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RECENSĂMÂNTUL,
o ocazie deosebită
pentru a aﬂa cât
de puternică este
comunitatea evreiască
Recensământul populaţiei şi al locuinţelor,
care va avea loc între 20-31 octombrie a.c., conform datelor comunicate de Institutul Naţional de
Statistică, va ﬁ, în special pentru comunitatea
evreiască din România, mult mai mult decât o
simplă numărătoare a cetăţenilor şi a locuinţelor
în care trăiesc aceştia.
De la bun început, trebuie subliniat faptul că
organizatorii garantează că datele colectate de
recenzori sunt strict secrete şi că ele nu vor ﬁ
utilizate în alte scopuri decât cel statistic.
De o deosebită importanţă pentru noi este
pagina a doua a formularului „P”, pe care o reproducem în facsimil, unde apare rubrica intitulată
„Caracteristici etno-culturale”, în cadrul căreia recenzorii vor întreba cărei etnii consideră persoana
intervievată că îi aparţine, care este limba maternă
şi cărei religii consideră respectiva persoană că îi
aparţine. Etnia nu trebuie confundată cu cetăţenia,
declaraţia membrilor comunităţii evreieşti ﬁind, în
mod normal, că sunt de etnie evrei, ceea ce corespunde, în formular, codului 1900. Limba maternă,
adică limba vorbită în copilărie, în familie, poate
ﬁ româna (cod 1000), maghiara (1100), germana
(1300), idiş (cod 1900) sau altă limbă (cod 3200).
Pentru religia mozaică trebuie completat codul
26. Aşa cum subliniază organizatorii, conform
legii „ﬁecare persoană este liberă să îşi exprime
propria opţiune, fără nici un fel de constrângere”.
Problema este că răspunsul ﬁecărui evreu va ﬁ
în ﬁnal cuantiﬁcat iar din suma rezultată va reieşi
cât de puternică a rămas comunitatea evreiască
din România. Aşadar, răspunsul ﬁecăruia dintre
noi capătă o importanţă deosebită.
Numai răspunzând „sunt evreu” la întrebarea
„cărei etnii consideraţi că îi aparţineţi” ne vom
putea aﬁrma demnitatea şi forţa ca minoritate
trăitoare pe teritoriul României, pentru că dacă
nouă ne va ﬁ teamă sau vom avea reţineri de
vreun fel sau altul la a ne aﬁrma evreitatea, ce să
le răspundem celor care ne privesc cu dispreţ, sau
chiar cu ură? Care, cu cât vor ﬁ mai puţini evrei
înregistraţi la recensământ, cu atât se vor simţi
unii mai aproape de visul lor de a vedea dispărând
această etnie. Cu cât mai mulţi evrei vor spune
că sunt români, unguri, germani sau de alte naţionalităţi, cu atât mai slabă va ﬁ considerată a ﬁ
comunitatea evreiască din România, şi asta nu din
vina antisemiţilor, ci numai a noastră, a evreilor.
Şi, slavă Domnului, nu mai trăim vremurile pe care
le-a parcurs generaţia de la mijlocul secolului trecut, când a ﬁ evreu însemna a suporta pogromuri,
deportări, lagăre de muncă şi de concentrare.
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adresăm cititorilor şi
prietenilor noştri cele
mai calde urări de
bine, sănătate şi de
fericire. R.E.

SANA TOVA!

Aşadar, nu avem nici un motiv şi nici o scuză
să spunem altceva decât „evreu” atunci când îi
vom primi în casă pe cei care realizează recensământul. Nu avem nici o scuză şi nici un motiv
ca la limba maternă să declarăm altceva decât
limba în care am spus, pentru prima oară, „mama”
sau „tata”.
Pentru a nu mai lungi vorba, atunci când, între
20 şi 31 octombrie ne vor călca pragul cei care
adună datele pentru recensământul populaţiei şi
al locuinţelor, date care sunt strict conﬁdenţiale,
să le spunem cu demnitate că suntem evrei, că
aparţinem neamului pe care Dumnezeu l-a ales
să ﬁe poporul Său. Să nu împuţinăm poporul Său
de frică sau din reţineri prost înţelese, pentru că
orice ar spune unii dintre noi, ascunzându-se de
numai ei ştiu ce, tot EVREI rămânem.
ALEXANDRU MARINESCU

EVREU

MOZAICĂ

1990

26

MESAJE de ROŞ HAŞANA
adresate de preşedintele
F.C.E.R., dr. AUREL VAINER,
deputat, şi de Rabinul
RAFAEL SHAFFER
LEITRAOT, MARE
RABIN MENACHEM
HACOHEN
Festivitatea de
încheiere a mandatului
în comunitatea
evreiască din
România al Marelui
Rabin Menachem
Hacohen

UN NOU FOND
DE COMPENSAŢII
PENTRU EVREII
DIN ROMÂNIA
Interviu cu ANDREA
HAAS, director
pentru programele
de compensaţii
în Europa
p de Est

ABONAMENTE LA „REALITATEA EVREIASCĂ”
Începând din luna octombrie, cititorii revistei
„Realitatea Evreiască” îşi pot înnoi abonamentele.
Pentru 2012, preţul unui abonament anual rămâne
neschimbat, şi anume 30 de lei.
Detalii în pagina 28
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Agenda preşedintelui şi deputatului F.C.E.R.

Grijă pentru trecut, implicare în prezent,
atenţie faţă de viitor
Agenda pe august – septembrie a preşedintelui şi
deputatului F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a fost neobişnuit de încărcată: . participarea, cu prilejul încheierii
mandatului în România al Marelui Rabin Menachem
Hacohen, la întrevederi cu preşedintele României,
Traian Băsescu, Preafericitul Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R.), Arhiepiscopul
de Bucureşti al Bisericii Romano-Catolice (B.R.C.),
Î.P.S. Ioan Robu; • dialoguri purtate cu membri ai
Parteneriatului pentru Combaterea Antisemitismului
(P.C.A.); • întâlniri cu conduceri, membri şi alegători
din comunităţile Focşani, Roman, Iaşi, Botoşani, Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Siret; • contacte cu autorităţi
locale din oraşe unde nu mai trăiesc evrei - Ştefăneşti,
Mihăileni, din Caransebeş; • participarea la Programul
„Bereshit” III de la Timişoara şi vizita la comunitatea
din Reşiţa; • prezenţa la Festivalul Filmului din Europa
Centrală de la Mediaş; • participarea la o importantă
întrunire parlamentară la Kiev, la invitaţia Legislativului ucrainean.
La întrevederea cu şeful statului român, Marele
Rabin Menachem Hacohen a fost însoţit de preşedintele şi vicepreşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer
şi ing. Paul Schwartz, preşedintele C.E.B., Erwin
Şimşensohn, directorul Joint pentru România, Israel
Sabag. La întâlnirea, de la Palatul Patriarhiei, a Rabinului Hacohen cu Patriarhul B.O.R., Preafericitul
Daniel, la care au participat preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general ai F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, ing. Paul Schwartz, ing. Alfred Kupferberg,
s-a precizat că relaţiile ecumenice în România vor
cunoaşte o nouă deschidere: în 2012 se are în vedere un simpozion iudeo-creştin despre păstrarea
identităţii spirituale a evreilor în Diaspora. În vizita de
rămas bun la Arhiepiscopul de Bucureşti al B.R.C.,
Î.P.S. Ioan Robu, Rabinul Hacohen a fost însoţit de
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, şeful Cancelariei Rabinice, Edy Kupferberg, operatorul media
Silviu Vexler.
La cele două întâlniri ale P.C.A. s-a discutat organizarea de acţiuni de solidaritate cu Israelul, cu accent
pe intenţia Autorităţii Palestiniene pentru recunoaşterea Statului Palestina ca membru cu drepturi depline
la ONU. De altfel, deputatul F.C.E.R a prezentat, în
Plenul Camerei Deputaţilor, în ziua de 13 septembrie
a.c., Declaraţia politică privind lucrările Adunării Generale ONU, din septembrie a.c.
În periplul prin comunităţi, preşedintele F.C.E.R. a
fost însoţit de directorul Joint pentru România, Israel
Sabag, expertul Joint în probleme imobiliare, Alexandru
Pavel, directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici, şeful de
Cabinet al preşedintelui, ec. Silvian Horn, operatorul
media Silviu Vexler. La Focşani – preşedinte, Mircea
Rond – s-au discutat probleme legate de organizarea,
în noiembrie a.c., a unei conferinţe internaţionale
despre primul Congres Sionist, care a avut loc la
Focşani, în 1881; s-a insistat pe asigurarea de bune
condiţii de desfăşurare la Sinagogă, serviciul religios,
programul de lucrări raportat la resursele ﬁnanciare
obţinute de F.C.E.R. de la Fundaţia „Caritatea”. La
Roman – preşedinte, prof. Iancu Wexler –, accentul
a fost pus pe dezvoltarea punctului muzeistic din
incinta Sinagogii recent renovate, stabilindu-se un
program de noi lucrări, cu fonduri venite, la iniţiativa
deputatului F.C.E.R., din partea Secretariatului de
Stat pentru Culte. La Iaşi – preşedinte, ing. Abraham
Ghiltman – a fost vizitat cimitirul evreiesc, apreciinduse calitatea lucrărilor efectuate la capelă şi ridicarea
în cimitir a Monumentului victimelor de la Popricani,
din vara anului 1941, realizată cu sprijinul integral al
Fundaţiei „Caritatea”. Din iniţiativa directorului Joint,
s-a stabilit refacerea căsuţei rabinice, unde este înmormântat tatăl lui Ştefăneşter Rebe, Marele Rabin
Matitiahu Friedman z.l. Au fost apreciate lucrările de
modernizare de la sediul comunităţii. S-a acordat o
atenţie specială amenajării Centrului multifuncţional
de la Sinagoga Merarilor. A fost subliniat aportul
Primăriei municipiului la renovarea Obeliscului din
faţa Sinagogii Mari, dedicat victimelor pogromului
din 1941. Conducerea F.C.E.R. s-a angajat să facă
demersuri la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru terminarea lucrărilor la Sinagoga Mare,
monument arhitectonic şi istoric de mare valoare.
Delegaţia s-a întâlnit cu Rabinul Şlomo Tobias, venit
la Iaşi cu sprijinul lui Sculener Rebe din New York,
care urmează să păstorească enoriaşii de la Iaşi
şi din toate comunităţile din Moldova. La Botoşani
– preşedinte, Iosif David – s-a discutat ﬁnalizarea
lucrărilor la Centrul Intercomunitar, prin valoriﬁcarea
sediului fostului restaurant ritual. S-a primit sprijin din
partea Guvernului României, Primăriei Municipiului
Botoşani, F.C.E.R. şi Joint. Lăudabil pentru reali-

zarea Centrului – aportul familiei unui important om
de afaceri botoşănean, Silviu Vexler. La Suceava –
preşedinte, prof. Sorin Golda – s-a stabilit crearea în
incinta Sinagogii a unui punct muzeistic despre istoria
evreilor din Bucovina, cu referiri speciale la Holocaust.
La Fălticeni urmează să se realizeze, într-o primă
etapă, lucrări de restaurare a Sinagogii. Delegaţia a
discutat cu consilierul primarului oraşului Siret, ale
cărui proprietăţi comunitare aparţin de C.E. Rădăuţi
– preşedinte Igo Koﬂer - despre un prim set de lucrări
pentru refacerea faţadei Sinagogii, cu fonduri de la
Guvern şi Primărie. Tot cu aceleaşi fonduri, se are în
vedere reabilitarea impunătorului Templu din Rădăuţi
şi proiectarea unui punct muzeistic. Toate punctele
muzeistice vor contribui la recuperarea istoriei evreilor din România şi se vor înscrie în circuite turistice.
Membrii delegaţiei F.C.E.R. – Joint au luat contact
cu autorităţi din Ştefăneşti – viceprimar, Victor Ignat;
secretar, Stelian Neagu – în vederea introducerii de
curent electric în cimitir, refacerea locuinţei paznicului
şi a capelei, construirea unui punct muzeistic despre
istoria evreilor din Ştefăneşti, cu referiri speciale la
Rabinul Matitiahu Friedman, Ştefăneşter Rebe. Fondurile au fost primite de la Guvern – Secretariatul de
Stat pentru Culte. Căsuţa rabinului a fost refăcută
acum trei ani, cu sprijin de la F.C.E.R. A fost vizitat
cimitirul evreiesc din Mihăileni, altă dată – stetl plin
de viaţă evreiască. Directorul Joint, Israel Sabag, a
fost foarte impresionat de cele văzute şi s-a angajat
să acorde tot sprijinul logistic şi ﬁnanciar al Joint-ului,
cu care F.C.E.R. realizează un excelent parteneriat.
Cu prilejul participării la Programul „Bereshit” III,
preşedintele Federaţiei a revăzut Sinagoga din Caransebeş. În incinta acesteia urmează să funcţioneze,
printr-un acord de parteneriat cu Primăria oraşului, un
centru muzical şi cultural. Acelaşi eveniment a oferit
oportunitatea unei vizite la C.E. Reşiţa – preşedinte
Iacob Schnabel – unde, la întâlnirea cu membri ai
comunităţii, domnia sa a discutat probleme legate de
asistenţa socială şi medicală şi de ajutorul oferit de
„Claims Conference” evreilor din România născuţi înainte de 8 februarie 1946. Dr. Aurel Vainer a fost primit
de preşedintele Consiliului Judeţean Caraş Severin,
vicepreşedinte al PDL, Sorin Frunzăverde. Printre
subiectele abordate a fost şi cel referitor la poziţia
României faţă de intenţia Autorităţii Palestiniene de
a cere să ﬁe recunoscut ca stat independent la ONU.
A fost acceptată propunerea preşedintelui Federaţiei
de a se organiza, în 2012, cu sprijinul Consiliului
Judeţean local, un simpozion despre istoria evreilor
din Judeţul Caraş Severin.
Parteneriatul F.C.E.R. în organizarea Festivalului
de Film din Europa Centrală de la Mediaş a determinat
participarea preşedintelui Federaţiei la acest eveniment, unde l-a felicitat pe preşedintele Festivalului, regizorul Radu Gabrea, pentru premiul la ﬁlmul „Mănuşi
roşii”, obţinut la Bari (Italia), a aplaudat performanţele Orchestrei de Klezmorim „Hakeşet” din Oradea,
oferind ﬂori solistei Katy Kövary şi prezentatoarei de
la festivitatea de încheiere, actriţa Victoria Cociaş.
Oaspetele a vizitat Sinagoga, având o bogată pictură
interioară, care necesită însă importante lucrări de
reabilitare, despre care a purtat discuţii cu primarul
oraşului. Identiﬁ carea de soluţii se va face după
examinarea proiectului elaborat de Societatea „Mihai
Eminescu” şi a resurselor ﬁnanciare disponibile.
Preşedintele F.C.E.R. a luat parte la întrevederea
cu ministrul de externe, Theodor Baconschi, ca reprezentant al P.C.A., prilej cu care, după înmânarea
Declaraţiei sus-menţionate, a exprimat punctul de
vedere al evreilor din România: „Sperăm ca Guvernul
României să adopte cea mai potrivită soluţie care
să asigure dreptul Israelului la pace, fără a uita că
aproximativ 400.000 de evrei originari din România
trăiesc în Israel. Nu uităm, de asemenea, că statul
român s-a arătat mereu ataşat unei soluţii între israelieni şi palestinieni pentru recunoaşterea reciprocă a
celor două state, cu asigurarea securităţii cetăţenilor
israelieni”. Demersurile F.C.E.R. continuă prin adresarea aceleiaşi Declaraţii către preşedinţii Comisiilor
de Afaceri Externe de la Camera Deputaţilor şi Senat;
demersuri care însă nu se opresc acolo.
Deputatul Aurel Vainer a luat parte la lucrările în
plen şi în comisii, la reluarea lucrărilor în sesiunea
de toamnă, unde s-a discutat crearea Ministerului
Fondurilor Europene şi numirea ca ministru a lui
Leonard Orban. Dr. Aurel Vainer a dat curs invitaţiei
Parlamentului Ucrainei de a participa la o reuniune
internaţională privind probleme actuale ale antisemitismului, organizată la iniţiativa deputatului Alexander
Feldman. Detalii în numărul viitor al revistei.
IULIA DELEANU

MESAJE ADRESATE DE ROŞ HAŞANA
Dr. AUREL VAINER preşedintele Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România

„UN AN NOU CU SĂNĂTATE,
PACE ŞI ÎMPLINIRI”
Un an iudaic se sfârşeşte, un An Nou începe. Întotdeauna, este momentul nostru de Heşbon Hanefeş – de
bilanţ suﬂetesc; o raportare la fapte, se arată în Mesajul
preşedintelui F.C.E.R., din cuprinsul căruia vă propunem
o amplă selecţie. 5771 a fost un an de eforturi pentru
menţinerea echilibrului economic şi ﬁnanciar în administrarea bugetului Federaţiei într-o perioadă economică
plină de diﬁcultăţi.
În poﬁda lor, am reuşit să asigurăm asistaţilor noştri
condiţii decente de trai, am extins grupele de asistaţi până
la cei născuţi imediat după război, am adecvat baremurile
la exigenţele vieţii cotidiene cu durităţile cunoscute.[...]
Am dat acoperire în fapte uneia dintre priorităţile
noastre: grija pentru patrimoniul sacru evreiesc.[...]
Ne-am respectat sărbătorile evreieşti.[...] De asemenea, s-a dezvoltat educaţia iudaică. [...]
Anul care a trecut a avut o pondere comemorativă
specială: s-au împlinit 71 de ani de la pogrmul din Dorohoi
şi 70 de ani de la pogromurile din Bucureşti şi Iaşi. [...]
5771 a fost şi un an aniversar, pentru că s-au împlinit
75 de ani de la înﬁinţarea F.C.E.R. având drept preambul
reinaugurarea faţadei Templului Coral din Bucureşti. [...] A
fost un an bogat în evenimente culturale: Festivalul „Idiş
Velt” - „Lumea idişului”. La sediul Centrului Comunitar
Evreiesc din Bucureşti s-au organizat sistematic matinee
de duminică. Activitatea culturală a F.C.E.R. s-a evidenţiat şi prin participări pline de succes ale editurii „Hasefer”
la târguri internaţionale de carte din ţară şi străinătate.
Au avut loc expoziţii în ţară şi o remarcabilă expoziţie a
avangardei româneşti deschisă în Amsterdam, organizată cu sprijinul F.C.E.R. [...]
Excelentul parteneriat F.C.E.R. – Joint se manifestă
pe multiple planuri: educaţional, religios, de asistenţă
socială şi medicală ş.a. Există o bună colaborare între
F.C.E.R. şi alte organizaţii evreieşti din ţară: B’nai B’rith
România, Asociaţia Evreilor din România Victime ale
Holocaustului, Asociaţia Culturală de Prietenie România
- Israel, Asociaţia Sionistă din România, ca şi cu Centrele
de iudaistică din Bucureşti şi din ţară, Complexul şcolar
„Lauder” ş.a.
(Continuare în pagina 20)

Rabin RAFAEL SHAFFER

DAR DE SĂRBĂTORI

De Roş Haşana şi Iom Kipur se petrece la noi ceva
deosebit, ceva greu de înţeles. Fiindcă acest fenomen se
repetă în ﬁecare an, noi ne-am obşnuit cu el, nici măcar
nu ne atrage atenţia. Dar,dacă vom lua un moment de
gândire, vom vedea ca nu îl înţelegem.
Mulţi dintre noi, care pe de o parte se simt legaţi de
poporul lor, dar pe de altă parte mai au şi alte preocupări
care le răpesc timpul, îşi schimbă atitudinea. Cei care au
posibilitatea fac mari eforturi să ajungă la rugăciune, la
sinagogă. Cei care, din nefericire, nu mai au un minian
în oraşul lor, îi resimt lipsa în aceste zile mai mult decât
oricând.
Se ridică aici de fapt două întrebări. Prima: Ce trezeşte
interesul de a veni la sinagogă? A doua: Acest interes,
deja trezit, de ce se atenuează după ce trec sărbătorile?
Voi căuta să răspund la aceste întrebări. În toate rugăciunile de sărbătoare noi mulţumim Domnului că ne-a
dat această zi de sărbătoare. Aceasta e ﬁresc, căci ele
sunt pentru noi zile plăcute, zile de odihnă, zile în care
toţi membrii familiei sau ai comunităţii stau împreună la
o masă festivă. Chiar şi Iom Kipur, deşi nu avem voie să
mâncăm şi să bem şi mai avem câteva interdicţii, e o zi
bună pentu noi, poate chiar cea mai bună. Avem ocazia
să venim la sinagogă, să ne rugăm, să ne mărturisim
păcatele, poate chiar să plângem când auzim cantorul
recitând rugăciunea cu melodia tradiţională. Şi după toate
acestea, Dumnezeu ne iartă păcatele. Ne simţim liberi,
uşori, curaţi.
Roş Haşana, deşi nu e zi de post, este mult mai grea.
Este o zi de reculegere, o zi de bilanţ. O zi în care stăm
faţă în faţă cu propria noastră conştiinţă şi ne întrebăm
dacă suntem mulţumiţi de ceea ce am făcut în anul care
a trecut şi ce dorim să facem în anul care va veni. O zi
în care stăm în faţa celui mai aspru judecător: propria
noastră conştiinţă. Totuşi, chiar şi în rugăciunea de Roş
Haşana mulţumim Domnului că ne-a dat această zi.
Această întrebare o pun comentatorii rugăciunii. Ca să
înţelegem răspunsul lor, trebuie să deschid o paranteză.
După tradiţia iudaică, de Roş Haşana, în urmă cu 5772 de
ani a fost creat primul om. În aceeaşi zi, el a primit prima
poruncă, a fost ispitit, a încălcat porunca Divină, a fost
judecat şi alungat din Gan Eden. Această zi a fost stabilită de Creator ca zi de judecată pentru întreaga creaţie.
(Continuare în pagina 17)
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Un nou fond de compensaţii
pentru evreii din România
Interviu acordat revistei REALITATEA EVREIASCĂ de către
ANDREA HAAS, director pentru programele de compensare
în Europa de Est din cadrul organizaţiei Conference on Jewish
Material Claims against Germany.
Alexandru Marinescu: Vă propun să începem discuţia noastră
prin a le spune cititorilor despre iniţiativa Claims Conference privindu-i
pe evreii din România, pentru care
v-aţi şi deplasat la Bucureşti.
Andrea Haas: Sper că această informaţie va rămâne în memoria cititorilor
acestui interviu. De la 1 septembrie, a
fost deschis un nou fond de compensaţii,
care va consta într-o singură compensaţie
acordată supravieţuitorilor Holocaustului,
care trăiesc astăzi permanent în România
şi în alte nouă state foste comuniste, care
sunt acum membre ale Uniunii Europene.
Vor beneﬁcia de această compensaţie
cei care au suferit persecuţii în timpul
războiului, de la portul obligatoriu al stelei
galbene, până la interdicţii de circulaţie,
interdicţia de a-şi părăsi casele sau un
anumit loc, persoane care nu primesc
compensaţii lunare şi care nu au primit în
trecut alte compensaţii de la organizaţia
noastră.
Sunt multe criterii şi restricţii, dar deschiderea acestui nou fond înseamnă că
dacă astăzi avem în România aproximativ
370 de persoane care primesc compensaţii lunare, există circa 1000 – 1500 de
persoane în România care nu au primit
nici un fel de compensaţii. De aceea,
deschiderea acestui nou fond este semniﬁcativă pentru comunitatea evreiască
din România.
Am venit aici cu o lună sau două
înainte de deschiderea fondului pentru a
pregăti procesul de acordare a fondului,
în parteneriat cu JDC şi comunitatea
evreiască.
Ce aş vrea să subliniez este că tot
ceea ce vom face aici, în România, vom
face împreună cu F.C.E.R. Aceasta este
partenera noastră şi vrem să acordăm
împreună aceste compensaţii pentru că
noi avem nevoie de ei, ei au nevoie de
noi şi evreii au nevoie de ambii.
Legătura cu JDC, cu Joint-ul, cu Comunitatea Evreiască sunt un parteneriat
pentru care am venit în
România, pentru a identiﬁca modul cel mai eﬁcient
de a ne adresa oamenilor.
Cred că acesta este modul
în care lucrurile trebuie să
ﬁe făcute.
- A existat o diferenţiere
între evreii care au suferit
în Holocaust şi care trăiau
în estul Europei, faţă de
cei din Occident. Suntem
acum în faţa unei schimbări?
- Da, şi în ultimii anii
organizaţia Conference
on Jewish Material Claims against Germany a făcut eforturi pentru a aduce tot
mai multă dreptate şi cred că ne aﬂăm
doar în faţa unui prim pas, pentru că sunt
încă mulţi oameni care au suferit în urma
represiunilor naziste şi nu trăiesc în ţările
în care se acordă compensaţii.
- Dacă România şi celelalte nouă ţări
unde se acordă acum compensaţia nu ar
ﬁ făcut parte din UE, ar mai ﬁ fost posibilă
acordarea acestei compensaţii?
- Nu. După cum nu se acordă nici în
ţările membre ale fostei Uniuni Sovietice.
Programele de compensare pentru Europa de Est sunt încă întârziate, pentru că
a existat acea Cortină de Fier. Pe de altă
parte, nu se poate face dreptate atunci
când vorbim despre Holocaust. S-ar face
dreptate numai atunci când s-ar întoarce
la noi toţi cei pe care i-am pierdut. Această
pierdere nu poate ﬁ compensată cu bani.
- Numai că timpul joacă împotriva
noastră şi a organizaţiei pe care o reprezentaţi...
- Timpul joacă mereu împotriva noas-

tră şi tocmai de aceea am venit în România, pentru a face ca această compensaţie să poată ﬁ acordată cât se poate de
lin şi de rapid.
- V-aş ruga să faceţi o diferenţă, atât
cât se poate, între noţiunile de compensare şi asistenţă, sau ajutor, dat ﬁind că
suferinţa nu se poate compensa. Se pot
însă compensa pierderile materiale.
- Aşa este. Nu m-am gândit niciodată
la asta, dar acum, că ridicaţi problema
denumirii programelor ca ﬁind de compensare, aş îndrăzni să spun, ca o opinie
personală, că le numim de compensare
pentru că încercăm să oferim o compensare simbolică pentru o persecuţie
suferită în timpul războiului.
Claims Conference oferă însă şi asistenţă. Aceasta constă în servicii, pentru
care nu facem distincţii între cine şi cât a
suferit, ci numai dacă o persoană a suferit
de pe urma regimului nazist. Asistenţa
nu este acordată conform persecuţiilor
îndurate, ci conform stării de sănătate a
respectivelor persoane, inclusiv a stării de
sănătate mentală din momentul de faţă.
Pe de altă parte, în numeroase ţări - şi
aici nu mă refer la România – există proprietăţi ale evreilor care au fost pierdute
şi nu au fost niciodată date înapoi.

Un copil care nu ştie
ce vrea să devină
- Aţi absolvit mai multe facultăţi, diferite ca proﬁl, printre care şi Harvard,
Universitatea de la Liège, deci probabil
că evoluţia carierei dvs a fost diferită de
ceea ce v-aţi propus când aţi mers la
prima facultate.
- M-am născut într-un orăşel din Slovacia, în partea care a aparţinut Ungariei
înainte de război şi am fost unul dintre
acei copii care nu ştiu ce vor să se facă
după ce vor creşte mari, deoarece erau
foarte multe lucruri care mă interesau,
iar situaţia nu s-a schimbat şi tot nu ştiu
răspunsul la această întrebare.
Am fost prima persoană din familia mea care a
mers vreodată la facultate, deci nu prea am avut
pe cine întreba, aşa că
m-am dus la un consilier
care m-a sfătuit să studiez
limba şi literatura slovacă.
Am intrat la această
facultate şi totul a fost
minunat, mai ales că veneam la Bratislava dintrun oraş mic, nu mai eram
împreună cu părinţii, totul
era nou pentru mine. Acum ştiu că modul
în care se preda studenţilor din fostele ţări
comuniste era unul rigid, că trebuia să
înveţi mult pe dinafară şi că tot ceea ce
spuneau profesorii era neapărat corect,
dar pe atunci nu ştiam că există şi o altă
lume, am învăţat cu plăcere şi am fost un
student bun şi a fost o facultate care mi-a
deschis ochii.
Restul studiilor mele au fost făcute la
fel, să spunem, din întâmplare, asta în
cazul în care credem că lucrurile ni se
întâmplă pur şi simplu. Am ajuns la Liège
împreună cu cel pe care îl socoteam
atunci a ﬁ bărbatul vieţii mele şi, pentru
că nu ştiam o boabă de franceză, m-am
înscris la facultatea de franceză.
În ceea ce priveşte Harvard, aici am
ajuns, să spunem, în urma primei mele
alegeri mature, dar şi aici a fost o mare
doză de întâmplare. Aveam o foarte
bună prietenă care s-a dus să studieze
în SUA, dar nu la Harvard, iar eu am
obţinut o bursă Wexner Fellowship de
masterat pentru salariaţi aﬂaţi la mijlocul
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Lansarea unui program nou de compensaţii
pentru victimele nazismului
Pentru evreii care au fost victime ale nazismului, Claims Conference anunţă lansarea Fondului de Compensaţii pentru Victimele Holocaustului (Holocaust Victims
Compensation Fund - HVCF). Într-o scrisoare adresată Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România, Claims Conference precizează:
HVCF se adresează evreilor care au fost victime ale nazismului, rămaşi în viată
la data completării cererii de compensare, care:
a) locuiesc în prezent în Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia,
Lituania, Polonia, România, Republica Slovacă şi Slovenia
b) care NU primesc pensii de la CEEF şi din Fondul Budapesta sau dintr-o altă
sursă germană enumerată în ghidul fondului, publicate de HVCF.
Pentru a putea beneﬁcia de o compensaţie de la HVCF, evreii care au fost victime ale nazismului trebuie să ﬁ fost persecutaţi ca evrei şi să ﬁ suferit persecuţii
recunoscute ca atare, conform criteriilor Fondului de Vitregie (Hardship Fund) al
Guvernului German. Acestea includ, dar nu se limitează la următoarele:
• privarea de libertate (lagăre de concentrare, ghetou, ascundere, identitate falsă);
sau
• fuga de regimul nazist, dintr-un loc care a fost ocupat;
sau
• restrângerea libertăţii cum ar ﬁ viaţa sub stare de asediu, înregistrarea obligatorie şi rezidenţă limitată;
sau
• purtarea stelei galbene.
Victimele eligibile ale nazismului vor primi o singură plată, în valoare de 1.900
de Euro. Pentru detalii complete şi criterii de eligibilitate aduse la zi, vizitaţi site-ul
de Internet al Claims Conference, www.claimscon.org/hvcf.
Perioada de depuneri de cereri la HVCF va ﬁ din 1 septembrie 2011 până la 30
iunie 2013. Toate cererile trebuie să ﬁe primite de Claims Conference nu mai târziu
de 30 iunie 2013.
Pentru mai multe informatii şi formulare de cerere, vă rugăm să îi contactaţi pe:
D-na. Nicoleta Oprea
FCER-DASM
Str. Maximilian Popper, nr. 8-10, sector 1
Bucureşti 030863
Tel.: 021-322-1633
Email: compensatii@jewish.ro
carierei lor, în cadrul unui program pentru
administraţie publică. Acest program este
destinat generaţiei următoare de lideri din
sectorul public din Israel. M-am înscris la
concursul pentru această bursă pentru
că îmi plăcea domeniul, pentru că oricine
visează să studieze la Harvard, dar şi
pentru a ﬁ în SUA împreună cu prietena
mea. Astfel am reuşit, cu sprijinul Wexner
Israeli Fellowship, al Claims Conference
şi JDC, să petrec un an minunat la Harvard.
- Înainte de a avea o evoluţie universitară neobişnuită, am înţeles că aţi avut
şi o copilărie ieşită din comun ...
- Cred că povestea copilăriei mele este
o poveste evreiască tipică, pentru că include toate elementele tipice secolului XX
din regiunea unde m-am născut. Bunicii
mei au supravieţuit Holocaustului. Părinţii
tatălui meu au fost duşi la Mauthausen, iar
bunica mea era însărcinată atunci şi, aşa
cum se ştie, o femeie însărcinată nu trăia
foarte mult într-un lagăr de concentrare.
Totul s-a întâmplat, însă, în timpul
ultimei luni de război, iar ea a reuşit
cumva să îşi ascundă sarcina şi a născut
la câteva zile după eliberarea din lagăr.
Ceea ce este important este că, la câteva
zile după ce a născut, ea s-a îmbolnăvit
de tifos şi copilul era şi el bolnav şi avea
foarte puţine şanse să scape cu viaţă.
Bunica a promis că dacă ea şi copilul
vor supravieţui, va avea şi alţi copii şi
va duce o viaţă religioasă. Ea provenea
dintr-o familie religioasă dar, ca mulţi alţii,
se revoltase împotriva credinţei şi a trăit
chiar cu bunicul meu fără a ﬁ căsătoriţi.
S-au căsătorit ulterior, pentru că le spusese cineva că nu vor ﬁ duse în lagăr
cuplurile căsătorite, deci nu a fost ceea
ce s-ar putea numi o bună evreică, iar
bunicul era copil din ﬂori, ceea ce făcea
ca familia bunicii să nu ﬁe prea încântată
de această căsătorie.
Toate ar ﬁ fost bune şi frumoase, dacă
nu s-ar ﬁ întâmplat în partea a doua a anilor ’40, iar la întoarcerea acasă a bunicilor,
s-a instaurat regimul comunist. Cu toate
acestea, bunica şi-a ţinut promisiunea şi
a dus o viaţă ortodoxă, a gătit caşer, a
umblat cu capul acoperit, iar noi am primit
o educaţie strict evreiască. Nimeni din
familie nu a devenit membru al partidului

Claims Conference, HVCF
P.O. Box 20064
Tel-Aviv 61200
Israel
Nr. gratuit: 0800-896-235
Email: infodesk@claimscon.org
comunist, am dus o viaţă simplă, bunicul
a fost instalator, bunica a rămas casnică,
iar tata s-a făcut şofer.
Nu ne-am ascuns niciodată etnia,
ceea ce nu putea să ne facă iubiţi într-o
ţară comunistă, dar familiei mele nu i-a
păsat. Am păstrat toate sărbătorile şi obiceiurile şi cred că acesta poate ﬁ considerat aspectul neobişnuit al copilăriei mele.
Bunicul din partea mamei şi-a pierdut
întreaga familie în Holocaust, astfel încât
mama s-a născut în cea de-a doua familie
pe care şi-a întemeiat-o bunicul. Erau
evrei unguri, neologi.
În Cehoslovacia acelor vremuri, majoritatea evreilor încercau să îşi ascundă
originile şi chiar dacă nu le ascundeau,
erau foarte puţini aceia care respectau
toate tradiţiile acasă.
- Povestea copilăriei dvs, provenienţa
dvs dintr-o familie cu atâţia supravieţuitori
ai Holocaustului, mă determină să vă pun
o întrebare personală, la care nu aş vrea
să îmi răspundeţi în calitatea dvs oﬁcială.
Evident, trecutul trebuie cunoscut, pentru
ca el să nu se mai poată repeta. Nu există
însă riscul ca tânăra generaţie din Israel
şi din alte ţări să devină reticentă la a
percepe informaţiile despre Holocaust,
dacă acestea nu sunt judicios prezentate
şi revin obsesiv în anumite contexte?
- Din păcate, există acest pericol.
Categoric, nu trebuie să uităm aceste
suferinţe şi, din acest punct de vedere, subiectul nu poate ﬁ niciodată adus prea des
în discuţie. Din punctul meu de vedere,
Holocaustul este o lecţie pentru întreaga
omenire. Este o lecţie despre ceea ce un
om poate face altuia în anumite condiţii.
Este o lecţie despre cum un om poate
persecuta un alt om, despre ce suferinţe
ne putem provoca unul altuia. Să nu uităm
câte exemple de suferinţă putem astăzi
găsi în întreaga lume. Acesta este mesajul care trebuie transmis cu mare putere,
alături de informaţiile referitoare la câţi
evrei au pierit şi ce suferinţe a îndurat poporul evreu. Sper că spusele mele, care
sunt un punct de vedere strict personal,
vor ﬁ transmise şi receptate corect, pentru
a nu da naştere unor noi neînţelegeri,
dar repet că mesajul Holocaustului nu
trebuie să se adreseze numai comunităţii
evreieşti.
(Continuare în pagina 4)
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Un nou fond
de compensaţii…
(Urmare din pagina 3)

Oricine se trezeşte dimineaţa şi vede
că vecinului său i se întâmplă lucruri rele,
trebuie să îşi ridice vocea şi să spună ce
vede. Cine poate şti mai bine decât evreii
ce se întâmplă dacă alţii tac? Evreii ştiu
asta cel mai bine, pentru că li se întâmplă
tot timpul. În loc să îi obosim pe ceilalţi
numai cu Holocaustul, cred că ar trebui
să creştem gradul de conştientizare privind obligaţia noastră de a ne ridica vocea ori de câte ori vedem că se întâmplă
ceva rău. Din acest punct de vedere, nu
este niciodată destul să oferim exemple
privind Holocaustul.

Cea mai impresionantă
poveste despre Holocaust
- Având în vedere viaţa dvs şi familia
din care vă trageţi, cum vă simţiţi azi,
când îi puteţi ajuta pe cei care au suferit?
- Consider că este datoria mea faţă
de poporul evreu. Acelaşi lucru cred că
îl simt şi unii actori evrei sau regizori. De
pildă, Barbara Streisand sau Steven Spilberg, care au o carieră impresionantă, iar
apoi fac un ﬁlm ca „Lista lui Schindler“, al
lui Spielberg, în care spun tot ceea ce nu
au spus până atunci. Eu nu sunt actriţă,
dar aşa îmi folosesc ceea ce ştiu să fac
pentru a-i ajuta pe evreii care au suferit.
- Aţi vorbit cu sute de evrei care au
supravieţuit Holocaustului. Care este
povestea care v-a impresionat cel mai
mult?
- Grea întrebare. Există o astfel de poveste, pe care nu am auzit-o niciodată de
la eroii săi, dar am auzit-o de la alţii. Este
o poveste care mă emoţionează adânc,
de câte ori mi-o amintesc, pentru că mi-a
inﬂuenţat întreaga viaţă. Nici măcar nu
ştiu dacă este cu totul adevărată sau nu,
dar niciodată nu ştii asta despre astfel
de povestiri, pentru că toţi interpretăm
viaţa diferit şi pentru că au trecut atâţia
ani de atunci.
S-a întâmplat în lagărul de concentrare Mauthausen şi îi are ca eroi pe bunicii
mei. Ei se certau de multe ori pe acest
subiect, după război, întotdeauna în idiş,
iar eu am învăţat germana tocmai ca să
înţeleg despre ce se certau cei doi. Bunica mea nu a vorbit niciodată despre ceea
ce i s-a întâmplat în lagăr, spunând că
dacă cineva vrea să meargă mai departe,
trebuie să uite. În lagăr, bunicul meu fura
pâine, pe care i-o aducea bunicii, care
era însărcinată, aşa cum v-am spus. De
câte ori el îi aducea pâine, ea obişnuia
să o împartă cu celelate femei, şi despre
asta s-au certat până la sfârşitul vieţii lor,
ea ﬁind convinsă că a făcut ceea ce ar ﬁ
trebuit să facă.
Povestea ar trebui să se sfârşească
aici, dar ea merge mai departe pentru
că, după cum mi-au spus alţii care au
fost acolo, până la urmă, bunicul a fost
prins de oﬁţerii nemţi în timp ce fura
pâine. Pedeapsa era că te băteau până
îţi dădeai sufletul. În timp ce ofiţerul
german şi-a ridicat cravaşa sau băţul
ca să-l lovească pe bunicul, bunica a
ieşit din rândul deţinuţilor, ﬁind, aşa cum
spuneam, însărcinată. A ieşi astfel din
front nu era cel mai bun lucru pe care îl
puteai face, dar ea asta a făcut. Povestea
spune că a ieşit din rând şi s-a uitat în
ochii oﬁţerului german, stând între acesta
şi soţul ei. Oﬁţerul nu a putut-o lovi, ci a
lăsat cravaşa jos, a plecat şi i-a adus de
mâncare.
Toate acestea se întâmplau în ultimele zile ale războiului, poate că bunicii
mei ar ﬁ fost ucişi, poate nu, dar mesajul, pentru mine, este că şi în cele mai
rele condiţii, te poţi ridica pentru tine şi
pentru ceilalţi, pentru ceea ce este drept.
De aceea, această poveste este atât de
specială pentru mine.
- Vă mulţumesc.
Interviu de
ALEXANDRU MARINESCU

IUDAICA
Prezenţe Rabinice în Perimetrul Românesc
Lucrarea Prezenţe Rabinice în Perimetrul Românesc, pentru care autorii
Baruch Tercatin şi Lucian-Zeev Herşcovici
au primit Premiul Hurmuzaki al Academiei
Române din Bucureşti, urmează să apară în scurt timp şi în Israel, în versiunea
ebraică.
Ediţia românească a fost realizată
la sugestia şi solicitarea preşedintelui
F.C.E.R., dr Aurel Vainer, deputat.
Lucrarea acoperă perioada secolelor
XVI – XXI, descriind activitatea a 1000
de rabini. „Multora le cunoşteam istoria.
Despre mulţi ştiam şi de la părinţi. M-am
gândit că este logic a mă întovărăşi cu
cineva care poate să îmi dea bibliograﬁi
şi informaţii de surse. Am telefonat prietenului meu Lucian Zeev Herşcovici,
care-şi făcea doctoratul în istoria evreilor
la Universitatea „Paul Valéry” din Franţa,
şi acesta, numai după câteva fraze, a
acceptat colaborarea”, povesteşte Ba-

ruch Tercatin, într-un interviu acordat lui
Dragoş Nelersa, de
la publicaţia „Izvoare”. „Ideea de a scrie
cartea împreună cu
domnul Tercatin mi s-a
părut interesantă şi
bună. Domnul Tercatin
are o pregătire iudaică
profundă, eu am cunoştinţe de iudaism,
dar sunt convins că
mai puţin decât el. Am,
în schimb, cunoştinţe
istorice”, a declarat
Lucian-Zev Herşcovici.
Elaborarea volumului a durat circa trei ani
şi apariţia sa a fost un
eveniment istoric. Au
fost săli pline până la
refuz când s-a lansat

volumul la Universitatea „Babeş Bolyai”
din Cluj, la Sinagoga
Mare din Bucureşti şi la
Ierusalim, în cadrul Universităţii din Ierusalim.
„Am publicat ediţia
română în 2008, iar
varianta ebraică - de
fapt altă carte - sperăm
să apară în acest an,
2011”, a spus, în ﬁnal,
Lucian Zeev Herşcovici.
Volumul Prezenţe
Rabinice în Perimetrul Românesc va apărea mult mai dezvoltat
şi mai amplu la cea mai
prestigioasă editură din
Israel - Mosad Harav
Kook.
(A.M.)

REFLECŢII BIBLICE
HAAZINU (Deuteronom 32:1 – 32: 52)
Se citeşte sâmbătă, 1 octombrie 2011
Moşe cântă „Şirat Haazinuu”, o cântare de rămas bun, înainte de a părăsi această lume, la încheierea misiunii sale de
conducător al evreilor, la primii lor paşi ca popor, în istorie. El
reaminteşte evreilor că au o datorie sfântă faţă de Dumnezeu,
care i-a creat ca naţiune, i-a scos din robie, i-a călăuzit prin
pustiu. Moşe face o profeţie despre soarta poporului evreu, care
va avea mult de suferit pentru că a păcătuit faţă de Dumnezeu,
închinându-se unor idoli străini. Dumnezeu este mai exigent cu
poporul evreu decât cu oricare alt popor, aşa cum un părinte
care-şi iubeşte copiii cu întreaga sa putere de dăruire, nu şi-i
tratează cu indulgenţă. Intransigenţa şi puritatea Divină sunt
recunoscute: „El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite,
căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios
şi fără nedreptate, El este drept şi curat”. Alternanţele lirice şi
dramatice de mare plasticitate conferă poemului o frumuseţe
aparte. Dumnezeu vădeşte aceeaşi exigenţă şi faţă de Moşe,
pedepsit să nu intre în Ţara Sfântă pentru că a dat frâu liber
mâniei în faţa stâncii din care Dumnezeu l-a încredinţat că va
ţâşni apă, dar pe care Moşe a lovit-o de două ori cu toiagul,
semn de neîncredere faţă de cuvântul Divin. Un gest care pe
Dumnezeu l-a durut, tocmai ﬁindcă l-a iubit şi preţuit mai mult
decât pe oricare altcineva în epocă. Totuşi, îi acordă o alinare:
de pe înălţimile Muntelui Nevo, Moşe va putea vedea Ţara
Canaanului, înaintea morţii sale, hărăzite în acel loc.
BEREŞIT (Geneza 1:1 – 6: 4)
Se citeşte sâmbătă, 22 octombrie 2011
Pline de simplitate, sublim, măreţie sunt primele versete
despre Facerea lumii. Cerurile şi Pământul sunt opera Divinităţii.
Dar Pământul era „pustiu şi gol”, peste „adâncul de ape era
întuneric”. Primul act Divin care face posibilă viaţa este lumina.
Cuvântul Divin are materialitatea faptei. Ziua şi noaptea sunt
convenţii verbale pentru a denumi lumina şi întunericul. Dar
ceea ce atrage atenţia este componenţa zilei: „ o seară” şi „o
dimineaţă”. În ambele situaţii, lumina se îngână cu întunericul.
Să ﬁe asta esenţa întregii ﬁri? „Întinderea”, numită „cer”, creată
de Dumnezeu, desparte apele „de deasupra” de apele „de dedesubtul” cerului. „Apele de dedesubt” se strâng pentru „a se
arăta uscatul”, tot la porunca lui Dumnezeu. Acesta este numit
„pământ”. Apele rămase în afara uscatului au fost numite „mări”
şi „oceane”. Pământul a fost înveşmântat cu verdeaţă, cu pomi
roditori, ﬁecare cu seminţele lor. Dumnezeu a făcut „luminătorii”
care să „despartă lumina de întuneric”, să „arate vremile, zilele şi
anii”. Procesul de însuﬂeţire a Pământului continuă: apar, create
de Dumnezeu, vieţuitoarele apelor, văzduhului, uscatului. „Apoi
Dumnezeu a zis: să facem un om după chipul Nostru, după
asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării,
peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste
toate târâtoarele care se mişcă pe pământ”.
Pentru prima dată, înainte de crearea omului, apare pluralul:
„să facem”. Semn de nesiguranţă? Întreaga istorie a umanităţii
pare tivită cu acest semn. Şi, totuşi, dacă retrospectiva ﬁecărei
zile primeşte caliﬁcativul „bine”, retrospectiva celor şase zile,
în care este inclusă şi crearea omului, primeşte un superlativ:
„foarte bine”. Poate, ﬁindcă prin om, a fost creată năzuinţa spre
perfecţiune, inexistentă la celelalte vieţuitoare, căci această
năzuinţă semniﬁcă sintagma „după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu”, ştiut ﬁind că Dumnezeu este imaterial, dar întruchipează perfecţiunea în toate. Dumnezeu îi acordă omului

un cec în alb: îl pune să trăiască în Gan Eden, „s-o lucreze şi
s-o păzească”. Ca să nu ﬁe singur, creează, din coasta omului
primordial, femeia. Ei sunt nemuritori, cu o singură condiţie:
să nu mănânce din „pomul cunoaşterii binelui şi răului”. Apoi
– sfâşierea stării edenice: şarpele ispiteşte femeia să guste
un fruct din pomul cunoaşterii, ceea ce atrage sentinţa pentru
şarpe, pentru femeie, pentru bărbat. Omul, decăzut din condiţia edenică, este redus la materia din care a fost creat: „căci
ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce”. Se nasc Cain şi Abel.
Intervine fratricidul, cauzat de pizmă. Pedeapsa lui Cain este
un semn prin care lumea să-l recunoască pe întreg pământul
unde va ﬁ „pribeag şi fugar”. O pedeapsă mai rea şi mai bună
decât moartea? Semnul de ucigaş al fratelui său îi va marca lui
Cain existenţa până la sfârşitul zilelor. Şi, totuşi, el va asigura
continuitate omenirii până la Noah. Răul se va perpetua în varii
forme, pervertirea ﬁinţei umane va ajunge atât de departe încât
Dumnezeu hotărăşte să şteargă această omenire nedemnă de
pe pământ, cu excepţia lui Noah, „neprihănit între cei din vremea lui: Noah umbla cu Dumnezeu”. Înainte de a isca Potopul,
Dumnezeu îi indică lui Noah modul de construcţie al corăbiei
în care să se îmbarce familia lui, câte şapte perechi, masculi
şi femele, din ﬁecare specie, alimente necesare pentru 40 de
zile şi 40 de nopţi cât va dura Potopul. Distrugere şi preﬁgurată
renaştere. De câte ori s-a înnoit şi se va înnoi Creaţia Divină?
NOAH (Geneza 6:5 – 11: 32)
Se citeşte sâmbătă, 29 octombrie 2011
După ce sunt amintiţi ﬁii şi ﬁicele născuţi din cuplul Adam şi
Eva, ca şi urmaşii acestora, se ajunge la Noah, care, la rândul
lui, are trei ﬁi: Sem, Ham şi Iafet. Înainte să înceapă Potopul, în
corabia construită de Noah, aşa cum îi poruncise Dumnezeu,
au intrat el, soţia lui, ﬁii şi nurorile sale, precum şi exemplarele
de animale şi păsări, precum a fost stabilit de comandamentul
Divin. După 40 de zile şi nopţi, Noah a dat drumul unui corb,
apoi unui porumbel, să vadă dacă apele Potopului au secat pe
pământ. Amândoi s-au reîntors pe corabia oprită pe Muntele
Ararat. După 7 zile, porumbelul a mai fost trimis încă o dată în
recunoaştere. Atunci s-a întors cu o ramură de măslin în cioc.
Noah, familia lui, celelalte vieţuitoare au ieşit din corabie. Noah a
construit un altar şi a adus arderi de tot lui Dumnezeu din ﬁecare
animal şi pasăre curate. În semn de legământ de încetare a
Potopului nimicitor, Divinitatea a făcut să apară curcubeul. Sunt
date primele legi ale caşrut-ului. Noah a sădit o vie. A băut vin
peste măsură, s-a îmbătat şi şi-a arătat goliciunea în cortul lui.
Se face o genealogie a urmaşilor lui Noah până la Avraham.
Oamenii, care vorbeau o singură limbă, s-au hotărât să facă
o cetate, numită Babel, şi un turn cu ambiţia ca vârful turnului
să atingă cerul; semn de aroganţă faţă de Dumnezeu. Atunci
Dumnezeu le-a încurcat limbile ca să nu se mai înţeleagă între
ei şi i-a împrăştiat pe toată faţa pământului.
Aidoma tuturor eroilor biblici, Noah este viabil prin plusuri şi
minusuri de caracter: este prudent şi smerit în faţa lui Dumnezeu, dar are şi momente de slăbiciune în care depăşeşte limita
bunei cuviinţe.
Curcubeul trimis de Dumnezeu este semn de împăcare cu
oamenii şi dorinţă de armonie în diversitate.
Diferenţierea lingvistică, născută din orgoliul nemăsurat al
oamenilor, este sentinţa dată de Dumnezeu pentru ca ﬁinţa
umană, creaţia Sa, să nu-şi închipuie că-şi poate măsura forţele
cu Creatorul ei.
R.E.
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Preşedintele Mahmud Abbas a cerut
recunoaşterea statului palestinian de către ONU

În poﬁda eforturilor internaţionale, respectiv ale SUA,
UE şi “Cvartetului pentru Orientul Mijlociu” (SUA, Rusia,
UE şi ONU) de a-i convinge pe palestinieni să revină la
masa negocierilor, preşedintele Mahmud Abbas a înmânat secretarului general al ONU, Ban Ki- Mun, cererea
oﬁcială de a acorda Autorităţii Palestiniene statutul de
membru deplin al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Practic,
aceasta ar însemna recunoaşterea independenţei statului palestinian, cu toate drepturile ce implică această
calitate. Decizia în acest sens urmează să ﬁe luată de
Consiliul de Securitate căruia secretarul general al ONU
i-a şi remis cererea. Consiliul urma să se întâlnească pe
26 septembrie a.c. dar nu înseamnă că va şi urma un
vot, dezbaterea se poate prelungi săptămâni sau luni.
Statele Unite au declarat că-şi vor exercita dreptul de
veto dar este posibil ca, în lipsa majorităţii (nouă din cele
15 state membre ale Consiliului), să nu ﬁe nevoie de
acest demers. În discursul rostit în faţa Adunării Generale a ONU, pe un ton destul de belicos, Mahmud Abbas
a susţinut că principalul obstacol în calea negocierilor îl
reprezintă aşezările israeliene din Cisiordania şi gardul
de securitate pe care Israelul îl construieşte. Abbas a
cerut recunoaşterea statului palestinian cu graniţele din
1967, dinaintea Războiului de şase zile, şi cu capitala
în Ierusalimul de Est, precum şi soluţionarea problemei
refugiaţilor palestinieni. El a subliniat ceea ce a aﬁrmat
a ﬁ caracterul paşnic al palestinienilor, uitând de numeroasele atentate teroriste împotriva populaţiei civile din
Israel, al căror număr s-a redus tocmai datorită gardului
de securitate, precum şi de tirurile de rachete zilnice,
lansate împotriva localităţilor din sudul Israelului. Cererea lui Abbas contravine celei mai importante înţelegeri
dintre israelieni şi palestinieni, respectiv Acordurile de la

Oslo din 1993, care au conturat condiţiile şi paşii care
vor duce la realizarea unui stat palestinian independent.
Aceste acorduri nu au fost deocamdată denunţate de
nici una din părţi. În ele se stipulează că probleme ca
graniţele, refugiaţii şi statutul Ierusalimului vor ﬁ deﬁnite
şi clariﬁcate la negocierile ﬁnale, premergătoare declarării statului palestinian.
În cuvântul său, premierul Benjamin Netanyahu a
pus accentul pe necesităţile de securitate ale Israelului,
în funcţie de care trebuie stabilite graniţele. În acest
context, el a arătat că Israelul nu se poate reîntoarce
la graniţele din 1967, această situaţie ameninţând
securitatea statului. Israelul susţine crearea statului
palestinian şi coexistenţa paşnică a două state, Israelul,
statul evreu, şi Palestina, statul palestinienilor, şi va ﬁ
primul care să salute proclamarea acestuia, dar paşii
logici ar ﬁ mai întâi încheierea păcii prin negocieri directe
şi recunoaşterea de către palestinieni a Israelului drept
stat evreu. Premierul a scos în evidenţă caracterul democratic al statului evreu, care se preocupă de respectarea drepturilor minorităţilor, inclusiv ale celei arabe,
care reprezintă 20 la sută din populaţia Israelului, spre
deosebire de concepţiile palestiniene, care susţin că în
cazul declarării independenţei, în Palestina nu va avea
dreptul să locuiască nici un evreu. “Va ﬁ judenfrei”, a
arătat Netanyahu. El l-a invitat pe preşedintele Abbas
să se aşeze la masa negocierilor chiar acolo la ONU,
negocieri fără precondiţii, aşa cum s-a angajat Israelul.
După prezentarea cererii palestiniene, “Cvartetul” a
lansat o nouă iniţiativă de pace şi a cerut israelienilor şi
palestinienilor să revină la negocieri în termen de o lună,
urmând ca acestea să se ﬁnalizeze în decembrie 2012.
EVA GALAMBOS

Ambasadorul Statului Israel la Bucureşti:

Declararea unilaterală a statului palestinian
ar submina şansele păcii în regiune

Israelul – a declarat, într-o conferinţă de presă,
E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului Evreu la
Bucureşti – nu se opune creării statului palestinian, s-a
pronunţat întotdeauna pentru existenţa unui stat evreu,
alături de un stat palestinian, care să trăiască în pace,
dar nu este de acord cu mijloacele folosite de Autoritatea Palestiniană – o acţiune unilaterală. Acest obiectiv
trebuie să se realizeze numai prin negocieri. O acţiune
unilaterală nu va duce la pace ci va complica procesul
de pace. Numai printr-un dialog, părţile vor putea găsi
soluţii acceptate reciproc. Guvernul israelian a rămas
angajat faţă de negocieri dar palestinienii au refuzat,
punând precondiţii care trebuiau soluţionate numai la
convorbirile privind statutul ﬁnal. Adevărul este că la
gesturile de bunăvoinţă ale părţii israeliene - oprirea
timp de 10 luni a construcţiilor în aşezări -, palestinienii
au refuzat să răspundă cu măsuri asemănătoare, au
continuat să se plângă, au decis să renunţe la dialog şi
să exercite presiuni internaţionale. O declaraţie unilaterală, a subliniat Dan Ben-Eliezer, va încălca o serie de
rezoluţii ale ONU privind procesul de pace în Orientul
Mijlociu, rezoluţiile 242, 338 şi 1850 ale Consiliului de
Securitate, prevederile Foii de parcurs şi declaraţiile

Cvartetului internaţional, toate acestea solicitând rezoluţii negociate reciproc privind conﬂictul. O astfel de
declaraţie va încălca acordurile bilaterale de pace israeliano-palestiniene, în primul rând acordul interimar din
1995 care interzice acţiuni unilaterale ale părţilor privind
modiﬁcarea statutului Cisiordaniei şi Fâşiei Gaza.
Palestinienii vor o soluţie impusă din afară dar noi
ştim că astfel de soluţii nu pot aduce pacea, la ea se
poate ajunge doar prin negocieri directe. În plus, palestinienii nu îndeplinesc cerinţele necesare unui stat viabil,
respectiv o guvernare efectivă şi un teritoriu bine deﬁnit
dar cele mai grave efecte ale iniţiativei palestiniene vor ﬁ
asupra păcii. Dacă li se va accepta cererea, palestinienii
nu se vor mai întoarce la masa negocierilor, situaţia în
partea noastră din Orientul Mijlociu se va deteriora prin
organizarea de către ei a unor demonstraţii care s-ar putea transforma în atacuri violente, chiar acţiuni teroriste.
Comunitatea internaţională trebuie să depună eforturi
ca să-i readucă pe palestinieni la masa negocierilor, pe
calea compromisului şi cooperării. Palestinienii nu ne
pot ignora. Fără Israel, palestinienii nu vor putea realiza
pacea şi nici nu vor putea avea un stat, a mai arătat Dan
Ben-Eliezer. (E.G.)

F.C.E.R. ia poziţie în
problema recunoaşterii
statului palestinian
Preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, a
trimis ministrului român al Afacerilor Externe, Theodor
Baconschi, Comisiilor de Politică Externă ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, următoarea declaraţie politică,
citită şi în plenul Parlamentului României, privind intervenţia Autorităţii Palestiniene pentru recunoaşterea
Statului Palestina ca membru ONU cu drepturi depline:
Doamnă Preşedinte a Camerei Deputaţilor,
Doamne Deputate şi Domni Deputaţi,
Întrucât în cadrul lucrărilor Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, care vor avea loc în perioada
septembrie-octombrie 2011, Autoritatea Palestiniană va
solicita recunoaşterea Statului Palestina şi a statutului
de membru ONU cu drepturi depline, vă supun atenţiei
următoarea declaraţie politică privind acest subiect.
În calitate de reprezentant al populaţiei evreieşti în
Parlamentul României, ţinând seama de importanţa naţională şi internaţională a abordării recunoaşterii de către
ONU a Statului Palestina, precum şi de poziţia exprimată
de Preşedintele României şi de Primul Ministru al ţării,
solicit sprijinul Parlamentului României pentru menţinerea poziţiei adoptate în această problemă, în sensul că
pacea justă şi de durată între Statul Israel şi Autoritatea
Palestiniană poate ﬁ asigurată doar printr-o abordare
negociată, vizând concesii reciproce, care să conducă
la crearea a două state, evreu şi palestinian, obiectiv formulat încă din anul 1947 de Adunarea Generală a ONU.
La formularea acestei Declaraţii am ţinut seama şi de
considerente cum sunt:
• Acceptarea Declaraţiei unilaterale de independenţă
a Statului Palestina va submina procesul de pace dintre
Statul Israel şi Autoritatea Palestiniană, periclitând însăşi
existenţa şi integritatea Statului Israel. O decizie unilaterală în acest sens pune în pericol securitatea, însăşi
viaţa cetăţenilor israelieni, printre care se numără sute
de mii de evrei originari din România.
• De mai mulţi ani există declaraţii şi acorduri privind
nevoia realizării de negocieri directe între părţile implicate
– Statul Israel şi Autoritatea Palestiniană. În acest sens,
precizăm că, potrivit Articolului 31 din Acordurile Oslo II:
“Niciuna dintre părţi nu va iniţia, nici nu va face vreun
pas care să schimbe statutul Cisiordaniei şi al Fâşiei
Gaza, în aşteptarea rezultatului negocierilor pentru un
statut permanent”.
• Autoritatea Palestiniană nu îndeplineşte testul tradiţional de statalitate pentru o guvernare efectivă. În actuala
situaţie, recunoaşterea unui Stat Palestinian, cu gruparea
teroristă Hamas la guvernare, este de neacceptat, ﬁind
cunoscut că această organizaţie este scoasă în afara
legii în SUA, Canada şi în mai multe state europene.
Scopul acestei organizaţii este distrugerea Statului Israel
şi eliminarea ﬁzică a tuturor evreilor.
Vă rog, Stimaţi Deputaţi, să primiţi această Declaraţie politică, în care se regăseşte dorinţa organizaţiilor
evreieşti din România, ca un efort conjugat pentru pace
şi stabilitate în Orientul Apropiat şi Mijlociu.
Deputat dr. AUREL VAINER
preşedintele F.C.E.R.

Aspecte ale personalităţii mareşalului Ion Antonescu, lăsate voit în umbră
Într-un moment istoric, când s-ar
ﬁ putut spera că intrarea României în
Uniunea Europeană nu constituie doar
un simplu gest politic, ci şi un prim pas
spre o europenizare spirituală, într-o
recentă emisiune televizată a fost ridicată problema rejudecării procesului
Mareşalului Antonescu, după modelul
rejudecării procesului lui Isus. Într-o
atare discuţie se face totală abstracţie de
faptul că Mareşalul Antonescu a fost un
dictator de tip fascist, care în momentul
preluării puterii a suspendat constituţia,
a guvernat prin decrete-legi asumânduşi, după modelul Führerului, funcţia de
conducător al statului.
“Constituţia s-a dovedit inutilă, scria
Mihai Antonescu, baza constituţională a
noului stat devine Decretul-lege prin care
generalul a fost învestit cu puteri absolute”. În ţară s-a instituit o singură politică,
aceea a conducătorului. El a precizat
din start: “Cine va urmări o altă politică,
va ﬁ considerat duşman al neamului şi
va trebui eliminat prin sancţiunile cele
mai aspre”.
Dar care a fost programul politic al lui
Antonescu? În ianuarie 1941, l-a formulat
în termenii următori:

“Naţionalul şi socialul vor ﬁ pietrele de
temelie. Toate reformele necesare înlăturării vâscului şi infuenţelor străine pentru
asigurarea destinului nostru naţional le
voi înfăptui fără şovăire. Toată lupta şi
aşezarea marii revoluţii naţional -socialiste germane şi înfăptuirile fasciste ne
vor sluji ca temeiuri de experienţă pentru
a altoi pe suﬂetul şi nevoile româneşti
rodul acestor organizări de popoare,
temeiuri de lume nouă”.
Adeziunea ideologică la “idealurile
fasciste“ este clară. Acest aspect a fost
dat uitării. Este evidenţiat, în schimb,
meritul Mareşalului de a ﬁ luptat pentru distrugerea bolşevismului. Este un
merit. Nu contest. Întrebarea este însă
cu ce a fost superior regimul fascist, de
pe poziţiile căruia a dus Mareşalul lupta
antibolşevică?
Dacă gânditorul evreu german Horkheimer avea dreptate când susţinea că
acela care nu vorbeşte despre stalinism,
să nu îndrăznească să acuze fascismul,
atunci suntem obligaţi să adăugăm că
acela care nu vorbeşte despre fascism,
să nu îndrăznească să se refere la bolşevism.
Unii îi acuză pe „istoricii evrei” că nu

vor să recunoască meritele Mareşalului
în “salvarea evreilor” din Vechiul Regat,
din Banat şi Transilvania de Sud. Nu ştiu
exact cine anume sunt istoricii evrei la
care se face referire. Resping însă categoric această precizare tendenţioasă.
Nu există lucrare despre Holocaust, ﬁe
că autorul este român sau evreu, în care
să nu se sublinieze politica regimului Ion
Antonescu care, în ultimă instanţă, nu a
trecut la deportarea evreilor la Belzec.
Nu vreau să mă dau exemplu pe mine,
care am publicat prima oară în contextul
românesc stenograma Consiliului de Miniştri din 13 octombrie 1942, unde Mihai
Antonescu a anunţat stoparea oricăror
deportări din România, nu mă voi referi
la diferitele aprecieri din lucrările mele
pe această temă. Am în vedere doar Raportul Comisiei Wiesel, comisie din care
au făcut parte şi istorici evrei. La pagina
171 este subliniat acest fapt istoric. Dar
se face o analiză politică, subliniind că
nu este vorba de umanismul Mareşalului, care a rămas ﬁdel convingerilor sale
naţionalist-extremiste, ci despre interese
şi conjunctura politică.
“Suspendarea planului nu a rezultat
din vreo umanizare latentă, se scrie în

Raport, ci din conştientizarea faptului că
interesele germane şi cele românesti nu
mai coincideau…. Hitler nu va înapoia
niciodată României Transilvania. Se
părea că România a dat totul şi nu a
primit nimic. În timp ce Ungaria dăduse
puţin şi nici nu renunţase încă la evrei.
Era anul 1942” .
Explicarea antisemitismului antonescian de pe poziţiile psihanaliste e bună
doar ca glumă. De vină nu este, desigur,
biata Rachela, care i-a refuzat iubirea, ci
convingerile sale naţionalist-extremiste.
Mareşalul singur recunoaşte că a fost
educat în spiritul urii “împotriva ungurilor,
a turcilor şi jidanilor”.
Chiar dacă într-o atare discuţie se
pomeneşte de Transnistria, pogromul
de la Iaşi şi alte măsuri distrugătoare
din Vechiul Regat, precum strămutările
a zeci de mii de evrei din mediul rulal
şi semiurban şi chiar unele deportări în
Transnistria sunt trecute sub tăcere. Să
nu uităm că pentru Mareşal, românizarea şi excluderea evreilor din societatea
românească a fost o problemă capitală,
care stătea la baza ”pietrei unghiulare”
a statului nou pe care voia să-l creeze.
LYA BENJAMIN

I evreiesti
COPIIrealitatii
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Eitan, nepotul d-nei Sifra Corbici, responsabila Obştii din Hârlău

Arad

Un gest demn de urmat

Un grup de elevi ai Grupului Scolar
Industrial “Ioan Buteanu” din Gurahonţ,
judeţul Arad, sub conducerea prof.
Teodor Păiuşan, a făcut curăţenie în
Cimitirul evreiesc din Gurahonţ, oraş în
care nu mai trăieşte nici un evreu. Aşa
cum am aﬂat ulterior, acţiunea face parte
dintr-un proiect mai larg al lor, denumit
“Kumi Ori”, care are ca scop cunoaşterea şi reconstituirea vieţii comunităţii
evreieşti din zonă.
Aﬂând despre acest lucru deosebit,
cât şi de dorinţa elevilor de a cunoaşte
o comunitate evreiască, i-am invitat ca,
împreună cu profesorii lor, să ne viziteze la Arad, angajându-ne să acoperim
cheltuielile de drum, ale cazării pentru

o noapte şi să asigurăm servirea mesei
la cantina noastră.
În ziua de vineri, 16 septembrie, un
grup de 20 elevi şi patru profesori au
onorat invitaţia. După masă au poposit
la sinagogă, unde au cerut să li se vorbească despre religia iudaică şi despre
istoria comunităţii evreilor din Arad.
Seara au participat la Sinagogă la Oneg
Şabat şi, spre surprinderea noastră, au
interpretat, fără cusur, trei cântece evreieşti în ivrit.A fost o întâlnire cu profunde
rezonanţe spirituale, gustată deopotrivă
atât de musaﬁri, cât şi de gazde.
Ing. IONEL SCLESINGER
preşedintele Comunităţii Evreilor
din Arad
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Binecuvântatele „idişe mame”
Despre cartea intitulată (să recunoaştem,
extrem de promiţător)
– „Mame evreice ale
oamenilor celebri. Cele
care au făcut strălucirea
secolului XX” – am aﬂat
cu ceva vreme în urmă,
dintr-o tele-emisiune prinsă întâmplător
pe un post de limbă franceză. Era o
discuţie „între doamne de carieră” care
elogiau însă profesiunea de mamă,
unele acceptând chiar să-şi reproşeze
faptul că ele au neglijat-o în avantajul
succesului social. Nu cred că aceasta
fusese intenţia autorului cărţii, un medic
evreu francez cu nume nemţesco-magrebian, Bruno Halioua,
care, ce e drept, se fălea cu
talentele acestor „idişe mame”
care au dat omenirii pe Einstein
şi Freud, pe Marc Chagall, pe
Marcel Proust, pe Modigliani şi
Romain Gary, pe Sarah Bernard şi Woody Allen, pe fraţii
Marx, ba chiar şi pe Karl Marx
însuşi, personalităţi care au
marcat gândirea, arta, literatura
şi ştiinţa secolului.
Am acum în faţă cartea
aceasta care se întreabă, cu
francheţă (deşi cu oarecare trufie):
geniile naturii sau genele familiale au
oferit omenirii aceste daruri umane fără
de preţ? A fost oare acea iubire devotată, totală şi necondiţionată, sublimă
şi sufocantă, autoritară şi ambiţioasă a
mamelor care să ﬁ contribuit, ba poate
chiar să ﬁ şi determinat în mare parte
celebritatea ﬁilor?
Iat-o, de pildă, pe mama lui Marcel
Proust, o persoană extrem de cultivată
şi rasată, provenind dintr-o familie evreiască din înalta burghezie industrială,
ﬁnanciară ba şi politică a vremii, dar care
nu şi-a renegat evreitatea şi nu s-a convertit nici când s-a căsătorit (civil doar)
cu un medic catolic. Ea şi-a adorat ﬁul,
ﬁind la rându-i adorată de acest plăpând
şi hipersensibil copil, chinuit de mic de o
astmă şi de o alergie cumplite dar şi de
o sete neistovită de afecţiune maternă.
Jeanne Weil-Proust a fost suportul vieţii
lui ciudate, trăită într-o încăpere căptuşită
cu plăci de plută contra zgomotelor şi cu
draperii grele contra luminii soarelui, scriindu-şi toată opera în pat, pe genunchi, în
timpul nopţii. Atunci când, desigur, nu-şi
ducea nocturna viaţă mondenă de dandy
aristocratic şi risipitor, împreună cu ﬁii

Amintiri de la „Revista Cultului Mozaic”
Iţic... Într-o vreme a neomeniei, în
rostirea unor neoameni, numele devenise
I ţ i c
injurie, iar purtătorul său, obiect de hulă
şi batjocură. Sodoma fascistă, sigură că
va dura o mie de ani, asﬁxia lumea cu
miasmele otrăvitoare ale urii. Iar el, Iţic,
era prima victimă.
El, Iţic, era vinovat de toate relele lumii;
el era răspunzător de toate, dacă arşiţa
era prea mare vara sau prea mare gerul
iarna, dacă râurile ieşeau din matcă sau,
dimpotrivă, se închirceau în albie. „Iţic!
Iţic!” răcneau heralzii fascişti, urmărind
să spună că nu numai purtătorul, ci însuşi
numele e criminal. Numele acesta, Iţic, de
la Iţhak, eroul biblic care pentru credinţa
sa, din iubire de Dumnezeu şi oameni,
fusese gata să se lase sacriﬁcat pe altar...
În acele vremuri de cumpănă, unul
din marii scriitori români s-a aplecat cu
adâncă şi omenească înţelegere asupra
destinului lui Iţic, cutremurat de marea
nedreptate ce i se făcea. În peisajul social-politic al acelei epoci, apariţia nuvelei
Iţic Ştrul dezertor a însemnat mai mult
decât un eveniment literar. Nu, Iţic nu
a dezertat de la datorie, ci împreună cu
consătenii săi a sângerat pe câmpurile
de bătălie, înfrăţit cu ei la greu şi nutrind
aceeaşi speranţă de mai bine. „Încetaţi
a-l calomnia pe Iţic, el e frate cu noi întru
luptă şi vis”, a vrut Rebreanu să spună
scriindu-şi nuvela. Şi chiar aşa a fost

citită şi înţeleasă de către opinia publică
românească: un vibrant mesaj umanist, o
emoţionantă pledoarie pentru cei ofensaţi
fără pricină.
Exemplul lui Liviu Rebreanu ne-a revenit în amintire citind ultima carte apărută a
unui scriitor din generaţia mai tânără, Dumitru Radu Popescu. Fireşte, între cei doi
scriitori români, ambii ardeleni, nu e numai
distanţa de o generaţie, ci de o întreagă
epocă istorică. Alta e ﬁzionomia societăţii
româneşti, cu totul alta problematica ce
solicita atenţia scriitorului contemporan.
Dar dincolo de aceste deosebiri, comună
celor doi scriitori este tradiţia umanistă.
În cartea la care ne referim, Cei doi
din dreptul Ţebei şi în care unul dintre
personaje poarte numele Iţic, cineva
povesteşte un episod din anii teribili,
grăitor pentru unda de umanitate pe care
nimeni nu a reuşit s-o facă să dispară
de pe meleagurile româneşti. „Era spre
toamnă, nemţii ajunseseră nu departe de
Moscova. Hitler era stăpânul lumii şi nu se
temea de nimeni”, iar în nordul Ardealului
cotropit, într-o localitate pierdută, bărbaţii
evrei – de la adolescenţii îndepărtaţi de pe
băncile şcolii şi până la bătrânii aplecaţi
asupra uneltelor din sărmanele lor ateliere – îndurau calvarul detaşamentului

de muncă obligatorie. Iţic... În altă parte,
detaşamentul era pentru el o zonă a arbitrarului, umilinţei şi violenţei neîngăduite,
şi aceasta în cazul fericit când nu era în
anticamera morţii, halta pe drumul spre
Auschwitz. Aici, însă, era altfel. Aici era
altceva. Căci aici, pe meleag românesc,
ﬂoarea omeniei creşte din timpuri imemoriale, ea nu a putut ﬁ smulsă din rădăcini
nici chiar în anii aceia. Unul din cei puşi
să-i păzească pe Iţic şi pe ceilalţi din detaşament era un om al acestor pământuri,
adică un om de omenie. Şi el spunea celor
pe care mai marii zilei îi incredinţaseră lui
cu drept de viaţă şi de moarte: „De cine
vă e frică de nu lucraţi?... Dacă munciţi
cinstit, cât trăiesc eu (şi s-a bătut cu palma
pe piept) nimeni nu se atinge de voi c-un
pai, că-i spulber creierii!”
Povesteşte mai departe eroul lui Dumitru Radu Popescu: „Bă, ne-a zis într-o
zi, văd că staţi nemişcaţi, ce-aveţi?” Şi i-a
explicat unul că sânt sărbătorile evreilor;
era toamnă, repet, şi Hitler se simţea şeful
lumii. „Dacă e sărbătoare, plecaţi acasă,
ne-a spus, şi să nu vă mai prind pe-aici
trei zile că vă belesc; la Alba Iulia cu voi şi
la dracu, ﬁecare de unde este”. „Nu putem
pleca, n-avem cu ce, sânt aproape o sută
de kilometri...”. „Cu trenul”. „Dar trenul

lui Alphonse
Daudet sau Profesiunea
de a citi
Georges Bizet, „prietenii
lui excesiv de apropiaţi”, anomalie pe
care mama scriitorului s-a făcut toată
viaţa că o ignoră, ştiind că nimic nu-l va
opri pe ﬁul ei din goana lui genială „În
căutarea timpului pierdut”...
De la saloanele pariziene, în care
străluceşte Jeanne Proust, la prăvălioara
din Vitebsk, unde Feiga Segal, ﬁica unui
măcelar şi vânzător de alimente caşer,
vindea scrumbiile cărate de bărbatul
ei, răspândind tot timpul, din întreaga
lui ﬁinţă, un apăsător miros de peşte,
e distanţa dintre două lumi
şi de mai multe secole. Deşi
epoca e aceeaşi: muchia de
cuţit dintre secolul 19 şi 20.
Dintre cei nouă copii pe care
i-a născut, Feiga a avut o secretă preferinţă pentru Moişe,
un băieţel care „s-a născut
mort” (cum spunea amuzat,
mai târziu, el însuşi), în timpul
unui incendiu care a mistuit
ghetoul din oraş. Mama sa,
femeie simplă, aproape analfabetă, a reuşit totuşi să-şi
învingă prejudecăţile, temerile şi neliniştile şi să accepte rugămintea
băiatului ei să-l ducă la un atelier de
pictură, unde să-şi cultive plăcerea neobosită de a desena. Biata „idişe mame”
nu a avut când să mai aﬂe, de acolo, din
cer, că Moişale Segal al ei a ajuns marele
Marc Chagall al lumii, care a creat, printre
altele, vitraliile cu teme biblice de la spitalul Hadassah din Ierusalim şi plafonul
Operei Garnier din Paris...
Sau am putea-o, oare, uita povestea
Ninei Kacew – mică actriţă de provincie,
femeie de serviciu, frizeriţă de căţei,
croitoreasă – care a păstrat toată viaţa
secretul privind paternitatea băieţaşului
ei, Romain, considerându-l supradotat.
Şi l-a obligat să ﬁe. „Vei ﬁ un erou”. Şi
a fost un pilot cu fapte mari de vitejie în
cel de-al doilea război mondial. „Vei ﬁ
un celebru scriitor al lumii”. Şi Romain
Gary a fost.
Cartea lui Bruno Halioua e plină de
asemenea destine şi personaje fabuloase. În felul ei, e un elogiu, o inchinăciune
tandră în faţa dragostei şi devotamentului
matern. Merită citită. Dacă cineva s-ar
gândi să o traducă şi în română...
SANDA FAUR

nu opreşte aici”. „O să
oprească”. „Dar el vine
la ora cinci”. „Plecaţi la
cinci”. „Dar obiceiurile
noastre nu ne dau voie
să aprindem focul, să
mergem cu trenul etc., etc., până nu răsare prima stea”. El s-a uitat la cer. Era
la amiază şi pe cer nici vorbă de stele.
Iarăşi a scuipat plictisit şi ne-a ţinut un
discurs de o oră, de data aceasta despre
oi şi locomotive: cum păzea oile când a
văzut prima locomotivă într-un ziar din care-şi făcea ţigări taică-său. Şi la ora cinci
când a venit personalul a pus soldaţii să-l
oprească şi l-a ţinut pe loc spunând că e
linia defectă, până a apărut prima stea.”
Să încheiem relatarea episodului cu
întrebarea uimită a povestitorului: „Tu
poţi înţelege ce eu n-am înţeles: Hitler era
stăpânul lumii şi ăsta a oprit trenul până a
răsărit o stea! Cine mai făcea aşa ceva?”
Cine mai făcea aşa ceva? Puţini, întradevăr foarte puţini. Sărbătorile evreieşti
era prilejuri pentru hitlerişti şi acoliţii lor de
a dezlănţui sălbatice vânători de oameni,
de a intensiﬁca transporturile morţii către
crematorii şi camere de gazare.
Să nu uităm acest lucru, să-l preţuim
aşa cum se cuvine, căci niciodată omenia nu a fost mai trebuitoare ca în acele
vremuri de neomenie.
VICTOR RUSU z.l.
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SIHa: Esenţa iudaismului este căutarea divinităţii
Continuând o tradiţie începută acum 12 ani, F.C.E.R., cu
sprijinul JOINT România, a organizat în perioada 10-15 august
2011 – în cadrul programelor educaţionale ale Cancelariei Rabinice - Şcoala de vară de iudaism şi istoria evreilor ”SIHa 2011”.
Iată impresiile unora dintre participanţi:

Iudaism, Prietenie, Bucurie
Acestea sunt binecunoscutele cuvinte din logo-ul Şcolii de vară SIHa pe
deplin valabile şi în cazul ediţiei de anul
acesta care a avut loc la Vila Mira de
la Eforie Nord, logo pe care l-am putea
reinterpreta în mod special “Hasidism,
cântec, bucurie”, cu prof. Rabin Raﬁ
Schuchat şi cu muzicianul Maury Epstein.
Pe lângă tema hasidut-ului, am avut
plăcerea de a o urmări în introducerea
seminarului pe secretarul II al Ambasadei Statului Israel la Bucureşti, Arezzo
Hersel, care ne-a oferit informaţii la zi
despre câteva dintre temele de interes
ale Israelului contemporan, dar mai ales
pe tema Conferinţei Internaţionale a
O.N.U. împotriva Rasismului, supranumită Durban III, programată a avea loc
în septembrie la New York, urmată de
o scurtă informare în urma vizitei prim
ministrului Benjamin Netanyahu la Bucureşti, un subiect de real interes pentru
participanţii Şcolii de vară SIHa.
Revenind la tema principală a taberei, un lucru trebuie menţionat din start:
introducerea în tema hasidismului a avut
ca scop prezentarea detaliată a originii
acestei mişcări, a dezvoltării ei actuale,
a implicaţiilor filozofice şi religioase,
tocmai pentru a lămuri şi explica concret
ce înseamnă acest tip de viaţă. Pornind
de la prezentarea fondatorului acestui
amplu curent, Israel ben Eliezer, numit
de adepţii săi Baal Şem Tov, prof. Rabin Raﬁ Schuchat ne-a introdus în zona
credinţei şi practicilor mistice ale acestui
curent, fondat în Polonia sfârşitului de
secol XVIII, subliniind elementul de noutate pe care hasidismul îl aducea în acel
moment şi anume reînnoirea concepţiei
despre religiozitatea omului simplu. Era
o noutate care se adresa direct nevoilor
acestuia, promovând prin poveşti şi
parabole reatingerea unui nivel ridicat
de viaţă religioasă, fapt care a atras un
public extrem de larg. Am aﬂat astfel
de la prof. Schuchat că există şi acum
dinastii de rabini hasidici, mai ales în
New York, mulţi provenind din România
de după război. Modul lor de viaţă este
evidenţiat prin muzică, dans, povestiri cu
obiceiurile şi tradiţiile speciﬁce, o poartă
către lumea complexă a gândirii hasidice
cu teme religioase dar şi presărate cu
umor, toate acestea putând ﬁ găsite în
literatura contemporană. Martin Buber,
Isaac Bashevis Singer, Elie Wiesel sunt
scriitori care au popularizat tradiţiile ha-

sidice cu înţelepciune
şi umor tipic hasidic.
Am învăţat să cântăm aproape în ﬁecare
seară, am dansat cu
multă plăcere dansurile
israeliene cele mai cunoscute, am participat
la Jewish Trivia, care
s-a dovedit un moment
nu numai instructiv dar
şi distractiv.
Încheierea seminarului a fost conturată prin discuţia despre antisemitism
condusă de Edi Kupferberg, discuţie
care ne-a arătat cum putem contribui şi
noi la combaterea antisemitismului în
noile media – în special pe internet, o
idee de apreciat cu atât mai mult cu cât
toţi participanţii la SIHa sunt utilizatori
avizaţi ai internetului.
CARMEN IOVITU

SIHa 2011 – «LO ALMAN YISRAEL»
Participanţii la această nouă SIHa,
una cu adevărat „de suflet” – sau
poate, mai exact, de... nefesh, ruach,
neshama – au audiat o serie de cursuri
despre hasidism şi povestirile pline de
sensuri multiple ale Rabinului Nachman
din Breslav, susţinute de Rabin dr. Raphael B. Schuchat, profesor de ﬁlozoﬁe
iudaică la Universitatea Bar-Ilan şi la
Rothberg International School – Universitatea Ebraică din Ierusalim, fondator
şi coordonator al fundaţiei ,,Chaverim –
Program de Identitate Iudaică”, destinat
studenţilor „olim” din Israel.
«Prima dată când am participat la un
program SIHa a fost la Cristian, Braşov,
în 2002. Era de-a dreptul impresionant
faptul că, într-o comunitate evreiască
mică, tocmai ieşită recent din perioada
comunistă, se făceau eforturi uriaşe
pentru a aduce educaţia iudaică aproape
de tinerii din comunitate. Educaţia,
experienţa trăirii vieţii evreieşti şi tradiţiile
sunt ceea ce determină renaşterea
identităţii evreieşti şi a angajamentului.
Fără aceste trei lucruri nu poate exista
un viitor în nici o comunitate evreiască,
nu contează cât de mare sau de mică ar
ﬁ ea. Sunt bucuros să văd că JDC-ul a
intrat acum pe arena educaţiei iudaice
prin programul „Bereshit“ şi, de asemenea, ajutând la sponsorizarea SIHa.
Fiecare iniţiativă, strădanie educaţională
este importantă.
Am fost impresionat de modul în
care Edi Kupferberg a reuşit să menţină

programul SIHa în toţi aceşti ani şi cred
că este imperios necesar ca întreaga comunitate să realizeze importanţa acestor
programe. Cea mai recentă ediţie a
SIHa, de la Eforie Nord, a adus împreună
tineri din toată România, un grup mic,
dar de reală valoare, cu adevărat
interesaţi de tematicile discutate, de
teﬁllot (rugăciuni), dar şi de cântece.
În ebraică există expresia: “lo alman
Yisrael”, care înseamnă, literal, “poporul lui Israel nu este o văduvă”. Este
o expresie neobişnuită, dar semniﬁcă
faptul că, atunci când vedem o tânără
generaţie interesată de tradiţiile şi cultura
sa, atunci ştim că există speranţă pentru neamul evreiesc şi că prezenţa lui
Hashem (shehina – subst. la feminin)
nu ne-a părăsit.
Există o poveste despre rabinul hassidic Meir Leib din Sassov. Era noaptea
de Kol Nidrei şi Rabinul Meir Leib nu
venise la sinagogă. Comunitatea a
aşteptat şi a aşteptat... şi, în ﬁnal, a fost
trimis un student de-al său să-l caute.
După o oră l-au văzut stând în mijlocul
pieţei şi plângând.
“Ce s-a întâmplat?”, l-a întrebat
studentul. Rav Meir a răspuns: “Eram
în drum spre shil şi am văzut un băieţel
de cinci ani plângând. L-am întrebat
ce i s-a întâmplat. El a spus că se juca
de-a v-aţi-ascunselea cu prietenii lui;
a mers şi s-a ascuns, dar nimeni nu a
venit să-l caute, aşa că plângea. Apoi
am început şi eu să plâng ﬁindcă mi-am
dat seama că aceasta este însăşi esenţa
iudaismului. Isaiah scrie: Cu siguranţă
eşti o Divinitate care se ascunde (Isaiah
45:15). Hashem se ascunde, dar El vrea
ca noi să-l căutăm. Din păcate, tindem
să ﬁm preocupaţi de lucrurile superﬁciale
ale lumii ﬁzice şi să uităm ceea ce este
real şi etern”.
Urez programului SIHa mult succes
în continuare şi, de asemenea, urez
întregii comunităţi evreieşti din România
mult succes, sănătate şi fericire, ﬁindcă
ne apropiem de Noul An Iudaic.»
DIANA MEDAN

În memoria iubitorilor de artă
Leon,fratele mai mare al lui
René Blum, şi-a înscris numele în
Istoria Franţei, al cărui prim-ministru a fost de trei ori. Dar nu numai pentru acest fapt ci şi pentru
că a fost primul conducător evreu
al guvernului francez şi primul socialist în această funcţie. Pentru
publicul larg,umbra lui a acoperit
statura publică mai modestă a
fratelui său mai mic, René.
Recent, la Editura Oxford
Press a apărut o biografie
consacrată lui René Blum (prima
lui biograﬁe!), scrisă de Judith Chazim-Bennahum. Autoarea
evidenţiază faptul că René a fost primul care a remarcat
talentul lui Proust şi a publicat azi celebrul “Swan”, primul
volum din cele şapte ale romanului-ﬂuviu «În căutarea timpului
pierdut». A editat revista literară «Gil Blas» şi a fost un reputat
critic teatral la începutul secolului XX. În primul război mondial
a luptat pe frontul de pe Somme şi a fost decorat cu «Crucea
de Război» ﬁindcă şi-a riscat viaţa ca să salveze lucrările de
artă aﬂate în catedrala din Amiens.
Dacă a rămas în memoria iubitorilor de artă, este ﬁindcă a
fost unul din marii impresari de balet de la începutul secolului

trecut, reînviind compania «Baletele ruse» după moartea lui
Diaghilev. În 1924 René Blum a fost numit director artistic al
Teatrului din Monte Carlo,unde îşi avea baza trupa de balet a
lui Diaghilev, celebrele în Europa şi America “Balete ruse”. În
1929, Diaghilev moare şi trupa lui de dansatori şi coregraﬁ se
dispersează, dar în 1932 René Blum o reface. Din nefericire,
începe războiul, René e arestat la Paris şi va muri la Auschwitz,
în 1942. Printre coregraﬁi pe care compania lui Blum i-a lansat
se numără Mikhail Fokin dar şi Balanchine, cu care a lucrat
însă puţin timp. Cu balerinul şi coregraful Massine a obţinut
succese enorme în Statele Unite şi Europa. În aceşti ani René
Blum a fost managerul şi suﬂetul noii companii de balet, dar
niciodată nu a încercat să ﬁe şi coregraf. Aerul lui de aristocrat
şi convivialitatea sa, farmecul lui personal au atras în jurul său
multe stele ale baletului care asigurau succesul internaţional
al Companiei de balet rusesc. (Erau de fapt balerini fugiţi
din cauza revoluţiei sovietice, nu dansatori împrumutaţi de
la baletele oﬁciale de stat). În 1939 ruşii din balet au fugit cu
toţii în Statele Unite, însă René nu i-a urmat, ceea ce i-a fost
fatal. De fapt, în 1940 era cu trupa la New York, dar s-a întors
în Franţa,încercând să ajungă la Leon, fratele său, care însă
era deja arestat de nazişti. (Leon a scăpat cu viaţă din război
şi a murit în 1950). Fratele politician l-a acoperit cu faima sa
pe omul de artă, care altfel ar ﬁ rămas,la rîndul său,un “nume
mare”. (A.B.)

„Micul Ierusalim”
din Azerbaidjan
Gyrmyzy Gasaba (Acoperişurile Roşii)
este singurul oraş exclusiv evreiesc din
lume care nu se aﬂă în Israel ci în ...Azerbaidjan. Aici locuiesc 3600 de evrei, cunoscuţi
în istorie sub denumirea de „evreii de munte” (populaţie evreiască din zona Caucazului). Localitatea este prosperă şi înﬂoritoare
iar locuitorii se mândresc cu originea lor şi
trăiesc fără teamă. Toţi se salută cu Şalom,
băieţii poartă chipa, frecventează ieşiva şi
ﬁecare casă este împodobită cu Steaua lui
David, relatează, într-un reportaj, cotidianul
britanic „The Jewish Chronicle”. În Azerbaidjan spiritul de toleranţă este pe prim plan
şi, deşi populaţia este musulmană şiită,
ţara întreţine relaţii excelente cu Israelul,
spre furia Iranului care-i consideră pe azeri
„musulmani răi”. Limba vorbită de o parte
dintre ei este juwuro-tat, compusă din persana antică la care s-au adăugat elemente
aramaice, arabe şi ebraice.
Există mai multe teorii cu privire la
originea acestei populaţii. Unii consideră
că „evreii de munte” ar fi descendenţii
kazarilor, dar, spun alţii, este mai puţin
probabil, kazarii venind aici mai târziu.
Alţii sunt de părere că sunt etnici perşi-tat
care s-au convertit la iudaism. Unii etnologi susţin în schimb ca tatii sunt evrei de
munte convertiţi la islam. Rav Adam, cel
care conduce ieşiva, susţine că evreii au
venit aici din Persia în jur de 720 î.e.n., din
cauza revoltelor din zone care azi aparţin
sudului Iranului şi Irakului. Grupul care
a plecat era compus din colonişti militari
evrei, loiali domnitorilor parţi şi sasanizi şi
a fost trimis în Caucaz să apere imperiul de
invazia mongolilor dinspre stepele pontice.
Evreii de munte s-au aşezat în Caucazul
de est în oraşe din Daghestan, Cecenia şi

Azerbaidjan.Deşi au fost încercări de convertire în timpul expansiunii arabe, evreii
au reuşit să-şi menţină credinţa, hanul din
Guba oferindu-le un sanctuar pe teritoriul
lui. Astfel, în 1742 a fost întemeiat oraşul
Gyrmyzy Gasaba şi a fost cunoscut – şi
atunci şi acum - ca „micul Ierusalim”, un
centru unde se studiază Tora.
Rabinul Elezar, care păstoreşte comunitatea, povesteşte că înainte de revoluţia
rusă din 1917, în oraş funcţionau numeroase sinagogi. După revoluţie, evreilor de-aici
li s-a interzis să vorbească ebraica sau săşi practice liber religia. Toate sinagogile au
fost închise, cea mai mare ﬁind transformată în fabrică de încălţăminte. Comunitatea a
primit-o înapoi în 1991, când Azerbaidjanul
şi-a declarat independenţa. În 1917 trăiau
în oraş 18.000 de evrei dar persecuţiile
din perioada sovietică şi foametea i-au
determinat pe mulţi să se mute la Baku
şi în alte părţi. În perioada 1979-1990, o
parte din ei a plecat în Israel, Rusia şi SUA.
După 1990, au urmat ani de prosperitate şi
câteva familii bogate de evrei de munte au
sprijinit energic renaşterea şi dezvoltarea
oraşului Gasaba.
Pe partea opusă a râului Gudialcay,
vizavi de sinagogă, se aﬂă moscheea din
Guba. Vara, rugăciunea de Maariv corespunde chemării muezinului la rugăciune.
Dar relaţiile dintre cele două comunităţi sunt
excelente, prieteneşti şi pline de respect,
aﬁrmă rabinul Elezar.
EVA GALAMBOS

Jean Ancel, despre
Holocaustul din România
În articolul “O frumoasă dedicaţie Lyei
Benjamin” din numărul 366-367 al R.E., s-a
strecurat o inadvertenţă. În cuvântul său, Lya
Benjamin a vorbit despre cele 12 volume
scrise de Jean Ancel dedicate Holocaustului
din România şi nu pogromului din Iaşi, aşa
cum a apărut în text.
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JCC
BUCURESTI
,

Mahanot pentru toţi – O vară
minunată, indiferent de vârstă!
Perioada verii a însemnat pentru JCC
Bucureşti o serie de tabere pentru toate
grupele de vârstă. Sanda Wolf, Adrian
Gueron, Elly Nemţoiu, Andrei Seidler,
Carmen şi Aurel Ioviţu, cu numeroşi
voluntari – sub coordonarea directă a lui
Shai Orny – au realizat o serie de întâlniri
evreieşti de câte o săptămână, în cea mai
plăcută atmosferă. Au venit de la copii la
bunici şi au petrecut o vacanţă presărată
cu momente educative, atât la Cristian,
cât şi la Eforie Nord.
Desigur, Şabatul a fost unul dintre momentele cele mai speciale, când ﬁecare
tabără a avut câte ceva inedit, pregătit
pentru participanţi – melodii evreieşti, bucate gustoase, invitaţi de calitate. Au fost
excursii în aceste zone tentante, unde poţi
să petreci momente speciale în natură,
pe care oraşul nu le îngăduie. Conţinutul
Iudaic a fost prezent pe toată perioada
evenimentului! În continuare, reproducem
un material al uneia dintre participantele
la tabăra destinată vârstei medii:

Râşnov şi Bran.
- Cazare şi masă în condiţii civilizate
şi la preţuri super accesibile.
- Dotări şi spaţii pentru diverse activităţi atât interioare cât şi exterioare etc.
Dar nu este de ajuns!
De ce, oare, în ﬁecare an, când se
apropie vara, în cadrul comunităţilor sau
JCC-urilor din ţară încep întrebările şi o
mică agitaţie: când se organizează anul
acesta taberele de la Cristian? Ce grupe
se fac şi câte? Cine sunt coordonatorii?
mai sunt locuri? Ce programe vom avea
anul acesta? Cine mai vine pentru prelegeri din ţară sau din afară? Şi multe
altele...
Nu ştiu dacă vă voi putea da o expli-

caţie universal valabilă, dar pentru mine
şi sunt convinsă că şi pentru noi toţi, cei
care suntem deja vatikimi (adică de mai
mult timp în sensul de obişnuiţi ai locului )
sau suntem pentru prima oară, tabăra de
la BeYahad, Cristian, este un loc special.
Un loc unde identitatea noastră iudaică se
regăseşte, se redeﬁneşte, se împlineşte.
Este un loc şi un spaţiu unde ne încărcăm bateriile, unde învăţăm cum să ﬁm
evrei, unde simţim că facem parte dintr-o
comunitate mică acum în România, dar
mare şi puternică în lumea largă şi mai
ales că suntem alături cu semenii noştri
din Israel. Şi a te simţi acasă şi evreu nu
înseamnă că totul este roz, că nu sunt
lucruri mai puţin bune, că unele activităţi
sunt mai prost pregătite, că uneori organizarea lasă de dorit, că se mai bârfeşte,
că mai există disensiuni şi multe altele.
Întotdeauna este ceva de criticat şi nu se
poate să ﬁi pe placul tuturor. Dar şi asta
ne aminteşte că suntem evrei şi face parte
din identitatea noastră.
Şi sunt lucrurile bune şi frumoase: ne
întâlnim cu prietenii mai vechi sau mai
noi din comunităţile din ţară, din Moldova,
din Transilvania şi din Maramureş, ne reîntâlnim cu oameni minunaţi ca Mariano
Schlimovich, ascultăm muzică klezmer
cu Ita şi Vasile Socea (Cluj Napoca),
discutăm probleme de sănătate cu Jean
Cohen, vizităm sinagogi, unele din păca-

Săptămâna
pensionarului

CRISTIAN

Tabara de vară cu nume biblic:
Mahane Hermon

Nu este greu să deﬁneşti şi să explici
atracţia pe care o are în ﬁecare an programul de tabere de la Cristian printr-un
pragmatism logic şi rece ca:
- O săptămână de vacanţă de vară
- O zonă de deal şi munte apreciată
de multă lume
- Proximitatea unui oras ca Braşovul
şi a unor situri turistice cunoscute ca

JCC în colaborare cu DASM organizează şi în acest an o serie de programe
care îi au în centru pe pensionari. Pe
parcursul unei săptămâni, ei se vor aﬂa
sub reﬂectorul programelor de la JCC şi
vor avea parte de conferinţe, spectacole,
excursii, etc. Organizatorii doresc să le
ofere momente deosebite dar şi să beneﬁcieze de experienţa şi înţelepciunea lor.

Cunoaştem gusturile
participanţilor!
La început de octombrie, Centrele
Comunitare din întreaga ţară îşi vor relua
activitatea şi planiﬁcă o serie de programe noi pentru participanţi. La Bucureşti
reîncep cursurile deja cunoscute, dar şi
câteva noi, care au fost solicitate de cei
ce frecventează JCC. Înscrierile pentru
cursurile de ebraică (diverse niveluri), engleză, română pentru israelieni, dansuri
israeliene, de societate şi dans sportiv,
calculatoare, etc. au şi început! Ele debutează efectiv la 2 octombrie. Până la acea
dată, organizatorii vă invită să spuneţi
care sunt cursurile care vă interesează –
poate aveţi o idee care este îmbrăţişată
de mai mulţi participanţi. După ce în
timpul verii majoritatea activităţilor s-au
mutat în tabere şi în diferite programe
din ţară, acum JCC Bucureşti se întoarce

te demult uitate, cum a fost în acest an
cazul sinagogii din Câmpina şi întâlnirea
cu dl. Alfred Berger, preşedintele acestei
comunităţi ce număra nici mai mult nici
mai puţin de... 3 membri! Nu-s de omis
nici mâncarea caşer (anul acesta gazdele
s-au întrecut pe sine!), Oneg Şabat şi
Havdala, excursiile dar şi discuţiile despre
politică, jocurile de societate cu impact iudaic şi dansul, muzica israeliană, vizita în
comunitatea vecină Braşov, unde am fost
întâmpinaţi de preşedintele Tiberiu Roth,
coborârea la o adâncime de 208 metri
în salina Slănic Prahova, şi multe, multe
altele. Şi ne simţim bine că suntem evrei!
Dar şi mai important este că suntem
împreună, că ne cunoaştem mai bine, că
ﬁecare dintre noi are ceva de transmis şi
mult de primit şi aşa învăţăm, ne păstram
identitatea şi continuitatea existenţei
noastre ca evrei.
SHANA TOVA ve le Shana a baa!
HAG SAMEAH
Arh. COCA BARAT
Bucureşti 13.09.11

Jewish Jeep Trip – Curajul iniţiativei

acasă! Se reiau programele constante
pentru copii, pensionari cât şi pentru cei
de vârstă mijlocie.
Sărbătorile de toamnă vor ﬁ marcate
la JCC în stilul deja cunoscut. Toate grupele de vârstă vor beneﬁcia de programe
speciﬁce.
De Roş Haşana are loc un mare Oneg
Şabat organizat de JCC, unde absolut
toată lumea este invitată. După Iom Kipur,
când începem să construim Suca, va
avea loc un moment inedit la JCC. Cei
mici vor avea cortul lor, pe care chiar ei
îl vor construi şi decora! Această sărbătoare, plină de culoare şi bună dispoziţie
va îmbrăca la JCC diferite dimensiuni dar,
cu siguranţă, participanţii vor avea parte
de numeroase surprize.

Noua grilă Radio Şalom
Radio Şalom revine la începutul lui octombrie cu o nouă grilă de programe,
cu şi mai multe persoane implicate în proiect şi cu un nou elan! Ca o „gustare”,
vă putem spune că toate programele de succes vor exista şi în noua formulă şi
îi veţi putea auzi şi în continuare pe cei de la Oradea, Timişoara şi Iaşi. Muzica
bună – pe care a introdus-o dintru început Radio Şalom – nu va lipsi. În plus faţă
de ceea ce ştiţi, urmează o serie de emisiuni utile pentru ascultători. Alături de
psihologul Itzhak Miron veţi putea aﬂa diverse leacuri pentru suﬂet iar medicii din
cadrul DASM vor veni în direct cu sfaturi medicale. Radio Şalom îşi propune să
ﬁe şi în continuare un forum interactiv, în cadrul căruia să se poată exprima toţi
membrii comunităţii.
La 25 septembrie are loc prima ediţie a Academiei de Jurnalism şi Radio, care
este adresată celor ce doresc să se iniţieze în secretele acestui domeniu. Sunt
invitaţi să asculte pe parcursul a cinci ore profesionişti din domeniu, toţi cei care îşi
doresc să activeze la Radio Şalom. Cu aceeaşi ocazie se va spune un „Le Haim!”
colectiv pentru întreaga echipă de voluntari JCC care activează la Radio Şalom.

În perioada 17-21 august, peste 30
de tineri din diverse comunităţi evreieşti
din România au luat parte la un program
absolut inedit - un Jeep Trip... evreiesc!
“Înarmaţi” cu corturi, saci de dormit, haine
groase şi alte lucruri necesare „bunului
excursionist”, ei au plecat la drum, din
Bucureşti şi din Timişoara, cu maşini de
teren din cele mai performante. Au pornit
la drum pe traseul care a cuprins SovataSibiu-Mediaş-Sighişoara-Borsec-Târgu
Mureş şi au avut o experienţă despre
care ne-au mărturisit că le va stărui mult
timp în memorie... S-au oprit la sinagogi,

monumente evreieşti, cimitire, au poposit
în comunităţi şi s-au bucurat de o vacanţă
presărată cu momente deosebite. La casa
de odihnă de la Borsec şi în Sinagoga de
acolo au avut parte de un Şabat special,
cu muzică şi bucurie. Sub coordonarea
lui Shai Orny şi a lui Elly Nemţoiu, tinerii
au avut un alt gen de program decât la,
clasicele deja, tabere. Acest Mahane
mobil a fost o experienţă curajoasă şi fără
precedent, în care participanţii au putut
admira bogăţia naturală a României, dar
şi patrimoniul evreiesc ce există aici.
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BERESHIT 3 TIMIŞOARA – Cel mai mare
program evreiesc din România, de până acum…

Cel de-al treilea Şabaton Bereshit din 2011 a avut
loc la Timişoara şi a reunit peste 210 participanţi din
17 oraşe, mari şi mici, din România. Sub coordonarea
JDC, a directorului pentru România, Israel Sabag, şi
în colaborare cu JCC Bucureşti, o echipă formată din
25 de voluntari timişoreni au desfăşurat o muncă de
aproape două luni pentru a realiza cel mai amplu program evreiesc ce a avut loc în România până acum.
Programul a fost deschis la Sinagoga din Cetate de cea care a coordonat toată această echipă,
Luciana Friedmann, preşedinta Comunităţii Evreilor
din Timişoara. Prima seară a fost deja dedicată unei
conferinţe referitoare la simbolistica şi semniﬁcaţia
Şofarului, expunere susţinută de prof.dr. Tamar Kadari,
aﬂată pentru a treia oară în România. Preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer – care a participat la toate
evenimentele Bereshit-ului Timişoara – a încurajat
dintru început această iniţiativă şi a subliniat, în cuvântul său, renaşterea evreiască ce a avut loc în ultima
perioadă la Timişoara, o comunitate care are un trecut
semniﬁcativ dar care ştie să privească şi spre viitor.
Directorul JDC România, Israel Sabag a rememorat
pierderea „unui prieten drag, unul dintre conducătorii
de valoare în rândul evreimii din România”, preşedintele Comunităţii Evreilor din Piatra Neamţ, Hainric
Solomon z.l. Cei prezenţi au privit cu emoţie imagini
din existenţa celui pe care l-au cunoscut mai bine la
precedenta ediţie a Bereshit.
Alături de doamna Kadari, conferinţele de la Timişoara au fost susţinute de profesorii dr. Shmuel Faust
şi dr. Barak Cohen, lectori talentaţi, care au ştiut să
îi atragă pe participanţi spre cunoaşterea subtilităţilor
textelor din Tora. Ei au ştiut să aibă un limbaj adaptat
publicului eterogen ca nivel de cunoştinţe şi vârstă, ce
a fost la Timişoara.
Vineri seara, Sinagoga din Cetate şi-a deschis din
nou porţile pentru participanţii din ţară dar şi pentru
numeroşi timişoreni care au venit la un concert cantorial fără precedent la Timişoara. Cel mai cunoscut
cantor al marilor sinagogi din Sankt Petersburg şi
Moscova, Baruh Finkelstein a adus prin glasul său
puternic şi cald melodii vechi evreieşti. Evenimentul a
fost ocazionat – aşa cum spunea dintru început Tina
Sas, prezentatoarea serii – de Programul Bereshit dar
şi de comemorarea Prim Rabinului dr. Ernest Neumann
z.l. , cel care a fost conducător spiritual al acestei obşti
timp de 62 de ani. Fiica sa, Getta Neumann, s-a aﬂat la
Timişoara şi a prezentat ﬁlmul pe al cărui fond se aude
chiar comentariul ei, “Plimbare în oraşul amintirilor”.
Primarul Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, a vorbit
despre personalitatea luminoasă a Rabinului. Contribuţia sa la reuşita evenimentului, sprijinul pe care
l-a dat în organizare, au fost apreciate la adevărata
valoare de preşedintele Comunităţii Evreilor din Timişoara. Atât preşedintele F.C.E.R. cât şi directorul Joint
România au vorbit despre acest om care a lăsat o amprentă covârşitoare asupra elevilor săi, asupra acelora
pe care i-a cunoscut, i-a apreciat şi i-a îndrumat.
Rugăciunea de Maariv a fost susţinută de oﬁcianţii
timişoreni Andrei Ghidali şi Solomon Rosenblum iar
Cabalat Şabat - de preşedintele Comunităţii Evreilor
din Bucureşti, Erwin Şimşensohn. Evenimentul de

vineri a fost onorat şi de alţi preşedinţi ai comunităţilor
evreieşti – ing. Felix Koppelmann – Oradea, Tiberiu
Roth – Braşov, Ionel Schlesinger – Arad, Adela Herdan
– Ploieşti, Ivan Bloch – Lugoj.
De-a lungul programului Bereshit 3 Timişoara,
cei prezenti, au putut admira frumuseţile oraşului de
pe Bega, alături de arhitectul Gabriel Szekely şi de
istoricul Thomas Moknacs, care le-au vorbit despre
arhitectura uneia dintre cele mai frumoase urbe din
sud-vestul ţării.
Masa de Oneg Şabat, la care au luat parte 240
de persoane, s-a desfăşurat la Casa Adam Muller
Guttenbrunn. Melodii evreieşti şi o mâncare gustoasă
pregătită la Restaurantul Ritual au desâvărşit atmosfera. Întreaga echipă de voluntari – cuprinzând de la
tineri de 20 de la ani până la persoane foarte active şi
implicate de peste 80 – a fost aplaudată de participanţi.
La reuşita meselor realizate sub coordonarea Olimpiei
Cirimpei la Restaurantul Ritual, un rol deosebit l-a avut
Rabinul Abraham Ehrenfeld.
Sâmbătă, în completarea conferinţelor profesorilor
israelieni, participanţii au avut în program o serie de
conferinţe ţinute în paralel de personalităţi ale comunităţii evreilor din România. Preşedintele F.C.E.R.,
deputat dr. Aurel Vainer, s-a întors, în cadrul secţiunii
pe care a moderat-o, la amintirile „unui copil dintr-un
ştetl moldovenesc”. Rabinul Abraham Ehrenfeld şi
Erwin Şimşensohn preşedintele C.E.B. au abordat
Pericopa Săptămânii, din perspective diferite, una
religioasă şi alta în conexiune cu cele ce se întâmplă
azi în Orientul Mijlociu. Psihologul Itzhak Miron le-a
vorbit celor prezenţi despre felul în care se dezvoltă
identitatea evreiască.
Ieşirea Şabatului a însemnat o seară pe o terasă
la malul Begăi, unde s-a ţinut Havdalah şi au cântat
live invitaţii organizatorilor, Ella Jebelean şi Baruh
Finkelstein.
Ultima zi: ﬁnal de program la Palatul Baroc, Muzeul
de Artă din Timişoara. Impozanta clădire ale cărei uşi
le-a deschis cu autentică ospitalitate directorul Marcel
Tolcea au marcat ﬁnalul Bereshit Timişoara. Până la o
nouă revedere la Bereshit 4 Bucureşti, directorul Joint
le-a urat celor prezenţi Shana Tova!, un an cu sănătate
şi împliniri. La programul desfăşurat la Bucureşti şi în
regiune se aşteaptă să ﬁe 300-400 de persoane care
să se întâlnească în acest program academic evreiesc.

Poate cel mai frumos speciﬁc al Bereshit Timişoara a fost implicarea a numeroşi voluntari, care şi-au adus
contribuţia, cu tot suﬂetul, la reuşita evenimentului. Trebuie să îi menţionăm, pentru că au reuşit să transforme
întreaga organizare într-un adevărat eveniment de familie: Paul Sterescu, Ani Adrian, Dan Mihaicuta, Olimpia
Cirimpei, Judit Hirschl, Miriam Hirschl, Tina Sas, Gabriel Szekely, Verona Botis, Costin Simon, Eduard Basch,
Aurora Constantinescu, Sarolta Hasan, Donata Lindeman, Andreea Dobra, Diana Dobra, Marius Stefanescu,
Dana Stefanescu, Marion Cohen, Jean Cohen, Simona Cohen, Andrei Ghidali, Gheorghe Sebok, Solomon
Rosenblum, Adriana Aaron, Soﬁa Heckman, Sara Ruineanu, Reihan Abdulachim, Denise Ruineanu, Pavel
Strausz, Ervin Weinberger, Tiberiu Hornung, Roni Wagman, Liviu Gordea, Andrei Schwartz, Ranko Szuhanek,
Bianca Todor, Mariana Marcu, Marcela Marcu.
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JCC
Timisoara
,

Programe în toate anotimpurile!
Pe perioada verii JCC Timişoara a organizat numeroase
concerte, întâlniri, dezbateri. Absolvenţii primului curs de
calculatoare, ebraică, dansuri israeliene revin, după doar o
lună de pauză. La multitudinea cursurilor se adaugă acum
şi cele de engleză şi tango argentian, pentru toate vârstele.
Două concerte deosebite au avut loc la JCC Timisoara.
Unul de muzică Calebach, susţinut de un tânăr muzician
din SUA, descendent al unei faimoase familii rabinice din
Timişoara, familia Shuch. De asemenea Elizabeth Schwartz
şi Yale Strom din SUA au venit cu un concert de muzică
klezmer care s-a bucurat de mare succes. Melodii vechi evreieşti dar şi extrase din repertoriul Mariei Tănase au încântat
publicul care i-a primit cu entuziasm pe artiştii americani. Pe
parcursul verii nu au lipsit nici conferinţele şi amintim doar
două dintre acestea – una de geriatrie şi una referitoare la
contribuţia evreiască la dezvoltarea Statelor Unite. Ambele
au fost însoţite de numeroase întrebări, dovadă a interesului
clar pe care l-au suscitat în rândul participanţilor.
Oneg Shabbat a avut loc la Timişoara în ﬁecare săptămână. După rugăciunea din Sala Or Hadash, seara petrecută
împreună este mereu una specială, în care oamenii reuşesc
să se simtă ca într-o adevărată familie, aşteptând acest moment special. Oricine vine la Timişoara, în zi de vineri, este
binevenit la acest eveniment care este respectat mereu la
JCC Timişoara.
Pe parcursul verii, timişorenii au participat la toate taberele JCC organizate la Cristian şi Eforie Nord. Pe de altă
parte, şi la Timişoara a avut loc Kaytanat Kaytz, tabara de
vară pentru copii – susţinută de Laura Şmuleac şi Olimpia
Cirimpei – la care au participat 18 copii. Evenimentul a durat
două săptămâni şi deopotrivă copii şi părinţi au aﬁrmat la
ﬁnal că doresc să repete experienţa cât de curând. Ei au avut
parte de intâlniri cu membri ai comunităţii de diverse vârste,
au învăţat cântece, dansuri, origami, desen, etc. Masa la
cantina comunităţii – la care au participat pensionarii de la
Centrul de zi si copii – a fost un prilej foarte plăcut al ﬁecarei
zile de program.

JCC Oradea
După vacanţă - idei noi

Vacanţa care se încheie la JCC Oradea a avut o serie
de activităţi speciﬁce sezonului cald, în care persoanele de
toate vârstele au nevoie de relaxare. Orădenii au participat
la taberele organizate la Cristian şi Eforie Nord, de unde
au venit cu mulţumirea participării într-un program dintr-un
mediu evreiesc autentic.
Centrul de zi pentru copii, coordonat pe perioada verii
de doamna Katalin Kincses, a oferit diferite programe celor
mici. După 5 septembrie s-a redeschis grădiniţa în care
copiii au beneﬁciat pentru prima săptămână de o perioadă
de acomodare. Activităţile JCC reîncep cu mai mare avânt
şi se pregătesc diverse evenimente noi pentru toate grupele
de vârstă.
Pagini realizate de LUCIANA FRIEDMANN
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REUNIUNEA CONSILIULUI DE CONDUCERE AL F.C.E.R.
Desfăşurată la DASM, între 31 august – 1 septembrie a.c., reuniunea Consiliului
de Conducere al F.C.E.R. s-a caracterizat printr-un program dens de lucru, lucrările
ﬁind moderate de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, deputat.
A fost păstrat un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte al C.E.
Piatra Neamţ, ing. Hary Solomon z.l., membru în Comitetul Director al Federaţiei, a
fostului preşedinte al C.E. Cluj, conf. univ. dr. Gavrilă Goldner z.l., a fostului oﬁciant
de cult Gideon Bruchmaier z.l. Conform Statutului F.C.E.R., în urma vacantării unui
loc în Consiliul de Conducere al Federaţiei, primul pe lista membrilor supleanţi,
preşedintele C.E. Brăila, Iancu Segal David, a devenit membru cu drepturi depline.
Au fost adoptate, ca adaos la agenda de lucru a reuniunii, propunerile avansate de
ing. Nilu Aronovici privind recensământul populaţiei din România şi compensaţiile
acordate de „Claims Conference”.

Un nou barem pentru asistaţi
Primul punct pe ordinea de zi a fost
sinteza, prezentată de directorul DASM,
ec. Attila Gulyas, privind categoriile de
asistaţi şi drepturile cuvenite acestora.
Potrivit noului barem, intrat în vigoare din
iulie a.c., pentru categoria A, unde intră
supravieţuitori ai Holocaustului cu venit
lunar de până la 1 200 lei pe lună, se
acordă tichete de alimente, ajutoare de
Pesah şi de Hanuca, medicamente, masă
la Restaurantul ritual, masă la domiciliu,
ajutoare în lei, asistenţă medicală, 2 kg
azimă, ½ kg făină de azimă, un Luah, îmbrăcăminte, alimente şi medicamente din
donaţii, priorităţi la: • internare în căminele
F.C.E.R. atât pentru asistaţi cât şi partenerii de viaţă neevrei; • taberele la C.I.R.urile F.C.E.R.; • programe de socializare
organizate de comunităţi şi DASM. Se
acordă ajutor gospodăresc extra-barem
şi, în cazuri speciale, ajutoare excepţionale, aprobate de Comisia Interdisciplinară
a F.C.E.R. – DASM. În categoria B intră
supravieţuitori ai Holocaustului cu venit
lunar între 1 201 şi 1 620 lei. Din „pachetul standard” sus-amintit lipsesc tichetele
de alimente, masă la Restaurantul ritual,
masă la domiciliu, ajutoare în lei. În categoria C intră supravieţuitori ai Holocaustului cu venit lunar care depăşeşte 1 621 lei.
Din acest tip de ajutor lipseşte, pe lângă
cel menţionat la categoria B, ajutorul de
Hanuca. În categoria D intră asistaţii care
au donat sau vor dona proprietăţile lor, indiferent de venit. Aceştia primesc pachet
în valoare de circa 550 – 650 lei, în funcţie
de valoarea imobilului donat, tichete de
alimente, ajutoare de Hanuca şi Pesah
şi restul facilităţilor acordate celor din
categoria A. În categoria E intră toţi foştii
angajaţi ai F.C.E.R., evrei şi neevrei, cu
mai mult de 10 ani vechime. Ei primesc
110 lei lunar. Evreii născuţi înainte de 8
februarie 1946 pot beneﬁcia de ajutor
gospodăresc în funcţie de capacitatea
funcţională. În categoria F intră
cei născuţi după 8 februarie
1946, cu un venit lunar de 1
000 lei. Aceştia beneﬁciază de
toate facilităţile acordate celor
din categoria D, minus pachetul
în valoare de 550 – 650 lei. În
categoria G intră membrii AERVH cu acelaşi tip de ajutor ca şi
cei din categoria C. Solicitanţii
neevrei, parteneri de viaţă ai unor
evrei timp de peste 25 de ani,
cu venit lunar mai mic de 1 000
lei, primesc tichet alimentar de
50 lei şi medicamente de 60 lei.
S-au ridicat probleme: mărirea
numărului de asistenţi sociali în
provincie (preşedintele C.E. Oradea, ing. Felix Koppelmann, preşedintele
C.E. Iaşi, ing. Abraham Ghiltman); diferenţierea ajutorului pentru foştii angajaţi
între cei cu carte de muncă şi cei care au
lucrat pe bază de convenţie socială (ing.
Felix Koppelmann). • S-a supus atenţiei
prioritatea ajutorării celor bolnavi (responsabila obştii din Hârlău, Sifra Corbici); •
vizitarea la domiciliu a asistaţilor posesori
de aparatură electrocasnică defectă şi
metode de remediere (preşedintele C.E.
Ploieşti, ing. Adela Herdan). S-a întrebat:
cine suportă salariul pentru maşghiah,
F.C.E.R. sau DASM (preşedintele C.E.
Braşov, ing. Tiberiu Roth). S-a propus
instituirea unui fond de urgenţă pentru cazuri grave (preşedintele C.E. Constanţa,
prof. univ. dr. Carol Friedmann). Directorul
Joint pentru România, Israel Sabag, şi-a

exprimat speranţa că, în scurt timp, va
spori numărul celor care iau prânzul la
restaurantele rituale, a apreciat conducerea F.C.E.R. şi pe cele ale comunităţilor
din România, a recomandat efectuarea
unei noi evidenţe a celor născuţi înainte
şi după 1945 în vederea măririi numărului
de asistaţi. Vicepreşedintele F.C.E.R., ing.
Paul Schwartz, a mulţumit Joint-ului şi
organizaţiei „Claims Conference” pentru
ajutorul acordat comunităţii evreieşti din
România, a arătat că prioritar este ajutorul
pentru bolnavii cronici şi pentru cei nevoiaşi, a arătat că a fost angajată o persoană
la DASM care să se ocupe de ﬂuctuaţia
ajutorului gospodăresc. „Primim bani şi
suntem veriﬁcaţi pentru ei”, a conchis
vorbitorul.

Alegeri în comunităţi
Vicepreşedintele C.E.B., ing. Mirela
Aşman, a făcut o informare despre organizarea de alegeri pentru Comitete de Conducere în comunităţile evreieşti ale căror
mandate expiră în cursul anului 2011. În
urma unei analize prezentate în Comitetul
Director al Federaţiei la 1 august a.c., s-a
constatat că nouă comunităţi au mandatul
expirat din 2010, două expiră în acest an
şi mandatele a încă cinci expiră până la
sfârşitul anului. Au fost trimise scrisori
comunităţilor în cauză, cu rugămintea să
ﬁxeze o dată pentru noi alegeri. Vorbitoarea a dat citire celor 16 comunităţi unde
trebuie să aibă loc alegeri. Cu excepţia
comunităţilor din Sighetu Marmaţiei şi
din Fălticeni, unde s-a stabilit ca alegerile
să se desfăşoare în 2012, restul şi-au
ﬁxat date pentru şedinţe de alegeri în
octombrie sau noiembrie 2011. În cazul
comunităţilor din Deva şi Bârlad, unde
preşedinţii au demisionat, în prezent,
având preşedinţi interimari, alegerile vor
ﬁ organizate în 2012. Comunitatea din
Vatra Dornei are o situaţie specială: acolo
trăiesc 12 evrei membri ai comunităţii, nu

gerile din Piatra Neamţ să ﬁe devansate,
existând o experienţă similară: comunitatea din Cluj; • a sugerat ca problema
comunităţii din Vatra Dornei să rămână
deocamdată în suspensie. În total, a fost
aprobat calendarul alegerilor comitetelor
de conducere ale comunităţilor din: Alba
Iulia, Bacău, Brăila, Galaţi, Huşi, Ploieşti,
Roman, Suceava, Tg. Mureş, Botoşani,
Arad, Braşov, Sibiu.

Înﬁinţarea Comisiei
de eﬁcientizare a C.I.R.-urilor
Vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul
Schwartz, a expus situaţia C.I.R.-urilor în
perioada 2009 – 2010 şi a făcut propuneri
de îmbunătăţire a activităţii acestora.
Domnia sa a propus: • la C.I.R. Cristian
– Braşov - depozitarea de alimente pentru
sezonul rece; • crearea unui spaţiu funcţional, nu de locuit, pentru 50 de persoane;
• schimbarea mobilierului la vila nouă; • la
C.I.R. – Borsec – mărirea restaurantului
ritual astfel încât în aceeaşi incintă să se
poată ţine simpozioane; • amenajarea
în vilă a trei camere pentru personal; •
construirea unei baze ultramoderne de
tratament balnear în faţa vilei creează
şanse ca C.I.R. Borsec să-şi prelungească sezonul; la C.I.R. – Eforie Nord – amenajarea terasei. S-a discutat faptul că: •
la C.I.R. Cristian – Braşov funcţionează,
de probă, un nou administrator capabil;
• e nevoie ca asistaţii să aibă dreptul să
meargă o dată pe an, o săptămână, la
aceste C.I.R.-uri, cu plata în rate (ing.
Felix Koppelmann); • C.I.R.-urile trebuie
să ﬁe conduse de un administrator cu contract de manager (ing. Ionel Schlesinger).
Dr. Aurel Vainer a propus constituirea unei
Comisii de Eﬁcientizare a C.I.R.-urilor, din
care să facă parte: preşedintele şi vicepreşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer şi
ing. Paul Schwartz, directorul CAPI, ing.
Rudy Marcovici, ing. Felix Koppelmann,
prof. Iancu Isidor, ing. Tiberiu Roth. Comisia urmează să se întâlnească în cursul
lunii septembrie a.c.

Modiﬁcări în organigrama
F.C.E.R.

Secretarul general al F.C.E.R a prezentat unele modificări intervenite în
organigrama Federaţiei şi anume crearea Centrului Iudaic pentru Publicistică
şi Presă cu patru subdiviziuni, dar fără
să se modiﬁce numărul angajaţilor. De
asemenea, se va împărţi activitatea
Sinagoga din Rădăuţi la Cabinetul preşedintelui şi se va
crea un birou de proiecte. S-a propus organizarea unui târg de carte
al Editurii Hasefer. A fost abordată
şi situaţia recorelării salariilor în comunităţi, unde s-a realizat o primă
etapă.
Referindu-se la aceste probleme,
ing. Tiberiu Roth s-a pronunţat pentru o construcţie bugetară serioasă
care să prevadă evoluţiile viitoare şi
posibilităţile de dezvoltare. Tot legat
de organigramă s-a subliniat că s-a
reuşit angajarea a trei rabini, îndeplinindu-se astfel o cerinţă a comunităţilor. Astfel, rabinul A. Ehrenfeld
va acoperi cerinţele comunităţilor din
Transilvania, rabinul Tobias - pe cele
există Comitet de Conducere. Un admidin
Moldova
iar rabinul Rafael Shaffer, annistrator neevreu se ocupă de treburile
gajat
pe
o
perioadă
de opt luni, va avea în
curente ale comunităţii. S-a propus ca
grijă
Bucureştiul,
Muntenia
şi Dobrogea.
ﬁecare comunitate să-şi analizeze propria
În
context,
ing.
Ionel
Schlesinger
a cerut
situaţie (preşedintele C.E. Arad, ing. Ionel
Schlesinger). A fost apreciată activitatea să se precizeze atribuţiile ﬁecărui rabin.
fostului preşedinte al C.E. din Vatra Dornei, Melania Mehler z.l. (secretarul general al Federaţiei, ing. Albert Kupferberg).
A fost propusă înﬁinţarea unor comunităţi
zonale (ing. Tiberiu Roth). Preşedintele
F.C.E.R. a încredinţat secretarului general
al Federaţiei documentarea la faţa locului
asupra situaţiei din Sighetu Marmaţiei; •
a propus să se găsească soluţii pentru
comunităţile în care nu mai există minian;
• a aprobat datele ﬁxate pentru alegeri în
comunităţile în care acestea urmează să
se desfăşoare; • a recomandat ca ale-

Recensământul –
problemă prioritară
S-a subliniat din nou importanţa recensământului şi necesitatea de a publica în
continuare în ”Realitatea Evreiască” materiale cu precizări legate de răspunsurile
care trebuie date la întrebări, s-a propus
publicarea formularului de recensământ.
Ing. Ionel Schlesinger a propus ca în
plicurile în care se vor trimite invitaţiile
pentru sărbătorile de toamnă să se inclu-

dă şi o solicitare ca membrii comunităţii
să se declare evrei. Astfel de solicitări să
se trimită şi evreilor care nu sunt membrii
comunităţii. S-a propus ca ing. Mirela Aşman, împreună cu Alexandru Marinescu,
redactor-şef al ”Realităţii Evreieşti”, să
elaboreze un text în acest sens.În continuare s-au făcut precizări în legătură cu
documentele care trebuie trimise pentru
Claims Conference, recomandându-se
comunităţilor să-i sprijine pe membri în
completarea formularelor. A fost abordată
şi problema aniversării Congresului Sionist de la Focşani. Se va crea o comisie
care să deﬁnitiveze programul şi locul
de desfăşurare. De asemenea, s-a cerut
o participare a comunităţilor limitrofe la
Festivalul de ﬁlm de la Mediaş, organizat
de regizorul Radu Gabrea, unde invitat
special a fost Israelul.

Activitatea Fundaţiei
“Caritatea”
Preşedintele Aurel Vainer a făcut o
scurtă trecere în revistă a activităţii Fundaţiei. Sume importante au fost repartizate DASM pentru programe de asistenţă
socială şi medicală, pentru diferite programe educative în comunităţile din Iaşi, Cluj
şi Oradea, pentru punerea la punct a 34
de obiective – cimitire , sinagogi, amenajări şi întreţineri ale unor sedii comunitare
şi ale C.I.R. S-au primit sponsorizări şi de
la Secretariatul pentru Culte, de la bugetul
de stat, pentru întreţinerea cimitirelor şi
renovarea sinagogilor. Astfel, în acest
program au intrat sinagogile din Rădăuţi,
Siret, Fălticeni, Roman, Focşani, Iaşi. Ing.
Rudy Marcovici, şeful CAPI, a prezentat
stadiul şi proiectele legate de întreţinerea
şi renovarea sinagogilor. În luările lor de
cuvânt, preşedinţii de comunităţi, ing.
H.Vigdar (Bacău), ing. F. Koppelmann
(Oradea), Luciana Friedmann (Timişoara) au prezentat situaţia sinagogilor din
oraşele lor. Ing. T. Roth a cerut întocmirea unei liste de priorităţi în ce priveşte
întreţinerea sinagogilor şi cimitirelor. Prof.
I. Iancu a ridicat problema renovării Sinagogii din Borsec şi a deﬁnitivării Muzeului
de la Dorohoi.
Consiliul de Conducere al F.C.E.R.
a luat la cunoştinţă programul Fundaţiei „Caritatea”. În noiembrie va urma o
altă reuniune a Fundaţiei în care se va
deﬁnitiva programul. Dr. Aurel Vainer a
cerut preşedinţilor de comunităţi să-şi
actualizeze programele de întreţinere şi
renovare a bunurilor. El a arătat că va cere
modiﬁcarea Statutului Fundaţiei, urmând
ca preşedintele să ﬁe ales dintre membrii
F.C.E.R., în condiţiile în care, în acest an,
urmează să ﬁe aleşi un nou preşedinte şi
un nou vicepreşedinte.
Una din problemele sensibile a fost
cea a Regulamentului intern, unde trebuie
rezolvate două aspecte diﬁcile – reprezentarea salariaţilor şi timpul de lucru.
De asemenea, s-a ridicat şi problema
accesului în sediul F.C.E.R. şi al comunităţilor, în condiţii de mai mare securitate.
S-a propus amânarea unei decizii pentru
viitoarea reuniune a Consiliului, urmând
ca Oﬁciul juridic să examineze din punct
de vedere legal problemele şi să vină cu
soluţii.
Deoarece, din cauza decesului lui
H. Solomon, a rămas vacant un loc în
Comitetul Director, ing. A. Ghiltman, preşedintele Comunităţii din Iaşi, a fost ales
cu majoritate de voturi, ﬁind propus de
asemenea şi preşedintele Comunităţii din
Galaţi, ing. Sorin Blumer.

Ziua Holocaustului –
pe 11 octombrie
S-a decis ca în acest an Ziua Holocastului se ﬁe marcată pe 11 octombrie. Deşi
programul nu este deﬁnitivat, se au în
vedere o dezbatere în Camera Deputaţilor
şi în Senat şi o acţiune comemorativă la
Memorialul Holocaustului.
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS
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Arta scrisului de-a lungul timpului
Muzeul Naţional Cotroceni, care în anul acesta împlineşte 20 de ani, a organizat
în perioada 9 iunie-31 august expoziţia “În memoria timpului, instrumente în arta
scrisului”.
Arta scrisului, ca şi instrumentele speciﬁce acestei activităţi sunt dovezi ale evoluţiei civilizaţiei şi ale inventivităţii omeneşti, ale puterii de adaptare la mediu. Ideea
acestei expoziţii i-a aparţinut Mădălinei Niţelea, care a şi organizat-o şi pentru care
merită toate laudele.
Expoziţia a fost un prilej de a admira obiecte de o inestimabilă bogăţie materială
şi spirituală, spre delectarea vizitatorilor. Au putut ﬁ apreciate obiecte de scris care
au aparţinut unor personalităţi precum Costache Negruzzi, Iacob Negruzzi, George
Bariţiu, C.A.Rosetti, St.O.Iosif, Al. Macedonski, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu,
Ion Pillat, Cezar Petrescu, Tudor Arghezi, George Călinescu, Ion Vinea ş.a. Au fost
admirate călimări de brâu, trusa de grămătic sau inele sigilare din secolul al XVIII-lea,
pana de scris din aur a lui George Bariţiu, trusa de argint pentru desen a domnitorului
Al.I.Cuza, pana de scris cu diamante şi rubine, care a aparţinut regelui Carol I, sau
cea din argint a lui Vasile Alecsandri, tocul folosit de I.C.Brătianu la Congresul de la
Berlin din anul 1878, mapa de birou care a aparţinut reginei Elisabeta ş.a.
O imagine rară a fost alăturarea fotocopiilor manuscriselor aparţinând Colecţiei
muzeale a Episcopiei Armeano-Gregoriene precum : Manuscris din secolul al VIII-lea,
Manuscris din 1286, Evanghelie din 1323 , precum şi manuscrisele originale ale lui
Mihail Sadoveanu , Liviu Rebreanu sau Tudor Arghezi .
Muzeului de istorie a evreilor din România “Şef Rabin dr. Moses Rosen” i-au
fost rezervate două vitrine unde au fost expuse: un manuscris al Şef Rabinului dr.
J.I.Niemirower (z.l.), obiecte de birou care au aparţinut acad. N.Cajal (z.l.), fost preşedinte al F.C.E.R., o ştampilă de la înﬁinţarea Templului Coral din Bucureşti, precum
un sfeşnic care i-a aparţinut Şef Rabinului Moses Rosen (z.l.) şi alte obiecte.
ELENA MAXIM

Şi astăzi ne lipseşte un om
ca Iosif Sava (1933-1998)
În ziua de 19 august 2011 a avut loc
la Sinagoga Mare comemorarea celui
care a fost Iosif Sava, membru al obştii
noastre, istoric muzical de prestigiu. A
fost prezentă văduva acestuia Marghit
Dascălu-Sava. La 13 ani de la trecerea
într-o altă împărăţie, desigur a muzicii
magice, omul de cultură, de televiziune
şi radio, Iosif Sava, lipseşte ca un pilon
fundamental. Emisiunile sale erau sărbători ale minţii şi inimii. Vocea sa tunătoare,
bunătatea din ochii acoperiţi de lentile optice, groase, iubirea sa „fanatică” pentru
frumos, pentru toţi creatorii şi interpreţii
de talent în domeniul muzicii clasice şi
moderne, instrumentale şi vocale de pe
mapamond, dar înainte de toate din ţara
de origine, România, îl fac de neînlocuit.
Mi-l amintesc, un personaj masiv, venea
la consfătuirile din Biblioteca Templului
Coral, vorbea puţin şi cu miez. La Televiziunea Română, de unde a fost izgonit
în mod incaliﬁcabil, sub pretextul vârstei,
deşi omul avea o energie vulcanică,
ne-a delectat cu dialoguri muzicale şi „de
viaţă” cu cei mai de seamă intelectuali ai
anilor 90.
Îmi amintesc cum la în mormântarea
sa, în Cimitirul Filantropia, Stelian Tănase
mi-a spus – „Este o pierdere incomensurabilă”. Nu greşesc dacă spun că nimeni
nu l-a egalat încă în audienţa calitativă,
pentru că în cultură calitatea primează. Şi
nu numai în muzică, desigur. Ştia să iscodească interlocutorii, ﬁe că se numeau

Andrei Pleşu,
Dan Grigore,
Gabriel Liiceanu, H.R. Patapievici, mulţi compozitori, artişti,
să le întindă, în
felul său bonom
„capacane”, din
care ascultătorii ieşeau câştigaţi. Nu a
făcut paradă de disidenţa sa, cum s-au
grăbit să-şi trâmbiţeze meritele inexistente mulţi revoluţionari. S-a născut în 1933
la Iaşi, în familia Segal. A scris numeroase
cărţi, studii de critică muzicală, istorie
muzicală. Antecesorii pe linie bărbătească au fost violonişti (un volum al său se
numeşte ”Muzicanţii pe acoperiş”). A fost
distins cu premii ale Academiei Române
şi Uniunii Compozitorilor. Era şi un cititor
pasionat, dar în memoria sa au rămas
trei capodopere literare – „Mizerabilii” de
Hugo, „Amintiri din copilărie” de Creangă
şi „Război şi Pace” de Lev N. Tolstoi. Trei
repere – nedreptatea socială, nostalgia
după vechea Moldovă şi simfonismul de
romancier al lui Tolstoi. Soţia sa, Marghit,
a făcut mult pentru păstrarea memoriei lui
Iosif Sava. O piaţetă de lângă Sala Palatului poartă numele maestrului, iar bustul
său instalat acolo îi păstrează trăsăturile
ﬁzice. Poate că şi casa din Apolodor ar
putea deveni o „casă-muzeu”.
BORIS MARIAN
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Încă un an al excelenţei la
Complexul Educaţional ”Lauder-Reut”
Născut acum 14 ani, în plină etapă de
pionierat al învăţământului privat - prin
înﬁinţarea primei grădiniţe evreieşti din
România, după mai bine de jumătate de
secol de interdicţie- Complexul Educaţional ”Lauder-Reut” a devenit un standard
de înaltă calitate în sistemul de învăţământ românesc şi nu numai.
În România, faţă de celelalte 15
ţări central şi sud-est europene în care
Ronald S. Lauder a înﬁinţat şi susţine
învăţământul evreiesc, ”Lauder-Reut”
a început ca un proiect educaţional
restrâns; succesul neaşteptat, dorinţa
părinţilor şi a copiilor au determinat
continuarea şi extinderea lui, aşa încât,
de la numai 50 de elevi în 1997, astăzi
numărul lor a depăşit cifra 300 şi creşte
în continuare. Listele de aşteptare sunt
pline, campusul a devenit neîncăpător…
iar proiectul numărul 1 în acest nou an
şcolar este mărirea campusului şcolar cu
o nouă clădire, cu sprijinul autorităţilor locale, al prietenilor şi suţinătorilor misiunii
Lauder în educaţie.
Instituţie de învăţământ tânără, în
dezvoltare, ”Lauder-Reut” nu a ocolit provocările şi s-a distins prin reuşita îmbinare
a curriculumului naţional cu cel speciﬁc
şcolii bazat pe învăţarea limbii
ebraice, a istoriei şi tradiţiilor
iudaice, pe climatul educaţional multicultural ce preţuieşte
străduinţa pentru excelenţă şi
individualitatea ﬁecărui elev al
său. Dezvoltat în paşi mici, cu
mare diligenţă şi accent pe calitate, ”Lauder-Reut” asigură
astăzi o pregătire preuniversitară completă pe orizontală şi
verticală, pe întreg parcursul
învăţământului preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.
Însă ”Lauder-Reut” mai
are un punct forte: oferta
extracurriculară. Întotdeauna cu un pas
înaintea vremurilor şi de aceea uneori
considerată excentrică la vremea lansării,
pe parcurs această ofertă s-a consacrat şi
s-a transformat într-un punct de referinţă
pentru întreg sistemul educaţional: artă
şi multimedia pentru grădiniţă şi şcoala
primară, business, media şi diplomaţie
pentru liceu, cluburi de limbi străine,
jurnalism, fotograﬁe, informatică, arte
şi dramă, dans şi instrument muzical,
matematică şi multe altele.
În cei numai 14 ani de la înﬁinţare, ”Lauder-Reut” a atins performanţe neobişnuite, garantate de o ofertă educaţională
care atinge standarde foarte ridicate, dar
şi de pregătire individualizată a elevilor
de către profesori selectaţi cu exigenţă.
Oferta educaţională cuprinde: proﬁl teoretic bilingv (engleză) – real şi umanist,
bacalaureat la limba ebraică, proiecte şi

S-a stins din viaţă Radu Bogdan

Plecat ﬁind din ţară, am aﬂat cu oarecare întârziere, prin vocea tremurată
la telefon a soţiei marelui critic plastic,
că s-a stins din viaţă unul dintre cei mai
distinşi specialişti în istoria artelor plastice din România, Radu Bogdan. Îi revăd
statura, părul alb, ﬁgura leonină, îi aud
vocea inconfundabilă, uşor răguşită. Îi admir şi acum precizia informaţiei, virulenţa
energizantă. În totalitate - o prezenţă care
nu se uită uşor, deşi, în ultimii ani, boala
şi multe alte pricini l-au ţinut departe de

vechi prieteni, mulţi dispăruţi pe parcursul
secolului XX. A făcut cinste culturii române. Merita cu mult mai mult, sub aspectul
recunoaşterii, dar au fost destui intelectuali destoinici care l-au apreciat: Louis
Hautecourt, Jacques Lassaigne, Andrei
Pleşu, Mihai Oroveanu, Pavel Şuşară ş.a.
Nichifor Crainic, într-o scrisoare adresată
lui Dinu Pillat, în anul 1972, îl considera
drept unul dintre cei mai destoinici critici
de artă plastică, monograﬁa sa despre
Ion Andreescu ﬁind un reper prin metodă
şi spirit analitic pentru mulţi specialişti în
domeniu. Era un expert în cunoaşterea
operei lui Aman, Grigorescu, Brâncuşi,
Stan Pătraş,Georgeta Năpăruş, André
Lothe, Chagall, Skira, Berenson, Bialostoski, Tinguely, ş.a.
A avut o viaţă plină de evenimente,
o copilărie nu foarte fericită, la Galaţi.
Era un om cu vederi de stânga, dar a
refuzat dogmatismul şi înregimentarea,
era superior acestor forme de degradare
intelectuală. Imediat după război a fost
reporter, s-a întâlnit cu celebrul la acea

(z.l.)

vreme, scriitor Ilya Ehrenburg. Mi-a arătat
şi o fotograﬁe de la o discuţie în limba
franceză, despre care Radu Bogdan
amintea cu umor: Ehrenburg vorbea o
franceză mult inﬂuenţată de accentul slav,
ceea ce îi dădea o notă oarecum comică.
În “Dilema Veche” nr. 394 / 1-7 septembrie 2011, Andrei Pleşu scria: “Radu
Bogdan a trăit, adolescentin, 91 de ani.
Sfîrşitul lui a trecut aproape neobservat,
confirmîndu-se astfel – pentru a cîta
oară? – meteahna naţională a indiferenţei
pentru valorile proprii, cel puţin atîta timp
cît ele sînt încă în viaţă”.
Ceea ce putem regreta din plin este
faptul că nu a avut răgazul, într-o viaţă de
peste nouă decenii, să scrie ”unul sau mai
multe volume de memorii, deşi fragmente
au apărut o perioadă în ”România literară”, sub numele de George Radu Bogdan,
aşa cum era trecut în acte, pentru că,
explica maestrul, ”Radu Bogdan sunt
mulţi”. NU, nu credem că sunt mulţi! Să
îl odihnească în pace Dumnezeu şi să ﬁe
înscris în Cartea Vieţii. (B.M.)

parteneriate internaţionale (Comenius,
Gruntvig, Cannes Lions), vizite internaţionale de studiu, schimb de elevi şi
profesori cu şcoli din toată Europa şi
Israel, cursuri de business english, comunicare, media, diplomaţie, protocol, relaţii
internaţionale. Cursurile sunt furnizate şi
certiﬁcate de parteneri academici de elită
din România şi din străinătate: Institutul
Diplomatic Român-Ministerul Afacerilor
Externe, Universitatea Media, Cannes
Lions România, British Council, Lauder
School of Government, Diplomacy and
Strategy, Israel, Raphael Recanati Intl
School, Israel.
Absolvenţii ”Lauder-Reut” obţin rezultate deosebite la bacalaureat şi toţi au
fost admişi la universităţi de vârf din România, Marea Britanie, Olanda şi Belgia.
Cât despre performanţele la concursuri şi
olimpiade şcolare şi extraşcolare, statistica anului şcolar trecut arată că din totalul
de 320 elevi, nu mai puţin de 93 au fost
medaliaţi (cei mai mulţi la matematică,
română, engleză), în condiţiile în care
pregătirea lor se desfăşoară exclusiv în
şcoală.
Succesul ”Lauder-Reut” se datorează, pe lângă oferta educaţională care

cuprinde pregătirea timpurie în ramurile
de business, comunicare, relaţii internaţionale, nivelului ridicat la care se
lucrează cu copiii, alături de selectarea
lor la admiterea în şcoală, prin testare la
română, matematică, engleză; la acestea se adaugă resursa umană alocată
pregătirii elevilor - cadrele didactice sunt
angajate pe criterii de exigenţă, numărul
acestora (media este de 1 profesor la 6
elevi) permiţând educaţia diferenţiată,
alături de pregătire individualizată pe
performanţă sau recuperare; în sfârşit,
şi programului prelungit, care permite
organizarea activităţii de după amiază
a elevilor.
Pregătirea timpurie în domeniile
de business este esenţială, atât pentru
dezvoltarea personală de ansamblu cu
accent pe viitoarea carieră, cât şi pentru
dezvoltarea lor academică ulterioară. Din
experienţa noastră, faptul că absolvenţii
noştri au beneﬁciat de specializare încă
de pe băncile liceului, i-a ajutat enorm
la admiterea în învăţământul superior
din ţară şi mai ales din străinătate, unde
studiază majoritatea lor. Mai mult, cunoştinţele dobândite i-au clasat cu uşurinţă
printre primii în grupele lor de studiu şi la
examene - unii dintre foştii elevi ne spun
că au studiat deja la ”Lauder-Reut” ceea
ce învaţă în primii ani de facultate .
Cu alte cuvinte, absolvenţii ”LauderReut” merg mai departe la studii şi în
viaţă, cu două atuuri: diplome de studiu
şi de bacalureat recunoscute în ţară şi în
străinătate, căci ”Lauder-Reut” urmează
curriculum-ul naţional şi este acreditată
pe toate nivelurile de învăţământ, dar şi
diplome de participare însoţite de o expertiză de invidiat în business, media şi
diplomaţie, domenii abordate până acum
numai în învăţământul universitar.
…Un nou an începe deci pentru ”Lauder-Reut” şi încă un pod de ﬂori, al paisprezecelea, pentru boboci. Succes tuturor, elevi şi cadre didactice deopotrivă!
CARMEN BEJENARIU,
director P.R.
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C O M U N I T A T I
Vacanţă la mare şi la munte 2011

De câţiva ani, încântată de locurile şi
condiţiile oferite de vilele Federaţiei de la
mare şi de la munte, am renunţat la hoteluri şi m-am dus să-mi petrec vacanţele la
Eforie, Borsec sau Cristian. Nu am regretat, am stat bine, am mâncat bine (prea
bine, ar zice toţi care ţin la silueta lor) şi,
de ce să nu recunosc, şi preţurile au fost
convenabile. De aceea, sincer să spun,
am rămas mirată că în plin sezon, în luna
august, mai erau locuri la vila „Mira” din
Eforie şi la „Bagolyvár” (Cetatea bufniţei)
de la Borsec. Anul acesta n-am fost la
Cristian dar, din experienţa trecutului, ştiu
că în tot timpul sezonului se organizează
tabere, aşa că acolo nu se pune problema
camerelor libere.
La mare m-a întâmpinat cu multă bucurie şi căldură familia Turoi,
el - şef peste toate, doamna
- la bucătărie. În poﬁda vârstei, aproximativ 75 de ani
- vila este cochetă, curată,
prietenoasă, luminoasă. De
când cu modernizarea, ﬁecare cameră are baie, există o
sală de mese spaţioasă, cu
aer condiţionat, iar Gheorghe Turoi ne-a asigurat că
vor fi montate aparate de
aer condiţionat şi în camere.
Până una-alta, datorită
Joint-ului şi a organizării
cursurilor de Siha anul acesta la Eforie, ne-am bucurat
de nişte ventilatoare uriaşe
instalate în camere. Tot datorită evenimentului, terasa a devenit un
loc foarte primitor, cu măsuţe şi scaune
comode, cu copertină de pânză, umbrele,
ﬂori.
„De altfel, în ﬁecare an facem îmbunătăţiri, dar avem şi planuri mari, mi-a
povestit Gheorghe Turoi. De pildă, în
acest an, am schimbat cădiţele duşurilor din camerele de la parter, vila a fost
zugrăvită şi s-a împrejmuit cu gard de
sârmă“. Nu trebuie uitată nici atmosfera
evreiască din vilă. Un meşgiah atent,
David Geltner, de meserie inginer, care
a servit şi ca oﬁciant de cult, ne-a umplut
suﬂetele şi inima de Oneg Şabat. Trebuie
să adaug că „inspiratoare” a fost şi prezenţa lui Edi Kupferberg, şeful Cancelariei
Rabinice, dar şi cea a Carlei Muşat, care,
deşi venită la odihnă, a cântat pentru noi.
Care sunt dorinţele şefului vilei, Gheorghe
Turoi? Exprimându-mi mirarea în faţa
camerelor libere, el s-a plâns de lipsa
publicităţii. Din experienţa lui, prea puţine
informaţii despre condiţiile de petrecere a
vacanţei la vila „Mira” ajung la comunităţi.
De aceea, ar dori o mai bună informare
a membrilor comunităţilor, nu numai prin
„Realitatea Evreiască” , ci şi la posturile
de radio ale JCC şi Comunităţii Bucureşti.
În ce măsură cei ce vin aici se simt bine,

In memoriam Burăh Segal z.l.

ne-am dat seama cercetând caietul de
impresii. Voi cita doar câteva: „Suntem
profund impresionaţi de primirea şi profesionalismul arătat de colectivul vilei Mira”
-familia Şerban, din Bucureşti; „Ne-am
simţit ca la mama acasă, cu o atmosferă
evreiască autentică”- familia Neumann,
din Tulcea. „Superb cu literă mare”- un
grup mare de doamne din Bucureşti.
Într-o scrisoare adresată redacţiei, ec.
Dumitra Iosif, din Brăila, i-a mulţumit familiei Turoi şi personalului pentru „sejurul
splendid, unic”. „Cu suﬂetul plin de emoţii
am experimentat senimente de bucurie la
masa de Şabat, unde am cântat alături de
prieteni. Sub îndrumarea lui David, cântecele în idiş au făcut ca inimile noastre
să bată în ritmul iubirii şi dragostei ce au
La Borsec…

clădit frumoase prietenii”, a mai relatat
semnatara scrisorii.

Borsec, dragostea mea
Să nu credeţi că exagerez: m-am îndrăgostit de Borsec acum cinci ani, când
am venit să văd cum a fost modernizată
vila de sus. Şi am rămas ﬁdelă, întorcându-mă în ﬁecare an şi nu-mi pare rău! E
drept, anul acesta, la sosire am fost cuprinsă de o dezamăgire profundă când am
văzut frumosul parc din faţa vilei răscolit,
munţi de pământ, excavatoare, camioane şi...praf cât cuprinde. Dar trebuie să
gândim în perspectivă, nu-i aşa? La o
aruncătură de băţ de vilă se construieşte
o bază de tratament multifuncţională, care
trebuie să ﬁe terminată în 2013. Dacă va
arăta ca în proiectul aﬁşat la intrarea în
şantier, va ﬁ bine, mai ales că am zărit într-un colţ şi o piscină. Aceasta înseamnă,
mi-a spus prof. Iancu Isidor, preşedintele
Comunităţii din Dorohoi care păstoreşte
vila de mulţi ani, că vor exista posibilităţi
de tratament şi numărul turiştilor se va
mări. În consecinţă, ar trebui continuate
modernizarea şi eventual extinderea spaţiului de cazare Acest lucru a fost perceput foarte bine de către vicepreşedintele

F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, care şi-a petrecut aici o parte din concediu. El a cerut,
ne-a relatat Iancu Isidor, realizarea unui
proiect de către o ﬁrmă pentru construirea unei bucătării moderne cu un nivel
în plus, unde să poată locui personalul,
de asemenea lângă sala de mese să se
facă un vestiar şi un grup sanitar. Subsolul
bucătăriei ar urma să devină beci pentru
alimente la rece. Ar ﬁ de dorit şi înlocuirea
vechii centrale termice care să ﬁe dusă la
vila veche de lângă sinagogă, iar la cea
de sus să ﬁe instalată una mai puternică.
Având această centrală, vila ar putea ﬁ
folosită şi iarna, mai ales că acum la Borsec există o pârtie modernă de schi iar de
zăpadă nu ducem lipsă, ne-a spus prof.
Iancu Isidor. El a reluat o altă propunere
care acum ar ﬁ chiar la ordinea
zilei, mansardarea vilei de sus
pentru a mări numărul camerelor. De asemenea, în curte se
prevede instalarea, cu sprijinul
JCC, a două corturi de tip
camping unde vor ﬁ organizate
activităţi pentru tineret. Iancu
Izidor ţine să mulţumească,
şi prin intermediul revistei, lui
Israel Sabag, directorul JCC
România, pentru ajutorul oferit, înzestrând bucătăria cu o
nouă sobă electrică.
Iancu Isidor a menţionat că
Jeanine Ilie ar ﬁ găsit un sponsor care a oferit 10.000 de
lire sterline pentru refacerea
sinagogii şi a casei rabinului,
respectiv vila veche, aceste clădiri având
o vechime de peste 100 de ani. Această
măsură ar ﬁ de asemenea în beneﬁciul
turiştilor, evrei şi neevrei deopotrivă, a
arătat vorbitorul.

Iancu Isidor a apreciat că anul acesta
a fost un sezon foarte bun, astfel că şi
încasările au crescut, atât cele directe
cât şi cele prin Federaţie. La aceasta au
contribuit vremea bună, dar şi faptul că,
în sfârşit, s-a obţinut atât de necesarul
microbuz cu care pot ﬁ aduşi turiştii de
la gara Topliţa şi organizate excursii, a
spus în încheiere administratorul vilelor
de la Borsec.
O observaţie personală: staţiunea,
mulţi ani lăsată de izbelişte, începe să reînvie. Au fost pietruite (nu asfaltate) strada
principală, drumurile care duc la izvoare
şi sus, la mofetă, care de asemenea s-a
modernizat, ridicându-se în jur o clădire.
Chiar dacă mai sunt o serie de vile vechi
lăsate în paragină, alte vile noi apar pretutindeni. Iar natura nu s-a schimbat, este
tot aşa de frumoasă ca în trecut.Aşa că,
vă îndemn, veniţi la Borsec!
EVA GALAMBOS

doleanţe primite din partea altor două verişoare ale sale: Liana
Harieta Radian, din Vancouver (Canada) şi Licuţa Bernstein, din
Los Angeles (S.U.A.). Mişcător a fost gestul preşedintelui Asociaţiei de Proprietari din blocul în care a locuit, Ana Capetti, care,
prin glasul ei, a dat glas întristării tuturor vecinilor de care era
legat suﬂeteşte. În urmă cu o lună, Burăh Segal a fost internat
la spital din cauza unei pneumonii cu complicaţii. Noul Rabin
Rafael Shaffer a povestit cum, prin intermediul secretarei Cancelariei Rabinice, ing. Bertha Wexler, a aﬂat că Burăh doreşte
ca Rabinul să vină la spital să-l binecuvânteze şi să spună o
rugăciune. A făcut-o. A fost impresionat de respectul bolnavilor
din salon. Burăh a deschis larg ochii lui albaştri. Privea…Unde?
Când am primit dispensă de la Marele Rabin Menachem
Hacohen să zic Kadiş pentru mama mea, Burăh Segal nu mi-a
spus cuvinte. Serile, la sfârşitul rugăciunilor, îmi pregătea pentru
acasă câteva felii de lekeh învelite într-un şerveţel. Nu-mi venea
să primesc, dar simţeam o ocrotire care nu se cuvenea jignită.
Psalmii recitaţi, în ebraică, de Rav Zvika Kﬁr şi, în română, de
Zvi Haskal au făcut să treacă peste suﬂetele oamenilor adunaţi
la căpătâiul lui un ﬁor de sacralitate străveche.
IULIA DELEANU

Muzică
Klezmer

O veche tradiţie iudaică a fost reluată
în zona unor vestiţi hasizi: muzica klezmerilor, sub titlul „De la San Diego la Satu
Mare”. O formaţie venită de peste Ocean,
cu faimoasa solistă Elisabeth Schwartz şi
violonistul-compozitor Yale Strom, acompaniaţi la acordeon de sătmăreanul Ioni
Kalman, au entuziasmat prin dăruirea
şi harul lor un numeros public invitat la
Sinagoga Mare „Share Tora” din oraş.
Ei au interpretat muzică tradiţională
evreiască , românească (din repertoriul
neuitatei Maria Tănase) şi maghiară. Au
fost prezenţi primarul municipiului, Iuliu
Ilyes, şi preşedintele CE din Satu Mare,
Nicolae Décsei. Ştirea a fost difuzată de
presa locală, „Gazeta de Nord-Vest”, ş.a.
B.M.M.

Evenimente
remarcabile

Tulcea

Între 25 şi 31
iulie a.c., la Tulcea s-a desfăşurat Săptămâna
filmului interetnic. Cu această
ocazie, grupul
artistic „Hora”
al Comunităţii
evreieşti bucureştene a prezentat în Piaţa
Civică dansuri
israeliene, spectacol care a fost salutat cu ropote de
aplauze.Este cea de a treia prezenţă a
acestui grup de dansuri la noi, la Tulcea,
ne scrie preşedintele Comunităţii locale,
dl. Faimblat Solomon.
La 14 august a.c. dl Faimblat Solomon
a depus o jerbă de ﬂori la Cimitirul Eroilor,
cu prilejul Zilei Marinei.

A fost un sezon bun

VIAŢĂ BINECUVÂNTATĂ

A fost iubit de oameni şi de Dumnezeu. L-a menit chiar
numele său, Burăh, care vine de la Baruch - binecuvântare, în
ebraică, observa preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, în faţa
conducerii F.C.E.R. şi C.E.B., a conducătorului Filialei Habad
în România, Rabinul Naphali Deutsch, a mulţimii venite să-l
conducă pe ultimul drum la Cimitirul Evreiesc din Şos.Giurgiului.
Nu există mai mare binecuvântare decât aceea de a ﬁ îndrăgit şi
preţuit de cei care te cunosc. Burăh Segal z.l. a fost, mai întâi,
efor la Sinagoga Malbim, demolată de Ceauşescu, apoi, zeci
de ani, efor la Templul Coral. A fost sionist din adolescenţă, la
Bârlad, oraşul său natal, unde sionismul era la mare preţ. Aşa
cum avea grijă de sinagogă, avea grijă de oameni: cu discreţie,
cu duioşie. Era un om vesel, care răspândea în jur bună dispoziţie. Înnourările le păstra pentru el. Peste trei ani ar ﬁ atins
centenarul. Şi-a trăit viaţa frumos, până la sfârşit. Partenerei
lui de viaţă, av. Gina Halperin Moldoveanu, îi vor rămâne toate
revelioanele petrecute împreună la Operă, ariile pe care le
fredona încetişor de la primele la ultimele măsuri. Preşedintele
B’nai B’rith România, ing. José Iacobescu, şi-amintea cât de
elegant a dansat la reuniunea B’nai B’rith, de la Snagov, chiar în
vara asta, când a fost premiat ca decan de vârstă al membrilor
organizaţiei. Verişoara lui, Eliza Şaler, a citit telegramele de con-

Satu Mare

Manifestare
culturală

Ploieşti

În cadrul manifestărilor ocazionate de
împlinirea a 75 de ani de la înﬁinţarea
F.C.E.R., Comunitatea Evreilor Ploieşti a
organizat la 7 septembrie a.c. un recital
de muzică de cameră şi corală, în Sinagoga „Beth Israel“. Recitalul a fost susţinut
de violonista Mirana Tutuianu membră a
ansambului orchestral al oraşului Paris.
În program au ﬁgurat lucrări de: Bach,
Torelli, Pisendel, Haendel, Chiriac, Ciprian Porumbescu, Kraisler şi Ravel. Corul
de tineri condus de prof. Amalia Secreteanu a interpretat cântece tradiţionale
evreieşti în limba ebraică. Din partea
F.C.E.R. au participat secretarul general
ing. Albert Kupferberg şi consilier ing.
Nilu Aronovici.
Întreaga acţiune a fost coordonată
alături de conducerea comunităţii,de
către prof. Iancu Munteanu.
Ing. ADELA HERDAN
preşedinte

ANIVERSĂRI

– septembrie 2011 –
BURIHOVICI ETTY, maşghiah, s-a
născut la 6 septembrie 1979.
LEIBOVICI MAURICIU, responsabil
zona Moldova s-a născut la 8
septembrie 1935.
VIGDAR HARY, preşedinte C.E.
Bacău, s-a născut la 14 septembrie
1940.
COHEN
VALENTIN,
referent
specialitate, s-a născut la 14
septembrie 1962.
FINCHELSTEIN EMIL, responsabil
PSI, s-a născut la 22 septembrie 1952.
IANCU
ISIDOR,
oficiant
cult,
preşedinte C.E. Dorohoi, s-a născut la
26 septembrie 1935.
SINGHER
LIDYA,
responsabil
documente, s-a născut la 30
septembrie 1984.
SIEGFRIED WOLF
Sursa: Serviciul de protocol al F.C.E.R.

•
•
•
•
•
•
•
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LEITRAOT, MARE RABIN MEHACHEM HACOHEN !

Festivitatea de încheiere a mandatului în comunitatea evreiască din România al Marelui Rabin Menachem Hacohen
Moment de mare încărcătură emoţională, festivitatea de rămas bun la încheierea, după 13 ani, a misiunii Marelui Rabin
Menachem Hacohen în România, a pus în valoare vocaţia civică, vocaţia rabinică, capacitatea sărbătoritului de comunicare cu
oamenii din cele mai variate medii sociale şi orientări spirituale, forţa de a readuce aproape de religie oameni îndepărtaţi de
ea. Laitmotivul întregii ţesături de gânduri exprimate de vorbitori a fost înţelepciunea ieşită din comun a Marelui Rabin. A fost
un eveniment de anvergură, început prin întrevederea Marelui Rabin Menachem Hacohen cu preşedintele României, Traian
Băsescu, cu P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu Î.P.S. dr. Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit de Bucureşti
al Bisericii Romano-Catolice, continuat cu solemnitatea de la Sinagoga Mare din Capitală, încheiat cu cina festivă de la sediul
Centrului Comunitar Evreiesc – JCC din str. Popa Soare. Un bun rămas care a fost, de fapt, la revedere.

L

a adunarea de la Sinagoga Mare au
participat miniştri, reprezentanţi ai
Preşedinţiei, ai autorităţilor centrale
şi locale, ai unor culte religioase, ai unor
organizaţii de minorităţi naţionale, diplomaţi, printre care E.S. Dan Ben-Eliezer,
ambasadorul Israelului în România, şi fostul director Joint pentru România, dr. Zvi
Feine, Shalom Simchon, ministrul israelian al Industriei, Comerţului şi Muncii, personalităţi culturale şi ale societăţii civile,
preşedintele şi alţi membri ai conducerii
F.C.E.R., preşedinţi de comunităţi şi obşti
din ţară, numeroşi evrei bucureşteni şi
prieteni ai lor. Au fost prezenţi soţia şi ﬁul
cel mare ai Marelui Rabin, prof. univ. dr.
Dvora Hacohen şi av. dr. Miron Hacohen.
În acordurile lui Baruch Haba, intonate de Corul Sinagogii Mari, dirijat
de Maximilian Kertesz, a înaintat spre
Aron Kodeş cortegiul format din lideri
ai F.C.E.R., C.E.B., Joint, împreună cu
Marele Rabin. Solemnitatea a avut o
valenţă în plus prin sunetele Şofar-ului
(Rav Zvika Kﬁr), dat ﬁindcă suntem în
Elul şi ne pregătim de marile sărbători.
După psalmul intonat de Prim Cantorul
Iosif Adler, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, şi directorul Joint pentru România,
Israel Sabag, au deschis Aron Kodeş-ul.
Preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn,
şi Marele Rabin Menachem Hacohen
au rostit - primul în română, secundul în
ebraică - rugăciunile pentru România şi
pentru Israel.

personalităţi din viaţa politică,socială, culturală, civilă, colegi, preşedinţi de comunităţi şi enoriaşi că au răspuns la invitaţia de
a participa la un eveniment de excepţie,
de a trăi împreună, la această adunare
festivă, momentul despărţirii de Marele
Rabin Menachem Hacohen, care a slujit
timp de 13 ani comunitatea evreilor din
România. După ce a prezentat originile
rabinice şi cariera excepţională a Marelui
Rabin, născut la Ierusalim, aproape de
zidurile cetăţii, de locurile sﬁnte evreieşti,
dar şi experienţa Marelui Rabin de militar,
de apărător al Israelului în Războiul de
şase zile, rabin al moşavurilor şi kibuţurilor, hirotonisit de Şef Rabinul Herzog al
Israelului şi de Rabinul armatei, Şlomo
Goren, mai târziu Şef-Rabin al Israelului –

îndrumarea lui a redactat un nou Sidur în
ebraică şi română, astfel că şi cei care nu
cunosc limba ebraică pot urmări rugăciunile şi slujbele.
Personalitatea Marelui Rabin a fost
apreciată şi de conducerea politică din
România, a arătat preşedintele Federaţiei, evocând primirea de rămas bun
la preşedintele Traian Băsescu. Preşedintele României i-a mulţumit Marelui
Rabin pentru activitatea desfăşurată şi
i-a promis că va sprijini în continuare
comunitatea evreiască din România, ca
de-altfel toate celelalte minorităţi.
Dr. Aurel Vainer a subliniat una din
dominantele personalităţii sărbătoritului:
înţelepciunea de mare forţă, manifestată
în capacitatea Marelui Rabin Menachem

Marele Rabin MENACHEM

preşedintele C.E.B.:

„Talentul de a găsi soluţii”

Dr. AUREL VAINER, deputat,
preşedintele F.C.E.R:

„Înţelept de mare forţă”
Luând cuvântul, preşedintele F.C.E.R.,
dr.Aurel Vainer, a mulţumit celor prezenţi,

HACOHEN:

„Am păstrat ceea ce deja
exista”

ERWIN ŞIMŞENSOHN,
În caracterizarea făcută sărbătoritului
de preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn, care a şi moderat adunarea, accentul a fost pus pe dragostea Eminenţei
Sale faţă de oameni, mai puternică decât
dragostea de tată faţă de copii şi de profesor faţă de elevi, ﬁind cea de rabin faţă
de enoriaşi. Medalia F.C.E.R. de iubitor de
oameni i se potriveşte cum nu se poate
mai bine. Au fost evocate momente-cheie
din viaţa sa şi a Statului Israel. Marele
Rabin Menachem Hacohen a slujit ca
rabin în armata israeliană, însoţindu-l
pe Şef Rabinul de atunci al Ţahal-ului,
Şlomo Goren, şi trupele de paraşutişti
care au redobândit partea veche a Ierusalimului şi Zidul de Apus, în Războiul
de Şase Zile din 1967. A fost membru în
Knesset, din partea Partidului Muncii, în
mai multe legislaturi, rabin în Histadrut.
Este Şef Rabin al moşavim-ilor din Israel şi preşedinte al Centrului Cultural şi
Educaţional „Sapir” din Ierusalim. Este
autor a numeroase cărţi de comentarii
rabinice şi a publicat peste 16 de volume
de noi comentarii biblice. În timpul celor
13 ani în care a fost îndrumător spiritual
al comunităţilor evreieşti din România, a
prezidat concursurile de Talmud Tora, fapt
simptomatic pentru importanţa pe care a
acordat-o educaţiei iudaice a tineretului,
dar şi a tuturor segmentelor de vârstă.
Vorbitorul a relevat talentul Marelui Rabin
de a găsi soluţii în situaţii care păreau fără
ieşire. „Noi, copiii noştri şi copiii copiilor
noştri, vă suntem recunoscători”, a încheiat preşedintele C.E.B.

Uniunea Rabinilor Originari din România
şi Acordul cu Uniunea Rabinilor Europeni,
care să ne ajute în rezolvarea acestei
probleme, permiţând, după o cercetare
profundă în conformitate cu legile iudaice,
valoriﬁcarea unor terenuri nefolosite din
cimitire. Marele Rabin şi-a manifestat înţelepciunea şi în cadrul unor dialoguri interreligioase, ca de pildă cel de la Bruxelles
din 1999, la conferinţa rabinilor şi imamilor, precum şi la cele de la Sighişoara sau
Durău. Preşedintele F.C.E.R. îl consideră
pe Menachem Hacohen mentorul său,
care l-a încurajat întotdeauna. În cei 13
ani petrecuţi în România, Marele Rabin
a reuşit să revigoreze viaţa religioasă a
evreilor, atrăgând mai multe generaţii de
credincioşi la sinagogă. Eminenţa Sa se
poate mândri şi cu o bogată activitate
publicistică, la ”Realitatea Evreiască”, iar
una din lucrările sale, „Cartea Vieţii”, a
fost tradusă în româneşte şi publicată la
Editura „Hasefer”. În fond, a spus dr. Aurel
Vainer, noi manifestăm o deschidere faţă
de alte minorităţi şi culte, exemplul cel
mai concludent ﬁind o seară de Sucot
la care au fost invitaţi parlamentari şi
reprezentanţi ai cultelor şi unde Marele
Rabin i-a încântat cu învăţămintele sale.
Preşedintele F.C.E.R.şi-a exprimat speranţa că ceea ce se întâmplă acum nu
va ﬁ o despărţire deﬁnitivă şi că vor mai
urma şi alte întâlniri.

contribuţia adusă de Menachem Hacohen
ca membru în Knesset din partea Partidului Muncii, dr. Aurel Vainer a subliniat că
Marele Rabin nu a fost niciodată o persoană închistată, care să se concentreze
numai asupra cărţilor de cult, a studierii
Torei şi Talmudului, ci un om al Cetăţii, cu
deschidere spre viaţă, cu disponibilitate
de a-i învăţa pe alţii. Oriunde a fost, a
lăsat urme de neuitat. În cei 13 ani cât a
fost îndrumător spiritual al comunităţilor
din România, printre alte preocupări, a
promovat educaţia iudaică, a elaborat şi
a condus multe programe educaţionale.
Însuşi preşedintele Federaţiei, dar şi alţi
membri ai conducerii F.C.E.R. sunt beneﬁciarii muncii de educaţie a Marelui Rabin,
nemaivorbind de tinerii care azi activează
în diferite funcţii în cadrul Federaţiei. De
asemenea, Eminenţa Sa are meritul de
a ﬁ crescut şi format un tânăr rabin din
România, Şlomo Sorin Rosen, care sub

Hacohen de a găsi soluţii pentru cele mai
diﬁcile probleme, cum a fost momentul
inaugurării Monumentului Holocaustului,
când această zi corespundea cu prima zi
de Sucot. Cum să împaci un eveniment
comemorativ cu o sărbătoare a bucuriei?
Marele Rabin a avut ideea de a deschide
inaugurarea Monumentului cu ceremonia
readucerii în România a Sulurilor Sﬁnte,
restaurate în Israel - un motiv de bucurie!
Va rămâne neuitat pentru cei care au fost
de faţă momentul în care Marele Rabin
şi personalităţi conducătoare ale vieţii
evreimii din România au luat în braţe şi
au prezentat Sulurile de Tora, refăcute
în Israel şi redate comunităţilor noastre.
Marele Rabin, a mai spus preşedintele
F.C.E.R., a acordat o atenţie deosebită
îngrijirii cimitirelor şi sinagogilor. În marea
lipsă de fonduri a Federaţiei, domnia-sa a
găsit parteneri în lumea rabinică din Israel, Europa şi SUA prin Acordul încheiat cu

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru privilegiul pe care mi l-a acordat de a sluji ca
rabin al acestei comunităţi istorice, care a
scris pagini de glorie în istoria poporului
Israel. Îmi iau libertatea să menţionez şi
să amintesc contribuţia semniﬁcativă a
iudaismului din România, de-a lungul multor generaţii, la viaţa spirituală şi cultura
poporului român cât şi la economia, dezvoltarea şi prosperitatea statului român.
Am intrat în contact cu comunitatea
evreiască din România încă din anii ’70,
atunci când am fost invitat de către cel
ce era atunci preşedintele Comunităţii şi
Şef Rabin – dr. Moses Rosen, în calitatea
de lider al delegaţiei evreilor originari din
România din mişcarea moşavim a Statului
Israel, de a participa la călătoria de Hanuca – Hanuchiada, prin toate comunităţile
evreieşti din România. Am rămas atunci
impresionaţi de organizarea eﬁcientă a
comunităţilor, de nivelul serviciilor religioase, de serviciile sociale şi medicale
care au fost realizate cu ajutorul masiv
din partea JOINT. Cel mai mult ne-a impresionat, în acea perioadă de dominaţie
comunistă, legătura puternică şi strânsă
a evreilor din România cu Statul Israel
– acesta ﬁind un fenomen excepţional
în statele din Europa de Est care, cu excepţia României, şi-au întrerupt relaţiile
diplomatice cu Israelul.
După aceea, am vizitat de multe ori
comunităţile din România, am cunoscut
şi am văzut viaţa religioasă organizată a
comunităţilor. În urmă cu 13 ani, atunci
când am fost de acord să-mi asum pentru
o perioadă limitată de timp sarcina de lider
rabinic în România, am ştiut ceea ce am
de făcut – să păstrez ceea ce deja exista!
Şi doar cu o oră înainte de a ﬁ chemat
la pupitrul ce se aﬂa în faţa Aron Hakodeş-ului de la Templul Coral şi de a ţine
discursul de primire a mea ca Rabin al
comunităţii, în faţa unui mare public care
a umplut sinagoga, m-am emoţionat şi
am căzut pe gânduri. M-am întrebat dacă
deţin calităţile şi cunoştinţele, înţelepciunea şi talentul de a sluji ca Mare Rabin al
acestei comunităţi, comunitate care duce
pe umeri o tradiţie magniﬁcă de existenţă
iudaică de sute de ani, comunitate în care
au trăit peste opt sute de mii de evrei şi
care a dat somităţi în Tora şi Halaha, în
ﬁlosoﬁe şi Cabala, în ştiinţă şi medicină,
în literatură şi (Continuare în pagina 14)
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L E I T R A O T, M A R E R A B I N M E H A C H E M H A C O H E N !

(Urmare din pagina 13) poezie, în pictură

şi sculptură, în
muzică şi teatru. Am fost în dubiu dacă
să stau pe scaunul marilor rabini: dr. Iacob Niemirower, dr. Alexandru Şafran, dr.
Moşe David Rosen. M-am întrebat dacă
voi păstra făclia iudaismului din România
ca, ferească Dumnezeu, să nu se stingă.
Aceasta, după ce evreii rămaşi în România în urma Holocaustului, şi care nu au
emigrat în Israel, s-au întors din lagărele
morţii şi din lagărele de muncă forţată
în comunităţile care fuseseră distruse,
în timp ce ei înşişi rămăseseră singuri,
distruşi ﬁzic şi suﬂeteşte, vase sparte şi
oase uscate. M-am întrebat cât voi putea
să le ﬁu un sprijin, un ajutor, să-i scot
din întuneric şi disperare, să-i întăresc
spiritual şi să-i ajut material. Mai mult
decât atât, m-am întrebat dacă voi putea
construi un pod între generaţiile de evrei
din România, să le întăresc identitatea
iudaică şi să-i apropii de viaţa comunităţii
evreieşti, după ce, timp de cincizeci de
ani de regim dictatorial comunist, s-au
îndepărtat de viaţa iudaică, care aproape
că a smuls suﬂul educaţional, religios şi
cultural evreiesc din România.
Dar cel mai mult mi-am dorit să fac
faţă provocării de a găsi căi către inima
generaţiei tinere de evrei, care a crescut
în noua Românie de după revoluţie. Am
vrut să ﬁu atent la dorinţele şi aspiraţiile
acestei generaţii. Împreună cu prietenul
meu, dr. Zvi Feine, reprezentantul Joint
în România la acel moment, am depus
eforturi pentru a crea acestora un cadru
în care să poată ﬁ educaţi religios, să
respecte Şabatul şi toate celalalte sărbători evreieşti, să participe la seminarii
de iudaism, să petreacă vacanţe într-un
ambient evreiesc.
Acestea au fost gândurile mele când
încă nu mă apropiasem de pupitru pentru a ţine discursul de primire a mea în
calitate de rabin al evreilor din România.
În acest moment, la încheierea mandatului meu, spun fără ezitare, că au fost
ani de provocări, interesanţi şi plini de
conţinut. Şi deşi învăţaţii noştri spun în
Talmud: „nu există vreo persoană care
să părăsească această lume şi care să-şi
ﬁ îndeplinit măcar jumătate din dorinţele
sale”, eu pot aﬁrma cu inima împăcată

gă, pentru tot ceea ce a făcut, cu inimă
deschisă, pentru ca eu să pot continua
şi duce la capăt misiunea ce mi-a fost
acordată. Doresc să-mi exprim recunoştinţa şi mulţumirea din toată inimă faţă
de preşedintele dr. Aurel Vainer şi faţă
de liderii Federaţiei, pentru iniţiativa de
a organiza acest eveniment; Mulţumesc
domnului Erwin Şimşensohn, preşedintele Comunităţii din Bucureşti, şi conducerii
comunităţii; Mulţumesc domnului Israel
Sabag, reprezentantul şi directorul JOINT
România, pentru iniţiativa, efortul mare,
munca şi organizarea exemplară a acestui eveniment.
În acest moment doresc să-mi exprim
mulţumirea, recunoştinţa şi binecuvântarea faţă de dumneavoastră, evreii din
România, faţă de foşti şi actuali preşedinţi
de comunităţi şi faţă de toţi cei care şi-au
asumat şi îşi asumă responsabilitatea
pentru a asigura şi continua existenţa unei
vieţi evreieşti în comunităţile din România.
Fiţi binecuvântaţi pentru privilegiul pe care
mi l-aţi oferit de a servi ca Mare Rabin al
Comunităţilor Evreieşti din România.
Şi în cele din urmă şi cel mai important,
îmi exprim mulţumirea şi recunoştinţa şi
dragostea fără de margini soţiei mele credincioase, prof. Dvora Hacohen, care se
aﬂă astăzi cu noi, împreună cu ﬁul nostru
cel mare, av.dr. Miron Hacohen, pentru
că datorită slujbei mele din România am
lipsit multe zile de acasă, lipsind din sânul
familiei şi ﬁind departe de cei apropiaţi –
copiii şi nepoţii mei, o absenţă resimţită în
special în sâmbetele şi sărbătorile în care
mă aﬂam alături de evreii din România.
Port o recunoştinţă deosebită pentru
organizaţia mondială JOINT şi în special
pentru preşedintele executiv al JOINT, o
personalitate înzestrată cu forţă vizionară,
care a stat la dreapta mea, de-a lungul
acestor ani, cu un sfat şi o îndrumare şi
nu a precupeţit nici un efort în favoarea
evreilor din România şi a celorlalte comunităţi evreieşti din Europa.
Acesta este momentul potrivit pentru a-l primi pe Rabinul Rafael Shaffer,
care vine în acest ceas bun, Roş Hodeş
Elul, ca rabin al Cancelariei rabinice din
România. Rabinul Shaffer s-a născut în
România şi a emigrat în Israel ca adult,
consacrându-se de-a lungul multor ani

că închei acest capitol din viaţa mea şi
că mi-am îndeplinit mai mult de jumătate
din dorinţe.
Am atins nu puţine dintre ţintele pe
care mi le-am propus, iar paharul satisfacţiei suﬂeteşti s-a umplut chiar mai mult de
jumătate. Aceasta, mulţumită înţelegerii
şi ajutorului de care am beneﬁciat din
partea preşedintelui Federaţiei, dr. Aurel
Vainer, om cu orizonturi largi şi rădăcini
evreieşti, iar relaţiile de prietenie, respect
şi înţelegere reciprocă mi-au fost o sursă
de susţinere pentru a continua să rămân
până astăzi şi să port titlul de onoare
– acela de Mare Rabin. De asemenea,
doresc să mulţumesc vicepreşedintelui
Federaţiei, ing. Paul Schwartz, şi secretarului general, ing. Albert Kupferberg.
Îmi revine o datorie sfântă faţă de două
personalităţi: fostul preşedinte al Federaţiei, prof. Nicolae Cajal, binecuvântată
să-i ﬁe memoria; şi fostul secretar general
şi preşedinte interimar la Federaţiei av.
Iulian Sorin, să se bucure de viaţă lun-

studiului Torei, în Israel. În acest moment el vine din lumea rabinică a cărţii
pentru a-şi pune în practică studiile în
lumea reală. Şi o dată cu urarea noastră
de succes în această slujbă importantă,
noi îl asigurăm de întregul nostru sprijin
şi ajutor în vederea îndeplinirii îndatoririi
ce îi revine.
Mai trebuie să mulţumesc şi să amintesc numele multor persoane de la Cancelaria Rabinică: secretara mea, ing. Bertha Wexler, cantorul principal Iosif Adler şi
directorul Cancelariei, om cu orizonturi
şi vederi largi, Edi Kupferberg. Trebuie
să-i amintesc pe liderii comunităţilor – pe
ﬁecare în parte, pe angajaţii Federaţiei şi
în special pe o persoană care mi-a fost
de mare ajutor – domnul Zvi Haskal, pe
cei ce trudesc la „Realitatea Evreiască”
şi la Editura „Hasefer” cât şi pe mulţi alţii
dar, datorită lipsei de timp, o voi face faţă
în faţă, când ne vom aduna în această
seară, în acordurile cântecului „Iată ce
bine şi plăcut este să stea fraţii împreună”.

Tot la acest moment doresc să-i
amintesc şi pe cei scumpi şi dragi care
au decedat în ultima lună: ing. Hainerich
Solomon, preşedintele Comunităţii Piatra
Neamţ, şi haham şi oﬁciant de cult Gideon Bruchmaier, persoană de referinţă la
Cancelaria Rabinică, care a stat mereu
la dreapta mea. Fie memoria lor binecuvântată iar suﬂetele lor să ﬁe aşezate în
şiragul vieţii!
Mesajul preşedintelui României,
TRAIAN BĂSESCU:

„Ambasador al prieteniei
între poporul evreu şi
poporul român”
Consilierul prezidenţial Iulian Fota a
dat citire Mesajului preşedintelui României, Traian Băsescu, cu prilejul încheierii
misiunii Marelui Rabin în ţara noastră, pe
care îl reproducem integral:
„Îmi revine deosebita onoare de a vă
felicita cu prilejul încheierii misiunii Excelenţei Voastre şi de a vă adresa cele mai
calde urări în acest moment aniversar. Vă
mulţumesc pentru invitaţia de a împărtăşi,
alături de membrii Federaţiei, acest eveniment care aduce un omagiu activităţii
rodnice pe care aţi desfăşurat-o, de-a
lungul a 14 ani, în calitate de Mare Rabin
al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România.
Prezenţa cultelor religioase în spaţiul
public, ca parteneri de dialog cu instituţiile
Statului român, reprezintă o premisă fundamentală a evoluţiei societăţii româneşti.
Prin tradiţia sa, prin valorile înalte pe care
le promovează, Cultul Mozaic aduce o
contribuţie semniﬁcativă la patrimoniul
cultural şi spiritual al României.
Aş dori să îmi exprim, cu acest prilej
solemn, întreaga apreciere pentru excelenţa cu care aţi slujit comunitatea care
v-a fost încredinţată, pentru modul în care
aţi răspuns vocaţiei de conducător spiritual şi de ambasador al prieteniei dintre
poporul evreu şi poporul român, în spiritul
cooperării şi al cunoaşterii reciproce. Vă
rog să primiţi, Excelenţă, expresia preţuirii
mele profunde pentru contribuţia dumneavoastră şi a Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti în planul vieţii publice, culturale
şi religioase din România”.
Preşedintele Statului Israel,
SHIMON PERES:

”Un rabin pentru istorie”
Într-un mesaj video, prezentat participanţilor, preşedintele Israelului, Shimon
Peres, l-a considerat pe Marele Rabin
Menachem Hacohen, prietenul său, un
rabin deosebit, un om cu perspective
largi care s-a implicat nu numai în activităţi religioase ci şi politice, ﬁind membru
al Knesset-ului, un publicist care a scris
multe cărţi şi care a acceptat să devină
Mare Rabin al României. În context,
preşedintele Israelului a apreciat Aliaua
română din Israel, formată din oameni
valoroşi, care, în condiţiile anilor de început în Israelul modern, niciodată nu

s-au plâns, deşi nu întotdeauna le-a fost
uşor. Deşi în România numărul evreilor a
scăzut, comunitatea ﬁind formată mai ales
din evrei vârstnici, Menachem Hacohen
a acceptat să muncească în România
şi să câştige încrederea enoriaşilor, ca
aceştia să vină şi să se consulte cu el.
Menachem Hacohen, a spus preşedintele
Shimon Peres, este un rabin pentru om,
un rabin pentru istorie, iar la retragerea
sa din misiunea îndeplinită în România îi
urează toate cele bune.
PREAFERICITUL PĂRINTE DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române:

„Credinţă profundă
şi cultură academică”
Consilierul patriarhal preot A. Tiţa a
citit mesajul adresat sărbătoritului şi participanţilor la adunarea festivă de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul B.O.R. În
cuvinte calde a fost evocată prima întâlnire cu Marele Rabin Menachem Hacohen,
în 1998, la Simpozionul Internaţional de
la Durău. Din întreg ansamblul de relaţii
ecumenice pe parcursul celor 13 ani,
Patriarhul Daniel a conturat o schiţă de
portret a Marelui Rabin:
„Am admirat întotdeauna modul armonios în care Eminenţa Voastră îmbinaţi
credinţa profundă cu o cultură academică
vastă, evlavia rugăciunii cu înţelepciunea
de a construi relaţii cu oameni diferiţi,
ﬁdelitatea faţă de tradiţia religioasă cu
preocuparea pentru problemele actuale.
Încă de la începutul activităţii Eminenţei
Voastre am apreciat îndeosebi gândirea
spirituală împletită cu acţiunea socială,
prin care aţi unit spiritualitatea profundă
a Psalmilor cu morala socială a Profeţilor.
[…] Am apreciat, de asemenea, echilibrul
şi înţelepciunea pe care le-aţi manifestat
în privinţa bunelor relaţii dintre români şi
evreii din România, de-a lungul secolelor,
relaţii pe care le-aţi caracterizat ca ﬁind
bazate pe prietenie şi înţelegere reciprocă, în poﬁda unor evenimente întunecate
şi regretabile din timpul celui de-al doilea
război mondial, care trebuie să ne ţină
mereu treji pentru ca astfel de atitudini să
nu se mai repete niciodată. […] Împreună,
iudeii şi creştinii, avem o responsabilitate
comună în contextul lumii contemporane,
marcată de secularizare şi îndepărtarea
de valorile tradiţionale spirituale iudeocreştine, care au stat, de altfel, la baza
civilizaţiei moderne, în special a celei
europene. […] Un pas concret în direcţia
promovării unui dialog interreligios fructuos între cultele din România, bazat pe
încredere şi respect reciproc, îl reprezintă
constituirea, la iniţiativa Patriarhiei Române, a Consiliului Consultativ al Cultelor din
România, în ziua de 14 aprilie 2011. Principalele sale obiective sunt: promovarea
credinţei în Dumnezeu şi a importanţei
acesteia în viaţa persoanei şi a societăţii;
apărarea şi promovarea ﬁinţei umane şi
a demnităţii ei; manifestarea solidarităţii
şi cooperării dintre culte şi domeniul spiritual, cultural, educaţional şi social; respingerea şi descurajarea oricărei forme
de extremism etc.”
Patriarhul Daniel a atras atenţia asupra unei bogăţii (Continuare în pagina 15)

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 368-369 (1168-1169) - 1 - 30 septembrie 2011

15

L E I T R A O T, M A R E R A B I N M E H A C H E M H A C O H E N !
Hacohen şi că l-au impresionat relaţiile
pe care le-a avut cu enoriaşii, acest fapt
ﬁind un exemplu de urmat. Despărţirea de
Marele Rabin nu este uşoară, dar el va
păstra legătura şi nu va evita să-i ceară
sfaturile, a spus Rabinul Rafael Shaffer.
În ceea ce-l priveşte, ca viitor rabin, el a
declarat că ştie româneşte, ﬁind născut la
Arad, scopul urmărit de el este dezvoltarea relaţiilor cu toţi evreii, inclusiv cu cei
neaﬁliaţi, şi promovarea educaţiei iudaice.
De când a venit aici, a avut convorbiri cu
preşedintele dr. Aurel Vainer, cu directorul
Joint, Israel Sabag, cu şeful DASM, Attila
Gulyas, cu şeful Cancelariei Rabinice,
Edi Kupferberg, şi cu mulţi alţii, dialoguri
cu bune rezultate. În încheiere, Rabinul
Shaffer a urat Şana Tova! participanţilor,
dat ﬁindcă ne aﬂăm în preajma sărbătorilor de toamnă.

Urări, daruri, distincţii

(Urmare din pagina 14) spirituale comu-

ne izvorâte din
Legea dată lui Moise, din Psalmi şi din
învăţăturile Profeţilor, accentuând asupra
„responsabilităţii comune în contextul
lumii contemporane” pentru a arăta oamenilor că viaţa este „un dar sacru”, aşa
cum este şi pacea, că ﬁecare suntem răspunzători pentru „creaţia lui Dumnezeu”.

ADRIAN LEMENI, secretar de
stat, Secretariatul de Stat pentru Culte:

„Regretăm plecarea unui
prieten apropiat”
În mesajul secretarului de stat pentru
Culte se exprimă aprecierea pentru activitatea deosebită desfăşurată de Marele
Rabin Menachem Hacohen, precum şi
regretul “pentru plecarea unui prieten
apropiat al poporului român şi al ţării noastre”. Cu o bogată experienţă rabinică,
parlamentar în Israel, dar şi ca ziarist, om
de cultură şi teolog strălucit, Menachem
Hacohen a contribuit la revigorarea vieţii
religioase mozaice, la statornicirea unor
fructuoase relaţii cu autorităţile de stat,
precum şi la promovarea dialogului interreligios între cultele din ţara noastră, a
subliniat Adrian Lemeni. “Secretariatul de
Stat pentru Culte, se mai arată în mesaj,
îşi reaﬁrmă şi cu această ocazie preţuirea
pentru membrii comunităţii evreieşti care,
ca cetăţeni loiali ai României, îşi apără,
totodată, cu mândrie şi demnitate identitatea speciﬁcă. Apreciem, de asemenea,
în mod deosebit activitatea bogată, socialcaritabilă, medicală, de educaţie iudaică,
culturală şi de păstrare şi conservare a
patrimoniului, desfăşurată de Federaţia
Comunităţilor Evreieşti - Cultul Mozaic
din ţara noastră”.
Vicepreşedintele Joint,

STEVE SCHWAGER

şi directorul Joint pentru Europa,
ALBERTO SENDEREY:

„Dedicaţie, înţelepciune,
grijă”
După prestaţia artistică de ţinută a
Corului „Anche Musica”, format din elevi
ai Liceului de Artă din Ploieşti, cu originale
orchestraţii ale unor melodii israeliene,
în care s-au făcut simţite inﬂexiuni folclorice româneşti, preşedintele C.E.B.
a citit mesajele vicepreşedintelui Joint,
Steve Schwager, şi al directorului Joint

pentru Europa şi America Latină, Alberto
Senderey.
Steve Schwager a arătat, între altele:
„Mă alătur celor care vă mulţumesc nu
numai pentru devotamentul cu care v-aţi
împlinit misiunea de îndrumător spiritual
al comunităţii evreieşti din România, ci şi
pentru înţelepciunea, forţa de înţelegere
a oamenilor şi de a prospecta viitorul cu
care aţi lucrat – viziune care a inclus punerea în operă a noi iniţiative care au atras
mai mulţi evrei spre învăţătura iudaică.
Cred că aceasta include tot ceea aţi făptuit dumneavoastră. Atragerea evreilor spre
iudaism şi asigurarea viitorului reprezintă
remarcabila dumneavoastră moştenire”.
În mesajul lui Alberto Senderey au
fost reliefate „dedicaţia, înţelepciunea şi
grija” cu care Marele Rabin Menachem
Hacohen şi-a îndeplinit misiunea faţă
de evreii din România. În calitate de
partener tradiţional al F.C.E.R., Joint-ul
a contribuit la „păstrarea şi îmbogăţirea
vieţii şi educaţiei evreieşti din România”.
Obştea evreiască din România a avut
privilegiul unor mari personalităţi rabinice,
constatare care îndreptăţeşte speranţa că
succesorii Marelui Rabin „vor respecta
aceleaşi valori şi vor continua tradiţia”.

ISRAEL SABAG,
director Joint pentru România:

„Experienţa Marelui Rabin i-a
unit pe evreii români în jurul
valorilor iudaismului”
Directorul Joint pentru România i-a
mulţumit Marelui Rabin pentru tot ce a
făcut. În poﬁda diﬁcutăţilor întâmpinate,
Menachem Hacohen, datorită experienţei sale vaste atât ca rabin cât şi ca
deputat, a reuşit să-i unească pe evreii
din România în jurul valorilor importante
ale iudaismului. Toţi vorbesc acum despre
plecarea Marelui Rabin, dar legăturile lui
cu comunităţile evreieşti vor dăinui. Israel
Sabag a urat succes Rabinului Rafael
Shaffer care se va integra în şirul rabinilor
faimoşi ai României: Alexandru Şafran,
Moses Rosen şi Menachem Hacohen. El
şi-a exprimat speranţa că noul rabin va
contribui la dezvoltarea vieţii evreieşti din
România. Adresându-se din nou Marelui
Rabin, Israel Sabag a transmis salutul
familiei Joint şi i-a mulţumit pentru anii în
care a condus comunitatea evreilor din
România. „Aşa cum am spus şi la început, este vorba de un «la revedere» şi nu
«adio»”, şi-a încheiat cuvântul directorul
Joint pentru România.

SHALOM SIMCHON,
ministrul israelian al Industriei,
Comerţului şi Muncii:

„O prietenie de-o viaţă”
Discursul rostit de ministrul Industriei,
Comerţului şi Muncii, reprezentant al guvernului Statului Israel, Shalom Simchon,
s-a remarcat prin admiraţia şi prietenia
de-o viaţă faţă de sărbătorit. Ministrul a
vorbit despre sprijinul moral venit din partea soţiei Marelui Rabin, despre fructuoasa activitate a lui Menachem Hacohen în
calitate de Şef Rabin al moşavim-ilor din
Israel, apreciindu-l ca una din personalităţile de excepţie din Israel, având „toate
calităţile unui lider excepţional: om al religiei care vede lucrurile concrete, om cu
care este beneﬁc să discuţi, om cu darul
vorbirii şi al scrisului, om care ştie să ﬁe
prieten, având o mare capacitate în rezolvarea problemelor ridicate de oamenii
care i se adresează”. „Am avut prilejul să
primesc sfaturi bune şi de la copiii lui”, a
mărturisit vorbitorul. „Îl binecuvântez şi-l
felicit pentru aportul faţă de obştea dvs.
în numele Israelului, al moşavim-ilor, al
prietenilor din satele israeliene, al familiei
Bercovici, prezentă la această festivitate,
al familiei Simchon, al Elizei Cohen, din
Departamentul pe care-l conduc. Dat
ﬁindcă suntem în apropiere de Roş Haşana, folosesc prilejul să vă urez Şana
Tova în numele guvernului israelian, Hag
Sameah şi mult succes!”.
Marele Rabin a primit în dar un talit din
partea ministrului Shalom Simchon, şi o
menora din partea preşedintelui F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer. Autoarea albumului
„Galeria rabinilor”, Stela Georgescu, i-a
oferit un exemplar din albumul în care un
portret îi este dedicat, album care „conţine
portrete ale unor importanţi rabini care au
activat pe tărâm românesc, cât şi pe alte
meleaguri pentru apărarea identităţii iudaice”. „În acelaşi timp, a spus autoarea, vă
rog să primiţi micul tablou din care ﬁgura
dumneavoastră emană acel surâs care te
cucereşte”. Fostul preşedinte al C.E.B.,
ing. Osy Lazăr, a reamintit calitatea
Marelui Rabin de membru de onoare al
Templului Coral şi i-a dăruit sigla ilustrului
lăcaş de rugăciune.
Rabin RAFAEL

SHAFFER:

„M-au impresionat relaţiile
Marelui Rabin cu enoriaşii”
Rabinul Rafael Shaffer a aﬁrmat că îl
cunoaşte de multă vreme pe Menachem

Rabinul NAPHTALI DEUTSCH, conducătorul mişcării Habad din România,
a făcut referire la o expresie talmudică,
„lingură mare”, metaforă a forţei sărbătoritului de a acorda ajutor tuturor celor care-l
solicită. „Înainte ca familia mea să vină în
România, a spus el, Marele Rabin Menachem Hacohen ne-a ajutat mult. Ne-a
sprijinit pentru deschiderea unei grădiniţe
şi a unei şcoli, modernizarea Templului
Ieşua Tova, relaţiile Habad – F.C.E.R.
Totul izvorăşte a arătat Rabinul Naphtali
Deutsch, din iubirea Marelui Rabin Menachem Hacohen pentru evreii din întreaga
lume”. Rabinul Naphtali Deutsch i-a oferit
cadou un şofar.
În cuvântul său, preşedintele Comunităţii orădene ing. FELIX KOPPELMANN,
a recunoscut că a avut multe de învăţat de
la Marele Rabin, în ce priveşte comportamentul sau desfăşurarea vieţii evreieşti.
Învăţăturile lui au fost întotdeauna concrete, palpabile, mai ales la Oradea, Marele
Rabin explicând cu claritate cum este
viaţa evreilor din Diaspora, cum trebuie să
ne integrăm în viaţa politică, economică şi
spirituală a României, evitând în acelaşi
timp asimilarea. Menachem Hacohen
are cu adevărat o vocaţie divină, este
un om deosebit, o personalitate care a
manifestat faţă de noi ataşament şi grijă
părintească. Felix Koppelmann a declarat
că regretă că misiunea Marelui Rabin în
România s-a încheiat, dar este convins
că va rămâne alături de noi.
*
A luat apoi cuvântul preşedintele BBR,
ing. JOSE IACOBESCU, care, în numele
BBR, a executivului BBE şi al conducerii
BBI, a mulţumit Marelui Rabin pentru activitatea depusă în comunitatea evreiască
din România şi i-a urat sănătate, viaţă
lungă, fericire. Preşedintele C.E. Braşov
şi preşedintele Organizaţiei Sioniste din
România – O.S.R., ing. TIBERIU ROTH,
l-a asigurat de prietenia sa, a comunităţii
braşovene şi a O.S.R., oferindu-i cadou
un obiect în formă de deget, cu care evreii
credincioşi urmăresc lectura Torei.
*
A urmat un intermezzo muzical de
mare frumuseţe artistică, susţinut de Orchestra „Filarmonia”, dirijată de Nicolae
Iliescu. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, i-a înmânat dirijorului Medalia
de Onoare şi Brevetul de Prieten al Comunităţii Evreieşti din România, pentru
„profesionalism şi prietenie faţă de comunitate”. Cele două texte au fost citite de
şeful Cabinetului preşedintelui, ec. Silvian
Horn, şi de Silviu Vexler, care a asigurat
transmiterea întregii ceremonii pe internet. Mulţumind pentru distincţia acordată,
Nicolae Iliescu a promis că va răspunde
prezent oricărei solicitări venite pe viitor
din partea F.C.E.R. Amb. Radu Homescu a primit, în acelaşi cadru, Medalia de
Onoare pentru contribuţia la bunele relaţii
între România şi Israel şi pentru prietenia
„de cursă lungă” faţă de obştea noastră. Amb. Radu Homescu şi-a exprimat
sentimentele de statornică prietenie şi a
(Continuare în pagina 16)
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(Urmare din pagina 15) urat tuturor Şana

meah.

Tova şi Hag Sa-

*
Ing. IONEL SCHLESINGER, preşedintele Comunităţii din Arad, a arătat că,
deşi comunitatea lui nu este ortodoxă,
aceasta respectă regulile iudaice. Marele
Rabin nu a evitat-o şi a manifestat o înţelegere deosebită faţă de comunitate. “Am
avut întotdeauna de învăţat de la domniasa”, a declarat ing. Ionel Schlesinger.
Festivitatea de la Sinagoga Mare a
luat sfârşit cu intonarea imnurilor de stat,
al României şi al Israelului.

Cină festivă la Centrul
Comunitar Evreiesc
din Bucureşti
Găzduită de Centrul Comunitar Evreiesc – JCC din Bucureşti, cina festivă în
onoarea Marelui Rabin Menachem Hacohen a prilejuit alte rememorări afective, felicitări, bucuria de a face şi a primi daruri.
Când cuvintele au devenit neîncăpătoare,
a continuat muzica: glasurile copiilor de
la Grădiniţa „Gan Eden”, condusă de
Dalia Golda, şi – punct culminant – recitalul pentru violoncel, pian şi solist vocal,
tulburător regal suﬂetesc, oferit de Trio
Moroşanu.
MENACHEM HACOHEN:

„Fiecare dintre voi faceţi
parte din viaţa mea”
„Sunt atât de impresionat, încât doresc să-i felicit încă o dată pe organizatorii
acestei sărbătoriri. Sunt câteva lucruri
pe care mă simt obligat să le spun”, a
declarat Marele Rabin Menachem Hacohen. „Cea mai mare bucurie a fost că am
văzut-o aici pe doamna Franca Oprescu
Aronovici. Franca, ai făcut mult pentru
evreii din România şi mă rog lui Dumnezeu să ﬁi sănătoasă şi să continui să-ţi
serveşti comunitatea aşa cum ai făcut-o
până acum. Îl felicit pentru modul în careşi serveşte comunitatea pe preşedintele
Comunităţii orădene, domnul ing. Felix
Koppelmann. Lucrurile mici şi mari le veriﬁcă personal. Un exemplu: ciulnt cum se

face la Oradea nu vei găsi nicăieri. Îl felicit
şi pentru că i s-a născut o nepoată. Domnul preşedinte al Comunităţii arădene, ing.
Ionel Schlesinger, este un om cult, dar nu
întotdeauna acceptă şi primeşte ceea ce i
se spune. Vai de democraţia care nu are
opoziţie! Şi e bine că domnul Schlesinger
o practică. Un alt opoziţionist remarcabil
este domnul preşedinte al Comunităţii
braşovene, conducătorul Organizaţiei
Sioniste din România, ing. Tibi Roth. În
România s-a născut sionismul. Prima
adunare a sioniştilor a fost în România.
La Iaşi a fost compusă Hatikva. E ceva
minunat să vedem cum noua generaţie
se încadrează în conducerea comunitară. Mă refer la preşedintele Comunităţii

timişorene, doamna Luciana Friedmann.
Luciana, să continui ceea ce faci, dar nu
prea mulţi ani! Să ştii când să te retragi!
Preşedintele Comunităţii bucureştene,
domnul Erwin Şimşensohn, e un om cult
şi a făcut lucruri bune pentru comunitatea
bucureşteană. Domnul prof. Iancu Isidor,
preşedintele Comunităţii dorohoiene, a
făcut, de asemenea, lucruri remarcabile. Şi dacă voi continua tot aşa, nu voi
termina în seara asta. Ceea ce a făcut
gazda, JCC, se vede dacă priviţi în jur.
Este un noroc că ec. Attila Gulyas, care
a preluat ştafeta asistenţei sociale de la
ing. Nilu Aronovici, a acceptat să rămână
cu noi şi conduce Departamentul cu mult
suflet. De doamna Sandra Segal mă
leagă multe amintiri, de doctorul Sandu
Elias - asemenea. Fiecare dintre voi, toţi
cei care sunteţi aici, faceţi parte din viaţa
mea. Mulţumesc preşedintelui dr. Aurel
Vainer şi-l admir pentru tot ceea ce a făcut
şi ce face. Mulţumesc directorului Joint
pentru România, Israel Sabag. Există un
cântec, Eu şi cu tine vom schimba lumea.
Văzând copiii de la Grădiniţa Gan Eden,
pot spune „da, putem!”.
Preşedintele F.C.E.R., dr.Aurel Vainer,
în calitate de gazdă, i-a salutat pe cei
prezenţi şi şi-a exprimat bucuria faţă de
numărul mare de invitaţi, ceea ce demonstrează că Marele Rabin are mulţi prieteni
iar Federaţia şi C.E.B. - un mare număr
de persoane care se simt apropiate de
ele. Preşedintele Federaţiei a declarat
că este impresionat de eleganţa sălii şi
de calitatea publicului, mulţi oaspeţi ﬁind
legaţi de activitatea Marelui Rabin. El a
salutat o serie de invitaţi, printre care pe
noul rabin, Rafael Shaffer, pe dr.Zvi Feine,
fostul director Joint pentru România, pe
reprezentanţii Federaţiei şi ai comunităţilor. ”Nu vreau să repet ceea ce am
spus azi dimineaţă despre Menachem
Hacohen dar nu pot să nu scot în evidenţă
două trăsături ale domniei sale, care s-au
manifestat în timpul anilor petrecuţi cu noi:
apropierea de oameni şi înţelepciunea”, a
aﬁrmat preşedintele F.C.E.R., povestind
apoi câteva episoade semniﬁcative care
au ilustrat această idee.
Vorbind în numele Ambasadei Israelului, Arezoo Hershel, ataşat cultural,
a transmis salutul E.S. DAN BEN-ELIEZER, ambasadorul Statului Israel şi

a evocat apoi momentele în care l-a
cunoscut pe Marele Rabin. În numele
Ambasadei, i-a dorit succes în continuare
lui Menachem Hacohen.

Flacăra iudaismului
va continua să lumineze
în România
Au fost citite apoi mesajul de sinceră
preţuire pentru activitatea Eminenţei Sale
în România din partea vicepreşedintelui
Claims Conference, IULIUS BIRMAN,
„Sunteţi, desigur, foarte familiarizaţi cu
devotamentul dovedit de Marele Rabin
Menachem Hacohen în anii dedicaţi

comunităţii evreieşti din România. Dar
poate nu sunteţi pe deplin familiarizaţi
cu reuşitele sale în ajutorarea evreilor
din multe părţi ale lumii. Am avut privilegiul să colaborez îndeaproape cu el în
aceşti ultimi ani la „Claims Conference”,
organizaţie căreia i-a dedicat înzestrările
sale excepţionale şi educaţia primită din
tată în ﬁu pentru a asigura un trai decent
supravieţuitorilor Holocaustului. […] Ştiind
cât de apropiat a fost Rabinul Hacohen
de regretatul Rabin B. Soloveitchik z.l.,
Mare Gaon şi lider al evreimii americane
şi mondiale, voi cita ceea ce a spus o
dată Rabinul Soloveitchik, referindu-se la
propoziţia repetată în Biblie după ﬁecare
Creaţie a Divinităţii: „Şi Dumnezeu a văzut
că era bine”. Şi, în ﬁne, după cele şase
zile ale Creaţiei, este scris: „Şi Dumnezeu
a văzut tot ceea ce a făptuit şi era foarte
bine”. Rabinul Soloveitchik z.l. a pus o
întrebare simplă: era într-adevăr necesar
ca Dumnezeu să privească retrospectiv
Creaţia Sa şi să conchidă era „era bine”?
Se sugerează că tot ce a făcut Dumnezeu a fost expresia liberei Sale voinţe de
a crea ceva şi apoi şi-a privit rezultatul.
Dumnezeu a răspuns propriei Sale întrebări. […] Dumnezeu ne învaţă o lecţie de
cunoaştere de sine: ca simple ﬁinţe umane ar trebui să ne raportăm la tot ceea ce
am făptuit în trecut. Desigur, în această
retrospectivă, există o tendinţă de a ne
concentra asupra greşelilor noastre cu
speranţa de a le îndrepta şi de a acţiona
mai bine în viitor. Există, totuşi, momente
în viaţă, sublinia Rabinul Soloveitchik z.l.,
când e nevoie să ne concentrăm asupra
aspectelor pozitive din activitatea noastră trecută, să ﬁm conştienţi de realizări.
[…] Aceasta ne-a învăţat Dumnezeu
când a privit retrospectiv Creaţia Sa şi a
apreciat-o. Aşa încât pot spune, nu doar
în numele meu, ci şi în numele miilor şi
miilor de evrei din lume care au beneﬁciat
nemijlocit de activitatea Rabinului Hacohen: „Ceea ce a făptuit a fost foarte bine”.
În mesajul citit de Rabinul A. Ginsburg, emisar al Rabinului ELIAKIM
SCHLESINGER, din Londra, preşedintele
Uniunii Rabinilor Europeni, conducătorul
Comisiei pentru Prezervarea Cimitirelor
Evreieşti din Europa, au fost evocate
întâlnirile cu Marele Rabin, grija Eminenţei Sale pentru conservarea cimitirelor
evreieşti din România, pentru modul în
care a dovedit-o, rezultat al colaborării
continue între conducerea Federaţiei şi
Uniunea Rabinilor Europeni. Au fost, de
asemenea, reamintite întrevederile cu
ministrul român al Justiţiei, Cătălin Predoiu, la care au participat preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, şi Marele Rabin
Menachem Hacohen, unde s-a discutat
aceeaşi problemă. „Noi, ca naţiune, avem
mare respect pentru trecutul nostru”, a
accentuat Rabinul Eliakim Schlesinger,
exprimându-şi totodată încrederea că ﬂacăra iudaismului va continua să lumineze
în România. Eminenţa Sa l-a felicitat pe
noul Rabin al comunităţilor evreieşti din
România, Rafael Shaffer. Într-un mesaj
transmis de Rabinul Carmel, directorul
Direcţiei de relaţii internaţionale a Uniunii
Rabinilor Europeni, a fost salutată activitatea Marelui Rabin Menachem Hacohen
în România, împreună cu urările de bine
de sărbători, adresate tuturor enoriaşilor.

„Un învăţător şi un prieten”
Fostul director Joint pentru România,
dr. ZVI FEINE, a arătat că noi toţi suntem
foarte îndatoraţi Marelui Rabin Menachem Hacohen pentru ceea ce a făcut
în cei 13 ani de activitate în România.
Eminenţa Sa şi-a dat seama de pericolul
care pândea comunitatea după decesul
Şef Rabinului dr. Moses Rosen z.l. şi
s-a oferit să preia funcţia de îndrumător
spiritual al comunităţii. El şi familia sa au
plătit un preţ mare pentru aceasta, dar
a avut multe realizări. Există trei cuvinte
care i se potrivesc: căldură, înţelepciune,
prietenie. În „Pirkei Avot” scrie că trebuie
să înveţi să-ţi asiguri un prieten. Cineva
care ne poate învăţa este Marele Rabin

Menachem Hacohen. Chiar dacă acum
îşi încheie misiunea în România, rămâne
pentru toţi un învăţător şi un prieten.
Ing. MIRELA AŞMAN, vicepreşedinte
C.E.B., a subliniat că cel mai important
pentru ea a fost că l-a cunoscut pe Menachem Hacohen, care a stimulat-o şi
i-a insuﬂat ideea să facă ceva mai mult
pentru comunitate.
După potpuriul de cântece evreieşti
oferit de Corul „Hamsa” al JCC – Bucureşti, dirijat de Bogdan Lifşin, a vorbit
senatorul RADU F. ALEXANDRU, care a
omagiat memoria Şef Rabinului dr. Moses
Rosen z.l. şi a avut cuvinte pline de admiraţie pentru Marele Rabin Menachem
Hacohen.

„Cele trei coroane rabinice”
Ing. BARUCH TERCATIN a evocat
cea de a 70-a aniversare a Marelui Rabin
de la Bucureşti, unde a fost invitat şi el.
Atunci, în Israel a fost o mare sărbătoare
la care a participat şi Elie Wiesel. Cu acel
prilej, Marelui Rabin i se oferise un volum
omagial şi aceasta a fost prima coroană
rabinică a scrisului pe care a primit-o. Cea
de a doua coroană rabinică au fost cele
trei volume de cercetare ﬁlosoﬁcă în limba
ebraică. În limba română a apărut volumul “Cartea vieţii omului”, la care Baruch
Tercatin a fost consultant. După ce a citit
câteva fragmente din volum, vorbitorul a
amintit „Pentateuhul”, în cinci volume, un
comentariu scris de Marele Rabin asupra
acestor cinci Cărţi ale lui Moşe din Tora. El
a propus traducerea în română şi editarea
acestei lucrări, oferindu-şi sprijinul pentru
realizarea ei. Baruch Tercatin a considerat
drept cea de a treia coroană rabinică a
Marelui Rabin activitatea sa politică, respectiv cea de deputat în Knesset.

„Fiţi discipoli ai Marelui
Rabin Menachem Hacohen!”
„Astăzi este Bar Miţva unui rabin”, a
spus şeful Cancelariei Rabinice, EDY
KUPFERBERG. Sunt 13 ani de când am
avut bucuria ca Eminenţa Sa să lucreze
pentru comunitatea evreiască din România. Cohen-ul este cel care-l slujeşte pe
Dumnezeu şi slujeşte oamenii. Marele
Rabin Menachem Hacohen a făcut-o
pentru obştea noastră. Parafrazându-l
pe Hilel, care spunea: „Fiţi discipoli ai lui
Aaron!” - eu spun: „ﬁţi discipoli ai Marelui
Rabin Menachem Hacohen!”. Aţi făcut
educaţie iudaică. Ne-aţi învăţat ce înseamnă să ﬁi evreu, ce înseamnă să ﬁi
rabin. Ne-aţi dat puterea să ne apropiem
de iudaism, pentru care vă mulţumim.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
a propus directorului Centrului Iudaic
pentru Editură şi Publicistică, Alexandru
Marinescu, să editeze comentariile Marelui Rabin Menachem Hacohen asupra
Pentateuh-ului. Ofranda de recunoştinţă a
Maiei Morgenstern a constat în recitarea
unor poezii de Aurel Storin din spectacolul
„De la Muntele Sinai la Muntele Venus”,
şi anume „Convorbire la Toledo”.

„Să nu uităm Israelul”
Ing. TIBERIU ROTH, preşedintele
Comunităţii din Braşov, a vorbit despre
o realitate tristă, respectiv despre faptul
că avem personalităţi rabinice, dar nu
avem evrei, numărul lor reducându-se
din zi în zi, astfel că uneori îi este greu
să ţină rugăciunea de Şabat. Ca evrei, a
spus el, trebuie să ne gândim la ceea ce
se întâmplă cu Statul Israel, referindu-se
la evenimentele din septembrie, când în
Adunarea Generală a ONU se va pune
la vot declararea statului palestinian. Noi
trebuie să ﬁm cu gândul şi cu faptele alături de Israel, alături de israelieni, a spus
el. Preşedintele Comunităţii braşovene
şi-a exprimat satisfacţia faţă de numirea
noului rabin şi apoi şi-a luat rămas bun
de la Menachem Hacohen, căruia i-a urat
numai gânduri bune.
(Continuare în pagina 17)
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„Un ochi plânge,
un ochi râde”
Preşedintele Comunităţii ieşene, ing.
ABRAHAM GHILTMAN, a mulţumit sărbătoritului pentru imboldul dat în activitatea de lider al unei comunităţi cu un trecut
bogat, care obligă. „Un ochi plânge, un
ochi râde”, este un aforism în tradiţia iudaică, a amintit domnia sa. Marele Rabin
Menachem Hacohen îşi încheie misiunea,
Rabinul Rafael Shaffer o începe.
În locul cuvântării, Prim Cantorul Iosif
Adler i-a oferit Marelui Rabin Menachem
Hacohen un cântec drag, interpretat într-o
Hanuchiadă, la care au fost împreună.
Carmen Spack l-a acompaniat la vioară.

„Echilibru în toate”
„Marele Rabin Menachem Hacohen a
trezit în noi, vorbitorii de idiş, acea dulce
amintire din copilărie, în care am discutat
cu părinţii şi bunicii”, a spus secretara
Cancelariei Rabinice, ing. BERTHA
WEXLER. „Primul drum al Marelui Rabin
Hacohen era la şil şi al doilea la Cancelarie, unde era primit cu o veste bună: Brit
Mila, Bar Miţva, Hatuna – Hupa, multe
certiﬁcate caşer”. Eminenţa Sa a asigurat,
împreună cu Rabinul Naphali Deutsch,
aducerea de hazanim din Israel pentru
Roş Haşana şi Iom Kipur. „Printre primele
sfaturi pe care mi le-a dat a fost acela de
a-l întrerupe după 20 de minute, pentru
că după 20 de minute ascultătorul nu mai
poate urmări cu aceeaşi atenţie pe orator.
A menţinut o stare de echilibru în toate”.
Preşedintele Comunităţii timişorene, LUCIANA FRIEDMANN, a evocat
momente dintr-una din Hanuchiadele în
care l-a însoţit pe Marele Rabin, aducând
lumină şi bucurie în comunităţi mici şi
mari. Eminenţa Sa este pentru mine „un
model, un imbold”, a conchis vorbitoarea.
„Timp de opt ani, l-am însoţit pe Marele
Rabin în ajun de Şabat şi de Şabat de la
Templu la Oneg Şabat, de la Popa Soare
acasă”, a spus, în calitate de reprezentant
al Serviciului Administrativ al F.C.E.R.,
ZVI HASKAL. „Într-o vineri seară, a constatat, când a ajuns acasă, că-i lipsesc
cheile. M-am dus repede la Templu şi
le-am găsit. M-a îmbrăţişat. „Se cunoaşte
că eşti evreu!”, mi-a spus. De Iom Kipur,
venea şi soţia Marelui Rabin, doamna
Dvora Hacohen, pe care, de asemenea,
o însoţeam la Templu. Pe drum erau câini.
„Eh red mit dzei” – „Eu vorbesc cu ei”,
i-am spus. „Eh oihăt vil redn, abăr dzei
ferşteitnişt ingliş oder ivrit” – „Vreau şi eu
să vorbesc cu ei, dar ei nu ştiu nici engleză nici ebraică”, mi-a răspuns. Într-o

după amiază, după rugăciune, am văzut
că doamna admira nişte ﬂori. M-am dus
la ﬂorărie şi i-am cumpărat un buchet,
oferindu-i-l la ieşirea din Şabat. „Ir koift
blumen far main vab?” – „Cumperi ﬂori
soţiei mele?”, m-a întrebat „Othelo”. Într-o
dimineaţă de iarnă, era gheţuş, îl însoţeam la „Ieşua Tova”. I-am dat o pereche
de încălţări protectoare să şi le pună peste ghete. Mi-a mulţumit. Eu îi mulţumesc
pentru toate clipele petrecute împreună”.

„Am încercat mereu
să reunesc evrei religioşi
cu evrei laici”
După un ﬁlm, vizionat la retroproiector,
cu momente petrecute de Eminenţa Sa
în comunităţile noastre, Marele Rabin
MENACHEM HACOHEN a relatat o
discuţie purtată cu Ben Gurion z.l. în primele zile ale înﬁinţării Ţahal-ului, iscată
de evreii religioşi care voiau să se facă
două armate, una pentru evreii religioşi,
alta pentru evreii laici. „Ce părere ai?”,
m-a întrebat Ben Gurion. „Toţi soldaţii vor
sta la aceeaşi masă, ﬁindcă ce e cuşer nu
e treif”, i-am răspuns”. Această atitudine
a rămas pentru toată viaţa conduita sa
de lider religios. „Am fost întrebat: de ce
nu mergi în comunităţi cu evrei religioşi?
Evreii religioşi n-au nevoie de cunoştinţe
iudaice, ﬁindcă le au. Nu ştiu dacă evreii
nereligioşi mă vor urma, dar mă ascultă.
Am încercat mereu să reunesc evrei religioşi cu evrei laici”.
Au urmat alte daruri pentru sărbătorit:
un dar din partea conducerii C.E.B., o
cupă pentru Kiduş, din partea Joint, un
toiag – simbol al prestanţei -, din partea
C.E. Oradea, două albume cu muzica
Bucureştilor interbelici, din partea conducerii DASM.
Marele Rabin Menachem Hacohen
a mulţumit organizatorilor- conducerilor
F.C.E.R., C.E.B., Joint, JCC - Bucureşti şi
echipelor acestora, precum şi Complexului Bucătăriei „Băluş” din cadrul Căminului
„Rosen”.

Opinii
„Prin bogăţia spirituală şi culturală
pe care a oferit-o comunităţii, Marele
Rabin Menachem Hacohen va rămâne
întotdeauna în suﬂetul obştii ca un far
călăuzitor către nesfârşita credinţă
în Divinitate şi în Om”, a aﬁrmat András István Demeter, Preşedinte
Director General al Societăţii Române
de Radiodifuziune, într-o scrisoare
adresată preşedintelui F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer.

Rabin Rafael Shaffer: „Am planuri mari“
Rabinul Rafael Shaffer este unul dintre cei trei rabini care vor servi comunităţile
din România, îndeplinindu-se astfel o cerinţă veche a enoriaşilor. Născut la Arad,
unde şi-a făcut o parte din studii la fostul liceu ”Ion Slavici” (actualmente Colegiul
Naţional ”Moise Nicoară”), domnia-sa a emigrat în Israel la vârsta de 15 ani, ﬁind un
bun cunoscător de limbă română, o altă dorinţă îndeplinită a celor care frecventează
sinagoga. L-am rugat pe Eminenţa Sa să spună câteva cuvinte pentru ”Realitatea
Evreiască” (pe care a recunoscut că obişnuieşte să o citească):
- Domnule Rabin, sunteţi de câteva săptămâni în Bucureşti, aţi participat de-acum
la câteva acţiuni. Care sunt primele impresii?
- Foarte bune. Cu prilejul adunării festive organizate în onoarea Marelui Rabin
Menachem Hacohen, am avut prilejul să mă întâlnesc cu reprezentanţii comunităţilor.
Ştiu că astfel de ocazii vor ﬁ rare, că în viitor mă voi întâlni cu mult mai puţini oameni.
Cei cu care am stat de vorbă au fost amabili şi prietenoşi şi cred că voi putea lucra
bine cu ei.
- Puteţi să ne spuneţi cam ce planuri aveţi?
- Planuri mari. De exemplu, vreau să mă ocup de caşrut. Vreau să fac o listă de
produse care nu prezintă probleme în a ﬁ consumate, chiar dacă nu au ştampilă
de caşrut, astfel că cine vrea să respecte obiceiul alimentar evreiesc, va şti că acel
produs poate ﬁ cumpărat. După aceea, trebuie să văd cum se respectă caşrutul la
restaurante rituale, la Bucureşti şi în alte oraşe. Vreau să văd, de asemenea, dacă
sunt probleme cu Hevra Kadişa (înmormântări). Această problemă, din lipsă de personal, nu a putut ﬁ tratată de ani de zile.
- Ştim că vă preocupă educaţia iudaică.
- Desigur, mă preocupă, dar deocamdată nu cunosc cerinţele. Am să vizitez comunităţile, ca să–mi dau seama de problemele cu care se confruntă şi, în măsura
posibilităţilor, am să caut să le rezolv.
- Vă mulţumim pentru această primă convorbire şi sperăm ca ea să se mai repete.
A consemnat E.G.

Scrisori de mulţumire
adresate de Marele Rabin Menachem Hacohen
preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer…
Dragă dr. Vainer,
Mulţi ani buni dumneavoastră şi familiei dumneavoastră!
Nu găsesc destule cuvinte pentru a-mi exprima sentimentele şi adânca gratitudine faţă de emoţionantele momente trăite de mine, la iniţiativa dumneavoastră,
pe parcursul evenimentelor marcând încheierea misiunii mele de Mare Rabin al
comunităţilor evreieşti din România. Mă aﬂu încă sub impresia acestei profunde
experienţe, caracterizate de dragoste reciprocă între rabin şi comunitatea sa.
Vastele dumneavoastră cunoştinţe şi prietenia reciprocă care s-a închegat între
noi au servit ca izvor de încurajare şi inspiraţie pentru mine în împlinirea complexelor
şi delicatelor îndatoriri ale rabinului faţă de comunitatea sa şi în relaţiile cu ﬁecare
enoriaş, de la om la om, femeie şi bărbat, adult, tânăr şi copil.
Personalitatea dumneavoastră plină de optimism şi neîncetata dumneavoastră
activitate m-au inspirat să găsesc căi de răbdare şi toleranţă pentru a răspunde marii
provocări de a asigura continuitatea vieţii evreieşti în România de după Holocaust
şi de după sfârşitul regimului comunist. Am în vedere, în mod special, reducerea
foarte semniﬁcativă a numărului de evrei români, mai ales din cauza emigrării în
masă în Israel, demnă de toată lauda, a marii majorităţi a evreilor români.
Cu entuziasmul dumneavoastră, m-aţi impulsionat să acţionez pentru conservarea ﬁzică a moştenirii sinagogilor încărcate de un trecut glorios, ca şi pentru
prezervarea sutelor de cimitire aﬂate în oraşele mari şi mici, în satele României,
unde au trăit multe generaţii de evrei.
Deşi implicat într-o multitudine de activităţi, m-aţi ajutat, cu sfatul şi cu fapta, să
găsesc soluţii pentru a depăşi neaşteptate diﬁcultăţi şi a face faţă unor situaţii delicate, cu respect pentru viaţa comunităţilor, respect faţă de şeﬁi autorităţilor de stat
din România, respect în relaţiile speciale ale comunităţii evreieşti cu lideri religioşi
ai credinţelor creştină şi musulmană.
Dr. Vainer, închei, într-adevăr, misiunea mea în România, dar prietenia noastră
puternică nu se încheie. De-a lungul întregii perioade în care dumneavoastră aţi
fost preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România iar eu am servit
ca rabin, mi-aţi fost partener deplin, cu discreţie, onestitate şi înţelepciune. Acum,
doresc să vă promit cu credinţă că nu vă voi ocoli! Vă voi sta la dispoziţie ori de câte
ori veţi avea nevoie, aşa cum este scris în Psalmul 139: 7: „Unde mă pot ascunde
de faţa Ta?”
Pentru toate acestea şi multe altele, ﬁţi binecuvântat de izvorul tuturor binecuvântărilor cu ani mulţi, sănătate şi bucurie a creativităţii.
Soţia mea, Dvora, se alătură din tot suﬂetul în mulţumirile şi aprecierile noastre
către dumneavoastră şi soţia dumneavoastră, Anette.
Al dumneavoastră,
Rabin MENACHEM HACOHEN

…şi vicepreşedintelui executiv al JOINT-ului,
Steve Schwager (fragmente):
„MULŢUMESC FIINDCĂ MI-AŢI
FOST ALĂTURI”
[…] Vă mulţumesc pentru binecuvântarea recitată în sinagogă, dimineaţa de Şabat, pentru „cei care se dedică
vieţii comunitare”, pe care mi-aţi adresat-o. Cu permisiunea dumneavoastră,
vă împărtăşesc un fragment din discursul pe care l-am rostit la festivitatea de
la Sinagoga Mare, din Bucureşti: […]
„Joint-ul a apărut după Holocaust ca
un înger al salvării şi a făcut minuni în
vieţile distruse ale supravieţuitorilor.
Le-a asigurat hrană şi îmbrăcăminte,

aparatură medicală şi medicamente, a
statornicit un sistem de asistenţă socială, pentru ca nici un evreu să nu sufere
de foame şi de lipsuri elementare. […]
Aş dori să folosesc acest prilej pentru
a-mi exprima aprecierea specială către
vicepreşedintele executiv al Joint-ului,
Steve Schwager, care mi-a fost alături
în misiunea mea în România, aşa cum
a făcut-o în alte comunităţi din Europa.
El n-a precupeţit nici un efort, nici o
modalitate spre a-mi asigura succesul
în misiunea încredinţată mie, de la
începuturi până în zilele acestea”. […]

DAR DE SĂRBĂTORI
În rugăciunea de Roş Haşana noi mulţumim Domnului
că ne-a dezvăluit când este această zi de judecată ca să ne
putem pregăti pentru ea. Cea mai bună pregătire este bilanţul pe care îl facem cu
propria noastra conştiinţă.
Acesta este raspunsul pe care îl dau comentatorii rugăciunii. Am şi eu un răspuns.
El nu contrazice răspunsul comentatorilor ci îl completează, iluminând o altă faţetă.
Fiecare evreu, indiferent cât e el de religios, trăieşte într-un continuu conﬂict. Pe de o
parte, are dorinţa să asculte porunca Divină scrisă în Tora. Pe de altă parte, este atras,
unii ar spune ispitit, de onoare, bani, plăceri şi comoditate. Între aceste două forţe,
care se contrazic, se creează un echilibru care de fapt deﬁneşte nivelul său religios.
De Roş Haşana şi Iom Kipur acest echilibru se schimbă. Pe de o parte, vocea
de obicei timidă a dorinţei de a asculta Porunca Divină se întăreşte. Pe de altă parte,
celelalte dorinţe îşi pierd din importanţă. Se creeaza un nou echilibru prin care suntem
mai aproape de Părintele nostru ceresc. Rezultatul practic al acestei schimbări este
creşterea masivă a numărului de participanţi la serviciul de la Sinagogă.
Acesta este marele dar pe care îl primim şi pentru care mulţumim: uşurinţa cu
care ne putem apropia în aceste zile de Părintele nostru Ceresc. Avem în aceste zile
ocazia să ﬁm aproape de El.
Sărbătorile trec şi noi revenim la cele vechi. Glasul dorinţei de a asculta Porunca
Divină devine din nou timid iar glasul celorlalte dorinţe îşi recâştigă vigorea. Tot ce
ne ramâne este plăcuta amintire a aproprierii de Părintele nostru ceresc. Regretăm
numai că ea a trecut şi că n-o vom mai simţi până la sărbătorile viitoare.
(Urmare din pagina 2)

Adevărul este că şi în zilele obişnuite ne putem apropia de El. Efortul este însă
mult mai mare. Dacă vom păstra amintirea acestor zile de sărbătoare, dacă vom dori
să ﬁm aproape de Părintele nostru ceresc, vom reuşi.
Vă doresc tuturor un An Nou fericit, ŞANA TOVA şi să ﬁm toţi scrişi şi pecetluiţi
în Cartea vieţii!
Rabin RAFAEL SHAFFER
Paginile 13-17 realizate de IULIA DELEANU şi EVA GALAMBOS
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După cum ştiţi, naziştii au ars sute de
mii de cărţi în pieţele oraşelor celui de al
III-lea Reich, pentru a epura bibliotecile
şi minţile oamenilor de pericolul gândirii
evreieşti: literatură, ştiinţă, totul se transforma în fum. Înainte de a-i arde pe evrei,
naziştii au vrut să ardă spiritul lor.Dar
această idee stupidă, deşi a stârnit oroare
la vremea aceea, nu a provocat nici o reacţie din partea lumii civilizate.După cum

Invenţii diabolice
nu stârneşte nici o reacţie fermă apelul
lansat de liderul suprem al Iranului, Marele Ayatollah Ali Khamenei, care în cadrul
jihadului contra necredincioşilor cere tuturor musulmanilor din lume să boicoteze
orice produs al gândirii evreieşti.
Dar ce s-ar întâmpla dacă aces apel
ar ﬁ ascultat de către islamici? În primul
rând, ar trebui să renunţe la tratarea siﬁlisului cu Salvarsan, medicament inventat
de evreul Paul Erlich.Nici nu ar avea cum
să veriﬁce dacă au această boală, ﬁindcă
Wasserman, cel cu testul care îi poartă
numele, era şi el evreu. Nici gonoreea
nu va putea ﬁ depistată ﬁindcă metoda
pentru identificarea ei e inventată de
evreul Neissner. Dar, mai grav, dacă un
mahomedan suferă de inimă, nu are voie
sa folosească Digitalina, descoperită de
Ludwig Traube. Să sperăm că Marele
Ayatollah nu va suferi de dureri de dinţi

sau de altă natură fiindcă novocaina
e inventată de doi evrei: Nidal şi Weil.
Dacă un mahomedan ar suferi de dureri
de cap, nu ar avea voie să apeleze la
Pyramidon şi la Antypiryn, inventate de
doi evrei, Spiro şi Ellege. Ce ne facem
dacă un mahomedan ﬁdel învăţăturilor
lui Ali Khamenei are convulsii? Foarte
rău că are convulsii, deoarece folosirea
Cloralhidratului în asemenea cazuri a
fost propusă de Oscar Liebrecht, evreu.
Nici măcar Hitler nu a fost atât de prost
încât să declare boicotul asupra tuturor
invenţiilor evreieşti. S-a oprit la cărţi.
Ca să nu mai vorbim că toată campania de înarmare nucleară a Iranului se
bazează pe descoperiri fundamentale
făcute de evrei, în urmă cu 70 de ani.
Evrei alungaţi de nazişti din Germania
şi din Europa. A costat scump ignorarea
gândirii evreilor…

Despre ce cuvânt găsiţi pe Google 1,4 miliarde de referinţe?
Cuvântul e „chelia“. După cum observa un oncolog, persoanele care chelesc temporar ca urmare a tratamentelor chimice
sunt mai obsedate de chelia decât de boala lor. La Ierusalim
s-au adunat 400 de medici şi specialişti din alte domenii la cea
de a 15-a conferinţă a Societăţii europene de cercetări asupra
părului. E un subiect de interes universal: se estimează că
jumătate din bărbaţii de peste 50 de ani ar suferi de o pierdere
a părului iar toţi oamenii, după această vârstă constată o rărire a
părului. Această disciplină medicală are numele bizar de trichologie – de la cuvântul grec trich/păr. După cum vedeţi adesea
în ﬁlmele poliţiste, găsirea unor ﬁre de păr la locul crimei poate
avea un rol important în identiﬁcarea criminalului. Şi asta ﬁindcă
ﬁrul de păr dă indicii asupra vârstei, masei corporale, rasei şi

altor elemente importante (faptul că în părul lui Napoleon s-a
găsit un procent anormal de arsenic a determinat ipoteza că
englezii l-au otrăvit lent în timpul captivităţii de pe insula Sf.
Elena). Oamenii născuţi cu păr castaniu sau negru au în medie
100.000 de ﬁre, blonzii au 120.000 (dar ﬁrul lor e mai subţire),
roşcovanii au 80.000. O persoană medie are 5 milioane de
ﬁre pe tot corpul. În general, dacă nu este tăiat, un ﬁr de păr
creşte timp de şase ani, după care cade şi e înlocuit de altul.
Există numeroase tipuri de chelie, provocate de activitatea
hormonală,de moştenirea genetică, de alte numeroase cauze.
Concluzia specialiştilor reuniţi la Ierusalim a fost că «numai
podeaua poate opri caderea părului». Dar remedii serioase
încă nu există.

Israelul va deveni un mare producător de petrol

După cum relatează principalul cotidian naţional din Canada “The Globe and
Mail”, un expert global cu sediul la Londra
“World Energy Council”, a anunţat că Israelul a descoperit la circa 40 km sud de
Ierusalim, în aşa-numitul Bazin Shelfa, o
zonă de 230 km/p ce conţine 250 miliarde
barili de petrol aﬂaţi în şisturi bituminoase,
de tipul celor din care Canada extrage
ţiţei. De altfel şi cotidianul “The Wall
Street Journal” scrie despre Israel că va
ﬁ “noul gigant energetic mondial”. Pentru
comparaţie, rezervele de petrol ale Arabiei Saudite, nr 1 mondial, sunt de 260 de
miliarde de barili. E drept, Arabia Saudită
are un petrol mai uşor de extras şi mai
ieftin. Dar mai important decât preţul este
însemnătatea strategică a descoperirii. În
ce priveşte rezervele de şisturi petrolifere,
Israelul se situează acum pe locul III în
lume după SUA şi China. Interesant este
că ﬁrma americană care a făcut prospec-

Cum comunică
bacteriile între ele?
Bacteriile sunt în corpul nostru mai
multe decât stelele de pe cer. Ele se diferenţiază în mii de categorii specializate
în anumite sarcini, în general beneﬁce
funcţionării organismului uman, cu care
trăiesc în simbioză. Cum comunică oare
aceste microscopice fiinţe între ele,
pentru a se organiza? Cercetători de
la Universitatea Ebraică din Ierusalim,
sub conducerea profesoarei Sigal BenYehuda au pătruns în acest univers
microscopic şi au izbutit să descopere
răspunsul la întrebare. Ei au constatat
că bacteriile din organism se conecteză
prin tuburi nanometrice cu cele din vecinătatea lor, indiferent dacă sunt sau nu
din aceiaşi specie. Prin aceste tuburi, cu
diametrul sub o miliardime de metru, bacteriile schimbă informaţii prin trimiterea
de molecule, ﬁe de proteine ﬁe mici elemente genetice, numite plasmide. Acest
mecanism le permite să dobândească
noi caracteristici, cum ar ﬁ rezistenţa la
antibiotice. Cunoaşterea şi înţelegerea
acestui mecanism va permite găsirea de
noi căi pentru pentru combaterea bacteriilor patogene.

tările şi decoperirea a declarat că e posibil
ca în Israel rezervele de şisturi petrolifere
să ﬁe duble.

Americanii au pus la punct o nouă
tehnologie de foraj pentru câmpurile petrolifere bituminoase care reduce timpul
de intrare în exploatare a sondei de la 65
de zile la 25 de zile şi numai în 2012 au
planiﬁcat în Texas 3000 de noi asemenea
sonde. Experţii apreciază că vor trebui
câteva zeci de ani pentru ca Israelul să
atingă producţia maximă de petrol, dar
rezervele descoperite până acum îi vor
asigura independenţa energetică pentru
secole. Iar primele mii de tone de petrol,
ultrauşor, de calitatea celui saudit, ar
putea ﬁ extrase în circa trei ani. Printre
investitori se numără lordul Rothschild,
vicepreşedintele american Dick Cheney,
magnatul australian Rupert Murdoch şi
Shell Oil. După cum se vede, este o afacere serioasă…

Prietenele noastre, bacteriile

Electricitate extrasă din apele uzate

Trei din cele mai mari societăţi energetice din Statele Unite investesc în dezvoltarea invenţiei a doi ingineri israelieni, Eytan Lev şi Ronen Sechter, care au izbutit să
producă energie electrică prin fermentarea apelor uzate. În prezent, tratarea apelor
uzate consumă 2% din energia produsă în lume şi costă, pe plan global, 100 de
miliarde de dolari anual. Cei doi inventatori evrei au construit la Maayan Zvi, lângă
cea mai importantă uzină de tratare a apelor uzate din Israel, o staţie în care se vor
aduna apele provenind de la o serie de fabrici din zonă. O uzină asemănătoare se
aﬂă în construcţie în statul american Michigan.

Vulcanizarea conductelor de apă

Anual, conform statisticilor World
Bank, în lume se pierd prin conductele
ﬁsurate circa 35 de miliarde de metri cubi
de apă, adică un sfert din apa care intră
în reţea.O mică ﬁrmă din Ashkelon, creată
acum patru ani, un “start up” – cum sunt
denumite aceste mici afaceri bazate pe
inovare – a creat un lichid cu care lipeşte
ﬁsurile pe interiorul conductei, cam la fel
cum se repară anvelopele fără cameră.
Soluţia vâscoasă, de culoare aurie, se
deplasează de-alungul ţevilor şi tuburilor
de ciment şi găseşte singură locul prin
care lichidul se scurge în afară. Ea se
strecoară în ﬁsură şi o cimentează pentru o durată de cinci ani. Soluţia, creată
de cei de la ”Curapipe”, are deja o mare
cerere, mai ales pe pieţele din Asia, unde
pierderile sunt foarte mari.
Redactorul paginii: ANDREI BANC
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Curmalii din Israel

Curmalele sunt cultivate în Orientul
Mijlociu de sute de ani. Ele cresc în
pomi. De sute de ani, curmalii au în
medie şase metri înălţime iar recolta
lor este, în medie, de 20 kg anual.Ce
înseamnă agricultură ştiinţiﬁcă israeliană? Înseamnă că numai în această ţară
curmalii dau o recoltă de 200 kg anual,
de zece ori mai mult decât la vecinii
arabi. Şi nu au mai mult de 2 m înălţime,
astfel că fructele pot ﬁ culese uşor.

World Wide Web
(WWW) la 20 de ani
În august 1991 Tim Berners- Lee,un
ﬁzician englez care lucra la Centrul
de Cercetări Nucleare de la Geneva
(CERN) a creat prima pagină de Web.
Nu confundaţi Web-ul cu Internetul.
Web-ul este un sistem global de interconectare a reţelelor dezvoltat încă în
1960 în Statele Unite, iniţial pentru cercetătorii din universităţi şi din organizaţiile de cercetare ale guvernului. Web-ul
este un sistem simplu de organizare a
informaţiei într-o reţea de computere.
El este o suprastructură a Internetului.
Ne putem întreba cum a trăit lumea
fără Internet? Un miliard de apeluri
sunt adresate zilnic pe GOOGLE.
Cine răspundea la ele acum 30 de ani
să spunem? Peste două miliarde de oameni sunt legaţi prin Internet, un fenomen comunicaţional fără precedent în
istoria umanităţii. Lumea s-a schimbat
radical şi ireversibil acum 20 de ani.Iar
după aceea a apărut telefonul mobil,
cu care putem nu numai vorbi dar şi
comunica… pe Internet!

LUAH 5772
Ca ﬁecare dintre
anii trecuţi, 5772 debutează cu un LUAH
pe care Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România
(F.C.E.R.) îl pune la
dispoziţia evreilor din
ţară prin intermediul
redacţiei revistei „Realitatea Evreiască”.
De-a lungul a peste 200 de pagini, cititorii vor găsi nu numai datele principalelor
sărbători, datinile şi obiceiurile evreieşti,
orele de aprindere a lumânărilor şi rugăciunile care însoţesc cele mai importante
momente ale vieţii oricărui evreu, ci şi
informaţii despre activităţile F.C.E.R. în
5771.
Anul trecut nu a fost unul oarecare,
deoarece în 5771 s-au împlinit 75 de ani
de la înﬁinţarea F.C.E.R., iar în LUAH sunt
amintite majoritatea activităţilor dedicate
acestui eveniment.
Şi cum un calendar are întotdeauna
deschidere atât spre trecut, cât şi spre
viitor, LUAH 5772 nu face excepţie şi
vorbeşte despre faptul că în zilele de 31
decembrie 1881 şi 1 ianuarie 1882, în
România a avut loc primul Congres sionist
din lume, înainte ca Theodor Herzel să-i
ﬁ reunit pe sionişti la Basel.
Vă invităm să răsfoiţi LUAH-ul şi să
aveţi sănătate şi clipe fericite în ﬁecare zi
a anului 5772!
Şana Tova!
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Top 3 din 30

O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile

• Băsescu, Obama şi …
J.F. Kennedy
Când a fost primit de Barack Obama în
Biroul Oval, stimulat de recenta efervescenţă a ﬁrmelor americane de a investi în
România, Traian Băsescu l-a întrebat pe
Barack Obama „ce poate face România
pentru America”, ﬁind, probabil, inspirat
de celebrul discurs al lui J.F. Kennedy,
care îşi îndemna concetăţenii să nu se
întrebe ce poate face America pentru
ei, ci să se întrebe ce pot face ei pentru
America.
Greu de spus ce răspuns ar ﬁ aşteptat preşedintele român, cert este că,
după propria sa declaraţie, consemnată
de Agerpres, Obama a dat o replică nu
tocmai măgulitoare: „Faceţi să se aplice
legea, faceţi să vă funcţioneze justiţia şi
este cel mai mare lucru pe care-l puteţi
face’”.
Personal, nu cred că era nevoie de o
deplasare până la Washington pentru a
aﬂa că funcţionarea defectuoasă a justiţiei
este o piedică în calea democraţiei şi a
dezvoltării afacerilor. De acelaşi lucru se
plâng investitorii străini la ambasadele
statelor din care provin, acelaşi lucru ni-l
reproşează UE, care tot nu reuşeşte să
ridice monitorizarea justiţiei române şi tot
de asta se vaită şi cetăţenii români, care
sunt prea des nevoiţi să îşi caute dreptatea la forurile internaţionale.
De curând, ambasadorul SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein, avertizase că
„în ﬁecare zi stă de vorbă două-trei ore
cu companii americane prezente în România, care se simt frustrate de decizii
iraţionale sau opace, de birocraţie sau de
acte de corupţie. Sistemul juridic este în
mare măsură nefuncţional. Acestea sunt
problemele legate de infrastructura legală”. Dar poate că din Biroul Oval, aceleaşi
aﬁrmaţii sună mai convingător.

• Să te temi de greci
Şi asta nu numai când fac daruri, ci
chiar şi atunci când par să dea ei înşişi de
bucluc. Analiştii econmici avertizează că

pericolul ca Grecia să intre în incapacitate
de plată într-o perioadă de cel mult cinci
ani este de 98%, adică este aproape o
certitudine.
Nu ne rămâne decât să sperăm că
se înşeală, pentru că, în acest caz, analiştii aﬁrmă că investitorii nu şi-ar mai
putea recupera decât cel mult 40% din
datorii. Este, probabil, ceea ce a vrut să
avertizeze şi cancelarul german Angela
Merkel, care declara recent că „prioritatea absolută trebuie să ﬁe evitarea unui
default (incapacitate de plată) necontrolat
al Greciei”, deoarece ar crea un efect de
domino şi efectele acestuia s-ar propaga
în primul rând în Spania şi Italia, pentru
a cuprinde apoi şi alte ţări.
„Efectul de domino” amintit de Angela
Merkel este însă numai o ﬁgură de stil, pe
care ministrul polonez de ﬁnanţe a traduso în faţa parlamentului de la Strasbourg
prin ameninţarea că în Europa ar putea
izbucni un război în cel mult zece ani şi
că rata şomajului s-ar putea dubla în doi
ani „chiar şi în ţările bogate”.
Nici grecii înşişi nu sunt mai optimişti,
secretarul de stat de la Ministerul elen al
Finanţelor, Filippos Sachinidis, recunoscând că statul grec nu mai are rezerve
financiare pentru o funcţionare fără
probleme decât până în octombrie 2011.
Toate aceste scenarii întunecate sunt
însă numai „lungi prilejuri de vorbe şi de
ipoteze”, ca să-l parafrazăm pe Topârceanu. Cea mai ieftină soluţie este salvarea
Greciei, oricât de mult ar costa. O posibilă
soluţie a crizei UE a fost sugerată de
fostul director general al FMI, Dominique
Strauss-Kahn, care solicitase încă din
2010 ca Uniunea Europeană, care este
în special o uniune economică şi, în cazul
a 17 state, şi una monetară, să aibă şi un
fel de guvern federal, pentru ca uniunea
economică să ﬁe dublată de una politică,
aptă să ia deciziile necesare, în special
în caz de criză.
De altfel, nici noua şefă a FMI, Christine Lagarde, nu este prea încântată nici
de modul în care sunt conduse economiile
din UE, dar nici cea din SUA. „Sunt datorii
mari în sistem. Incertitudinile planează
asupra economiilor dezvoltate, băncilor

Rămas bun de la Gavrilă Goldner,
fost preşedinte al Comunităţii Evreilor din Cluj
În 26 august l-am condus pe ultimul drum, la Cimitirul evreiesc ortodox
din Cluj, pe Gavrilă Goldner, cel care între anii 2002 – 2007 a îndeplinit
funcţia de preşedinte şi apoi cea de consilier al comunităţii noastre.
Gavrilă Goldner s-a născut la
Cluj, în 29 mai 1940, ﬁind unul din
cei câţiva copii evrei clujeni care în
vara anului 1944 a scăpat, în mod miraculos, de deportarea la Auschwitz.
La vârsta de 16 ani a intrat în anul I
la Facultatea de Matematică, unde a
rămas o jumătate de veac, dedicându-se Analizei matematice, o disciplină diﬁcilă care solicită raţiunea şi
imaginaţia. Şi-a susţinut doctoratul şi
a urcat pe scara ierarhiei universitare
până la gradul de conferenţiar. Studenţii îl îndrăgeau pe acest profesor
competent, cu ﬁre boemă, iubitor de
teatru şi îndrăgostit de viaţă.
În 2002 a fost ales în funcţia de
preşedinte al Comunităţii Evreilor din
Cluj. Era un lider nonconformist, care
a încercat să coaguleze evreimea
clujeană, sub semnul bunei dispoziţii
şi al bunătăţii omeneşti. Gavrilă Goldner avea inima deschisă, se străduia
să împace pe toată lumea, să însenineze suﬂetele zbuciumate. A cântat
în cor, a jucat în spectacolul de Purim, a susţinut iniţiativele menite să
unească oamenii din comunitate. Din păcate boala necruţătoare nu i-a
permis să-şi desăvârşească proiectele începute. Ultimii cinci ani i-a trăit cu
vitejie. Niciodată nu s-a plâns; s-a adaptat condiţiilor vitrege şi, chiar ţintuit
în fotoliul cu rotile, era prezent la sinagogă la marile sărbători, lua parte
la masa de Seder, venea la activităţile comunitare şi sesiunile ştiinţiﬁce.
Din păcate, cei cinci ani de suferinţă îndurată cu stoicism s-au dovedit
o povară prea grea pentru inima lui Gavrilă Goldner, care a încetat să bată
în ziua de 22 august 2011. Comunitatea clujeană a pierdut un membru
înţelept, suﬂetist şi devotat. Fie-i memoria binecuvântată.
Conducerea Comunităţii Evreilor Cluj

din Europa şi familiilor americane. Acest
cerc vicios creşte în intensitate, iar ca să
ﬁm cinstiţi, amânările şi disfuncţionalităţile politice nu sunt străine de această
situaţie. Dacă ţările dezvoltate vor reintra
în recesiune, pieţele emergente nu vor ﬁ
cruţate; de fapt, nimeni nu va ﬁ cruţat”, a
avertizat Lagarde.

• Pensionarii, bată-i vina
Numărul prea mare de pensionari este
bomba cu ceas care ameninţă economia
românească, pentru că sunt 4,9 milioane
de pensionari şi numai 4,2 milioane de oameni care lucrează, a declarat de curând
Traian Băsescu.
După unii analişti, pe lângă dezechilibrul dintre numărul de angajaţi şi
pensionari, deﬁcitul endemic al bugetului
de pensii este cauzat şi de introducerea
aşa-ziselor pensii private obligatorii, care
nu fac decât să diminueze veniturile la
bugetul social, transferând 3% din CAS-ul
ﬁecărui contribuabil la pensiile administrate privat.
Conform unui comunicat recent al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private (CSSPP), în august erau
5,38 milioane de participanţi la fondurile
de pensii administrate privat (Pilonul II),
ale căror contribuţii au majorat, în august, valoarea activelor administrate de
fondurile de pensii din Pilonul II la 5,67
miliarde de lei, cu 52,94% mai mult decât
în august 2010.
La astfel de sume, pare credibil faptul
că bomba cu ceas de care pe bună dreptate vorbeşte Băsescu este amorsată şi
cu ajutorul ﬁtilului aprins de contribuţiile
obligatorii la Pilonul II. Potrivit CSSPP,
numai în ultimele 12 luni, sumele percepute obligatoriu din plăţile contribuabililor,
pentru a se constitui fondurile din Pilonul
II, au fost de 1,8 miliarde de lei.
Evident, fără aceste viramente, deﬁcitul de 3,6 miliarde de euro la bugetul
public de pensii ar ﬁ fost cu 1,8 miliarde
de lei (cca 450 milioane euro) mai mic
numai în ultimul an.
ALEXANDRU MARINESCU

AM CONSEMNAT
PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ
În zilele de 1 şi 19 august a.c. au
avut loc două reuniuni ale Comitetului
Director (CD) al F.C.E.R., în cadrul
cărora au fost luate decizii privind: •
mai buna cunoaştere a activităţilor din
comunităţi, pentru care, la următoarele reuniuni, urmează să ﬁe invitat
câte un preşedinte de comunitate; •
prezentarea de rapoarte şi analize
privind realizarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru anul în curs; • expunerea unei informări a conducerii C.E.B.
despre serviciile DASM pentru membrii
C.E.B.; • angajarea Rabinului Raphael
Schaffer pe o perioadă de opt luni; •
organizarea unei întâlniri a conducerilor
F.C.E.R. – Joint, în care să se facă analiza resurselor umane care activează
la Centrele Comunitare Evreieşti din
ţară. Au fost aprobate: • noul barem
pentru asistaţi, care se va calcula începând cu 1 iulie a.c.; • constituirea
unui colectiv de lucru pentru programul
de compensaţii acordat de „Claims
Conference”, coordonat de directorul
DASM, ec. Attila Gulyas. CD a rezolvat
o serie de măsuri pentru îmbunătăţirea
activităţii CAPI: introducerea evidenţei
computerizate pentru ﬁecare locaţie în
parte şi măsuri organizatorice pentru
îmbunătăţirea activităţii zonale. Au fost
solicitate preşedinţilor de comunităţi ale
căror Comitete de Conducere au expirat
să organizeze alegeri până la sfârşitul
anului 2011. CD a aprobat: • aplicarea
celei de-a doua etape a retribuţiilor în
comunităţi, începând cu 1 octombrie
2011; • angajarea, de principiu, a Rabinului Şlomo Tobias pentru comunităţile
din Moldova; • distribuirea în comunităţi
a vinului ritual şi a Luah-ului; • numirea
lui Gilu Iuftaru în funcţie de oﬁciant de
cult la C.E. Ploieşti. La ambele întruniri
au fost prezentate materiale urmând să
ﬁe discutate la reuniunea Consiliului de
Conducere al F.C.E.R. din 31 august – 1
septembrie 2011.
Ing. NILU ARONOVICI

Mediaşul - oraşul unui nou festival
Anul acesta, Mediaşul s-a adăugat la lista
oraşelor româneşti din provincie unde se
organizează de ani de zile festivaluri de ﬁlm.
Clujul, Sibiul sau Sfântu Gheorghe au devenit nume cunoscute pentru cineﬁlii nu numai
din România ci şi din străinătate. Şi când au
loc festivalurile, ele nu duc deloc lipsă de
spectatori aşa cum se plâng cinematografele
din Bucureşti. Poate ar trebui comparate programele, poate publicul s-a săturat să vadă
aproape numai ﬁlme americane, chiar dacă
sunt câştigătoare ale unor Oscaruri.
Acest lucru s-a adeverit şi la Mediaş , locul
unde la iniţiativa regizorului Radu Gabrea, a
fost organizată, între 5-11 septembrie, prima ediţie a “Festivalului de Film din Europa
Centrală (A treia Europă)”. Radu Gabrea,
care a fost şi directorul Festivalului, cunoaşte
foarte bine producţiile cinematograﬁce ale
ţărilor vecine României, valoarea peliculelor,
regizorilor şi actorilor, ﬁlme la ora actuale
cvasinecunoscute în ţara noastră. Astfel că,
la această ediţie a festivalului au participat
atât în cadrul competiţiei, cât şi în afara ei,
50 de ﬁlme din Austria, Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Slovenia, alături de România iar ca ţară invitată special care nu face
parte din acest perimetru, a fost Israelul.
Recent, publicul buureştean a putut vedea
numeroase creaţii cinematograﬁce israeliene, în cadrul “Festivalului de ﬁlm evreiesc”.
Mii de spectatori au participat zilnic la
Mediaş la acest regal cinematograﬁc, desfăşurat în sălile Traube, cinema Mediensis
şi în Sinagoga Mare. Un ecran uriaş a fost
instalat în Piaţa Primăriei dar au putut ﬁ
vizionate ﬁlme şi la Dumbrăveni şi Târnăveni. Festivalul a cuprins şi o secţiune
omagială dedicată cunoscutului regizor ceh
Jiri Menzel, cu cele mai importante dintre

creaţiile sale, printre care menţionăm “Trenuri
bine păzite” sau “În slujba regelui Angliei”.
La sfârşitul Festivalului, un juriu prestigios a
decernat premiile. Câştigătoul pentru cel mai
bun ﬁlm a fost desemnat “Trandaﬁraşul” din
Polonia, al regizorului Jan Kidawa Blonski,
premiul pentru regie i-a revenit lui Florin Şerban pentru pelicula “Eu când vreau să ﬂuier,
ﬂuier”, premiul pentru cea mai bună imagine a
fost câştigat de Andras Nagy, Ungaria pentru
ﬁlmul “Biblioteca Pascal”. Premiul special al
juriului i-a revenit ﬁlmului israelian “Valea curajului”, iar Premiul publicului- ﬁlmului german
“Mahler şi Freud”.
F.C.E.R. a fost unul dintre partenerii Festivalului, iar formaţia orădeană “Hakeshet
Klezmer Band” a concertat cu mare success
cu prilejul decernării premiilor. Publicul a putut
să aibă acces la cărţile editurii “Hasefer”, la
un stand special al editurii. (E.G.)
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POŞTA
REDACŢIEI!

Lansarea albumelor „Sinagoga în România” şi „Galeria rabinilor”
Două cărţi de
artă, istorie, spiritualitate evreiască din România,
cinstind ideea
de sinagogă ca
instituţie-simbol
a iudaismului casă de rugăciune, de învăţătură,
de întrunire -, şi personalităţi rabinice de
anvergură, de care obştea noastră a avut
privilegiul să aibă parte, au fost lansate
într-un matineu estival, în 21 august a.c., la
Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti.
Este vorba de „Sinagoga în România”, rod
al strădaniilor depuse timp de 15 ani de
arhitecţii Aristide Streja şi Lucian Schwartz,
album editat de Hasefer, lansat iniţial la
Bookfest, ediţia din acest an; şi „Galeria rabinilor”, de Stela Georgescu, album apărut
la Editura Scrib, Bucureşti, 2011. Matineul
a fost moderat de preşedintele Federaţiei,
dr. Aurel Vainer.
Printre vorbitori s-au numărat: acad.
Răzvan Theodorescu, av. Iulian Sorin, fost
secretar general şi preşedinte interimar al
F.C.E.R., dr. Hary Kuller, coautor, împreună
cu acad. Nicolae Cajal z.l, al „Contribuţiei
evreilor la dezvoltarea României moderne”,
lucrare de factură enciclopedică, unde un
capitol important îl ocupă viaţa religioasă şi
autor al postfeţei albumului, dr. Irina Cajal,
membră în Comitetul Director al F.C.E.R.,
subsecretar de stat în Ministerul Culturii
şi Patrimoniului Naţional, Ţicu Goldstein,

prestigios publicist, scriitorul Ştefan Iureş,
fost director al Editurii Hasefer în perioada
în care a fost scos albumul. A existat şi o
pronunţată tentă ecumenică în expozeuri.
Este vorba de intervenţia preotului prof.
univ. dr. Emilian Corniţescu, preşedinte de
onoare al A.C.P.R.I., adânc cunoscător de
ebraică, autor de articole, studii, cărţi de
certă valoare pe tema apropierii între iudaism şi creştinism, şi de comentariile făcute
de Muftiul Murat Iusuf, prezent la multe
evenimente importante ale obştii noastre,
de asemenea, promotor al apropierii între
religiile avrahamitice, cu atât mai mult cu
cât Avraham este părintele comun al musulmanilor şi evreilor.
„Sinagoga în România”, moment de
performanţă al Hasefer-ului prin calitatea
graﬁcă excepţională, reprezintă voinţa de
tezaurizare a vieţii noastre spirituale şi
continuarea unei prodigioase activităţi profesionale a autorilor pentru realizarea unei
lucrări de referinţă a valorilor patrimoniului
nostru sacru, parte a patrimoniului cultural
românesc. Prezervarea şi valorificarea
acestui patrimoniu este, în ultima vreme,
obiect prioritar al preocupărilor F.C.E.R..
Se ştie că foarte multe dintre sinagogile din
România au avut de înfruntat cutremure,
inundaţii, eroziunea timpului şi convulsii sociale. Templul Sefard Cahal Grande a fost
distrus în timpul pogromului antievreiesc
din 1941 de la Bucureşti. Din 1944 până în
1989, unele sinagogi au rămas fără evrei,
altele au fost demolate în anii totalitarismului. Albumul are menirea de a atrage

atenţia forurilor în drept asupra urgenţei de
a ﬁ salvate de la deteriorare a sinagogilor
care-şi aşteaptă rândul la restaurare pentru
valoarea lor artistică, mărturia existenţei
multiseculare evreieşti în România, valenţele adăugate culturii româneşti.
„Avem nevoie de o carte despre rabinii
din România” este moto-ul albumului „Galeria rabinilor” de Stela Georgescu, extras
dintr-o cuvântare a preşedintelui F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer. Albumul a fost gândit ca o
„subliniere” cu mijloace picturale, mărturisea autoarea în introducere, a „Prezenţelor
rabinice în perimetrul românesc”, volum de
Baruch Tercatin şi Lucian Zeev Herşcovici,
distins cu Premiul Academiei Române.
După expoziţia ﬂorală de acuarele, deschisă cu aproape doi ani în urmă la acelaşi
Centru Comunitar, autoarea, secretară la
Cabinetul secretarului general al F.C.E.R.,
„recidivează” cu un subiect deloc uşor,
ţinând seama de faptul că a fost nevoie să
se documenteze temeinic, cercetând arhiva revistei noastre, a Bibliotecii „Şafran”,
a CSIER şi că a trebuit să se exerseze în
portretistică având la dispoziţie doar fotograﬁi în chip de model. Un examen pe care-l
aştepta de-o viaţă, ﬁindcă la începuturile ei
n-a avut posibilitatea să-şi urmeze vocaţia.
Un examen „luat” cu succes, ﬁindcă talentul
moştenit pe linie maternă a ajutat-o să-l
treacă. Portretele în acuarelă şi textele
însoţitoare alcătuiesc un mozaic bazat pe
reconstituirea istorică în care a fost aşezat
ﬁecare „personaj”.
IULIA DELEANU

IULIUS MEDLER – Despre comemorarea Pogromului de la Iaşi
am scris pe larg în revista noastră
din iulie 2011. Am reţinut un moment inedit; cităm: - „O ceremonie
a fost organizată de Şcoala din
Săbăoani şi de Şcola din Sibiu. Pe
locul unde au fost descărcate cadavrele în 1941, copiii au desenat
un Maghen David mare pe care
l-au marcat cu lumânări şi ﬂori,
după care mai mulţi copii au vorbit
despre tragicele evenimente”. Mulţumim pentru informare.
Dr. I.F. FROIMOVICI ne-a trimis, prin intermediul doamnei
Victoria Demayo, versuri scrise
în anii 2000-2005. Se adresează
ﬁului său şi, în general, copiilor - „Îţi
doresc mereu/un zâmbet cald să-ţi
lumineze chipul şi viaţa şi ﬁrea ta,
băiatul meu” ... „Cât ai deasupra
cerul plin de stele/ împrăştie în
jurul tău căldura ta/o ﬂacără să ﬁi/
să luminezi în viaţă/ şi să-ţi iubeşti
părinţii/din toată inima” ...„Am primit
de la Dumnezeu în dar/ un ocean
de iubire/ şi vi-l las moştenire/ să
ajungă la toţi/ la voi toţi”... „De
aceea vă doresc la toţi/ copii, nepoţi, părinţi şi fraţi/ ani buni şi mulţi
s-aveţi/ şi fericiţi să ﬁţi/ să vă iubiţi/
să ﬁţi uniţi”. Vă mulţumim, sperăm
că îndemnurile dvs. vor da roade
în inimile cititorilor.
BARUCH COHEN (Canada),
supravieţuitor al Holocaustului ne
informează despre apariţia în SUA
a unui volum în limba engleză „Istorie locală, memoria Transnistriei
în Holocaustul din România”, de
Valentina Glajar şi Jeanine Teodorescu. Autoarele sunt profesoare
- asistente la Texas University şi,
respectiv, Columbia College din
Chicago. Cartea face parte dintr-o
serie de studii începute în 1969 de
Julius Fischer, apoi continuate de
Raul Hilberg.
NORBERT ZILBERMAN ne
scrie: „Revista este de un nivel
extrem de înalt atât în privinţa
conţinutului cât şi a modului de prezentare. Îmi permit să vă fac câteva
sugestii: - La rubrica “Aniversări şi
comemorări” ar ﬁ util ca la personalităţile decedate să se speciﬁce
şi data naşterii (eventual şi locul).
Revin la o sugestie pe care am mai
făcut-o şi anume de a include în
revistă şi o rubrică de şah.
Pt. conf. B.M.M.

Trei cărţi de la „Hasefer” lansate concomitent
Trei cărţi publicate recent de Editura Hasefer: „Lumea
de sub pod şi zarva
ei” de Zoltan Terner,
„Dicţionar tandru
al Iudaismului”, de
Jacques Attali, şi „Pe
cuvânt de onoare” de
Laura Hobson, au
fost lansate în ziua
de 18 septembrie, la
sediul JCC.
Moderatorul acţiunii a fost directorul
Editurii Hasefer, Alexandru Marinescu. În
deschidere a luat cuvântul vicepreşedintele
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, care a amintit
de noua organizare a activităţii culturale în
cadrul Federaţiei şi a prezentat pe scurt
cele trei cărţi puse la dispoziţie de editură.
Zoltan Terner a relatat despre modul
cum a elaborat prima sa carte de proză,
carte care a mai fost lansată şi la Muzeul
Literaturii Române în ziua de 15 septembrie
2011. Ştefan Iureş, fost director al Editurii
Hasefer şi redactor al cărţii lui Zoltan Terner,
a apreciat că este ca o „curte a miracolelor”,
„o satiră rece, lucidă”, iar autorul are un
talent de excepţie. Ca manieră, ea poate
sta alături de opera lui Boris Vian, Bulgakov,
iar la noi, de proza Anei Blandiana, şi a lui
Ştefan Bănulescu. Poeta Ana Blandiana
s-a arătat, de asemenea, entuziasmată
de carte, a elogiat modul în care Terner

stăpâneşte limba literară, a comparat unele
motive din carte cu „ Omul din subterană”,
a lui Dostoievski. Actorul Rudy Rosenfeld
a citit o povestire din proza fantastică a lui
Terner.
Istoricul literar Henri Zalis a prezentat
apoi „Dicţionar tandru al iudaismului”, de
Jacques Attali. El s-a oprit la evocarea
lui Baruch Spinoza, Stefan Zweig, Simon
Dubnov, Sigmund Freud, dar şi la contribuţia evreilor în diverse ţări (medici în timpul
reginei Elisabeta I a Angliei, oameni de
ştiinţă şi ingineri în Germania, dinaintea
venirii la putere a lui Hitler, etc.). Jacques
Attali este o personalitate în domeniul strategiilor economice, dar şi un dăruit scriitor.
Traducătoarea cărţii, Sonia Herman, şi-a
aﬁrmat satisfacţia de a contribui la apariţia în limba română a acestei valoroase
lucrări. Alexandru Marinescu, directorul
editurii, a expus aspecte esenţiale din
cartea Laurei Hobson, „Pe cuvânt de
onoare”. Este vorba de intoleranţă,
antisemitism latent,
fenomene care
au fost prezente
în viaţa Americii,
în anii postbelici.
Discriminarea pe
bază de „rasă”,
„religie” aminteşte
de subiectul unui

ﬁlm cunoscut, realizat în anii ’60, „Ghici
cine vine la cină?”,
cu Sidney Poitier,
Katherine Hepburn,
Spencer Tracy. A mai
luat cuvântul publicistul şi traducătorul
Ţicu Goldstein, care
a propus traducerea cărţii lui Zoltan
Terner în limbi de
circulaţie europeană.
Lansarea a fost organizată cu sprijinul
consilierului dr. ing.
José Blum şi al doamnei Sybil Binun
Cartea lui Zoltan Terner, „Lumea de sub
pod şi zarva ei” a fost lansată şi la Muzeul
Naţional de Istorie a Literaturii Române,
moderator ﬁind directorul editurii, Alexandru
Marinescu. Au prezentat cartea prozatorul
Alexandru Ecovoiu şi criticul Livius Ciocârlie. O proză originală, insolită despre
oameni „dezrădăcinaţi”. Un limbaj adecvat,
perfect integrat literaturii române contemporane. „Totul este o poveste, nu putem
trăi fără ea, viaţa ﬁecăruia este o poveste”
a spus autorul, care a debutat cu poezie la
vârsta de 68 de ani şi acum, cu proză, la 80
de ani. Au fost prezenţi scriitori cunoscuţi:
Mihai Şora, Ileana Mălăncioiu, Toma George Maiorescu, Ştefan Iureş, Dorel Dorian,
membri ai obştii evreieşti. (B.M.M.)

Dr. AUREL VAINER, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
(Urmare din pagina 2)

„ U N A N N O U C U S Ă N Ă TAT E , PA C E Ş I Î M P L I N I R I ”

Nu demult a fost creat un parteneriat pentru combaterea antisemitismului şi a negării Holocaustului între
F.C.E.R., Asociaţia Evreilor din România Victime ale
Holocaustului, B’nai B’rith, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel”, Centrul
de Monitorizare pentru Combaterea Antisemitismului şi
Cabinetul de Avocatură şi Consultanţă Juridică Nasty
Vlădoiu. Menirea acestui parteneriat constă în exprimarea unitară a punctelor de vedere ale evreilor din România faţă de importante subiecte din lumea evreiască
internaţională, în strânsă relaţie cu sprijinul constant
pentru Statul Israel.
Am dezvoltat, în continuare, bune relaţii de colaborare
cu organizaţii ale minorităţilor naţionale, am promovat
dialogul interreligios. Am luat parte la Festivalul „Etno-

Rustica”.
Rămânând devotaţi ﬁi ai Cetăţii în care trăim, gândurile noastre la început de an se îndreaptă, totodată,
către Statul Israel, pe care-l purtăm în suﬂetele noastre,
cu atât mai mult cu cât, în prezent, se confruntă cu noi
ameninţări. În acelaşi timp, menţionez că, în calitate
de deputat, m-am implicat în mod special în activitatea
Grupului Parlamentar de Prietenie România – Israel şi
în marcarea Zilei Holocaustului în Parlamentul României. Am participat la întruniri ale organizaţiilor evreieşti
internaţionale: Congresul Mondial Evreiesc, Consiliul
Evreiesc European, Consiliul Comunităţilor Evreieşti din
Europa. Am luat parte la reuniunile de la Ierusalim ale
Parlamentarilor Evrei Prieteni ai Israelului şi la Conferinţa
Internaţională a Parlamentarilor Evrei din iunie 2011, de

la Ierusalim. Anul 5771 a fost marcat de două importante
vizite în România a preşedintelui Statului Israel, Shimon
Peres, şi a primului ministru Beniamin Netanyahu.
În felul acesta, ne-am exprimat, din nou, dubla valenţă
de loialitate faţă de România şi faţă de patria noastră
ancestrală, Statul Israel. Păşim în anul 5772 cu speranţa că bunul Dumnezeu ne va înscrie în Cartea Vieţii,
încredinţaţi că suntem capabili să răspundem aﬁrmativ
dorinţei noastre de mai bine.
Cu prilejul sărbătorii de Roş Haşana 5772, în nume
personal, ca preşedinte al Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România, vă doresc un an nou cu sănătate,
pace şi împliniri, însoţit de tradiţionala urare Şana Tova!
HAG SAMEAH!
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Începem, din acest număr, o rubrică de dialog între cititorii „Realităţii Evreieşti”, pe subiecte
propuse de aceştia. Aşteptăm noi scrisori de la dumneavoastră pe teme care vă preocupă, urmând ca redacţia să aleagă cele mai interesante texte, rezervându-şi dreptul de a elimina orice
accent virulent, scopul rubricii ﬁind de a găzdui dezbateri, nu polemici.

Despre statutul femeii în iudaism

Am aﬂat, se pare cu o anumită întârziere - dar, în mod cert, cu deosebită
satisfacţie – de faptul că două dintre
comunităţile evreieşti din România (şi
nu dintre cele mai mici) au în frunte
preşedinţi femei.
Să recunoaştem: este un pas mare
în ceea ce numim „statutul femeii” în
comunitatea noastră.
E ceea ce m-a impulsionat/încurajat
să încerc o punere în discuţie a acestui
statut (al femeii evreice).
Despre poziţia şi rolul femeii evreice
se vorbeşte desigur în toate scrierile în
care se discută despre iudaism. Ceea
ce sare în ochi este că în scrierile
apologetice despre iudaism se releva
totdeauna faptul că femeia evreică, în
comparaţie cu femeia neamurilor în
mijlocul cărora trăiau evreii, se bucura de un statut superior, drepturile şi
libertatea ei sunt/au fost apărate. De
exemplu, ea nu putea ﬁ măritată fără
să-şi dea consimţământul; iar contractul
de căsătorie (ketuba) apăra femeia,
asigurându-i mijloace de trai în caz de
divorţ.
Iată cum descrie A. Cohen (vezi
Talmudul – Ed. Hasefer, 2004) situaţia
femeii evreice: „Recunoscând locul de
cea mai mare importanţă pe care îl
ocupă femeia în viaţa familiei, Talmudul îi atribuie un rang dintre cele mai
onorabile. Mai ales dacă ţinem seama
de soarta femeii la popoarele din acea
epocă, demnitatea pe care i-o
oferă Talmudul capătă un relief
care nu suporta nici o comparaţie. El n-o consideră sub nici
un raport inferioară bărbatului”
(pag. 236)ţ
Şama Salzberg citează din
Talmud: „Rabi Hisda zice: Scris
este: Dumnezeu a zămislit-o pe
Eva dintr-o coastă a lui Adam.
De-aici deducem că femeia (ﬁind
făcută dintr-o coastă omenească,
pe când Adam a fost făcut din
pulbere, deci dintr-un material inferior) e înzestrată de Dumnezeu
cu mai multă înţelepciune decât
bărbatul” (idem pag. 63 – după
Talmud, trat. Nida 45 B)
Şi tot acest autor mai relevă
faptul că „nici din punct de vedere
social femeia n-a stat mai prejos;
multe femei au fost profete (Miriam, Debora) sau eroine naţionale
(Hulda, Iudith)” (pag. 62).
Dar... toate scrierile apologetice care scot în evidenţă, după
cum am văzut mai sus, acele
texte care laudă femeia pentru
virtuţile ei deosebite – nu pot trece uşor
peste discriminările făcute la adresa
femeii (evreice). Dacă ar ﬁ doar să
amintim acea binecuvântare pe care
trebuie să o rostească zilnic bărbatul
evreu, prin care îi mulţumeşte lui Dumnezeu că „nu s-a născut femeie”.
Referindu-se la discursul apologetic
la adresa femeii (prin care se ajunge
chiar la a se aﬁrma că femeia este mai
bună decât bărbatul), Pauline Bebe,
prima femeie-rabin din Franţa, scrie:
această apologie este o nouă formă a
sexismului, mai elaborată, mai insidioasă, pentru că se exprimă sub forma
elogiului şi nu în cea a denigrării şi, ca
atare, şi ea justiﬁcă segregaţia” (vezi
Femeile şi Iudaismul – Ed. Hasefer,
2002, pag. 14). Şi explicaţia acestei
atitudini stă în faptul că „precum şi alte
tradiţii religioase, iudaismul s-a scăldat
într-o lume de bărbaţi... Textele au fost
scrise de bărbaţi” (idem).
Desigur, şi ea recunoaşte că „în
anumite privinţe tradiţia iudaică îşi depăşea timpul” dar, pe de altă parte, ea
arată că „o privire critică relevă ideea
potrivit căreia rolul femeii nu este dictat
de Dumnezeu, ci este expresia întru
totul omenească a unui grup religios

şi spiritual dintr-o anumită epocă - şi
anume de sorginte patriarhală”. Şi
concluzia care se impune este: „Dumnezeul omenirii nu putea să dicteze
dominaţia unei jumătăţi a populaţiei
asupra celeilalte”.
Şi profesoara Judith Plaskow, de
la Manhattan College – N.Y. a tratat
despre caracterul „androcentric” al legislaţiei evreieşti şi devine vehementă
când dezvăluie caracterul patriarhal
a teologiei şi istoriei iudaice. Acest
patriarhat, arată ea, trece peste orice
text – chiar al Scripturii: „Cu toate că pe
prima pagină a Bibliei – Gen 1.27 – se
spune că omul a fost creat după chipul
şi asemănarea lui Dumnezeu şi anume
bărbat şi femeie, totuşi bărbatul ortodox
mulţumeşte în rugăciunea sa zilnică
de dimineaţă pentru faptul că nu a fost
făcut femeie”.
Să concluzionăm: legislaţia evreiască (Halaha rabinică) a fost superioară
altor legislaţii în ce priveşte statutul
femeii. A fost. Cândva. Dar lumea a
progresat, iar Halaha pe această temă
a rămas nemodiﬁcată.
Şi necazul este că există susţinători
ai acestei „încremeniri”. Argumentul
principal al celor ce s-au opus (şi se
opun) drepturilor femeilor este tradiţia
şi apărarea ei.
Care tradiţie? Căci există o tradiţie
bună şi una mai puţin bună. Tradiţiile
care nu mai corespund spiritului vremii

Rembrandt: Ahaşveroş şi Haman,
la ospăţul Esterei (detaliu)

trebuie anulate, schimbate, înlocuite.
Această cerinţă nu contravine spiritului
iudaismului, ba chiar este ceea ce a
permis iudaismului să supravieţuiască.
Ca să dau un exemplu: cândva
poligamia făcea parte şi din tradiţia
iudaică. Şi a venit Rabi Ghersom ben
Iuda – Meor haGola (sec X) şi a decretat interzicerea poligamiei (şi, cel puţin,
aşchenazii s-au supus; - sefarzii au
continuat să practice bigamia, sub inﬂuenţa mediului islamic în care trăiau).
Cred că merită să amintesc că şi în
Tanah aﬂăm modiﬁcări apărute, ca să
zicem aşa, pe parcurs faţă de cele zise
în Tora: „Căci Eu, Domnul, Dumnezeul
tău... pedepsesc fărădelegea părinţilor
în copii până la al treilea şi al patrulea
neam” (Deut. 5-9).
Vine Ezechiel (cu circa 800 de ani
după Moise) care şi el vorbeşte în numele şi sub dictarea Domnului şi care
spune: „Suﬂetul care păcătuieşte acela
va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său şi tatăl nu va purta nelegiuirea
ﬁului său. Neprihănirea celui neprihănit
va ﬁ peste el şi răutatea celui rău va ﬁ
peste el”. (Ezec. 18-20).
Ce vreau să spun? Că pretenţia
unora de a păstra neatinse regulile

stabilite cândva, în alte condiţii istorice
şi sociale, este incorectă.
Şi mie îmi place şi respect tradiţia
evreiască în care m-am născut. Tradiţia
mă ajută să-mi păstrez identitatea, să
simt că fac parte dintr-o entitate cu care
mă pot mândri.
Mi-a plăcut relatarea Rabinului
Cardozo din Ierusalim care, întrebând
pe un ateu declarat care venea totuşi
la sinagogă, de ce face acest lucru –
a primit următorul răspuns: „Nu cred
în Dumnezeu. Dar raţiunea (motivul)
pentru care vin la sinagogă este pentru
că sunt evreu şi doresc să mă identiﬁc
ca evreu. Sinagoga este locul unde noi,
evreii, ne întâlnim ca evrei - şi aceste
rugăciuni ne redau nouă „neshuma” –
suﬂetul evreiesc. Fără acestea suntem
pierduţi”.
Da, îmi place Şabatul şi mă mândresc că suntem primul popor care a
introdus o zi de odihnă şi pentru sclavi
şi pentru „străinul de la porţile tale” (dar,
recunosc, am să aprind lumina în casă
fără să apelez, ipocrit, la serviciile unul
„şabăs-goi”).
Îmi place să respect cu un sentiment
profund Yom Kipur, ca zi de reculegere,
şi apreciez deosebit comandamentul
de a te împăca, de a-ţi cere iertare,
în primul rând semenului şi apoi lui
Dumnezeu.
Respect iahrzeit-ul părinţilor - şi
aceasta este o tradiţie, nu? Şi vreau
să spun Kadiş - pentru că este
o tradiţie! Dar nu pot! Nu pot,
pentru că nu se întruneşte un
minian de zece bărbaţi!
Mai trebuie oare să amintesc
că, în zilele noastre, când legăturile cu religia au slăbit la mulţi
evrei, respectarea Kadiş-ului a
rămas una din puţinele manifestări ale identităţii iudaice la care
ţin şi evreii nepracticanţi?
Şi uite aşa revenim la întrebarea: de ce zece bărbaţi?
Şi femeile vor să spună Kadiş
pentru părinţii lor. De ce n-ar
avea şi ele acest drept?
Ei bine, pledez pentru dreptul femeilor de a face parte din
minian şi de a rosti Kadiş. În
acest demers mă voi sprijini pe
erudiţia rabinului Pauline Bebe
(„Femeile şi iudaismul”).
Aceasta citează declaraţia
rabinului Samuel Adler la Conferinţa de la Frankfurt: „Femeia
are aceeaşi obligaţie ca şi bărbatul de a participa la oﬁciile
publice; obiceiul de a nu include
femeile la minian nu este decât un
obicei şi nu are nici un temei religios”
(pag. 174).
Cât priveşte rostirea Kadiş-ului de
către femei, Pauline Bebe citează scrisoarea emoţionantă a Henriettei Szold,
ﬁgură de vârf a mişcării sioniste americane, în care se spune: „Excluderea
femeilor de la asemenea îndatoriri n-a
fost niciodată intenţia legii noastre şi a
obiceiurilor noastre – femeile erau eliberate de îndatoririle lor pozitive atunci
când nu puteau să le îndeplinească,
dar nu atunci când puteau. Niciodată
nu a existat intenţia ca, în cazul în
care ele le îndeplineau, actele lor să
nu ﬁe considerate ca având valoare şi
validitate, în aceeaşi măsură ca atunci
când erau îndeplinite de o persoană de
sex masculin. Şi când e vorba de Kadiş,
sunt convinsă că acest lucru este cu
osebire adevărat” (pag.138).
În ﬁnal, îmi exprim speranţa că cele
arătate mai sus vor constitui baza unei
discuţii cât mai largi care să ducă la clariﬁcarea problemelor ridicate şi luarea
unor decizii pozitive.
MISILIM WEISS
Galaţi

Siluete (IV)
Oare
am regăsit-o
pe Sorana Gurian?
Amân pentru altă dată impresiile mele despre Al. Mirodan deoarece, ﬁind „în circuit” (culese din redacţia „Gazetei literare”, de la premiera
„Ziariştilor”, în vizitele făcute la „Minimum”, pe
urma şuetelor la revista din Tel Aviv) descopăr,
uimit că datorită „Dicţionarului neconvenţional
al scriitorilor evrei de limbă română”, am câteva
amintiri despre o scriitoare, Sorana Gurian,
absolut uitată. Pe nedrept sau poate din motive
care ţin de ieşirea completă din circuitul editorial, atât la noi cât şi în străinătate, în Franţa,
unde se exilase la un moment dat.
Mirodan o pomenise spunându-mi cât ar
conta dacă, de undeva, i-ar parveni fotograﬁi,
măcar una, a scriitoarei. La apelul lui într-o
chestiune de paginaţie pentru „Minimum” (eram
la sediul lunarului din strada Zamenhoff) intră
în biroul ce găzduia biroul patronului, aş adăuga şi redactorului ultra-performant, un domn
în vârstă. Chestionat în materie de referinţe
biografice, bărbatul şi-a amintit că Sorana
Gurian se numea în acte Gurﬁnkel şi că purta
o gheată ortopedică.
Amănuntul, voi aﬂa mai târziu, fusese invocat de Ov. S. Crohmălniceanu, dispus a acorda
circumstanţe atenuante prozatoarei din cauza
complexului ei de inferioritate, compensat masiv de un exces de sexualitate prezent în cele
două lucrări în proză tipărite în România. Era
vorba de „Întâmplări dintre amurg şi noapte”,
cum şi de romanul „Zilele nu se întorc niciodată”, ambele apărute în 1946. Se spunea că
măcar prima fusese pregătită pentru tipar în
1940 dar legile rasiale i-au blocat apariţia.
Autoarea va încerca să reia, cu oarecari
şanse, teoretic vorbind, literatura inspirată din
experienţe sexuale, articulaţii erotice, introspecţii ale contrapunctului afectiv, imediat ce, în
anii postbelici, tot felul de autori dedică volume
întregi corelaţiei feminismului cu frenezia celor
mai libere mondenităţi. Respectivele tentative
nu au trecere, deşi, cam tot atunci, cu mult mai
mult talent se manifestă Cella Delavrancea,
Mihai Villara, Radu Tudoran, Ben Corlaciu. Îi
rămân Soranei Gurian două soluţii: să semneze traduceri din autori ruşi ori să se „retragă” în
presa de consum (gen „Bis”, „Femeia şi ecranul” cu foiletoane irelevante însă acceptabil remunerate).
Decide
să emigreze, ceea
ce şi face
în 1950,
după ce în
câteva rânduri este
atacată în
presa de
partid pentru evazionism maladiv. Moare
în 1956 la nici 43 de ani. Încercase în câteva
rânduri să i se traducă la Paris, „Zilele nu se
întorc niciodată”, la recomandarea lui Perpessicius şi a fostului director al Institutului francez
de la Bucureşti, Alphonse Dupont.
Comentatorii binevoitori au semnalat că
erotismul autoarei are certe rădăcini intelectuale, o mondenitate de sorginte non-cenzurativă
dat ﬁindcă ştie să înfrunte cerinţele momentului. Remarcabilă pentru modul curajos în
care ia în stăpânire prezentul rămâne apariţia
jurnalului Soranei Gurian „Ochiurile reţelei”,
poveste a peripeţiilor prin care a trecut ca să
plece din România. Cartea are, de la bun început, partea de publicitate. Presa de stânga
îi reproşează un număr de exagerări, însă nu-i
neagă talentul de reporter. Cealaltă parte a
baricadei face observaţii binevoitoare la adresa
„erupţiei evocărilor credibile şi răscolitoare”.
Prozatoarea, ea însăşi, mizează pe steaua ei
şi are puterea să anunţe pregătirea unui volum
„care tocmai prinde viaţă, acum când simte din
plin aerul libertăţii”.
Din păcate pentru ea, Sorana Gurian se
stinge din viaţă în plină maturitate, exact când
apucase, cumva, să trezească, incipient, interesul marelui public.
HENRI ZALIS
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Documente din
istoria evreilor din România
Anul acesta se împlinesc 75 de ani
de la înﬁinţarea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.).
Constituirea ei, la 16 februarie
1936, ca Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F.U.C.E.), a fost
considerată de liderii obştei din epocă
o necesitate absolută.
În contextul de aﬁrmare tot mai
virulentă a agresivităţii antievreieşti,
mai ales din partea extremei drepte,
se impunea crearea unui for central,
care să adopte o strategie unitară în
apărarea intereselor vitale ale evreimii
din toată ţara (pe atunci, România
Mare).
Îndeplinindu-şi misiunea istorică,
F.U.C.E. a înscris în anii Holocaustului pagini memorabile pe care le-am
putea numi de rezistenţă neînarmată.
Interzisă din ordinul mareşalului Antonescu la 16 decembrie 1941, membri
din conducerea F.U.C.E. şi-au continuat, totuşi, activitatea ilegal.
După 23 august 1944, F.U.C.E. s-a
reorganizat. În condiţiile în care Uniunile de Comunităţi Evreieşti din provinciile istorice s-au desﬁinţat, F.U.C.E. a
devenit Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.). În anii
regimului comunist, ea a militat pentru
apărarea dreptului populaţiei evreieşti
la viaţa cultuală şi cultural-spirituală.
În prezent, F.C.E.R. desfăşoară
o susţinută activitate, pe multiple
planuri, pentru menţinerea vieţii evreieşti, pentru reprezentarea evreimii în
societatea românească.
Comunicatul pe care îl publicăm
alăturat se referă la întrunirea Uniunilor de Comunităţi din provinciile istorice din epocă, întrunire care a hotărât
înﬁinţarea F.U.C.E. Documentul a fost
publicat în „Curierul Israelit” din 23
februarie 1936.
LYA BENJAMIN

Constituirea Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreeşti
La 16 Februarie c. a avut loc la sediul
Comunităţii evreilor din Bucureşti, sub
preşidenţia domnului Sigmund Birman,
preşedintele „Uniunii comunităţilor din
Vechiul Regat”, o conferinţă a Uniunilor
de comunităţi din toată ţara.
Au fost prezente Uniunea comunităţilor evreeşti din Vechiul Regat (prin d-nii
Sigmund Birman, şef rabin dr. Niemirower,
ing. Gross, L.Eckstein, dr. M. Leon, A.
Axenfeld, Michel Leiba, Pascu Braunstein
şi M. Sărăţeanu), Uniunea comunităţilor
evreeşti din Ardeal şi Banat (dr. Iosef
Fischer - Cluj, Henrich Schütz –Arad,
rabin Ernest Deutsch – Braşov, şi Francisc Löwy – Tg. Mureş), Comunitatea din
Cernăuţi, reprezentând Uniunea comunităţilor din Bucovina, în constituire (prin
domnii dr. Deutsch – Cernăuţi şi dr. Elie
Enis – Cernăuţi, Uniunea comunităţilor
din Basarabia (prin d. av. Carol Steinberg
– Chişinău).
Dl. RABIN WESEL în numele Biroului
central al comunităţilor ortodoxe a trimis
o scrisoare prin care a urat succes conferinţei, scuzându-şi neparticiparea.
Dl SIGMUND BIRMAN, mulţumind
delegaţilor, a exprimat bucuria de a vedea
o dorinţă de colaborare aﬁrmată cu atâta
dragoste.
După dezbateri, la cari au luat cuvântul
cei prezenţi, şi discutarea tuturor chestiunilor de importanţă generală – asupra
cărora vom reveni cu alt prilej – s-a păşit
la constituirea Federaţiei uniunilor de
comunităţi evreeşti şi a organelor anexe,
dându-se vot de principiu, iar ulterior se
vor lua în discuţiune statutele reprezentanţilor respectivi.
Preşedinte al Federaţiunii a fost ales
dl. Sigmund Birman, în calitatea sa de
preşedinte al Uniunii comunităţilor evreeşti din Vechiul Regat.
Comitetul central va ﬁ compus din 10
reprezentanţi ai Vechiului Regat, 5 din
Ardeal, 5 din Bucovina şi 5 din Basarabia,
ﬁecare din Uniuni având ca delegat şi
pe şef-rabinul respectiv. Fiecare Uniune

va da ulterior numele reprezentanţilor
respectivi, Uniunea Comunităţilor din Ardeal şi Banat declarând că deleagă de pe
acum pe preşedintele Uniunii respective
dl. Armin Adorian – Cluj, pe preşedintele
Comunităţii din Cluj, dl. dr. Josef Fischer
– Cluj, pe preşedintele din Arad, dl. Enric
Schütz, pe preşedintele din Timişoara, dl.
Eugen Niri – Timişoara, şi pe preşedintele
din Tg. Mureş, dl. Senensi Andor. Deleagă
deasemeni pe d-nii rabini Deutsch – Braşov şi Löwy – Tg. Mureş.
Comitetul executiv a fost ales în persoana d-lor Sigmund Birman, preşedintele
Federaţiei, ing. Gross din partea U.C.E.,
dr. Josef Fischer din partea Comunităţii
din Cluj, dl. dr. Menczer din partea comunităţii din Cernăuţi şi av. Carol Steinberg,
din partea comunităţilor din Basarabia.
Mai face parte din comitetul executiv,

Consfătuire a voluntarilor B’nai B’rith
O consfătuire a voluntarilor B’nai B’rith România (BBR), la care au participat
preşedintele BBR, ing. José Iacobescu, vicepreşedintele F.C.E.R, ing. Paul Schwartz şi directorul DASM, ec. Attila Gulyas, a dezbătut cele mai acute probleme
ale activităţii acestora, desfăşurate atât la Căminul “Amalia şi dr. Moses Rosen”,
cât şi în cadrul aşa- numitului “Call Center”, prin care se ţine legătura telefonică cu
vârstnicii neasistaţi. Voluntarele Saşa Ionescu şi Doina Voinea au ridicat problema
singurătăţii bătrânilor de la Cămin şi au solicitat ajutorul altor voluntari pentru a-i vizita
pe rezidenţi şi a sta de vorbă cu ei. Căminul, au arătat cele două doamne, le asigură
condiţii materiale, de sănătate, le oferă chiar şi o serie de activităţi, dar vârstnicii
simt nevoia unor relaţii mai personale, a unor discuţii directe despre problemele lor.
Este o activitate delicată deoarece, au subliniat ele, nu toată lumea care se oferă
dispune de calităţi de socializare.
Attila Gulyas a arătat că problemele Căminului reprezintă prioritatea absolută
a DASM. În acest sens orice sprijin este bine venit, dar nevoia cea mai acută este
de a găsi persoane care să–şi asume răspunderea de tutore al unor vârstnici de
la Cămin, care nu au rude şi a căror condiţie ﬁzică şi psihică impune acest lucru.
Amb. Mariana Stoica a vorbit despre diﬁcultatea de a găsi personal corespunzător
pentru munca cu vârstnicii. Preşedintele BBR, ing. José Iacobescu, s-a angajat să
sprijine în continuare din punct de vedere material Căminul prin sponsorizări din
partea B’nai Brith Europa şi în găsirea, eventual chiar salarizarea, unor asistenţi
sociali. Vicepreşedintele F.C.E.R. a vorbit despre eforturile Federaţiei de a găsi fonduri pentru a susţine Căminul şi pe asistaţi, împreună cu Joint şi DASM. S-a decis
relansarea Call Center-ului, care s-a dovedit de un real folos pentru cei cărora le este
destinat. (E.G.)

Să ne amintim de românul George Beza
Adesea, cu drumuri la Ierusalim, paşii
mă poartă şi pe la monumentul ridicat în
memoria românului George Beza. Am
fost iniţiatorul imortalizării lui Beza la
Ierusalim, acolo unde românul acesta
a trăit, contopindu-şi idealurile cu năzuinţele lumii democrate întru înfrângerea
hitlerismului.

Un patriot român
antinazist la Ierusalim
Născut la Constanţa, în 1907, George
Beza a studiat ﬁlologia, apoi s-a dedicat
ziaristicii. Membru al Partidului Naţional
Ţărănesc, el şi-a exprimat oroarea faţă
de guvernul legionaro-antonescian şi,
la 10 noiembrie 1940, a fost silit să se
expatrieze, mai întâi la Istanbul, apoi la
Ierusalim. Duşmanul principal este Hitler,
aşa că George Beza ia legătură cu serviciile secrete britanice şi pune bazele unei
mişcări de rezistenţă antihitleriste. La sfârşitul anului 1940, Beza scrie şi difuzează
două broşuri şi un apel de luptă în care
avertizează: ,,România este ocupată de
forţele germane şi înlănţuită de un clan
guvernamental de agenţi ai duşmanului
nazist. Naţiunea română, exploatată şi
oprimată de hitlerişti, caută calea care o
va duce la mântuire, la eliberare. Această
cale nu e alta decât lupta împotriva puterilor Axei”.
La 22 februarie 1941, Beza soseşte în
Palestina şi se stabileşte pentru început
la Haifa, unde redactează ,,Manifestul
luptei pentru Eliberare”. Ulterior, se mută
cu soţia, Vasilikia, şi copilul lor, Paul, la
Ierusalim. Imediat, el face cunoscute crezurile şi obiectivele ,,Mişcării Române Libere” (MRL), mişcare care îşi avea sediul
central la Londra. Din Comitetul Naţional
Român din Marea Britanie făceau parte
Ion Raţiu, Viorel Tilea, Matilda Ghika, Otto
Şmilovici, Marcu Beza ş.a. Ultimul, care
înainte de izbucnirea războiului fusese

consulul României la Ierusalim, era unchiul lui George Beza.
La Ierusalim, Beza grupează în jurul lui
câţiva intelectuali români trăitori în Palestina şi ziarişti evrei din anturajul scriitorului
Michael Solomon. Grupul se măreşte
prin sosirea în Palestina a ,,rezistenţilor”
Cornel Bianu, reprezentantul personal
al lui Iuliu Maniu, preşedintele Partidului
Naţional Ţărănesc (care activa în România în ilegalitate), Ştefan Neniţescu
(fostul secretar particular al ministrului de
externe Nicolae Titulescu), Pavel Dan, cu
soţia, Petre Vulpescu, cu soţia etc. Oﬁciul
,,Mişcării România Liberă” al lui George
Beza îşi avea sediul în imobilul Casei Române din Ierusalim, azi pe strada Shivtei
Israel (Triburile Israelului). Aici funcţiona
şI Oﬁciul Român Liber, cu serviciile sale
de presă şi de propagandă.

ca membru de drept, dl. şef-rabin Dr. I.
Niemirower.
Biroul executiv va ﬁ compus din d-nii
Sigmund Birman, Bucureşti, dr. Josef
Fischer – Cluj, ing. S. Gross – Bucureşti
şi Horia Carp, ca secretar-general.
Dl Sigmund Birman a mulţumit din nou
celor prezenţi pentru spiritul de înţelegere,
entuziasmul de colaborare şi dragoste
pentru cele obşteşti, de cari au dat dovadă
reprezentanţii tuturor provinciilor. Asigură
că, exceptând chestiunile de natură politică, care vor rămâne străine conducerii,
nimic din ceea ce priveşte problemele
mari evreeşti referitoare la Comunitate,
din punct de vedere religios, cultural sau
de asistenţă, nu va ﬁ neglijat, ci cercetat
cu atenţie pentru găsirea celor mai bune
soluţiuni.
(Din „Curierul israelit”, 23 februarie 1936)

În colectivul de redacţie şi administraţie lucrau cot la cot români şI evrei: George Beza, Vasilikia, soţia lui Beza, Michael
Solomon, Henri Marcus, George Horia,
Liviu Artemie, profesorul George Barer, O.
Margalit, Edith Sharaga, Emma Baltazar,
Rivca Lehner, Constantin Moldau, Moise
Cohn, Otto Schlaffer ş.a. De la Ierusalim
emitea şi postul de radiodifuziune ,,Independenţa română”, condus de George
Beza, la comanda Marelui Cartier General
al forţelor engleze de la Cairo. Postul era
pus la dispoziţia guvernelor din exil ale
Iugoslaviei, Greciei, Franţei Libere şi al
serviciilor mişcărilor de rezistenţă ale românilor, ungurilor, bulgarilor şi albanezilor.
La sfârşitul războiului, i s-a acordat
lui George Beza statutul de oﬁţer englez
(colonel) şi a fost decorat de generalul
Sir Bernard Paget, Comandantul şef al

Forţelor Aliate din Orientul Mijlociu, pentru
contribuţia adusă la înfrângerea nazismului. O diplomă atestă că “George Beza a
servit cu credinţă şi loialitate cauza aliată
şi prin acţiunea sa a contribuit la eliberarea Europei”.
Revenit în ţara natală, Beza şI familia
sa au fost loviţi de teroarea comunistă. El
este aruncat după gratii şi va cunoaşte
calvarul închisorilor Gherla, Mărgineni
şi Ocnele Mari. Abia după 1954, Beza
reuşeşte să părăsească România şi să
se stabilească mai întâi la Paris şi ulterior
la Londra.
Destinul a făcut ca Paul, ﬁul lui George
şi Vasilikia Beza, să se căsătorească cu o
israeliancă originară din Focşani, medic
la Dimona (între anii 1970-1971).
O stâncă de patru tone a fost instalată,
cu inscripţia IN MEMORIAM GEORGE
BEZA, în grădina Bisericii Româneşti din
Ierusalim, unde şi-a avut biroul patriotul
român. Concepţia architecturală aparţine
profesorului arhitect Vasilescu, care a
construit şi Aşezământul Religios românesc de la Ierihon. De problemele inginereşti şi ﬁnanciare s-a ocupat darnicul
Israel Bar. La ceremonie au fost prezenţi
ﬁul lui George Beza, Paul Mihai Beza, cu
soţia şi copiii săi, care locuiesc la Londra.
Paul Beza avea cinci ani când tatăl
său l-a adus la Ierusalim. După ceremonia
dezvelirii monumentului, la care participaseră şi trimişii guvernului român, Paul
Mihai Beza mi-a trimis un mesaj în care
îşi exprima emoţia de a vedea că tatăl
său nu a fost uitat şi că evreii îl onorează.
,,Familia mea şi cu mine, spune Paul
Beza, suntem adânc mişcaţi de recunoaşterea, după atâţia ani, de către conducerea României a eroismului de care au dat
dovada George Beza şi echipa sa, într-un
moment când se credea că Germania nazistă era invincibilă şi că oricine i se opune
va regreta îndrazneala de a-i ﬁ rezistat”.
TEŞU SOLOMOVICI
Corespondenţă din Israel
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Mistică şi morală la Moshe Idel

Prin intermediul Editurii Hasefer, Moshe Idel
revine în atenţia cititorilor de iudaistică printr-o
nouă lucrare cu titlu de
basm – „ Lanţuri vrăjite”.
Cuvântul înainte este
semnat de o somitate a
culturii din SUA, Harold
Bloom (n.1930), profesor la Yale, autor al unei celebre cărţi,
„Canonul occidental”, şi al altor zeci de
studii. Introducerea ar trebui să-l facă deja
curios pe orice cititor serios. Să vedem
ce tratează savantul cabalist israelian
în această carte – anume, tehnici şi ritualuri în mistica evreiască. Primul motto
– „Fiecare suﬂet este şi devine ceea ce
priveşte” (Plotin). Cartea conţine, în formă
prelucrată, conferinţele ţinute de Moshe
Idel la Collège de France ( Paris) în 2001.
Pentru început, autorul defineşte
„contactul” cu Divinitatea prin intermediul misticii. Aﬂăm apoi despre disputa
hegelienilor cu „anarhiştii”, printre cei
din urmă aﬂându-se Mircea Eliade, C.G.
Jung . Gershom Scholem face parte din
şcoala lui Hegel, care aﬁrmă existenţa
unui progres în concepţiile religioase,
progres respins de „anarhişti”, partizani

ai formelor primitive, apropiate de mistică.
Moshe Idel vorbeşte despre „dilema iudaismului – mistică şi teologie”.
Desigur, abordarea teologică este criticată, în favoarea
misticii. Deşi a fost un mare
admirator al lui Scholem,
Moshe Idel a devenit cu
timpul un critic al maestrului,
apropiindu-se de abordarea
misticii cu tehnici şi ritualuri
din vechime. Enunţăm aici
doar noţiuni cu care operează Idel – Vocea, Imaginarul,
Ascendenţa, Descendenţa
(ne amintim aici şi de lucrări
ale lui Ioan Petru Culianu),
Numele, Cabala, Litera,
Hasidismul, apoi revenirea
la Tora, la teosoﬁe, la Mişna.
Un capitol distinct se ocupă de rugăciune,
de rolul ei în înălţarea omului la Dumnezeu, la fel cum Dumnezeu coboară la
om, tot prin rugăciune. În apendice se
vorbeşte despre rolul culorilor în tehnica
esoterică.
O bibliograﬁe care întrece posibilităţile
unui om cu pregătire medie, un indice
care lasă în urmă mulţi cercetători mai
puţin familiarizaţi cu Cabala, mistica

hasidiruilor, cu tehnica ritualurilor fac din
cartea lui Moshe Idel un obiect asemănător rubinului pe care îl poţi
avea, dar nu-i poţi explica
frumuseţea, nici modul cum
s-a născut. Dar ce poate
fi mai fascinant decât un
text în care ﬁecare cuvânt
este foarte clar, în timp
ce întregul trebuie reluat
de mai multe ori pentru a
ﬁ înţeles, poate niciodată
complet? Aparent accesibil,
Moshe Idel oferă „Lanţuri
vrăjite” din care rişti să nu
mai scapi. Dar ispita merită
încercată.
„Fiecare suflet este şi
devine ceea ce priveşte”,
citează Idel din Plotin. Aﬁrmaţia pare simplistă, dar prin reluarea
acestei idei, înţelegem că nimic nu există
în afara a ceea ce vedem ﬁe cu ochiul
liber, ﬁe cu ochiul minţii. Mistica nu este
o speculaţie gratuită, ea este o cale
de apropiere de Divinitate, dar la baza
acestei căutări rămâne tradiţia Torei, fapt
subliniat permanent de autor. Morala este
exprimată în Decalog, iar mistica nu trece
niciodată acest prag moral. (B.M.M.)

„Ţara florilor de câmp”
Este o antologie de autor, Grişa
Gherghei (Herş
Segal), având la
activ nouă plachete de versuri,
începând cu cea
de debut – „Nici
o tangentă la
inimă”- Editura
Pentru Literatură,
1968. Puţin răsfăţat de critică, volumul
de faţă este, totuşi „ranforsat” cu două
repere critice semnate de Marin Bucur
şi Gheorghe Grigurcu, nume de rezonanţă în literatura română. Cei doi critici
evidenţiază trăsătura speciﬁcă a liricii lui
Gherghei şi anume tensiunea interioară,
limbajul direct, frust, emoţia bine dozată.
Vom adăuga faptul că poetul, originar

din Galaţi, a cunoscut bine soarele de pe
Dunăre, a păstrat lumina tinereţii ( acum
este septuagenar), a simţurilor, a unui
optimism robust.
”Adică eu aş putea spune că tu exişti/
şi tu exişti pentru asta” …„Ah, ﬂorile/ ne
înconjoară ca nişte indieni” …”Aceşti
copaci n-au fost în rai/ şi vor să vadă o
femeie goală”…”Am scris aerul cu sângele lui”… În poeme se simte şi doza de
bun umor pe care autorul o dovedeşte în
proza publicată în două volume destul de
recente: ”Boemi sub dictatură” şi ”Fanfara
de ﬂuturi”. „ A venit o femeie/ cu tocuri înalte/ deschide-i, mamă/ sunt atât de frumos/
încât vei ﬁ fericită/ că nici n-o cunosc”.
Creaţia poetului este bazată pe paradox, în principal, ca şi pe metafore inedite
– „ Vom ﬁ un pretext / pentru ninsoarea
de mâine”… „ E toamnă demult în ave-

rile mele”…„Aminteşte-mi şi de moarte,
iubito,/nu-i nici o grabă, desigur”…„Eu cel
care am trecut puntea/îi strig iubitei/ nu
te uita în jos/ e tot ce ştiu despre viaţă”.
Beneﬁcă este şi prezenţa iubirii , a iubitei
care nu lipsesc aproape din nici un poem,
Gherghei ﬁind un „iubitor” de tip , să spunem Casanova. Adică inventiv.
Transpare şi o anume tristeţe, inerentă trecerii timpului – „ Vă rog să nu vă
deranjaţi/eu cânt aşa de unul singur/ şi
nu aud decât atunci/ când vreau s-audă
cineva”. Ca orice poet cu certă carieră şi
vocaţie, Grişa Gherghei nu este egal cu
el însuşi, unele poeme par neﬁnalizate,
deşi „morala” există.
Îi dorim succes, iar pentru „paznicii”
literaturii - mai multă abnegaţie.
BORIS MARIAN

„Se numea Sarah” *
Romanciera Tatiana de Rosnay, scriitoarea franceză, născută în 1961, cea
mai citită în Europa, este printre primii
zece autori de ﬁcţiune. După o serie de
publicaţii jurnalistice şi romane, cartea „Se
numea Sarah”, apărută în 2007 şi publicată în 36 de ţări, îi aduce consacrarea,
ampliﬁcată şi de ecranizarea din 2010.
Bazată pe unele evenimente reale
petrecute în Franţa ocupată, cu epicentrul
razia de la Velodrome d’Hiver – Paris, din
16 iulie 1942, autoarea se angajează în
descrierea evenimentelor tragice, la care
a participat şi poliţia franceză, continuând
cu consecinţele în deceniile următoare.
Nu este o lucrare istorică, ci bazată pe
realitatea istorică, dar cu personaje şi
acţiuni ﬁctive, readucând în memoria colectivă o perioadă întunecată, inumană.
Capitolele se succed, alternând perioada
anilor 1942 şi 2002.
Romanul începe cu tragedia arestării
de către poliţia franceză a unei familii
evreieşti; în agitaţia creată, fetiţa Sarah
reuşeşte să-l ascundă într-un dulap pe
frăţiorul ei. Cheia păstrată de copilă,
cu gândul reîntoarcerii pentru a-l salva
pe frăţior, o urmăreşte la locul detenţiei
provizorii, apoi în trenul care o ducea îm-

preună cu toţi deportaţii în lagăr. Lagărul
s-a dovedit doar o etapă a celor însemnaţi cu steaua galbenă în drumul lor spre
exterminare. Despărţirea de mamă, dusă
spre halta ultimei etape, determină hotărârea evadării. Evadarea a fost posibilă
cu ajutorul unui poliţist din lagăr, care-i dă
şi un teanc de bancnote. După o noapte
petrecută într-o pădurice a găsit adăpost
într-o fermă izolată, stăpânită de o pereche de bătrâni. Au ascuns-o de soldaţii
care o căutau, iar dimineaţa când a vrut
să plece la Paris au însoţit-o, declarând
că este nepoata lor. La Paris, reuşind să
intre în fosta locuinţă, merse direct la dulapul-ascunzătoare, în care găsi cadavrul
descompus al fratelui.
Capitolele, alternând cu tema de bază,
încep tot la Paris, în mai 2002. Julia, reporteră la un săptămânal parizian, a fost
solicitată să găsească supravieţuitori sau
martori de la marea razie de la Velodrome d’Hiver cu prilejul celei de a şaizecea
comemorări a evenimentului.
Julia reuşeşte, pas cu pas, să descopere momente din viaţa lui Sarah în cadrul
familiei adoptive şi, în acelaşi timp, legătura cu evenimentele din propria-i familie.
Deznodământul apare la întâlnirea cu

Premiu pentru scriitorul Gh. Schwartz
Scriitorul evreu Gh. Schwartz, pe care îl cunoaştem ca autor al megaromanului
„Cei o sută”, fost membru în conducerea obştii scriitoriceşti din România, a fost
distins cu Premiul pentru Carte Străină la Târgul Internaţional de la Belgrad (Ediţia
55). Premiul i-a fost acordat pentru romanul „Spitalul”, tradus în sârbă de Ileana
Ursu, sub titlul „Bolnica”. Aşteptăm să citim romanul în original. Felicitări autorului,
care mai deţine şi alte premii naţionale şi internaţionale. (B.M.)

ﬁul lui Sarah, care
nu ştia nimic de
propria-i origine şi
de evenimentele
anterioare. Tăinuirea şi uitarea
unor evenimente petrecute cu
decenii în urmă,
renaşterea unor
formaţiuni politice
care au generat tragedii, indiferenţa sau
neluarea în seamă a unui Jean-Marie Le
Pen justiﬁcă luarea unor poziţii care să
nu permită evenimente reprobabile. Participarea la comemorarea care a adunat
peste două mii de oameni, supravieţuitori,
familii, copii, nepoţi, prelaţi, politicieni, guvernanţi, a fost oglindită în paginile cărţii.
În rest, nimeni nu-şi mai aminteşte, cu
toate că din cuvântarea prim-ministrului
rezultă un îndemn la neuitare.
Romanul se încheie cu întâlnirea
dintre Julia şi William, fiul lui Sarah,
cunoscător de-acum al originii sale şi a
tragediei neamului din care face parte.
Emoţia întâlnirii atinge apogeul când Julia
o prezintă pe ﬁica ei care poartă numele
Sarah.
Este o carte pe care o citeşti pe
nerăsuﬂate şi când ai terminat-o rămâi
minute în şir nemişcat şi cu privirea în
gol, meditând (se împlinesc 69 ani de la
tragicele evenimente din 16 iulie 1942 de
la Velodrome d’Hiver).
FRANCISC SCHNEIDER
*TATIANA DE ROSNAY: „Se numea Sarah”,
Editura Litera, Bucureşti, 2010

MEMORY

O istorie a
evreilor polonezi

Am primit la redacţie o istorie a
evreilor polonezi, editată în limba engleză
de Fundaţia Shalom
din Polonia. Făcând
o paralelă, în România, înainte de 1940,
populaţia evreiască
reprezenta în totalul
populaţiei româneşti
un procent tot atît de semniﬁcativ ca
al evreilor din ţara vecină, pe atunci.
Ei erau 14%, noi eram cca 8%.Cum au
ajuns evreii polonezi să atingă numărul
impresionant de 3,5 milioane în 1940?
„Memory - Istoria evreilor polonezi.
Înainte, în timpul şi după Holocaust”porneşte în această sinteză, excelent
scrisă, de la istoria antică a Israelului,
explică existenţa Diasporei şi trasează
drumul prin Europa, de–a lungul a peste
o mie de ani, al evreilor, emigrând în
căutarea unor locuri paşnice din care,
după secole de convieţuire, erau alungaţi din nou, ca străini. În Polonia au
ajuns în secolele XI –XII, dar au rămas
totdeauna străini prin religia şi cultura
lor,victime a nenumărate pogromuri şi
persecuţii administrative.
La sfârşitul Evului Mediu se estimează ca cca 24.000 de evrei locuiau
în Polonia, pe atunci cea mai sigură
ţară din Europa pentru evrei. Lucrarea
menţionată descrie, fără a insista pe
pitorescul vieţii din ştetl, existenţa acestor comunităţi închise, străine printre
aşezările localnicilor. Şi dacă nu locuiau
într-un ştetl, evreii polonezi se izolau în
cartiere închise, în care îşi practicau
religia şi îşi păstrau cultura proprie. Capitole dramatice se succed când istoria
aceasta ajunge la anul 1939 şi trece de
acest reper care a marcat campania
nazistă, oﬁcial declarată, de exterminare
a celor peste trei milioane de evrei polonezi. Deportările, ghetourile, uciderea
sistematică a civililor, dar şi răscoala din
Ghetoul Varşoviei - o pagină eroică a rezistenţei antinaziste din cel de al doilea
Război Mondial, sunt toate descrise fără
patimă, clar, ca un document istoric ce
nu poate ﬁ contestat.
Viaţa evreilor polonezi sub comunism este şi ea pe larg descrisă. Cartea
este bogat ilustrată, fiind tiparită pe
hârtie cretată. Aş spune că e chiar o
ediţie de lux.
ANDREI BANC

Ce citim?
• JAY ELLIOT, W.SIMON - „Leadership pentru noua generaţie” – Editura Publica
• IGOR URSENCO – „Antologie de proză
scurtă din Chişinău şi Iaşi”
• MARKUS ZUSAK – „Hoţul de cărţi” - Editura RAO
• Sultanul Sharjahului, MOHAMED al–
QUASIMI – „Întoarcerea lui Hulagu” (teatru)
- Editura Ars Longa
• STELIAN MULLER – „Scrisori” – Editura
Tractus
• LAURA HOBSON –„Pe cuvânt de
onoare” – Editura Hasefer
• TANIA SAICIUC – „Ca o scoică, arena” –
Editura Ex Libris Universalis
• EMIL LUNGEANU – „Fantoma lui
Shakespeare” – Editura Rafet
• ŢICU VALER – „Veşnicia trece prin clipă”
– Editura Versus
• MIHAI GRĂMESCU –„Balaurul şi
Mioriţa” (antologia Salonului Literar RE) –
Editura Eagle
• MIRCEA CĂRTĂRESCU – „Zen” (Jurnal
2004-2010) - Editura Humanitas
• WILBUR SMITH –„Vulpea aurie” –
Editura RAO
• MARC LEVY – „Hoţul de umbre” –
Editura Trei
• ISMAIL KADARE – „Accidentul” - Editura
Humanitas
• ROGER SCRUTON – „Cultura modernă
pe înţelesul oamenilor inteligenţi” - Editura
Humanitas
• TONY JUDT – „Reﬂecţii asupra unui secol
XX uitat” - Editura Polirom
B.M.M.
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ROSH HASHANAH MESSAGES

Dr. Aurel Vainer, President of FJCR

Happy New Year with great health and achievements!

A Jewish Year ends and a New Jewish Year begins. It is always our moment for an account of settlement, as FJCR president
outlined. 5771 represented a year of efforts for the maintaining of the economical and ﬁnancial balance in the Federation budget
administration, in an economical difﬁcult time. In spite of this, we managed to ensure a decent level of living to our assisted
members, we extended the assisted groups to those born after the war, and we adapted our standards to the exigencies imposed
by our priorities: our care for the Jewish sacred patrimony. We respected our holidays, we developed the Jewish education.
The last year has a special commemorative weight: 71 years from the Dorohoi’s pogrom, 70 years from the Bucharest and Iaşi
pogroms. 5771 has been marked by two important visits in Romania: Shimon Peres, president of the State of Israel, and Prime
Minister Benjamin Netanyahu. We expressed our double loyalty, to Romania and to the State of Israel, our ancestral land. On
the occasion of Rosh Hashanah 5772, as president of FJCR as well as personally, I wish you all a Happy New Year with great
health peace and achievements, with the traditional Shanah Tova! Hag Sameach!

Rabbi Rafael Shaffer

A Holiday Present

Rosh Hashanah, the day we stand in front of the toughest
judge: our own conscience. Still we thank God for this day. On
Rosh Hashanah, 5772 years ago the ﬁrst man was created.
On the same day he received the ﬁrst commandment, he
was tempted, he breached the divine order, was judged and
chased away from Gan Eden. The Creator settled this day as
the judgment day for all the Creation. Each Jew, no matter how
religious he is, lives in a permanent conﬂict: between listening
and following the Divine Order or the material world temptation.

This fragile balance changes on Rosh Hashanah. The voice
for following the Divine Order is reinforced, as the others are
losing their importance. A new balance, during which we are
closer to our Father in heaven, appears. The consequence is
reﬂected by the massive growth of the participants’ number at
the divine service in the synagogue. This is the great present
we receive and for which we thank: we have in these days the
opportunity to be closer to God. I wish you all a Happy New
Year, Shanah Tova and get signed in the Book of Life!

The Reunion of the Leadership Council of FJCR, Bucharest
On August 31 –September 1, 2011 the reunion of the
Leadership Council of FJCR took place in Bucharest at the
Social and Medical Assistance Department (DASM), being
dedicated to issues of general interest for the federation.
Thus, the director of DASM, Attila Gulyas, presented the new
standards for the assisted members, which is valid starting from
July. In fact all those born before 1945 can request the assisted
status, as several categories are introduced, depending on their
income. A special category is represented by those who make
the donation of their homes and those who worked 10 years in
the federation or in the communities. Each of the categories has
the beneﬁt of particular rights. Eng. Mirela Aşman, vicepresident
of the Bucharest Jewish Community (CEB) presented a report on
the organization of the elections for the Leadership Committees
of the Jewish communities as their mandates expire during
2011 and the future elections dates were settled. A commission
to enhance the efﬁcacy of the Recreational and Educational
Centers of the Federation was created. Eng. Albert Kupferberg,
general secretary of FJCR, presented some changes in the
organization chart of the Federation, meaning the creation of the
Judaic Center for Publications and Press, with four subdivisions

and no changes in the number of employees. A proposal was
made for a Hasefer Publishing House book fare. The council
was informed on the future solution found for the rabbis’ issue
through hiring three rabbis: A. Ehrenfeld for Transylvanian
regions, Rabbi Tobias – for the communities from Moldova,
and Rafael Shaffer, for Bucharest, the Southern area and
Dobrogea. The importance of the population census was again
underlined, as well as the necessity of spreading the needed
clariﬁcations regarding the needed answers, through the Jewish
Reality. There were also brought more information regarding
the documents that need to be sent to Claims Conference, with
recommendations to the communities to help the members
in their completion. The anniversary of the Zionist Congress
in Focşani was also discussed. A commission in charge with
the program and the location will be created. President Vainer
presented a short report on the Caritatea Foundation activity
and explained the funds distribution. The Regulation of the
Foundation will be changed so that its president will always be
a member of FJCR. It was decided that this year the Holocaust
commemoration day will be on October 11th.

Bereshit 3
Timişoara
The third Bereshit Shabbaton 2011
took place in Timişoara and gathered
more than 210 participants from 18
small and big cities from Romania. A 35
volunteers’ team from Timişoara worked
almost two months in collaboration with
JCC Bucharest and coordinated by Israel
Sabag, director of Joint for Romania,
in order to achieve the most important
Jewish program that took place up to
now. Luciana Friedmann, president of
the community from Timişoara, who
coordinated the team opened the program
at the Cetate. On Friday the concert of the
most remarkable cantor from Russia,
Baruch Finkelstein, brought homage
to the memory of Prime Rabbi Ernst
Neumann z.l., as well as the important
Jewish education academic program,
Bereshit. On the same occasion, Dr. Aurel
Vainer, president of FJCR, Israel Sabag,
director of Joint for Romania, Getta
Neumann, daughter of the regretted rabbi,
held speeches, and all of them evoked
his enlightening ﬁgure and remarked the
present rebirth of the Jewish community of
the city. Eng. Gheorghe Ciuhandu, mayor
of Timişoara, expressed his solidarity with
the community efforts. Lecturers arrived
from Israel: Dr. Tamar Kadar, Dr. Shmuel
Faust and Dr. Barak Cohen, who managed
to adapt their presentations language
making their materials accessible for all
the participants. The Oneg Shabbat with
240 participants took place at the Adam
Muller Guttenbrunn House, with kasher
food prepared at the ritual restaurant of
the community. On Saturday four lectures
in an alternative session took place: Dr.
Aurel Vainer, president of FJCR, Erwin
Şimşensohn, Itzhak Miron, psychologist
and Rabbi Abraham Ehrenfeld. The
Shabbat ended on the Bega shores with
an impressive Havdalah ceremony. At the
end, in the elegant hall of the Baroque
Palace, the director of Joint wished all
the participants Shanah Tova with some
Bereshit honey, a sweet symbol for a
good future year.

LEHITRAOT, Great Rabbi Menachem Hacohen!

On August 31st took place the festivity organized by
JCB with the FJCR participation, of bidding farewell
from Great Rabbi Menachem Hacohen, after the end
of 13 years of his mission in Romania. This was an
very important event started with the meeting between
Great Rabbi Menachem Hacohen with Traian Băsescu,
President of Romania, with His Holiness Daniel, the
Romanian Orthodox Church patriarch, and with His
Holiness Dr. Ioan Robu Romano-Catholic archbishop
and Bucharest mitropolite; it continued with the festivity
at the Synagogue and it was completed with the festive
dinner at the JCC Community Center in Popa Soare.
The meeting at the Synagogue gathered ministers,
representatives of the presidency, of the local and
central authorities, of several religious cults, of ethnic
minorities organizations, diplomats, between them His
Excellency Dan Ben-Eliezer, ambassador of the State
of Israel in Romania, Dr. Zvi Feine, former director of
Joint for Romania, cultural and civil society personalities,
the FJCR president and leadership, communities’
presidents, many Jews from Bucharest and their friends.
Great Rabbi’s wife, professor Dvora Hacohen, and the
oldest son, advocate Miron Hacohen, were also present.

Erwin Şimşensohn, president of JCB, opened the
reunion and led the ceremony. He described Great Rabbi
as men loving and recalled key-moments of his life –
rabbi in the Israeli army, participant in the Six Days War
in 1967, rabbi in Histadruth, in moshavim and kibbutzim,
member of the Knesset on behalf of the Labor Party,
author of many rabbinical commentaries volumes, as
he published more than 16 of those. He has been for 13
years the spiritual leader of the Jewish community from
Romania of all the generations, therefore the president
of JCB expressed his gratitude. In his speech Dr. Aurel
Vainer, president of FJCR, thanked those present for
their acceptance of the invitation to participate to such
an exceptional event, to live together during this festive
meeting the moment of bidding farewell to Great rabbi
Menachem Hacohen who served 13 years the Jewish
Community from Romania. Dr. Vainer underlined the fact
that Menachem Hacohen was never a rigid person who
focused only on the religious books and on the Torah and
Talmud study, but that he is a man of the city and of the
community, opened to life and available to teach others…
In all the places he has been, he left unforgettable traces.
President Traian Basescu sent an appreciative
message for Great Rabbi’s activity. Shimon Peres,
president of the State of Israel, addressed warm words
in a video message. His Holiness Daniel, patriarch of the
Romanian Orthodox Church, and Adrian Lemeni, state
secretary at the State Secretariat for Religious Cults,
recalled the personality of the spiritual leader of the
Romanian Jewry. Messages were also sent by: Steve
Schwager, vicepresident of Joint, A. Senderey, director
of Joint for Europe and South America. The speakers
presents at the synagogue, Israel Sabag, director of
Joint for Romania, Shalom Simchen, Israeli minister of
Industry, Commerce and Labor, Rabbi Rafael Shaffer,
Rabbi Naftali Deutsch (Habad), eng. Felix Kopelmann,
president of the community from Oradea, eng. Jose

Iacobescu, president of B’nai B’rith Romania, eng.
Tiberiu Roth, president of the Jewish community from
Braşov, and eng. Ionel Schlesinger, president of the
community from Arad, recalled their memories related
to Great Rabbi and brought a homage to his activity.
In his speech Great Rabbi Menachem Hacohen
spoke about the beginning of his mission in Romania,
about his doubts regarding his capacity to cope with this
challenge, to be the spiritual leader of the Jews from
Romania after the great rabbinical personalities, such as
I. Niemerower, Alexandru Şafran or Moses Rosen, the
exceptional relations he had with members of the Jewish
communities from Romania, with the Federation leaders,
with many collaborators, and he also expressed the
regret of leaving them all. In the same time he apologized
to his family for being too often away on Shabbat and on
holidays. At the end of the meeting, Great Rabbi received
presents from his collaborators and friends.
The festive dinner in Great Rabbi Menachem
Hacohen’s honor, hosted by JCC Bucharest and
organized by FJCR, JCB and Joint, offered other
opportunities to recall, congratulate and to offer presents.
On the occasion several persons held speeches: Dr.
Aurel Vainer, president of FJCR, Arezoo Herchel on
behalf of the Israeli Embassy, Dr. Zvi Feine, Eng. Mirela
Aşman, JCB vicepresident, eng. Baruch Tercatin, Edi
Kupferberg, chief of the Rabbinical ofﬁce, eng. Tiberiu
Roth, eng. A. Giltman, president of Iasi community, eng.
Berta Wexler, the Rabbinical ofﬁce secretary, Luciana
Friedmann, president of Timişoara community, Zvi
Haskal, on behalf of the Administration Direction. Great
Rabbi was deeply impressed by the speakers’ words and
thanked to all the participants. When the words turned
unfulﬁlling, the music continued: the children’s voices
from the Gan Eden kindergarten led by Dalia Golda, and
the culminating point, the cello, piano and voice recital
offered by Trio Moroşanu, a vibrating soul regal.
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Ne-a părăsit un om
cu un suﬂet uriaş

• Conducerea Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România anunţă, cu deo-

sebit regret, dispariţia, după o îndelungată suferinţă, a apreciatului nostru frate
GHIDU BRUCHMAIER.
Înmormântarea a avut loc în Cimitirul
Evreiesc din Bucureşti – Giurgiului.
Dumnezeu să-l odihnească!
Cu adânc
•regret
am aﬂat

de trecerea
la cele veşnice a domnului GHIDU
B R U C H M A I E R ,
GHIDEON
B
E
N
AV R A H A M
MOSHE (z.l.).
Ca fost colaborator şi coleg al domniei
sale, pot depune mărturie
despre extraordinarul caracter integru şi despre erudiţia domnului Bruchmaier. Întotdeauna
modest, adesea poate mult prea modest,
cu un sfat bun şi prompt pentru oricine i
l-a solicitat, un om muncitor şi dedicat, un
evreu mereu ataşat de comunitatea sa,
mereu ataşat de semenii săi.
Am avut privilegiul şi onoarea să îl
cunosc pe domnul Bruchmaier şi să îi
cunosc dedicaţia şi spiritul de sacriﬁciu,
precum şi imensul suﬂet evreiesc pe care
îl avea. Pentru domnul Bruchmaier, cred
că dictonul suprem în viaţă a fost cel
enunţat de Rabinul Hilel în Pirkei Avot 2:5:
“Al tifrosh min ha’tzibur” – „Nu te separa
niciodată de comunitate”. Prin tot ceea
ce a făcut în viaţa sa, prin tot ajutorul
pe care l-a dat, altruist şi cu inimă largă
tuturor celor pe care i-a întâlnit, domnul
Bruchmaier a făcut, sunt convins, imposibilă orice separare a sa de comunitatea
pe care a iubit-o.
Să-i dea Dumnezeu odihnă în cerurile
Sale eterne şi să ofere celor care l-au
cunoscut şi iubit, deopotrivă membri
şi ne-membri ai Comunităţii Evreieşti,
mângâiere pentru această iremediabilă
pierdere. Tehe nieshmato tzrura bi’tzror
ha’chaim – Fie-i suﬂetul prins etern în
buchetul vieţii!
Dumnezeu să-l odihnească!
Rabin SORIN ROSEN
Montreal, Canada

Comunitatea Evreilor din Bacău de•plânge
trecerea în neﬁinţă a celui care a

fost un deosebit colaborator GHIDALE
BRUCHMAIER Z.L., un bun cunoscător
al Torei, un erudit în iudaism, un bun
vorbitor de limba idiş şi ebraică, un om
cu un suﬂet uriaş. Bunul Dumnezeu să-l
aşeze la dreapta Lui şi să vegheze pentru
odihna suﬂetului său.
Ing. HARY VIGDAR
Preşedintele C.E. Bacău
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„TIMPUL CARE TRECE”
Când ţi se închide o uşă, ţi se deschide o fereastră. Fereastra mea s-a chemat
Victor Rusu, al doilea redactor şef al Revistei Cultului Mozaic, continuată azi de
Realitatea Evreiască. Un om pentru care scrisul era ritual oﬁciat cu aceeaşi veneraţie pentru Cuvânt, indiferent unde-l practica: în presa „centrală”, în care lucrase
înainte de a-l cunoaşte, sau în „ghetoul” fără ziduri, dar real în fapt, unde fusese
„debarcat”. Primul redactor şef al revistei, eruditul ebraist Ezra Fleischer - un Asirei
Sion, a făcut închisoare pentru convingerile sale sioniste, ﬁind ulterior profesor la
Universitatea Ebraică din Ierusalim - îi imprimase multă ştiinţă de carte iudaică,
presupunând interlocutori avizaţi. Cel de-al doilea, Victor Rusu, i-a schimbat matca.
A deschis drum marii literaturi dată de evrei „de la origini până în prezent”; scriitori
de limba idiş traduşi în română, scriitori de după Haskala, având ca instrument
limba ţărilor cărora le aparţineau, fără însă a-şi pierde evreitatea, resimţită în operă.
Revista Cultului Mozaic nu era conectată la viaţa societăţii româneşti şi atunci Victor
Rusu îşi putea permite luxul de a publica asemenea fragmente pe spaţii mari; un
fel de Lettre Internaţionale Juive, am spune azi. A făcut pârtie reportajului de la
etajele de sus ale ediﬁciului gazetăresc; reportaj scris cu trudă şi profunzime, în
care ﬁecare cuvânt adăugat, ﬁecare cuvânt şters avea menirea să-l conducă spre
expresia visată, în îndârjita luptă cu sine săpând până ce dădea de stratul freatic.
A accelerat circulaţia informaţiei dus-întors despre viaţa evreiască.
Pe atunci, nu exista internet. Veneau „la noi” reviste evreieşti din Vest şi din
America. Plecau în lume ştiri despre ce se petrecea în comunităţile evreieşti din
România. Cei mai interesaţi de revistă erau cei din fosta U.R.S.S., unde erau mulţi
ştiutori de carte evreiască, ﬁindcă revista, bilunară, avea, pe lângă paginile de
română, pagini de idiş şi ebraică. Revista era supapă de deschidere spre ceea ce
le era interzis. Critica şi istoria literară, memorialistica erau şi ele la loc de cinste.
Aşa s-a născut „Carnet”, rubrica sa permanentă despre viaţa stetl-ului natal din
Moldova de Sus, retrăiri intrate apoi între copertele de carte ale „Alef – Bet”-ului.
Avea intuiţii extrem de ﬁne când deﬁnea raportul operă-cititor, plecând de la teoria
simpatiei estetice a lui Henz Bertram. Aﬁşa o pretinsă imunitate la dezamăgire, venită din scepticism şi indulgenţă. Când a învăţat ce înseamnă gestaţie, frământare,
plăsmuire? Când s-a format în ceea ce-mi părea dualismul naturii sale: aplomb,
ironie mergând până la sarcasm, spirit critic, cozerie? Avea o pudoare în a-şi arăta
sensibilitatea, predispoziţia spre reverie. I se părea că şi-ar da garda jos dacă lear lăsa libere. Şi totuşi… Când am făcut analiza unui personaj secundar–cheie,
ceasornicarul Haim Duvid, din „Adela” de Ibrăileanu, intitulând-o cu profesia şi
numele eroului, Victor Rusu a adăugat: „sau timpul care trece”. De ce-am simţit o
împunsătură în suﬂet? Când a plecat în Israel, Şef Rabinul Rosen l-a întrebat: „Ce
să-ţi dăruiesc?” „O maşină de scris”, a venit răspunsul. O maşină de scris din care
au „ieşit” multe cărţi în limba română care-şi aşteaptă comentatorii.
În ultimii ani a „revenit” la revistă cu frânturi de jurnal din anii în care o construia.
A scrie, a exista, a dăinui. N-a greşit. Totul e să ai un sistem de certitudini care
să-ţi dea echilibru, să te bucuri de efemer şi de veşnic, de ziua care începe în faţa
hârtiei, azi, virtuale, aşteptându-ţi, cuminte, încleştarea.
IULIA DELEANU

S-a stins LIBE BURIHOVICI HAVAS,
supravieţuitoare a lagărelor din Transnistria
Rând pe rând se sting luminiţele care
mai licăresc doar pentru a transmite
ştafeta celor din generaţia a doua a
supravieţuitorilor Holocaustului.
Libe Burihovici Havas a decedat în
noaptea de 30 spre 31 iulie 2011. Ca supravieţuitoare a lagărelor transnistriene,
am cunoscut-o în urmă cu 12 ani. Venise
cu soţul său, Gyorgy Burihovici Havas,
şi el un supravieţuitor al Holocaustului,
al lagărului de la Buchenwald.
Libe Burihovici Havas a fost o ﬁinţă
ﬁravă, suferindă, măcinată de numeroase boli, dar dornică de a mărturisi
cele ce i s-au întâmplat. Începuse să-şi
aştearnă memoriile, lăsându-le în grija
preşedintelui Asociaţiei Supravieţuitorilor Holocaustului, cu rugămintea să i le
publice postum. Nădăjduia că relatările
ei despre lagărele din Transnistria, prin
care a trecut, vor putea stăvili şuvoiul
negaţionismului. Asemenea mărturii
sunt binevenite căci, de bună seamă,
mai sunt încă destui oameni care nu
cunosc faptele aşa cum s-au petrecut.

De aceea preocuparea Asociaţiei Supravieţuitorilor Holocaustului este, între
altele, aceea de a culege mărturii de
la cei care au suferit. Timpul se scurge
necontenit. Supravieţuitorii Holocaustului mor implacabil. Adevărul va trebui în
cele din urmă să învingă. Că ne place
sau nu, Holocaustul rămîne un subiect
actual, şi nu doar în România.
La 9 octombrie, în ﬁecare an, comemorăm debutul deportărilor evreilor
din Bucovina, Basarabia şi Dorohoi, în
Transnistria. Libe Burihovici Havas a
reuşit să relateze tragedia ei. Mărturiile ei nu sunt o poveste oarecare. Ea
retrăia totul.
În semn de profund respect pentru
suferinţele îndurate, a fost distinsă cu
Ordinul Naţional “Pentru Merit” în grad
de Cavaler.
Fie-i memoria binecuvântată!
Conducerea Asociaţiei Evreilor din
România Victime ale Holocaustului.
Bucureşti, 1 August 2011.

LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI

Anunţăm cu adâncă mâhnire plecarea în Lumea-De-Dincolo a
scriitorului B. Elvin z.l., critic şi istoric literar, prozator, editor, om de
teatru, fost redactor şef al prestigioasei reviste „Lettre Internationale”, şi a pianistei de primă mărime, născută la Ploieşti, stabilită în
S.U.A., Lory Wallﬁsch z.l. Membră fondatoare a Societăţii „George
Enescu” din Statele Unite, Lory Wallﬁsh a contribuit mult la promovarea muzicii enesciene, a facilitat prin acordare de burse, cariera
internaţională a multor tineri muzicieni români. În 2007, a participat,

alături de regretatul Dan Mizrahi z.l, prieten de-o viaţă, la Festivalul
„Euroiudaica” de la Sibiu. În numărul viitor – medalioane consacrate
celor două personalităţi. Dumnezeu să-i odihnească! A încetat din
viaţă şi muzicianul Johnny Răducanu, pe care specialistul american
în jazz Leonard Feather îl numea „Mr. Jazz of Romania”. Născut la
1 decembrie 1931 într-o familie cu tradiţii muzicale, interpretul de
jazz, pe numele real Răducanu Creţu, s-a stins pe 19 septembrie,
în urma unei grele suferinţe.

@@@@@@ DECESE @@@@@@ COMEMORĂRI @@@@@@
A trecut un an – o eternitate
de când dragul nostru MAURICE
ŢUPERMAN ne-a privit pentru
ultima oară, dar continuă în viaţa
noastră cu înţelepciunea sa. Îţi
mulţumim că ai existat! Rosalia
soţie, Eduard şi Liana ﬁu şi noră,
Edith şi Zigu cuscri.

ANIVERSĂRILE
ŞI COMEMORĂRILE
LUNII SEPTEMBRIE

In memoriam Victor Rusu z.l.

Cu acelaşi regret şi durere
suﬂetească, familia aminteşte
celor care au cunoscut-o pe
draga noastră BRANA (BETI)
PETRARU, că la 8 Av 5771
s-au împlinit 5 ani de când ne-a
părăsit. Fie-i amintirea binecuvântată.

În amintirea lui LORA BRUCHMAIER, multe lacrimi. Familia
Leibovici Carol, Piatra Neamţ, şi familia Vogel, Israel
Cu nestinse amintiri şi mult regret, readuc în memoria celor
care i-au cunoscut şi preţuit pe ing. FREIFELD HERMAN, decedat la 9 august 2008, şi pe soţia sa, FREIFELD MIRIAM (COCA),
decedată la 25 septembrie 2006. Cumnata, Mirela
Înhumaţi în cimitirele evreieşti din ţară: DUMITRESCU
GHEORGHE (Tulcea), GOLDBERGER FREDY (Ploieşti).

2 septembrie 1894 s-a născut în
•LaGaliţia
scriitorul JOSEPH ROTH.
La 3 septembrie 1836 a murit la Londra
•marele boxer DANIEL MENDOZA, primul
campion evreu din istoria boxului englez.
6 septembrie 1918 s-a născut
compozitorul HARRY MAIOROVICI. A
•supravieţuit
Holocaustului.
La 7 septembrie 1906 s-a stabilit în Ereţ
•Israel un tânăr emigrant din Polonia, care
va deveni unul din creatorii Statului Israel
– DAVID BEN-GURION. În mai 1948, BenGurion a prezentat la Tel Aviv Declaraţia de
Independenţă a Israelului. De-a lungul
anilor, Ben-Gurion a deţinut funcţii
importante în guvernul israelian, inclusiv
cea de prim ministru.
La 7 septembrie 1891 s-a născut la
München marele istoric HEINRICH
GRAETZ. Este autorul monumentalei Istorii
a evreilor.
La 9 septembrie 1901 s-a născut
matematicianul OSCAR KREINDLER. A
fost profesor la Institutul Politehnic din
Bucureşti.
La 9 septembrie 1936 s-a născut
la Riga şahistul MIHAIL TALL. În
1960 a devenit campion mondial,
câştigând meciul cu alt mare
campion evreu, M. Botvinnik.
La 10 septembrie 1956 a murit
scriitorul A. L. ZISSU, unul din
marii conducători ai evreilor din
România. A editat ziarul „Mântuirea”,
cotidian evreiesc de limbă română.
La 11 septembrie 1933 s-a născut
la Câmpulung Moldovenesc dr.
MIRIAM
BERCOVICI.
Este
autoarea a peste 120 de lucrări de
specialitate, publicate în ţară şi
străinătate. În 1995 a publicat
cartea Jurnal de ghetou.
La 12 septembrie 1921 s-a născut
la Lvov scriitorul STANISLAW
LEM.
La 13 septembrie 1945 s-a născut
la Bucureşti actriţa TRICY
ABRAMOVICI. Din 1969 a jucat la
Teatrul Evreiesc de Stat din
Bucureşti. În 1988 s-a stabilit în
Israel, unde şi-a continuat cariera artistică.
La 13 septembrie 1874 s-a născut la
Viena
compozitorul
ARNOLD
SCHÖNBERG.
La 14 septembrie 1882 s-a născut
reputatul lider al Comunităţii evreieşti din
România, dr. WILHELM FILDERMAN.
La 14 septembrie 1920 s-a născut în
SUA economistul LAWRENCE KLEIN,
distins cu Premiul Nobel.
La 15 septembrie 1875 s-a născut la
Botoşani biologul, scriitorul, esteticianul
H. SANIELEVICI.
La 15 septembrie 1964 a murit la
Moscova scriitorul VASILI GROSSMAN.
În timpul războiului a fost corespondent de
front.
La 16 septembrie 1856 s-a născut marele
savant MOSES GASTER. A fost membru
al Academiei Române.
La 18 septembrie 1948 s-a născut la
Bucureşti etnologul şi antropologul
ANDREI OIŞTEANU. Dintre lucrările sale
amintim: Studii şi eseuri de antropologie
culturală.
La 19 septembrie 1910 s-a născut în
Germania filosoful WERNER MARX.
La 19 septembrie 1812 a murit la
Frankfurt fondatorul celebrei dinastii
bancare MAYER AMSCHEL ROTSCHILD.
La 19 septembrie 1918 a murit la Iaşi
poetul
şi
publicistul
AVRAM
STEUERMAN-RODION.
A
realizat
numeroase traduceri din literatura
universală.
La 20 septembrie 1966 a murit scriitorul
MARCEL BRESLAŞU.
La 24 septembrie 1826 s-a născut la
Girov compozitorul AUREL GIROVEANU.
La 27 septembrie 1915 s-a născut HAIM
RIEMER, fost redactor şef al „Revistei
Cultului Mozaic”.
La 27 septembrie 1924 s-a născut la
Galaţi poeta NINA CASSIAN. A scris cu
precădere literatură pentru copii.
La 30 septembrie 1928 s-a născut la
Sighet scriitorul şi militantul politic ELIE
WIESEL. A fost distins cu Premiul Nobel
pentru pace.
SIEGFRIED WOLF
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שנה עברה ומסתיימת – שנה חדשה מתחילה .זה הרגע לעשות
חשבון נפש ,להתייחס למעשים – כך נאמר באיגרת הברכה של
יושב ראש הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה .תשע״א
הייתה שנת מאמצים לשמירת המאזן הכלכלי בניהול תקציבה
של הפדרציה בתקופה כלכלית מלאת קשיים .על אף הקשיים
האלו ,הצלחנו להבטיח לנתמכי הסעד שלנו תנאי חיים צנועים
אך מכובדים ,הרחבנו את הקבוצות של נתמכי הסעד שלנו
לאנשים שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה ,נעשו מאמצים
לשמירת הבעלות היהודית של רכוש קודש יהודי ,חגגנו את
החגים והרחבנו את החינוך היהודי .בשנה שעברה היה משקל
חשוב באזכור  71שנה מאז פוגרום דורוהוי וכן  70שנה מאז
פרעות בוקרשט ופוגרום יאסי.
בשנת תשע״א התקיימו שני ביקורים חשובים ברומניה – נשיא
מדינת ישראל מר שמעון פרס ושל ראש ממשלת ישראל מר
בנימין נתניהו .בדרך זו ,ניתנו ביטוי מחדש לנאמנותינו הכפולה
כלפי רומניה וכלפי מולדת אבותינו ,מדינת ישראל.
לקראת ראש השנה תשע״ב בשמי בתור יו״ר הפדרציה ,אני
מאחל לכם שנת בריאות והצלחה .איחולים אלו מלווים באיחולי
שנה טובה וחג שמח.

~ 

~ 
ראש השנה ,יום בו אנו עומדים בפני
השופט הנוקשה והקפדן ביותר :המצפון
שלנו.
אף על פי כן ,אנו מודים לקדוש ברוך הוא
שנתן לנו את היום הזה .בראש השנה לפני
 5772שנה ,נברא האדם הראשון .באותו יום
הוא קיבל את הפקודה הראשונה אך לא
כיבד את פקודת ה׳ ולכן נשפט ונזרק מגן
עדן .יום זה נקבע על ידי הקדוש ברוך הוא
כיום הדין בשביל כל באי עולם .כל יהודי,
לא חשוב אם הוא דתי או לא ,חי במצב
בו ניתן לשמוע את פקודת ה׳ אם ללכת
בדרכי עולם .בראש השנה ,האיזון מתחלף
– הקול של הרצון לשמוע את פקודת
ה׳ מתחזק וכל יתר הבקשות מורידות
מחשיבותן .נוצר מצב שאנו קרובים יותר
לאלוהינו שבשמיים .התוצאה – גידול מהותי
במספר המשתתפים בתפילות בבתי כנסת,
וזו המתנה הכי גדולה שאנו מקבלים ולכן
מודים שבימים אלו יש לנו את ההזדמנות
להיות קרובים לה׳.
אני מאחל לכולם שנה טובה ומאושרת,
שנה טובה בו יכתבו ויחתמו אותנו בספר
החיים.
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ציון  75שנה לפדרציית הקהילות היהודיות
שימש עילה ליוזמה שנקטה הקהילה היהודית
בקלוז׳ לארגון סימפוזיון העוסק בתולדות יהודי
העיר ובתפקידם לאורך ההסטוריה .האירוע
התקיים בתמיכתם של הפדרציית הקהילות
היהודיות והמכון ליהדות ולהסטוריה יהודית.
דר׳ משה כרמילי מאוניברסיטת באבש בוליאי
והדיקאן פרופ׳ לאדיסלאו גיאמנד נשאו
הרצאות תחת הכותרת ״דפים מתולדות יהדות
קלוז׳״ .הסימפוזיון נערך ב 27 – 26-למאי,
 2011ואליו התווספו אירועי הזיכרון אשר ציינו
 67שנים לגירוש יהודי קלוז׳ ,שהתקיימו ב29-
באותו חודש ,בבית הכנסת ע״ש המגורשים
בעיר .קהל רב השתתף בסימפוזיון ,בתוכו גם
שגריר ישראל ברומניה מר דן בן אליעזר ,יו״ר
הפדרציית הקהילות היהודיות דר׳ אאורל ויינר,
היועץ הנשיאותי מר פטר אקשטיין קובץ׳,
נציגי הקהילות היהודיות בארדאל ,פרופסורים

אונברסיטאיים וחוקרים .הנושאים שנדונו
התייחסו לתולדות הקהילה היהודית עד לשנת
 ,1918לאישי מפתח בתחומי המחקר והתרבות
בקלוז׳ ,להתפתחות מוסדות התרבות היהודיים,
לאנטישמיות בחיים האוניברסיטאים בקלוז׳
בין שתי מלחמות העולם ולשיקומה של הקהילה
לאחר השואה .כמו כן הושק הספר ״תולדות
יהדות קלוז׳״ מאת פרנציסק פאפ והוקרנו שני
סרטים תיעודיים בעלי זיקה לנושאים הנדונים:
האחד שעוסק בפסל אגון מארק לויט והשני
בסגן אלוף העולם בטניס שולחן ,פרקס פאנת.
בהזדמנות חגיגית זאת העניק יו״ר הפדרציה
של הקהילות היהודיות ברומניה את אות ״ידיד
הקהילה היהודית״ למר רומאו קוטי ,מנהל
הטלויזיה הרומנית קלוז׳ ,למר סאנדור בארדוש,
עורך ראשי של המחלקה לאמנויות ולפרופ׳
טיבורי סאבו זולטן.

״אנשי הקהילה וחברים אומרים שלום לרב הראשי מנחם הכהן״

בארגון קהילת בוקרשט ופדרציית
הקהילות היהודיות ברומניה התקיימו
ב 31-באוגוסט  2011חגיגות פרידה
מהרב הראשי ברומניה מנחם הכהן
לאחר סיום תפקידו לאחר  13שנים.
זו הייתה חגיגה מיוחדת אשר התחילה
במפגשים של הרב הראשי מנחם
הכהן עם נשיא רומניה מר טראיאן
באססקו ,עם ראשי הכמורה ברומניה,
פ.פ .דניאל ,הפטריארך ,ד״ר יוהן רובו,
ואחרים .החגיגה המשיכה עם האירוע
בבית הכנסת הגדול והסתיימה בארוחת
ערב חגיגית במרכז הקהילתי היהודי –
הג׳וינט ,רחוב פופא סוארה.
באסיפה בבית הכנסת הגדול ,השתתפו
שרים ,נציגים של הנשיאות ,נציגויות
ממשלתיות ומקומיות ,נציגי הדתות,
נציגי דיפלומטים )ביניהם שגריר ישראל
ברומניה דן בן אליאזר( ,מנהל ג׳וינט
לשעבר ד״ר צבי פיין ,אישים מעולם
התרבות ,הנהגת הפדרציה ,יו״ר קהילות
יהודיות ברומניה ,יהודים מבוקרשט
והרבה חברים .באירוע השתתפה גם
אשתו ובנו של הרב הראשי ,פרופ׳
דבורה הכהן ועורך דין ד״ר מירון
הכהן .מנחה האסיפה היה מר ארווין
שימשנסון ,יו״ר קהילת בוקרשט .הוא
דיבר על הרב הראשי כאיש אוהב
אנשים והזכיר אירועים חשובים מחייו:
רב בצה״ל ,השתתף במלחמת ששת
הימים ב ,1967-רב ההסתדרות ,רב
המושבים ,רב הקיבוצים ,וחבר כנסת
מטעם מפלגת העבודה ומחבר של 16

ספרים חשובים .הוא היה  13שנה
האיש שהדריך את קהילות רומניה
לכל הגילאים ,על כך הודה לו יו״ר
קהילת בוקרשט מקרב ליבו .בנאומו של
יו״ר הפדרציה היהודית מרומניה ,חבר
הפרלאמנט ד״ר אאורל ויינר הודה לכל
אלו שבאו לפי הזמנת הקהילה להשתתף
באירוע חשוב זה בו אנו נפרדים
מהרב הראשי שהיה בתפקיד  13שנה.
הרב הראשי לא התרכז רק בספרים
ובלימוד תורה ותלמוד ,אלא היה איש
חברה – פתוח לכל בעיה ומוכן ללמד
ולהדריך את הציבור .בכל מקום בו
ביקר ,השאיר הרב את חותמו .הנשיא
טראיאן באססקו שלח איגרת בו ביטא
את חשיבות פועלו של הרב הראשי של
רומניה.
מילים חמות ביטאו בשדר ווידיו ,נשיא
מדינת ישראל שמעון פרס .בנוסף לכך
שלחו ראש הכמורה פ.פ .דניאל ,וכמו
כן תת-שר הדתות אדריאן למני איגרות
ברכה לכבוד הרב .כל אחד בירך את
הרב הראשי .שלחו עוד ברכות – סגן
נשיא הג׳וינט סטיב שוואגר ו-א.
סנדריי ,מנהל הג׳וינט לאירופה.
נאמו בבית הכנסת מר ישראל סבג,
מנהל הג׳וינט ברומניה ,שר המסחר של
ישראל מר שלום שמחון ,הרב רפאל
שפר ,הרב נפתלי דויטש  -חב״ד ,מר
פליקס קופלמן יו״ר קהילת אורדיה ,מר
ז׳וזה יקובסקו יו״ר בני ברית רומניה,
מר טיבריו רוט יו״ר קהילת ברשוב ,מר
יונל שלזינגר יו״ר הקהילה ארד – כולם

דיברו שבחים על הרב הראשי מנחם
הכהן.
בברכה שלו דיבר הרב הראשי מנחם
הכהן על תחילת תפקידו ברומניה
והספקות שהיו לו בתחילת דרכו כי
חשש שלא יוכל לעמוד במקום בו
שירתו רבנים כמו הרב הראשי נמרובר,
הרב הראשי אלכסנדר שפרן או הרב
משה רוזן ,ולקשור קשרים מצויינים
כמו שהיו להם עם הקהילה היהודית
ברומניה ,עם הנהגת הפדרציה ,וכל
משתפי הפעולה עם הקהילה .הוא הביע
את צערו שהוא צריך להיפרד מקהילה
זו ,בה בילה כל כך הרבה שבתות
וחגים .בסוף האירוע קיבל הרב הראשי
מתנות שונות מכל משתפי הפעולה ומכל
חבריו.

~ 

בארגון הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה ,קהילת בוקרשט והג׳וינט,
ארגנו ארוחה חגיגית לכבוד הרב
הראשי מנחם הכהן .זו הייתה הזדמנות
להביע דברים שטרם דיברו עליהם,
לברך ולמסור מתנות נוספות לרב.
דיברו בהזדמנות זו ד״ר אאורל ויינר,
יו״ר הפדרציה ,הגברת אראזו הרשל
בשם שגרירות ישראל ,ד״ר צבי פיין,
מהנדסת מירלה השמן סגנית יו״ר
קהילת בוקרשט ,מהנדס ברוך טרקטין,
אדי קופרברג ראש הלשכה הרבנית,

מהנדס טיבריו רוט ,מהנדס א .גילטמן
יו״ר קהילת יאסי ,מהנדס ברטה קסלר
מהרבנות ,לוצ׳יאנה פרידמן יו״ר קהילת
טימישוארה ,וצבי חזקל מהקהילה.
הרב הראשי התרשם מאוד מכל הנאמר
והודה לכל המשתתפים באירוע זה.
כאשר סיימו דבר ,שרו מקהלת הילדים
מ״גן עדן״ )מנהלת המקהלה דליה גולדה(
ושיא הערב היה קונצרט של ״שלישיית
מורושיאנו״.
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ZAI FREIL|H!
Fii vesel!
O pagină de arta şi de
meseria divertismentului

Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA

Cum se apropie Anul Nou evreiesc, m-am decis că trebuie să urmez toate sfaturile
cu care ne bombardează televiziunile şi ziarele ca să ne păstrăm sănătatea. Zis şi
făcut:
Se spune că în toate zilele trebuie să
mâncăm un măr pentru ﬁer şi o banană
pentru potasiu. De asemenea, o portocală
pentru vitamina C, o jumătate de pepene
galben pentru a îmbunătăţi digestia şi să
bem o cană de ceai verde, fără zahăr,
pentru a preveni diabetul!
În toate zilele trebuie să bei doi litri
de apă (şi apoi să petreci un timp triplu
într-un anumit loc, faţă de timpul pe care
ţi l-a luat ca să bei)
În toate zilele trebuie să mănânci Activia sau iaurt, pentru a avea “L. Cassei
Defensis”, care nu ştie nimeni ce este,
dar se pare că, dacă nu bei un iaurt şi
jumătate în ﬁecare zi, începi să vezi lumea în alb-negru în loc de color.
În ﬁecare zi o aspirină, pentru a preveni infarctul, şi un pahar de vin negru,
pentru acelaşi lucru. Şi un altul de vin alb,
pentru sistemul nervos. Şi unul de bere,
pe care deja nu-mi mai amintesc pentru
ce era. Dar dacă le bei pe toate odată,
nu te mai preocupă şi probabil nici nu te
mai interesează.
În toate zilele trebuie să mănânci ﬁbre.
Multe, foarte multe ﬁbre.
Trebuie să faci între 4-6 feluri zilnic,
uşoare, fără sa uiţi să mesteci de 100 de
ori ﬁecare înghiţitură.
Făcând un mic calcul, doar pentru a
mânca tot ce ţi s-a prescris, respectând
şi modul în care trebuie să mesteci, îţi ia
cam 5 ore!
Ah, după ﬁecare mâncare, trebuie să
te speli pe dinţi, adică: după Activia şi
ﬁbre, dinţii... după banană, dinţii... după
măr, dinţii... şi asta, dacă ai dinţi, fără să
uiţi să foloseşti ﬁrul dentar şi masajul gingiilor cu nişte periuţe speciale, inventate
de curând.
Dacă dormi 8 ore şi lucrezi alte 8, plus
cele 5 pe care le folosim pentru mâncare,
fac 21. Îţi rămân 3, în care, întotdeauna se
poate întâmpla ceva imprevizibil.
După statistici, privim trei ore zilnic de
televizor. Ei bine, deja nu se mai poate,
pentru că în ﬁecare zi trebuie să mergi pe
jos cel puţin o jumătate de oră (adică să te
întorci după 15 minute, că altfel… după o

jumătate de oră, se face o oră de mers).
Şi trebuie să-ţi păstrezi prieteniile,
pentru că sunt ca plantele: trebuie udate
zilnic…
Pe lângă asta. trebuie să ﬁi bine informat. Aşa că… cel puţin două ziare şi
anumite articole de revistă citite, pentru a
compara informaţia. Iar informaţia trebuie
veriﬁcată şi de diferitele telejurnale.
Ah! Să nu uit… trebuie să faci sex
zilnic, dar fără să ajungi să ﬁe ca o rutină:
trebuie să ﬁi inventiv, creator, să renovezi
seducţia!!!
De asemenea, trebuie să-ţi faci timp
pentru curăţenie, pentru spălat rufe, vase,
şi nu mai zic dacă ai şi câine. Eventual
copii...
Cam asta! După socotelile mele, îmi
ies cam 29 de ore zilnic…
Asta însemnând să faci mai multe
lucruri deodată (sic!), ca de exemplu: să
faci duş cu apă rece şi cu gura deschisă;
aşa bei cei doi litri de apă.
În timp ce ieşi din baie cu periuţa
de dinţi în gură, fă amor în picioare, cu
perechea ta, care în treacăt se uită la TV
şi comentează, în timp ce tu mături. Ţi-a
rămas o mână liberă?
Cheama-ţi la telefon prietenii. Şi
părinţii! Bea vinul (după ce îţi chemi părinţii va ﬁ nevoie).
Iaurtul cu măr ţi-l poate da perechea
ta, în timp ce îşi mănâncă banana cu
Activia şi mâine schimbaţi!
Cel puţin… pentru că sunteţi deja
adult, nu mai trebuie să luaţi obligatoriul
Danonino Extra Calcio în ﬁecare zi.
Şi acum închei, pentru că între iaurt,
jumatatea de pepene, berea, primul litru
de apă şi a treia mâncare de ﬁbră din zi,
deja nu ştiu ce să mai fac, dar am nevoie
de acel loc unde se spune că şi Napoleon
mergea singur!
Uuufaa!!! Iar dacă îţi mai rămân două
minute, sună-ţi prietenii şi recomandă-le
să citească ”Realitatea Evreiască”, pentru
ca şi ei să ﬁe sănătoşi!
OCTAVIAN SAVA
& internetul să trăiască!

Salată de pui

Gastronomica

Se poate prepara şi din resturile unei
fripturi sau de carne din supă.
Ingrediente: trei linguri ulei de măsline,
două linguri zeamă de lămâie, două linguri usturoi proaspăt feliat, două linguriţe
oregano, o linguriţă şi jumătate chimion,
trei ceşti de carne de pui tăiată bucăţele,
o cană fasole neagră ﬁartă, o cană boabe
de porumb din conservă, o roşie feliată,
două linguri pătrunjel proaspăt mărunţit,

opt foi de salată, opt ceşti de varză tăiată
mărunt.
Preparare: Se amestecă uleiul, zeama
de lămâie, oregano, usturoiul şi chimionul.
Separat, se amestecă bine carnea de pui,
fasolea, roşiile, porumbul şi pătrunjelul,
apoi se pun în sosul pregătit. Amestecul
de pui şi varză se aşează pe feliile de salată. Se lasă în frigider câteva ore înainte
de a ﬁ servită. (E.G.)

– Dar evazioniştii ﬁscali?
– Probabil n-au loc de noi.

INTEGRAME IUDAICE
Adunări

Nume (foto)

Dedesubt

Aptă

În plus!

În brad!

de COSMIN MIUŢE

În subiect!

Simona
Sora

În lichide!

Scăpare

Ursuz
În lemn!
Prenume
(foto)

Prepoziţie

Subiect
În boia!!

Din sticlă!

Şerban
Huidu!

În petale!
În retur!
A se aşeza

Există
Din ﬁer!

În ﬁlm!
A sublinia

Străduţă

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, NORMAN MANEA
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REBUS – Sărbători evreieşti
ORIZONTAL: 1) Direcţie oblică – Sărbătoarea corturilor şi a colibelor 2) Ziua în care se judecă
în ceruri faptele oamenilor.Se sună din Şofar pentru a-i reaminti omului că se apropie Ziua Judecăţii 3) Care rămâne veşnic acelaşi, care nu se schimbă 4) Populaţie care trăieşte pe Coasta de
Fildeş - Acumulare de lichid seros în spaţiile intercelulare; cel mai adesea la plămâni 5) Operaţia
prin care se împreunează două piese metalice cu ajutorul niturilor 6) Theodor Pallady – Comunitatea europeană – Iulia Deleanu 7) Care are dragoste de oameni, care simte compasiune faţă de
suferinţele lor – Jumătate de voce 8) Coapsă, şold, la animal – Zi de post în amintirea asediului
Ierusalimului de către Babilon (primul cuvânt).
VERTICAL: 1) Sclipitor, strălucit 2) Ziua Iertării şi cea mai sfântă, cu post total şi rugăciune
3) Nu a reuşit (precum pacea cu Israel) – Maia Morgenstern 4) Sărbătoarea care celebrează
victoria monoteismului asupra păgânismului; tradiţia vorbeşte de o minune 5) O parte din sabie –
Localitate din Germania vestită prin fabricarea de vase gospodăreşti 6) Om de serviciu care stătea
la uşă 7) Se găsesc la temperaturi mari, fără a ﬁ ﬁerbinţi (aşa pot ﬁ unele produse de patiserie,
unele prietenii, unele veşti) – Vainer Aurel 8) Organizaţie internaţională – Industria optică română
9) Carte sfântă cuprinzând compilări de comentarii privind mozaismul.
BRENNER ARTHUR
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Drumul
spre teatru

M rož ek ş i „E migr anţ ii”

Las pe altă dată tentaţia
de a vă vorbi despre geniul
artistic (deopotrivă original,
lucid analitic şi vizionar) al
lui Slavomir Mrožek. Mă limitez la a vă
recomanda capodopera dramaturgului. O
piesă mult diferită de registrul şocant, grotesc şi absurd care a fascinat (pe urmele
lui Witkiewicz şi ale lui Gombrowicz, apoi
ale lui Ionesco şi Beckett) artiştii polonezi
(inclusiv pe Mrožek la începuturi!).
E vorba de o dramă realistă (dar cât
de bogată în idei, trimiteri şi subtexte!). E
vorba de „Emigranţii” (prezentată la noi
în premieră absolută la Oradea, apoi la
Teatrul Mic, Teatrul de Comedie etc. şi
jucată acum pe Calea Călăraşilor nr. 55,
unde îşi are sediul „La Scena”).
...Suntem undeva în Occidentul înﬂoritor din anii ’70. Ne aﬂăm, vai, în preajma
Anului Nou în subsolul plin de ţevi al unui
bloc în care urechea e izbită de sunetele
evacuării apei şi dejecţiilor de tot felul.
Locatarii acestui alt „azil de noapte” sunt
doi bărbaţi. Unul este un intelectual, fugit
din ţara sa, probabil din motive politice
(cum s-a întâmplat şi cu Mrožek după
ce, protestând faţă de invadarea Cehoslovaciei, şi-a părăsit ţara şi s-a stabilit
deﬁnitiv în Vest).
Celălalt este un om neinstruit, de extracţie rurală, cu mentalitate ţărănească
şi reﬂexe „primare”. A venit aici pentru a
aduna o sumă care să-i permită să asigure alor săi un minimum de trai civilizat.
Vieţuieşte ca vai de lume. Şi descoperă
cu oroare că „cele mai ieftine conserve”
pe care le cumpărase erau unele... pentru
câini. Gândul îi este doar la întoarcerea
acasă – mereu amânată însă, deoarece
teancul de bani pe care a reuşit să-i
strângă îi pare mereu insuﬁcient. Nu are
nici o caliﬁcare şi execută munci ﬁzice
dintre cele mai grele; fără a ﬁ conştient
că zgomotele şi vibraţiile unor utilaje de
săpat, perforat, concasat etc., la care
lucrează, au şi început să-i ruineze grav
sistemul nervos.
Coexistenţa celor doi e bazată pe
interese diferite. Omul simplu se bucură
de o chirie mai mică şi mici ciupeli din
ceaiul, zahărul, vodca „vecinului”. Celălalt a simţit nevoia de a avea alături pe
cineva aﬂat în aceeaşi situaţie cu el – şi
poate nu întâmplător un conaţional dintr-o
condiţie socială inferioară. Îşi observă şi
îşi studiază atent partenerul. Îl tolerează. Uneori, îl manipulează. În cele din
urmă, „îl luminează”. Îl face să devină

conştient de riscul iluziilor
şi de preţul provizoratului
mereu prelungit. Dar eroul
acesta lucid nu scapă nici
el de apăsarea tristeţii şi
de sentimentul eşecului.
Căci însingurarea şi izolarea într-un alt spaţiu decât cel al ţării şi al
istoriei ţării tale, ca şi despărţirea de limba
natală şi smulgerea din „rădăcini” atârnă
greu în cumpănă. Căci, aşa cum spunea
Isaiah Berlin, libertatea nu are valoare
fără condiţii adecvate de a te folosi de
ea. Modelul teoretic despre revolta faţă
de constrângere şi nedreptate, despre
datoria şi demnitatea alegerii sfârşeşte
prin a părea, nu o dată, discutabil şi
inconsistent.
Şi iată cum, dincolo de dialogul deschis, „Emigranţii” dezvăluie o meditaţie
despre contradicţiile drumului lui „a avea”,
şi totodată despre diﬁcultăţile despărţirii
de „demonul istoriei” şi capcanele (morale
şi spirituale) ale sistemelor social-politice
toatalitare.
Am redescoperit cu mult interes „Emigranţii” în remarcabilul spectacol susţinut
de tinerii Lari Giorgescu şi Silvian Vâlcu
(în scenograﬁa lui Vladimir Turturică). O
montare emoţionantă prin trăirile care
adesea trec rampa şi prin răscolitoarele
ei semniﬁcaţii. O montare cuceritoare prin
subtilul balans între cuvânt şi acţiuni ﬁzice, între banalitatea gesturilor cotidiene,
umor negru şi lirism, între controversă
şi salvatoare conciliere fraternă, între
adevăruri elementare şi neaşteptatele
paradoxuri ale vieţii şi ale experimentării
libertăţii.
Cum am mai spus deja, marea revelaţie a spectacolului este faptul că piesa
lui Mrožek, din 1974, pare scrisă azi şi
pare scrisă şi pentru mâine. Aceasta,
chiar dacă formele, direcţiile şi motivaţiile
migraţiei din estul în vestul Europei s-au
schimbat şi „instalatorul polonez” a ajuns
simbolul spaimei germanilor şi francezilor
de forţa de muncă (prea) ieftină. Chiar
dacă pe prima pagină a ziarelor sunt
migranţi din Afganistan sau, mai ales,
refugiaţii şi înecaţii africani şi asiatici din
apele Siciliei şi Marsiliei. Şi chiar dacă,
după căderea Zidului Berlinului, nu puţini
intelectuali şi-au arogat merite întru rezistenţă pe care nu le-au avut, s-au erijat în
procurori şi au devenit apoi colaboratori
necondiţionaţi ai puterii.
NATALIA STANCU

Patria, acolo unde îţi merge bine?

De ce nu pot copiii englezilor să înveţe
englezeşte, dacă norvegienii reuşesc să
înveţe norvegiana, francezii – franceza,
arabii - araba, evreii - ebraica, se întreba
cu obidă Higgins, profesorul de engleză
din My Fair Lady.
Tot aşa, după circul recent cu eliminarea voită a două rânduri din imnul naţional, nu poţi să nu te minunezi de ce nu
izbutesc românii să-şi înveţe imnul, dacă
americanii şi francezii îl cântă fără nici o
greutate pe al lor, şi o fac cu mândrie şi
plăcere.
De fapt, aici e buba! La mândrie şi
plăcere. De 4 Iulie, americanii încing grătarele şi nu se sﬁesc să îşi cânte imnul,
fără să ﬁe nevoie să le dea cineva tonul
sau să îi îndemne cineva. Trebuie însă să
recunoaştem că dacă ţi-ai ﬁ invitat vecinii
la o petrecere de 23 August sau dacă azi
i-ai chema de 1 Decembrie, oamenii te-ar
privi chiorâş şi, în cele mai multe cazuri,
ţi-ar spune că ar veni cu plăcere, dar se
duc la ţară să îşi vadă soacra. Nu se poate
să nu te întrebi de ce e aşa mare diferenţă
între 1 Decembrie, pe de o parte, şi 4 Iulie
sau 14 Iulie, pe de alta. Parafrazându-l
pe Higgins, de ce francezii ştiu să cânte
La Marseillaise fără să le suﬂe careva
cuvintele, iar noi avem nevoie să ne dea
cineva tonul, ca la cor?
Diferenţa vine din faptul că, timp de
jumătate de secol, tot ceea ce ţinea de
drapel, imn şi patriotism a fost demonetizat de propaganda oﬁcială. Ziua Naţională era sărbătorită prin muncă, roşul de
pe drapel simboliza sângele vărsat de
muncitori, la deﬁlare trebuia ca portretul
tovarăşului să ﬁe în proporţie de trei la
unu faţă de al tovarăşei, totul era aranjat,
dictat şi fals, nici o manifestare autentică
şi spontană a patriotismului nu îşi mai
avea nicăieri locul, acest sentiment ﬁind
astfel ridiculizat. În aceste condiţii, de ce
să ne mai mirăm astăzi că puţini mai sunt
în stare să cânte Deşteaptă-te, române
şi că e nevoie de un Marcel Pavel ca să
suﬂe unui stadion cuvintele imnului, iar
suﬂeurul îşi permite să modiﬁce textul cu
de la sine putere?
Insultător în întâmplarea cu imnul
este faptul că Marcel Pavel a socotit mai
cuminte să sară peste versul „Triumfător
în lupte, un nume de Traian!”, ca să nu se
interpreteze politic! Explicaţia sﬁdătoare
că respectarea textului oﬁcial ar ﬁ putut
ﬁ interpretată politic, mă duce cu gândul
la „Toamna patriarhului”, a lui Garcia
Marquez, unde dictatorul pune să fie
retrase toate cărţile în care este vorba

Gândul
scris

despre ceva roşu, ca să
îşi ferească poporul de comunism. Aşa
că, din librării au dispărut Scuﬁţa Roşie,
„Roşu şi Negru” şi alte asemenea.
O astfel de apucătură dictatorială faţă
de imnul naţional ar trebui pedepsită mai
sever decât însăşi amintita omisiune care,
fără această premeditare, ar ﬁ putut ﬁ
trecută în rândul gafelor. Astfel de erori,
involuntare însă, s-au întâmplat şi la
case mai mari, dacă ne gândim că recent
cântăreaţa Cyndi Lauper a încurcat versurile imnului naţional american, pe care
îl interpreta live, la semiﬁnalele turneului
US Open. Diferenţa este însă că, în loc
de explicaţii politice, ea şi-a cerut scuze,
spunând că a fost emoţionată.
Dacă mergem pe ideea că reacţia
publică şi cea oﬁcială faţă de omiterea
voluntară a două versuri din imn este
disproporţionată, îi invit respectuos pe cei
care gândesc aşa să strângă semnăturile
necesare pentru a trece prin Parlament
o nouă lege, prin care să se stabilească
schimbarea automată a imnului naţional,
ori de câte ori în el apare numele unuia
dintre conducătorii ţării!
După căderea dictaturii în România,
nu este suﬁcient că a fost schimbat imnul
de stat. Este necesar ca Imnul naţional
şi Ziua Naţională să îşi regăsească locul
ﬁresc în inimile românilor, să ﬁe împământenită ideea că nu e deloc ridicol să ﬁi patriot şi că între patriotism şi atitudinea de
respingere sau aprobare faţă de un lider
de moment al ţării nu este nici o legătură.
Aş mai aminti că dictonul latin ubi
bene, ibi patria (unde îţi merge bine, acolo
îţi este patria) a fost transformat, în secolul
al XVIII-lea, în ubi panis, ibi patria, adică
patria este acolo unde ai pâine.
Alţii au parafrazat dictonul de mai sus,
spunând ibi bene, ubi patria, adică îţi e
bine acolo unde îţi este ţara. Ce anume
se înţelege prin bine, pâine, după cum
spunea americanul Crèvecœur, în 1782,
sau libertatate, cum era în cazul celor care
aﬁrmau ubi libertas ibi patria, rămâne de
discutat. Eu, unul, aş spune că patria nu
e nici acolo unde îţi merge bine, nici acolo unde îţi găseşti libertatea. Este acolo
unde, dacă nu ai pâine şi libertate, te baţi
să le obţii.
În nici un caz nu te mulţumeşti cu circul
de a vedea imnul schimbat ca să nu se
interpreteze politic un vers sau altul! Dar
asta se va putea numai atunci când englezii vor învăţa englezeşte şi unii români
- să îşi preţuiască imnul!
ALEXANDRU MARINESCU

Un iscusit scotocitor al istoriei literare
Există cărţi care
Realitatea trec, uneori, insuﬁcient
cărţii
remarcate şi receptate. E nedrept şi, întrucât critica îşi are (sau
ar trebui să îşi aibă)
morala ei, suntem obligaţi să revenim asupra
lor, în încercarea de a
le valoriﬁca mai bine
conţinutul.
Este şi cazul cărţii
istoricului literar Arnold Helman, intitulată modest Glose de literatură şi genul
enigmistic. Ea conţine mai mult decât
nişte simple glose, ﬁind alcătuită din şase
studii solide şi un crochiu de note răzleţe,
toate de maxim interes pentru oricine
este pasionat de „mica istorie” a literaturii
române şi de genul, atât de popular, ieri
ca şi azi, al enigmisticii. Eminent profesor
de română, Arnold Helman a fost şi este
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în continuare, atât la Bucureşti, cât şi
la Tel Aviv, un iscusit gazetar literar, cu
gust pentru curiozităţile culturale şi cu o
evidentă pasiune a cercetării
literare. Toate studiile din volum se citesc cu interes şi, ﬁind scrise alert, inteligent şi cu
un discret umor, captivează de
la primul până la ultimul rând.
Privit, câteodată, ca o Cenuşăreasă a literaturii „serioase”, genul enigmistic a exercitat în realitate o influenţă
mult mai mare decât se crede
asupra literaturii propriu-zise.
Cartea lui Arnold Helman,
fără să ﬁe o istorie exhaustivă a fenomenului, schiţează
armătura lui teoretică şi istorico-literară
esenţială.
De un particular interes sunt studiile
Glose la opera sadoveniană şi genul
enigmistic şi, respectiv, Banul Mărăcine şi
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strămoşul lui Pierre Ronsard. Ele ne oferă
nu numai două perspective complet noi
asupra operei lui Sadoveanu şi, respectiv, asupra chestiunii originilor
marelui poet francez Pierre
Ronsard, ci ne dezvăluie
impresionantul arsenal analitic de care dispune Arnold
Helman. Iar rezultatul este pe
măsură: cine crede că, după
zeci de studii şi monograﬁi, s-a
spus totul despre Sadoveanu
sau despre clasicul francez,
este invitat călduros să citească această carte, spre a
se convinge că unui istoric
literar autentic îi este de ajuns
un ﬁr, spre a accede la o nouă
dimensiune a operei.
Extrem de interesante (şi de pline de
informaţii noi) sunt textele intitulate Scriitori în travesti şi, respectiv, Note răzleţe.
Arnold Helman este sensibil la aspectele

Corectură: MIHAELA OBERSCHI
Fotoreporter: SANDU CÂLŢIA
Traducători:
Ebraică: SARIT BLONDER
Ing. B. TERCATIN (Israel)
Engleză: SANDA LEPOIEV
Relaţii, administrator: MIHAIL TUNSOIU
Telefon: 021-314.96.90
Contabil: MIHAELA ZADOINA

DTP: GABRIEL IONESCU (0726-221191)
COSMIN MIUŢE
Tiparul: SC SIMPLU PRINT SRL
GHEŢA ROBERT (0743-027955)

Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul ﬁecărui text aparţine autorului. Redacţia nu împărtăşeşte în mod obligatoriu punctele de vedere exprimate în articolele
semnate de colaboratori. Redacţia nu primeşte spre publicare decât articole scrise cu diacritice.

obscure ale literaturii, pe care le iluminează cu acribie ﬁlologică şi cu inteligenţă
analitică. „Mica istorie” nu îl interesează în
sine, ca o colecţie de anecdote cu scriitori,
ci ca o poartă de acces către semniﬁcaţiile
ascunse ale textului literar.
În ﬁne, aş aminti dimensiunea comparatistică a viziunii lui Arnold Helman.
Fenomenul enigmistic este unul care
transcende graniţele unei culturi, ﬁind
un fenomen universal. Trimiterile către
literatura europeană şi asociaţiile pe care
le face istoricul literar, cu mână sigură,
creionează dialectica românesc-universal
în conﬁgurarea unui gen enigmistic în
cultura noastră.
O carte excelentă.
RĂZVAN VONCU
* Arnold Helman – Glose de literatură
şi genul enigmistic, Editura Paco, Bucureşti, 2007.
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