care, asu-
mându-şi riscuri imense, a dispus 
măsuri eficiente de scoatere a fami-
liei Shai din ghetoul din Cernăuţi şi 
ascunderea acesteia, timp de aproa-
pe doi ani, în subsolul Mitropoliei din 
Cernăuţi. Deosebit de importantă a 
fost şi sublinierea faptului că admira-
ţia sa faţă de vrednicul de pomenire 
slujitor al BOR, mitropolitul Tit Sime-
drea, a sporit enorm după ce a aflat 
– pe bază de documente relevante 
– că Domnia Sa a contribuit efectiv 
nu numai la adăpostirea şi ocrotirea 
familiei sale, ci şi la salvarea de la 
deportare şi, implicit, de la moarte, a 
multor mii de evrei din Cernăuţi şi din 
întreaga Bucovină. În acest sens, 
Marcel Shai a declarat că recent a 
reuşit să intre în posesia unui do-
cument prin care se dovedeşte că, 
la iniţiativa patriarhului Nicodim şi a 
mitropolitului Tit Simedrea, s-a obţi-
nut o audienţă la mareşalul Ion Anto-
nescu, în cadrul căreia cei doi înalţi 
prelaţi ai BOR au obţinut aprobarea 
acestuia pentru scoaterea din gheto-
ul de la Cernăuţi, iniţial, a 20.000 de 
evrei (jumătate din cei care se aflau 
acolo), iar ulterior, pentru oprirea to-
tală a deportării evreilor în lagărul 
de exterminare din Transnistria, re-
alizare de excepţională importanţă 
pentru comunitatea evreiască din  
România.

Menţionăm că pentru suferinţele 
îndurate ca urmare a terorii declan-
şate împotriva evreilor din România, 
lui Marcel Shai i-a fost conferit de că-
tre Klaus Iohannis, preşedintele Ro-
mâniei, Ordinul Naţional „Serviciul 
Credincios” în grad de Cavaler.

Suferinţele lui Marcel Shai, cau-
zate de prigonirea evreilor de către 
Germania hitleristă şi de aliaţii aces-
teia, au fost recunoscute şi preţuite 
şi de reputata organizaţie internaţio-
nală Claims Conference, prin acor-
darea unei pensii speciale pe baza 
unei legi germane privind recompen-
sarea materială a evreilor care au 
fost adăpostiţi ilegal de prieteni ai 
evreilor din România şi din alte ţări 
europene.

La ceremonia de la Sinodul BOR 
a participat şi E.S. David Saranga, 
ambasadorul Statului Israel în Ro-
mânia. (R.E.)

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

inovaţie  
în domeniul 
securităţii 

aviatice
Un nou algoritm israelian, dezvol-

tat de specialiştii de la Institutul Po-
litehnic Technion din Haifa, va ajuta 
la aterizarea în condiţii de siguranţă, 
chiar dacă motorul avionului se de-
fectează. Software-ul are menirea de 
a monitoriza traiectoria unui avion şi 
a-l ghida spre cea mai bună opţiune 
de aterizare, în cazul unei defecţiuni. 
Aplicaţia a fost dezvoltată şi testată cu 
succes, ea fiind în măsură să moni-
torizeze traiectoria unui avion pentru 
a determina dacă pierde din altitudine 
şi care sunt obstacolele fizice care îi 
stau în cale. „Este vorba de modela-
rea zborului, generarea unei traiectorii 
optime către direcţia preferată”, a ex-
plicat prof. Nahum Shimkin, decanul 
Facultăţii de Inginerie Electrică, cel 
care a şi condus grupul de cercetare.

Echipa a efectuat o simulare folo-
sind o aeronavă Cessna 172 cu patru 
scaune, cu un singur motor. Simula-
rea a presupus o defecţiune a motoru-
lui la vest de Muntele Tabor, în regiu-
nea Galileii din Israel, şi s-a confirmat 
că softul a ales cea mai bună fâşie 
de aterizare dintre cele disponibile. 
„Întrucât ne propunem să ajutăm un 
pilot în condiţii imense de stres, este 
imperativ să validăm algoritmul în 
zbor real”, a explicat liderul echipei de 
cercetare. Testul „a validat conceptul 
nostru în zbor, ca un algoritm în timp 
real”, a spus prof. Shimkin. El a pre-
cizat că algoritmul este acum gata să 
fie integrat în cabinele altor aeronave 
mici, precum şi în cazul dronelor. 

De asemenea, ei au folosit elemente 
de imagistică cu rezonanţă magneti-
că structurală (RMN) pentru a scana 
creierul şoarecilor, apoi au constru-
it un model virtual al creierului lor şi 
au încercat să simuleze organizarea 
lor funcţională bazată pe conectivi-
tatea structurală. Cu acest studiu, 
oamenii de ştiinţă au putut demon-
stra că „variaţiile individuale definesc 
o amprentă structurală specifică cu 
impact direct asupra organizării func-
ţionale a unor creiere individuale”. 
Această constatare are potenţialul 
de a susţine studiile clinice viitoare 
care se concentrează pe tratamente 
personalizate în afecţiunile creierului, 

cum ar fi epilepsia, depresia şi boala  
Alzheimer, în care creierul virtual poa-
te prezice rezultatul tratamentului la 
pacienţii individuali. Studiul a fost rea-
lizat de profesorul Itamar Kahn, de 
la Institutul Technion, alături de stu-
denţii Eyal Bergmann şi Francesca  
Melozzi. 

Studiul prof. Kahn se concentrea-
ză pe investigarea funcţiei şi com-
portamentului creierului în sănătate 
şi boli, iar cercetările sale au aplicaţii 
pentru boli neurodegenerative pre-
cum Alzheimer şi Parkinson şi tulbu-
rări neurodezvoltate, inclusiv autism 
şi tulburare de hiperactivitate cu defi-
cit de atenţie (ADHD).
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Concert de Anul nou la JCC Bucureşti 

Gala excelenţei 
„Împreună –  

Be Yahad“
Palatul Noblesse din Capitală a 

găzduit, pe 10 decembrie, Gala Exce-
lenţei „Împreună-Be Yahad“, organi-
zată de Fundaţia „Wilhelm Filderman” 
pentru Educaţie şi Asociaţia Clubului 
Cavalerilor Hospitalieri din România. 
Cu acest prilej a fost semnat un proto-
col de colaborare, cele două părţi fiind 
reprezentate de Janina Ilie, director al 
Fundaţiei „Wilhelm Filderman” pentru 
Educaţie şi consilier în cadrul Federa-
ţiei Comunităţilor Evreieşti din Româ-
nia, şi de George Rusu, preşedintele 
Asociaţiei Clubului Cavalerilor Hos-
pitalieri din România. Acest acord de 
colaborare îşi propune iniţierea şi re-
alizarea unor proiecte comune în plan 
educaţional, cultural şi social pentru 
următorii doi ani. 

Tot în cadrul Galei, preşedinte-
le F.C.E.R.-C.M., dr. Aurel  Vainer, a 
fost distins cu Diploma de Excelenţă 
pentru „remarcabilul stil profesional în 
promovarea dialogului intercultural, 
interetnic şi interconfesional, consec-
venţa şi profesionalismul manifestate 
în recunoaşterea valorilor umane ca 
modele pentru formarea unei socie-
tăţi sigure, abnegaţia şi entuziasmul 
dovedite ca lider al comunităţilor evre-
ieşti  din România”. 

În cuvântul său de mulţumire, li-
derul F.C.E.R.-C.M., dr. Aurel Vainer, 
a apreciat implicarea şi acţiunile des-
făşurate de Asociaţia Clubului Cava-
lerilor Hospitalieri, îndemnând partici-
panţii să fie „apropiaţi de oameni”, să 
le dea „consideraţie în orice situaţie şi 
celor mai diferiţi oameni. Cea mai im-
portantă creaţie a lui Dumnezeu este 
fiinţa umană”. Vorbitorul s-a arătat 
încrezător în capacitatea de acţiune 
a celor două entităţi, care îşi reunesc 
astfel eforturile în scop de binefacere. 
De asemenea, din partea F.C.E.R.-
C.M., directorul D.A.P.I., ing. Rudy 
Marcovici, a fost distins cu Diploma 
de Recunoştinţă „pentru profesionalis-
mul şi implicarea efectivă în activitate, 
coerenţa şi luciditatea cu care promo-
vează dialogul intercultural, interetnic 
şi interconfesional bazat pe cunoaş-
tere şi participare“, iar directorul Fun-
daţiei „Filderman”, Janina Ilie, a primit 
Diploma de Membru de Onoare. Un 
alt laureat a fost rabinul israelian al 
Comunităţii Originarilor din România, 
Josef Wasserman, care a primit Diplo-
ma de Membru de Onoare al Clubului. 
El şi-a reafirmat sprijinul pentru  in-
tensificarea colaborării între Primăria 
Ierusalimului şi Clubul Hospitalierilor. 

Preşedintele Clubului Cavalerilor 
Hospitalieri, George Rusu, a anunţat 
că anul viitor se va deschide o filială 
la Ierusalim. „Noi, Cavalerii de Malta, 
suntem înfiinţaţi în Ierusalim, acum 
mai bine de 1.000 de ani, lucru care 
pentru noi are o valoare simbolică. 
(...) Şi proiectul pe care ni l-am pro-
pus pentru anul viitor, de a deschide o 
reprezentanţă a noastră la Ierusalim, 
face parte din demersurile internaţio-
nale, tot din dorinţa de a ne crea nişte 
poduri culturale între noi, între Româ-
nia şi Israel, între noi ca organizaţie, 
Primăria Ierusalimului, Biserica Orto-
doxă Română şi Patriarhia Ierusali-
mului”, a arătat el. 

Din programul evenimentului au 
mai făcut parte un recital de pian în in-
terpretarea tinerei Erica Cadar şi ver-
nisajul unei expoziţii de pictură, care a 
cuprins lucrări realizate de 37 de tineri 
artişti, elevi ai colegiilor de artă din 
Bacău, Buzău şi Constanţa. 

D.D.

Livratorii de lumină, cel mai mare program 
de voluntariat al comunităţii evreieşti din românia
Programul naţional Livra-

torii de lumină a devenit deja 
o tradiţie, iar în Bucureşti a 
reunit, în cea mai recentă 
ediţie, peste 100 de volun-
tari.

„E o bucurie că suntem 
atât de mulţi aici, chiar îna-
intea sărbătorii de Hanuca. 
Sărbătoarea Luminii iată că 
a făcut o minune şi ne-a adu-
nat atât de mulţi aici, iar Fe-
deraţia Comunităţilor Evre-
ieşti din România şi Comuni-
tatea Evreilor din Bucureşti, 
sufletul membrilor acestora 
sunt pline de bucurie astăzi”, 
le-a spus vicepreşedintele 
C.E.B., Silvian Horn, celor 
peste 100 de voluntari, dar 
şi liderilor F.C.E.R. şi C.E.B. 
adunaţi în clădirea veche a F.C.E.R. 
pentru a pune la punct ultimele detalii 
înaintea formării echipelor de volun-
tari care urmau să-i viziteze pe seni-
orii comunităţii.

Mona Bejan, secretar al CEB şi 
director al Direcţiei de Asistenţă Me-
dicală şi Socială a FCER, a precizat: 
„Este al treilea an când organizăm 
acest program naţional intitulat Livra-
torii de lumină. La fel ca anul trecut, 
programul se desfăşoară în 36 de co-
munităţi, iar voluntarii din toate aceste 

comunităţi vor merge astăzi în vizită la 
vârstnici. Am început cu 300 de volun-
tari, iar acum am ajuns la 700 în toată 
ţara. Vă mulţumesc tuturor şi sper să 
ne vedem tot aici, de Purim, pentru 
activitatea Mişloah Manot”.

Prezent la eveniment, preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a subliniat 

că asistăm la un eveniment cu totul 
special: „Mă bucur să văd atâta lume. 
Este un eveniment extraordinar, pen-
tru care meritaţi cu toţii mulţumiri şi fe-
licitări pentru că vă implicaţi voluntar 
în acest program, iniţiat de Joint prin 
Israel Sabag. Rezultatele sunt extra-
ordinare şi trebuie să vă mulţumesc 
tuturor. Faceţi o miţva, o faptă bună, 
ducând oamenilor, poate însinguraţi, 
poate prea încărcaţi de problemele 
vieţii, o rază de lumină. Să nu uitaţi că 
lumina ne-a însoţit pe noi, evreii, de 
la Facerea Lumii. Felicitări din nou şi 
spor la treabă!”

„Gândiţi-vă că, într-adevăr, mer-
gând în casele asistaţilor, le duceţi 
lumină în mintea şi în sufletul lor, des-
chizându-le uşa în zi de sărbătoare. 
Vă mulţumesc tuturor pentru asta!”, 
a spus şi Ovidiu Bănescu, vicepreşe-
dintele F.C.E.R.

Şi preşedintele C.E.B., ing. Paul 
Schwartz, le-a mulţumit voluntarilor 
că au reuşit să se mobilizeze în nu-
măr atât de mare: „Nu suntem aici 
doar evrei şi angajaţi ai F.C.E.R. sau 
C.E.B. Este un grup foarte divers şi de 
aceea vă mulţumesc tuturor că aţi în-
ţeles importanţa acestui gest pe care 
îl facem pentru aceşti oameni în vâr-
stă, care nu au o situaţie prea uşoară. 
Nu vă daţi seama cât de importantă 
este pentru ei această vizită! Succes 
şi mulţumiri!”

Prezentă la eveniment, actriţa 
Maia Morgenstern, directoarea Tea-
trului Evreiesc de Stat, a vorbit despre 
importanţa luminii pe care sărbătoa-
rea trebuie să o aducă pentru toţi. „Îmi 
e tare bine că suntem cu toţii, împre-
ună. Lumina sărbătorii de Hanuca ne 
face să fim mai înţelepţi, mai buni şi 
ne încălzeşte sufletele şi minţile. Hag 
Hanuca Sameah tuturor!”, a spus 
Maia Morgenstern.

„Astăzi suntem peste 100 de oa-
meni aici. Însă, în acelaşi timp, în 
alte câteva zeci de comunităţi, sute 
de voluntari se întâlnesc şi merg spre 
casele seniorilor comunităţii pentru 
a aprinde împreună cu ei lumânările 
de Hanuca. Vă spun sincer că nu am 
văzut nicăieri un program de volunta-
riat mai mare ca acesta, al comunităţii 
evreieşti din România. Pentru toate 
acestea trebuie să fim recunoscători 
şi vă spun că facem cu adevărat îm-
preună o mare miţva”,  a afirmat Ery 
Pervulescu.

Înainte de a pleca spre casele se-
niorilor, voluntarii s-au bucurat de un 
moment artistic oferit de Bucharest 
Klezmer Band, Maia Morgenstern, 
Geni Brenda Vexler şi Carmen Han-
nah Ioviţu, care au interpretat câteva 
melodii alături de membrii orchestrei 
conduse de Bogdan Lifşin şi manage-
riate de S. Horn.

GEORGE GÎLEA

A devenit o tradiţie ca JCC (Centrul Comunitar Evre-
iesc) din Bucureşti să organizeze în prima săptămână a 
anului un concert de muzică clasică, iar asta s-a văzut şi 
prin faptul că sala de spectacole JCC a fost plină.

„Nu pot decât să mă bucur că în primul eveniment din 
anul 2020 suntem în număr atât de mare aici, la JCC. La 
mulţi ani tuturor şi sper ca acesta să fie un semn bun şi că 
pe tot parcursul acestui nou an ne vom întâlni în număr la 
fel de mare la evenimentele JCC!”, a spus în deschidere 
Adrian Gueron, directorul JCC, care i-a dat în continuare 
cuvântul coordonatoarei acestui proiect, Sanda Wolf. „Su-
fletul cald al membrilor comunităţii evreieşti şi al JCC se 
vede azi în această sală. Cioran spunea: de n-am fi avut 
suflet, ni l-ar fi creat muzica. Iar acest suflet nu are cum 
să înflorească şi să supravieţuiască decât cu dragoste, 
bunătate şi muzică. Înarmează-te cu aceste trei arme şi 
sufletul tău nu o să cunoască răul”, a spus Sanda Wolf şi 
i-a invitat în scenă pe Iancu Ţucărman şi Liana Tauberg, 
care au prezentat pe tot parcursul spectacolului programul 
şi interpreţii invitaţi în concert.

„Sunt deosebit de emoţionat pentru că timp de opt ani 
am fost invitat să organizez acest concert de Anul Nou. 
Sper că muzica va fi un limbaj internaţional, care va reuşi 
să îndrepte creierul uman spre viaţă şi nu spre altceva”, 
a spus Iancu Ţucărman şi a invitat-o pe scenă pe prima 
solistă din concert, violoncelista Aida Popa, elevă în clasa 
a IV-a, acompaniată la pian de profesorul Tiberiu Chirănuş.

Au urcat apoi pe scenă, într-o alternanţă echilibrată de 
opere clasice şi arii lirice: basul Lucian Ionescu, acompa-
niat de pianista Teodora Ţepeş (de altfel, Teodora Ţepeş 
i-a acompaniat pe majoritatea interpreţilor din concertul de 

Anul Nou, dar a evoluat şi ca solistă), prim-solista Ope-
rei Române Mihaela Stanciu, violonista Mihaela Mitrofan, 
acompaniată de Verona Maier, tenorul Daniel Stoica, con-
tratenorul Vladimir Catană şi violoncelista Iulia Coteanu.

Concertul s-a încheiat cu arii celebre din lirica interna-
ţio nală. În final, Sanda Wolf le-a mulţumit tuturor interpreţi-
lor şi organizatorilor.

Prezent la concert, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, le-a urat un an bun celor care au venit la primul eve-
niment organizat de JCC în anul 2020: „Suntem în primele 
zile ale anului 2020, iar, cu ajutorul acestor minunaţi inter-
preţi, putem spune că am intrat cu dreptul în acest nou an. 
De aceea, le mulţumesc din toată inima tuturor celor care 
au avut o contribuţie la acest program. A fost o zi minunată, 
un început de an foarte bun şi să dea bunul Dumnezeu să 
continuăm tot aşa. La mulţi ani şi vă mulţumesc tuturor!”.
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Joi, 19 decembrie 2019, la Pala-
tul Parlamentului a avut loc cea de-a 
18-a ediţie a Galei Prieteniei Magna 
Cum Laude. Luminile de Hanuca şi de 
Crăciun au fost aprinse în cadrul cere-
moniei anuale de premiere a celor 62 
de olimpici naţionali ai Complexului 
Educaţional Laude-Reut, în prezenţa 
ambasadorului Statului Israel în Ro-
mânia, E.S. David Saranga, preşe-
dinte onorific al Laude-Reut Board of 
Trustees, şi a E.S. Adrian Zuckerman, 
noul ambasador al SUA în România.

Evenimentul a fost organizat de 
Fundaţia Reut (fostă Fundaţia „Ro-
nald S. Lauder România”), Fundaţia 
„Magna cum Laude-Reut”, cu sprijinul 
Camerei Deputaţilor, al Ambasadei 
Israelului în România şi al Primăriei 
Sectorului 3, în parteneriat strategic 
pentru excelenţă în educaţie cu Ban-
ca Comercială Română, conform co-
municatului primit la redacţie. 

Lumânările de Hanuca au fost 
aprinse de ambasadorul SUA, Adrian 
Zucker man, împreună cu preşedintele 
CEB, Paul Schwartz, iar ambasadorii 
Emil Hurezeanu şi Adrian Cioroianu 
au aprins luminile bradului de Crăciun.

Olimpicii Laude-Reut au fost premi-
aţi de personalităţi marcante ale Ro-
mâniei, care i-au onorat prin înmâna-
rea diplomelor de excelenţă – elevii au 
primit moneda din argint cu tema „100 
de ani de la naşterea lui Nicolae Ca-

jal”, prin bunăvoinţa lui Şerban Matei, 
director în cadrul Băncii Naţionale Ro-
mâne, alături de Irina Cajal Marin, sub-
secretar în cadrul Ministerului Culturii 
şi fiică a personalităţii căreia clădirea 
liceului Laude-Reut îi poartă numele.

Au participat peste 700 de invitaţi, 
personalităţi ale lumii politice şi diplo-
matice, printre care numeroşi miniştri, 
reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi ai 
15 ambasade de  la Bucureşti, lideri ai 
corporaţiilor şi oameni de afaceri. 

Gazdele serii au fost membri ai 
Laude-Reut Board of Trustees, Sergiu 
Cristian Manea, CEO al BCR, sponso-
rul strategic al evenimentului, şi Tova 
Ben Nun-Cherbis, preşedintele fonda-
tor al Fundaţiei Reut, Fundaţiei Mag-
na cum Laude-Reut şi al Complexului 
Educaţional Laude-Reut, iniţiatoarea 
şi promotoarea acestui eveniment în 
România.

Elevii Complexului Educaţional 
Laude-Reut au susţinut un apreciat 
program artistic, împreună cu teno-
rul Daniel Magdal şi soprana Danie-
la Vlădescu, acompaniaţi de pianista 
Ioana Lupaşcu.

Gala Prieteniei este un eveniment 
de strângere de fonduri destinate 
educaţiei de excelenţă căreia numele 
Laude-Reut îi este sinonim în aproa-
pe un sfert de secol de existenţă cu 
care se mândreşte pe plan naţional şi 
internaţional.

Evenimentul a fost precedat de o 
conferinţă de presă privind Acordul de 
Colaborare între reprezentanţii Con-
federaţiei Naţionale pentru Antrepre-
noriat Feminin (CONAF), Federaţiei 
Patronale Petrol şi Gaze (FPPG) şi 
Complexului Educaţional Laude Reut, 

gala Prieteniei Magna Cum Laude 
la Palatul Parlamentului

itinerare evreieşti în românia – proiecţie  
la Muzeul naţional de istorie a româniei

Matineu muzical
Matineul muzical de la Universita-

tea Naţională de Muzică din Bucureşti 
(UNMB) a întrunit muzicieni la apoge-
ul carierei: conf. univ. dr. Şerban Ni-
chifor; prim-solista Operei Naţionale 
Române, Mihaela Stanciu; Anna Su-
tyagina, avându-i invitaţi pe soprana 
Daniela Cociea şi baritonul Odin Co-
ciea, dar şi artişti la început de drum, 
precum pianista Teodora Ţepeş. 

Recitalul a fost organizat de JCC, 
Fundaţia „Caritatea”, F.C.E.R., Joint, 
UNMB, în premieră – Asociaţia „Ian-
cu Ţucărman şi Maria Popa”. Iancu 
Ţucărman a fost maestru de ceremo-
nii, punctând, în deschidere, univer-
salitatea limbajului muzical. În public 
– E.S. Cord Meier-Klodt, ambasado-
rul Germaniei la Bucureşti, directorul 
JCC Bucureşti, Adrian Gueron; So-
fia Nagy, reprezentanta directorului 
Joint pentru România, Israel Sabag.

Promotor al direcţiei neo-conso-
nante în muzica de azi, doctor în mu-
zicologie cu o teză despre Holocaust 
în muzică, laureat a prestigioase 
premii în ţară şi străinătate, Şerban 
Nichifor a reconfirmat aprecierile de 
care se bucură în calitate de compo-
zitor, aranjor, violoncelist. Laureată 
a unor importante concursuri inter-
naţionale de canto, Mihaela Stanciu, 
acompaniată la pian de Teodora Ţe-
peş, a dat viaţă unor canţonete de 
mare popularitate şi arii celebre din 
opere de Puccini, Gounod, Donizetti, 
Bizet. „Impromptu”-ul de Schubert, 
nr. de Catalog Deutsch 2/ 935 i-a 
oferit Teodorei şansa de a-şi pune în 
valoare calităţile solistice.

Pianist-concertistă, directoare ar-
tis tică a platformei online „Moving 
Classics TV”, considerată de com-
pozitorul Naji Hakim, succesor al lui 
Olivier Messiaen, drept convingătoa-
re prin poezia şi rigoarea interpretării, 
Anna Sutyagina a dovedit că are for-
ţa şi sensibilitatea de a face o lectură 
proprie a romanţelor lui Ceaikovski.

Artiştii au primit aplauze şi flori.
IULIA DELEANU

În cadrul evenimentelor Bucharest Jewish Film Festival, 
Muzeul Naţional de Istorie a României a găzduit prezenta-
rea filmului documentar Itinerare evreieşti în România. 

Directorul MNIR Ernest Oberländer Târnoveanu, gaz-
dă a evenimentului, i-a mulţumit pentru iniţiativă directo-
rului BJFF, Dan Schlanger: „MNIR este gazda unui eve-
niment important: lansarea unui film excepţional, emoţio-
nant şi dureros. Despre film va vorbi mai mult domnul Dan 
Schlanger. Eu vreau să vă spun că în acest spaţiu fastuos 
şi neobişnuit, prezentăm acest film, în cadrul unui program 
susţinut de promovare a moştenirii şi istoriei minorităţilor 
din România.

MNIR consideră că e de datoria sa ca adevărul istoric 
despre convieţuirea diverselor etnii să fie cunoscută de pu-
blicul larg şi mai ales de cel tânăr. Este un proiect care se 
întinde pe mulţi ani. Anul trecut am avut o expoziţie dedi-
cată maghiarilor, anul acesta am avut una dedicată germa-
nilor şi pregătim o expoziţie dedicată romilor. Vă asigur că 
toţi cei care vor să se alăture acestui proiect sunt bineveniţi.

MNIR este onorat să fie gazda unui film care vorbeşte 
despre trecutul dramatic al acestui spaţiu în secolele XIX 
şi XX, mai ales despre efectul dictaturilor prin procesele 
rasiale şi de purificare etnică. Consecinţa a fost sărăcirea 
din toate punctele de vedere a acestei societăţi. Iar Dan 
Schlanger şi oameni ca el fac o datorie de onoare prin 
astfel de evenimente şi prin astfel de recuperări. Trecutul 
trebuie să ne fie ca un memento. Să ne aducem mereu 
aminte că suntem înclinaţi spre greşeli.

Muzeul Naţional de Istorie a României este onorat să 
înceapă acest parteneriat cu Bucharest Jewish Film Festi-
val”, a mai spus Ernest Oberländer Târnoveanu.

Iniţiatorul evenimentului şi naratorul din filmul docu-
mentar „Itinerare evreieşti în România”, Dan Schlanger, 
le-a vorbit celor prezenţi despre provocările realizării unui 
astfel de film: „Domnule director Ernest Oberländer Târno-
veanu, vă mulţumesc că aţi fost atât de darnic cu noi. De 
asemenea, le mulţumesc angajaţilor muzeului care sunt 
foarte profesionişti pe tot parcursul colaborării noastre. Îl 
citez acum pe dr. Aurel Vainer, care rosteşte mereu cuvân-
tul Şalom. Îmi permit şi eu să îl citez şi vă spun la rândul 
meu Şalom, bine aţi venit!

Vă mulţumesc tuturor celor care sunteţi aici şi celor 
care au lucrat la acest film. De asemenea,  Departamen-
tului pentru Relaţii Interetnice, fără ajutorul căruia filmul nu 
ar fi putut exista. Echipa care a lucrat la acest film este aici, 
iar acesta este primul dintr-o serie de filme pe care le vom 
face. Următorul film va fi despre Iaşi, ca oraş evreiesc”.

Prezent la eveniment, preşedintele Federaţiei Comuni-
tăţilor Evreieşti din România, dr. Aurel Vainer, a vorbit la 
finalul proiecţiei despre temele abordate în film: „Adevărul 
este că eu cunosc aceste sinagogi şi cimitire. Aţi arătat 
şi un fragment din Cimitirul Ştefăneşti, localitate în care 
m-am născut. Este foarte emoţionant şi nu ne dăm seama 
câtă valoare au aceste rămăşiţe evreieşti.

Aş vrea să vă spun că toate sinagogile care au fost 
făcute în România au fost făcute cu bani doar de la comu-
nităţile din România. Şi aşa se face că ne-au rămas aceste 
monumente extraordinare.

Acest film este o mărturie extraordinară a prezenţei 
noastre pe aceste meleaguri şi vă felicit pentru realizarea 
lui. Vă mulţumesc şi voi propune Comitetului Director ca 
întregii echipe a filmului să îi acordăm Medalia Prieten 
al Comunităţilor Evreieşti din România. Vom organiza un 
eveniment pentru asta, în care să vizionăm şi filmul. Este 
felul nostru de a vă mulţumi”.

La evenimentul de lansare a filmului documentar „Itine-
rare evreieşti în România” a fost prezent şi Amet Aledin, 
subsecretar de stat în Departamentul pentru Relaţii Inte-
retnice, din cadrul Guvernului României: „Sunt mândru că 
fac parte din echipa DRI, care a ajutat la realizarea aces-
tui film emoţionant despre istoria comunităţii evreieşti din 
România. Felicitări şi sunt sigur că vom colabora şi în alte 
proiecte”.

A urmat o sesiune de întrebări venite din public şi răs-
punsuri oferite de echipa filmului, iar în final, iniţiatorul eve-
nimentului, Dan Schalnger, a declarat că filmul este şi un 
strigăt de durere pentru ce a fost comunitatea evreiască 
din România. „Eu vreau să plecăm de aici însă cu spe-
ranţa că această comunitate va înflori”, a mai spus Dan 
Schlanger. 

GEORGE GÎLEA

prima şcoală care se alătură iniţiativei 
„Pactul pentru educaţie antreprenori-
ală”, semnat între CONAF & FPPG şi 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pen-
tru susţinerea şi dezvoltarea compe-
tenţelor antreprenoriale în rândul tine-
rilor şi introducerea,  începând cu anul 
2020, opţional, în şcolile gimnaziale şi 
licee, a orelor de antreprenoriat. 

Conferinţa de presă a fost susţi-
nută de Cristina Chiriac, preşedin-
te CONAF, Franck Neel, preşedinte 
FPPG, Nicoleta Munteanu, vicepreşe-
dinte CONAF, şi Tova Ben Nun-Cher-
bis, alături de elevii Laude-Reut care 
studiază business şi marketing. 

Pe lângă 100% rată de promovare 
a examenului de bacalaureat, în se-
siunea din iulie, timp de 10 generaţii 
de la înfiinţarea liceului, rezultatele 
deosebite şi procentul impresionant 
de elevi olimpici la disciplinele din 
trunchiul comun, Laude-Reut are un 
punct forte în oferta extracurriculară, 
consacrată drept punct de referinţă 
pentru sistemul educaţional: artă şi 
multimedia pentru grădiniţă şi şcoala 
primară, business, media şi diplomaţie 
pentru liceu, orele şi cluburile de limbi 
străine (engleză, ebraică, franceză, 
spaniolă, italiană, germană, chineză), 
de jurnalism, fotografie, informatică,  
robotică.
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 – Cum a început?
– Toţi evreii din Miercurea Niraju-

lui am fost strânşi la şcoală. Cei mai 
înstăriţi, printre ei şi tatăl meu, au fost 
torturaţi să spună unde au ascuns au-
rul; semn că se ştia, până la cel mai 
mărunt funcţionar,  ce urma să se în-
tâmple cu noi. Peste câteva zile am 
plecat, sub pază, la Tg. Mureş: „Lu-
aţi fiecare cu voi cât puteţi duce”, ni 
s-a spus. Ne-am încărcat rucsacele. 
Am ajuns la Fabrica de cărămizi, în 
ghetou. Apă aduceau pompierii. Era 
puţină: lua cine apuca. Şanţuri ţineau 
loc de WC. După câteva săptămâni, 
am fost îmbarcaţi într-un marfar de 
vite, câte 70-80 de oameni în fiecare 
vagon. La ultima staţie din Ungaria, 
Kassa, militari unguri ne-au somat 
să predăm orice obiect de valoare. 
De acolo, am fost preluaţi de SS. La 
Birkenau se deschid vagoanele. Ţipe-
te. Suntem despărţiţi: mama, bunica, 
mătuşa, vărul mai mic într-o parte, 
tata cu mine într-alta. Încolonaţi. Ci-
neva în uniformă, mai târziu am aflat 
că era Mengele, face semn: harşt-
harşt; stânga-dreapta. Eram înalt. 
Am rămas cu tata. Am fost dezbrăcaţi 
până la piele, raşi peste tot, dezinfec-
taţi, ni s-au dat haine vărgate. Nu mai 
aveam nume. Eram numere. La apel, 
se striga numărul. Tatuat am fost mai 
târziu. Am fost häftling-ul B 14 849. 
Am fost înghesuiţi atât de mulţi în ba-
răci, încât, dacă te ridicai de pe prici, 
nu mai aveai unde să te aşezi la loc. 
Peste două zile, şeful de baracă intră 
c-un ofiţer german: „Cine n-are şaişpe 
ani să iasă în faţă. Avem documente. 
Dacă nu ieşiţi, vă-mpuşcăm familii-
le”. Am ieşit. Am fost separaţi de pă-
rinţi. Cu tata am mai vorbit o singură  
dată.

– Ce-a urmat după ce aţi rămas 
singur?  

– Am fost duşi în alt lagăr. Un drum 
despărţea lagărul nostru şi cel al fe-
meilor. Aruncam scrisori învelite-n pie-
tricele, poate trec dincolo. Scrisoarea 
mea a găsit-o o cunoştinţă a noastră. 
I-a dat-o mamei. Mama s-a apropi-
at de gard. Am văzut-o. Ultima oară. 
După câteva zile, în baraca noastră a 
apărut scarlatina. S-a declarat caran-
tină. În fiecare zi veneau gardieni la 
control. Ne dezbrăcau până la brâu. 
Cine avea pete roşii era trimis la ga-
zare. Se înălţau îngrozitor flăcările 
crematoriilor. Mirosea a ars. Peste 
o lună am ajuns în lagărul de unde 
plecasem. Am trecut prin trei selecţii 
ale lui Mengele. Se făcea apelul. La 
a doua selecţie, când s-a întors paza, 
am fugit la baraca 15. Era acolo un 
concetăţean care-mi dădea de lucru 
să mă salveze. M-am ascuns în spă-
lătorie sub nişte pături. Mă descoperă 
un kapo şi-ncepe să urle la mine. Urlu 
şi eu. Vine ajutorul şefului de baracă, 
care mă cunoştea, şi-mi dă drumul. 

Fug la ultima baracă. Am scăpat. A 
treia selecţie. Sunt în primul rând, lân-
gă uşă. Alarmă de lagăr. Se creează 
îmbulzeală. Reuşesc să ies şi fug la 
baraca de vizavi, cei de-acolo îmi dau 
iute drumul. Peste câteva minute apar 
maşinile. Eu nu mai eram la selecţie. 
O chestiune de minute. Apoi am ajuns 
în alt lagăr, unde, împreună cu alţi 
zece copii şi-un adult, eram înhămaţi 
la căruţe în locul cailor. A mai fost o 
selecţie făcută de-un civil în haine de 
piele. Om de afaceri. Avea nevoie de 
mână de lucru pentru fabrica lui. Toţi 
din grupul meu au fost selectaţi, eu 
nu. Am început să fug după ei. Cad 
în noroi. Nasul mi-e plin de sânge. Mă 
vede un kapo şi-ncepe să urle. Auzind 
ţipete, civilul se-ntoarce să vadă ce-i. 
Strig: „Fratele meu e acolo!”. „Du-te  

şi tu cu el”, face semn să merg cu 
grupul. Dar transportul n-a mai avut 
loc. Auzeam tunurile Armatei Roşii. A 
început demontarea crematoriilor. Am 
plecat cu ultimul grup spre Ausch witz; 
şase kilometri. Am stat acolo până la 
miezul nopţii, când am primit, din nou, 
ordin de plecare. Zăpadă, ger. Pe mar-
ginea drumului – cadavre. Cine rămâ-
nea în urmă era împuşcat. Noaptea 
dormeam în şuri. Am fost îmbarcaţi în 
marfare deschise spre Mautthausen. 
După alte câteva zile – la Melk, apoi 
– iar la Mauthausen. Auzeam mereu 
tunurile sovieticilor. Am fost evacuaţi 
la Gunskirchen. Pe drum, un soldat 
german mă loveşte-n cap. Sânge-
rez mult. Un deţinut ceh are bandaj. 
Şi-l scoate şi-mi bandajază capul. La 
Gunskirchen, păduchi şi tifos. Dimi-
neaţa, la trezire, în dreapta – morţi, 
în stânga – morţi. Acolo am fost eli-
beraţi de militari americani din Forţele  
Aliate.

– Ce gust a avut prima clipă de li-
bertate? 

– Gustul supei calde primite de la 
surori într-un spital din Wels.

– Cine v-a ajutat să vă reveniţi şi 
să vă întoarceţi acasă? 

– O comisie americană m-a trimis 
la refacere două luni la Schalerbach 
Baden. Apoi, m-a ajutat JOINT-ul, în 
ale cărui cămine am stat la Viena şi 
Budapesta. M-a ajutat şi familia unui 
prieten din Carei, Laci Weiss.

– Aţi mai găsit rude la Tg. Mureş?
– Un unchi prin alianţă din partea 

mamei. Când m-a văzut, a început să 

Concert de Anul nou la templul Coral

„Când am fost eliberat din lagăr, nu-mi pu-
team închipui că azi, după 75 de ani, antise-
mitismul va lua asemenea amploare şi se va 
manifesta cu atâta violenţă în Europa, dar şi 
pe alte continente”, spune prof. Otto Fülop , se-
cretarul Asociaţiei Evreilor din România Victi-
me ale Holocaustului (AERVH). 

La Bucureşti, el şi ing. Renée Davidovici  
sunt singurii supravieţuitori ai lagărelor de 
exterminare central-europene. Otto, unicul 
copil al unei familii evreieşti trăind în respec-
tul tradiţiei, s-a născut în 1930, la Miercurea 
Nirajului, judeţul Mureş. A fost dat la heider, 
şcoala primară a făcut-o în orăşel, gimnaziul l-a început la Liceul 
evreiesc din Tg. Mureş. Şcolile de stat erau interzise evreilor; le-
gislaţia rasială funcţiona. Făcuse Bar Miţva. Era-n primăvara lui 
’44, când în Transilvania de Nord, ocupată de Ungaria fascistă, a 
fost aplicată „soluţia finală”.

„Holocaust nu mai poate fi; avem un stat al nostru”
Interviu cu Otto Fülop, secretarul AERVH, supravieţuitor al Holocaustului 

Prezenţa masivă a publicului la „regalul 
muzical vienez” – au fost peste 300 de spec-
tatori la concertul oferit de F.C.E.R., CEB, 
Joint, Fundaţia „Caritatea”, sub genericul 
„Concertul de Anul Nou la Comunitate”, ediţia 
a II-a –, a fost încă o dovadă că Templul Coral 
devine un punct de reper pentru melomanii 
din Capitală. Muzica este răspunsul umanist 
în faţa absurdului, războiului, disoluţiei bucu-
riei de a trăi. 

Muftiul Cultului Musulman din România, 
Murat Iusuf, s-a numărat printre spectatori, 
gest simbolic pentru bunele relaţii interetnice 
şi interreligioase din România, remarcat de 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, în cu-
vântul de deschidere. 

Vorbitorul a mulţumit, de asemenea, am-
basadorilor Federaţiei Ruse, Elveţiei, Arme-
niei care au răspuns invitaţiei. A extins valori 
iudaice morale, memoria şi  recunoştinţa, 
în plan estetic. A mulţumit vicepreşedintelui 
CEB, Silvian Horn, iniţiatorul şi organizatorul 
evenimentului, instrumentiştilor nou înfiinţa-
tei formaţii Art Shalom Quartet, Ioanei şi lui Alex Simion 
– trupa Haverim, susţinători ai momentelor coregrafice. A 
apreciat aportul Asociaţiei „Iancu Ţucărman şi Maria Popa” 
la promovarea talentelor muzicale. A anunţat reluarea ma-
tineelor culturale duminicale şi proiectul unui spectacol la 
TES, cu Scripcarul... şi Haverim, programat în apropierea 
Congresului al IV-lea al F.C.E.R.

Amfitrionul dimineţii muzicale, Silvian Horn, a prezen-
tat membrii formaţiei camerale amintite, cvartet de coarde 
coordonat de violonista Tatiana Vîlvoi, licenţiată a UNMB, 
având masteratul în muzică de cameră, în prezent instru-
mentistă în Orchestra Teatrului de Operetă „Ion Dacian” din 
Capitală. Din cvartetul amintit mai fac parte violista Cristina 
Bucur, violonista Oana Ropotan – ambele instrumentiste în 
orchestra Teatrului de Operetă, violoncelistul Sergiu Ma-
rin, membru al Filarmonicii Paul Constantinescu, Ploieşti, 
al Orchestrei TES  şi Formaţiei BKB. Au fost aduse mulţu-
miri sopranelor Oana Şerban şi Daniela Bucşan, tenorului 
Lucian Corchiş. Concertul – a menţionat vorbitorul  – este 
şi un dar muzical pentru aniversarea preşedintelui F.C.E.R.

Sergiu Marin a fost distins, la finalul concertului, cu 
Medalia „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România”, 
înmânată de dr. Aurel Vainer. Motivaţia – activ de peste 
cinci ani la BKB şi TES, iniţiator al înfiinţării cvartetului Art 
Shalom – a fost citită de vicepreşedintele F.C.E.R., ec. Ovi-
diu Bănescu.

„În lumea de azi, unde prietenia e subţire, am simţit, 
de la începutul activităţii mele comunitare până azi, ce în-
seamnă adevărata prietenie“, a mulţumit laureatul.

Aplauze şi flori pentru artişti au încheiat matineul.

plângă. Eram singurul rămas în viaţă 
din toată familia; a mamei şi-a tatălui.    

– Cum vă explicaţi supravieţuirea?
– Dumnezeu a fost cu mine. La 

Birkenau, împreună cu alţi copii mara-
mureşeni, unii aveau tales şi tfilin, di-
mineţile făceam dovânân. Am avut re-
zistenţă fizică, prezenţă de spirit, cu-
raj, abilitate, încredere că voi scăpa. 
Când treceam prin apropierea lagă-
rului de femei, vedeam cadavre lipite 
de gard: sinucideri prin electrocutare. 
„N-o să fac asta”, îmi spuneam. Când 
am rămas singur, am avut mereu grijă 
să fiu într-un grup. Mi-am făcut prie-
teni.

– Ce înseamnă pentru dumnea-
voastră activitatea în AERVH?

– Nu doar ce fac în AERVH, unde 
sunt membru fondator, întreaga acti-
vitate comunitară după pensionare – 
şef de compartiment la DASM, mem-
bru în conducerea CEB, trei mandate 
consecutiv – îmi creează satisfacţia 
de a putea face bine supravieţuitorilor 
Holocaustului, fiindcă toţi suntem fie 
supravieţuitori, fie urmaşi ai acestora.

– Riposte date morţii?
– Studiul – sunt licenţiat în istoria 

modernă şi contemporană a Româ-
niei; viaţa de familie. Am 66 de ani 
de căsătorie, un băiat, doi nepoţi. În 
2007, preşedintele României m-a de-
corat cu Ordinul Naţional pentru Merit 
în Grad de Cavaler.

– Cum vedeţi viitorul poporului 
evreu?

– Reţin cuvintele lui Shimon Pe-
res, în care cred: singurul loc pe lume 
unde evreii sunt apăraţi este Israelul. 
Cu tot antisemitismul în creştere azi, 
Holocaust nu mai poate fi; avem un 
stat al nostru. 
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Pagină realizată de  
IULIA DELEANUDr. A. Vainer vorbind în deschiderea evenimentului

S. Horn prezentând interpreţii de la Concertul de Anul Nou
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Radet. Realiza-
torul lucrării de 

refacere a sediului comunitar a fost 
Cătălin Chiriac.

Decebal Făgădău a salutat schim-
barea radicală a sediului comunitar 
constănţean şi a împărtăşit cu cei pre-
zenţi dorinţa de a vedea crescând şi 
renăscând comunitatea evreiască lo-
cală, precum şi intensificarea eforturi-
lor în direcţia proiectului de restaurare 
a Sinagogii din Constanţa, alături de 
FCER-CM.

Marius-Horia Ţuţuianu i-a felicitat 
pe cei care au contribuit la această re-

uşită şi a afirmat că instituţia pe care 
o reprezintă, Consiliul Judeţean Con-
stanţa, este „un partener şi un prieten” 
pentru comunitatea evreiască din teri-
toriu, la fel ca pentru toate comunită-
ţile din judeţ.

Aflat al treilea an consecutiv la 
Constanţa cu prilejul sărbătorii de Ha-
nuca, Ovidiu Bănescu a transmis sa-
lutul preşedintelui Aurel Vainer, care 
nu a putut fi prezent, şi a demonstrat 
că şi-a onorat promisiunea de a inter-
veni pentru reabilitarea acestui imobil. 
Momentul ales pentru ceremonia din 
acea zi a fost cât se poate de potrivit, 
Hanuca fiind nu numai Sărbătoarea 

Luminii, ci şi a reinaugurării. Următo-
rul obiectiv îl constituie licitaţia pentru 
Sinagoga din Constanţa. În încheie-
re, vorbitorul a evocat ceremonia de 
aprindere a primei lumânări de Hanu-
ca la Templul Coral din Bucureşti, pe-
trecută cu o seară în urmă, subliniind 
relaţiile foarte bune dintre FCER-CM 
şi autorităţile centrale, care duc la ma-
terializarea de proiecte comune valo-
roase.

Rafael Shaffer a vorbit despre 
semnificaţiile sărbătorii de Hanuca, 
punând accentul pe actualitatea aces-
teia. Elenizarea din trecut corespun-
de globalizării de astăzi, când stăruie 
pericolul pierderii identităţii. „Hanuca 
trebuie să fie ziua în care oamenii îşi 
amintesc să fie ei înşişi. Este impor-
tant să trăim în pace toţi, dar păstrân-

du-ne identitatea”, a conchis vorbito-
rul.

Silvian Horn le-a transmis celor 
prezenţi salutul deputatului Silviu 
Vexler, care nu a putut participa la 
eveniment, şi a prezentat componen-
ţa Bucharest Klezmer Band, trupă al 
cărei manager este. Invitata de onoa-
re a fost Maia Morgenstern, direc-
toarea Teatrului Evreiesc de Stat din 
Bucureşti, care, alături de solistele 
Arabela Neazi, Geni Brenda Vexler 
şi Carmen Hannah Ioviţu, a oferit un 
spectacol de o mare căldură umană, 
sub bagheta dirijorului Bogdan Lifşin. 
Seniorii comunităţii constănţene au 
luat iniţiativa de a dansa, cu emoţia 
şi bucuria de a fi împreună la un eve-
niment marcant din viaţa religioasă a 
oraşului.

(Urmare din pag. 9)

Ierusalim – la 
Forumul Mondial  
al Holocaustului

m o ş t e n i t o r u l 
Tronului Marii 

Britanii, regele Norvegiei, preşedin-
ţii Comisiei Europene, Consiliului 
Europei şi Parlamentului European. 
Din partea României participă preşe-
dintele Klaus Iohannis, din delegaţie 
făcând parte şi deputatul minorităţii 
evreieşti, Silviu Vexler. Statele Unite 
sunt reprezentate de vicepreşedinte-
le Michael Pence. 

Scopul Forumului, desfăşurat 
sub deviza „Aducându-ne aminte de 
Holo caust, luptând împotriva antise-
mitismului”, a fost, conform preşedin-
telui Reuven Rivlin, de a stabili căi 
şi mijloace pentru a păstra memoria 
Holocaustului, în condiţiile în care nu-
mărul supravieţuitorilor se reduce an 
de an şi vor exista generaţii care nu 
vor mai avea prilejul de a se întâlni cu 
martori. „Yad Vashem se străduieşte 
neobosit să sporească cunoştinţele 
şi realitatea istoriei Holocaustului, nu 
numai pentru a asigura ca memoria 
lui să continue să fie relevantă la 75 
de ani după cel de-al Doilea Război 
Mondial, ci şi ca un instrument de a 
combate antisemitismul, rasismul şi 
xenofobia, fenomene alarmante în 
creştere astăzi în lume”, a subliniat 
Avner Shalev înainte de manifestare. 
Printre vorbitorii anunțaţi se numără 
preşedintele Reuven Rivlin, premi-
erul Benjamin Netanyahu, Emma-
nuel Macron, preşedintele Franţei, 
preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, 
Frank Walter Steinmeier, preşedinte-
le Germaniei, prinţul Charles, repre-
zentantul Statelor Unite, Meir Lau, 
şef-rabinul Israelului, supravieţui-
tor al Holocaustu lui, şi preşedintele 
Consiliului Yad Vashem, dr. Moshe  
Kantor.

O ceremonie memorială este pre-
văzută în program să încheie Foru-
mul, doi supravieţuitori ai Holocaustu-
lui, Rose Moskowitz, din Statele Unite, 
şi Colette Avital, din Israel (originară 
din România), preşedintele Organi-
zaţiei Supravieţuitorilor Holocaustului 
din Israel, urmând să aprindă o torţă 
memorială. Delegaţiile vor depune 
coroane de flori la monumentul de 
lângă Yad Vashem, ridicat în memo-
ria răscoalei ghetoului din Varşovia. 
Cantorul Shai Abramson va recita ru-
găciunea El Male Rahamim iar Naftali 
Deutsch, supravieţuitor al Holo-
caustului, va rosti Kadişul în memoria 
victimelor Holocaustului.

Vom reveni pe larg în numărul vii-
tor al revistei noastre.

(Urmare din pag. 2)

Crucea de Merit în rang de Ofiţer a Ordinului de Merit… 
un lider respec-
tat al comunităţii 

evreieşti din România. Combătând 
tezele false ale negării Holocaustu-
lui, apărând drepturile comunităţii pe 
care o reprezintă, dar şi, în general, 
pe cele ale minorităţilor naţionale din 
ţara noastră, respingând discrimină-
rile sociale şi culturale, Domnia Sa a 
avut o contribuţie foarte importantă la 
întărirea democraţiei în România”.

În finalul discursului său, şeful 
Executivului a arătat că astăzi comu-
nitatea evreiască din România este 
„diminuată în mod tragic de perse-
cuţiile la care a fost supusă de către 
dictaturile succesive ale secolului XX. 
Cu atât este mai preţioasă pentru noi 
şi cu atât suntem mai recunoscători 
pentru eforturile Federaţiei Comunită-
ţilor Evreieşti din România de a menţi-
ne o prezenţă activă în societate”.

Sergiu Nistor, consilier preziden-
ţial, a transmis mesajul preşedintelui 
Klaus Iohannis, numindu-l pe Aurel 
Vainer „un exemplu de civism” şi „o 
placă turnantă a dialogului politic, 
intercultural şi interconfesional”, afir-
mând că „minorităţile etnice sunt un 
tezaur al României şi punţi de neîn-
locuit între noi şi ţările de provenienţă 
ale acestor etnii. Faptul că statul ger-
man onorează astăzi, aici, în Româ-
nia, o mare personalitate a comunităţii 
evreieşti reprezintă un eveniment cu 
o valoare simbolică deosebită într-o 
Uniune Europeană a păcii”.

Silviu Vexler, deputatul minorităţii 
evreieşti, pe care Cord Meier-Klodt 
l-a numit „finul politic al preşedintelui 
Vainer”, a rememorat câteva momen-
te din relaţia sa personală, de peste 
16 ani, cu laureatul înaltei distincţii a 
statului german, încercând să îl înfă-
ţişeze celor prezenţi pe „omul Aurel 

Vainer” şi nu pe politicianul care poar-
tă acest nume. Preşedintele FCER a 
fost caracterizat ca fiind „o persoană 
care a fugit întotdeauna de lumina 
reflectoarelor”, concentrându-se pe 
ceea ce avea de îndeplinit.

Aurel Vainer: 
„Simţul datoriei m-a animat 
mereu să fac lucruri bune”

Mulţumind pentru decoraţia primi-
tă, preşedintele FCER a declarat că 
această distincţie, primită de la statul 
german democrat, este „un important 
semn bun pentru lume”, iar el, perso-
nal, are „cele mai bune sentimente 
faţă de poporul german şi de aportul 
acestuia la cultura universală”. De 
asemenea, Aurel Vainer a subliniat 
că a admirat întotdeauna  „munca şi 
demnitatea”, că nu a uitat niciodată 
că este „un om ca toţi oamenii” şi că 
nimeni nu trebuie să fie umilit. „Am 
apreciat mereu viaţa, nu non-viaţa”, a 
spus laureatul cu Crucea de Merit. 

Aurel Vainer a mai amintit expe-
rienţa sa de parlamentar, pe care a 
pus-o tot sub stindardul muncii, nu al 
satisfacţiilor personale. „Am dobândit 
de la Dumnezeu şi de la părinţi darul 
înţelegerii interumane. Întotdeauna 
urmăresc să mă înţeleg cu oamenii, 
indiferent de manifestările acestora 
sau de conjuncturi şi de situaţiile crea-
te. Iar marile bucurii vin de la oameni, 
în cazul în care ştii că ai acţionat pen-
tru binele lor. E bine ca această lecţie 
de viaţă, atitudinea optimistă şi dra-
gostea de educaţie să le transmitem 
generaţiilor care vin după noi”. Refe-
ritor la religie, Aurel Vainer şi-a expri-
mat convingerea că e bine ca oamenii 
să cunoască religia şi valorile aceste-

ia, chiar dacă nu practică o anumită 
credinţă.

„Simţul datoriei m-a animat mereu 
să fac lucruri bune”: au fost cuvintele 
cu care Aurel Vainer şi-a încheiat dis-
cursul de mulţumire pentru decoraţia 
acordată de statul german.

CCiB: Suntem mândri să îl avem 
pe Aurel Vainer alături de noi
Într-un comunicat primit la redac-

ţie, preşedintele Camerei de Comerţ 
şi Industrie a Municipiului Bucureşti, 
Costică Mustaţă, îl felicită pe Aurel 
Vainer şi afirmă că înalta distincţie 
„reprezintă încă o recunoaştere a ca-
racterului re-
marcabil al 
O M U L U I  
Aurel Vainer, 
o recunoaşte-
re a onestităţii 
şi eleganţei 
desăvârşite, 
în discurs şi 
fapte, dovedi-
te zi după zi, 
de-a lungul 
întregii sale vieţi, puse în slujba oa-
menilor şi în slujba comunităţilor din 
care face parte. 

Numele dr. Aurel Vainer este in-
disolubil legat de evoluţia sistemului 
cameral şi a Camerei bucureştene, 
pe care le-a susţinut fără rezerve, le-a 
apărat cu tenacitate şi cu argumente 
şi a fost întotdeauna mândru să fie 
asociat cu instituţia camerală. Noi, la 
rândul nostru, suntem onoraţi şi mân-
dri să îl avem alături de noi! Suntem 
onoraţi şi mândri pentru că meritele 
sale incontestabile şi vocaţia de om 
al dialogului i-au fost recunoscute la 
acest înalt nivel”.

(Urmare din pag. 7)

reinaugurarea sediului comunităţii, de Hanuca 5780

temple şi sinagogi în Calea Victoriei Socialismului
Văcăreşti), conştientizarea impactu-
lui demolărilor, care afectează inima 

unui oraş, promovarea patrimoniului arhitectonic trecut şi 
actual.

Expoziţia realizată de Anca Tudorancea şi Costin 
Gheor ghe rememorează spaţiul ocupat de sinagogile de-
molate din vechiul cartier evreiesc: străzile Negru Vodă, 
Banu Mărăcine, Emigratului, Mămulari, Sticlari, Bravilor, 
Bradului, dar şi istoria salvării miraculoase a Sinagogii Mari 
şi a Templului „Unirea Sfântă” (devenit MICER „Dr. Nicolae 
Cajal”). Expoziţia a rămas deschisă până la 20 decembrie 
2019.

Dr. Aurel Vainer, preşedintele FCER-CM, a luat cuvân-
tul din perspectiva de locuitor al Bucureştiului din 1942: 
„Nu am fost un spectator, mi-a plăcut să-l cunosc. De pildă, 
strada Uranus, care începea vizavi de Teatrul Municipal, 
era plină de case ale oraşului de mijloc – nu blocuri, nu 
vile. Este foarte interesant că şi în acest cartier au trăit 
evrei. Dacă e să vă spun ceva despre istoria aşezării evre-
ilor în Bucureşti, sigur că totul începe cu Dudeşti şi Vă-
căreşti, zonele cele mai dense. Văcăreştiul era ceva mai 

înstărit; Dudeştiul, mai sărăcăcios. Dudeştiul ţinea până la 
aşa-numita Poştă din Titan, iar Văcăreştiul începea de la 
Biserica «Sf. Vineri». Aici au trăit oameni de tot felul, de 
regulă mic-burghezi (în Văcăreşti) sau oameni nevoiaşi şi 
muncitori, în Dudeşti. Îmi amintesc că în Dudeşti erau ceai-
nării; în Văcăreşti întâlneai cofetării. Nu uitaţi, de pildă, că 
în Dudeşti erau trei cinematografe; unul mai răsărit, lângă 
Văcăreşti; alte două, pentru lumea proletară. Se stătea la 
cinema de dimineaţa până seara, la fel de fel de filme care 
rulau la vremea aceea. Erau şi şcoli: unde este acum Com-
plexul Laude-Reut era Şcoala «Iacob şi Carolina Löbel», 
doi oameni foarte bogaţi; în curtea acestei şcoli s-a făcut 
Liceul «Cultura B», la care a predat Mihail Sebastian. Erau 
multe sinagogi (Zissu, Fraterna – o splendoare), case de 
rugăciune mai simple, case rabinice (aşa cum era casa 
rabinului de la Sculeni, de pe strada Mămulari, care după 
război şi-a transformat casa într-un soi de orfelinat pentru 
copiii din Transnistria). Era o viaţă evreiască frumoasă, oa-
menii îşi vedeau de treabă, dar se mai şi distrau, nu erau 
chiar aşa de încrâncenaţi de suferinţă; o lume în care evre-
ul cântă şi râde, deşi suferă...”

(Urmare din pag. 17)

Preşedintele CCIB, 
C. Mustaţă

Maia Morgenstern (stg.) şi membrii 
formaţiei de muzică klezmer
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epigrama, 
vedetă  

la salonul 
literar „Mihail 

Sebastian”
Înfiinţat în urmă cu 19 ani de con-

silierul cultural ing. Teodor Wexler z.l. 
şi continuat, în prezent, de prof. Zig-
mund Tauberg, salonul literar „Mihail 
Sebastian”, funcţionând acum în ca-
drul JCC Bucureşti, a avut-o ca invi-
tată specială pe una dintre reputatele 
epigramiste din ţară, dr. Elis Râpeanu.

„Sunt patru decenii de când 
m-am dedicat studiului epigramei”, a 
rememorat invitata. „La ora actuală, 
în nici o altă ţară din lume nu se mai 
promovează epigrama ca la noi, ast-
fel încât putem spune că azi a deve-
nit un gen literar specific românilor. 
Cu rădăcini în folclorul românesc, 
epigrama a apărut în literatura cultă 
sub influenţa literaturii occidentale, 
în special cea franceză. Dragostea 
pentru epigramă s-a născut în oraşul 
copilăriei şi adolescenţei mele, Plo-
ieşti, sentiment care m-a determinat 
ca, după două facultăţi de filologie, 
să-mi dau doctoratul cu teza «Epi-
grama în literatura română». Coor-
donator ştiinţific mi-a fost prof. univ. 
dr. Ştefan Cazimir. Tema mi-a fost 
aprobată de Consiliul Universităţii 
din Bucureşti cu sprijinul regretatului 
prof. univ. dr. Paul Cornea”.

Dr. Elis Râpeanu a fost impresio-
nată de atmosfera de colegialitate a 
membrilor cenaclului, pe care a nu-
mit-o „frăţie spirituală”.  „Oamenii îşi 
spuneau gândurile unii altora sub for-
ma creaţiilor lor literare, fiecare în mă-
sura posibilităţilor lor de expresie. Cu 
aprobarea conducătorului, prof. Zigu 
Tauberg, am dat mai multe replici epi-
gramistice. În încheiere, am recitat 
circa 20 de epigrame, câteva epitafuri 
şi trei madrigale epigramistice dedica-
te lui Eminescu, Brâncuşi, femeii”.

Mulţumindu-i pentru invitaţie, dr. 
Elis Râpeanu i-a urat la mulţi ani 
profesorului Zigmund Tauberg, la 
frumoasa vârstă de 92 de ani. 

Ad mea veesrim! şi din partea co-
lectivului R.E.

*
O menţiune specială ise cuvine 

dr. Liana Tauberg, medic pediatru 
la Spitalul „Elias”, fiica profesorului, 
care organizează, în cadrul salonu-
lui literar, microrecitaluri de operă şi 
operetă susţinute de artişti lirici ai 
scenelor bucureştene. (I.D.)

Brazilia a deschis un birou comercial la Ierusalim

reuniunea Comitetului Director al FCer
„Democraţie, Continuitate, Echilibru, Performanţă“ – deviza Congresului FECR

Pe 12 decembrie a avut loc ulti-
ma reuniune a Comitetului Director al 
FCER-CM din anul 2019, participanţii 
votând o serie de măsuri organizatori-
ce, de patrimoniu şi privind participa-
rea FCER la acţiuni interne şi externe 
de comemorare a Zilei Internaţionale 
a Holocaustului, în condiţiile împlinirii 
a 75 de ani de la eliberarea lagărului 
de exterminare de la Auschwitz.

S-a luat decizia ca al IV-lea Con-
gres al Federaţiei Comunităţilor Evre-
ieşti din România-Cultul Mozaic, 
pro gramat pentru anul 2020, să se 
desfăşoare sub deviza „Democraţie, 
Continuitate, Echilibru, Performanţă”. 
Pentru organizarea Congresului a fost 
făcută o primă analiză a situaţiei de-
mografice din comunităţile evreieşti 
din România. De asemenea, pentru 
respectarea tradiţiei de Hanuca, a fost 
aprobată acordarea de Hanuca Gelt 
angajaţilor FCER, precum şi patru 
zile libere, plătite, de aceleaşi drepturi 
beneficiind şi persoanele care au con-
tracte de mandat, de drepturi de autor 
sau ajutoare.

Membrii CD au luat şi o serie de 
hotărâri importante în domeniul ma-
nagementului patrimoniului imobiliar 
economic, prin aprobarea valorificării 
unor obiective din Arad şi Bucureşti 

şi prin analizarea stadiului aplicării 
Hotărârii Adunării Generale vizând 
creşterea cu 5% a nivelului chiriilor. 
În domeniul patrimoniului de cult, Co-
mitetul Director a solicitat DAPI rea-
lizarea unor demersuri privind viitoa-
rea renovare a Sinagogii Credinţa din 
Bucureşti şi a luat notă de informarea 
actualizată privind stadiul obţinerii ti-
tlurilor de proprietate pentru mai mul-
te categorii de cimitire evreieşti, ur-
mând a fi luate măsuri pentru urgen-
tarea procesului. Comitetul Director a 
luat notă de informarea privind mă-
surile iniţiate pentru includerea cimi-
tirelor evreieşti din România în gru-
pul celor care vor beneficia de ajutor 
pentru prezervare din partea EJCI. 
Membrii CD au mai fost informaţi 
despre situaţia cimitirelor evreieşti 
din ţară, despre programul şi nece-
sarul de buget pentru realizarea ale-
ilor principale din cimitire. Dan Has, 
preşedintele comunităţii evreieşti din 
Zalău, a informat despre acţiunile re-
alizate în vederea achiziţionării tere-
nului necesar pentru construirea unei 
sinagogi. De asemenea, a fost anali-
zată posibilitatea construirii la Bacău 
a unei sinagogi de mici dimensiuni, 
din materiale uşoare. A fost prezen-
tată şi situaţia lucrărilor de la Si-

nagoga din Cetate, de la Timişoara. 
Conform deciziilor Adunării Genera-
le a FCER, a fost analizată situaţia 
surselor alternative de finanţare pen-
tru activităţi curente, comunitare şi  
culturale.

În domeniul cultural, CD a apro-
bat propunerea de colaborare cu Art 
Safari Bucureşti pentru a găzdui arta 
israeliană la cea de-a VII-a ediţie a 
Pavilionului de Artă, precum şi împru-
mutul a două lucrări de artă din patri-
moniul Federaţiei pentru Musée d’Art 
Moderne de Paris. 

A mai fost aprobat, în principiu, 
sprijinul financiar pentru organizarea 
la Zalău a comemorării Zilei Interna-
ţionale a Holocaustului.

Pe plan extern, a fost aprobată 
deplasarea secretarului general E. 
Kupferberg la Auschwitz, pentru a 
participa la aniversarea împlinirii a 75 
de ani de la eliberarea lagărului de la 
Auschwitz-Birkenau, eveniment or-
ganizat de World Jewish Congress  în 
zilele de 26-28 ianuarie 2020. De ase-
menea, prim-rabinul Rafael Shaffer şi 
preşedintele CE Oradea vor lua parte 
la cel de-al V-lea Simpozion Yitzhak 
Artzi, pe tema Contribuţia evreilor ro-
mâni la securitatea Israelului. 

În finalul reuniunii au fost valida-

La 15 decembrie 2019 Brazilia a 
deschis un birou comercial la Ierusa-
lim, un gest pe care oficialităţile israe-
liene îl consideră un prim pas al mută-
rii Ambasadei acestei ţări în capitala 
Israelului. Participant la eveniment, 
Eduardo Bolsonaro, fiul preşedintelui 
Braziliei, Jair Bolsonaro, a reafirmat 
angajamentul Guvernului brazilian de 
a muta curând Ambasada la Ierusalim. 
„Aveţi argumente politice şi istorice, 
aveţi o serie de argumente care vă în-
dreptăţesc să consideraţi Ierusalimul 
capitala ţării, deci noi nu facem nimic 
extraordinar... Aşa cum Guvernul bra-
zilan poate decide capitala ţării, şi Gu-
vernul israelian poate decide ce oraş 
doreşte să-l aleagă drept capitală”, a 
declarat Eduardo Bolsonaro, deputat 
în Parlamentul Braziliei. El a arătat că 
tatăl lui a vorbit despre mutarea Am-

basadei, că deocamdată analizează 
implicaţiile acestui transfer care, cu 
siguranţă, va stimula şi alte ţări latino-
americane să-i urmeze exemplul.

APEX, Agenţia braziliană de pro-
movare a comerţului şi investiţiilor, 
acţionează sub egida Ministerului 
brazilian de Externe, dar nu are statut 
diplomatic.

Premierul Benjamin Netanyahu, 
care a participat la ceremonia de des-
chidere, a apreciat importanţa  pre-
zenţei APEX în Israel, s-a referit la 
marile posibilităţi care se deschid pen-
tru ambele ţări şi şi-a manifestat con-
vingerea că demersul face parte din 
angajamentul preşedintelui Bolsonaro 
de a deschide în 2020 o ambasadă la 
Ierusalim. „Apreciez foarte mult pozi-
ţia preşedintelui de a sprijini Israelul în 
forurile internaţionale…El a schimbat 
imediat poziţia ţării şi a spus: suntem 
de partea Israelului, suntem de partea 
adevărului”, a afirmat premierul israe-
lian. (E.G.)

„Marea Britanie nu va fi  ceea ce este  
fără comunitatea evreiască”

Aceste cuvinte s-au regăsit în mesajul de Hanuca al 
premierului Boris Johnson, adresat evreilor din ţară. John-
son, reales în urma recentului scrutin, a vrut să liniştească 
importanta comunitate evreiască, aflată sub tensiune în 
timpul recentelor alegeri, având în faţa ochilor eventuali-
tatea unei victorii a Partidului Laburist, condus de Jeremy 
Corbyn, pe care majoritatea evreilor îl consideră antise-
mit. Ironie a sorţii, partidul lui, care, prin orientarea sa so-
cialistă, ar fi trebuit să militeze împotriva antisemitismului 
şi pentru tratamentul egal al minorităţilor, inclusiv al celei 
musulmane, s-a îndepărtat de aceste principii, iar antise-
miţii  au căpătat un glas mai puternic. Drept consecinţă, 
formaţiunea politică, simpatizată şi susţinută în trecut de 
mulţi evrei, a început să fie părăsită de membri importanţi, 
care i-au reproşat lui Corbyn nu numai că nu ia poziţie, ci şi 
faptul că înseşi declaraţiile şi poziţiile lui sunt antisemite şi 
antiisraeliene, manifestându-şi simpatia faţă de organizaţii 
teroriste palestiniene.

Boris Johnson a vrut să risipească temerile evreilor. În 
mesajul lui, a vorbit despre identitatea „unică” a evreilor şi 
mândria de a aparţine acestui popor. „Ştim că ultimii ani 
nu au fost uşori pentru evreii britanici. În presă, pe stradă 
şi mai ales pe internet, antisemiţii, într-un număr alarmant, 
au fost încurajaţi să iasă din ascunzişurile lor şi au început 
din nou să răspândească ura lor otrăvită”, a subliniat pre-
mierul. El a arătat că, spre deosebire de Macabei, care au 
trebuit să lupte singuri, „astăzi, în Marea Britanie, în efortu-
rile lor de a distruge întunericul antisemitismului reizbucnit, 

evreii au de partea lor fiecare persoană decentă. Deoarece 
Marea Britanie nu va fi ceea ce este fără comunitatea ei 
evreiască. Şi noi vom fi cu voi şi vom celebra cu voi de 
Hanuca şi tot timpul anului”.

Cu cinci ani în urmă, la comemorarea victimelor ata-
cului terorist de la „Charlie Hebdo” şi supermarketul ca-
şer de la Paris, Manuel Valls, pe-atunci premier al Franţei, 
a atras atenţia asupra formelor violente de antisemitism 
manifestate în Franţa, care îi determină pe evreii francezi 
să părăsească ţara, deoarece nu se simt în siguranţă, nu 
sunt înţeleşi şi au ajuns să nu se simtă acasă, „ceea ce 
pentru noi, francezii, este o idee de nesuportat. De aceea, 
spun cu cuvintele mele, din inimă, din suflet şi nu voi în-
ceta să repet, deoarece este convingerea mea profundă: 
fără evreii din Franţa, Franţa nu va fi ea însăşi”, a declarat 
Valls.

Cancelarul german Angela Merkel a considerat că 
evreii din Germania sunt parte componentă a poporului 
german şi cine-i jigneşte pe evrei, jigneşte întreaga popu-
laţie a ţării.

Din păcate, cu toate cuvintele şi ideile frumoase ale li-
derilor europeni, măsurile luate de state sunt prea puţin 
eficiente pentru a stăvili valul de antisemitism, concretizat 
de multe ori prin atentate împotriva instituţiilor evreieşti sau 
a evreilor, şi nu numai în Europa, ci şi în Statele Unite, ulti-
mul exemplu fiind asasinarea unei familii de evrei în Jersey 
şi atacul cu armă albă în casa unui rabin, de Hanuca.

EVA GALAMBOS

te rezultatele alegerilor organelor de 
conducere din comunităţile evreieşti 
de la Roman (Vexler Iancu – preşe-
dinte, Segal Norbert – secretar şi Fai-
beş Avram – membru), Târgu Mureş 
(Dub Vasile – preşedinte, Negrea 
Iuliana – secretar şi Spitzer Herman 
Alexandru, Rosenberg Desideriu, 
Diamantstein Gheorghe, Solomon 
Samuel, Pop-Bucur Karin şi Lederer 
Andras – membri), Lugoj (Bloch Eric 
Ivan – preşedinte, Reisz Eva – secre-
tar,  membrii aleşi fiind Singer Iosif, 
Izbaşa Sorin, Koos Dan şi Damian 
Florin) şi Braşov (Dan Floroian – pre-
şedinte, Ana Maria Ciosa – vicepreşe-
dinte şi Edita Adler, Asher Shafir, Her-
man Rosner, Corina Daniela Cojocaru 
şi Karina Gheller, membri).

Comitetul Director al FCER-CM i-a 
felicitat pe membrii delegaţiei DASM 
care au luat parte cu succes la Con-
ference of Jewish Social Welfare de 
la Paris. (A.M.)

E. Bolsonaro (stg.), S. şi B. Netanyahu  
Foto: Amos BenGershom
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J E W I S H  R E A L I T Y
Hanukkah 5780 – a special day in Bucharest

Every year the first day of Hanukkah 
when the first candle is lit, the symbol 
of the beginning of the Feast of Light, is 
celebrated in synagogues with joy and 
fast. But on this 5780 Hanukkah at the 
Choral Temple in Bucharest a solemn 
moment was added: the presence of 
Klaus Werner Iohannis, President of 
Romania, of Ludovic Orban, Prime 
Minister, and of other members of 
the government, of Marcel Ciolacu,  
Speaker of the Chamber of Deputies. 
The guests who are often present at 
Jewish holidays have witnessed a 
special moment: the award of the title 
of Citizen of Honor of Romania to Great 

Rabbi Menachem Hacohen who for 15 
years has been the spiritual leader of 
the Jewish community in Romania.

After the first Hanukkah candle 
was lit, President Klaus Iohannis 
congratulated Great Rabbi on 
obtaining the Citizenship of Honor. 
“Your Excellency, Great Rabbi 
Menachem Hacohen, you are one 
of the pillars of Jewish spirituality 
in Romania and in the world and an 
energetic defender of the memory of 
the victims of the Holocaust. Today, 
in recognizing your merits, Romania 
offers you the Citizenship of Honor! ”

Marcel Ciolacu, Speaker of the 
Chamber of Deputies, spoke about 
the merits of Great Rabbi Menachem 
Hacohen in developing the 
relationship between Romania and 
Israel but also the life of the Jewish 
community in our country: “Today’s 
ceremony is dedicated to the homage 
of a personality who does not become 
a Romanian citizen as a result of a 
favorable circumstances context, 
but as a natural consequence of an 
attachment to our country proven over 
time,” said Marcel Ciolacu and handed 
him the certificate of Citizen of Honor 
of Romania to Menachem Hacohen, 
along with the Hag Hanukkah 
Sameach message for everyone 
present”.

The song of Hanukkah speaks 
of the removal of darkness, Great 
Rabbi Menachem Hacohen showed 
in his speech of gratitude. He came 
to Romania after the Holocaust and 
managed to remove the darkness that 
threatened the Jewish community. He 
had the opportunity to meet both Jews 
and Romanians and found that the 
Romanian people are extraordinary.

Ludovic Orban, Prime Minister of 
Romania, recalled the first contacts 
with the customs and culture of the 
Jews in Romania: “I came with respect 
and esteem for the history, culture and 
faith of the Jews who lived, live and 
will live in Romania. We often regret 
the fact that so many were forced to 
leave Romania. I know that in Israel 
there are many Jews from our country. 
We always look forward to seeing 
them at home. I think diversity means 
wealth. Hag Hanukkah Sameach! ”

Eng. Paul Schwartz, JCB President, 
linked the Hanukkah miracle with the 
Romanian revolution 30 years ago. 
The speaker briefly reviewed the 
history of Hanukkah and showed that 
the Maccabees’ struggle, which lasted 
three years, was a struggle for survival 
not only physically but also spiritually.

Great Rabbi Menachem Hacohen 
said exclusively for Jewish Reality: 
“I was very excited because, as you 

Commemoration 
of the victims  
of the Pogrom  
in Bucharest

A cycle of events dedicated to the 
commemoration of the Pogrom in 
Bucharest that took place on January 
21, 1941, was organized by the 
Federation of Jewish Communities 
of Romania - the Mosaic Cult, the 
Center for the Study of Jewish History 
in Romania Wilhelm Filderman, the 
Museum of Jewish History and Culture 
in Romania Academician Nicolae 
Cajal, the Association of Romanian 
Jewish Victims of the Holocaust in 
partnership with the National Institute 
for Holocaust Study in Romania 
Elie Wiesel, the Jewish Community 
of Bucharest, JDC Romania and 
Caritatea Foundation.  

Thus, at the Holocaust Monument 
in Alexandru Şafran Square near the 
Great Synagogue in Bucharest, a 
religious ceremony was conducted, 
led by FJCR Prime Rabbi Rafael 
Shaffer. A series of speakers evoked 
in short speeches the tragedy of the 
Jews of Bucharest, of which more 
than 120 fell victims to the legionaries.

The commemoration ceremonies 
were followed by a public meeting 
in the Great Synagogue entitled The 
anti-Jewish Pogrom of 1941 and the 
resurgence of anti-Semitism today, 
moderated by Dr. Aurel Vainer, FJCR 
President. The speakers at this 
symposium addressed two aspects. 
On the one hand, they evoked those 
terrible days of 79 years ago, when 
legionaries arrested, tortured and shot 
Jews and attacked and destroyed 
Jewish properties and places of 
worship such as the Great Synagogue 
and the Gran Cahal, the Sephardic 
community synagogue, which was 
set on fire. On the other hand, they 
referred to the current situation, to the 
recrudescence of anti-Semitism in the 
world.

After the conclusion of the public 
meeting the painting exhibition 
Shadows from Hell was opened at 
the Museum of History and Culture in 
Romania. The authors of the paintings 
were students of the National College 
Roman Vodă in Roman, Neamţ 
county. It should be noted that the 
students of this school, like students of 
other high schools in Roman or Piatra 
Neamţ, due to the Holocaust history 
courses, know the history of the Jews 
in Romania and participate in events 
that evoke the Jewish community’s 
past in all aspects.

know, I initially came to serve this 
community for only one year, but I 
stayed here for 15 years. Receiving the 
title of Citizen of Honor renewed the old 
soul bridge between Jerusalem and 
Bucharest. I was born in Jerusalem, 
but my grandmother was born in 
Romania, and now this bridge has 
been restored and a new connection 
has been made between the Israeli 
and the Romanian nations. The bridge 
between Jerusalem and Bucharest, 
between Romania and Israel will have 
to stay solid many years from now, 
consolidated by friendship and, love, 
in order to bring light to the citizens 
of the two peoples and to dispel the 
darkness that has been lying for many 
decades before”.

the Cross of Merit of the Order of Merit  
of the Federal republic of Germany, in the rank  

of Officer, granted to Aurel Vainer, FJCr President

the laws for increasing the compensation  
of Holocaust survivors came into force

On the evening of December 18, 2019, His Excellency 
Cord Meier-Klodt, Germany’s Ambassador to Bucharest, 
handed over to Dr. Aurel Vainer, FJCR President, the 
Cross of Merit of the Order of Merit of the Federal Republic 
of Germany in the rank of Officer.

In his address, Ambassador Cord Meier-Klodt listed the 
reasons why the President of Germany granted the FJCR 
President the high distinction: “First, the tolerant, open 
and pragmatic spirit in which Dr. A. Vainer collaborated 
with German partners, always and at all levels. A second 
reason for awarding the decoration was “the exemplary 
solidarity in collaboration with other minorities in Romania” 
proved by the FJCR leader, who “worked with tenacity 
and extraordinary energy not only in favor of the main 
objectives of the Jews in Romania, but also for the general 
development of the country.

The third “and most relevant argument in favor of 
awarding the distinction” was, according to the German 
Ambassador statement, “the remarkable political courage” 
of President Aurel Vainer, manifested on the occasion of 
“repeated incidents in the recent past, in which defamatory 
remarks and controversial accusations were made – 
including by high-ranking Romanian officials – to the 

President of the country, the entire German minority or the 
past of Germany in general. 

His Excellency Cord Meier-Klodt emphasized that 
“such defamation represents a completely unacceptable 
trivialization of the greatest crime, without historical 
precedent, initiated and committed by Germany, the 
Holocaust, as well as of the suffering beyond words that it 
provoked before all to the Jewish people”.

In his speech Romanian Prime Minister Ludovic Orban 
stressed that “on the Romanian public scene Aurel Vainer 
is for all of us a model of devotion to the right causes, a 
relentless combatant against intolerance, anti-Semitism, 
racism and xenophobia, in all forms, a respected leader 
of the Jewish community in Romania. Fighting the false 
theses of the Holocaust denial, defending the rights of 
the community he represents, but also, in general, those 
of the national minorities in our country, rejecting social 
and cultural discrimination, he has made a very important 
contribution to strengthening democracy in Romania”.

Thanking for the decoration he received, President of 
FJCR said that this distinction, received by a Jew from the 
German democratic state, is “an important good sign for 
the world”.

Earlier this year, Deputy Silviu 
Vexler informed the members of the 
Jewish community, particularly the 
Holocaust survivors,  that the laws he 
initiated to increase the allowances 
received by Holocaust survivors, 
beneficiaries of Government 
Ordinance no. 105/1999 (Law no. 
189/2000) came into force.

Thus, for the persons who were 
deported to ghettos and concentration 
camps from abroad, who were 
deprived of liberty in places of 
detention or in concentration camps, 
the monthly allowance was increased 
to 700 lei (from 400 lei) for each year 
of deportation or detention. For the 

people who were refugees, expelled 
or displaced in another locality, who 
were part of the forced labor removals 
or were evacuated from their home, 
the monthly allowance was increased 
to 350 lei (from 250 lei) for each year of 
relocation, forced labor or evacuation 
from one’s home.

The persons who are survivors 
of the Death Trains will receive a 
monthly allowance of 700 lei (from 
400 lei), and the surviving spouse 
of the deceased and the spouse of 
the person murdered or executed 
for ethnic reasons or following the 
massacres against the minority 
population, if they have not remarried, 

they will receive a monthly allowance 
of 350 lei (from 200 lei). 

The increases were introduced by 
Law no. 211/2019 (published in the 
Official Monitor of Romania no. 912 
of November 12, 2019) and Law no. 
248/2019 (published in the Official 
Monitor of Romania no. 1033 of 
December 23, 2019) and entered into 
force on January 1, 2020.

 
The increases are granted 

automatically, so that the survivors of 
the Holocaust do not have to make 
any further steps, to receive the 
new amounts due together with the 
February 2020 pension.
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טקסי האזכרה לקורבנות פרעות בוקרשט

בכל שנה, היום הראשון של חנוכה 
שבו מדליקים את הנר הראשון, סמל 

תחילת החג האורים, נחגג בבית הכנסת 
ברוב שמחה ופאר. אמנם בחג חנוכה 

זה, בשנת תש"פ, בהיכל הכוראלי 
שבבוקרשט, התווסף עוד רגע חגיגי: 

בנוכחותו של נשיא רומניה, קלאוס ורנר 
יוהאניס, של ראש הממשלה לודוביק 

אורבאן ושל חברי ממשלה אחרים, של 
מרצ'ל צ'יולקו, יו"ר בית הנבחרים – 

אורחים שנוכחים פעמים רבות בחגים 
היהודיים – הענקת תואר "אזרח כבוד של 
רומניה" לרב הראשי מנחם הכהן, שכיהן 
בקהילת יהודי רומניה משך חמש-עשרה 

שנים.
לאחר הדלקת הנר הראשון של חנוכה, 

הנשיא קלאוס יוהאניס בירך את הרב 
הראשי על קבלת אזרחות הכבוד. "הוד 

קדושתך, הרב הראשי מנחם הכהן, אתה 
אחד העמודים של הרוחניות היהודית 

ברומניה ובעולם, ומגן נמרץ של זיכרון 

קורבנות השואה. היום, תוך כדי הכרה 
בזכויותיך, רומניה מעניקה לך אזרחות 

לשם כבוד!".
יו"ר בית הנבחרים, מרצ'ל צ'יולקו, 

דיבר על זכויותיו של הרב הראשי מנחם 
הכהן בפיתוח הקשרים בין רומניה לבין 

ישראל, ובדבריו התייחס גם לחיים 
הקהילתיים בארצנו: "הטקס של היום 

מוקדש להלל אישיות שאינו נהיה אזרח 
רומניה בעקבות צירוף מקרים מתאימים, 

אלא בתור תוצאה טבעית של דבקות 
כלפי ארצנו, שהוכחה לאורך הזמן", 

אמר מרצ'ל צ'יולקו ומסר את תעודת 
האזרחות לשם כבוד של רומניה למנחם 

הכהן, בצירוף המסר "חג חנוכה שמח לכל 
הנוכחים".

השיר ששרים בחנוכה מדבר על סילוק 
החושך, אמר הרב מנחם הכהן בנאום 
ההודיה שלו. הוא בא לרומניה אחרי 

השואה והצליח לסלק את החושך שאיים 
על הקהילה היהודית. הייתה לו הזדמנות 

להכיר את היהודים ואת הרומנים 
ולהיווכח עד כמה העם הרומני הוא יוצא 

דופן.
ראש ממשלת רומניה, לודוביק 

אורבאן, נזכר במגעים שלו עם ִמנהגי 
היהודים ותרבותם ברומניה. "באתי מתוך 
כבוד והערכה כלפי ההיסטוריה, התרבות 
והאמונה של היהודים שחיו, חיים ויחיו 
ברומניה. פעמים רבות אנחנו מצטערים 
על כך שיהודים כה רבים היו מוכרחים 
לעזוב את רומניה. אני יודע שבישראל 

ישנם הרבה מאוד יהודים שמקורם אצלנו. 
אנחנו מחכים להם כל הזמן בשמחה 

שיגיעו גם הביתה. חושב שהעושר קיים 
ברב-גוניות. חג חנוכה שמח!" 

יו"ר קהילת יהודי בוקרשט, המהנדס 
פאול שווארץ, יצר קשר בין נס החנוכה 
לבין המהפכה הרומנית מלפני שלושים 
שנה. הדובר תיאר בקצרה את תולדות 

החנוכה וציין כי מאבק המכבים, שנמשך 
שלוש שנים, היה לא רק מאבק להצלה 

פיזית אלא גם רוחנית.
הרב הראשי מנחם הכהן אמר 

בהצהרה מיועדת לעיתון "המציאות 
היהודית" בלבד: "הייתי מרוגש מאוד 

מפני שכפי שאתם יודעים בהתחלה באתי 
לשרת את הקהילה הזאת לשנה אחת 

בלבד, אמנם נשארתי כאן שתים עשרה 
שנים. קבלת התואר אזרח לשם כבוד 
חידשה את הגשר הרוחני בין ירושלים 

לבין בוקרשט. 
"נולדתי בירושלים, אמנם סבתי 

נולדה ברומניה, ועכשיו הגשר הזה נבנה 
מחדש ונוצר קשר חדש בין האומה 

הישראלית לאומה הרומנית. הגשר בין 
ירושלים לבוקרשט, בין רומניה לישראל, 

יצטרך להישאר שנים רבות בעתיד, 
מוחזק על ידי ידידות ועל ידי אהבה על 

מנת שיביא אור לאזרחי שני העמים ועל 
מנת לפזר את החושך שהשתלט לפני 

עשרות רבות של שנים". 

zicedid ze`ivnd
 ד' טבת תש"פ - ה' שבט תש"פ  כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

סילביו וכסלר: חנוכה תש"פ – יום מיוחד בבוקרשט
נכנסו בתוקף 

החוקים להעלאת 
הקצבאות של 
ניצולי השואה

בתחילת השנה הזאת, חבר 
הפרלמנט סילביו וכסלר הודיע לחברי 

הקהילה היהודית, במיוחד לניצולי 
השואה שנכנסו לתוקף החוקים שהוא 

יזם להעלאת הקצבאות שמקבלים 
ניצולי השואה, כי הם זכאים של 

החלטת הממשלה מספר 105/1999  
(חוק מספר 189/2000).

כך, בשביל האנשים שגורשו 
לגיטאות ולמחנות ריכוז בחוץ לארץ 
או הוחזקו במאסר במקומות מאסר 
או במחנות ריכוז, הקצבה החודשית 

הועלתה ל-700 לאי (במקום 400 לאי) 
עבור כל שנת גירוש או מאסר. בשביל 

האנשים שהיו פליטים, מגורשים מן 
הארץ, או שהועברו בניגוד לרצונם 

ליישוב אחר, היו בפלוגות עבודות פרך 
או סולקו מביתם, הקצבה החודשית 

הועלתה ל-350 לאי (במקום 250 לאי) 
עבור כל שנת עקירה, עבודת פרך, 

או סילוק מן הבית הפרטי של עצמו. 
אנשים ניצולי רכבות המוות יקבלו 

קצבה חודשית של 700 לאי (במקום 
400 לאי) ובן הזוג של הנפטר, שנשאר 

בחיים, והבעל או האישה של מי שנרצח 
או הוצא להורג מסיבות לאומניות 
או בעקבות רציחות המיועדות נגד 
אוכלוסיות בני מיעוטים, אם לא 

התחתן אחרי זה, יקבל קצבה חודשית 
של 350 לאי (במקום 200 לאי). 

העלאות הוכנסו באמצעות החוק 
מספר 211/2019 (שפורסם בעלון 

הרשמי של רומניה, מספר 912 מתאריך 
12 בנובמבר 2019) ובאמצעות החוק 

מספר 248/2019 (שפורסם בעלון 
הרשמי  של רומניה, מספר 1033 

מתאריך 23 בדצמבר 2019) ונכנסו 
בתוקף בתאריך 1 בינואר 2020.

העלות מוענקת בצורה אוטומטית, 
כך שניצולי השואה אינם צריכים 

להגיש פניות נוספות, והם אמורים 
לקבל את הסכומים החדשים המגיעים 

להם יחד עם הִגמלה לחודש פברואר 
.2020

צלב ההצטיינות בדרגת קצין של אות ההצטיינות של הרפובליקה 
הפדרלית גרמניה, מוענק ליו"ר אאורל ויינר

בערב ה-18 בדצמבר, הוד מעלתו קורד מאייר-קלודט, 
שגריר גרמניה בבוקרשט, מסר ליו"ר הפדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה, ד"ר אאורל ויינר, את צלב ההצטיינות 
בדרגת קצין של אות ההצטיינות של הרפובליקה הפדרלית 

גרמניה".
בנאומו, השגריר קורד מאייר-קלודט ציין את הסיבות 

להענקת האות הבכיר מטעם ראש הממשלה ליו"ר הפדרציה: 
"קודם כול, רוח הסובלנות, הפתיחות והפרגמטיות שבה ד"ר 

אאורל ויינר שיתף פעולה עם המשתתפים הגרמניים תמיד ובכל 
רמה".

הסיבה השנייה להענקת האות הייתה "הסולידריות למופת 
בשיתוף הפעולה עם בני מיעוטים אחרים שברומניה שהוכיח 
ראש הפדרציה, שעבד בעקשנות ובכוח יוצא מן הכלל לא רק 

לטובת היעדים העיקריים של היהודים מרומניה אלא גם למען 
פיתוחה הכללי של הארץ".

הסיבה השלישית "והנימוק הרלוונטי ביותר למען הענקת 
האות" היה בהתאם להצהרתו של השגריר הגרמני "האומץ 
הפוליטי הניכר" של היו"ר אאורל ויינר, שקיבל ביטוי לרגל 

"אירועים חוזרים בעבר החדש, בהם נעשו הערות של השמדה 
והאשמות פולמוסיות – גם מאת אישים רומניים רשמיים בעלי 

דרגה בכירה – לנשיא רומניה, לכל המיעוט הגרמני ולעברה של 
גרמניה בכלל". הוד מעלתו השגריר קורד מאייר-קלודט הדגיש 
"שסוג זה של השמדות מהווה בנליזציה, לגמרי בלתי מקובלת, 

של מעשה הרצח הגדול ביותר, ללא תקדים היסטורי שיזמה 
ועשתה גרמניה – השואה – ואכן של הסבל שמעבר לביטויים 

שגרמה קודם כל לעם היהודי".
בנאומו, ראש ממשלת רומניה, לודוביק אורבאן, הדגיש 

"שאאורל ויינר הוא בשביל כולנו, שנמצאים על הבמה 
הציבורית הרומנית, דוגמא של נאמנות לגורמים הנכונים, 

לוחם ללא מנוחה נגד חוסר הסובלנות, האנטישמיות, הגזענות 
ושנאת הזרים בכל צורותיהם, מנהיג מכובד של הקהילה 

היהודית מרומניה. תוך כדי מאבק נגד הדעות המזויפות של 
הכחשת השואה, תוך כדי הגנה על זכויותיה של הקהילה שהוא 
מייצג, ושל בני המיעוטים שבארצנו, תוך כדי דחיית האפליות 

החברתיות והתרבותיות. כבודו, הייתה לו תרומה חשובה מאוד 
לחיזוק הדמוקרטיה ברומניה". 

בדברי תודה על האות שקיבל, יו"ר הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה אמר שהאות הזה, שקיבל יהודי מהמדינה 
הגרמנית הדמוקרטית, הוא "סימן טוב וחשוב לעולם כולו". 

טקסי האזכרה מאורגנים על ידי 
הפדרציה של הקהילות היהודיות 

מרומניה – דת משה, המרכז לחקר 
תולדות יהודי רומניה ע"ש "וילהלם 

פילדרמן", המוזיאון להיסטוריה ותרבות 
של יהודי רומניה על שם "פרופ' ניקולאי 

קז'אל", אגודת היהודים הרומניים 
קורבנות השואה, בשותפות המכון 

הלאומי לחקר השואה ברומניה ע"ש 
"אלי ויזל", קהילת יהודי בוקרשט, מרכז 

ג'וינט רומניה וקרן "קאריטאס". ב-21 
בינואר השנה הייתה סדרת אירועים 

שהוקדשה לאזכרת פרעות בוקרשט מ-21 
בינואר 1941. כך, ליד האנדרטה של 

השואה שבכיכר אלכסנדרו שפרן שליד 
בית הכנסת הגדול שבבוקרשט, התקיים 

טקס דתי אותו ניהל הרב הראשי של 
הפדרציה, רפאל שפר. בנאומים קצרים, 

דוברים אחדים הזכירו את הטרגדיה של 
יהודי בוקרשט, כשיותר מ-120 מהם 

נפלו קורבן לליגיונרים.
אחרי טקסי האזכרה התקיימה 

אסיפה ציבורית בבית הכנסת הגדול, 
שכותרתה: "פרעות 1941 נגד היהודים 

ותחייתה של האנטישמיות היום". יו"ר 
האסיפה היה יו"ר הפדרציה, ד"ר אאורל 

ויינר. דוברי הכנס דנו בשני היבטים: 
מחד גיסא הם דנו בימים הנוראים 

לפני 79 שנים, כאשר הליגיונרים עצרו, 
עינו וירו ביהודים, תקפו והרסו נכסים 
יהודיים ובתי תפילה כמו בית הכנסת 

הגדול ובית הכנסת הספרדי הגדול "קהל 
גראנדי", שנשרף. מאידך גיסא, הם 

התייחסו למצב הנוכחי לתחייתה והרעתה 
של האנטישמיות בעולם.

אחרי תום האסיפה הציבורית, 
במוזיאון להיסטוריה ותרבות שברומניה 

נערך טקס הפתיחה של תערוכת הציורים: 
"צלילים מהגיהנום". את התמונות ציירו 
תלמידים של המכללה הלאומית על שם 
"רומן וודא" שבעיר רומן, מחוז ניאמץ. 

ניתן לציין שתלמידי בית הספר הזה, כמו 
של בתי ספר תיכון אחרים שבערים רומן 

ופיאטרה ניאמץ, מכירים את תולדות 
יהודי רומניה הודות לשיעורים על 

תולדות השואה והם משתתפים באירועי 
אזכרה לָעָברה של הקהילה היהודית לפי 

כל היבטיה.
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Hag Hanuca 
Sameah!”, a mai 

spus Klaus Iohannis şi a aprins prima 
lumânare de Hanuca, alături de Mare-
le Rabin Menachem Hacohen. 

După acest moment, preşedintele 
Vainer a explicat modalitatea aprin-
derii lumânărilor şi discuţiile care au 
existat pe acest subiect.

„Este un privilegiu să înmânez 
Marelui Rabin această diplomă”

Prezent la eveniment, preşedintele 
Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, 
a vorbit  despre meritele Marelui Ra-
bin Menachem Hacohen în dezvolta-
rea relaţiei dintre România şi Israel, 
dar şi a vieţii comunitare evreieşti din 
ţara noastră: „Consider că este un pri-
vilegiu să îi înmânez Eminenţei Sale 
Marele Rabin Menachem Hacohen 
Cetăţenia de Onoare pentru servicii 
deosebite aduse ţării şi naţiunii noas-
tre. 

Solemnitatea acestei ceremonii 
este accentuată de organizarea ei 
aici, în Templul Coral, monument im-
punător şi loc simbolic pentru conti-
nuitatea istoriei zbuciumate a istoriei 
evreilor din România, dar şi de aprin-
derea luminii de Hanuca.

În acest context deosebit, eveni-
mentul de astăzi devine un prilej de 
reflecţie asupra biografiei unei per-
sonalităţi marcante. Pe lângă calita-
tea de rabin al marinei militare şi de 
şef-rabin al comunităţilor agricole şi 
al principalei organizaţii sindicale is-
raeliene, Eminenţa Sa a desfăşurat o 
bogată şi îndelungată activitate po-
litică, fiind membru al Parlamentului 
Statului Israel în mai multe legisla-
turi.

Începând din anul 1994, în calita-
tea sa de conducător spiritual al co-
munităţilor evreieşti din ţara noastră 
şi în cea de Mare Rabin al României, 
în perioada 1997-2011, Eminenţa Sa 
şi-a pus amprenta inconfundabilă nu 
doar asupra vieţii comunităţii evre-
ieşti, ci şi asupra relaţiilor dintre Ro-
mânia şi Israel. A fost în mod constant 
un promotor al memoriei şi culturii 
evreieşti din România şi al bunelor re-
laţii dintre statul român şi comunitatea 
evreiască. 

Ceremonia de astăzi, la care sunt 
onorat să iau parte, este dedicată 
omagierii unei personalităţi care nu 
devine cetăţean român ca urmare a 
unui concurs de împrejurări favorabil, 
ci ca o consecinţă firească a unui ata-
şament faţă de ţara noastră, dovedit 
în decursul timpului”, a mai spus Mar-
cel Ciolacu şi i-a înmânat certificatul 
de Cetăţean de Onoare al României 
lui Menachem Hacohen, alături de 
mesajul Hag Hanuca Sameah pentru 
toţi cei prezenţi.

„Am îndepărtat întunericul”
Cântecul care se intonează de Ha-

nuca vorbeşte despre îndepărtarea 
întunericului, a arătat în discursul său 
de mulţumire Marele Rabin Mena-
chem Hacohen. El a venit în România  
după Holocaust şi a reuşit să înde-
părteze întunericul ce ameninţa co-
munitatea evreilor. A avut prilejul să-i 
cunoască şi pe evrei, şi pe români, şi 
a constatat că poporul român este ex-
traordinar. Marele Rabin a amintit dis-
putele în jurul aprinderii lumânărilor şi 
a explicat că acest sistem, cu aprinde-
rea primei lumânări, apoi a celei de-a 
doua şi aşa mai departe înseamnă că 
mergem din lumină în lumină,  până 
la lumina mare a tuturor lumânărilor. 
Este un răspuns venit din cer. 

Menachem Hacohen a vorbit şi 
despre sentimentele de dragoste faţă 
de poporul român. „Iubesc poporul 
român şi acest sentiment va dăinui”, 
a spus el, pronunţându-se pentru ar-
monia dintre români şi evrei. Marele 
Rabin a atras atenţia asupra nume-
roaselor pericole ale lumii moderne 
şi a arătat că mai sunt multe întrebări 
la care nu avem încă răspuns. La în-
cheierea cuvântului, el a mulţumit au-
torităţilor române care l-au onorat şi a 
vorbit despre excelentele relaţii dintre 
România şi Israel. Prin această diplo-
mă, a afirmat Menachem Hacohen, 
„preşedintele Camerei Deputaţilor nu 
m-a onorat numai pe mine, ci şi pe toţi 
românii din  Israel”. Marele Rabin nu a 
uitat să menţioneze nici prietenia care 
l-a legat de şef-rabinul Moses Rosen, 
de prof. Nicolae Cajal şi de dr. Aurel 
Vainer, cu care a petrecut mulţi ani îm-
preună. El a urat tuturor participanţilor 
din Templul Coral sărbători fericite! 

Preşedintele FCER a mulţumit Ma-
relui Rabin pentru întreaga lui activi-
tate.

„Apreciez sincer contribuţia 
evreilor la istoria modernă  

a României” 
Invitat să vorbească, prim-minis-

trul României, Ludovic Orban, şi-a 
amintit de primele contacte cu obice-
iurile şi cultura evreilor din România: 
„Am venit din respect şi preţuire pen-
tru istoria, cultura şi credinţa evreilor 
care au trăit, trăiesc şi vor trăi în Ro-
mânia. Sunt destul de familiarizat cu 
Templul, pentru că în tinereţe am avut 
un prieten foarte bun, Ramiro Junger. 
El cânta la clape, iar eu cântam la chi-
tară. Bunicul prietenului meu din ado-
lescenţă era şeful comunităţii evreilor 
din Braşov. Mergeam destul de des la 
comunitate, unde am interacţionat cu 
oamenii, dar şi cu un produs specific, 
vinul Carmel, care, de altfel, a fost 

de mare folos când am făcut primele 
noastre înregistrări la radio.

De multe ori regretăm faptul că 
atât de mulţi au fost nevoiţi să plece 
din România. Când mergi în multe lo-
calităţi din ţară, de la Sighet, la Doro-
hoi, Botoşani, vezi civilizaţia născută 
în mare parte prin munca şi pricepe-
rea evreilor din România. Ştiu că în Is-
rael sunt foarte mulţi evrei originari de 
la noi. Îi aşteptăm oricând cu bucurie 
să treacă şi pe acasă.

Cred că bogăţia stă în diversita-
te. Şi vă spun acum un lucru perso-
nal despre domnul preşedinte Aurel 
Vainer. Întotdeauna am apreciat la 
Domnia Sa lucruri pe care le întâlneşti 
foarte greu, mai ales în Parlamentul 
României: bun-simţ, bunătate, diplo-
maţie, dorinţa de a căuta înţelegerea 
şi evitarea oricărui conflict”, a spus 
Ludovic Orban şi a urat tuturor Hag 
Hanuca Sameah! 

În  încheierea primei părţi a cere-
moniilor, dr. Aurel Vainer a mulţumit 
invitaţilor, oamenilor politici, în special 
preşedintelui României pentru că au 
participat la acest moment solemn.

O luptă de supravieţuire  
fizică şi spirituală

Sărbătoarea de Hanuca a continu-
at cu cuvintele rostite de preşedintele 
CEB, ing. Paul Schwartz, care a făcut 
o legătură între miracolul de Hanuca 
şi revoluţia română din urmă cu 30 de 
ani. Vorbitorul a făcut o scurtă trecere 
în revistă a istoriei Hanucăi şi a arătat 

că lupta Macabeilor, care a durat trei 
ani, a fost o luptă pentru supravieţui-
re nu numai fizică, ci şi spirituală. El 
l-a citat pe unul dintre fondatorii Isra-
elului, David ben Gurion, care a spus 
că pentru a fi optimist trebuie să crezi 
în miracole şi a urat celor prezenţi 
Hag Hanuca Sameah şi Sărbători 
fericite!

Păstrarea identităţii  
versus globalizare

Miza momentului Hanuca a fost 
păstrarea identităţii faţă de tendinţele 
de globalizare care se manifestau prin 
impunerea elenismului, a subliniat în 
cuvântul său prim-rabinul FCER, Ra-
fael Shaffer. Constatăm astăzi aceeaşi 
situaţie, când lumea se uniformizează 
şi se manelizează. Ca să ne opunem 
acestui curent, toţi trebuie să ne păs-
trăm identitatea şi acest lucru îl facem 
de Hanuca, a conchis vorbitorul.

Momentele artistice ale serii au 
conferit  acestei sărbători atmosfera ti-
pică de veselie. Au apărut în faţa publi-
cului Corul de copii al JCC, Bucharest 
Klezmer Band, unde celor trei soliste 
Carmen, Arabela şi Geni li s-a alăturat 
şi Maia Morgenstern, Corul Templului 
Coral, trupa de dansuri israeliene Hora 
şi, pentru prima dată în Templul Coral, 
trupa de dansuri israeliene Haverim, 
grupul Israel şi corul Hazamir.

Ca în fiecare an, copiii au primit 
Hanucagelt, iar adulţii – gustoasele 
gogoşi pregătite de maeştrii de la bu-
cătăria Băluş a Căminului „Rosen“.

Hanuca 5780 – O zi specială la Bucureşti
(Urmare din pag. 3)

Sărbătoarea Luminii  
la Sinagoga Ba’al şem tov

de Hanuca. Vor-
bitorul a arătat 

că, deşi miracole au mai existat în is-
toria poporului evreu, Hanuca este „o 
sărbătoare a minunii în sine”, una care 
poate fi considerată perenă. „Hanuca 
este o sărbătoare a minunilor care se 
pot întâlni şi astăzi, a minunii în care 
poporul evreu, şi atunci şi acum, nu şi-a 
pierdut niciodată speranţa. Libertatea 
a venit atunci când părea o iluzie”, a 
conchis Eduard Kupferberg, amintind 
scrierile istoricului Flavius Josephus. 
Referindu-se la actualitate, liderul 
F.C.E.R.-C.M. a vorbit despre semnifi-
caţia zilei de 22 decembrie, o dată-sim-
bol pentru România. De asemenea, el 
a amintit că Parlamentul României i-a 
conferit titlul de Cetăţean de Onoare 
Marelui Rabin Menachem Hacohen, 
pentru servicii deosebite aduse ţării şi 
naţiunii române, această acţiune în-
scriindu-se în registrul unor „minuni ale  
prezentului”. 

În încheiere, o serie de momente 
artistice au fost prezentate de prof. 
Florin Blănaru, de la Liceul de Arte 
Plastice „Victor Brauner” din Piatra 

Neamţ, şi de eleva sa, Inge Olteanu, 
care a oferit asistenţei un miniconcert 
de vioară. De asemenea, actriţa Lo-
redana Grigoriu, de la Teatrul Tinere-
tului din Piatra Neamţ, a rostit un mo-
nolog comic având ca temă minunile 
contemporane. 

Alegeri la C.E. Piatra Neamţ
Festivitatea sărbătorii de Hanu-

ca a fost urmată de desfăşurarea 
la termen a alegerilor pentru func-
ţiile de preşedinte, vicepreşedinte 
şi desemnarea membrilor Comite-
tului Comunităţii Evreilor din Pia-
tra Neamţ. Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România a fost repre-
zentată de secretarul general Edu-
ard Kupferberg. 

După numărătoarea voturilor şi 
validarea rezultatelor finale, Emil 
Nadler a obţinut un nou mandat de 
preşedinte, Marcel Grinberg a fost 
reconfirmat ca vicepreşedinte, iar 
Comitetul este format din Emanuel 
Nadler, Mariana Leibovici, Duţu Lei-
bovici şi Marcel Grinberg. 

(Urmare din pag. 9)

O. Bănescu (stg.), L. Orban, K. Iohannis, S. Vexler şi R. Schorr
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Un roman despre prietenie
„Simetria dorinţelor” este semnat 

de Eshkol Nevo, considerat cel mai 
bun scriitor israelian al generaţiei ac-
tuale. Romanele lui au fost traduse în 
zeci de limbi, iar Editura Humanitas i-a 
tradus mai multe volume. Actuala tăl-
măcire, semnată de Ioana Petridean, 
este, în ordine cronologică, al doilea 
roman scris de autorul israelian, a spus 
Denisa Comănescu, directorul gene-
ral al editurii. Prezent la lansare, E.S. 
David Saranga, ambasadorul Israe-

lului la Bu-
cureşti, şi-a 
exprimat sa-
tisfacţia că 
Nevo a ve-
nit din nou 
în România 
şi a mulţu-
mit editurii 
că aduce în 
ţară literatu-
ră israeliană 
contempo -
rană.

Este o 
carte despre 
p r i e t e n i e , 

dragoste, trădare, iertare, a scos în 
evidenţă jurnalistul Cătălin Striblea. O 
prietenie între patru oameni, dar nu o 
prietenie perfectă, şi în acest context 
scriitorul pune o serie de întrebări – în 
ce măsură se poate ajunge la limita-
rea prieteniei şi de ce, cât poţi să susţii 

această relaţie şi cât poţi să ierţi când 
unul dintre prieteni te trădează. Este o 
carte care reflectă viaţa adevărată, în 
care oamenii nu sunt perfecţi, iar rela-
ţiile sunt nuanţate, cu lumini şi umbre. 
Vorbitorul a subliniat şi un alt aspect 
relevant al cărţii: cum poate politica 
să influenţeze viaţa şi creaţia autoru-
lui, respectiv a eroilor săi. Jurnalistul 
Marius Constantinescu a remarcat, 
la rândul lui, apropierea de realitate a 
vieţii celor patru eroi ai cărţii.

Eshkol Nevo a apreciat că „Sime-
tria dorinţelor”, scris în 2005, ocupă 
un loc deosebit în creaţia sa. Tema 
principală este prietenia şi ea răspun-
de la mai multe întrebări, pe care fie-
care poate să şi le pună: de ce alegi 
pe unul sau pe altul ca prieten, în ce 
măsură putem accepta schimbarea 
de atitudine a acestuia şi, mai ales, ce 
nu i se poate ierta unui prieten. Scrii-
torul a recunoscut că se simte foarte 
apropiat de personajele din carte şi 
este singura lui creaţie la care se gân-
deşte să scrie o continuare. Aceasta, 
şi la rugămintea cititorilor, foarte mulţi 
tineri, care, la diferitele lui întâlniri cu 
cititorii, chiar când este vorba de alte 
volume ale lui, pun întrebări legate de 
„Simetria dorinţelor” şi îi spun cât de 
apropiat este subiectul de sufletul lor. 

„Deborah” – o carte  
care te doare la lectură

Scriitorul Cătălin Mihuleac are cu-
rajul să abordeze în cărţile lui teme 

considerate 
chiar şi as-
tăzi sensibi-
le pentru o 
mare parte 
a societăţii 
româneşti , 
cum este 
Holocaus -
tul. Aşa a 
fost volumul 
„ A m e r i c a 
de peste 
p o g r o m ” , 
în care a 
descris Po-
gromul de 

la Iaşi. Acum, cu romanul „Deborah”, 
revine la acest subiect, dar pe un pa-
lier mai larg, punând în centrul roma-
nului deportările în Transnistria, soar-
ta cruntă a evreilor, dar şi comporta-
mentul autorităţilor române, lipsa de 
umanism, corupţia, până la cele mai 
înalte niveluri. Nota originală a cărţii 
este dată de stilul în care este scrisă, 
prin filtrul umorului. Potrivit scriitorului 
Radu Paraschivescu, numai revolu-
ţia a făcut posibilă scrierea unor cărţi 
precum cea a lui Mihuleac. „Deborah 
este o creaţie originală, sinceră, iar 
scriitorul nu ia nici un fel de precau-
ţii. El abordează o temă gravă, dar 
cu umor. Este o carte care te doare 
la lectură! Ea ilustrează un veac de 
suferinţe ale evreilor, în care Debo-
rah este o supravieţuitoare”. Cartea, a 
mai spus Radu Paraschivescu, îl con-
firmă pe Cătălin Mihuleac drept un lup 
singuratic.

Pentru criticul Tania Radu întreba-
rea a fost dacă se poate scrie despre 
Holocaust astfel, cu un umor vecin 
cu sarcasmul. Sursa se regăseşte în 

umorul prozatorului moldovean. Mihu-
leac este singur în formula lui. Prin-
tre rândurile cărţii se strecoară şi o 
cantitate uriaşă de înţelegere pentru 
noi, oamenii, fiinţe ale compromisului. 
Dar oare până unde putem merge cu 
luciditatea noastră, cu dezinhibarea 
noastră, se întreabă vorbitoarea, care 
a conchis că este o carte frumoasă şi, 
deşi sarcastică, are multe pagini emo-
ţionante.

Cătălin Mihuleac a subliniat că 
„Deborah” este un personaj real, cu 
care s-a întâlnit şi care i-a făcut măr-
turisiri. El a recunoscut că nu va con-
tinua cu astfel de subiecte, deoarece 
îi provoacă prea mare suferinţă, dar 
este convins că asemenea cărţi ar 
ajuta la combaterea antisemitismului.

EVA GALAMBOS

În urmă cu două decenii lucram ca redactor la Roma-
nian  Business Journal, primul săptămânal economic ro-
mânesc publicat în limba engleză după 1989 şi, în acest 
context, am realizat numeroase reportaje şi interviuri la 
Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR). L-am 
cunoscut atunci pe preşedintele Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România (FCER), Aurel Vainer, în calitatea 
sa de vicepreşedinte al CCIR. 

Îmi amintesc şi acum, cu mare plăcere, că am fost invi-
tat de Domnia Sa la un forum intern de dezbateri al CCIR, 
unde mi-am exprimat opiniile ca jurnalist şi participant la 
evenimente de amploare din zona de business. Am apre-
ciat întotdeauna înţelepciunea şi moderaţia acestui lider 
al instituţiilor menţionate. Peste ani, l-am vizitat în biroul 
său, după ce devenise preşedinte al F.C.E.R., am făcut 
un interviu pentru Clubul Presei Transatlantice  şi am de-
pănat amintiri din perioada în care ne-am cunoscut. Cum 
trecusem printr-o tragedie de familie, mi-a mărturisit că şi 
Domnia Sa avusese o experienţă tragică asemănătoare 

şi acest subiect sensibil pentru amândoi ne-a apropiat 
foarte mult.

Am aflat cu bucurie jurnalistică şi umană, din revista 
Realitatea evreiască, despre faptul că recent i-a fost în-
mânată de către ambasadorul Cord Meier-Klodt decora-
ţia Crucea de Merit în rang de Ofiţer a Ordinului de Merit 
al Republicii Federale Germania.  

Cu ocazia zilei sale de naştere din 10 ianuarie 2020, 
îi urez un respectuos şi cald „La Mulţi Ani” acestui – aşa 
cum spunea o înaltă oficialitate românească – „om speci-
al, care este Aurel Vainer”. 

Experienţa, discreţia şi înţelepciunea acestei perso-
nalităţi contemporane îl fac iubit şi preţuit atât în cadrul 
F.C.E.R., al societăţii româneşti, cât şi pe alte meridiane. 

Încă o dată, iubite domnule preşedinte Aurel Vai-
ner, mai mulţi jurnalişti care v-au cunoscut vă urează  
„La Mulţi Ani”! 

IOAN IACOB

d o u ă  l a n s ă r i  d e  c a r t e  l a  L i b r ă r i a  H u m a n i t a s

un factor 
de decizii  

„sub acoperire”
În Iaşii de dinaintea Primului 

Război Mondial, se impunea aten-
ţiei celor cu băgare de seamă la 
mişcările din lumea presei locale 
un personaj intrat recent în branşă,  
căruia i se zicea Hidalgo. Revista 
„Versuri şi proză”, apărută aici în 
toamna lui 1911, devenită curând 
competitiv portstindard al simbo-
lismului, făcea loc în paginile sale 
unui portret grafic al proaspătului 
intrat în echipa redacţională, aşa 
cum îl vedea Iser, prezent în capi-
tala moldavă cu o expoziţie perso-
nală. 

Hidalgo prindea din zbor invi-
taţia ieşirii la scenă deschisă şi, în 
fraze bine simţite, punea în eviden-
ţă iscusinţa originală a pictorului. 
Într-un elan de solidaritate artistică, 
el dădea expresie propriilor aspira-
ţii de promovare a unui înalt ideal 
creator. Era un fel de a veni în în-
tâmpinarea curiozităţii acelui public 
dornic să identifice cine se ascun-
dea sub misteriosul pseudonim. 

Fără a pune în circulaţie doar 
principii abstracte, literatul furniza 
număr de număr pagini preponde-
rent fantezist-des criptive ca probe 

de nobilă sensibilitate. O sensibili-
tate hrănită de exigenţele unei cul-
turi la curent cu cele mai avansate 
orientări spirituale generate în plan 
european. Târziu, efectiv în pragul 
declanşării conflictului militar care 
avea să întrerupă, după trei ani şi 
ceva, prestigiosul parcurs al revis-
tei „Versuri şi proză”, se dovedea 
că Hidalgo se numea Alfred Hefter, 
destinat unei cariere jurnalistice 
eminente.

GEO ŞERBAN

Mozaic

În nici o lună de zile, Librăria Humanitas ne-a invitat la două 
lansări de carte cu tematică evreiască. Volumele se situează pe 
lungimi de undă diferite, atât ca autori, cât şi ca tematică, ilus-
trând interesul manifestat de editură pentru o mare varietate de 
subiecte, în acest caz, din lumea evreiască.

Aurel Vainer, omul european, omul universal
Primim la redacţie

Albert Kupferberg, un nume de mare rezonanţă
Răsfoind, ca de obicei, cu foar-

te mare atenţie revista „Realitatea 
evreiască”, m-am oprit la pagina 4 
a numărului nr. 550-551, unde la ru-
brica Felicitări pentru aniversaţii lu-
nii ianuarie, alături de preşedintele 
Federaţiei, dr. Aurel Vainer, apare şi 
ing. Albert Kupferberg, apreciat de 
toţi cei cu care lucrează, născut într-o 
zi istorică pentru poporul român: 24 
ianuarie. 

El are un loc aparte în sufletul 
meu. La sfârşitul anului 1999, comu-
nitatea tecuceană a rămas fără pre-
şedinte. După mai multe evaluări ale 
persoanelor care ar fi putut să con-
ducă destinele comunităţii, modes-
tă, dar plină de încărcătură istorică, 
funcţia de preşedinte fiind anterior 
deţinută de mari personalităţi (indus-

triaşul Max Segal, ajuns vicepreşe-
dinte al industriaşilor din România, 
doctorul Mayer Mandel, avocatul 
Iancu Scorţaru şi mulţi alţii), am ac-
ceptat această propunere. Atunci, la 
conducerea Federaţiei se afla acad. 
prof. Nicolae Cajal şi secretar gene-
ral era av. Iulian Sorin. La alegeri, din 
partea FCER, au sosit la Tecuci, ing. 
Teodor Vexler, atunci consilier pentru 
cultură al preşedintelui, şi ing. Albert  
Kupferberg, atunci inspector general.  
Am apreciat discursul regretatului 
Teodor Vexler, un mare cunoscător 
şi cercetător în istorie, precum şi bu-
nătatea şi delicateţea omului Albert 
Kupferberg. Fiind nou, orice proble-
mă aveam, o adresam secretarului 
general care, cu mult calm, o analiza 
şi găsea imediat rezolvare. La rândul 

său, Albert Kupferberg, partizanul in-
troducerii noului în comunităţi, ne-a 
sprijinit pentru modernizarea siste-
mului de încălzire de la sediul Comu-
nităţii, operaţiune realizată cu sprijinul 
FCER şi al unor sponsori.

De-a lungul anilor, Federaţia s-a 
lovit de multe modificări, transformări 
în comunităţi, schimbări de forme şi 
denumiri, la care ing. Albert Kupfer-
berg a găsit, cu mult calm şi mai ales 
cu profesionalism, rezolvările cele 
mai corecte. Sunt doar câteva trăsă-
turi dintr-un modest portret al sărbă-
toritului acestei luni. 

La mulţi ani, alături de cei dragi şi, 
mai ales, multă, multă, sănătate!

Unul dintre preşedinţii de comuni-
tate instalaţi de dvs.

AIZIC IANCU
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Printr-o ordonanţă executivă, pre-
şedintele american Donald Trump a 
extins apărarea drepturilor civile şi 
asupra evreilor americani, definind 
iudaismul drept rasă sau naţionali-
tate, nu numai religie. Era nevoie de 
această precizare, au afirmat o serie 
de jurişti, deoarece articolul 6 al Le-
gii Drepturilor Civile nu se referă la 
religie, ci numai la rasă, naţionalitate 
sau origine etnică. În acelaşi timp, 
Trump a lărgit şi definiţia antisemitis-
mului, pentru a include şi manifestări 
de antiisraelism. El ar fi  solicitat chiar 
adoptarea definiţiei de lucru a antise-
mitismului, stabilită de IHRA.

 Măsurile au fost cerute de multă 
vreme de Kenneth L. Marcus, şeful 
Biroului Departamentului de Educa-

ţie pentru Drepturi Civile, care inves-
tighează unele dintre universităţile 
americane de elită, acuzate de anti-
semitism. Chiar înaintea ordonanţei, 
Marcus a definit iudaismul ca naţiona-
litate, la fel ca în cazul italienilor sau 
polonezilor, aceasta pentru a întări 
o campanie împotriva a ceea ce el 
consideră un antisemitism violent în 
învăţământul superior. El a iniţiat la 
Universitatea din Pennsylvania şi la 
Stanford investigaţii pe baza „naţiona-
lităţii” pentru a determina dacă tineri 
care corespundeau din toate punctele 
de vedere cerinţelor universităţilor au 
fost respinşi deoarece erau evrei.

La ceremonia de semnare a ordo-
nanţei, preşedintele Trump a afirmat: 
„Este mesajul  nostru către universi-

tăţi: dacă doriţi să acceptaţi imensa 
cantitate de dolari federali pe care o 
primiţi în fiecare an, trebuie să respin-
geţi antisemitismul”.

Măsura a fost criticată de o serie 
de militanţi pentru drepturile omului 
şi libertăţi, care au afirmat că se în-
cearcă stoparea unor critici la adresa 
Israelului. De asemenea, multe cer-
curi americane nu sunt de acord nici 
cu definiţia antisemitismului dată de 
IHRA, de aceea nici nu a fost până 
acum preluată.

EVA GALAMBOS

din Bucureşti. Tot în acest an publică 
studiul „Poezia lui Eminescu”. 

În 1933 publică un mic studiu, care 
va deveni unul de referinţă în biblio-
grafia studiilor despre Hegel, intitulat 
„Influenţa lui Hegel în cultura româ-
nă”. În 1934 îi apar două volume: 
„Estetica” şi „Opera de artă”.  Îşi adu-
nă articolele de estetică publicate  în 
antologia „Filosofie şi poezie” (1937). 
„Arta prozatorilor români” este publi-
cată în 1941, iar în 1945 vede lumina 
tiparului „Istoria literaturii române mo-
derne”, realizată în colaborare cu Şer-
ban Cioculescu şi Vladimir Streinu. În 
1945 devine director al Teatrului Naţi-
onal, iar între 1946-1947 este amba-
sador al României la Belgrad.  

Dar parcursul evoluţiei sale va 
cunoaşte şi o perioadă întunecată: 
în 1947 este scos de la Catedra de 
Estetică şi preia cursul de Istorie a 
literaturii universale, iar în 1952 de-
vine simplu cercetător la Institutul de 
Lingvistică, lucrând la Dicţionarul Lim-
bii Române Moderne şi la Dicţionarul 
limbii poetice a lui Mihai Eminescu. 

În 1955 devine membru al Aca-
demiei Române. Se dedică redactării 
unor micro-monografii despre Cervan-
tes, Shakespeare, Camões, Voltaire, 
Goethe, Dostoievski, Stendhal, Odo-
bescu. Toate aceste studii vor fi cu-
prinse în volumul „Studii de Literatură 
Universală şi Comparată“.  În 1958  
este secretar general al Comisiei Na-
ţionale pentru UNESCO şi director 
general al Bibliotecii Academiei. Vo-
lumul „Studii de Literatură Universală 
şi Comparată” apare în 1960, iar între 
1961-1963 apar volumele „Jurnalul”, 
un pseudojurnal conţinând texte cu 

caracter publicistic, şi „Idei trăite”. Pe 
21 mai 1964 se stinge din viaţă la Bu-
cureşti, în urma unui infarct miocardic.

Tudor Vianu a fost un critic pro-
fund, care a trecut prin grila acumu-
lărilor sale literare şi filozofice opera 
eminesciană şi a emis, între altele, 
o ipoteză fundamentală pentru înţe-
legerea puterii de sinteză a poetului: 
„Dacă, în situaţia producerii unei ca-
tastrofe, ar dispărea întreaga sa operă 
şi numai Luceafărul s-ar păstra, urma-
şii ar putea reface imaginea esenţială 
a poetului”. O altă  opinie importantă 
a  lui Tudor Vianu  este aceea că, 
pentru realizarea acestui poem, un rol 
însemnat l-a avut formaţia spirituală 
a lui Mihai Eminescu, în care înţelep-
ciunea antică a fuzionat  cu filozofia şi 
literatura romantică germană.

Era firesc ca o personalitate ex-
ponenţială a perioadei interbelice să 
aibă – la fel ca şi cealaltă personali-
tate care a dominat estetica, istoria 
şi critica literară interbelică, George 
Călinescu – o preocupare aparte faţă 
de lirica eminesciană şi să aducă nu-
meroase contribuţii  cu nuanţe primor-
diale pentru înţelegerea marelui poet 
român, care este, în acelaşi timp, un 
poet european şi universal.

IOAN IACOB

Împotriva antisemitismului şi antiisraelismului  
în campusurile universitare americane

tudor Vianu, fascinaţia pentru poezia lui eminescu

Precizare
În numărul 548-549 al revistei 

„Realitatea evreiască”, la pagina 
7, în  cadrul articolului despre Fes-
tivalul Internaţional  „Sebastian” a 
apărut o fotografie care reprezintă 
o scenă din piesa „Ultima oră”, de 
Mihail Sebastian, interpretată de  
actriţa Geni Brenda, de la Teatrul 
Evreiesc de Stat, şi Martin Blumen-
feld, de la Teatrul Karov. 

„Simfonia 
astrală”,  

de Zigmund tauberg
La Planetariumul Supernova, re-

cent construit în Salina Slănic Pra-
hova, cel mai mare din ţară, a avut 
loc lansarea antologiei de versuri cu 
temă cosmică „Simfonia astrală”, de 
Zigmund Tauberg. După o îndelun-
gată carieră pedagogică, profesorul 
de matematică s-a alăturat, din anul 
2000, mişcării astroumaniste a So-
cietăţii Astronomice din România de 
Meteori (SARM), reuşind să se facă 
preţuit în domeniul astropoeziei, gen 
literar cultivat de organizaţia amintită. 
Autorul – observa în prefaţă Andrei 
Dorian Gheorghe, consilier cultural şi 
director al Festivalului de Cosmopoe-
zie al SARM – este „cel mai longeviv 
astropoet din lume”, poeziile sale fiind 
„adevărate lecţii de astronomie versi-
ficate”. Există conotaţii sociale gene-
rale – nevoia unei lumi în armonie, şi 
particulare – „aventura” unui meteorit 
pe Pământ, o „lume crudă şi nebună”, 
de unde se retrage dezgustat. Referiri 
la mitologia elenă, incursiuni în istoria 
astronomiei, elogiul aeronauticii au ca 
numitor comun „muzica sferelor”. 

Ilustraţiile şi textele explicati-
ve aparţin preşedintelui fondator al 
SARM, Valentin Grigore, lui Andrei 
Dorian Gheorghe şi Robert Rotaru. 
Fotografiile au fost realizate la diverse 
ediţii ale Taberei Naţionale de Astro-
nomie „Perseide”. Lansarea a făcut 
parte dintr-un spectacol de muzică şi 
poezie cu proiecţii, expoziţie de foto-
grafii. (I.D.) 

Fosta stradă 
Adolf Hitler   

din Freiburg  
a găzduit 

„bucuria torei”
Sute de evrei din Freiburg im 

Breis gau şi-au dat glas bucuriei la pri-
mirea unui Sul de Tora şi au cântat şi 
au dansat în onoarea acestui eveni-
ment pe fosta stradă Adolf Hitler din 
localitate.

Ceremonia de completare a ulti-
melor  litere ale Torei s-a desfăşurat 
într-o clădire care se crede că a fost 
un loc de întâlnire a naziştilor, după 
care membrii comunităţii au ieşit în 
faţa clădirii care adăposteşte noul 
Centru Habad. Timp de 20 de minute, 
300 de oameni au cântat şi au dansat, 
străbătând o piaţă şi o stradă care, 
odinioară, s-au numit Adolf Hitler. Ei 
au fost priviţi cu simpatie şi aplaudaţi 
de oamenii de pe stradă.

Comunitatea evreilor din Freiburg 
a existat încă din Evul Mediu, dar a 
fost distrusă în timpul celui de-al Doi-
lea Război Mondial. Ea s-a refăcut în 
anii 1950, iar în 1985 şi-a ridicat o si-
nagogă. Astăzi, în oraş trăiesc 2000 
de evrei, jumătate proveniţi din fosta 
Uniune Sovietică.

„Astăzi am demonstrat că, indife-
rent ce se întâmplă cu poporul evreu, 
înflorim şi suntem în viaţă”, a decla-
rat rabinul Yakov Gitler, co-directorul 
Centrului Habad. El a arătat că Su-
lul de Tora, provenit din Israel, are o 
poveste aparte.  Acesta a fost adus 
în cadrul Proiectului Habad dedicat 
Victimelor Terorismului şi de directo-
rul acestuia, rabinul Menahem Kutner. 
Sponsorul a fost un donator anonim. 
Multe litere au fost scrise de aceste 
familii timp de 14 ani cât a circulat 
Sulul în Israel. Ultimele litere au fost 
scrise când Sulul a ajuns la Centrul 
Habad din Freiburg. (E.G.).

Una dintre cele două personalităţi 
care au dominat estetica, istoria şi 
critica literară interbelică a fost Tudor 
Vianu (8 ianuarie 1898, Giurgiu – 21 
mai 1964, Bucureşti), fiul doctorului 
Alexandru Vianu, născut Weinberg, şi 
al Floricăi. Fratele său mai mare este 
publicistul Alexandru Vianu. Urmează 
Liceul „Gh. Lazăr” din Bucureşti şi  de-
vine student la Facultatea de Filozofie 
şi Drept din Bucureşti. Debutează în 
revista „Flacăra” cu un articol de cri-
tică literară. 

În 1919 îşi ia licenţa în Drept, iar 
un an mai târziu, pe cea în Filozofie. 
Îşi continuă studiile la Viena şi Tü-
bingen, Germania, obţinând titlul de 
Doctor în Filozofie al Universităţii din 
Tübingen. În 1927 obţine docenţa în 
estetică. În 1930 devine conferenţiar 
la Facultatea de Litere a Universităţii 

D. Trump semnând ordonanţa executivă
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SOCEC - librărie şi editură,  
Calea Victoriei colţ cu Domniţa 

Anastasia
Fondată în 1856, Editura „Socec & 

Co” a fost una dintre cele mai puterni-
ce din România, un blazon al editării 
şi comercializării de carte în perioada 
interbelică. A început prin înfiinţarea 
unei librării şi a unei edituri la Bucu-
reşti, în 1856, într-o fostă prăvălie 
mică de la colţul străzii Lipscanii Noi 
cu Podul Mogoşoaiei, lângă Casa Mei - 
tani (practic, la câţiva paşi de Librăria 
Leon Alcalay). Iniţiativa  i-a aparţinut 
lui Ion V. Socec (n. 1830, Săcele – d. 

1896), un pionier în domeniul vânză-
rii şi editării de carte, unul dintre cei 
mai mari comercianţi de carte ai se-
colului al XIX-lea, membru al Camerei 
de Comerţ şi Industrie din Bucureşti 
din 1867 şi preşedinte al acesteia 
între 1887-1890.  Împreună cu frate-
le său, Emil, Ion Socec a dezvoltat o 
adevărată industrie de profil, fiind im-
plicaţi atât în vânzarea de carte, cât 
şi în producţia şi tipărirea ei. Astfel, 
pe lângă Casa de editură Socec şi 
librăriile Socec, fraţii Socec au înfiin-
ţat, în 1871, împreună cu Belgasoglu, 
o librărie la parterul Hanului Şerban 
Vodă şi o tipografie proprie, apoi o 
fabrică de cartonaje, pe strada Ber-

zei. Tot în 1871, împreună cu Teclu, 
proprietarul unei tipografii din Braşov, 
Socec a deschis „Atelierele de Arte 
Grafice”, prima instituţie de arte gra-
fice din România. Mai târziu, când a 
rămas unicul proprietar al acestor ate-
liere, a adăugat tipografiei un atelier 
de litografie, numindu-l „Stabiliment 
de toate artele grafice”, şi o zincogra-
fie, ba chiar şi o bibliotecă, pe strada 
Enei. Începând din 1873, Socec a edi-
tat o colecţie de carte ilustrată pentru 
copii, iar din 1875 a început să publi-
ce operele autorilor clasici români. În 
1880 a început să publice Calendarul 
pentru toţi, cea mai populară apariţie 
a vremii. La 1907, Casa de editură 
Socec era deja principala casă de 
editură, iar Librăria Socec cea mai re-
numită librărie din România, după ce, 
în 1905, firma fusese transformată în 
societate pe acţiuni. 

După ce, în 1882, Socec fusese 
unul dintre primii utilizatori ai telefoni-
ei din Bucureşti, în 1907, Institutul de 
Arte Grafice Socec şi-a construit prima 
microcentrală electrică particulară din 
oraş. În 1919 avea trei sucursale (Iaşi, 
Ploieşti, Craiova), iar în 1939 ajunse-
se la 13 sucursale în toată ţara. Avea 
librării proprii, în care îşi difuza cărţile. 

A servit ca oficiu editorial al Aca-
demiei Române, tipărind numeroase 

Clădiri evreieşti din românia 

excursie la Bran:  în „atelierele de fericire”

Liliana Segre, păzită de jandarmi

natan Sharansky 
– laureat  

 al Premiului 
Genesis 2020
Premiul Genesis pe 2020, supra-

numit şi Nobelul israelian, i-a fost 
acordat lui Natan Sharansky, fost 
disident sovietic şi, până de curând, 

preşedintele Agenţiei Evreieşti din Is-
rael. Fundaţia Genesis a anunţat că el 
a fost ales dintr-o listă în care figurau 
250 de candidaţi. Este prima persoa-
nă din Israel care a primit această dis-
tincţie. Cetăţean sovietic, Sharansky 
a militat pentru libertate şi drepturile 
omului, pentru dreptul evreilor sovie-
tici de a emigra în Israel. A fost con-
damnat la închisoare în 1977, unde a 
petrecut nouă ani. În Israel, el a deve-
nit om politic, a înfiinţat şi un partid şi, 
în calitate de şef al Agenţiei Evreieşti, 
a dus o campanie pentru drepturile 
imigranţilor şi minorităţilor din Israel.

Preşedintele Fundaţiei Genesis, 
Stan Poloveţ, a apreciat sacrificiile fă-
cute de Sharansky, eforturile lui pen-
tru obţinerea şi păstrarea  drepturilor 
şi demnităţii tuturor minorităţilor naţio-
nale şi religioase. „Exemplul lui este o 
inspiraţie pentru cei care luptă pentru 
democraţie”, a declarat Poloveţ. 

Mulţumind pentru distincţie, Sha-
ransky a atras atenţia asupra necesi-
tăţii de a continua lupta pentru liber-
tăţile de care trebuie să se bucure 
toţi oamenii. „Crescut ca un evreu 
asimilat în Uniunea Sovietică, mi-am  
descoperit identitatea iudaică şi apar-
tenenţa la poporul evreu datorită Is-
raelului. Această legătură cu Israelul 
mi-a dat mie şi celorlalţi «refuznici» 
(evrei cărora li s-a refuzat plecarea în 
Israel, n.r.) puterea de a lupta pentru 
drepturile evreilor, ca şi ale altor oa-
meni cărora li s-au refuzat libertăţile 
esenţiale. Astăzi, când antisemitismul 
este în creştere atât din dreapta, cât şi 
din stânga politică, unitatea poporului 
evreu şi legătura noastră cu Israelul 
sunt foarte importante”, a declarat 
Sharansky.

Premiul Genesis, creat în 2012, 
în valoare de un milion de dolari, 
se acordă unor persoane cu reali-
zări profesionale de excepţie, pentru 
contribuţia la lupta pentru drepturile 
omului şi angajamentul faţă de valo-
rile evreieşti. La fel ca ceilalţi laureaţi, 
Sharansky nu va accepta pentru el 
distincţia, ci va dona fondurile unei or-
ganizaţii nonprofit.

E.G.

Luna aceasta începem o nouă ru-
brică în „Realitatea Evreiască”, pe 
care o dedicăm clădirilor evreieşti din 
România. Fie că vorbim despre o sim-
plă casă, o sinagogă, un palat sau un 
magazin, toate şi fiecare în parte sunt 
dovezi ale istoriei noastre. O parte au 
rămas în ţesutul oraşelor şi trecem zil-
nic pe lângă ele. Multe nu mai sunt, dar 
au lăsat urme în devenirea noastră şi, 
uneori, au influenţat decisiv arhitectu-
ra, educaţia, economia şi, în definitiv, 
societatea românească.  Vom spune 

poveştile lor şi ale celor care le-au construit. 
Vom începe cu povestea unui faimos editor şi librar, Ion Socec.

opere fundamentale ale culturii naţi-
onale. 

Pe locul unde s-a aflat editura 
(Calea Victoriei colţ cu Domniţa Anas-
tasia) a fost ridicat mai târziu Palatul 
Librăriei Socec, care, pe lângă libră-
ria de la parter, a adăpostit şi Gale-
riile Lafayette, românizate în timpul 
războiului, iar după 1945, magazinul 
„Victoria”.

Text preluat din volumul „Istorii şi 
imagini din Bucureştiul evreiesc”, 

Noi Media Print, 2011, autori:  
Felicia Waldman şi Anca Ciuciu 

Între 6 şi 8 decembrie a avut loc o excursie la Bran, or-
ganizată de dr. Janina Ilie, manager de proiecte al Fundaţi-
ei Filderman, din cadrul FCER. Parte din proiectul  „Atelie-
rele de fericire”, deplasarea a adus împreună lideri şi anga-
jaţi ai Federaţiei, însoţiţi de familiile lor. Au fost prezenţi dr. 
Aurel Vainer, preşedintele FCER-CM; ec. Silvian Horn, vi-
cepreşedintele CEB; ing. Rudy Marcovici, directorul DAPI; 
ing. Jose Iacobescu, preşedintele B’nai B’rith România; dr. 
Irina Cajal, subsecretar de stat la Ministerul Culturii; Ioana 
Niţescu, jurnalistă la Radio România Internaţional. Partici-
panţii au fost cazaţi la Casa din Bran, o pensiune elegantă 
şi primitoare. Excursia a fost sponsorizată de compania 
Kaufland România.

Kabalat Şabat a avut loc la Sinagoga „Beit Israel” din 
Braşov, unde prim-rabinul Zvika Kfir a oficiat serviciul re-
ligios şi a comentat pericopa Vaieţe a săptămânii. Tradu-
cerea a fost realizată de conf. univ. dr. Dan Floroian, de la 
Universitatea „Transilvania” din Braşov, membru al comu-
nităţii evreieşti locale.

Valer Plugaru a salutat delegaţia de la Bucureşti şi şi-a 
exprimat bucuria de a petrece împreună o seară în spirit 
comunitar.

Dr. Aurel Vainer a apreciat eforturile păstrării unei vieţi 
religioase autentice la Braşov, cu asigurarea minianului şi 
cu prezenţa la sinagogă a membrilor şi prietenilor comuni-
tăţii. FCER-CM va încerca să ajute la repararea Sinagogii 
„Beit Israel”, singura rămasă în oraş. Dacă în trecut acesta 
avea sute de sinagogi, ridicate şi întreţinute din banii eno-
riaşilor, acum au rămas numai 86 la nivelul întregii ţări, de 
care Federaţia se îngrijeşte, cu mari eforturi. Vorbitorul a 
atras atenţia asupra incidentelor antisemite recente, cu în-
demnul ca întreaga populaţie a României să ia atitudine, şi 

a dat glas dorinţei de a se organiza la Braşov, în viitor, un 
eveniment cu rezonanţă naţională.

A doua zi a adus cu sine noi experienţe: o plimbare 
la pas prin centrul istoric al Braşovului, vizitarea Caste-
lului Bran, un „ceai de la ora 5”, la care au fost invitate 
doamnele. Discuţiile au atins subiecte precum solidarita-
tea, dialogul interreligios, misiunea de întrajutorare asu-
mată de Fundaţia Filderman, fără ca acumulările materi-
ale să primeze în trăirea sentimentului de fericire. Ideea 
„Atelierelor de fericire” a pornit de la taberele de pictură 
la care luau parte elevi ai liceelor de artă din ţară, care  
s-au simţit fericiţi să îşi exprime creativitatea în afara me-
diului lor obişnuit. Tema ultimei ediţii a fost „Arta împotriva 
urii”; un sociolog le-a explicat copiilor contextul istoric, iar 
ei au oferit creaţii de o mare sensibilitate artistică – desene 
şi picturi care au fost expuse şi în afara ţării.

Seara dinaintea întoarcerii la Bucureşti le-a adus oas-
peţilor o surpriză pregătită de proprietarii complexului Casa 
din Bran: un grup de colindători locali i-au delectat pe cei 
prezenţi cu o suită de cântece originale şi emoţionante. „Aş 
vrea să consider această întâlnire de la Bran ca un mijloc 
de a ne apropia unii de ceilalţi, de a fi împreună în diferi-
te momente ale activităţii sau ale vieţii de zi cu zi. [...] Eu 
cred că toate lucrurile bune se întâmplă într-o atmosferă 
de pace, între oameni de etnii şi religii diferite, care petrec 
cu toţii cum trebuie sfârşitul de an şi vor să intre în noul an 
cu bine şi cu sănătate”, a rezumat dr. Aurel Vainer starea 
de spirit care a dominat această excursie reconfortantă. 
El i-a mulţumit Janinei Ilie pentru proiectele valoroase pe 
care le gândeşte, pentru care obţine finanţarea necesară 
şi atrage oamenii care duc la reuşita lor.

CLAUDIA BOSOI

Numită senator pe viaţă de către 
preşedintele Italiei, Liliana Segre, 90 
de ani, supravieţuitoare a Holocaustu-
lui, este păzită zi şi noapte de jan-
darmi. Din cauza activităţii ei, des-
făşurate începând din anii 1990, de 
prezentare în şcoli, în media şi în par-
lament  a suferinţelor evreilor din Italia 
în timpul Holocaustului, a solicitării ei 
de a se forma o comisie parlamenta-

ră extraordinară care să se ocupe de 
combaterea tuturor formelor de ra-
sism, antisemitism, a mijloacelor de  
răspândire a discursurilor de ură, ea 
a fost ameninţată cu moartea. În afara 
partidelor de extremă dreapta – Liga 
lui Matteo Salvini, Forza Italia şi Fraţii 
Italiei –, propunerea ei a fost votată 
de Parlamentul italian. De la votarea 
moţiunii, Segre primeşte zilnic 200 
de mailuri cu caracter antisemit şi cu 
ameninţări.

Liliana Segre a fost deportată la 
Auschwitz la vârsta de 14 ani, împre-
ună cu familia şi a rămas singura su-
pravieţuitoare. Intensificarea manifes-
tărilor antisemite în Europa, inclusiv în 
Italia, a determinat-o să se implice în 
combaterea acestui flagel.

Ca o reacţie la campania de ură 
dusă împotriva ei, la 10 decembrie 

2019, mii de oameni, printre care pri-
marii a 600 de oraşe italiene, au partici-
pat la Milano la o demonstraţie de sus-
ţinere a Lilianei Segre. Manifestanţii au 
înconjurat-o pe Segre şi au purtat pan-
carte pe care scria: „Ura nu are viitor”. 

„Am cunoscut ura. Mi-am dat 
seama ce înseamnă să fii respins 
de societatea căreia am crezut că-i 
aparţin. Am auzit cuvintele de ură 
şi am văzut cu ochii mei punerea în 
aplicare a programului groaznic iz-
vorât din ură”, a spus Segre în faţa 
mulţumii, adăugând că speranţa 
ar trebui să se regăsească în ochii 
şcolarilor, când le povesteşte amin-
tirile, şi în ochii primarilor şi cetăţe-
nilor obişnuiţi „care au venit aici să 
strige: ne-am săturat de ură”.

EVA GALAMBOS
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La mulţi ani, doamnă Klara Marcus!
Dacă pentru noi, oamenii de rând, 1 ianuarie reprezintă doar începutul unui 

an nou, ca de fiecare dată, pentru Klara Marcus, membră a Comunităţii Evrei-
lor din Sighet, înseamnă o aniversare, iar în acest nou an împlineşte venerabila 
vârstă de...106 ani.

Nu a dus o viaţă uşoară, prima ei tinereţe fiind umbrită de tragedia Holo-
caustului. Născută la Carei, la 1 ianuarie 1914, fiica lui Jozsef şi Roza Kauf-
mann, primăvara lui 1944  o găseşte la Budapesta,  moment în care în Unga-
ria are loc deportarea evreilor. Încearcă să se ascundă, dar este descoperită 
şi, în prima fază, obligată să poarte steaua galbenă. Apoi este deportată la 
Dachau şi Ravensbruck şi trimisă să muncească la o fabrică de muniţii din  
Spandau. 

După eliberare, în septembrie 1945, se întoarce la Carei. În 1946 se căsă-
toreşte la Sighet cu doctorul Andrei Marcus, cu care are doi copii. 

Membră respectată a comunităţii căreia i-a dedicat viaţa, Klara Marcus este 
înconjurată de familie şi de prieteni, care au profitat de acest prilej şi i-au urat 
la mulţi, mulţi ani cu bucurii. Aceleaşi urări îi transmite şi revista „Realitatea 
Evreiască”!

Ad Mea Veesrim!

Angela Merkel în vizită la Auschwitz

Parlamentul 
norvegian  

cere 
modificarea 
manualelor 

şcolare 
palestiniene

Comisia parlamentară de Poli-
tică Externă şi Apărare a Stortingu-
lui (Parlamentul norvegian) a decis 
să stopeze sau să reducă sprijinul 
financiar pentru Autoritatea Pales-
tiniană, dacă aceasta nu va aduce 
îmbunătăţiri satisfăcătoare materia-
lelor din manualele şcolare, care au 
caracter violent, rasist şi antisemit, 
a relatat publicaţia Aftenbladet, cita-
tă de revista Algemeiner (SUA). „Nu 
putem sta liniştiţi şi privi cum banii 
norvegieni contribuie la un sistem de 
învăţământ care încurajează copiii 
la violenţă şi promovează rasismul 
şi antisemitismul”, a declarat Hans 
Andreas Limi, liderul grupului par-
lamentar al Partidului Progresului 
(liberal). Luarea de poziţie urmează 
după publicarea unui raport care a 
analizat materialele didactice folosite 
în şcolile palestiniene şi care incită la 
violenţă şi ură rasială. 

Raportul a declanşat o dezbatere 
publică majoră în Norvegia, legată de 
faptul că ţara finanţează manualele  
Ministerului  palestinian extremist al 
Educaţiei. Aceasta, în pofida promisi-
unilor făcute de Autoritatea Palestinia-
nă de modificare a textelor.

În luna august, într-o luare de po-
ziţie fără precedent, Comitetul ONU 
pentru Eliminarea Discriminării Ra-
siale a criticat Autoritatea Palestinia-
nă din cauza existenţei în programa 
şcolară şi în manuale a discursului 
care incită la ură şi violenţă mai ales 
împotriva israelienilor, uneori stimu-
lând antisemitismul. Norvegia s-a 
angajat să ofere până în 2022  Mi-
nisterului palestinian pentru Educaţie 
şi Învăţământ Superior 220 milioane 
de coroane (24 milioane de dolari), în 
rate anuale de câte şase milioane de  
dolari.

Ministrul norvegian de Externe, Ine 
Eriksen Søreide, a declarat că fondu-
rile norvegiene nu sunt folosite pentru 
editarea de manuale, ci pentru con-
strucţia de şcoli, transport studenţesc 
şi pregătirea profesorilor. Ea a afirmat 
că analiza manualelor palestiniene 
este efectuată de Institutul George 
Eckert, din Germania, cu sprijinul UE 
şi în analiza situaţiei este implicată şi 
Norvegia. (E.G.)

născuţi în 1930

refugiaţii evrei din Orientul 
Mijlociu au lăsat în urma lor 

miliarde de dolari

Imediat după război, tineri intelectuali evrei români, abia ieşiţi din Holo caust, 
se afirmau în literatură, arte, sociologie. Trăiau iluzia eliberării, a „deplinei ega-
lităţi în drepturi”, care avea să le fie curând spulberată de noua dictatură, care 
i-a marginalizat, consecinţă a antisemitismului tăcut, dar funcţional. Unii au 
emigrat, alţii – nu. Din păcate, mulţi au dispărut fizic. Opera lor îmbogăţeşte 
cultura română. Celor prezenţi în paginile Realităţii Evreieşti şi care ar fi împlinit 
sau împlinesc acum 90 de ani, RE le dedică câte o reverenţă de gând. 

Invităm pe toţi intelectualii evrei români născuţi în 1930 (sau urmaşi ai lor) 
să ne fie invitaţi sau să ne pună la dispoziţie material documentar pentru ru-
brică. 

ADA BRUMARU
Mai mult decât critica muzicală, 

practicată zeci de ani în radio şi la 
televiziune, cărţile pe care le-a scris, 
incursiuni în istoria muzicii, i-au adus 
bucurie Adei Brumaru. Romantismul 
în muzică, Vârstele Euterpei, Clasi-
cismul, Grădina sunetelor – azi, gene-
ricul unei îndrăgite emisiuni la Radio 
România Muzical – sunt repere pentru 
noile generaţii de muzicologi, serbări 
spirituale pentru pasionaţii genului. Ţi-
nea mult la Jocul permanenţelor. A lu-

crat la carte cu un impuls mai puternic 
ca de obicei, reuşind să ilustreze, de 
la Claudio Monteverdi la Igor Stravin-
ski, jocul subtil între ceea ce artistul 
are posibilitatea să cunoască şi ceea 
ce are harul să inventeze. 

Reticenţele faţă de critica muzicală 
veneau din conştiinţa că diagnosticul 
nu poate fi statornicit, fiindcă inter-
pretul, mai ales cel tânăr, are oricând 
şansa de a realiza în viitor o creaţie 
mai bună decât aceea oferită în pre-
zent. Privilegiul de a fi avut la dispo-
ziţie o discotecă enormă la Radio a 

La începutul lunii decembrie, can-
celarul german Angela Merkel a efec-
tuat o vizită la lagărul de exterminare 
Auschwitz-Birkenau (Polonia). A fost 
prima ei vizită aici, după ce înainte ea 
a vizitat mai multe lagăre de pe teri-
toriul german şi a fost de cinci ori la 
Memorialul Yad Vashem, din Israel.

Însoţită de premierul Poloniei, Ma-
teusz Morawiecki, şi de Ronald Lau-
der, preşedintele Congresului Mondial 
Evreiesc, ea a intrat pe teritorul lagă-
rului prin rău famata poartă deasupra 
căreia este scris „Arbeit Macht Frei” 
– Munca te face liber. Întâmpinată de 
mai mulţi supravieţuitori, ea a vorbit 
despre „profundul sentiment de ruşine 
în faţa crimelor  comise aici de cetăţe-
nii germani” şi a spus că „Germania 

este angajată să nu 
uite crimele pe care 
le-a comis în timpul 
celui de-al Doilea 
Război Mondial 
împotriva evreilor 
şi a altor minorităţi 
– polonezi, romi şi 
homosexuali”.

Aproximativ 1,1 
milioane de victime, 
majoritatea evrei, 
au fost ucişi în 
acest lagăr. „Aus-
chwitz a fost un la-
găr german al mor-
ţii, condus de germani. Noi, germanii, 
datorăm victimelor şi nouă înşine să 
păstrăm vie memoria crimelor comise 

Evreii  din Iran şi cei din lumea ara-
bă, care după crearea Statului Israel 
au fost obligaţi să se refugieze, au lă-
sat în urma lor proprietăţi în valoare 
de 150 de miliarde de dolari, se arată 
într-o analiză guvernamentală internă, 
citată de cotidianul  „Israel Hayom”. 
Suma este mult mai mică decât cea 
citată la începutul anului 2019, când 
se afirma că Israelul va cere ţărilor 
arabe despăgubiri în valoare de 250 
de miliarde de dolari.

Aproximativ 850.000 de evrei au 
fost obligaţi să se refugieze din ţările 
arabe, înainte şi după crearea Statu-
lui Israel. Au fost confiscate proprietăţi 
de miliarde de dolari, au fost introdu-
se interdicţii asupra vieţii comunităţi-
lor evreieşti şi unii evrei au fost chiar 
executaţi. În 2010, Knessetul a votat o 
lege prin care se cereau despăgubiri 

statelor arabe în cadrul unor aranja-
mente de pace.

Statisticile pe ţări arată că evreii 
care s-au refugiat au lăsat în Iran pro-
prietăţi în valoare de 3,3 miliarde de 
dolari, de 6,7 miliarde în Libia şi de 
1,4 miliarde în Siria. Raportul nu no-
minalizează alte ţări arabe. Publicaţia 
consideră că estimările sunt prea mici 
şi nu au fost ajustate la rata inflaţiei. 
Un calcul la valoarea din 2019 ar in-
dica suma de 1,5 trilioane de dolari, 
aproximativ jumătate din PIB-ul Ori-
entului Mijlociu. 

Pentru a păstra memoria evreilor 
din aceste ţări, mai multe organizaţii 
ale foştilor refugiaţi din Orientul Mijlo-
ciu, pe baza unei legi votate în Kne-
sset în 2014, au decis să aleagă ziua 
de 30 noiembrie ca zi de comemora-
re. Ele s-au adresat sinagogilor din 

întreaga lume pentru ca 
în Şabatul cel mai apro-
piat de această dată să 
se rostească rugăciuni 
în memoria evreilor care 
se află înmormântaţi în 
cimitirele din aceste ţări, 
unde descendenţilor li 
se interzice să vină şi să 
spună un kadiş. La ora 
actuală, în 50 de sina-
gogi din Marea Britanie 
s-au rostit aceste rugă-
ciuni.

E.G.

fost determinant pentru a o face să-şi 
pună întrebarea, ascultându-i pe cei 
care muncesc teribil de mult pentru 
un recital, un rol de operă: cine i-a 
dat dreptul să judece? A dezavuat tot-
deauna vehemenţa celor care-şi aro-
gă un punct de vedere propriu, consi-
derat infailibil.

Cu atât mai mult cu cât arta lirică 
era vocaţia înăbuşită a muzicologu-
lui. La 15 ani a fost ascultată de Petre 
Ştefănescu Goangă. „O asemenea 
voce trebuie cultivată în străinăta-
te”, i-a spus mamei sale. A făcut un 
an de canto la clasa Elenei Drăguli-
nescu-Stinghe, apoi a trecut la secţia 
teoretică din Conservator, absolvin-
du-l, angajată fiind, în acelaşi timp, 
redactor la Radio. Îşi dorea indepen-
denţă materială. I-a fost greu, dar a 
acceptat situaţia. La Centrul Cultural 
Evreiesc a vorbit despre mari muzici-
eni evrei ai lumii şi compozitori evrei 
care au schimbat istoria muzicii din  
secolul XX.

IULIA DELEANU  

pentru a-i identifica pe cei care le-au 
comis şi a comemora victimele într-un 
mod demn”, a arătat cancelarul ger-
man, precizând că acest lucru „nu se 
poate negocia, deoarece este şi va fi 
o parte integrantă a identităţii noastre. 
Nimic nu poate aduce înapoi oamenii 
care au fost ucişi aici. Nimic nu poate 
şterge crimele fără precedent comise 
aici. Aceste crime sunt şi vor rămâne 
părţi ale istoriei germane şi această 
istorie trebuie evocată din nou şi din 
nou”, a mai declarat ea.

Angela Merkel a depus o coroană 
de flori pe locul unde se făceau exe-
cuţiile prizonierilor şi s-a angajat să 
facă o donaţie de 60 de milioane de 
euro pentru a păstra clădirile de pe 
teritoriul lagărului, precum şi bunurile 
personale ale victimelor. Cancelarul  
Merkel a condamnat de nenumărate 
ori manifestările de antisemitism din 
Germania şi alte ţări din Europa şi a 
declarat că evreii reprezintă o parte 
componentă a poporului german.

EVA GALAMBOS

A. Merkel la lagărul Auschwitz
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuţi în lunile  
ianuarie - februarie

Eliezer Ben-Yehuda (Perlman) – ling-
vist, părintele ebraicei moderne. Născut la 
Luzhky, Belarus, 7 ianuarie 1858, stabilit la 
Ierusalim, 1884. Opera principală: Dicţiona-
rul limbii ebraice. Decedat la Ierusalim, 1922.

Chaim Nachman Bialik – poet ebraic 
clasic. Născut la Radi, Ucraina, 9 ianuarie 
1873, stabilit la Tel Aviv, 1924. Printre poe-
me: Oraşul măcelului, despre pogromul de 
la Chişinău, 1903. Decedat la Viena, 1934.

Abraham Joshua Heschel – rabin şi fi-
lozof al iudaismului. Născut la Varşovia, 11 
ianuarie 1907. Printre scrieri: Dumnezeu în 
căutarea omului. Decedat la New York, 1972. 

Chaim Soutine (Sutin) – pictor. Născut 
la Smilavichy, Belarus, 13 ianuarie 1893, 
stabilit în Franţa, 1913. Stilul lui este consi-
derat o punte între orientarea tradiţionalistă 
şi abstracţionism. Decedat la Paris, 1943.

Bruno Kreisky – om politic. Născut la 
Margareten, Viena, 22 ianuarie 1911, exilat 
în Suedia, 1938-1945. Cancelar al Austriei, 
1970-1983. Decedat la Viena, 1990.

Vicky (Hedwig) Baum – scriitoare. Năs-
cută la Viena, 24 ianuarie 1888, stabilită în 
SUA. Circa 50 de romane în germană şi 
engleză, unele bestsellere. Decedată la Hol-
lywood, 1960.

Dan Schechtman – specialist în ştiinţa 
materialelor. Născut la Tel Aviv, 24 ianuarie 
1941, profesor la Technion, Haifa, Premiul 
Nobel pentru chimie, 2011, pentru descope-
riri în domeniul semicristalelor.

Mordechai Richler – scriitor. Născut la 
Montréal, 27 ianuarie 1931. Romane şi ese-
uri, unele pe teme iudaice, printre care Solo-
mon Gursky a fost aici. Decedat la Montréal, 
2001. 

David Emmanuel – matematician. Năs-
cut la Bucureşti, 31 ianuarie 1854, doctor în 
matematică, Sorbona, 1879, întemeietorul 
şcolii matematice moderne din România. 
Decedat la Bucureşti, 1941.

Joseph Kessel – scriitor. Născut la Villa 
Clara, Argentina, 31 ianuarie 1898, imigrat 
cu familia în Franţa, 1908. Premiul Academi-
ei Franceze, 1926. Printre romane: Captivii. 
Decedat la Avernes, Franţa, 1979.

Emilio Gino Segre – fizician. Născut la 
Tivoli, Italia, 1 februarie 1905, imigrat în SUA, 
1938. Premiul Nobel pentru fizică, 1959. De-
cedat la Lafayette, California, 1989.

Shlomo Goren (Gorencik) – rabin, autor 
de studii halahice, şef-rabin aşkenaz al Is-
raelului. Născut la Zambrow, Polonia, 3 fe-
bruarie 1917, imigrat cu familia în Palestina, 
1925. Decedat la Ierusalim, 1994.

Florin Mugur – poet şi scriitor. Născut la 
Bucureşti, 7 februarie 1934. Premiul Uniunii 
Scriitorilor, 1977. Printre cărţi: Schiţe despre 
fericire. S-a sinucis la Bucureşti, 9 februarie 
1991.

Boris Leonidovici Pasternak – poet 
şi scriitor. Născut la Moscova, 10 februarie 
1890. Premiul Nobel pentru literatură, 1958. 
Printre romane: Doctor Jivago. Decedat la 
Peredelkino, Moscova, 1960.

Else (Elisabeth) Lasker-Schuller – poe-
tă şi scriitoare. Născută la Elberfeld, Germa-
nia, 11 februarie 1869, imigrată în Palestina, 
1939. Premiul Kleist pentru literatură. Dece-
dată la Ierusalim, 1945.

Chaim (Herman Harold) Potok – scriitor. 
Născut la Buffalo, 17 februarie 1929. Pre-
miul National Jewish Book. Printre romane, 
pe teme iudaice: Numele meu este Asher 
Lev. Decedat la Merion, Penn, 2002.

Mayer Amschel Rotschild – bancher. 
Născut la Frankfurt-am-Main, 23 februarie 
1744. Printre cei mai destoinici oameni de 
afaceri din istorie. Decedat la Frankfurt-am-
Main, 1812. 

Ariel Sharon (Arik Scheinermann) – ge-
neral şi om politic. Născut la Kfar Malal, 26 
februarie 1928. Prim-ministru al Israelului, 
2001-2006. Decedat la Havat Shikmin, fer-
ma sa, 2014. 

Evrei decedaţi în lunile  
ianuarie - februarie

Teddy (Theodor) Kollek – om poli-
tic. Născut la Budapesta, 1911, imigrat în 

Palestina, 1935. Primarul Ierusalimului, 
1965-1993, constructor al său. Premiul Is-
rael, 1988. Decedat la Ierusalim, 2 ianuarie  
2007.

Moses Mendelssohn (Moshe ben Me-
nachem, RaMBaMaN) – filozof. Născut la 
Dessau, 1729, considerat primul evreu mo-
dern şi părintele mişcării de Haskala. Dece-
dat la Berlin, 4 ianuarie 1786.

Henri Bergson – filozof. Născut la Paris, 
1859. Premiul Nobel pentru literatură, 1927. 
Decedat la Paris, 4 ianuarie 1941.

Carlo Levi – scriitor şi pictor. Născut la 
Torino, 1902. Printre romane: Cristos s-a 
oprit la Eboli. Decedat la Roma, 4 ianuarie 
1975.

Max Nordau (Simon Maximilian Sudfeld) 
– scriitor şi psiholog. Născut la Budapesta, 
1849, stabilit la Paris, 1880. Co-fondator al 
Organizaţiei Sioniste Mondiale. Decedat la 
Paris, 23 ianuarie 1923.

Amedeo Modigliani – pictor. Născut la 
Livorno, 1884, stabilit la Paris, 1906. Tema 
principală a picturilor: chipul uman. Decedat 
la Paris, 24 ianuarie 1920.

Jerome David Salinger – scriitor. Năs-
cut la New York, 1 ianuarie 1919. Povestiri 
scurte şi romane, printre care De veghe în 
lanul de secară. Decedat la Cornish, New 
Hampshire, 27 ianuarie 2010.

Yitzhak Kaduri – rabin cabalist. Născut 
la Bagdad, circa 1902, stabilit la Ierusalim, 
1923. Viaţă dedicată studiului Torei şi Caba-
lei; binecuvântările lui, apreciate şi azi. De-
cedat la Ierusalim, 28 ianuarie 2006.

Gherasim Luca (Zalman Locker) – poet 
şi ideolog avangardist. Născut la Bucureşti, 
1913, stabilit la Paris, 1952. Printre cărţi: Di-
alectica dialecticii; Un lup printr-o lupă. S-a 
sinucis la Paris, 9 februarie 1994. 

Arthur (Asher) Miller – dramaturg. Năs-
cut la New York, 1915. Premiul Pulitzer, 
1949; Premiul Ierusalim, 2003. Printre pie-
se: Moartea unui comis-voiajor. Decedat la 
Roxbury, Conn, 10 februarie 2005.

Avraham Stern („Yair”) – întemeietor 
al organizaţiei Lohamei Herut Israel (Lehi), 
1940. Născut la Suwalki, Polonia, 1907, imi-
grat în Palestina, 1925. Împuşcat de englezi 
la Tel Aviv, 12 februarie 1942.

Shoshana Damari – cântăreaţă („Regi-
na muzicii ebraice”). Născută la Dhamar, Ye-
men, 1923, imigrată în Palestina cu familia, 
1924. Premiul Israel, 1988. Decedată la Tel 
Aviv, 14 februarie 2006.

Heinrich Heine – poet şi scriitor. Născut 
la Düsseldorf, 1797, stabilit în Franţa. Con-
vertit la creştinism, dar rămas în legătură cu 
obştea evreiască. Poezie celebră: Lorelei. 
Decedat la Paris, 17 februarie 1856. 

René Samuel Cassin – jurist. Născut 
la Bayonne, Franţa, 1887. Activ în Alliance 
Israélite Universelle. Premiul Nobel pentru 
pace, 1968. Decedat la Paris, 20 februarie 
1976.

Baruch (Benedictus) Spinoza (Benedito 
de Espinosa) – filozof. Născut la Amsterdam, 
1632. Exclus din comunitatea evreiască din 
cauza ideilor sale. Decedat la Amsterdam, 
21 februarie 1677.

Gershom (Gerhard) Scholem – cercetă-
tor al Cabalei. Născut la Berlin, 1897, imi-
grat în Palestina, 1923. Premiul Israel, 1958. 
Printre scrieri: Cabala şi simbolismul ei. De-
cedat la Ierusalim, 21 februarie 1982.

Stefan Zweig – scriitor. Născut la Viena, 
1882, imigrat în Anglia, 1934, şi în Brazilia, 
1942. S-a sinucis la Petropolis, Brazilia, o zi 
după apariţia autobiografiei Lumea de ieri, 
22 februarie 1942.

Levi Eshkol (Shkolnik) – om politic. 
Născut la Oratov, Ucraina, 1895, imigrat în 
Palestina, 1914. Prim-ministru al Israelului, 
1963-1969, decedat în funcţie, la Ierusalim, 
26 februarie 1969. 

Donald Arthur Glaser – fizician. Năs-
cut la Cleveland, Ohio, 1926. Premiul Nobel 
pentru fizică, 1960, pentru inventarea came-
rei cu bule. Decedat la Berkeley, California, 
28 februarie 2013. 

Yigal Allon (Peikowitz) – om politic. Năs-
cut la Kfar Tavor, 1918. Prim-ministru inte-
rimar al Israelului, 26 februarie-17 martie 
1969. Decedat în Israel, 29 februarie 1980.  

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

6doi ani fără COSMin MiuŢe

un an de la dispariţia  
colegului nostru Andrei Banc
S-a scurs un an de când colegul nostru de breaslă, Andrei Banc, 

nu mai este printre noi. Ziarist de presă scrisă, de radio şi televiziune, 
cea mai mare parte a activităţii lui publicistice a desfăşurat-o în jur-
nalismul ştiinţific. A fost la curent cu tot ce se întâmpla în domeniu şi 
a ştiut să îl prezinte publicului sub o formă accesibilă şi atractivă. La 
„Realitatea Evreiască”, ani de zile a redactat pagina de ştiinţă dedica-
tă realizărilor cercetătorilor evrei din Israel şi din lume. Cei care l-am 
cunoscut şi i-am fost prieteni deplângem pierderea lui şi după un an 
de zile. R.E.

Ţili, mamă, Patricia, soţie, 
Roda, fiică, Dan, frate, prietenii 
şi toţi cei apropiaţi împărtăşesc 
îndureraţi vestea tristă a dispa-
riţiei neaşteptate în 12 ianuarie 
a lui ANDREI FERARU, arhi-
tect şi dascăl, Paris, Franţa. 
Să-i fie amintirea binecuvânta-
tă şi să se odihnească în pace! 

La 28 februarie 2020 come-
morăm 24 de ani de la dispari-
ţia minunatului soţ, tată şi bunic 
DAVID BĂNESCU. 

Veşnică amintire!

Cu durere amintim împlini-
rea a 8 ani de la trecerea în 
nefiinţă pe 5.11.2012, Sud be-
Tevet 5772, a dragului nostru 
BIŢU FĂLTICINEANU (86), 
legendarul regizor al Teatrului 
„Constantin Tănase” timp de 
o jumătate de secol. Va rămâ-
ne veşnic în amintirea noas-
tră. Anunţă familia îndurerată 
din Israel: nepoatele Gabriela 
şi Poli, cumnatul Gold.

A decedat în israel faimosul 
saxofonist Peter Wertheimer
Cunoscutul saxofonist de origine română Peter Wertheimer a de-

cedat în Israel, la vârsta de 73 de ani. Născut la Satu Mare, fiu al 
violonistului Andrei Wertheimer, el a studiat vioara de la cinci ani, şi-a 
continuat studiile la şcoala de muzică din localitate şi la Conservatorul 
din Bucureşti. A fost membru al orchestrei Electrecord şi al Orchestrei 
Radiodfuziunii. Peter a emigrat în Israel în 1977 şi, fiind un saxofonist 
excepţional,  a făcut variante şi aranjamente muzicale de jazz, pop 
şi muzică clasică. El i-a acompaniat pe marii cântăreţi israelieni Arik 
Einstein, Shalom Hanoch, Dudu Fisher, grupul Gevatron şi pe mulţi 
alţi artişti de jazz.  A fost şi solist, interpretând, împreună cu Orchestra 
Filarmonică din Israel, variaţii de jazz pentru lucrări de Johann Sebas-
tian Bach, compuse de el. A jucat şi în câteva filme israeliene.

În anul 2007, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Israel Camerata 
din Ierusalim a organizat un concert în onoarea lui.

A fost înmormântat la Cimitirul Vechi din Herzlya.

Se împlinesc doi ani de când 
Cosmin Miuţe a plecat pentru ulti-
ma dată dintre noi. A lăsat în urmă 
regrete, prietenie, dragoste, amin-
tiri. Şi o pereche de părinţi în veci 
nemângâiaţi.

Cât despre noi, prieteni şi foşti 
colegi, ni-l vom aminti aşa cum 
era, cumsecade, săritor, sensibil. 
Ni-l vom aminti pentru că se spune 
că un om mai trăieşte atâta timp 
cât ceilalţi îşi amintesc de el!

Dumnezeu să îl odihnească!

Amintesc celor ce l-au cu-
noscut pe dragul meu ALBERT 
SCHREIBER (ABI): Pe 1 Şvat 
se împlineşte un an de triste-
ţe şi dor de când ne-a părăsit, 
trecând în eternitate. Să-i fie 
sufletul înconjurat de lumină şi 
Dumnezeu să-i dăruiască pa-
cea şi odihna, alături de părinţii 
lui Anna şi Rudi.

Fie-i amintirea binecuvân-
tată!

Soţia, familia

Au trecut 10 ani de la ple-
carea în veşnicie a lui LEON 
EŞANU (z. l.) (1935-2009)

A fost un OM de o mare 
sensibilitate, generozitate şi 
bunătate, un pasionat cer-
cetător al istoriei evreilor, un 
mare iubitor al tradiţiilor spiri-
tuale şi culturale iudaice.

Amintirea sa luminoasă 
este mereu vie în sufletul 
meu. Pios omagiu şi fie ca 
Dumnezeu să-i binecuvânte-
ze odihna eternă în Edenul 
ceresc!

Martha, soţie

Înhumaţi în cimitirele C.E.B.: GĂLĂŢEANU HELENA (Cimitirul 
Giurgiului); SARAGA CLARIS (Cimitirul Giurgiului); ŞAPIRA LIBI 
(Cimitirul Giurgiului); FENDRIHAN LIVIU (Cimitirul Giurgiului); 
FELDMAN SURICA (Cimitirul Giurgiului); ROŞIANU GHEORGHE 
(Cimitirul Giurgiului); MARCOVCI HERMINA (Cimitirul Giurgiului); 
GRUNSTAIN INGEBORG (Cimitirul Giurgiului); SINGHER LIDYA 
(Cimitirul Giurgiului); MANDRA DUDA (Cimitirul Giurgiului); 
BOMCHIS FILIP (Cimitirul Sefard).
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viaţă individu-
ală, care, în-
sumate, spun 
povestea tra-
gică a evre-
ilor români 
în deceniile 
care, la ju-
mătatea se-
colului trecut, 
au însemnat 
H o l o c a u s t , 
deportare în 
Transnistria, 
razii şi ares-
tări, apoi exproprierea şi dezrădăci-
narea, alte arestări şi temniţe. Istorii 
personale dramatice, împletite cu po-
veşti de dragoste şi deznădejde, de 
bogăţie şi de pierderea ei: un întreg 
inventar de viaţă, al cărei legatar de-
vine, prin propria voinţă de a păstra şi 
pune cap la cap, Lora-Mira.

Subliniez şi sensul pe care îl are 
decizia Madeleinei Davidsohn de a 
încredinţa această postură, de păs-
trătoare a memoriei colective, unei 

Cititorii „Realită-
ţii evreieşti” ştiu că 
nu este prima dată 
când scriu despre 
o carte semnată 
de Madeleine Da-
vidsohn. Autoare 
prolifică, manifes-
tându-se cu egal 
talent în poezie ca 
şi în proză, scriitoa-
rea din Haifa este 
una dintre repre-
zentantele cele mai 

autorizate ale beletristicii israeliene de 
limbă română de azi. 

Recentul său roman, intitulat  
A patra fiică, este mai mult decât o 
carte „de etapă”, dintr-o carieră lite-
rară lungă şi consecventă. Romanul 
acesta marchează, cred eu, o schim-
bare de ton şi de viziune în proza Ma-
deleinei Davidsohn, prin asumarea, 
ca nexus ideatic şi narativ, a unei teme 
literare deopotrivă majore şi actuale: 
tema memoriei. Cu corolarul ei, trans-
miterea. De asemenea, prin contura-

rea unui personaj feminin, Lora-Mira, 
care, cred eu, îmbogăţeşte cu o nouă 
ipostază tipologia feminină din litera-
tura israeliană de limbă română.

Rămasă timpuriu orfană de mamă, 
Lora-Mira, mezina (cea de-a patra 
fiică) a unei familii evreieşti modes-
te din nordul Moldovei, este înfiată, 
după război, de un unchi bogat din 
Bucureşti. Numai că schimbarea de 
condiţie şi de mediu durează puţin: 
comunismul dă năvală peste existen-
ţa confortabilă a familiei burgheze bu-
cureştene, aducând cu el sărăcie, pri-
goană şi dezrădăcinare socială. Lora-
Mira se transfigurează, sub acţiunea 
forţelor sociale ostile, transformân - 
du-se nu într-o învinsă, ci într-un cus-
tode discret şi devotat al memoriei 
familiei şi comunităţii evreieşti. Ea în-
cepe să adune scrisorile primite de la 
membrii şi apropiaţii familiei, foile de 
hârtie cu însemnări pe care le găseş-
te strecurate printre filele îngălbenite 
ale cărţilor, manuscrise aflate sau pri-
mite în mod misterios. Toate aceste 
fragmente salvate conţin poveştile de 

un nou roman de Madeleine davidsohn
Realitatea 

cărţii

Opinia publică,  
paravan sau autoritate supremă?

Dintotdeauna, unii politicieni au avut tentaţia 
de a folosi poporul drept paravan la adăpostul 
căruia să-şi poată atinge scopuri adesea imorale 
sau contravenind legii şi interesului public.

În epoca reţelelor de socializare, politicianul 
trebuie să pară mereu în slujba celor mulţi, lău-
daţi pe faţă şi, eventual, desconsideraţi în spa-
tele uşilor închise. Cei din urmă au la îndemână 
instrumente precum like şi unlike sau, şi mai rău, 
follow şi unfollow, iar părerile lor pot evolua în 
mişcări de stradă, ca Primăvara arabă sau pro-
testele Vestelor Galbene din Franţa, România 
fiind şi ea martora unor ample manifestaţii orga-
nizate pe Facebook sau WhatsApp. 

Creşterea capacităţii poporului de a spulbera 
ceea ce consideră a fi „orânduiala cea crudă şi 
nedreaptă” sporeşte însă şi puterea politicianului 
de a manipula mase tot mai mari de oameni, de a 
se ascunde în spatele lor.

Din păcate, în România am avut recent două 
exemple reflectând modul în care doi politicieni, 
ambii din sfera autorităţilor locale, unul de la 
ALDE, altul de la PNL, au încercat să îşi justifice 
acte profund imorale prin părerile unor susţinători 
virtuali.

Primarul de la Târgu Mureş, pe numele său 
Dorin Florea, a luat în vizor romii şi, în general, 
săracii, şi a visat pe pagina sa de Facebook că 
autorităţile ar trebui să emită un fel de permis de 
procreare (formularea îmi aparţine), care să fie 
eliberat numai cuplurilor care pot face dovada că 
au un loc de muncă, o locuinţă stabilă, o situaţie 
financiară acceptabilă şi un nivel de educaţie mi-
nim, „stabilit prin lege”. Cum cu poftele trupeşti nu 
te poţi pune, primarul a găsit ac şi de cojocul ce-
lor care vor procrea în lipsa amintitei aprobări: „În 
cazuri exceptionale, în care totuşi un cuplu care 
nu îndeplineşte condiţiile prezentate mai sus va 
avea un copil, consider că statul va trebui să pre-
ia copilul şi să-i ofere condiţiile corespunzătoare 
pentru dezvoltare (igienă, educaţie, hrană)”.  

În vizor sunt în special familiile de romi („Ro-
mânia nu ştie să-şi gestioneze problema ţigani-
lor”, spune Dorin Florea, care e revoltat şi că o 
mamă cu trei copii şi fără serviciu a venit la Pri-
mărie să ceară casă. „Soluţia ar fi să nu mai facă 
copii!”, afirmă tot el).

La Tg. Mureş avem, însă, de-a face nu numai 
cu un primar şovin şi extremist, ci şi cu o cohortă 
de sprijinitori. Pe pagina de Facebook a edilului 
apar comentarii de genul „E plină lumea de aca-
demicieni rromi. Nu ne mai trebuie”. Sau „sunt 
total de acord cu d-l primar, îl susţin”. Cu aşa 
susţinere din partea opiniei publice, consilierul 
Claudiu Maior afirmă că mulţi locuitori ai oraşu-
lui împărtăşesc opinia că săracii şi romii fac copii 
numai pentru a putea trăi din alocaţiile minorilor şi 
propune un ... referendum pe această temă!

Un referendum care să susţină concepţiile na-
ziste ale edilului şi să le ridice la rang de regle-
mentare juridică, cel puţin la nivelul oraşului. Ca 
o circumstanţă agravantă, să amintim că susţi-
nerea unei atari atitudini reiese şi dintr-un sondaj 
făcut de Hotnews, 45% dintre intervievaţi găsind 
că soluţiile „sunt corecte, în esenţă”! Soluţiile „co-
recte în esenţă” au mai fost aplicate şi de Hitler 
şi sunt împotriva legislaţiei române, dar asta nu 
pare să deranjeze pe nimeni.

Un al doilea exemplu e şi el cutremurător. 
Primarul din Mogoşeşti Siret a întreţinut relaţii 
sexuale cu două minore, şi asta chiar în sediul 
Primăriei, a descoperit cotidianul „Adevărul”. Ce 
au spus sătenii? Au scris pe Facebook că dacă 
omul „o făcut asfalt” pe străzile comunei, le-a dat 
adeverinţe când au avut nevoie, a reparat şcoala 
şi grădiniţa „e un om de nota 10”, că „ăştialalţi” 
vor ca primarul Butnariu să nu mai aibă succes la 
următoarele alegeri şi „nu contează că e pedofil, 
a făcut şi lucruri bune”. Ba, mai rău de atât, un ce-
tăţean scrie „no si care-i baiu? daca tot i le.a dus 
plocon in birou ce sa faca cu ele atceva decat sa 
la puna cu fundurile pe masa?“ Un altul e şi mai 
zelos: „Ipocritilor, sa arunce prima piatra cel care 
ar fi procedat altfel”.

În final, revenim la vechea întrebare: „Ce-i 
de făcut?”. Sigur, nici să dăm un permis de pro-
creare, nici să cenzurăm reţelele de socializare. 
Putem să pornim de la a înţelege că legile mora-
lei nu pot fi schimbate prin referendum. Şi nici în 
funcţie de numărul de like-uri sau followers. Că 
opinia publică va avea autoritate doar în limitele 
legii şi ale moralei. Altfel, e doar un paravan.

ALX. MARINESCU
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Gândul 
scris

„Proiectul 
revoluţia”

Aşa cum ştiţi, la trei 
decenii după evenimen-
tele din decembrie 1989 

s-a redeschis, prilej de speranţe, dar şi de tenace scepti-
cisme, Dosarul Revoluţiei. Un dosar care i-a interesat şi 
pe creatorii de artă, începând cu tinerii cineaşti. 

Întorcându-se la Bucureşti din SUA (unde a emigrat 
cu 18 ani în urmă pentru a-şi defini o notabilă chemare 
de scriitor şi universitar), revenind cu acest prilej (fie şi 
numai pentru cele şase luni sabatice) la limba română, 
Saviana Stănescu reia şi ea evenimentul tumultuos şi 
dramatic, pe urmele transmisiei în direct de la TVR.

Originală poetă şi  dramaturg mult şcolit şi premiat, 
autoarea „Proscrisei” ne-a chemat recent la „Proiectul 
Revoluţia”. Propunerea ei de text, dar şi de spectacol 
ar putea fi considerată şi o binevenită replică, mai apro-
piată de cum eram, cum trăiam, cum simţeam şi cum 
gândeam noi, la piesa „Mad Forest” a britanicei Caryl 
Churchill (o scriere plină de idei primite despre situaţia 
mizerabilă din Estul comunist şi parazitată de locuri co-
mune ale scrisului dramatic după reţetă!).

Desigur, şi Saviana Stănescu s-a întrebat (aseme-
nea nouă şi asemenea lui Porumboiu, Gulea, Ujică): A 
fost sau n-a fost Revoluţie? Cine a tras în noi? Cine au 
fost marii păpuşari ai loviturii de stat? Cum au fost ei 
depăşiţi de situaţie prin revolta spontană, năvalnică a 
românilor însetaţi de libertate? 

Pentru a răspunde la atari interogaţii şi enigme scri-
itoarea s-a documentat, confruntând perspective nu o 
dată contradictorii. A făcut apel şi la propria memorie, 
dar s-a arătat foarte interesată şi de amintirile şi experi-
enţele actorilor minunaţi cu care a colaborat: Ioana Pa-
velescu, Ioana Flora, Ioana Bugarin, Nicolae Caţianis 
Jr. ori Filip A. Condiescu. Şi a lucrat împreună cu ei la 
articularea şi dramatizarea poveştilor de viaţă ale unor 
personaje fictive, ca şi la plusul de oralitate al monoloa-
gelor. Aşa s-a născut acest poem dramatic-oratoriu, cu 
scânteietoare metafore şi simboluri. Şi apoi acest spec-
tacol-lectură-dezbatere  care, evitând senzaţionalul ief-
tin, forează în adâncul fiinţei umane şi în durată. 

O montare ce gradează şi tensionează expresiv evo-
carea, prin forţa cuvântului şi prin cea a sincretismului 
imaginilor teatrale. O montare ale cărei încărcătură şi 
reverberaţie tragică (vezi finalul de pomenire pioasă a 
numelor celor ucişi) emoţionează puternic. ARCUB a ie-
şit câştigat din colaborarea cu Saviana Stănescu.

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

femei. Decizie cu caracter simbolic, 
dat fiind faptul că, după cum se ştie, 
din punct de vedere halahic evreitatea 
se stabileşte matriliniar. Alegerea Lo-
rei-Mira are şi o justificare istorică, în 
cadrele romanului însuşi: într-o istorie 
atât de turmentată, cum a fost cea a 
evreilor români în secolul trecut, băr-
baţii dispar adesea. Femeilor le revine 
misiunea dificilă, dură, de a duce mai 
departe viaţa evreiască, viaţa, pur şi 
simplu...

Romanul este scris cu maturitate 
şi naturaleţe, are ritm şi tensiune epi-
că, meritul autoarei fiind acela de a fi 
ştiut cum să „ascundă” tehnicile nara-
tive utilizate, spre a lăsa primul plan 
poveştilor de viaţă pe care imagina-
ţia ei le-a creat. Astfel, A patra fiică, 
probabil cel mai bun roman de până 
acum al Madeleinei Davidsohn, a do-
bândit o remarcabilă autenticitate.

RĂZVAN VONCU

*Madeleine Davidsohn – A patra fiică, Edi-
tura Hasefer, Bucureşti, 2019.


