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Cancelarul ANGELA MERkEL: 

“este datoria noastră naţională 
şi civică să luptăm împotriva 

antisemitismului”
Peste 5000 de persoane au participat 

în ziua de 14 septembrie a.c. la un miting 
consacrat combaterii antisemitismului în 
lume. Acţiunea s-a desfăşurat la Berlin, 
lângă Poarta Brandenburg, în apropiere 
de Monumentul Holocaustului şi a avut loc 
cu prilejul organizării, pentru prima dată 
în istorie, a unei reuniuni a Congresului 
Mondial Evreiesc (CME) în Germania. A 
fost, aşa cum a declarat Ronald Lauder, 
preşedintele CME, un omagiu adus de-
mocraţiei din Germania care a ştiut să 
depăşească moştenirea trecutului. 

La demonstraţia organizată de Consi-
liul Central al Evreilor din Germania s-au 
alăturat preşedintele statului, Joachim 
Gauck, şi cancelarul Angela Merkel, 
alături de primarul Berlinului, de înalţi re-
prezentanţi ai clerului, ai tuturor partidelor 
politice, aproape toţi membrii guvernului 

german, lideri ai diferitelor organizaţii ale 
societăţii civile.

Cancelarul Angela Merkel a fost prin-
cipalul vorbitor, un fapt ieşit din comun, 
deoarece ea nu participă de obicei la 
demonstraţii publice. Dar Merkel a luat 
întotdeauna poziţie împotriva antisemitis-
mului şi s-a declarat un prieten al Israe-
lului, iniţiind şedinţe comune cu guvernul 
israelian, la Ierusalim. În discursul rostit, 
ea a condamnat cu tărie manifestările 
antiisraeliene izbucnite în numeroase 
ţări europene în timpul războiului israe-
liano- palestinian din Gaza. Cancelarul 
a subliniat că “Germania va face tot ce 
îi stă în puteri pentru a lupta împotriva 
antisemitismului. Oricine îi atacă pe evrei, 
a spus ea, atacă întreaga Germanie.

EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 13)

Sunetul şofarului  
se răspândeşte  

deasupra Ierusalimului 
de Roş Haşana,  

la începutul lui 5775
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agenda deputatului şi preşedintelui F.C.e.R.
Preşedintele F.C.E.R. şi deputatul dr. 

Aurel Vainer a fructificat vacanţa parla-
mentară pentru o mai intensă implicare în 
viaţa comunitară din ţară şi Capitală: • pe-
riplul în comunităţi din Moldova; • reinau-
gurarea Sinagogii din Tulcea; • întâlnirea 
de solidaritate cu Israelul, organizată de 
JCC Bucureşti; • contribuţia la Festivalul 
„ProEtnica”, Sighişoara; • implicarea în 
suita de manifestări culturale „Femeia în 
iudaism”, din cadrul Zilelor Europene ale 
Culturii Iudaice la Bucureşti; • primirea mi-
nistrului israelian al infrastructurii, energiei 
şi apelor, ministru al cooperării regionale, 
Silvan Shalom, care a vizitat România. Pe 
plan extern a participat la: • inaugurarea 
Centrului Comunitar Evreiesc şi a Sinago-
gii din Banja Luka – Bosnia Herţegovina; 
• reuniunea Consiliului de Conducere al 
AMIR. Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a 
luat atitudine faţă de: • declaraţia premie-
rului Victor Ponta referitoare la comparaţia 
între rezultatele celor două mandate de 
preşedinte ale lui Traian Băsescu cu rezul-
tatele din perioada nazistă; • manifestări 
ale mişcării legionare în România. Domnia 
sa a fost prezent în media românească 
şi israeliană: TV Vrancea, revista socio-
culturală „Sinteza” din Cluj, Kol Israel prin 
mesajul de Roş Haşana 5775. Cu prilejul 
comemorării la ICR Tel Aviv a 70 de ani 
de la deportările evreilor din Ardealul de 
Nord în lagăre ale morţii din Europa Cen-
trală, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a 
transmis un mesaj în care a sintetizat prin-
cipalele acţiuni din România în memoria 
victimelor Holocaustului din această zonă 
a ţării, organizate de F.C.E.R. şi Institutul 
„Wiesel”, în colaborare cu autorităţi locale. 
La redeschiderea sesiunii parlamentare, 
deputatul F.C.E.R. a participat atât la 
lucrările în plen cât şi la cele ale Comi-
siei de Politică Economică, Reformă şi 
Privatizare. Din agenda de preocupări 
în perspectivă spicuim: • Zilele „Mihail 
Sebastian” la Brăila; • Premiul anual şi 
Medalia „Dr. Alexandru Şafran”; • Ziua de 
comemorare a Holocaustului în România; 
• lucrările conducerii Fundaţiei „Caritatea” 
la Bucureşti; • contacte ministeriale pentru 
clarificarea de probleme vizând fie Fun-
daţia „Caritatea”, fie TES, sau acţiuni de 
colaborare între România şi Israel.

• C.E. Bacău a fost primul popas din 
periplul moldav, însoţit fiind de directorul 
CAPI, ing. Rudy Marcovici, şi Rabinul 
Rafael Shaffer. Împreună cu conducerea 
locală, oaspeţii au participat la o reuniune 
în care s-au dezbătut şi s-au luat decizii 
pentru relocarea Comunităţii, a Sinagogii 
şi a Muzeului „Dr. Alexandru Şafran”. De 
asemenea, au fost evaluate mijloacele de 
repunere în circuit a Sinagogii Cerealiştilor 
din Bacău, monument istoric şi arhitecto-
nic important pentru evreii români şi cei 
originari din România, aflaţi în Israel şi 
alte ţări ale lumii. S-a hotărât identificarea 
de noi posibilităţi pentru instalarea în alt 
local a sediului comunitar şi a Sinagogii în 
condiţiile dezafectării totale a construcţiei 
existente. Urmează să fie derulate acţiuni 
pentru punerea în vânzare a localului şi 
a terenului aferent în funcţie de estimări 
tehnice. În vederea relocării sediului co-
munitar urmează să se iniţieze un dialog 
cu conducerea executivă a Fundaţiei 
„Caritatea” pentru cumpărarea localului, 
aflat în proprietatea Fundaţiei, neutilizat 
de mulţi ani.

• La C.E. Dorohoi, delegaţia a vizitat, 
împreună cu preşedintele Comunităţii, 
prof. Isidor Iancu, Sinagoga „Beit Solo-
mon”, unde se efectuează lucrări pentru 
înfiinţarea în incintă a Muzeului de istorie 
a evreilor din Moldova de Nord, pe baza 
fondurilor alocate de Secretariatul de Stat 
pentru Culte. Lucrările urmează să fie în-
cheiate la 1 noiembrie a.c. A fost discutată 
problema foarte dificilă a adoptării concep-
tului muzeistic şi a identificării posibilită-
ţilor de realizare practică, necesitând un 
interval de timp cuprins între 9 şi 12 luni. 

• Următoarea oprire a fost la C.E. 
Botoşani, unde în sala plină până la refuz 
a Centrului Intercomunitar, care funcţio-
nează ca o antenă a Centrului Comunitar  
Evreiesc Bucureşti, distingându-se prin 

variate şi eficiente activităţi coordonate 
de soţii Frenkel, a avut loc un schimb 
de opinii cu conducerea şi membrii co-
munităţii, dar şi cu invitaţi neevrei. În 
public – reprezentanţi ai primarului din 
Municipiul Botoşani, Ovidiu Portariuc, 
şi primarul oraşului Ştefăneşti, Ştefănel 
Rusu. În semn de gratitudine pentru 
sprijinul neprecupeţit acordat comunităţii 
evreieşti botoşănene, unui grup de cinci 
personalităţi locale i-a fost decernată, din 
partea conducerii F.C.E.R., Medalia de 
Onoare „Prieten al Comunităţii Evreieşti 
din România”. Oaspeţii au vizitat cimitirul 
evreiesc din Botoşani, constatând foar-
te buna îngrijire şi întreţinere, datorate 
preşedintelui Comunităţii, Iosif David, şi 
colaboratorilor lui.

• Un pelerinaj a avut loc la cimitirul 
evreiesc din Ştefăneşti şi s-au făcut ru-
găciuni la ştibale – căsuţa lui Ştefăneşter 
Rebe, Matitiahu Friedman z.l. În cimitirul 
vechi, Rabinul Rafael Shaffer a identificat 
o piatră tombală de mare vechime, care, 
aidoma altor pietre tombale datând din 
aceeaşi perioadă, atestă faptul că primii 
evrei veniţi în Moldova s-au aşezat la 
Ştefăneşti.

• Împreună cu conducerea C.E. Iaşi, 
delegaţia F.C.E.R., căreia i s-a alăturat 
directorul Joint pentru România şi Bosnia 
Herţegovina, Israel Sabag, a vizitat şan-
tierele de la Sinagoga Mare şi Sinagoga 
Merarilor. Au fost propuse îmbunătăţiri ale 
ritmului lucrărilor şi s-au discutat posibi-
lităţi concrete de finanţare a lor. În acest 
sens, directorul Israel Sabag, s-a angajat 
să susţină cheltuieli însemnate din totalul 
celor necesare încheierii lucrărilor la cele 
două sinagogi. Există premise ca reinau-
gurările să aibă loc la sfârşitul anului 2015. 

• Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. 
a coordonat acţiunea de reinaugurare 
a Templului Israelit din Tulcea, inclusiv 
unele amenajări de ultimă oră. Domnia sa 
a mulţumit primarului Municipiului Tulcea, 
Constantin Hogea, pentru sprijinul excep-
ţional acordat pe tot parcursul lucrărilor de 
restaurare a Templului. Cu acelaşi prilej, a 
fost lansată noua carte a scriitorului isra-
elian originar din Tulcea, Carol Feldman, 
„Romanul unui evreu”. Evenimentul este 
relatat pe larg în numărul curent al R.E.

• Participarea la reuniunea, organizată 
de Centrul Comunitar Evreiesc Bucu-
reşti, de solidaritate cu lupta Israelului în 
confruntările militare recente din Gaza; 
contribuţia la Festivalul „ProEtnica” de la 
Sighişoara, organizată de Oficiul F.C.E.R. 
pentru Cultură, Artă, Ştiinţă, unde presta-
ţia reprezentanţilor comunităţii evreieşti a 
fost foarte bine apreciată; susţinerea de 
acţiuni culturale sub egida „Zilelor Euro-
pene ale Culturii Iudaice”, respectiv, mo-
derarea matineului de duminică consacrat 
unor personalităţi feminine evreieşti din 
România afirmate cu succes în literatură, 
muzică, pictură şi cuvântarea la vernisajul 
expoziţiei „Pictoriţe evreice din România” 
– au fost alte activităţi din această perioa-
dă ale preşedintelui şi deputatului F.C.E.R. 

• În onoarea ministrului israelian al in-
frastructurii, energiei şi apelor, Silvan Sha-
lom, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a 
oferit o cină festivă, la care au participat 
E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Isra-
elului în România, membrii Comitetului 
Director al Federaţiei, preşedintele B’nai 
B’rith România. Din partea oficialităţilor 
române au luat parte ministrul Afacerilor 
Externe, Titus Corlăţean, şi ministrul de-
legat pentru Învăţământul Superior, Cer-
cetare ştiinţifică şi Dezvoltare tehnologică 
Mihnea Costoiu. În timpul cinei s-a dat 
citire mesajului de prietenie şi colaborare 
adresat participanţilor de viceprim-mi-
nistrul Liviu Dragnea. De asemenea, a 
avut loc un schimb de informaţii despre 
evreii din România, ieri şi astăzi, precum 
şi despre actualitatea israeliană.

• Împreună cu directorul Joint pentru 
România şi Bosnia Herţegovina, Israel 
Sabag, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. 
a participat la inaugurarea, în prezenţa 
preşedintelui Republicii Srpska, Milorad 
Dodik, a Centrului Comunitar Evreiesc 
la Banja Luka  

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

„ne doare enorm să auzim o paralelă 
între regimul nazist şi aceşti ani  

de democraţie românească”
Opinia Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.) privind recen-

tele declaraţii ale premierului Victor Ponta, candidat al Partidului Social Democrat 
la alegerile prezidenţiale din 2014.

In numele conducerii F.C.E.R şi în 
calitatea de deputat în Parlamentul Ro-
mâniei, preşedintele Aurel Vainer a expri-
mat, într-un comunicat de presă preluat 
de numeroase mijloace de informare, 
„totala surprindere” provocată de decla-
raţia prim-ministrului Victor Ponta care, în 
esenţă, „compară perioada de 10 ani de 
mandat a preşedintelui Traian Băsescu 
cu perioada groaznică de dominaţie a 
nazismului şi acoliţilor săi în Germania şi 
în alte state europene”. 

„Ca reprezentant la vârf al populaţiei 
evreieşti din România, cu activitate de 
aproape 10 ani în Parlamentul României, 
trăitor şi cunoscător îndeaproape a istoriei 
ţării noastre, după un parcurs al vieţii de 
8 decenii, nu pot accepta ideea de a se 
compara o perioadă post-decembristă cu 
ceea ce a reprezentat puterea nazistă în 
lume”, se arată în document, care subli-
niază, în continuare: „Imi pun întrebarea: 
oare aceşti 10 ani la care se face referi-
re, perioada de mandat a preşedintelui 
Tra ian Băsescu, de viaţă nemijlocită în 
România contemporană, poate să fie 
similară cu viaţa într-o societate de tip dic-
tatorial, nazist, de atât de tristă amintire?

Pentru noi, evreii din România, Ho-
locaustul nu a fost numai o pagină de 
istorie cu multă, multă suferinţă, dar mai 
ales o sursă de învăţătură pentru evitarea 

repetărilor în istorie. Cu atât mai mult, 
este o realitate evidentă că în perioada 
menţionată a funcţionat şi funcţionează 
democraţia, instituţiile parlamentare”.

In final, în numele Comitetului Director 
al F.C.E.R., dr. Aurel Vainer a exprimat 
„profunda noastră dezamăgire şi convin-
gerea fermă că această afirmaţie este o 
greşeală de neacceptat. Ne doare enorm 
să auzim o paralelă între regimul nazist şi 
aceşti ani de democraţie românească, cu 
toate lipsurile, cu toate bunele şi mai puţin 
bunele ei. Oricât de grea şi de dură ar fi 
bătălia politică, nu putem accepta şi nu 
putem crede că un lider politic de astăzi 
poate face astfel de afirmaţii. Folosesc 
şi acest prilej pentru a reaminti spusele 
marelui om politic român, Iuliu Maniu: «Nu 
am duşmani politici, ci doar adversari po-
litici». Acest lucru este cu atât mai valabil 
astăzi, într-o conjunctură politică interna-
ţională extrem de complexă şi delicată. 

Cea mai importantă garanţie pentru 
o Românie care să poată prospera mai 
departe, în pace şi siguranţă naţională, o 
reprezintă prezenţa ţării noastre astăzi, 
ca membru deplin al Uniunii Europene 
şi NATO”.

Comunicatul, emis în 9.09.2014, este 
semnat de Comitetul Director al F.C.E.R. 
şi de preşedintele Federaţiei, dr. Aurel 
Vainer, deputat.

Shimon Peres şi Papa Francisc  
au discutat o propunere de combatere 

a extremismului prin religie 

Scrisoare de mulţumire  
a preşedintelui 

Israelului
Preşedintele nou ales al Israelului, 

Reuven Rivlin, a mulţumit preşedintelui 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, pentru feli-
citările trimise cu prilejul alegerii lui în 
această funcţie.

Dragă domnule Vainer,
Primiţi, vă rog, mulţumirile mele 

sincere pentru cuvintele amabile de 
felicitare cu prilejul alegerii mele ca 
preşedinte al Statului Israel.

Ca preşedinte al Statului Israel, nu 
voi precupeţi nici un efort pentru a întări 
legăturile frăţeşti dintre noi şi comunităţi-
le evreieşti din lume şi pentru a promova 
pacea în regiune.

Cu cea mai înaltă consideraţie,
REUVEN (RUVI) RIVLIN

„Avem nevoie de o Organizaţie a Re-
ligiilor Unite”, i-a propus Papei Francisc 
fostul preşedinte al Israelului, Shimon 
Peres, aflat într-o vizită la Vatican, la 
începutul lunii septembrie, informează 
serviciul de presă al Sfântului Scaun.

Întrunirea a durat 45 de minute, inter-
val în care Shimon Peres a explicat că 
ONU nu are forţa predicilor pronunţate 
de Papa Francisc, care adună o jumătate 
de milion de oameni în Piaţa Sf. Petru.

„Avem nevoie de o autoritate morală 
incontestabilă care să afirme că Dumne-
zeu nu doreşte aşa ceva şi interzice” un 
comportament precum cel al teroriştilor, 
care ucid în numele credinţei lor, a sub-
liniat fostul preşedinte al Israelului, citat 
de Catholic News Service (http://www.
catholicherald.co.uk).

„Cei care împuşcă azi cei mai mulţi 

oameni spun că o fac în numele lui Dum-
nezeu”, a mai spus Peres.

Fostul preşedinte al Israelului nu a 
oferit presei detalii despre cum ar putea 
fi înfiinţată noua organizaţie, iar Papa 
Francisc nu s-a angajat şi nu a luat nici 
o decizie, dar purtătorul de cuvânt al 
Vaticanului, Federico Lombardi, a afirmat 
că la Vatican există departamente care se 
ocupă de probleme legate de pace şi de 
dialogul inter-religios. (A.M.)

ministrul israelian al infrastructurii, 
energiei şi apelor Silvan Shalom,  

s-a întâlnit cu liderii F.C.e.R.
Aflat în vizită de lucru la Bucureşti, mi-

nistrul israelian al infrastructurii, energiei 
şi apelor, ministru al cooperării regionale, 
Silvan Shalom, s-a întâlnit cu membri ai gu-

vernului României, cu care a avut „discuţii 
productive şi fructuoase”, după cum le-a 
caracterizat înaltul oaspete, care a luat cina 
cu liderii F.C.E.R. (Continuare în pag. 15) 

(Continuare în pag. 23) 
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La noi în ţară, majoritatea comu-
nităţilor au marcat evenimentul pe 14 
septembrie, Ziua Europeană a Culturii 
Iudaice fiind un instrument pentru pro-
movarea în cercuri cât mai largi a rolului 
şi contribuţiei femeilor evreice în cultură. 
În plus, în comunităţi s-a organizat Ziua 
porţilor deschise la sinagogi, publicul 
având posibilitatea să cunoască tradiţiile 
şi obiceiurile religioase iudaice.

Cella Serghi şi Sorana  
Gurian - în oglindă

La Bucureşti, în organizarea Depar-
tamentului de Cultură, Artă şi Ştiinţă al 
F.C.E.R. (dr. ing Jose Blum, Sybil Benun, 
Robert Schorr), cu sprijinul CEB şi al 
JCC, au avut loc numeroase manifestări. 
Astfel, la Centrul cultural comunitar s-a 
desfăşurat un interesant simpozion care, 
sub titlul generic “Femeia în iudaism”, a 
cuprins trei prelegeri: “Scriitoare impor-
tante în literatură română” – conf. univ. 
dr. Camelia Crăciun; “Pictoriţe celebre 
din România” – critic de artă Valentina 
Iancu; şi “Nume mari în domeniul muzicii” 
– pianist şi muzicolog Lena Vieru Conta. 
Moderat de dr. Aurel Vainer, preşedin-
tele F.C.E.R., simpozionul a dat prilejul 
cunoaşterii vieţii şi operei unor mari in-
telectuale evreice – scriitoare, pictoriţe, 
compozitoare, pianiste –, dezvăluindu-se 
numeroase aspecte necunoscute din 
viaţa şi opera lor. Aşa cum a arătat la 
deschidere dr. ing. José Blum, programul 
dedicat acestei zile a mai cuprins şi un 
concert de muzică klezmer la Sinagoga 
Mare, o expoziţie a pictoriţelor evreice la 
Muzeul de Istorie a Evreilor şi spectacolul 
“Yentl”, după I. B. Singer, prezentat de 
trupa de la TES. Dr. ing. José Blum a 
mulţumit tuturor celor care au contribuit la 
buna desfăşurare a acestei zile, respectiv 
colegilor de la Departament, directorului 

Muzeului de Istorie a Evreilor, Carmen Di-
mitriu, fotoreporterilor Alexandru Câlţia şi 
L. Silberman. Despre importanţa femeilor 
evreice de-alungul istoriei, începând cu 
rolul lor de soţii ale profeţilor, a vorbit câ-
teva cuvinte moderatorul, care a remarcat 
prezenţa în rândul publicului a numeroase 
personalităţi din lumea culturală, precum 
şi a ambasadorului şi vice-ambasadorului 
Statului Israel, E.S.Dan Ben-Eliezer şi  
Shelly  Hagler Livne.

Dr. Camelia Crăciun a ales să prezinte 
două scriitoare care figurează mai puţin în 
dezbaterile legate de literatura evreiască 
din România: Cella Serghi şi Sorana Gurian. 

Cea de-a doua scriitoare a reintrat în 
circuitul literar, prin publicarea la Hasefer 
a cărţii “Zilele nu se întorc niciodată”. În 
ceea ce o priveşte pe Cella Serghi, scrii-
toare cunoscută şi apreciată, ea nu a fost 
niciodată implicată în lumea evreiască şi 
romanele ei nu se desfăşoară în mediul 
evreiesc. Vorbitoarea a comparat condi-
ţiile în care au trăit cele două scriitoare – 
Cella Serghi, într-o familie foarte săracă, 
situaţie pe care s-a străduit să o ascundă 
în faţa prietenilor ei şi care a fost deter-

minantă în alegerile ei privind cariera şi 
căsătoria; Sorana Gurian, basarabeancă 
dintr-o familie bogată, cu o educaţie foarte 
îngrijită, a cărei principală preocupare a 
fost starea ei de sănătate, acest aspect 
reflectându-se şi în scrierile ei. Ambele 
au frecventat cenaclul „Sburătorul” şi au 
fost apreciate de Eugen Lovinescu, dar 
scrierile Soranei Gurian au apărut prea 
târziu, prin 1945, în perioada  impunerii 
realismului socialist, când operele litera-
re ale generaţiei ei au fost criticate dur, 
iar scriitorii daţi uitării. Sorana Gurian a 
şi plecat din ţară, a publicat în Franţa 
şi cărţile ei nu au fost traduse în limba 
română. Ea merită să fie republicată şi 
apreciată la valoarea ei reală, ceea ce a 
şi făcut Editura „Hasefer”, a apreciat dr. 
Camelia Crăciun.

A fi femeie, evreică  
şi pictoriţă – o adevărată 

provocare
Valentina Iancu,  critic de artă, curator 

la Muzeul Naţional de Artă al României, a 
reliefat importanţa mişcării feministe din 

sec. al XIX-lea pentru accesul treptat al 
femeilor la educaţie, fapt care a dus, în 
sec. al XX-lea, la apariţia femeilor- artist. 
Ea a evidenţiat faptul că artistele evreice 
aveau de înfruntat o dublă prejudecată – 
aceea de a fi femei într-o lume dominată 
de bărbaţi, de neîncredere în valoarea 
artei feminine, şi izbucnirile de antisemi-
tism din ce în ce mai frecvente în epocă. 
Printre personalităţile al căror destin a fost 
readus în prim-plan se numără Margareta 
Sterian şi Lola Schmeirer Roth, formate 
în Vest, unde apăruse un învăţământ par-
ticular de artă pentru femei. În perioada 
interbelică, ambele luptă pentru accesul în 
expoziţii şi drepturile de expunere a feme-
ilor-artist. Evocarea a continuat cu modul 
în care Holocaustul le afectează pe cele 
două pictoriţe, destinul determinând evo-
luţii diferite. Margareta Sterian rămâne în 
spaţiul artei româneşti, subiectele iudaice 
devenind un lait-motiv al creaţiilor sale, în 
timp ce Lola Roth pleacă în SUA, afirmân-
du-se peste ocean şi bucurându-se de o 
deschidere internaţională. Valentina Iancu 
a analizat şi modul în care identitatea 
evreiască se reflectă simbolic, direct sau 
indirect, în operele pictoriţelor evreice.

Un şirag de artiste
Lena Vieru Conta, crescută într-o 

familie de muzicieni  şi care şi-a conti-
nuat şi după maturitate viaţa în mediul 
muzical, a avut bucuria şi norocul să 
cunoască un adevărat şirag de femei 
implicate în muzică - pianiste,  compo-
zitoare, profesoare de muzică, acompa-
niatoare, coregrafe sau, pur şi simplu, 
soţii de muzicieni, care şi-au sprijinit 
soţii în carieră. Înşiruirea a început cu 
marea pianistă Clara Haskill şi cariera ei 
sinuoasă, a continuat cu marele pedagog 
Ludmila Popişteanu Levensohn, Miriam 
Marbe, Hilda Jerea, Suzana Szoreny şi 
Erna Negreanu, toate prezentate atât în 
calitatea lor de artiste cât şi individuali-
tăţi, plasate în mediu şi epocă. Vivace, 
Lena Vieru Conta a ştiut să le apropie 
de public, dând impresia că toţi – şi per-
soanele evocate şi ascultătorii – aparţin 
unei mari familii.

Moment muzical 
La finalul dezbaterilor, două tinere 

muziciene, adolescente, au făcut o ade-
vărată demonstraţie de talent precoce, 
încântând auditoriul cu un repertoriu 
de piese variate – pianista Daria Ioana 
Tudor şi Izabela Gher, la violoncel. Mo-
mentul muzical a fost organizat de Iancu 
Ţucărman.

EVA GALAMBOS
DIANA MEDAN

1) “Brouillon de culture” este o emisiune transmisă 
săptămânal de Radio Judaica din Bruxelles

„YentL”, Cea PLInĂ De ÎntReBĂRI 
Simptomatic, TES a ales să prezinte „Yentl” pentru Ziua Europeană a Culturii Iu-

daice. Piesa, după o proză de Bashevis Singer, pune în discuţie o temă care vizează 
mai mult decât emanciparea femeii, deschisă în secolul XIX şi continuată până azi. 
„Yentl” atinge una din componentele de bază ale mozaismului ortodox: prin natura ei 
biologică, o femeie nu poate fi rabin. Eroina încearcă să rupă acest comandament. 
Nu doar fiindcă este atrasă de studiul religiei mozaice, încurajată chiar de tatăl ei, 
rabin cu mintea luminată, şi nici fiindcă spune Kadiş pentru el. Există situaţii în care, 
dacă părintele decedat n-are urmaşi pe linie masculină, fiica poate cere şi obţine dis-
pensă rabinică să spună Kadiş. Ca să poată urma ieşiva, Yentl  încearcă să renunţe 
la identitatea ei feminină. Reuşeşte? Luptă să-şi reprime iubirea pentru colegul şi 
prietenul ei de ieşiva, Avigdor, dar dragostea îşi croieşte stranii drumuri… Regizorul 
Erwin Şimşensohn a fost nominalizat la premiile UNITER iar interpreta principală, 
Alexandra Fasolă, a fost distinsă cu Premiul UNITER, 2013.  (I.D.) 

“Brouillon de culture” 1) la Zilele europene ale Culturii Iudaice 

Pentru 
prima dată

Cu ocazia sărbătoririi „Zilelor Euro-
pene ale Culturii Iudaice”,14 septembrie 
2014, comunitatea din Tulcea a organizat, 
pentru prima dată acest eveniment în 
Templul Israelit din Tulcea, recent reinau-
gurat. În program au figurat următoarele: 
vizitarea Muzeului istoriei evreilor din 
Tulcea, prezentarea filmului: „Evoluţia 
lucrărilor de reparaţii la Templu, în peri-
oada 2010-2014” şi vizionarea pe DVD 
a evoluţiei formaţiilor artistice din cadrul 
Comunităţii Evreilor din Bucureşti (corul 
şi formaţia „Klezmer”).

A fost prezent şi prefectul judeţului 
Tulcea.

Ing. FAIMBLAT SOLOMON
preşedinte

tulcea

Porţi deschise  
la templul 

memorial  
al Deportaţilor

Duminică,14 septembrie, cu prilejul Zi-
lelor Europene ale Culturii Iudaice, Tem-
plul Memorial al Martirilor Deportaţi şi-a 
deschis porţile pentru clujenii dornici să 
viziteze acest lăcaş de cult. Spre bucuria 
gazdelor, pragul templului a fost trecut de 
un număr considerabil de persoane care 
au ascultat cu interes explicaţiile privitoa-
re la istoria comunităţii şi a templului şi 
au privit cu atenţie expoziţia de ilustrate 
şi documente vechi, cu referire la viaţa 
evreiască a Clujului, alcătuită de Andrei 
Klein, din colecţia proprie.

Robert Schwartz, preşedintele Co-
munităţii, şi  Andrea Ghiţă, membră a 
Comitetului de conducere, au constatat 
cu satisfacţie că momentul întâlnirii cu 
clujenii a fost şi un prilej de a-i evoca pe 
evreii (mulţi dintre ei trecuţi la cele veşni-
ce) – prieteni, vecini şi cunoştinţe – care 
au marcat existenţa oaspeţilor de azi ai 
sinagogii.  

Vizitatorii au fost invitaţi să revină cu 
prilejul sărbătorii de Hanuka, cunoscută 
şi apreciată de populaţia Clujului. (G.A.)

Cluj

Bucureşti
De aproape 20 de ani, în primele duminici ale lunii septembrie se marchează 

Zilele Europene ale Culturii Iudaice. Iniţiat în 1996 de Loja „Hirschler” a B’nai B’rith 
din Strasbourg, evenimentul s-a extins. Astăzi, la diferitele manifestări participă o 
serie de instituţii evreieşti şi neevreieşti. În acest an, Zilele Europene ale Culturii 
Iudaice s-au desfăşurat în 31 de ţări europene: Austria, Belgia, Bosnia-Herţegovina, 
Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Marea Britanie, Mitrovi-
ţa (Kosovo), Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, 
Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria. În fiecare an, organizatorii (Asociaţia 
Europeană pentru Prezervarea şi Promovarea Culturii Evreieşti, Consiliul European 
al Comunităţilor Evreieşti, B’nai B’rith Europa  şi Reţeaua Cartierelor Evreieşti din 
Spania) aleg câte o tematică. Anul acesta a fost ales subiectul “Femeia în iudaism”.

Întâlnire  
de duminică la Sinagogă

Razele soarelui se strecurau, blânde, prin ferestrele 
mari ale frumoasei Sinagogi înalte din Botoşani, unde 
s-au marcat Zilele Europene ale Culturii Iudaice.

Preşedintele comunităţii, prof. David Iosif, a adresat 
un bun-venit celor prezenţi la Şil. O zi dedicată culturii 
iudaice este un bun prilej de a aminti rolul unor persona-
lităţi marcante în dezvoltarea vieţii artistice şi ştiinţifice. 
Au fost evocate nume sonore din trecutul şi prezentul 
teatrului evreiesc: Sidy Thal şi Maia Morgenstern, din 
sfera artelor plastice sau din domeniul ştiinţei. Discuţiile 
interactive au fost purtate într-o atmosferă destinsă. 
Ne-am bucurat de prezenţa domnului Zelinger, de la 
C.E. Dorohoi, şi a lui Romy Cohn, din Israel, originar 
din Botoşani. Agreabila întâlnire a luat sfârşit cu urări 
de bine, de prosperitate şi împliniri în Noul An.

BEATRISA FINkEL

ample manifestări culturale
Comunitatea Evreilor din Sibiu a marcat, pe 14 septembrie, Zilele 

Europene ale Culturii Iudaice. Astfel, la Sinagoga din Sibiu, deschisă 
tuturor vizitatorilor, între orele 12-19, a fost organizată în antecameră o 
expoziţie cu vânzare cuprinzând publicaţii ale Editurii Hasefer şi revistei 
“Realitatea Evreiască”, panouri cu istoricul comunintăţii, un pliant cu 
lucrările pictoriţei Vera Marcu şi un profil Henry Selbing – fondator al 
orchestrei simfonice din Sibiu şi dirijorul ei timp de 30 ani, ambii foşti 
enoriaşi ai comunităţii sibiene, pliante cu manifestări culturale organizate 
în Sinagogă.

La solicitarea Comitetului de Cultură al municipiului, s-a convenit ca 
în cadrul manifestărilor referitoare la Zilele Arhitecturii Sibiu, Sinagoga, 
monument istoric şi cu o arhitectură deosebită, să fie inclusă în vizítele 
specialiştilor.

Numeroşii vizitatori, interesul faţă de exponate,faţă de cărţi şi ziare, 
au încununat o activitate bine organizată, la al cărei succes au contribuit 
Nadia Badrus, Rebeka Deutsch, Baruch Ana, Petres Ilona şi semnatarul 
acestei informări.

Ing. OTTO DEUTSCH 
preşedintele C.E. Sibiu

Botoşani Sibiu
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Reinaugurare cu participarea 
a sute de tulceni

În dimineaţa zilei de 22 august, Tem-
plul israelit a fost arhiplin, evocând un 
trecut în care la Tulcea funcţionau toate  
sinagogile, care se umpleau de marile 
sărbători.  Acum, alături de enoriaşii evrei 
din localitate, din Bucureşti şi  din Israel 
(au fost de faţă israelieni proveniţi din 
Tulcea dar nu numai), au luat loc români şi 
reprezentanţi ai minorităţilor din localitate. 

Reinaugurarea sinagogii a început cu 
două momente solemne – dezvelirea a 
două plăci în care au fost trecute numele 
celor care s-au străduit să ducă la bun 
sfârşit readucerea în viaţă a templului 
vechi de aproape 135 de ani, precum şi 
ale realizatorilor efectivi ai reabilitării. Ea 
a fost urmată de fixarea de către rabinul 
Rafael Shaffer a mezuzei la intrarea în 
sinagogă, domnia-sa rostind binecuvân-
tarea pentru casa nouă.

Deschizând ceremoniile, prof. Solo-
mon Faimblat, preşedintele Comunităţii, 
a mulţumit tuturor celor care au contribuit 
la refacerea sinagogii – Guvernul Româ-
niei, F.C.E.R., Joint, fundaţia „Caritatea”, 
Primăria Tulcea şi numeroşi sponsori.El a 
arătat că de acum înainte viaţa spirituală 
iudaică va reînvia, aici vor fi ţinute rugă-
ciunile, toate sărbătorile mari, sinagoga 
devenind, prin existenţa muzeului, dar 
şi prin organizarea unor evenimente, un 
adevărat centru cultural, urmând să fie 
invitate şi alte minorităţi din oraş.

Momentul reinaugurării sinagogii este 
o zi mare pentru Tulcea dar şi pentru 
România, şi-a început cuvântarea preşe-
dintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Acest 
lăcaş de cult a fost construit în 1880, din 
contribuţia celor 1600 de evrei câţi numă-
ra atunci comunitatea. Ea a purtat numele 
de Templul Coral sau Templul Israelit din 
Tulcea şi aşa va fi cunoscut de acum 
înainte. Vorbitorul a 
salutat prezenţa unor 
prieteni ai evreilor 
tulceni, precum şi a 
scriitorului şi actorului 
româno-israelian Ca-
rol Feldman, originar 
din Tulcea, a d-nei  
Eliza Leibovici, din 
Franţa, ai cărei părinţi 
au fost tulceni. Dr. 
Aurel Vainer a mul-
ţumit celor care s-au 
implicat direct în or-

ganizarea acestei ceremonii – Janina Ilie, 
Silvian Horn şi Silviu Vexler.

”Un moment istoric”
Redarea clădirii sinagogii pentru co-

munitatea evreilor reprezintă un moment 
istoric, a apreciat, dr. ing. Constantin 
Hogea, primarul oraşului Tulcea. Este 
un moment important deoarece reprezită 
materializarea unor eforturi începute în 
urmă cu patru ani la care au pus umărul 
dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., 
Carol Feldman, cetăţean de onoare al 
Tulcei, Solomon Faimblat, preşedintele 
C.E. Tulcea, constructorii, proiectanţii, 
sponsorii. Este  important deoarece se 
inaugurează o Casă a Domnului unde 
va exista şi un muzeu al istoriei evreilor 
din Tulcea, ei făcând parte din societa-
tea multietnică a oraşului, unde trăiesc 
14 minorităţi. Convieţuirea majorităţii cu 
minorităţile în acest loc dă un semnal de 
linişte, respect reciproc şi un exemplu 
de bună practică în Europa. Vorbitorul a 
declarat că este mândru de calitatea lui 
de primar al comunităţii multietnice tulce-
ne. Primăria, a mai spus el, va fi alături 
de comunitatea evreiască, despre care 
se ştie că a avut o mare contribuţie la 
dezvoltarea oraşului. Aşa cum am spus, 

evenimentul este un semnal de respect şi 
linişte, al convingerii că Dumnezeu este 
unul singur pentru toţi, căruia ne rugăm în 
toate limbile să ne aibă în pază, a menţi-
onat Constantin Hogea.

PS Visarion, episcopul ortodox de 
Tulcea, a apreciat că evenimentul este 
un prilej de bucurie, drept care transmite 
şi în numele Patriarhului Daniel sincere 
felicitări pentru inaugurarea Templului şi 
a muzeului. Ambele reflectă valoarea cul-
tului evreiesc care trăieşte aici în spiritul 
păcii şi respectului reciproc.

Simion Lucian Eduard, prefectul de 
Tulcea, şi-a exprimat bucuria că parti-
cipă la acest eveniment. Restaurarea 
Templului este o realizare importantă 
care va înfrumuseţa oraşul, fiind un loc 
potrivit pentru pace interioară şi reflecţie. 
Este o valoare respectată de toţi locuitorii 
din Tulcea, oraş unde se promovează 
multiculturalismul. Vorbitorul a mulţumit 
comunităţii evreieşti pentru contribuţia ei 
în dezvoltarea oraşului.

Evreii din Tulcea au fost  
un vehicol al modernizării

Victor Opaschi, secretar de stat, re-
prezentându-l pe premierul Victor Ponta, 
a subiniat rolul evreilor în acest oraş, 
apreciind că ei au constituit un vehicol 
al modernizării. El a vorbit despre cola-
borarea excelentă pe care a avut-o de-a 
lungul timpului cu comunitatea evreiască 

din România şi cu marile personalităţi 
evreieşti, atât de la noi cât şi din străinăta-
te. Domnia-sa a arătat că dr. Aurel Vainer 
s-a preocupat de refacerea patrimoniului 
evreiesc din România. Guvernul român 
acordă o atenţie specială comunităţii 
evreieşti, refacerii sinagogilor, pentru care 
prevede sume importante. De asemenea, 
consolidarea relaţiilor dintre România şi 
Israel se face cu ajutorul comunităţii evre-
ieşti originare din România, a subliniat 
vorbitorul.

Vasile Strat, vicepreşedintele Consiliu-
lui judeţean, a felicitat, în numele preşe-
dintelui Consiliului judeţean, comunitatea 
evreiască şi a remarcat că, deşi nu este 
mare, este capabilă de fapte mari iar locu-
itorii oraşului sunt conştienţi de valoarea 
pe care o aduc. Templul Israelit este sin-
gura sinagogă în picioare din Dobrogea 
iar, „reabilitarea unei clădiri de patrimoniu 
aduce un plus de valoare judeţului nostru 
şi demonstrează, încă o dată, faptul că 
suntem conştienţi de valorile noastre şi 
suntem capabili să evidenţiem una dintre 
caracteristicile definitorii pentru Nordul 
Dobrogei: multiculturalitatea acestui com-
plex etnic “, a spus vorbitorul.

Silviu Vexler, consilierul preşedintelui 
F.C.E.R., a transmis mesajul viceprim-
ministrului Liviu Dragnea. Reinaugurarea 

sinagogii din Tulcea este un semn al 
contribuţiei etniei evreieşti la dezvoltarea 
acestui oraş, se arată în mesaj, în care se 
subliniază că, spre bucuria lui, guvernul 
României a contribuit la refacerea acestei 
sinagogi-muzeu.

Refi Ergun, consilier de cult al Mufti-
atului Cultului Musulman din România, a 
transmis salutul Muftiului Murat Iusuf. Ca 
răspuns, preşedintele F.C.E.R. a scos în 
evidenţă excelentele relaţii dintre cele 
două culte. Actorul şi scriitorul Carol Feld-
man a prezentat pe scurt istoria evreilor 
din Tulcea şi eforturile făcute pentru refa-
cerea sinagogii,  opinând că “trei oameni 
de acţiune şi onestitate” au contribuit la 
susţinerea proiectului de reconstrucţie a 
sinagogii: preşedintele Vainer, primarul  
C. Hogea şi prof. Solomon Faimblat. În 
numele Joint, directorul pentru România, 
Bosnia şi Herţegovina, Israel Sabag, a 
prezentat importanţa sinagogii pentru 
viaţa evreiască, mulţumind preşedintelui 
F.C.E.R., preşedintelui Comunităţii evre-
ieşti din Tulcea şi fundaţiei “Caritatea”, 
directorului său general, S. Izsak,  pen-
tru sprijinul acordat. El şi-a manifestat 
dorinţa ca sinagoga să fie plină de viaţă 
şi a promis sprijinul Joint-ului. D-na Eliza 
Leibovici, din Marsilia, membră BB din 
Franţa, a povestit despre demersurile ei 
pentru a obţine sprijin în refacerea sina-
gogii. Ing. José Iacobescu, preşedintele 
BB România, a spus că loja noastră, 
precum şi BB Europa şi BB International  
sunt alături de cei care susţin promovarea 
culturii evreieşti.

La festivităţi au mai luat parte dr. ing. 
José Blum, şeful Direcţiei de cultură, artă 
şi ştiinţă, Attila Gulyas, directorul DASM, 
ing. Rudi Marcovici, directorul CAPI, cel 
care a răspuns de executarea lucrărilor.

Este important  
să avem visători

Dr. Aurel Vainer a mulţumit şi preşedin-
ţilor comunităţilor din Focşani, Constanţa 
şi Lugoj, care s-au alăturat evenimentului.

În încheiere, a urmat o ceremonie reli-
gioasă, prim-cantorul Iosif Adler intonând 
psalmul lui David pentru inaugurarea  
unei case noi. În cuvântul său, rabinul 
Rafael Shaffer a arătat că regele David 
nu a pus piatra de temelie a Templului din 
Ierusalim, dar l-a visat. În context, rabinul 
Shaffer a vorbit despre importanţa visului. 
”Mă bucur că între noi avem visători, dar 
bucuria cea mare este că visul a devenit 
o realitate şi că s-a împlint”, a spus el şi 
a binecuvântat pe toţi participanţii, dorin-
du-le să-şi vadă visele împlinite. Au fost 
apoi rostite rugăciunile pentru România 
şi Statul Israel.

Program muzical  
evreiesc, românesc  

şi al minorităţilor tulcene
În după amiaza aceleiaşi zile, tulcenii 

au avut prilejul să participle, în frumoasa 
şi moderna sală a teatrului “Jean Bart”, la 
un program artistic dedicat reinaugurării 
Templului Israelit. Cunoscute melodii idiş 
şi israeliene au fost interpretate de Bucha-
rest Klezmer Band şi de corul “Hazamir”, 
ambele – formaţii artistice ale C.E.B. şi 
ale JCC Bucureşti. Deşi formaţiuni tinere, 
înfiinţate abia cu un an în urmă din iniţia-
tiva conducerii Comunităţii Bucureşti, sub 
directa îndrumare a lui Silvian Horn, dirijor 
Bogdan Lifşin, ambele au un nivel artistic 
ridicat şi soliste remarcabile, (Carmen 
Ioviţu, Geni Brenda şi Arabela Neazi).
Aplauzele îndelungate ale publicului au 
răsplătit talentul şi pregătirea celor două 
formaţii bucureştene.

Seara, după un Kabalat Şabat emoţio-
nant la templu, condus de Carol Feldman, 
care l-a dedicat părinţilor decedaţi, la re-
staurantul hotelului “Delta”, unde rabinul 
Rafael Shaffer a rostit binecuvântările de 
Oneg Şabat, ansamblul tulcean “Baladele 
Deltei” a prezentat un program muzical 
românesc şi din cântecele minorităţilor.De 
menţionat că prezentatorul programului 
a fost însuşi primarul oraşului Tulcea, 
ansamblul artistic aparţinând Primăriei.
El a ţinut să menţioneze relaţiile exce-
lente care există între cele 14 minorităţi 
din oraş.

Un început de muzeu
Rugăciunea de sâmbătă dimineaţa a 

fost urmată de inaugurarea Muzeului de 
Istorie a Evreilor din Dobrogea de Nord si-
tuat la balconul templului. În deschiderea 
evenimentului, dr. Janina Ilie, managerul 
de proiect, a arătat că intenţia F.C.E.R. 
este ca în fiecare sinagogă care se re-
deschide să se organizeze muzee sau 
puncte muzeistice din spaţiul geografic 
în care vor funcţiona. Actuala expoziţie 
se numeşte „Hai” (viaţă, în ebraică) şi 
cuprinde fotografii originale şi exponate 
recuperate de preşedintele Solomon 
Faimblat, despre membri ai comunităţii 
din secolul al XIX-lea. Atunci, 15 la sută 

R ă s u n ă  d i n  n o u  r u g ă c i u n i  l a  S i n a g o g a  d i n  t u l c e a
22 august 2014 va rămâne o zi 

memorabilă pentru comunitatea evre-
ilor din Tulcea, dar şi pentru populaţia 
românească şi celelalte 13 minorităţi 
care trăiesc în bună armonie în frumo-
sul oraş dunărean. Este ziua în care a 
prins din nou viaţă „biserica portocalie”, 
numele sub care este cunoscut în oraş 
Templul Israelit. Situată pe un bulevard 
central, sinagoga construită în 1880 şi-a 
recăpătat vechea înfăţişare deoarece 
ampla reconstrucţie şi consolidare nu 
au modificat nimic din faţada clădirii. Pri-
vită în ansamblu, cu sala de rugăciuni, 
Aron Kodesh-ul, bima, balconul pentru 
femei, sinagoga este o mică bijuterie 
încântătoare.

În prezent, comunitatea evreiască 
din Tulcea numără doar 28 de perso ane. 
Odinioară, cartierul evreiesc se întindea 
pe Dealul Babadagului şi cuprindea 
străzile Babadagului, Cuza-Vodă, Ori-
entului, General Anghelescu (astăzi str. 
Toamnei). Până să înceapă demolările, 
erau acolo peste o sută de proprietăţi 
evreieşti, case de locuit, prăvălii. Comu-
nitatea mai avea în zonă trei sinagogi, 
o şcoală pentru studiul Torei (Talmud 
Tora), o casă de bătrâni, o baie rituală 
şi organizaţii cultural-sioniste: cluburile 
Maccabi şi Lumina. Din nefericire, însă, 
cartierul evreiesc a fost în cea mai mare 
parte demolat pentru a face loc blocurilor 
actuale de pe strada Babadag şi din îm-
prejurimi. A supravieţuit doar o singură 
sinagogă, cea care a fost acum refăcută.

Felicitări pentru reinaugurarea 
templului Israelit

ÎPS Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a felicitat conducerea F.C.E.R. pentru 
succesul lucrărilor de restaurare a sinagogii tulcene:

Pe această cale, vă felicităm pentru iniţiativa pe care  aţi avut-o, de redeschidere 
a acestui lăcaş de cult, după ample lucrări de reabilitare.

Ecourile bune au răsplătit după cuviinţă lucrarea atât de meritorie şi binefăcă-
toare comunităţii.

Cu deosebită consideraţiune, vă asigurăm de preţuirea noastră permanentă.
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aCtuaLItatea eConomICĂ ŞI PoLItICĂ În atenŢIa BBR
Dublă premieră BBR: prelegerea 

despre actualitatea economică susţinută 
de preşedintele CCIR, Mihai Daraban; şi 
prezentarea de către preşedintele BBR, 
ing. José Iacobescu, a unui nou proiect 
de strategie în combaterea ascensiunii 
extremei drepte. 

Salutând prezenţa preşedintelui 
CCIR, Mihai Daraban, însoţit de consi-
lierii Florin Codiţă, Traian Caramanian, 
Elder András György, preşedintele BBR 
a făcut un succint istoric al înfiinţării 
B’nai B’rith în 1846, la New York, şi al 
fondării în 1873, cu sprijinul consulului 
SUA în România, Benjamin Peixotto, a 
B’nai B’rith România. Referindu-se la 
prezentul BBR, reactivat în România 
după 1990, vorbitorul a punctat bunele 
relaţii pe care BBR le are cu Guvernul 
României şi cu importante organizaţii 
neguvernamentale şi marele succes 
al primei ediţii a „Podurilor Toleranţei”, 
iniţiată de BBE, concretizată de BBR, 
cu sprijinul Parlamentului României şi 
al F.C.E.R., precum şi acţiunile umani-
tare permanente, mai ales, grija pentru 
îmbunătăţirea vieţii rezidenţilor de la 
Căminul „Rosen”. În acest sens, au fost 
aduse mulţumiri voluntarelor Saşa Iones-
cu, Rosa Brumfeld, Sara Wexler pentru 
dedicaţia lor faţă de căminişti.

Preşedintele CCIR, Mihai Daraban, 
a făcut o prezentare generală a CCIR . 
„Camera de Comerţ şi Industrie a Româ-
niei este singura organizaţie patronală 
care îşi are corespondenţe pretutindeni 
în lume”, a sintetizat domnia sa. Preşe-
dintele CCIR a amintit şedinţa comună 

a guvernelor român şi israelian, la în-
cheierea căreia cei doi prim-miniştri au 
semnat acorduri de cooperare în cele 
mai diverse domenii.

Participanţii la discuţii au dorit să 
cunoască mai mult despre: • activitatea 
CCIR – Eva Galambos; • avantajele şi 
dezavantajele legate de exploatarea 
gazelor de şist – ing. Silviu Vexler; • 
importurile de legume, fructe, în dau-
na producătorilor interni – ing. Sandra 
Segal; • investiţiile în agricultură – prof. 
Veronica Bârlădeanu. S-a vorbit despre: 
• centrale având drept combustibil praful 
de cărbune, cu bune rezultate în Israel, 
care ar putea fi construite şi în România 
- ing. Osy Lazăr; • sprijinirea de către 
CCIR a iniţiativelor meritorii propuse de 
tineri în afaceri – ing. José Iacobescu. 

Mulţumind oaspeţilor pentru această 
„deschidere importantă spre comunita-
tea evreiască”, preşedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, a arătat că CCIR ar trebui 
să „organizeze astfel de ieşiri pe ramuri, 
la nivelul unor mari firme”, pentru o mai 
puternică „implicare în dialogul econo-
mico-social”. De asemenea, domnia sa 
s-a arătat interesat de proiectul CCIR 
de amplificare a relaţiilor economice cu 
Israelul. 

În a doua parte a reuniunii, preşedin-
tele BBR a citit mesajul de solidaritate 
cu Israelul, ţintă a agresiunii Hamas din 
Gaza, deplângând victimele nevinovate 
din ambele tabere. BBR a lansat un apel 
către BBE şi BBI să-şi folosească influ-
enţa spre a fi oprită agresiunea. 

Din dorinţa de a crea o voce comună 

a ţărilor sud-est europene de stopare a 
escaladării extremei drepte, cu impli-
carea Parlamentelor din aceste state, 
preşedintele BBR a citit un proiect de 
înfiinţare a Centrului Sud-Est European 
împotriva Rasismului şi Antisemitismu-
lui, care să coaguleze acţiunile tuturor 
organizaţiilor zonale militând împotriva 
discriminării pe criterii etnice. Proiectul a 
fost semnat de preşedintele BBE, Erika 
van Gelder. Au urmat comentarii la pro-
iect: • nu toate Parlamentele sud-est eu-
ropene prezintă omogenitate de vederi 
faţă de extrema dreaptă – dr. Alexandru 
Elias; • mai importantă decât cooperarea 
interparlamentară este colaborarea cu 
organizaţiile civile – dr. Liviu Beris.

Au fost făcute propuneri legate de 

combaterea ignoranţei care face posibilă 
manipularea opiniei publice împotriva 
Israelului: • alcătuirea unui CD cu realităţi 
despre acţiunile Hamas pentru ca popu-
laţia din România să cunoască adevărul 
– dr. Alexandru Elias; • crearea unui film 
documentar despre tunelurile săpate 
de Hamas în vederea atacării Israelului 
pentru a contrabalansa manifestările an-
tiisraeliene în ţări europene cu populaţie 
musulmană masivă – ing. Sandra Segal; 
• organizarea unei contraofensive faţă 
de antiisraelism pe internet, importantă 
sursă de informare pentru populaţia 
activă – Edi Kupferberg; • realizarea 
unui fotomontaj despre istoricul Statului 
Israel – dr. Lya Benjamin. 

IULIA DELEANU 

Cronica BBR

din populaţia oraşului era formată din 
evrei, majoritatea negustori. Era o viaţă 
comunitară bogată, cu şcoli, sinagogi, azil 
de bătrâni şi spital deschis pentru toţi, nu 
numai pentru evrei, precum şi tabere pen-
tru copiii, de asemenea pentru toţi copiii 
din Dobrogea. Există un panou special 
cu documente despre viaţa evreilor din 
Tulcea din perioada 1916-1941, an în 
care s-a înregistrat o schimbare de com-
portament şi de ideologie faţă de evrei,  
a arătat vorbitoarea. Solomon Faimblat a 
enumerat piesele recuperate pentru mu-
zeu, unele provenind din vechile sinagogi 
din Tulcea. El a arătat că în Dobrogea au 
existat sinagogi sau case de rugăciuni 
în Constanţa, Măcin, Babadag, Isaccea 
şi Chilia, aproape toate dispărute. Carol 
Marcovici, israelian din Tulcea, urmaş al 
unor preşedinţi de comunitate, a mulţumit 
pentru efortul de restaurare a sinagogii. 
Dr. Irina Cajal a propus lansarea unui 
apel pentru strângere de obiecte pentru 
muzeu, care să fie publicat în revista 
„Realitatea Evreiască”, iar ing. José Iaco-
bescu a promis sprijinul B’nai B’rith pentru 
reconstrucţia sinagogilor.

„Romanul unui evreu”  
în dezbatere publică

De un interes deosebit s-a bucurat lan-
sarea cărţii „Romanul unui evreu”. Cetă-
ţean de onoare al oraşului Tulcea, actorul 
şi scriitorul Carol Feldman, autorul cărţii, 
trăieşte de mulţi ani în Israel, dar nu şi-a 
uitat urbea natală şi multe dintre scrierile 
lui sunt inspirate din întâmplări petrecute 
aici, au ca eroi oameni din Tulcea şi, ca 
fundal, oraşul şi Delta Dunării. Acest fapt 
a fost remarcat de mulţi dintre vorbitori, 

la lansarea desfă-
şurată în sala de 
conferinţe a Con-
siliului judeţean 
Tulcea, un spaţiu 
modern, înzestrat 
cu toate echipa-
mentele necesare 
desfăşurării unor 
astfel de acţiuni. 
De menţionat că 
toate locurile au 
fost ocupate, ma-
joritatea publicului 
fiind reprezentată 
de cetăţeni ai Tul-
cei, mulţi dintre ei 
prieteni ai autoru-

lui. Moderatorul lansării a fost primarul 
Constantin Hogea.

Primul intervenient, dr. Aurel Vainer, 
a remarcat că, de această dată, locul 
de desfăşurare a acţiunii romanului nu 
este Tulcea, ci multe alte oraşe, ca Podu 
Iloaiei, Galaţi, Bucureşti şi, până la urmă, 
Israelul. El a apreciat că în această carte 
Carol Feldman se dovedeşte a fi un isto-
ric al evreilor din România, începând cu 
perioada interbelică şi până la emigrarea 
în Israel, după anii ’60. Se descrie viaţa 
evreilor sub guvernul legionar şi regimul 
Antonescu, fiind amintite pogromurile, de-
portările, munca obligatorie, războiul,apoi 
perioada comunistă şi dificultăţile emi-
grării evreilor. Este o carte interesantă 
cu accent pe prezenţa evreilor în viaţa 
comunitară, a constatat vorbitorul. 

Doina Meiseles, directorul publicaţiei 
„Jurnalul săptămânii”, al cărei colaborator 
este Carol Feldman, a apreciat calităţile 
scriitoriceşti ale autorului şi capacitatea 
lui de a reflecta realitatea vieţii evreieşti 
din România şi Israel. Semnatara acestui 
articol a vorbit despre caracterul complex 
al eroului romanului, Iţic Ştrulovici, fră-
mântările lui sufleteşti şi conflictul dintre 
datorie şi dragoste, dintre „conştiinţa şi 
patimile” eroului, aşa cum a menţionat 
scriitorul. Mircea Marcel Petcu, preşedin-
tele filialei Uniunii Scriitorilor din Tulcea şi 
prieten al autorului, a remarcat dragostea 
lui Carol Feldman faţă de Tulcea, pentru 
care îi mulţumeşte şi-l vrea cât mai des 
aici. D-na Hilda Shefler, din Israel, origi-
nară din Tulcea, a adus un elogiu întregii 
opere a autorului, scoţând în evidenţă 
calităţile scriitoriceşti, capacitatea lui de a 
evoca evenimentele din trecut şi de a cre-
iona personaje vii care rămân în memoria 

cititorului, talentul literar, frumoasa limbă 
românească în care sunt scrise cărţile lui.
Au mai intervenit din public Carol Marco-
vici şi Berti Neumann, cu observaţii legate 
de activitatea scriitoricească a lui Carol 
Feldman. În încheierea lansării, autorul 
a mulţumit celor prezenţi şi celor care au 
vorbit despre cărţile lui.

Frânturi din viaţa  
evreilor dobrogeni

Simpozionul „Evreii din Dobrogea de 
Nord – istorie, contribuţii” a relevat aspec-
te diverse legate de această tematică. Ast-
fel, etnosociolog dr. Harry Kuller a abordat 
în referatul „Proiect presudo-sionist. Evreii 
din Crimeea”, încercarea regi mului sovie-
tic de a atrage, în anii 1920-1930,  şi evrei 
din nordul Dobrogei, respectiv din Tulcea, 
în Crimeea, unde se intenţiona formarea 
unei republici autonome evreieşti. Inte-
resant este că, potrivit unor rapoarte ale 
Siguranţei Statului, nici un evreu din zonă 
nu a dat curs acestei invitaţii. 

În „Repere privind istoria evreilor dintre 
Dunăre şi Marea Neagră”, dr. Florin C. 
Stan a prezentat date despre contribuţia 
evreilor în dezvoltarea zonei dobroge-
ne. Interesante au fost şi documentele 
prezentate de Ligia Dima şi Iuliana Titov 
despre activitatea economică a evreilor 
şi prezenţa lor în mici aşezări dobrogene. 
Cele două cercetătoare şi-au manifestat 
regretul faţă de lipsa documentelor legate 
de istoria evreilor dobrogeni şi au lansat 
un apel celor prezenţi de a căuta date, 
documente, imagini despre acest subiect. 

Preşedintele F.C.E.R. a promis organi-
zarea peste un an a unui eveniment ase-
mănător la Tulcea şi în cadrul lui a unui 
simpozion cu contribuţii mai substanţiale 
despre istoria evreilor dobrogeni.

De menţionat, în încheiere, ceremonia 
de Havdala, care s-a ţinut sâmbătă seara 
pe malul Dunării, în prezenţa primarului C. 
Hogea. Israel Sabag a prezentat  semni-
ficaţia ceremoniei, rabinul Rafael Shaffer 
a rostit rugăciunea de ieşire din Şabat, 
iar prim-cantorul Iosif Adler a intonat me-
lodiile care se cântă cu această ocazie. 

Ce au însemnat aceste  
două zile pentru dv?

Am profitat de prezenţa lor la Havdala 
şi am întrebat trei persoane importante ale 

evenimentului, ce au însemnat pentru ele 
aceste zile.

Solomon Faimblat, preşedintele 
comunităţii, le consideră o încununare a 
activităţii lui de preşedinte. „Ales în această 
funcţie în 1999, peste un an am constatat 
că templul este deteriorat şi există posibili-
tatea prăbuşirii lui, situaţie confirmată şi de 
comisia de expertiză din 2003. Am realizat, 
cu eforturi maxime, cu ajutorul F.C.E.R., 
proiectul de reabilitare iar în 2010, cu 
sponsorizări de la Guvern, Primărie şi 
din alte surse, s-a început reabilitarea, 
terminată acum. Pentru evreii din Tulcea  
este o bucurie, pentru ceilalţi locuitori este 
un moment important, deoarece au văzut 
ce înseamnă viaţa evreiască, obiceiurile 
noastre şi sunt foarte interesaţi de ele. 
Vom ţine aici, la templu, toate sărbătorile. 
Vom continua înzestrarea muzeului şi vom 
organiza diferite activităţi culturale pentru 
formaţiuni evreieşti şi neevreieşti, din ţară 
şi din străinătate, simpozioane, concerte. 
Sunt convins că tulcenii vor veni cu plăcere 
la toate aceste acţiuni.”

Pentru primarul Constantin Hogea 
a fost „un moment cu emoţie deosebită, 
o emoţie spirituală a ceea ce înseamnă 
reinaugurarea, resfinţirea sinagogii după 
atâţia ani de tăcere. Apoi, revenirea multor 
generaţii de evrei în oraşul nostru, oameni 
vârstnici pentru care poate nu a fost uşor 
să facă atâţia kilometri. Au locuit aici şi 
acum s-au întâlnit cu vechii prieteni de la 
Tulcea. Este un pod între oameni, sunt 
evenimente, emoţii într-o lume atât de 
complicată şi tulbure iar noi iată că vrem 
să transmitem un moment de linişte şi 
respect de sine între oameni, între dife-
ritele etnii din oraş. Clădirea pe care am 
redat-o, frumoasă, interesantă, din centrul 
oraşului, va aparţine tuturor şi va fi trecută 
în traseele turistice. Pentru mine, ca pri-
mar, revenirea evreilor nu face decât să 
mă încânte şi îi rog să revină ori de cîte ori 
doresc. Dacă generaţia tânără ştie prea 
puţin despre evrei, cei care au copilărit aici 
mai demult au cunoscut foarte bine comu-
nitatea evreiască, o comunitate puternică 
ce şi-a lăsat amprenta asupra vieţii acestui 
oraş, pentru care le mulţumesc”.

„Cele două zile mi-au provocat o emo-
ţie şi o fericire adevărate şi cu aceasta 
am spus totul”, mi-a răspuns la întrebare 
Carol Feldman. 

EVA GALAMBOS
Foto: SILVIU VExLER

B’nai B’rith România  
a venit în ajutorul sinistraţilor

În tradiţiile lojilor B’nai B’rith din întreaga lume se înscrie şi ideea ajutorării oame-
nilor în nevoie. Acest principiu figurează şi în statutul BB România, nu numai la nivel 
teoretic ci şi concret. De multe ori BB România s-a implicat în a oferi ajutor celor care 
au suferit consecinţele unor calamităţi. Acest lucru s-a întâmplat şi în vara acestui an, 
după inundaţiile care au lovit sudul ţării. După ce Forumul B’nai B’rith  a luat legătura 
cu autorităţile, s-a stabilit să fie ajutate nişte familii de sinistraţi de origine romă din 
comuna Poiana Lacului. Astfel, BB România, reprezentată de dr. Dan Laufer, membru 
al Comitetului Director al BB, împreună cu societatea Q-EAST, reprezentată de dr. 
Daniel Şerban, au oferit drept ajutoare: B’nai B’rith - 500 l. ulei, 500 kg. zahăr, 500 
kg. orez, 500 kg.făină şi o donaţie personală din partea lui Dan Laufer de 104 perechi 
de cizme de cauciuc pentru bărbaţi şi femei. Aportul firmelor Q-EAST şi SCANDIA  a 
constat din 800 kg. conserve.

Într-o scrisoare trimisă BB şi Q-EAST, Primăria comunei Poiana Lacului a mulţumit 
pentru gestul generos. (E.G.)
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În fiecare an avem patru zile de post în 
care comemorăm catastrofe prin care am 
trecut de-a lungul istoriei. În ziua a zecea a 
lunii Tevet a început Nabucodonosor asediul 
Primului Templu. În ziua a şaptesprezecea 
a lunii Tamuz au căzut zidurile Ierusalimu-
lui la asediul celui de-al Doilea Templu şi, 
spun unii, la asediul Primului Templu. În 
ziua a noua a lunii Av au fost distruse şi 
arse Primul şi al Doilea Templu, şi au fost 
expulzaţi evreii din Anglia şi din Spania şi a 
început al doilea război mondial. În ziua a 
treia a lunii Tişrei a fost asasinat Ghedalia 
ben Ahikam, guvernatorul Iudeei instalat de 
Nabucodonosor şi, ca urmare, au fost exilaţi 
ultimii evrei din Iudeea şi ţara a rămas pustie 
timp de 52 de ani.   

Atât şi nu mai mult. Când a fost cucerită 
Iudeea de Imperiul  Roman? Nu-mi amintesc 
exact data, şi nu sunt singurul. În afara is-
toricilor, puţini îşi mai aduc aminte. Desigur 
nu a fost o ocupaţie foarte bună, ca orice 
ocupaţie, dar nici foarte rea nu a fost. Nu 
au lipsit cazuri în care despoţi din neamul 
nostru au fost chiar mult mai răi.

Să nu uităm, Imperiul Roman nu avea 
identitate naţională, culturală sau religioasă. 
Pax Romana era doar o ordine juridică şi 
administrativă, sprijinită de o puternică forţă  
militară. Ea percepea dări şi în schimb asi-
gura stabilitate. Perioada lui Hordus (Irod), 
cu toate neajunsurile ei, a fost pentru Iudeea 
o perioadă de prosperitate ale cărei vestigii 
mai stau şi astăzi în picioare. 

Religiile şi culturile care se schimbau de 
la provincie la provincie erau tolerate şi chiar 
respectate. În nici un caz nu erau privite ca 
o ameniţare la unitatea Imperiului.  Atâta 
timp cât respectai legile, care erau câte-
odată dure, şi îţi plăteai dările, chiar dacă 
acestea erau câteodată abuzive, puteai să 
îţi desfăşori într-o oarecare linişte activităţile 
personale şi comunitare.   

De ce s-a ajuns atunci la distrugerea 
Templului de la Ierusalim? Iosef ben Ma-
titiahu (Iosefus Flavius) dă vina pe revolta 
nesăbuită a zeloţilor, dar mai ales pe refuzul 
lor repetat de negocia o pace, deşi era clar 
că nu aveau nici o şansă. Luptele dintre di-
versele grupuri de zeloţi au avut şi ele partea 
lor în a slăbi puterea de rezistenţă a Iudeei. 
Generalii romani Vespasianus şi Titus sunt 
prezentaţi ca fiind deschişi unei soluţii de 
compromis din dorinţa de a-şi cruţa legiuni-
le. Confruntaţi însă cu refuzul încăpăţânat 
de a negocia, ei au fost nevoiţi să aleagă 
calea războiului. Dacă n-ar fi făcut-o, ar fi 
pus în pericol stabilitatea întregului Imperiu. 
Rezultatul nefast a fost cucerirea Ierusali-
mului, arderea Templului , nenumărate vieţi 
curmate, iar cei rămaşi în viaţă vânduţi ca 
sclavi în toate colţurile Imperiului.

Nu putem evita să ridicăm o sprânceană 
citind cele scrise de Iosif ben Matitiahu cum 
că săracii romani au fost puşi fără voia lor 
într-o situaţie din care nu aveau altă ieşire 
decât să distugă Templul. Ţinând cont de 
faptul că acestea au fost scrise în prizoniera-
tul roman, este vorba desigur de o falsificare 
a istoriei din nevoia de a-şi flata noii stăpâni. 

Talmudul Babilonian, deşi scris în afara 
graniţelor Imperiului Roman şi mult timp 
după ce acesta trecuse la creştinism, are 
totuşi o abordare asemănătoare. Dacă cele 
relatate sunt o realitate istorică sau doar o 
pildă, părerile sunt împărţite. Clar este doar 
că cele istorisite pun în lumină motivele as-
cunse care au adus la distrugerea Templului. 

Relatează Talmudul în tratatul Ghittin 
fila 55b şi 56a:

Din cauza lui Kamţa şi Bar Kamţa a fost 
distrus Ierusalimul. Acel om, care îl iubea pe 
Kamţa şi era duşman cu Bar Kamţa, a dat o 
masă. I-a spus slugii: Adu-mi-l pe Kamţa. S-a 
dus şi l-a adus pe Bar Kamţa. A venit (stăpâ-
nul casei) şi l-a văzut (pe Bar Kamţa) şezând 
(la masă). I-a spus: Doar suntem duşmani, 
ce cauţi aici? Scoală-te şi ieşi. I-a spus: Pen-
tru că am venit deja, lasă-mă şi îţi voi plăti 
ceea ce voi mânca şi voi bea. I-a spus: Nu. 
I-a spus: Îţi voi da jumătate din costul mesei. 

I-a spus: Nu. I-a spus: Îţi voi da costul întregii 
mese. I-a spus: Nu. Apoi l-a luat cu mâna lui, 
l-a ridicat şi l-a scos. Şi-a spus (Bar Kamţa): 
Doar au fost acolo înţelepţii şi nu i-au spus 
nimic, adică le convenea. Voi merge şi îi voi 
pârî la casa împăratului. S-a dus şi a spus 
împăratului: S-au revoltat împotriva ta Iudeii. 
I-a răspuns: Cine spune? I-a spus: Trimite-le 
o jertfă şi vei vedea dacă o jertfesc. S-a dus 
şi a trimis pe mâna lui  un viţel de trei ani. 
În timp ce venea i-a făcut un cusur la buze, 
şi după altă părere la pleoape, într-un loc în 
care la noi e considerat cusur, iar la ei (la 
romani) nu e cusur. Au vrut înţelepţii să-l 
jertfească pentru a avea pace cu împărăţia. 
Le-a spus Rabi Zecharia ben Avkulas: Se va 
spune că animale care au cusur pot fi aduse 
jertfă pe altar. S-au gândit să-l omoare (pe 
Bar Kamţa) ca să nu meargă să spună (îm-
păratului). Le-a spus 
Rabi Zecharia ben 
Avkulas: Se va spune 
că acela care face cusur unui animal de jert-
fă trebuie pedepsit cu moartea. A spus Rabi 
Yohanan: Smerenia lui Rabi Zecharia ben 
Avkulas ne-a distrus Casa, ne-a ars Palatul 
şi ne-a exilat din ţara noastră.                

Pus în faţa unei dovezi de netăgăduit cum 
că iudeii s-ar fi răzvrătit, împăratul roman 
a fost nevoit să intervină. Când ne scriem 
propria noastră istorie nu atribuim arhiduş-
manului nici rea intenţie şi nici măcar, din do-
rinţa de a ne salva onoarea, măreţie. Doar o 
marionetă nefast manipulată de unul din noi.

Din partea noastră, totul este o tragedie 
a erorilor care porneşte din ură şi duce la 
cataclism. Ura orbeşte. Dacă stăpânul casei 
ar fi cruţat onoarea lui Bar Kamţa şi i-ar fi ac-
ceptat banii, cu care ar fi putut da altă masă 
fără a mai fi tulburat de prezenţa acestuia, 
totul s-ar fi terminat cu bine. Dacă Bar Kamţa 
ar fi înţeles că înţelepţii, deşi prezenţi, nu pot 
fi traşi la răspundere pentru faptele altuia, 
sau dacă ar fi înţeles cel puţin că nu poate 
fi pedepsit întregul popor al Iudeei pentru 
aşa-zisa vină a înţelepţilor, n-am fi ajuns la 
ceea ce am ajuns. Dacă. Ura orbeşte.

Mai greu de înţeles sunt greşelile pe 
care le-a făcut Rabi Zecharia ben Avkulas. 
Cum putem oare înţelege justificarea pentru 
a nu jertfi animalul trimis de împărat prin 
argumentul:„Se va spune că animale care 
au cusur pot fi aduse jertfă pe altar”? Este 
desigur un act de mare prudenţă, dar în 
acest caz prudenţa şi-a depăşit cras limitele. 
Pericolul, care de altfel s-a şi adeverit, că 
dacă animalul nu va fi jertfit atunci nu vom 

mai avea un Templu în care să aducem 
jertfe, era mult mai iminent. Un amestec 
bizar de prudenţă dusă până la extrem 
amestecată cu o lipsă de răspundere dusă 
şi ea la extrem.  

La un echilibru al judecăţii nu se poate 
ajunge teoretizând de unul singur. Fiecare 
dintre noi are prin natură sau prin educaţie 
simpatie pentru un gen de argumente şi 
lipsă de simpatie pentru altele. Contactul 
şi confruntarea cu cei care gândesc altfel 
decât noi ne ajută să dăm valoarea potrivită 
fiecărui argument. Acesta este, de altfel, şi 
rostul disputelor talmudice: să învăţăm să 
creăm o ierarhie a argumentelor.   

Aceasta este singura explicaţie pe 
care am găsit-o pentru greşelile lui Rabi 
Zecharia ben Avkulas. Pe de o parte, sim-
patie exagerată pentru teama ca nu cumva 

cineva să ajungă la 
o interpretare greşită 
a legilor Torei. Pe de 

altă parte, din puterea credinţei, lipsa oricărei 
griji pentru realităţile materiale ale zilei de 
mâine. Dacă ar fi venit între oameni, dacă 
ar fi fost mai atent cum gândesc cei din jur, 
s-ar mai fi echilibrat. Izolarea de semeni, 
deşi nu ne place să recunoaştem, vine şi 
ea din ură gratuită.                 

Asemănătoare era şi gândirea zeloţilor. 
Era totuşi între ei o mare diferenţă. Evlavia 
lui Rabi Zecharia ben Avkulas era sinceră, 
pe când cea a zeloţilor era doar o mască 
în spatele căreia îşi ascundeau trufia şi 
tâlhăriile.

Aşa scrie şi în tratatul Yoma din Talmudul 
Babilonian, fila 9b: Dar al Doilea Templu de 
care ştim că studiau Tora şi făceau acte de 
caritate, de ce a fost distrus? Pentru că era 
între ei ură gratuită.  

*
Nu mai puţin gravă decât distrugerea 

Templului a fost plecarea în diaspora.
Diaspora a existat şi pe timpul Templului, 

dar atunci ea era alcătuită din cei plecaţi 
de bună voie sau din dorinţa de câştig. Ei 
continuau, în ciuda distanţei, să se simtă 
alături de fraţii lor din Iudeea şi continuau 
chiar să-şi plătească de bună voie dările 
către Templul din Ierusalim. Distrugerea 
Templului a rupt această legătură. Ei s-au 
simţit tot mai izolaţi.  

Cei puţini rămaşi în Iudeea şi mai ales în 
Galilea au continuat, pentru câteva generaţii, 
să constituie un nucleu al neamului, dar şi 
ei se tot împuţinau. Pentru cei mai mulţi, le-
gătura cu Ţara Făgăduită a rămas doar prin 

IUDAICA

e L u L  -  u l t i m a  l u n ă  a  a n u l u i  e b r a i c

Gânduri după Tişa beAv

o  Z I  Î n  C a R e  n u  S e  P o S t e Ş t e

rugăciuni, speranţe şi vise. Timp de câteva 
secole a mai funcţionat în exilul babilonian 
un centru al neamului, dar odată cu răspân-
direa Islamului a decăzut şi el. Am rămas un 
neam împărţit pe toate meleagurile dar fără 
nici un centru. 

Unul din fundamentele Iudaismului este 
crezul că nu există pedeapsă fără păcat, 
mai mult, că pedeapsa este cea care ne 
îndrumă pe calea reparării păcatului. Care 
este aşadar legătura? 

Suntem un neam de individualişti. Fieca-
re dintre noi vede realitatea în alt fel. Acesta 
este poate cel mai mare merit al nostru, sur-
sa unei inepuizabile creativităţi. Atâta timp 
cât ştim să-i respectăm pe cei care gândesc 
altfel decât gândim noi, toate bune. Tentaţia 
de a-i dispreţui pe cei ce gândesc altfel de-
cât noi este însă prea puternică. Dispreţul 
degenerează la rândul lui în dorinţa de se 
izola de cei care sunt altfel şi apoi chiar în 
ură. O ură care aproape că nu are leac.

Singurul ei leac este izolarea. Am simţit 
asta în copilărie, la Arad. Fiecare evreu pe 
care îl întâlneam, oricât ar fi fost de diferit 
de mine, îmi aducea o bucurie. Am simţit 
asta la Bereshit la Galaţi. Au venit acolo 
profesori universitari care aparţin unei miş-
cări de stânga. Să le fi luat capul, nu ar fi 
intrat în Israel într-o sinagogă, şi cu capul 
acoperit. În Templul Meseriaşilor de la Galaţi 
ei au intrat cu kipa, au participat la serviciul 
religios şi s-au bucurat să se simtă parte 
din comunitate. 

Pentru a putea preţui tovărăşia unui 
evreu, chiar dacă gândeşte altfel, trebuie 
mai întâi să-i simţi lipsa. Acesta este rostul 
diasporei, să învăţăm să ne preţuim cona-
ţionalii. Acolo unde suntem puţini e cel mai 
bun loc pentru a învăţa această  lecţie. Ea 
trebuie păstrată pentru zilele în care toţi cei 
din jurul nostru sunt evrei. Să ţinem minte 
cât le-am simţit lipsa când erau puţini! 

*
Colonizarea Pământului Făgăduit şi 

apoi înfiinţarea Statului Israel s-au realizat 
doar prin faptul că poporul Israel şi-a unit 
aproape toate forţele. Dacă n-ar fi reuşit 
să-şi unească forţele, milenarul vis al în-
toarcerii spre Zion ar fi rămas doar un vis. 
După cum ştim cu toţii, statul nou înfiinţat a 
trecut printr-un lung şir de crize. Acestea au 
fost momente de măreţie, momente în care 
am ştiut să fim uniţi.

Între aceste crize au fost şi scurte, prea 
scurte, perioade de linişte. Din nefericire, ele  
au fost folosite pentru a accentua antagonis-
me care au degenerat într-o sectorializare 
care a dus la înstrăinare şi chiar la ură între 
facţiuni.

Dacă dorim să repăram păcatele care 
au dus la distrugerea Templului, nu este 
altă cale decât să învăţăm să fim uniţi şi în 
perioade de linişte. Este un vis, dar dacă 
ne-o vom dori, el va deveni o realitate.  

Elul, ultima lună a anului evreiesc, este deosebită de celelalte 
luni. În fiecare dimineaţă suflăm din Şofar pentru a ne aminti că 
urmează marea sărbătoare de Roş Haşana, anul nou evreiesc. 
În comunităţile sefarde (de rit spaniol) se adună întreaga obşte 
după miezul nopţii sau dimineaţa devreme, pentru a recita Slihot, 
o rugăciune în care cerem iertare pentru păcatele pe care le-am 
făcut şi ne rugăm să avem puterea sufletească să facem de acum 
înainte numai fapte bune.

Pentru a înţelege rostul acestei luni avem nevoie de puţină 
istorie. Revelaţia Sinaitică a avut loc în ziua a şasea a lunii Sivan, 
iar în ziua a şaptea a lunii a urcat Moşe Rabeinu în cer pentru 40 
de zile, pentru a primi Tora. În ziua a 17-a a lunii Tamuz a coborât 
cu Tablele Legii în mâini, dar spre stupoarea lui a găsit viţelul de 
aur. Singura soluţie pentru a scăpa poporul de pedeapsă a fost să 
arunce din mâini şi să spargă Tablele Legii. Apoi, timp de 40 de 
zile s-a rugat pentru iertarea acestui grav păcat. După încheierea 
celor 40 de zile, Dumnezeu i-a spus să ia două table în locul celor 
sparte şi să urce în cer pentru a primi din nou Tora. Moşe Rabeinu 
a urcat în prima zi a lunii Elul şi a coborât în ziua a zecea a lunii 
Tişrei. Această zi în care Moşe Rabeinu a coborât şi a dat popo-
rului Tablele Legii în locul celor sparte, semn că Dumnezeu a iertat 
păcatul viţelului de aur, a fost statornicită ca zi a iertării şi a primit 
numele Iom Kipur. Mai mult, toate cele 40 de zile, din prima zi a lunii 
Elul până la Iom Kipur, în care Moşe Rabeinu a fost în cer pentru 
a primi din nou Tablele Legii, au fost statornicite ca zile de iertare. 

Rostul ultimelor 10 din aceste 40 de zile este bine cunoscut. 
Ele se numesc Aseret Iemei Teşuva (Cele Zece Zile de Căinţă). 
Primele două sunt Roş Haşana în care trei cărţi sunt deschise: 
Cartea celor vii, Cartea celor pentru care încă nu s-a luat o decizie 
şi încă o carte. Fiecare dintre noi este înscris după faptele lui în 
anul care a trecut. Mai avem timp să ne căim şi să ne îmbunătăţim 
faptele până la Iom Kipur, când decizia este pecetluită. Dar care 
este oare rostul primelor 30 din aceste 40 de zile? 

Nimic nu aruncă mai multă lumină decât ... o contradicţie. Pro-
fetul Hoşea (14:2) spune: Întoarce-te, Israel, la Domnul Dumnezeul 
tău. Dacă dorim o apropiere, primul pas trebuie să îl facem noi. 
Profetul Ieremiahu spune în Eicha (Lamentaţii) (5:21): Întoarce-ne, 
Doamne, la Tine şi ne vom întoarce. Deşi dorim o apropiere, ne 
rugăm ca Dumnezeu să facă El primul pas. Cum împăcăm aceste 
două versete?

Celui ce are un dram de bunăvoinţă şi vine la sinagogă de Roş 
Haşana şi Iom Kipur, Dumnezeu îi întinde mâna. Chiar dacă nu 
ştie să se roage,melodiile tradiţionale şi atmosfera de solemnitate 
îi deschid inima spre căinţă. Dumnezeu face El primul pas, aşa 
cum s-a rugat profetul Ieremiahu.

Există însă încă o cale, mai grea dar mai bună. Să dăm ascultare 
chemării profetului Hoşea, să facem noi primul pas! Nu este deloc 
uşor. Hotărârile solemne de a ne îmbunătăţi faptele dau rezultate 
doar pe termen foarte scurt. Fără să simţim, ne întoarcem la cele 
vechi, căci în spatele fiecărei fapte se ascunde un mod de gândire, 
o atitudine. Din fiecare faptă greşită pe care o facem avem un mic 
câştig de care ne e greu să ne despărţim. Numai un proces lung 
şi anevoios de regândire, de reanalizare a celor mai fundamentale 
premise ne poate aduce la o îmbunătăţire statornică a faptelor.

Acesta este rostul lunii Elul. Avem o lună întreagă pentru acest 
examen de conştiinţă, căci el necesită timp. Sunetul Şofarului ne 
aminteşte că se apropie Ziua Judecăţii, de care nu scapă nimeni, 
şi cu cât vom veni mai bine pregătiţi, cu atât avem şanse mai bune 
să fim înscrişi în Cartea celor vii.

Numele lunii Elul (Alef Lamed Vav Lamed) sugerează şi el 
această atitudine. El este un acrostih al versetului din Şir Haşirim 
(Cântarea Cântărilor) Ani Ledodi Vedodi Li în traducere: Eu spre 
Cel Drag (o metaforă care se referă la Dumnezeu) şi Cel Drag spre 
mine. Primul pas îl fac eu. 

Pagină realizată de RABIN RAFAEL SHAFFER

În pagina 9 citiţi poemul AVINU 
MALkEINU, „Părintele nostru, Regele 
nostru”, în prima traducere în versuri 
de LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI.
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EFORIE – condiţii de excepţie
Lunga vară fierbinte din acest an a 

alungat oamenii la mare şi la munte. Pe 
plaje nu aveai loc să-ţi pui cearşaful iar 
locurile de cazare, mai ales în weekend-
uri, se epuizau. Cei care găseau camere 
la preţuri rezonabile se simţeau fericiţi. 
În aceste condiţii, membrii comunităţilor 
noastre puteau să se simtă mai avantajaţi, 
având la dispoziţie oferta vilei  Mira de la 
Eforie. De câţiva ani, această „perlă” a 
centrelor noastre de instruire şi recreere 
(pe scurt CIR)  pune la dispoziţie cele mai 
bune condiţii de a-ţi petrece un concediu. 
Dacă până nu de mult, în zilele căldu-
roase ne plângeam de camere „fierbinţi”, 
ventilatoarele neavând capacitatea de a 
răcori aerul din camere nici măcar noap-
tea, aparatele de aer condiţionat care au 
fost instalate de vreo doi ani au eliminat 
şi această plângere. În plus, fiecare 
cameră, luminoasă şi elegantă, dispune 
de frigider şi televizor, astfel că această 
vilă echivalează cu un hotel de trei stele. 
Turiştii care vin pot să petreacă seara 
ore plăcute pe terasa spaţioasă a vilei, 

amenajată cu mese, scaune comode şi 
umbrele sau în curticica din faţa vilei, um-
broasă, de asemenea cu mese şi scaune, 
darul făcut de Joint vilei. Acum clădirea 
este înconjurată cu un gard metalic, uşa 
de la intrare este închisă, astfel că este 
asigurată şi securitatea vilegiaturiştilor.
Vila a fost proaspăt zugrăvită şi, în curând, 
va mai fi cumpărat un teren pentru a se 
extinde spaţiul de lângă clădire.

Despre primirea călduroasă a fami-
liei Turoi, gazda Mirei, nici n-ar trebui 
să vorbesc, toţi cei care vin şi revin an 
de an acolo, inclusiv membrii taberelor, 
recunosc acest fapt. Dovadă – caietul de 

impresii care a funcţionat până anul trecut  
şi în care, cercetându-l, nu am găsit decât 
cuvinte de laudă, scrisorile de mulţumire 
trimise conducerii CIR cu privire la con-
diţiile oferite iar, recent,  fişele pe care le 
completează turiştii, în  care trec opiniile 
lor şi dau calificative pentru condiţiile din 
vilă, servicii, calităţile angajaţilor. Există 
şi o rubrică de opinii şi sugestii.

Luând la mână teancul de fişe din luna 
iulie, la cele mai multe capitole, apreci-
erile au fost foarte bune. Am găsit însă 
şi câteva observaţii care s-au repetat, 
vizând îmbunătăţirea unor aspecte, mai 
bine zis dificultăţile pe care le întâmpină 
personalul vilei. Aceste probleme mi-au 
fost sesizate şi de administatorul vilei, 
Gheorghe Turoi, într-o convorbire pe care 
am avut-o înainte de terminarea sejurului 
meu. Este vorba de lipsa personalului 
necesar pentru întreţinerea acestui spaţiu 
destul de mare, unde se servesc şi trei 
mese pe zi. Aceasta înseamnă asigurarea 
curăţeniei, a preparării şi servirii meselor  
(în pofida sumelor destul de mici alocate, 
mâncarea este gustoasă, variată şi sufi-
cientă, graţie „maestrului” bucătar Sofia 
Turoi), aprovizionarea, într-un cuvânt, 
tot ceea ce implică gospodărirea unui 
complex de vacanţă. „Din păcate, faţă 
de opt angajaţi cât ne-ar fi necesar, nu 
avem decât patru, adică jumătate”, mi-a 
spus domnul Turoi. El a atras atenţia că în 
condiţiile în care la vila Mira angajaţii sunt 
încadraţi cu salariul minim pe economie 
şi se  permite angajarea lor în plin sezon, 
nu la început, este foarte greu să găseşti 
oamenii potriviţi, concurenţa celorlalte vile 
şi hoteluri fiind foarte mare.

Ar mai exista o problemă, de fapt un 
deziderat al unor turişti (şi aici mă număr 
şi eu). Este vorba de sistemul cu trei mese 
la oră fixă. De aceea, în aproape toate 
hotelurile de pe litoral există sistemul cu 
bonuri valorice. Gheorghe Turoi, cu mare 
experienţă în turism, susţine fie meniurile 
cu testare anticipată, fie mâncarea a la 
carte toată ziua dar, spune el, aici iar 
revenim la problema personalului.

Cu toate aceste condiţii de excepţie 
despre care am amintit (observaţiile făcute 
nu afectează cu nimic concediul pe care îl 
petrecem acolo, dovadă - opiniile din fişele 

pe care le-am amintit) şi în ciuda preţului 
rezonabil, care se poate achita şi în rate, 
nu întotdeauna vila este plină. Desigur, 
mai sunt şi taberele dar ele reprezintă 
doar două săptămâni. După părerea lui 
Gheorghe Turoi, în comunităţi nu se face 
suficientă popularizare pentru vila Mira. 

BORSEC - un loc de vis
Când este vorba de Borsec, nu pot 

fi decât subiectivă, sunt îndrăgostită de 
acest loc. Există, în afară de mine şi de 
prietena mea, Eva Ţuţui (am sărbătorit-o 
la Borsec când a împlinit... 90 de ani!), şi 
alţii care au aceleaşi sentimente. An de an 
ne întâlnim la vila noastră „Cetatea bufni-
ţei” (Bagolyvar, cum scrie pe frontispiciu) 
cu prieteni din Oradea, Cluj, Galaţi, Brăila, 
Iaşi şi Bucureşti. Păcat că s-a renunţat la 
ideea taberei. Ştiu că cei care au fost anul 
trecut, s-au simţit foarte bine. 

În fiecare an constat cum localitatea 
devine mai frumoasă, se modernizează. 
Sigur, staţiunea nu mai este atât de ani-
mată ca înainte de 1990, când a existat 
un mare centru de tratament dar, încetul 
cu încetul, se ridică şi noul centru, chiar 
în faţa vilei noastre.

Vila centrală oferă condiţii foarte bune 
de cazare iar mesele sunt gustoase şi va-
riate. Profesorul Iancu Izidor, care „păsto-
reşte” de decenii acest loc, se străduieşte 
să asigure tot ceea ce trebuie pentru ca 
turiştii să se simtă bine şi să vadă cât 
mai multe din frumuseţile locului. Pentru 
fiecare serie organizează două excursii 
- vizitarea  Borsecului şi, de obicei, a sta-
ţiunii Durău. El se îngrijeşte şi de hrana 
spirituală a celor veniţi, în fiecare vineri 
seara organizând un Oneg Şabat. Anul 
acesta, în staţiune aflându-se un mare 
grup de israelieni religioşi, în fiecare zi 
sinagoga a fost deschisă.

Şi dacă turiştii sunt mulţumiţi de condi-
ţiile din vilă, aceasta se datorează colecti-
vului sudat cu care lucrează Iancu Izidor. 
Lenuţa, Agi, Henrieta şi Sorin se ajută 
reciproc, indiferent despre ce este vorba. 
Bucătăreasa (excelentă) este Lenuţa, din 
Dorohoi. Este un grup în care domneşte 
armonia şi acest lucru se reflectă în toată 
atmosfera vilei.

În ceea ce priveşte condiţiile de la 
Borsec, unul dintre turiştii „veterani” ai 
locului, Geza Mandel din Oradea, care 
revine în fiecare an, a trimis o scrisoare 
de mulţumire pentru „condiţiile pe care 
F.C.E.R. le oferă în staţiunea Borsec, 
unde ne petrecem vacanţele de 10 ani. 
În fiecare an se poate vedea şi observa 
o schimbare în bine, datorită eforturilor 
depuse  atât de conducerea F.C.E.R. cât 
şi de domnul Iancu şi echipa lui”.

Borsecul este minunat, de aceea  cele 
două vile CIR ar merita să fie sprijinite. 
Sunt necesare nişte investiţii despre care, 
de fapt, am scris în fiecare an. Unele din-
tre ele sunt aproape obligatorii şi aici mă 
refer la refacerea bucătăriei, a pereţilor. 
În perspectiva deschiderii centrului de 
tratament, a arătat prof. Iancu, probabil că 
numărul vizitatorilor va creşte. De aceea 
şi vila centrală ar necesita intervenţii: 
anveloparea, o nouă centrală termică şi 
mansardarea vilei, unde s-ar mai putea 
face încă trei camere. Ar fi de dorit şi mo-
dernizarea vilei de lângă sinagogă, unde 
există doar băi şi wc-uri comune. Curtea 
vilei centrale ar putea fi mai bine folosită, 
prin ridicarea unui cort şi achiziţionarea 
unor şezlonguri, a mai spus el. 

Este adevărat, toate acestea necesită 
fonduri, iar preţul unui sejur la Borsec nu 
este mare. Probabil că nu ar acoperi in-
vestiţiile, dar, mă gândesc eu, aceste case 
de odihnă, nu numai cea din Borsec ci şi 
cele din Eforie sau de la Cristian, nu re-
prezintă un mijloc de câştig ci o investiţie 
socială în favoarea membrilor comunităţii.

EVA GALAMBOS

o  L u n g Ă  va R Ă  F I e R B I n t e  L a  C . I . R .

C r i s t i a n  –  o  n o u ă  e d i ţ i e  S I H a
Ediţia a XVI-a a Şcolii de vară SIHA, program 

coordonat de Cancelaria Rabinică, s-a desfăşurat în 
perioada 6-10 august 2014, la C.I.R. Cristian, reunind 
membri ai comunităţilor evreieşti din toată ţara. Orga-
nizatori – F.C.E.R., Programul Naţional Talmud-Tora şi 
Joint-România.  

Israel, de la pământul biblic  
la naţiunea modernă

În deschiderea conferinţelor, Edi Kupferberg, direc-
torul Cancelariei Rabinice şi coordonatorul programului, 
a prezentat câteva puncte de reper importante despre 
evoluţia curentelor de gândire şi religioase evreieşti, din 
cele mai vechi timpuri până astăzi. “Israel – naţiunea 
start-up” a fost subiectul unei prelegeri atractive, înso-
ţită de proiecţia unor imagini elocvente, prezentată de 
Shelly Hagler Livne, şef-adjunct al Ambasadei Israelului 
la Bucureşti. Prezent la eveniment, dr. Aurel Vainer, 
preşedintele F.C.E.R., a intervenit aducând completări 
despre experienţele proprii faţă-în faţă cu miracolul 
dezvoltării Israelului, singura democraţie din Orientul 
Mijlociu şi o naţiune care se află printre primele la nivel 
mondial în privinţa descoperirilor ştiinţifice, a invenţiilor, 
dar şi în alte domenii. Sub titlul “Iudaism? Activism!”, 
dr. Andrei Schwartz i-a provocat pe cei prezenţi la o 
dezbatere despre raportarea individuală la problemele 
Israelului contemporan, dar şi la valorile iudaice.

Iudaismul, încotro?
Tema SIHA din acest an a fost “Iudaismul la răs-

cruce. Spre ce ne îndreptăm?”. La această întrebare 
spinoasă au căutat să răspundă invitaţii din Israel,  
rabinul dr. Rafi Shuchat de la Universitatea Bar-Ilan 
şi dr. Eilon Shamir de la Colegiul Beit-Berl.  Dr. Rafi 
Shuchat a prezentat o interesantă istorie a sionismului, 
cu accent pe sionismul religios, accentuând importanţa 
păstrării tradiţiilor pentru identitatea israeliană şi, la 
modul extins, pentru identitatea evreiască în diaspora. 

O altă prelegere a sa a avut ca temă diversele curente 
şi tendinţe existente în iudaismul ortodox de astăzi. 
Un alt subiect abordat de acesta a fost “raţionalul şi 
iraţionalul în iudaism”. “Şabatul şi omul modern” a fost 
o altă dezbatere susţinută de rabinul dr. Rafi Shuchat, 
care a stârnit interesul şi întrebările participanţilor, aceş-
tia având ocazia să şi pună în practică cele studiate, 
chiar de Şabat. De asemenea, rabinul invitat a explicat 
şi semnificaţiile pericopei săptămânii, “Vaethanan”. 
Participanţii au avut ocazia să asiste la slujbele speci-
fice: Kabalat Şabat în stilul “Carlebach” de intonare a 
rugăciunilor – stil prezentat şi implementat pentru prima 
dată în România, cu ani în urmă, tot la SIHA, chiar 
de rabinul dr. Rafi Shuchat –, Şaharit în dimineaţa de 
Şabat, alte slujbe, precum şi ceremonia de Havdala. 
La ceremoniile specifice de Şabat au participat şi Attila 
Gulyas, vice-preşedinte C.E.B. şi director D.A.S.M., 
precum şi dr. Aurel Ioviţu, membru în Comitetul C.E.B. 
La SIHA a revenit şi dr. Eilon Shamir, cunoscut deja 
participanţilor la Bereshit-Galaţi, care a susţinut o serie 
de prelegeri despre “conceptul de comunitate evreias-
că în gândirea lui Mordecai M. Kaplan” şi “credinţa în 
Dumnezeu în iudaismul actual”. Alte subiecte abordate 
de dr. Eilon Shamir au fost “conceptul de Legământ ca 
bază a reînnoirii iudaismului” şi “renaşterea iudaismului 
în societatea israeliană de astăzi”.

Participanţii la SIHA au apreciat nivelul academic al 
dezbaterilor, dar şi atmosfera plăcută la care au con-
tribuit condiţiile bune de cazare de la C.I.R. Cristian, 
preparatele caşer “ca la mama acasă”, aerul curat şi 
peisajele încântătoare din împrejurimi. 

Părerea bună despre condiţiile de la Cristian este 
împărtăşită şi de familia prof. dr. ing. Răzvan Rughiniş 
care, într-o scrisoare trimisă F.C.E.R. mulţumeşte „pen-
tru sejurul foarte plăcut petrecut de noi la CIR Cristian 
unde... ca de obicei, cazarea, curăţenia şi mâncarea 
au fost foarte bune”. 

Amatorii de informaţii şi fotografii despre CIR Cris-
tian pot accesa site-ul www.beyahadcamp.wordpress.
com, precum şi Facebook - b’yahad. (D. M.)

Interes pentru cultura  
şi obiceiurile evreieşti
Moineştiul a fost, acum câteva zeci de ani, una dintre 

cele mai vibrante comunităţi evreieşti din România. Să nu 
uităm că de aici au plecat primii colonişti către Ereţ Israel 
pentru a înfiinţa localitatea Rosh Pinna şi tot aici s-a năs-
cut dr. Moses Rosen, fostul şef-rabin al Cultului Mozaic. 

În Moineşti nu mai trăieşte azi nici un evreu, însă spiri-
tul iudaic este păstrat graţie eforturilor depuse de Fundaţia 
Leolam. Fundaţia a fost înfiinţată de patru moineşteni care 
acum trăiesc în diverse părţi ale lumii, iar activităţile locale 
sunt coordonate de voluntari inimoşi. Scopul fundaţiei este 
de a păstra cultura evreiască care a existat aici sute de 
ani şi de a inspira generaţiile prezente de a-şi cunoaşte, 
respecta şi iubi trecutul. 

În zilele de 5 şi 7 septembrie, Fundaţia Leolam a 
organizat din nou acţiunea “Porţi deschise la Cimitirul 
Evreiesc Moineşti”. Elevi de la liceele moineştene “Spiru 
Haret” şi  “Grigore Cobălcescu”, de la liceul “Ferdinand” 
din Bacău şi de la Şcoala Gimnazială “George Enescu” 
din Moineşti au avut ocazia de a învăţa despre cultura şi 
obiceiurile iudaice şi despre rolul evreilor în dezvoltarea 
oraşului şi a zonei. 

Cu entuziasm, elevii au dat şi o mână de ajutor la re-
facerea inscripţiilor de pe pietrele de mormânt, vechi de 
zeci sau chiar sute de ani. Toţi şi-au manifestat curiozitatea 
de a învăţa mai mult despre cultura şi obiceiurile evreieşti 
şi, de asemenea, de a contribui şi în viitor la îngrijirea 
cimitirului, unul dintre cele mai vechi din România.

Fundaţia Leolam multumeşte directoarei Liceului 
„Spiru Haret”, Adriana Căzănel, profesorului Emil Ciuche 
şi elevilor: Narcisa Pruteanu, Iulia Enea, Valentina Ion, 
Ionuţ-Gabriel Bran, Cristiana Halawel, Carmen Albu, 
Ioana Mariş, Mădălina Bălan, Valentina Popescu, Cosmin 
Stoican, Vlad Ifrim, Andreea Pruteanu, precum şi Mihaelei 
Rusu, coordonatoarea activităţilor fundaţiei în Moineşti.

Pentru mai multe detalii despre Fundaţia Leolam şi 
activităţile sale, vizitaţi www.leolam.org şi http://leolam-
jewish-heritage-foundation.blogspot.ro.

BEATRICE kOHLENBERG
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aCŢIunI De SoLIDaRItate Cu ISRaeLuL

e m o ţ i o n a n t ă  m a n i f e s t a ţ i e  
d e  s u s ţ i n e r e

C o n f l i c t u l  d i n  g a z a

Comunitatea evreilor din Braşov a 
organizat în 22 august o adunare de 
solidaritate pentru Israel. „Mărturisesc că 
mie şi evreilor braşoveni ni s-a părut un 
obiectiv foarte important organizarea unei 
manifestaţii de solidaritate cu Israelul”, a 
declarat preşedintele C.E. Braşov şi al 
Asociaţiei Sioniste din România, Tiberiu 
Roth. 

Opinia publică a fost intoxicată în tim-
pul Operaţiunii Protective Edge, astfel că 
până şi prietenii Israelului erau emoţionaţi 
de  imaginile atâtor victime civile, difuzate 
de televiziunile din toată lumea. 

În acest context, data fixată pentru 
organizarea evenimentului, care a cuprins 
luări de cuvânt în sinagoga braşoveană 
şi o demonstraţie publică autorizată până 
în Piaţa Sfatului, s-a dovedit oportună. 

Manifestarea a început cu sunetul 
Şofarului, însufleţit de rabinul Zvika Kfir. 
Menu Levy, consul al Israelului la Bucu-
reşti, a transmis salutul ambasadorului 
Dan Ben-Eliezer şi a mulţumit pentru ini-
ţiativă, apreciind că Israelul are nevoie de 
manifestările de solidaritate din diasporă. 
Marco Katz, directorul pentru România al 
Anti Defamation Ligue, a arătat că Israelul 
se luptă pentru a-şi asigura existenţa, 
iar ameninţările cu care se confruntă au 
depăşit Orientul Mijlociu. 

Adina Durbacă, prima femeie vice-
primar din istoria Braşovului, a transmis 
susţinerea Consiliului Municipal Braşov 
pentru Statul Israel şi un gând special de 
solidaritate pentru cetăţenii oraşului Rişon 
Leţion,  înfrăţit cu Braşovul de peste 20 
de ani.

Cuvântări inspirate de iubire frăţeas-
că faţă de poporul evreu, faţă de Israel, 
leagănul religiilor monoteiste, au rostit 
părintele Coman, „decanul de vârstă” al 
Bisericii Ortodoxe din Braşov („pace lungă 
şi să ştiţi că nu sunteţi singuri”), dr. Cris-
tian Munteanu, în numele protopopului 
Bisericii Ortodoxe din Braşov, părintele 
prof. dr. Stelian Manolache. Liderul cul-
tului evanghelic „Credinţa”, Atilla Simon, 
a subliniat că „o minciună repetată poate 

părea adevăr, dar noi trebuie să luptăm 
pentru adevăr şi să stăm de partea Isra-
elului, care este singura democraţie din 
Orientul Mijlociu”. A mai luat cuvântul pro-
fesorul universitar Dan Floroianu, iar din 
partea Comitetului Director al F.C.E.R., 
redactorul şef al revistei „Realitatea Evre-
iască”, Alexandru Marinescu, a felicitat 
conducerea C.E. Braşov pentru iniţiativa 
organizării manifestării şi a subliniat, 
citând din Declaraţia de Independenţă a 
Israelului, din 1948: „Statul Israel se va 
baza pe perceptele de libertate, dreptate 
şi pace propovăduite de Profeţii Evrei; 
vom susţine deplina egalitate socială şi 
politică a tuturor cetăţenilor, fără deosebi-
re de rasă, credinţă sau sex; vom garanta 
deplina libertate de conştiinţă, credinţă, 
educaţie şi cultură”. 

Cuvinte care nu au rămas vorbe în 
vânt şi care sunt în deplină contradicţie 
cu Carta organizaţiei Hamas: „Vremea nu 
va veni până ce musulmanii nu se vor fi 
luptat cu evreii şi nu îi vor fi omorât”!

Între cele două texte nu există reconci-
liere, cum nu există între teroriştii Hamas 
şi evrei. Tot ce se mai poate spune este 
„Am Israel Hai!”. 

Adunarea pentru Israel s-a încheiat cu 
rostirea rugăciunii El Male Rahamim, în 
memoria celor care şi-au pierdut viaţa în 
recentul conflict şi a rugii Avinu Şebaşa-
maim pentru Statul Israel.

În ciuda ploii care nu a încetat, par-
ticipanţii s-au încolonat, purtând zeci 
de steaguri Degel Israel şi pancarde 
cu cuvintele Pace-Israel-Şalom, într-o 
demonstraţie până în Piaţa Sfatului din 
centrul Braşovului.

„Am regretat că în afara câtorva prie-
teni din Bucureşti, Cluj, Şimleu Silvaniei, 
care au venit special la Braşov să parti-
cipe la adunarea şi demonstraţia pentru 
susţinerea Statului Israel, şi a câtorva 
mesaje de încurajare primite de la prieteni 
din Arad, Oradea, Ploieşti, Iaşi, restul 
comunităţilor evreieşti din România au 
lipsit”, a spus în final Tiberiu Roth. 

ALExANDRU MARINESCU

Între Israel şi Hamas are loc un război 
asimetric, dus între un  stat democratic şi 
o organizaţie teroristă, iar el trebuie privit 
şi înţeles în contextul tulburărilor din Ori-
entul Mijlociu, a spus ambasadorul Isra-
elului la Bucureşti, E.S. Dan Ben-Eliezer, 
prezent la o manifestare de solidaritate 
cu poporul israelian, organizată în luna 
iulie de Federaţia Comunităţilor Evreieşti 
din România - Cultul Mozaic (F.C.E.R.- 
C.M.) la Centrul Comunitar Evreiesc din 
Bucureşti. 

După ce a explicat că acţiunile armatei 
israeliene nu sunt îndreptate împotriva 
civililor din Gaza, ci a Hamas, care folo-
seşte propria populaţie civilă drept scuturi 

umane, E.S. Dan Ben-Eliezer a subliniat 
că „nu mai există nici o altă ţară care să 
se fi confruntat cu un astfel de război îm-
potriva teroriştilor” şi că „Hamas şi Jihadul 
islamic constituie o mare problemă, care 
se încadrează în situaţia cu care se con-
fruntă întreg Orientul Mijlociu. În această 
regiune, orice organizaţie islamică radica-
lă are în spatele său o organizaţie şi mai 
radicală”, aşa cum sunt ISIS, Al-Qaida, 
Jihadul Islamic şi aşa mai departe. Dife-
renţa este, a spus ambasadorul Israelului, 
„că radicaliştii islamici doresc un stat care 
să respecte legile Şariei, dar în cadrul gra-
niţelor naţionale, iar  jihadiştii doresc să 
înfiinţeze o naţiune islamică funcţionând 
conform legilor Şaria, fără a ţine seama 
de graniţele naţionale”.

Dan Ben-Eliezer a subliniat că Israelul 
a respectat toate armistiţiile convenite, 

dar Hamas le-a încălcat, ceea ce a de-
terminat intervenţia armatei israeliene. 
„Ce s-ar fi întâmplat dacă, Doamne fe-
reşte, nu aveam sistemele de alarmare, 
adăposturile şi sistemul antirachetă Iron 
Dome?”, a spus Excelenţa Sa referindu-

se la comparaţiile între pierderile de vieţi 
omeneşti din rândul civililor israelieni şi 
din cel al palestinienilor. Ambasadorul a 
mai subliniat că rachetele cu rază lungă 
sunt aduse din „Iran pe mare, prin aer şi 
cu mijloace de transport terestre”, pen-
tru celelalte tipuri de rachete existând 
capacităţi de producţie în Gaza pe baza 
tehnologiei importate. Dan Ben-Eliezer a 
evidenţiat, de mai multe ori în intervenţia 
sa, că „nici un alt stat nu ar fi acceptat ca 
populaţia civilă să trăiască sub amenin-
ţarea rachetelor” atât de multă vreme.

„Atitudinea guvernului israelian de 
a duce lupta până la capăt este pe de-
plin justificată” a apreciat preşedintele 

F.C.E.R.-C.M., deputatul dr.Aurel Vainer, 
referindu-se la decizia autorităţilor de la 
Ierusalim de a continua intervenţia armată 
până la distrugerea totală a tunelurilor 
săpate de Hamas pentru a ataca Israelul 
şi pentru a se aproviziona cu armament 
utilizat pentru atacarea civililor israelieni.

În final, au luat cuvântul cei prezenţi 
la manifestarea de solidaritate cu poporul 
israelian, respectiv reprezentanţi ai Comi-
tetului Director al F.C.E.R.-C.M., ai B’nai 
B’rith, ai JOINT, precum şi persoane din 
cadrul Federaţiei şi din afara acesteia, 
neevrei, inclusiv reprezentanţi ai clerului. 
În luările de cuvânt a fost evidenţiat faptul 
că strategia militară adoptată de Israel a 
fost singura posibilă în condiţiile luptei cu 
o organizaţie teroristă, au fost analizate 
poziţiile exprimate de presa din România 
şi din alte ţări faţă de conflict.

Dr. Aurel Vainer, prezent în Israel în zi-
lele conflictului, a subliniat atât stăpânirea 
de sine cu care israelienii reacţionează 
la alarmele repetate cu mare frecvenţă, 
cât şi solidaritatea evreilor din România 
şi din alte ţări cu suferinţele israelienilor, 
atacaţi zilnic cu rachete care deja ame-
ninţă întreg teritoriul ţării. (A.M.)

BraşovBucureşti

Întâlnire cu ambasadorul Israelului la JCC Bucureşti

Israelul, în centrul programului keshet din Bucureşti
O nouă ediţie a ciclului de educaţie 

iudaică Keshet din Bucureşti, desfăşurată 
la Centrul Comunitar Evreiesc, a plasat în 
mod firesc, în centrul ei situaţia din Israel, 
prezentată de ing. Tiberiu Roth, preşe-
dintele Asociaţiei Sioniste din România 
şi preşedinte al Comunităţii braşovene, şi 
comentatorul de politică externă Bogdan 
Chireac. Evenimentul a fost moderat de 
preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel 
Vainer. În deschidere, după ce a citit o 
declaraţie a premierului Benjamin Ne-
tanyahu cu prilejul încheierii acordului de 
încetare a focului, Aurel Vainer a subliniat 
că ceea ce trebuie să facem noi, evreii din 
România, este să susţinem necondiţionat 
Israelul.

În acelaşi spirit a vorbit şi ing. Tiberiu 
Roth, subliniind că misiunea noastră este 
să susţinem Israelul şi să facem tot ce 
putem ca să schimbăm atitudinea lumii 
faţă de statul evreu. Cel mai important 

considerent pe care lumea trebuie să-l 
ştie este că Israelul nu este o ţară coloni-
ală, nu a cucerit, nu a asuprit pe nimeni. 
El s-a născut ca ţară de refugiaţi, care au 
venit în mai multe valuri. Israelul a câştigat 

toate cele şapte războaie duse împotriva 
statelor arabe, dar nu şi pacea. 

EVA GALAMBOS

(Continuare în pag. 15) 

Ambasadorul Dan Ben-Eliezer despre
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Cea de a patra ediţie a Festivalului 
de film central-european de la Mediaş  
(MECEFF, 2-6 septembrie a.c.) a avut 
ca subiect principal împlinirea a 25 de 
ani de la prăbuşirea sistemului comunist 
din ţările central-europene. Filmele din 
competiţie, provenite din Austria, Cehia, 
România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria, 
au fost alese, în general, în funcţie de 
acest subiect. Ca în fiecare an, a existat 
o ţară invitată, Spania, prilej cu care s-a 
încercat punerea în oglindă a două dic-
taturi- franchistă şi ceauşistă, prin inter-
mediul unor pelicule şi a unui simpozion, 
pentru a vedea asemănări şi deosebiri, 
precum şi felul în care cele două ţări au 
realizat tranziţia. 

România a intrat în competiţie cu filmul 
„Poziţia copilului”, câştigător al Ursului de 
Aur, de la Berlin. Regizorul Radu Gabrea, 
care a iniţiat festivalul, „sin-
gurul festival care prezintă 
filme realizate în această 
regiune a Europei”, cum 
s-a arătat la deschiderea şi 
închiderea evenimentului, a 
inclus în program, în afara 
competiţiei, mai multe cate-
gorii de filme. Într-un ciclu 
intitulat „Omagiu”, publicul 
a putut vedea şi revedea 
marile creaţii ale regizorilor 
Andrzej Wajda (Polonia), 
Milos Forman (Cehoslova-
cia) şi Miklos Jancso (Un-
garia), precum şi alte filme 
provenite din ţările enumerate,  premiate 
la diferite festivaluri. În secţiunea „Selecţia 
preşedintelui Festivalului” s-a prezentat 
un medalion Alexandru Tatos şi alte filme 
româneşti, de pildă versiunea necenzu-
rată a peliculei „Dincolo de nisipuri”, a lui 
Radu Gabrea, în prezenţa actorului Mir-
cea Albulescu, „Reconstituirea” sau „Mere 
Roşii”. În deschiderea festivalului a fost 
proiectat ultimul film al regizorului, „O po-
veste de dragoste, Lindenfeld”, poate una 
dintre cele mai bune creaţii ale lui Gabrea, 
aceasta datorită şi participării de excep-
ţie a doi mari actori: Victor Rebengiuc şi 
Victoria Cociaş. În cadrul manifestării au 
fost vernisate şi două expoziţii de afişe. 

La deschiderea Festivalului a parti-
cipat orchestra klezmer Hakeshet din 
Oradea. Juriul nu a avut o sarcină prea 
uşoară în acordarea premiilor, dar nici 
publicului nu i-a fost uşor să aleagă ce 
producţii să vizioneze, deoarece filmele 
rulau la două cinematografe, şi seara, în 
Piaţa Primăriei. Personal, deşi în fiecare 
zi am văzut câte două-uneori trei filme, 
nu am reuşit să-l văd pe cel premiat - 
filmul ceh „Rugul aprins”, realizat de 
fapt după un serial de televiziune în trei 
părţi, producţie HBO, a cărui acţiune 
se petrece în timpul ocupaţiei ruseşti a 
Cehoslovaciei din 1968,  eroul fiind Jan 
Palach, tânărul student care şi-a dat foc 
în semn de protest împotriva sugrumării 
încercărilor de democratizare a ţării. 
Regizoarea Agnieska Holland a câştigat 
mai multe premii cu acest film. Premiul 
pentru interpretare a revenit Luminiţei 
Gheorghiu („Poziţia copilului”), premiul 
pentru regie – lui Jonas Karasek (Slova-
cia) pentru „Candidatul”, un film despre 
manipulările politice, iar premiul pentru 
imagine – lui Lukasz Zal şi lui Ryszard 
Lencyewski (Polonia) pentru filmul „Ida”, o 
secvenţă de tragedie evreiască din timpul 
războiului, totul filmat în alb-negru, pen-
tru a ilustra mai bine caracterul sumbru 
al celor întâmplate. Premiul publicului a 
revenit filmului austriac „Frumuseţea ta 
nu are nicio valoare”, care a prezentat 
dificultăţile de integrare a unor familii de 
emigranţi în societatea austriacă. Spre 
părerea mea de rău, excelentul film din 
Ungaria, „Dragii mei prieteni turnaţi” (con-
flictul dintre turnători şi victimele lor, atât 
de actual în toate ţările foste comuniste), 
nu a luat nici o distincţie. 

Filme idiş la sinagoga  
din Mediaş

Ca şi în anii precedenţi, la sinagoga 
din oraş s-a desfăşurat un mic festival 
al filmelor idiş, restaurate de Centrul 
Naţional de Filme Evreieşti din Boston. 
Realizate în perioada interbelică, cele mai 
multe dintre ele au fost comedii muzicale 
În stilul celor scrise de A. Goldfaden, dar 
şi drame cum a fost „Tevvye”, după Sha-
lom Alehem, cu câţiva actori remarcabili.

Aşa cum am subliniat şi la început, 
în cadrul festivalului au avut loc şi două 
simpozioane: „Regimul totalitar şi regimul 
de tranziţie în oglindă. Spania versus 
Europa de est”, cu participarea ziariştilor 
Adrian Liman (Spania) şi Emil Hurezeanu 
(România) şi „Filmul de propagandă ver-

sus filmul de artă în regimul 
comunist”, cu participarea 
lui Cristian Tudor Popescu, 
în calitatea lui de cinefil, 
critic de film şi profesor la 
Academia de Artă Teatrală 
şi Cinematografică. Ambele 
simpozioane au fost modera-
te de Horia Barna, de la ICR. 
La primul simpozion publicul 
a pus numeroase întrebări, 
legate mai ales de situaţia 
din Spania.

Buna desfăşurare a fes-
tivalului, realizat cu eforturi 
din partea organizatorilor, a 

actriţei Victoria Cociaş (care l-a înlocuit 
cu succes pe regizorul Radu Gabrea, 
prezent doar la sfârşitul festivalului din 
cauza unor probleme de sănătate), a 
fost sprijinită de conducerea municipiului 
Mediaş - primarul Teodor Neamţu, vicepri-
marul George Petrescu, Vladimir Şargu, 
preşedintele „ADI regiunea Târnavelor” 
şi de foarte mulţi voluntari. La încheierea 
Festivalului, Radu Gabrea şi organizatorii 
au mulţumit tuturor celor care au ajutat la  
realizarea celei de a patra ediţii a MECE-
FF, devenit de-acum un reper european. 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Ro-
mânia, unul dintre sponsorii Festivalului, 
a fost reprezentată de Edi Kupferberg, 
director al Cancelariei Rabinice, şi de 
dr. ing. José Blum, director al Departa-
mentului de cultură, artă şi ştiinţă. Luând 
cuvântul în deschiderea Festivalului, Edi 
Kupferberg a vorbit despre valoarea mul-
ticulturalismului, o tapiserie colorată fără 
de care o cultură ar deveni cenuşie. În 
cuvântul său de la închiderea manifestării, 
José Blum a menţionat în mod special 
prezenţa la Festival a unei selecţii de filme 
care redau istoria, viaţa reală dinainte şi 
de azi a evreilor de pretutindeni.

Archita,  
un experiment valoros
Organizatorii Festivalului au oferit 

participanţilor trei excursii, dintre care una 
în localitatea Archita, o comună săsească 
în care se află  şi o biserică fortificată. 
Interesant este că aici se desfăşoară un 
experiment special. Fundaţia britanico-
americană „Nobrega” s-a implicat în 
reabilitarea bisericii fortificate, a caselor 
săseşti (nu mai există nici un sas în comu-
nă), în general, în a crea condiţii mai bune 
de trai locuitorilor comunei, oferind locuri 
de muncă şi având în plan deschiderea şi 
a unui dispensar medical. Toate acestea 
ne-au fost prezentate de colonelul Micha-
el Carrington, directorul fundaţiei, şi de 
soţia lui, Elizabeth  Nobrega de Arajuo 
Tsakiroglou, iniţiatoarea acesteia. Funda-
ţia se ocupă de promovarea şi păstrarea 
moştenirii culturale prin restaurarea unor 
clădiri, protecţia mediului şi dezvoltarea 
artelor tradiţionale. Ea a acţionat în multe 
ţări din lume printre care Italia, Libia şi 
Brazilia, ţara de origine a fondatoarei.

EVA GALAMBOS

Festivalul de film de la Mediaş

25 de ani de la prăbuşirea comunismului 
– tema  celei de a patra ediţii a meCeFF Poem sinagogal recitat de evreii 

aşkenazi în primele zece zile ale Anului 
Nou, de la 1 Tişrei (Roş Haşana, Anul 
nou evreiesc) la 10 Tişrei (Ziua Expierii, 
„Yom Kipur”). Compus probabil în Ger-
mania în secolul al 12-lea. Într-o formă 
puţin diferită, este recitat şi în zilele de 
post din restul anului. După câte ştim, 
este prima traducere versificată în limba 
română, celelalte traduceri fiind în proză.

 
Părintele nostru, Regele nostru,
Dinaintea Ta am păcătuit,
Am greşit.
 
Părintele nostru,
Singurul nostru Rege eşti Tu,
Nu avem alt rege, nu.
 
Fă bine pentru Numele Tău
Şi nimănui nu-i va fi rău.
 
Înnoieşte-ne un an bun,
Un an nou şi bun.
 
Împilările zvârlite pe umerii noştri  

zădărniceşte
Şi le opreşte.
 
Gândul celor ce ne urăsc opreşte,
Zădărniceşte.
 
Opreşte ale duşmanilor noştri ticluiri
Şi uneltiri.
 
Alungă orice clevetitor
Mincinos şi ticluitor.
 
Astupă gurile la ai noştri clevetitori
Şi bârfitori.
 
Ciuma şi sabia le opreşte,
La fel şi pierzania, păcatul, robia,
Distrugerea, ticăloşia,
De la fiii Legământului Tău le goneşte.
Nu lăsa să intre la aleşii Tăi molima, nebunia
Şi urgia.
 
Părintele nostru, 
Pentru păcatele noastre Te rugăm: iertare,
Căci Tu eşti Bun şi Mare.
 
Şterge din faţa ochilor Tăi înscrisurile  

cu ale noastre păcate,
Toate.
 
Readu-ne la Tine prin pocăinţă,
Prin credinţă.
 
Trimite vindecare bolnavilor neamului Tău,
De orice boală, de orice rău.
 
Şterge orice judecată grea,
Orice pedeapsă rea.
 
Ţine-ne minte; în faţa Ta,
Pe veci ne vom afla.
 
În Cartea Vieţii înscrie-ne cu-o viaţă bună,
Fericită şi bună.
 
Înscrie-ne în Cartea Mântuirii
Şi izbăvirii.
 
Înscrie-ne în Cartea Câştigului  

spre a ne putea întreţine
Şi a ne hrăni bine.
 
Înscrie-ne în Cartea Meritelor
Şi a faptelor bune tuturor.
 
În Cartea Iertării ne înscrie,
Iertare şi îngăduinţă să ne fie.

 Fă să răsară pentru noi izbăvire
Şi mântuire.
 
Înalţă raza de lumină poporului Tău Israel,
Ca altădată, la fel.
 
Luminează calea lui Mesia, Unsul Tău,
Urmaşul lui David, fiul său.
Umple mâinile noastre cu ale Tale  

Binecuvântări,
Până în cele mai înalte zări.
 
Umple hambarele cu rod bogat,
Îmbelşugat.
 
Părintele nostru,
Ascultă-ne glasul, fie-Ţi milă, noi  

Te iubim,
Vrem să trăim.
 
Primeşte cu milă şi bunăvoinţă  

a noastră rugăciune
Şi cuvintele ei bune.
 
Deschide Porţile Cerului rugii noastre,
Mai sus de cele mai înalte astre.
 
Aminteşte-ţi că suntem ţărână şi pământ
Şi avem cu Tine legământ.
 
Nu ne trimite înapoi cu mâinile goale, 

 nu ne alunga,
Primeşte ruga noastră cu Mila Ta.
 
Fă ca acum să fie ceasul milei şi mântuirii,
Îngăduirii.
 
De noi şi de pruncii noştri ai milă,
Ai milă.
 
Părintele nostru,
Fă asta pentru martirii ce au murit  

pentru Numele Tău Sfânt,
Pe acest pământ.
 
Fă asta pentru cei măcelăriţi mărturisind 

Unicitatea Ta,
Nu-i uita.
 
Fă asta pentru cei trecuţi prin foc şi apă 

ca Numele Tău să-L sfinţească,
Să-L slăvească.
 
Răzbună sângele vărsat de robii Tăi,
Omorâţi de cei răi.
 
Fă asta, dacă nu pentru noi - pentru Tine
Şi nouă ne va fi bine.
Fă asta pentru Tine, mântuieşte-ne,
Izbăveşte-ne.
 
Fă asta pentru Mila Ta neţărmurită,
Neîngrădită.
 
Părintele nostru,
Fă asta pentru Numele Tău cel Mare,
Înfricoşător, viteaz şi tare,
Pe care şi noi îl purtăm
Şi nu-L uităm.
 
Părintele nostru, Regele nostru,
Cu toate că nu putem spune,
Că am fi făcut fapte bune,
Cu toate că nu am făcut nici o bună faptă,
Pentru care să putem primi răsplată,
De noi ai milă, Te îndură,
Salveză-ne de orice ură,
Pomană-ţi cerem, nu dreptate,
Te rugăm, mântuieşte-ne în toate

Traducere de: 
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

a v I n u  m a L k e I n u 
Părintele nostru,  Regele nostru
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Preşedinte: Aizic Iancu 
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Cetatea Sighişoarei a găzduit, în pe-
rioada 21-24 august 2014, o nouă ediţie 
a Festivalului Intercultural ProEtnica. 
Evenimentul a fost organizat de Centrul 
Educaţional Interetnic pentru Tineret şi 
Municipiul Sighişoara, cu sprijinul Ministe-
rului Culturii şi al Departamentului pentru 
Relaţii Interetnice al Guvernului României 
(D.R.I). Manifestarea a reunit reprezen-
tanţi ai minorităţilor etnice din România 
– evrei, români, aromâni, albanezi, ar-
meni, bulgari, cehi, croaţi, germani, greci, 
italieni, macedoneni, maghiari, polonezi, 
romi, ruşi, lipoveni, ruteni, sârbi, slovaci, 
tătari, turci, ucraineni. Prezenţa reprezen-
tanţilor Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România a fost deosebit de apreciată, 
atât de organizatori, cât şi de publicul 
larg. “Poporul cărţii” s-a remarcat tocmai 
prin aportul de “cultură”, în sensul larg 
al termenului, oferind participanţilor cea 
mai variată gamă de programe – concer-
te, teatru, colocvii, prezentare de tradiţii 
specifice şi ... singurul stand exclusiv de 
carte. 

ProEtnica –  
dialogul prin artă

Circa 15.000 de vizitatori au urmărit, 
pe durata întregului festival, cele 30 de 
spectacole prezentate pe scena principa-
lă din Cetate, alături de alte 25 de mani-
festări interactive desfăşurate la standuri 
şi de colocviile cultural-ştiinţifice găzduite 
de Primăria locală. ProEtnica face parte 
dintr-un pachet de activităţi sprijinite de 
D.R.I., care susţin promovarea relaţiilor 
fireşti între minorităţi, a subliniat Christia-
ne Gertrud Cosmatu, subsecretar de stat 
la D.R.I., în deschiderea festivalului. Prof. 
Carol König, consilier la Ministerul Culturii, 
a arătat că autorităţile române consideră 
că acest eveniment are o importanţă 
majoră în ceea ce priveşte promovarea, 
conservarea şi dezvoltarea culturii minori-
tăţilor. Volker Reiter, directorul executiv al 
festivalului, a subliniat că prin intermediul 
acestei manifestări, cu amploare sporită 
de la an la an, se promovează adevăra-
tele valori ale democraţiei, diversitatea 

etnică şi toleranţa. De asemenea, a arătat 
rolul deosebit pe care l-a avut anul acesta 
F.C.E.R. în susţinerea secţiunii de dez-
bateri, organizând două colocvii. În des-
chiderea festivalului, Albert Kupferberg, 
secretar general al F.C.E.R., a transmis 
un adevărat “salut al păcii”, caracteristic 
pentru identitatea evreiască, devenit 
şi un laitmotiv al programelor F.C.E.R., 
mulţumind tuturor celor care, prin efort şi 
dăruire, promovează valorile – nu doar 
cele iudaice, ci şi valorile culturii, ca bun 
al întregii omeniri. 

“Poporul cărţii” –  
un adevărat “popor al culturii”

Momentele dedicate evreităţii au 
fost posibile prin efortul organizatoric al 
referenţilor Sybil Benun şi Robert Schorr 
de la Departamentul cultural al F.C.E.R.. 
“Umorul evreiesc” a fost tema simpozi-
onului găzduit în prima parte a zilei de 
22 august de Primăria Sighişoarei, cu 
participarea a două personalităţi repre-
zentative atât pentru comunitate, cât şi 
pentru cultura română – prof. univ. dr. 
Ştefan Cazimir şi dr. Aurel Storin.  Mo-
deratorul colocviului, Albert Kupferberg, 
a oferit scurte prezentări biografice ale 
celor doi invitaţi şi ale numeroaselor lor 
lucrări. Dialogul dintre “maestrul” Cazi-
mir şi autointitulatul “discipol” Storin a 
demonstrat, încă o dată, ce înseamnă 
umorul fin, de bună calitate, şi autoironia, 
cu adevărat “tradiţional-evreiască”. Dez-
baterea nu a ocolit momentele tragice din 
istoria greu încercată a evreilor. Dr. Aurel 
Storin a evocat clipele grele din existenţa 
Teatrului Baraşeum, în anii Holocaustului 
şi ai dictaturii antonesciene, învăluind 
prezentarea cu variate comentarii ce stâr-
nesc acel “zâmbet amar”, atât de specific 
umoriştilor evrei. La rândul său, prof. univ. 
dr. Ştefan Cazimir a realizat o adevărată 
istorie a “poporului cărţii” prin intermediul 
bancurilor, bineînţeles, cu şi despre evrei, 
spre încântarea celor prezenţi. Fiecărui 
moment istoric real, el i-a găsit un cores-
pondent, adesea tragi-comic, din sfera 

bancului – care nu stârneşte doar râsul, ci 
este şi o oglindă a realităţilor sociale din-
tr-o anumită perioadă. “Umorul evreiesc” 
a fost exemplificat concret pe scena din 
piaţă unde, spre încântarea publicului de 
toate vârstele, Teatrul Evreiesc de Stat a 
prezentat, pe 23 august, “Abisl Mazl” – un 
potpuriu de selecţiuni umoristice şi cân-
tece idiş – cu Roxana Guttman, Arabela 
Neazi, Viorica Bantaş, Nicolae Călugăriţa, 
Darius Daradici, Mihai Ciucă şi Marius 
Călugăriţa. Piaţa cetăţii a fost arhiplină în 
noaptea de 23 august, când pe scenă a 
avut loc concertul susţinut de “Bucharest 
Klezmer Band”. S-au bucurat de aplauze 
îndelungate: conducătorul şi dirijorul for-
maţiei, Bogdan Lifşin, membrii formaţiei, 
Rodica Doija, Sergiu Marin, Sorin Do-
brotă, Cristian Dragomir, solistele vocale 
Carmen Ioviţu şi Geni Brenda, alături de 
solista invitată, Arabela Neazi. Înaintea 
concertului, publicul a avut ocazia să asis-
te la Havdala, ceremonia de încheiere a 
Şabatului, aflând mai multe detalii despre 
semnificaţia sa de la Eduard Kupferberg, 
directorul Cancelariei Rabinice. Acesta a 
făcut ceremonia de Havdala, alături de dr. 
Aurel Ioviţu, membru al Comitetului C.E.B, 
Carmen Ioviţu – care a şi intonat anumite 
pasaje specifice, orchestrate special de 
Bogdan Lifşin –, Magda Kupferberg şi 
dr. Diana Medan. În dimineaţa zilei de 
24 august, Primăria a găzduit colocviul 
“Tradiţii şi obiceiuri evreieşti”, moderat de 
Eduard Kupferberg. Acesta a explicat ce 
înseamnă tradiţia scrisă şi, respectiv, cea 
orală în iudaism, a făcut un scurt istoric al 
evoluţiei textelor iudaice fundamentale şi 
s-a axat pe tradiţiile specifice câtorva săr-
bători, precum Marile sărbători de toam-
nă, Pesahul şi Purimul. Tema colocviului 
a parafrazat titlul cărţii rabinului Alfred J. 
Kolatch, apărută la Editura Hasefer, în 
traducerea Magdei Kupferberg. Lucrarea 
a fost prezentată la colocviu de dr. Diana 
Medan, redactorul cărţii, care a subliniat 
şi importanţa combaterii antisemitismu-
lui prin îndepărtarea unor cutume. Pe 
scena din Cetate, pe 24 august, a urcat 
corul “Yahad” al Comunităţii Evreilor din 
Braşov − Marton Jakab, Iosif Maminut, 
Carolina Oita, Alina Săniuţă, Floroian 
Laura, Cristina Plugaru, dirijor Răzvan 
Mureşan, sonorizare Dan Floroian. Corul 
a fost apreciat de publicul care s-a prins 
în horă, dansând pe frumoasele melodii 
în ebraică. Un stand al Editurii Hasefer, 
îngrijit de Doinel Vlaicu, a fost prezent în 
cetate pe toată durata manifestării. Foto-
graful Sandu Câlţia şi Robert Schorr au 
filmat manifestările.

Sinagoga din Sighişoara –  
de la cult la cultură

Împlinirea, la sfârşit de august, a 
şapte ani de la restaurarea sinagogii din 

Sighişoara a coincis cu festivalul şi a fost 
marcată printr-o serie de proiecţii ale unor 
filme cu tematică evreiască de Radu Ga-
brea. În Sighişoara nu mai locuieşte astăzi 
nici un evreu, dar sinagoga a devenit un 
bun cultural al întregului municipiu. Dr. Pe-
tru Oprean, coordonatorul noului Centru 
de cultură, a precizat: “Ca român, mă simt 
privilegiat că am putut avea o contribuţie, 
cât de mică, la renovarea unui lăcaş de 
cult evreiesc. Totul a început în 2004, prin 
fericita mea întâlnire cu David Blum, un 
american atipic, dar şi un evreu atipic, 
avocat de succes în Washington, fără ni-
cio legătură familială cu România, plin de 
energie în ciuda vârstei înaintate. În urma 
unei vizite, el s-a îndrăgostit de oraşul 
Sighişoara şi şi-a cumpărat aici o casă, 
păstrându-i specificul tradiţional româ-
nesc. Impresionat de momentul tragic al 
decesului ultimului evreu din Sighişoara, 
în 2005, David Blum a înfiinţat Fundaţia 
Ariel, decis să susţină prin donaţii proprii 
restaurarea lăcaşului şi transformarea 
sa într-un centru cultural, fiind sprijinit în 
demersul său de familia Ausch din Târgu 
Mureş, de familia Schwartz, apoi de Vasile 
Dub, preşedintele Comunităţii Evreilor, cu 
acordul F.C.E.R şi al preşedintelui său dr. 
deputat A.Vainer. În 2007 s-a reinaugurat 
sinagoga renovată, devenită centru cultu-
ral, iar toţi aceşti ani au dovedit succesul 
acestui proiect. 

Contribuţia minorităţilor  
în economie

Secţiunea dezbaterilor a cuprins 
şi prelegerea “Contribuţia minorităţilor 
naţionale la dezvoltarea economică a 
României”, susţinută la Primăria locală de 
prof. univ. Emilian Dobrescu, cercetător în 
cadrul Academiei Române. Studiul său, la 
care a colaborat şi Dobre Edith Mihaela, 
cercetător, vizează realizarea unei ample 
lucrări privind aportul la progresul econo-
mic al României al companiilor aparţinând 
investitorilor străini atraşi de co-etnicii lor, 
aparţinătorii minorităţilor naţionale din 
România, de-a lungul timpului, dar şi în 
ultimii ani. Vorbind despre comunitatea 
evreiască, prof. univ. Emilian Dobrescu 
a evocat personalitatea remarcabilă a 
regretatului acad. Nicolae Cajal.  

DIANA MEDAN
Foto: ALExANDRU CÂLŢIA

Diversitatea culturală,  garant al democraţiei
A XII-a ediţie a Festivalului ProEtnica, la Sighişoara

Din cele mai vechi timpuri, Templul de pe Har ha Bait, 
(Muntele Templului) din Ierusalim a fost pentru evrei locul 
cel mai sfânt de pe pământ. Talmudul spune că Muntele 
Templului este mai sfânt decât restul Ierusalimului, care, 
la rândul său, este mai sfânt decât celelalte oraşe din 
Ereţ Israel. Acestea, la rândul lor, sunt mai sfinte decât 
restul Ţării lui Israel, care, şi ea, este mai sfântă decât 
restul lumii. 

Prima informaţie despre Muntele Templului ne-o oferă 
Biblia. Pe Har ha Bait a vrut regele David să constru-
iască un Templu. Dumnezeu l-a trimis însă pe proorocul 
Natan care i-a interzis lui David să-l construiască pentru 
că făcuse... „vărsare de sânge”. Proorocul i-a spus că 
Templul va fi construit de fiul său, viitorul rege Solomon, 
„în numele său”. Aşa s-a şi întâmplat. Primul Templu, 
construit de Regele Solomon pe Har ha Bait, prin anul 
960 înainte de era noastră, a fost distrus de războinicii 
lui Nabucodonosor (în anul 586 î.e.n.). Tot pe Har ha Bait 
a fost înălţat în jurul anului 515 î.e.n. al Doilea Templu, 
distrus de legiunile romane în anul 70. Biblia relatează 
că obiectul cel mai preţios din Templu era Chivotul din 
Sfânta Sfintelor, unde se păstrau cele două Table ale 
Legământului cu Cele Zece Porunci. An de an, de Tişa 

be Av, se ţine doliu în amintirea celor două Temple. O ru-
găciune antică, încă de pe vremea alcătuirii Talmudului, 
spune: „Fie voia Domnului ca Templul să fie reconstruit 
curând, în timpul vieţii noastre. Amin”. De atunci există 
numeroşi evrei care ar face orice ca să apropie acest 
moment al reclădirii Marelui Templu. Doar atunci va veni 
şi Mesia!

Lucrurile s-au complicat după cucerirea Ţării Sfinte de 
către musulmani în secolul al VII-lea. Ruinele Templului 
evreiesc au fost înlăturate şi pe Muntele Templului au 
fost construite moscheile Al Aqsa şi Omar, două dintre 
cele mai sfinte moschei ale islamului. În cursul războ-
iului de şase zile, din 1967, Zahalul a cucerit Cetatea 
Veche a Ierusalimului, dar soldaţii noştri s-au ferit să 
pătrundă pe platforma Muntelui Templului. Chiar şi as-
tăzi, la 47 ani după război şi reunificarea Ierusalimului, 
rabinii interzic accesul evreilor pe Muntele Templului. O 
interdicţie religioasă, deoarece nu se poate localiza cu 
precizie locul unde se afla Sfânta Sfintelor în Templul lui 
Solomon, locul în care doar Marelui Preot i se permitea 
să păşească. Dar nu e vorba numai de-o interdicţie re-
ligioasă. Autorităţile noastre vor să evite orice ciocnire 
între paznicii palestinieni ai Moscheilor Al Aqsa şi Omar 

şi evrei. Înainte de războiul de şase zile, de toate pro-
blemele Muntelui Templului era responsabil Waqf-ul, o 
autoritate religioasă islamică iordaniană. Cu alte cuvinte, 
Iordania administra din punct de vedere religios, Muntele 
Templului. Paradoxal, deşi Ierusalimul a fost reunificat şi 
israelizat în întregime, Muntele Templului a rămas sub 
administrarea exclusivă a Waqf-ului iordanian cu sediul 
la Rabat Amon. Cel puţin dacă Autoritatea arheologică 
israeliană sau Primăria Ierusalimului ar putea să acţio-
neze, dar pe Muntele Templului nu funcţionează legea 
israeliană. Numai Waqf-ul islamic dictează. Religioşii 
şi unii politicieni, şi în special unele grupări extremiste 
israeliene, nu se împacă cu această situaţie. Ei cer ca 
Muntele Templului să revină atât de jure cât şi de facto 
sub suveranitatea israeliană. Căci, în realitate, armata 
şi poliţia israeliană sunt responsabile de securitatea şi 
liniştea în această mică porţiune de pământ sfânt al celor 
trei religii monoteiste: mozaică, creştină şi musulmană. 
E un status quo fragil care e păzit cu străşnicie. Orice 
încercare de a-l modifica s-ar transforma într-un casus 
belli şi ar putea „aprinde” Orientul Mijlociu. 

TEŞU SOLOMOVICI

a l  c u i  e  m u n t e l e  te m p l u l u i ?  P u ţ i n ă  i s t o r i e  ş i  m u l t ă  f u r t u n ă

Prof. univ. Ştefan Cazimir, Albert Kupferberg şi Aurel Storin 
participanţi la simpozionul pe tema „umorul evreiesc”

Corul Yahad al Comunităţii 
Evreilor din Braşov
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Cercetări în domeniul celulelor artificiale 
Compartimentele de tip celu-

lar produc proteine şi comunică 
unul cu celălalt, asemenea sis-
temelor biologice naturale. Se 
spune că imitaţia este cea mai 
sinceră formă de flatare, dar 
imitarea reţelelor complicate 
şi a interacţiunilor dinamice, 
inerente celulelor vii, este dificil 
de realizat în afara celulei. În 
prezent, conform revistei Sci-
ence, savanţii de la Institutul 
de ştiinţă Weizmann au creat 
un sistem celular artificial, pe 
principiul unei reţele, care este 
capabil să reproducă compor-
tamentul dinamic al sintezei 
proteinei. Sistemul, conceput 
de doctoranzii Eyal Karzbrun 
şi Alexandra Tayar în labora-
torul prof. Roy Bar-Ziv de la 
Departamentul de Interfeţe şi Materiale 
al Institutului Weizmann, în colaborare 
cu prof. Vincent Noireaux de la Universi-
tatea din Minnesota, cuprinde mai multe 
compartimente „gravate” într-un biocip. 
Aceste compartimente – celule artificiale, 
fiecare având doar o milionime de metru în 
adâncime – sunt conectate prin fine tuburi 
capilare, formând o reţea care permite 
difuzarea substanţelor biologice în sistem. 
În cadrul fiecărui compartiment, cercetătorii 
inserează o celulă genom - lanţuri ADN 
proiectate şi controlate chiar de oamenii de 
ştiinţă. Cu ajutorul acestui sistem artificial, 
afirmă Bar-Zvi, se poate, în principiu, co-

difica orice: „Genele sunt asemenea unui 
joc Lego, în care se pot combina şi potrivi 
diferitele componente pentru a produce 
rezultate diverse; se poate lua un element 
regulator de la E.Coli care controlează în 
mod natural gena X, pentru a se produce 
o proteină cunoscută, sau se poate lua 
acelaşi element regulator, dar conectat 
cu gena Y, pentru a obţine diferite funcţii 
care nu apar în mod firesc în natură. ” În 
viitor, aceste cercetări ar putea contribui 
la progresul sintezei elementelor precum 
combustibilul, produsele farmaceutice, 
chimice şi producţia enzimelor pentru 
utilizarea industrială, pentru a numi doar 
câteva elemente”, a afirmat savantul.

Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

milioane de persoane 
cu posibile  

rădăcini evreieşti

Milioane de persoane din întreaga lume 
şi-ar putea descoperi rădăcini evreieşti, ca 
urmare a brevetării „Direct-to-Consumer 
DNA Testing”. Popularitatea crescândă, 
accesibilitatea testului ADN, precum şi 
informaţiile genealogice pe care acesta le 
oferă, a determinat J.P.P.I. (Institutul pentru 
politici al poporului evreu) să efectueze un 
studiu asupra fenomenului şi a afla gradul 
în care aceste informaţii, odată dobândite, 
influenţează factorii de decizie din lumea 
evreiască. „Acest studiu nu îşi propune 
convertirea neevreilor la iudaism, dar el 
poate contribui la formarea unor grupuri de 
persoane cu origini evreieşti, apropiate de 
poporul evreu şi Statul Israel”, a declarat 
Avinoam Bar-Yosef, preşedintele J.P.P.I. 

Noe Slepkow, autorul unui studiu pe 
această temă, susţine că noile descoperiri 
în domeniul genealogiei aplicate pot oferi 
cadrul unei mai bune conectări şi al unei 
solidarităţi a celor cu origini evreieşti faţă 
de poporul evreu. În concluziile studiului se 
menţionează că dacă subiecţii vor simţi o 
apropiere, o apartenenţă la comunitatea 
evreiască, datorită originii lor, iar apoi vor 
studia mai mult despre acest subiect şi 
vor respecta anumite cutume religioase, 
aceste manifestări pot fi considerate drept 
un angajament faţă de ceea ce înseamnă 
evreitatea. Conform rezultatului unui stu-
diu publicat în anul 2005 în prestigiosul 
cotidian „The New York Times”, datorită 
testelor ADN s-a înregistrat o apropiere 
crescândă faţă de iudaism a persoanelor 
de origine hispanică, considerate a avea 
orgini marane.

Descoperire arheologică în valea 
Iordanului

P o s i b i l  t r a t a m e n t  î m p o t r i v a  
v i r u s u l u i  e b o l a

Un grup de arheo-
logi israelieni a realizat 
o descoperire deosebit 
de importantă în urma 
excavaţiilor din zona Tel 
Tsaf, din Valea Iordanu-
lui, aproape de graniţa cu 
Regatul Iordaniei. Con-
form studiilor ulterioare, 
este considerat a fi cel 
mai vechi obiect metalic găsit in Orientul 
Mijlociu. Descoperirea schimbă istoria 
acestei regiuni, ea dovedind că metalele au 
fost utilizate în urmă cu mai mult de 6.000 
de ani, cu câteva secole mai devreme decât 

Reprezentanţii Protalix, o companie 
israeliană biofarmaceutică, situată în 
apropierea oraşului Haifa, au declarat cã 
au resursele pentru a produce prototipul 
experimental al unui vaccin împotriva vi-
rusului Ebola. Boala virală Ebola, care în 
prezent face revagii în anumite zone ale 
Africii, este o afecţiune severă, cu o rată 
de letalitate de pânã la 90% la om, care 
survine în focare epidemice precum cele 
din Africa Centrală şi Africa de Vest. Se 
presupune că liliecii frugivori  sunt gazdele 
naturale ale virusului Ebola. Virusul Ebola 
poate infecta populaţia umană prin contact 
cu sângele, secreţiile, organele sau fluidele 
biologice ale animalelor infectate. “Am 

putea sã realizăm acest vaccin, în cantităţi 
mari şi într-o perioadă scurtă de timp”, a 
declarat Yossi Shaaltiel, vicepreşedintele 
companiei Protalix. Reprezentantul com-
paniei a declarat cã firma are o experienţă 
îndelungatã în prelucrarea şi modificarea 
genetică a anumitor plante, în special a 
tutunului, ceea ce i-ar permite să realize-
ze un astfel de produs. Rata de succes a 
actualului remediu nu este foarte ridicatã, 
ea situându-se la aproximativ 30%. Cu 
toate că încă nu există un tratament unic 
omologat, cercetările medicale de ultimă 
oră îndreptăţesc speranţa că în curând va 
fi descoperit.

se credea anterior. Obiectul este un dorn de 
cupru şi a fost descoperit într-un sat care 
a existat între anii 5100 şi 4600 î.e.n. În 
Tel Tsaf existau clădiri mari construite din 
chirpici şi un număr semnificativ de silozuri 
în care erau stocate între 15 şi 30 de tone 
de grâu şi orz.Oamenii de ştiinţă au desco-
perit la Tel Tsaf obiecte din obsidian, sticlă 
vulcanică cu origini din Anatolia sau Arme-
nia, precum şi scoici din râul Nil, din Egipt 
şi ceramică din Siria sau Mesopotamia. 
Artefactele arată că această comunitate a 
fost de fapt un vechi centru internaţional al 
comerţului. Arheologii au descoperit dornul 
din cupru, în formă de con, în mormântul 
unei femei care avea aproximativ 40 de 
ani când a murit. Acesta a fost înfipt într-
un mâner de lemn şi se crede că el ar fi 
aparţinut femeii. Descoperirea dornului de 
cupru în aceastã regiune este deosebit de 
importantã deoarece confirmã ipoteza cã 
oamenii din zonă foloseau metalele încă 
din anul 5.100 î.e.n., cu câteva secole mai 
devreme decât se credea până acum.

67 !
Fiind unul dintre cei mulţi cărora 

actualul nostru război nu le dă tihnă 
sufletului şi minţii, ambele fiind “mo-
bilizate” în acest labirint al focului 
neîncetat, caut cu încăpăţânare 
sclipiri de lumină… Sclipiri cu care, 
sper, în veşnic tânăra mea naivita-
te, să pot încropi puzzle-ul atât de 
jinduitei lumini…

Pacifist din fire fiind, am declarat 
– în scris, chiar – în anii adolescen-
ţei mele destul de romantice, cum că 
m-aş considera un om fericit dacă 
la “întocmirea bilanţului vieţii mele” 
voi putea consemna, printre altele, 
că nu am fost nevoit niciodată să 
ţin o armă în mâna mea, cu care să 
trag în cineva. (Se pare că am fost 
prevăzător, neconsemnând: “Să nu 
mai ştiu direct de vreun război”…, 
după ce-l trăisem în copilărie pe cel 
de al doilea al întregii lumi.)

Dumnezeu, care a fost bun 
cu mine toată viaţa (să mă ierte, 
nu chiar integral…) mi-a ascultat 
această supra-dorinţă, probabil, 
cu un zâmbet: “Minte şi suflet de 
copil!”… Ştia El ce ştia!...

Ştia că voi trăi majoritatea vieţii 
mele în ţara pe care El ne-a dat-o şi 
că acolo, cu toate realizările viselor 
adolescenţei, visul acesta al meu, 
ca să nu ţin o armă în mână şi să 
nu trag în nimeni, se pare că e… 
“mama viselor”, care, din păcate 
(multe), nu ştiu când ar putea deveni 
o realitate. Aproape sigur că eu nu 
o voi mai vedea.

Deci, în “bilanţul vieţii mele”, 
sub coloana “deficit”, notez: Nouă 
războaie trăite în 50 de ani de viaţă 
în Israel; eu consider “acţiunile mi-
litare” cu diferite denumiri, ca aceea 
de acum, “TUK EITAN”, războaie. 
Aşadar, fostul adolescent pacifist-
visător, înaripat iluzoriu cu aripi 
de porumbel alb şi cu o ramură de 
măslin în mână, a fost “blagoslovit 
de soartă” să facă trei războaie pe 
front şi încă şase prin adăposturi, 
camere izolate, cu mască de gaze, 
cu tranzistorul lipit de ureche, cu 
alarme şi cu ochii intraţi în televi-
zor…  Ceva din visul acela, ca să nu 
trebuie să trag cu puşca în careva, 
s-a împlinit – am tras cu tunul! Am 
fost artilerist. Eu ştiu?! Poate de 
asta, în războiul de Iom Kipur am 
şi fost  rănit.

Dar rana sufletului, rana cauzată 
de războaiele în care n-am mai fost 
combatant, repetate periodic – ex-
presie a urii neîncetate, m-a făcut 
să mă simt tot timpul pe front. Cu 
durere. Cu tristeţe. Cu veşnica, fără 
răspuns, întrebare: PÂNĂ CÂND?

Am scris de mai multe ori, în 
câteva din povestirile mele cu 
substanţă autobiografică, despre 
convingerea mea că …” nu cred că 
în viaţa omului există întâmplări, 
în ciuda unor aparenţe. E convin-
gerea unui credincios, departe de 
fanatism…”

Plângem cu toţii, simţind durerea 
preţului cumplit pe care războiul îl 
cere, pentru urgia lui, în vieţi ome-
neşti. Durerea celor loviţi direct de 
acest “preţ” e inestimabilă! Iată că 
acest cumplit şi inevitabil rezultat al 
luptelor armate este resimţit dureros 
şi în războiul nostru, care încă nu 
s-a terminat. 

Săptămâna trecută, buna mea 
Betty, cu ochii înlăcrimaţi, depărtân-
du-se pentru o clipă de “cuplajul” cu 
televizorul, mi-a spus: “Scrie, scrie 
despre asta! Auzi: la spitalul “Soro-
ca” din Beer Sheva s-au născut azi 
67 de bebeluşi. 67! Este acelaşi nu-
măr ca al celor căzuţi dintre ai noştri 
în războiul de acum! 64 de militari şi 
3 civili. 67! E uimitor! Scrie!”

Iată că am scris.
Nu, nu este o întâmplare!

CAROL FELDMAN

I n o v a ţ i i  m e d i c a l e  d e  u l t i m ă  o r ă
Industria medicală israeliană se află în plină dezvoltare, astfel că periodic sunt 

dezvoltate inovaţii în diversele ramuri ale domeniului. Trocarul Gordian este utilizat în 
operaţii laparoscopice. Instrumente de acest tip devin indispensabile în contextul tendin-
ţei de extindere a intervenţiilor chirurgicale noninvazive. Avantajele Trocarului Gordian 
devin recunoscute de specialiştii din întreaga lume, astfel că în 2015 produsul ar putea 
pătrunde pe piaţa de profil din SUA, iar în scurt timp şi în spaţiul comunitar european. 

Aid  Tec este un bandaj adeziv dotat cu o capsulă care poate elibera diverse substanţe 
terapeutice. Suprafaţa impermeabilă şi sterilă poate elibera substanţe anticoagulante, 
antibiotice sau antidependenţă. Compania producătoare are sediul în Ramat Gan, iar 
recent s-a extins şi în Statele Unite ale Americii. 

Ion Med este un dispozitiv medical care are rolul de a favoriza închiderea plăgilor 
chiar după cele mai complexe intervenţii chirurgicale, printr-o tehnologie pe bază de 
plasmă gazoasă rece. Cu ajutorul acestor particule, ţesuturile se refac mult mai uşor, 
sângerarea este semnificativ redusă, iar zona este dezinfectată, chiar de unele potenţiale 
celule canceroase. Produsul este aproape să fie lansat pe piaţa de profil şi va fi probabil 
comercializat pentru prima dată ca o alternativă pentru intervenţiile de tip cezariană. 



12  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 434-435 (1234-1235) - 1 - 30 septembrie 2014

tabără pe gustul 
copiilor!

Kaytanat Kayitz Timişoara, Tabăra de 
zi pentru copii a JCC Timişoara, a reunit 
în acest an 21 de participanţi, cu vârsta 
cuprinsă între 3 şi 14 ani. Timp de două 
săptămâni, sub coordonarea Laurei Şmu-
leac şi a Olimpiei Cirimpei, aceştia au avut 
parte de programe dintre cele mai diver-
se. Pentru unii, în topul preferinţelor a fost 
realizarea piesei de teatru a taberei, iar 
pentru alţii, cea mai atractivă a fost ziua în 
care s-a făcut pizza în restaurantul ritual. 

De acelaşi succes s-a bucurat şi cursul 
de karate, dar şi realizarea ziarului taberei 
sau desenarea autoportretului de către 
fiecare participant. Copiii au avut ocazia 
să înveţe despre obiceiurile evreieşti de 
sărbători, să cânte melodii tradiţionale şi 
să danseze aşa cum le-au arătat dansato-
rii profesionişti. Încheierea taberei este un 
moment nostalgic pentru copii, de care, 
însă, îşi vor aduce aminte la o vizionare 
specială a sutelor de fotografii făcute, 
care va avea loc în curând.

Pagină realizată de 
 LUCIANA FRIEDMANN

JCC  
BUCURESTI,

JCC 
TIMISOARA JCC 

ORADEA
,

o  v a r ă  u i m i t o a r e  l a  t a b e r e  J C C
Maratonul taberelor 

din această vară a adus 
împreună sute de parti-
cipanţi din întreaga ţară. 
Ei aparţin tuturor gru-
pelor de vârstă. Centrul 
de Educaţie şi Recreere 
de la Cristian, precum 
şi organizatorii, Adrian 
Gueron şi echipele JCC 
din diferite oraşe, au 
avut parte de luni de 
zile pline de agitaţie, dar 
şi de satisfacţie. Pro-
gramul cel mai amplu 
şi, totodată, cu cei mai 
mulţi participanţi a fost 
tabăra pentru familii, 
Mahane Mishpahot. Cu 
aproape 300 de parti-
cipanţi, adunând cele 
două ediţii, programul a 
facilitat construcţia unei 
familii mari şi solide, care sigur nu va uita 
prea curând atmosfera acelor zile. Copiii, 
împărţiţi la rândul lor în câteva grupe, s-au 
distrat în compania madrihimi-lor. Părinţii, 
asiguraţi că cei mici au „pază bună”, s-au 
putut bucura de programul care le-a fost 
dedicat. Multiplele tabere pentru pen-
sionari, coordonate de Sanda Wolf, au 
făcut ca această vară să treacă plină de 
farmec şi sens şi pentru această grupă 

de vârstă. Demonstrând 
că nu plecăm în tabere 
numai în copilărie, ci 
orice vârstă este priel-
nică acestui demers, 
cei ce aparţin generaţiei 
„de aur” s-au bucurat 
de aceste momente, în 
compania prietenilor. 
Generaţia tânără a avut 
parte şi în acest an de 
aventură la superlativ. 
Timp de aproape o săp-
tămână, participanţilor 
cu vârsta cuprinsă între 
18 şi 35 de ani le-au fost 
testate rezistenţa fizică 
şi imaginaţia. Traseele 
montane aflate în pro-
ximitate au oferit cadrul 
excelent pentru aceste 
activităţi destinate celor 
mai temerari. Taberele 

Negev şi Galil, pentru copiii între 5 şi 12 
ani, respectiv 12-18 ani, au corespuns 
poate cel mai clar imaginii noastre tra-
diţionale despre o tabără. Vârsta la care 
totul pare posibil şi la care prieteniile au 
contururile cele mai clare este ideală pen-
tru a fi prezent într-o asemenea tabără, 
pregătită cu mare minuţiozitate.

B e r e s h i t  9 ,  î n  c u r â n d
Programul Bereshit este cel mai important proiect de educaţie evreiască, având 

un succes excepţional în ultimii ani. Profesori de la cele mai mari universităţi din 
Israel au aderat în mod voluntar la acest program, care continuă la finele lunii oc-
tombrie. Aradul va fi gazda celei de-a noua ediţii a Seminarului Bereshit şi, din nou, 
sunt aşteptate sute de persoane la acest eveniment.

g r i l ă  n o u ă  l a  R a d i o  S h a l o m
Un an nou pentru JCC Bucureşti înseamnă un an nou şi pentru Radio Shalom 

România. Cu această ocazie, revin în grila de program deja cunoscutele emisiuni ale 
postului, realizate în exclusivitate de voluntari. Radio Shalom a devenit o dependenţă 
de zi cu zi pentru numeroşi ascultători din România, Israel şi alte ţări, unde programele 
ajung prin intermediul Internetului. „Universul la... feminin”, realizat de Serena Adler, 
„Pe coadă de mătură”, de Delia Marc şi Roxana Miu, „Pietrele vorbesc” de Neta Na-
tan, întâlnirile periodice cu religia şi cu psihologia, emisiunile cu muzică israeliană şi 
internaţională de cea mai bună calitate, „Poveştile de viaţă” de Eliza şi Justin Şaler, 
„Restituirile literare” de Roza Brumfeld sunt emisiuni aşteptate şi apreciate, aşa cum 
rezultă din numeroasele mesaje primite pe site-ul radioului.

Radio Shalom România se adresează unui public divers, care doreşte să cunoască 
tradiţia şi cultura evreiască. În afara unor rare emisiuni pe alte canale media, acesta 
este singurul spaţiu radiofonic în care cei interesaţi pot face cunoştinţă cu această 
latură a diversităţii etnice din România.

B u n ă  d i m i n e a ţ a . . .  
c u  a r o m e  i s r a e l i e n e !

Z i l e  d e  n a ş t e r e  l a  C e n t r u l  d e  z i

Pentru cei care se trezesc duminica 
mai târziu este un mic dejun, pentru cei 
foarte matinali este un „brunch”, pentru 
toţi cei care vin la cafeneaua Blue Lago-
on, începând cu ora 10, este o adevărată 
plăcere culinară. Este, probabil, singurul 
loc din Bucureşti unde pot fi degustate 
specialităţi autentic israeliene. Fără a 
cerceta prea mult originea lor deoarece, 
aşa cum ştim, israelienii sunt proveniţi 

Celebrarea zilelor de naştere reprezintă un eveniment aşteptat, lună de lună, la 
JCC Bucureşti. Recent au fost sărbătoriţi Vera Creţu şi Victor Ursu de prietenii lor care 
frecventează acest centru. Directorul JCC Bucureşti, Adrian Gueron, aparţinând unei 
generaţii ceva mai tinere, a venit, de asemenea, să le ureze „Yom Huledet sameah!” 
sărbătoriţilor.

din toate colţurile lumii, aceste bucate 
sunt apreciate şi adaptate în bucătăria 
evreiască modernă. Fie că vorbim despre 
shakshuka, falafel, salată israeliană, hu-
mus, thina sau jahnun, toate ne înlesnesc 
o călătorie imaginară pe plaja din Tel Aviv, 
prin aromele pe care le degajă. Organiza-
torii vă invită să nu rataţi aceste dimineţi 
pe care nu puteţi să le experimentaţi 
altundeva în România!

v o l u n t a r i a t ,  ediţia III
Recent a avut loc cel de-al treilea program de voluntariat al tinerilor în Cimitirul 

evreiesc. „Înarmaţi” cu vopsea şi polizor, aceştia au redat gardului culoarea pe care 
o avea odinioară. Este una dintre acţiunile deja periodice ale comunităţii, care aduce 
împreună, în acest spaţiu sacru, numeroase persoane ataşate de el.

Concert excepţional

an nou cu 
surprize dulci
JCC Oradea a intrat în noul an de 

învăţământ iudaic şi cor cu o „Petrecere 
dulce”. Înainte de a începe repetiţiile 
şi cursurile de Talmud Tora, a fost un 
moment de răgaz în faţa cupelor de în-
gheţată. Reîntoarcerea din vacanţă a fost 
marcată în mod festiv şi a reprezentat un 
mod ideal pentru a împărtăşi experienţele 
private din această vacanţă. Solidaritate

Situaţia din Israel ne-a emoţionat 
profund, oriunde ne-am fi aflat. Gene-
raţia medie din Oradea a considerat că 
solidaritatea poate fi exprimată printr-o 
dezbatere pe această temă. Cunoscă-
tori ai situaţiei din Israel, prin lecturarea 
presei redactate în mai multe limbi, cei 
prezenţi s-au referit la evenimentele din 
ţara în care se află rudele, în special 
copiii, multora dintre cei prezenţi.

Deschiderea celui de-al cincilea an 
al JCC Timişoara este marcată printr-un 
concert cu totul excepţional. Cunoscutul 
cantor vienez Shmuel Barzilai oferă pu-
blicului timişorean secvenţe de muzică 
evreiască. Lui i se alătură corul Comu-

nităţii Evreilor din Timişoara, condus de 
Alexandru Fischer. Evenimentul are loc 
în Sinagoga din Cetate, important edificiu 
evreiesc, aflat în plin centrul urbei de pe 
Bega. În numărul viitor, vom relata pe larg 
despre acest eveniment.
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- Îmi permit, domnule „Doctor în umor”, 
cum ţi se spunea încă în timpul studenţiei, 
să încep convorbirea, interviul nostru, invi-
tându-te, contrar uzanţei, să pui prima în-
trebare... Aş aştepta şi ceva, aşa, cam de 
genul celor pe care le-ai spus la primirea 
Premiului cultural israelian „Ianculovici”. 
Spuneai atunci că ai întrebat o cucoană 
care te lăuda în culise: „Mă cunoaşteţi 
din scris?”, la care ea ţi-a răspuns: „Nu, 
numai din citit”...

- Intâmplările acestea, autentice, sunt 
mai suculente decât orice poantă confec-
ţionată. Numai că nu întotdeauna reuşim 
să prindem poanta la timp.Dacă acceptăm 
jocul şi pun eu prima întrebare, iat-o: de 
ce vrei să pun eu prima întrebare?

- Jocul meu e ...joc secund. La urma 
urmei, îmi propun să subliniez că lumea 
vrea să ştie ceea ce nu se ştie. Ce nu se 
ştie despre Dorel Schor? 

- Aşa cum e normal, multe nu se ştiu.
- De pildă?
- De pildă, nu cred că se ştie că la 16 

ani am vrut „să mă fac” scriitor, dar fratele 
tatei, care era profesor universitar la New 
York, mi-a scris două rânduri: „Dacă nu 
ai talent, nicio şcoală de scriitori n-o să-ţi 
ajute... Şi dacă ai talent, nu-ţi trebuie nici 
o şcoală de scriitori...” 

- Vorbele unchiului din America s-au 
adeverit şi prin scrisul nepotului din Ro-
mânia. La urma urmei, a fi scriitor e ceva 
sfânt. Şi mă-ntreb, ai oare ceva sfânt în 
dumneata? Nu de alta, dar un scriitor 
satiric, umorist, ironic, care a scris până 
şi la vestita revistă de altădată „Urzica”, 
nu prea aduce a sfânt. 

- Sfinţii nu sunt neapărat religioşi... Pe 
vremea bunicilor, toţi erau oameni cumse-
cade, cu păcatele lor omeneşti. Vremurile 
s-au schimbat, ne-am tehnicizat, ne-am 
apropiat unul de altul prin telefon şi inter-
net, altfel spus, ne vedem la aniversări şi 
înmormântări... Suntem, totuşi, din ce în 
ce mai mulţi pe aceeaşi cantitate de inte-
ligenţă. La „Urzica”, de care pomeneşti, 
am publicat în adolescenţă şi tinereţe. Am 
avut satisfacţia să-i cunosc pe I. Avian, 
pe Sadi Rudeanu, pe Rodica Toth şi pe 
Mircea Pavelescu, nepotul lui Cincinat. 
Aurel Baranga, care era redactorul şef „en 
titre” al „Urzicii”, mi-a făcut o prezentare 
onorabilă pe coperta primului meu volum, 
”Şarpele şi cupa”. Nimeni nu mă vedea 
un sfânt. Şi-apoi, sfinţii nici măcar nu se 
nasc, ei numai mor...

- Cum te implici în viaţa literară de azi? 
Nu prea eşti prezent la întrunirile culturale 
de pe „uliţa românească” din Israel. 

- E adevărat, nu-s prea implicat. Nu e 
în firea mea să particip la nici un fel de 
întruniri sau controverse. Nu le evit, cred 
că mă evită ele pe mine... Lucrurile se de-
cantează singure în timp. Am, în schimb, 
„material” pentru zece cărţi. Până mai ieri, 
nu m-am grăbit să public. Eu ieşeam cu o 
carte nouă într-un ritm care mă lăsa mult 
în urma celorlalţi...

- Acum lucrurile stau altfel...
- E absolut rodul unor întâmplări. Mai 

mult unele edituri au venit spre mine... Si-
gur că mi-a părut bine, dar eu tot retras îmi 
impun să fiu. Iată de ce am rămas cu un 
oarecare regret că nu am putut răspunde 
favorabil invitaţiilor cercurilor culturale din 
Haifa şi Kraiot, din Naharia, din Tel Aviv... 
In schimb, colaborez la publicaţii din Ro-
mânia, Australia, Canada, Statele Unite, 
Spania, Germania, graţie internetului. 

- Ce nu se mai ştie despre Dorel 
Schor?

- Păi cred că se ştie cam ce ar trebui 
să se ştie. Sau poate unele lucruri s-au 
uitat. Sunt convins însă că oamenii, ştiri-
le, anecdotele, numerele de telefon sau 
necazurile pe care le uităm, îşi merită 
soarta. Nu vreau să mă refer la amintiri 
care, nici ele, nu mai sunt ce-au fost pe 
vremuri. Mi-ai spus odată, citând o vorbă 
cu miez, că nu mai vrei să te superi pe 
nimeni, pentru ca nu ştii dacă o să mai 
ai când să te împaci... Foarte corect. 
Acum, hotărârile finale se iau, oricum, 
de la început... Ştii foarte bine că pe ace-
leaşi fapte poţi fi lăudat sau condamnat. 
Şi aceleaşi sunt şi motivele pentru care 
ai şi duşmani şi prieteni... Cuscra mea, 
o poloneză, mi-a reproşat odată că nu-s 
modest. I-am răspuns că, dacă eram şi 
modest, aş fi fost perfect. Peste câteva 
zile mi-a dat dreptate.

- Eu nu-s cuscra ta şi îţi reproşez că 
eşti modest, că te păstrezi într-o superi-
oară penumbră, cu o specială încredere 
în viitor. Dar viitorul e acum. Coboară 
mai între noi! Cine sunt prietenii tăi? 
Cărţile tale!? Foile celor 15 volume ? 
Unii confraţi de breaslă? Sau niscaiva 
admiratori / admiratoare? Şi de aici de-
rivă alte-ntrebări. Ce urâşti? Pe cine? 
Şi de ce? În fine, încă o întrebare: Cum 
te-mpaci cu tine? Prin scrisul tău zâmbeşti 
dar, de fapt, eşti un conflictual. Mă-nşel? 

- Nu ştiu dacă merg împreună mo-
destia şi „superioara penumbră”... Poate, 
totuşi, că ai dreptate. Cărţile mele au fost 
bine primite. Au ajuns pe patru continente, 
exceptând Africa... Prietenii mei sunt cei 
din copilărie, din studenţie şi cei cu pre-
ocupări asemănătoare. Cu poetul Shaul 
Carmel ( odihnească-se în pace!) am scris 
o istorie de peste 55 de ani... Acum e în 
lumea umbrelor. Cu Zoltan Terner mă în-
gemănez (cu deosebiri fireşti!) şi cerebral 
şi sufleteşte. Tu mi-ai reapărut după o 
pauză de 40 de ani, şi asta, după ce am 
fost prieteni la cataramă în Iaşiul studen-
ţiei noastre. Evident, acuma catarama s-a 
mutat la altă dimensiune. Surprinzător: 
prietenia noastră rezistă bine!... Am prie-
teni scriitori şi în România: Mircea Radu 

Iacoban, Mihai Batog Bujeniţă... Sunt, 
de asemenea, oameni cărora le admir 
scrisul, fără să-i cunosc personal, poeţii 
Bianca Marcovici şi Andrei Fischof, proza-
torii G.Mosari, Mirel Brateş şi Harry Ross, 
publiciştii Doina Meiseles, Nando Varga, 
Zeev Herşcovici, Lucreţia Berzintu, Velu-
reanu Gal... Am mulţi prieteni recrutaţi de 
alte muze, cum ar fi familia Miriam şi Eli 
Cojocaru, soţii Liana şi Mirel Horodi, soţii 
Fani şi Lazăr Cohn, inegalabilul Andrei 
Bacalu cu Manuela, sau incomparabilul 
profesor dr. Andrei Strihan. Mai vrei? 
Incă de două ori pe-atâţia care, pe bună 
dreptate, îmi vor reproşa că i-am omis. 
Şi-atunci te întreb: de ce îmi pui întrebări 
care-mi pot aduce supărări?! Cât priveşte 
umorul, întotdeauna am preferat un zâm-
bet subţire râsului zgomotos. Uite, vezi, 
m-ai incitat spunând că zâmbesc prin 
scris, dar, de fapt, aş fi un conflictual. La 

un umorist, în mod firesc, excepţiile de la 
regulă sunt mai numeroase decât regulile. 
S-a spus că umorul meu e cumsecade (de 
aceea şi criticile au fost cumsecade). Iosif 
Petran credea că posed un stil elegant şi 
lapidar, Rodica Grindea - că râsul meu 
e binevoitor şi reconfortant, Sebi Costin 
spunea că mi-am construit o lume a mea, 
cu ironie simpatică, Sergiu Levin mă 
vedea ţinându-mă în echilibru pe coarda 
subţire a zâmbetului fin. Chiar şi severul 
I. Schechter mă acuza că practic un umor 
de filieră intelectuală, bogat în aluzii, 
analogii şi parabole. E uşor de observat 
că am selectat părerile bune, deşi mi-e 
clar că şi complimentele pot fi nemiloase.

- Dacă e să-ţi consider vârsta după 
cum scrii, trebuie să te-ntreb ceva despre 
amantele tale. Totuşi, nu eşti tentat să 
scrii şi amintiri?

- Amantele exclud umorul, presupun 

genul de aventuri, chiar romanul poliţist. 
La capitolul acesta vorbesc mulţi, mai ales 
cei care ar trebui să tacă. Dar nu eşti sin-
gurul care îmi sugerează să scriu amintiri. 
Noi doi ştim de ce... Uneori chiar stau de 
vorbă cu amintirile. Cine nu ?! Te înţeleg 
foarte bine. Am pus şi eu întrebări. Dar 
la aceeaşi întrebare am primit mai multe 
răspunsuri. Asta e problema noastră: nu 
avem destule întrebări. Şi, prea adesea, 
obiceiul de a pune întrebări poate aduce 
necazuri. Concluzia mea ar fi că depinde 
de care parte a uşii te afli, mai ales dacă 
e oarecum urgent... Morala? Omul e ca 
uşa. Uneori e deschis, alteori e închis, 
întredeschis sau încuiat de-a binelea.

- Mai întâi, dacă-mi permiţi, amantele 
sunt (sau pot fi) şi un lucru vesel, deloc 
lipsit de umor. Depinde cum priveşti... Se 
vede că n-ai experienţă. Nici eu n-am. 
Dar am citit. Chiar şi în cartea vieţii. Cât 

despre întrebări, am destule, însă nu le 
pun la uşi pe care le cred închise. In-
cerc, mai întâi, să le deschid. Un prieten 
poet stătea, singur şi trist, într-o cafenea 
bucureşteană; afară ploua, şi el, privind 
uşa se compara cu ea, căci era mereu 
izbită de altcineva, care ieşea sau intra. 
Se-nchidea şi se deschidea. Ar fi vrut ca 
el să fie o uşă încuiată, dar nu putea. 
Nu depinde de tine ce fel de uşă eşti. 
In ce mă priveşte, continui să întreb. 
Risc. Aşadar, ce uşi ţi-ar plăcea să ţi 
se deschidă ? Unde ai vrea să ajungi? 
Dar, te rog - fără modestie... 

- Dragă Roni Căciularu, nu-mi fac 
iluzii, ştii de ce... Am, ca tot omul, câ-
teva gânduri. Pentru că libertatea de 
gândire nu ţi-o poate lua nimeni. Ştiu 
că pentru a obţine posibilul, trebuie să 
vrei imposibilul. Uite că nu vreau decât 
să fim sănătoşi şi să nu uităm că timpul 
nu aşteaptă. Nu putem ieşi din labirint, 
dar încercăm măcar să nu ne rătăcim. Iţi 
mulţumesc că m-ai obligat să gândesc 
pozitiv!

- Iţi mulţumesc şi eu pentru răspun-
surile tale, chiar şi pentru cele numai 
sugerate.Vreau să încheiem cu cuvin-
tele scriitorului Mircea Radu Iacoban, 
din volumul său „Printre cărţi”, cuvinte 

captivante şi incitante, scrise când s-au 
împlinit 40 de ani de la înfiinţarea Editurii 
Junimea, al cărei prim director a fost timp 
de 10 ani: „Lectura cărţii Inger cu coarne 
poate oferi, într-o addenda virtuală, şi por-
tretul medicului Schor: un blajin înzestrat 
cu un ascuţit simţ al umorului, deosebit 
de sensibil, capabil să dibuiască cele 
ascunse dincolo de aparenţe, moralist 
„cu mănuşi”, care nu apelează la sen-
tinţe contondente, ci la terapia subtilă, 
inteligentă, a umorului fin – până la urmă 
tot coroziv”.

Acestea fiind scrise, atât mai spun: să 
ne trăieşti, doctor DOREL SCHOR ! Iar 
noi să fim sănătoşi, ca să n-avem nevoie 
de medici, ci să ne bucurăm de talentul 
unora dintre ei, precum Dorel Schor, 
acest umorist cumsecade, cu un zâmbet 
subţire, ca o lamă Gillette.

RONI CĂCIULARU

u n  Z Â m B e t  S u B Ţ I R e ,  C a  o  L a m Ă  g I L L e t t e . . .
-  Convorbire cu scr i i torul  umorist  ş i  publ ic istul  DOREL SCHOR -

Salutări  
din Tel Aviv

Scriitor umorist subtil, rafinat, per-
cutant şi energizant. Este publicist şi 
ziarist de anvergură. Volume apărute: 
„Şarpele şi cupa”, „Zmeul cel mic”, 
„Amărâtul fericit”, „Doctor în humor”, 
„Consultaţii gratuite”, „Înger cu coarne”, 
„Toate spectacolele sunt unice” (Ed.Ha-
sefer) etc. În total – 15 cărţi. Majoritatea 
de dată recentă. Este frecvent prezent 
în presa de limbă română din Israel. 
A publicat mereu şi în „Observatorul” 
şi ”Semnalul” din Canada, „Lumea in-
terzisă”, „Lumea sub lupă”, „Monitorul 
cultural” din Australia , „VIP” în Statele 
Unite ale Americii şi, bineînţeles, în 
România la „Cronica”, „Timpul”, „Crai 
nou”, revista de umor „Booklook”. Este 
laureat al Concursului Internaţional al 
Uniunii Scriitorilor din România, orga-
nizat la Iaşi, pentru umor. A devenit, de 
asemenea, şi laureat al prestigiosului 
Premiu pentru cultură din Israel – „Ian-
culovici”, înmânat personal de prof. dr. 
Izu Eibschitz, mentorul, conducătorul 
acestei înalte instituţii, în prezenţa unei 
foarte numeroase şi selecte asistenţe. 
E tradus şi publicat în Spania. A apărut, 
recent, în colecţia „Opera Omnia” a 
editurii „Tipo Moldova” din Iaşiul natal, 
cu volumul „SĂ FIM SERIOŞI!” („Umor 
cumsecade, evreiesc”). Critica literară 
îl aplaudă şi de astă dată. O convorbire 
cu dr. Dorel Schor e întotdeauna „un 
regal”. Aşadar...

Faptul că persoane din Germania sunt 
ameninţate şi abuzate din cauza originii lor 

evreieşti sau a sprijinului lor pentru Israel este scandalos şi nu 
vom accepta acest lucru”, a mai arătat Merkel. “Este datoria 
noastră naţională şi civică să luptăm împotriva antisemitismului. 
Oricine loveşte o persoană care poartă kipa, ne loveşte pe noi. 
Oricine distruge un mormânt evreiesc, jigneşte cultura noastră. 
Oricine atacă o sinagogă, atacă bazele societăţii noastre”, a 
declarat cancelarul. Ea şi-a manifestat satisfacţia că, de la 
terminarea celui de-al doilea război mondial, 200.000 de evrei 
şi-au găsit căminul în Germania. 

“Viaţa comunităţii evreieşti face parte din viaţa noastră. Ea 
face parte din identitatea noastră şi din cultura noastră”, a afirmat 
ea, în aplauzele participanţilor.

Dr. Dieter Graumann, preşedintele Consiliului Central al 
Evreilor din Germania, a denunţat “valul îngrozitor de ură faţă 

de evrei” care a cuprins “întreaga 
Europă” şi şi-a exprimat regretul că 
“au fost atacate sinagogi”, că “evrei 
(au fost) ameninţaţi” şi că “pe străzile 
germane s-au auzit cuvinte antisemi-
te”. El a afirmat că oricine spune des-
pre sine că este antiisraelian, este 
pur şi simplu un antisemit. ”Când 
auzi pe străzile din Germania strigăte ca «evreii trebuie gazaţi, 
sau arşi, sau omorâţi», aceasta nu are nici o legătură cu critica 
adresată politicii israeliene, ci este antisemitism“, a spus el.

Ronald S. Lauder, preşedintele CME, a denumit antisemitis-
mul actual “o pată medievală” pusă asupra lumii moderne într-o 
schimbare rapidă. “Să nu permitem ca acest grup de agitatori, 
cei care promovează antisemitismul în Germania, să dărâme 
70 de ani de muncă”, a spus Lauder.

Cancelarul Angela Merkel: 

“este datoria noastră naţională şi civică  
să luptăm împotriva antisemitismului”

(Urmare din pag. 1)
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Prin grija Editurii Hasefer, filosoful 
Franz Rosenzweig, strălucită persona-
litate a începutului de secol XX, revine 
în actualitate. Recent a apărut volumul 
„Franz Rosenzweig - Cântul Revelaţiei” 
de Salomon Malka (în traducerea Magdei 
Răduţă, redactor George Gîlea). În prefaţa 
semnată de o prestigioasă iudaistă, dr. 
Madeea Axinciuc, aflăm că prima apariţie 
a cărţii, scrisă în franceză, este datată în 
2005, la Editura Cerf. Autorul a mai scris 
o serie de lucrări despre Levinas, alţi gân-
ditori de valoare. „Cartea este structurată 
pornind de la două texte semnificative 
pentru iudaism – “Cântarea Cântărilor” şi 
“Steaua Mântuirii” ( n.n. carte publicată de 
Rosenzweig în 1922)”. 

Despre filosof, câteva informaţii – a 
trăit între anii 1886-1929. Şi-a luat docto-
ratul la Freiburg, cu o teză despre Hegel. 
Era prieten cu alt filosof ilustru, Hermann 
Cohen. A fost preocupat intens de relaţia 

iudaism-creştinism, iar „Steaua Mântuirii” 
este capodopera sa. Salomon Malka 
urmăreşte itinerariul vieţii unui gânditor 
de mare forţă morală şi intelectuală, care 
a avut nenorocul să trăiască doar 43 de 
ani, fiind bolnav timp de mai mulţi ani. De 
la nemuritoarea Şir Haşirim (“Cântarea 
Cântărilor”), poemul biblic care a traver-
sat milenii, la revelaţiile din timpul acestei 
scurte vieţi, cititorul are ocazia să cunoas-
că evoluţia unei minţi stăpânite de setea 
cunoaşterii şi împăcării cu soarta omului. 
Religia, literatura, iubirea de Dumnezeu, 
iubirea pentru frumuseţea femeii şi senti-
mentul pe care îl trezeşte, aceste borne 
ale trăirii noastre devin şi repere ale cărţii. 

Fiu al unui industriaş, dar şi al unei 
femei îndrăgostite de artă şi literatură, 
Franz a trăit într-o atmosferă de elevaţie 
intelectuală şi de respect pentru iudaism, 
deşi, mai târziu, unii membri ai familiei 
au preferat asimilarea până la convertire. 
Studiind, în paralel, Vechiul Testament şi 
Evangheliile, Rosenzweig se hrăneşte 
cu două tradiţii, fără a se decide încotro 
să o pornească. Dar studiile sale nu sunt 

zadarnice, mintea sa 
pătrunde adevăruri 
esenţiale. Trinomul 
care apare în faţa 
sa este format din 
Dumnezeu, lumea şi 
omul, adică, în trans-
punere, Creaţia, Re-
velaţia şi Mântuirea. 
Este vorba de o 
neîncetată reîntoar-
cere. Rosenzweig 
recurge şi la Midra-
şuri, la comentariile biblice, se inspiră din 
moştenirea înţelepţilor şi inspiră la rândul 
său pe cei care îi urmează, fie ei gânditori 
sau scriitori (de exemplu, Virginia Woolf). 
Poezie şi rugăciune, studiu şi inspiraţie, 
trecut biblic şi prezent european, Diaspora 
şi Ţara Strămoşilor, familie şi prieteni,viaţă 
şi postumitate, acestea sunt etapele, repe-
rele cărţii lui Malka, o carte scrisă extrem 
de dens , concis şi totodată explicit, acce-
sibil oricărui cititor. O carte recomandabilă, 
cu toată încrederea.

B. MEHR

Franz Rosenzweig revine

Cartea universitarului american Michael Finken-
thal, intitulată “Lev Şestov. Filosof existenţial, gândi-
tor religios” (traducere din limba engleză de Roxana 
Sorescu, Ed. Tracus Arte,2014) se recomandă din 
mai multe puncte de vedere. Mai întâi printr-o analiză 
nuanţată a unei  cariere excepţionale a unui gânditor 
evreu nonconformist, care nu se împăca cu realitatea 
şi nici cu filosofia tradiţională. Să amintim numai 
câteva repere biografice. Lev Şestov (Chestov), 
născut Iehuda Leib Schwarzmann, în 1866, la Kiev 
şi decedat la Paris, în 1938, a urmat Dreptul la Kiev. 
S-a ocupat de întreprinderea de textile a tatălui său, 
dar nici avocatura, nici afacerile nu erau pasiunea 
sa, ci filosofia, gândirea religioasă şi scrisul.

O viaţă personală dificilă – un părinte autoritar, 
amintindu-ne de relaţia tensionată a lui Kafka cu 
tatăl său, care nu i-a permis să se căsătorească 
cu o creştină (oricum, căsătoriile mixte erau interzise în Rusia 
ţaristă). A făcut-o în taină, în străinătate, tot cu o creştină, dar nu 
cu prima dragoste. În 1920, Şestov părăseşte Rusia revoluţio-
nară, în anii când puterea trecea, când de partea Roşilor, care 
suprimau libertatea, când de partea Albilor, care îi suprimau sau 
persecutau pe evrei. După un scurt periplu european, Şestov se 
stabileşte definitiv la Paris.

Şestov era un asimilist sui generis: dilematic, caracterizat 
astfel de autor: “Dorea să se debaraseze de evreitatea lui, dar 
nu putea. Voia să devină rus, dar nu putea”. Schimbând ce e 
de schimbat, situaţia lui Şestov ne aminteşte de Sebastian, în 
societatea românească, iar autorului cărţii – de Fondane, mai 
făcând o precizare importantă: “Şestov a încercat să-şi depă-
şească starea creând un cadru religios în care şi-ar fi putut 
asuma o nouă identitate fără a o părăsi pe cea veche”.  Mai la 
vale, autorul cărţii se întreabă: “Ce fel de evreu a fost Şestov?“, 
răspunzându-şi astfel: “Şestov a transgresat în mod clar anumite 
tradiţii iudaice, dar a rămas cu încăpăţânare credincios altora”. 
Şestov considera că Vechiul Testament şi Noul Testament au 
mai multe elemente care le apropie decât le despart, şi un singur 
Dumnezeu. Se bizuia pe o învăţătură iudeo-creştină, a creşti-
nismului primar, nealterată de Elada. 

Finkenthal, are unele rezerve, atunci când se 
întreabă: “ Ce este evreiesc în Şestov? Mă tem că 
foarte puţin”. Dorind să se adreseze unui public larg 
european, dădea el astfel dovadă de prudenţă ? 
Greu de răspuns. Şi atunci cum poate  să se numere 
Şestov printre reformatorii iudaismului modern, ală-
turi de Buber ori Rosenzweig? Ni se furnizează totuşi 
unele precedente interesante, poate revelatorii. În 
casa părintească se vorbea idiş. Erau frecventaţi de 
Shalom Alehem, tatăl era sionist şi şi-a trimis fiul la 
Basel, la unul din primele congrese sioniste. Fusese 
sensibil la pogromuri şi la alte excese antisemite. 
Cunoştea destul de bine tradiţiile iudaice. Încerca 
Şestov să se integreze unui universalism iudaic?

Exista, aşadar, un prim Şestov, în care relaţia 
sa cu evreitatea era destul de confuză. Dorea, de 
fapt, să se elibereze de diferite constrângeri şi să 

se adreseze lui Dumnezeu, indiferent dacă era Dumnezeul Ve-
chiului sau al Noului Testament. Gândirea lui Şestov evoluează, 
cristalizându-se treptat în ultima lucrare, “Atena şi Ierusalim”, în 
aşa măsură încât Levinas îl recomandă “acelora care doresc să 
regândescă iudaismul, ca o religie vie, neosificată”. Finkenthal 
subliniază faptul că Şestov a avut o influenţă notabilă asupra 
“autorilor evrei care se aflau ei înşişi în pragul asimilării sau se 
luptau împotriva ei”. În “Atena şi Ierusalim”, Şestov dă semnele 
unei reconcilieri între filosofie şi religie, Atena şi Ierusalimul 
nemaiputând fi separate. Atunci când fusese plin de îndoieli, 
Şestov, în vizită la Iasnaia Poliana, în ultimul an al vieţii lui Tol-
stoi, gazda îi spusese că trebuie să fie credincios, deoarece toţi 
evreii sunt: “Evreul e fiinţa binecuvântată care a adus din ceruri 
focul nemuritor şi a iluminat cu el întreaga lume. El e obârşia 
religioasă, izvorul şi fântâna, din care celelalte popoare şi-au 
tras credinţele şi religiile”. 

M. Finkenthal a trebuit să facă un adevarat slalom, urmă-
rind toate ambiguităţile lui Şestov, o întreprindere deosebit de 
preţioasă, mărturisind spre încheiere dorinţa de a scrie o carte 
despre încercările inovatoare în iudaism, în care să-i regăsim 
pe Şestov, Buber, Rosenzweig şi Levinas.

  ŢICU GOLDSTEIN

e v R e I tat e a  L u I  L e v  Ş e S t o v  Ş I  D I L e m e L e  S a L e
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I. Schechter –  
80 de ani

La Tel Aviv trăia unul din cei mai 
originali satirici ai scrisului românesc. 
El semna I. Schechter, dar Popescu-
Dumnezeu, unul dintre cenzorii culturii 
române din anii comunismului, l-a 
botezat Igor Şerbu, pe când Sche-
chter colaborase la revista „Contem-
poranul”. După ce a emigrat în Israel 
(1966), Şerbu a redevenit Schechter 
şi timp de peste patru decenii a scris 
satire, pamflete, poezii şi diatribe, 
adevărate bijuterii, mustind de spirit 
şi umor, în reviste precum “Viaţa 
noastră”, “Izvoare”, “Ultima oră” şi în 
neuitatul “Minimum”, al lui Mirodan. 

Originar din Bârlad, absolvent al 
şcolii de literatură “Mihai Eminescu”, 
a publicat în România doar volumul 
„Colocviu cu studenţia”. În Israel a 
publicat o serie de volume mult gus-
tate de cititorii de limbă română. În 
România, a publicat la Editura Hasefer 
volume de succes. A fost laureat al 
Premiului SION, membru de prestigiu 
al breslei scriitorilor. „Scontam pe o 
bătaie soră cu moartea, aşteptam 
să mi se pună o şarjă de explozibil 
în cutia poştală... Probabil, nu am 
vocaţie de martir”, spunea umoristul. 
Celor care îl intervievau le spunea: 
„Am nevoie de răspunsuri, că întrebări 
am destule... Din păcate, nu marii 
maeştri m-au influenţat... ci tot soiul de 
ticăloşi, pigmei, mici birocraţi, escroci 
mediocri, ba şi numeroşi grafomani.” 
Sensibil la tot ce este frumos în viaţă, 
Schechter nu s-a ferit să satirizeze 
moravurile unor politicieni, oameni de 
afaceri, fără a ţine cont de poziţia lor 
în societate. „Dar tot ei au ajuns în Pa-
radis”, a concluzionat cu amărăciune 
autorul. „Eu sunt dintre imigranţii veniţi 
cu nimic, doar cu limba pe care vame-
şii nu au putut să o ia”. În povestirea 
„Toată lumea este suspectă”, Sche-
chter îl aduce pe Kafka în Israel. Mai 
mare hazul, râsu/plânsu. Acelaşi spirit 
acut, în plină actualitate îl dovedeşte 
în „Ciobanul care şi-a pierdut oile”, 
„Amnezia lui Dreyfus”, ş.a. 

În 28 iulie 2007, când I. Schechter 
a plecat definitiv, cititorii săi au spus: 
„un autor din Israel, umoristul nr. 
unu!” (abia apăruse volumul “Lapte 
şi miere”,Editura Hasefer, Bucureşti). 
„Aflu, consternat, incredibila veste… 
este pentru prima dată când Schech-
ter face o glumă atât de nereuşită.” 
(Dorel Schor). 

B. MARIAN

o lucrare elaborată cu mare efor t şi  acurateţe
„Marea cea mare. O istorie umană 

a Mediteranei”, carte apărută la Editura 
Humanitas,a fost lansată în 21 iulie a.c., 
în prezenţa unor oameni de cultură care 
au comentat-o, la Librăria Kretzulescu. 
Printre aceştia am remarcat în special 
intervenţia bine structurată a prof. dr. An-
drei Cornea. Actuala civilizaţie europeană 
are ca izvoare culturile feniciană, greacă, 
romană, arabă şi, desigur, sefardă. Auto-
rul, David Samuel Harvard Abulafia, s-a 
născut la 12 decembrie 1949 la Twick-
enham, în Marea Britanie, într-o familie 
tradiţională sefardă. Strămoşii săi au fost 
nevoiţi să părăsească Spania în 1492 
şi s-au stabilit în Galileea palestiniană. 
Astăzi, urmaşul lor este un istoric cunos-
cut în Marea Britanie pentru studiile sale 
privind civilizaţiile din Italia, Spania. Este 
profesor la Cambridge University, unde 
a şi studiat, membru al mai multor foruri 
ştiinţifice şi colegii redacţionale. A fost dis-
tins cu diplome şi medalii, fiind membru al 
Academiei britanice. A început să publice 
în 1977, despre civilizaţia italiană, evoluţia 

schimburilor comerciale dintre sudul şi 
nordul Italiei, venind cu contribuţii origina-
le. Este autor al unei lucrări de referinţă 
- Oxford Short Historiy of Italy. S-a ocupat 
şi de relaţiile dintre Franţa şi Italia în Evul 
Mediu, de invazia franceză de după 1494 
şi în secolul următor. Lucrările sale au fost 
traduse în limbi europene. A scris lucrări 
de istorie despre Portugalia, Germania, 
Finlanda, Norvegia, SUA, Japonia, Isra-
elul, Iordania, Egipt. A dat o monografie 
despre regele Frederic al II-lea al Prusiei, 
demonstrând limitele acestui monarh, pri-
vit în mod eronat ca un reformator. A fost 
numit Commendatore dell’Ordine della 
Stella, pentru studiul despre Sicilia, ordin 
primit de la preşedintele Italiei. Un loc 
aparte îl ocupă studiile despre extinderea 
religiei mozaice în bazinul mediteranean, 
prin comunităţile evreilor din diaspora, ca 
şi cele despre insulele Canare, insulele 
din Marea Caraibelor, despre Brazilia şi 
relaţiile economice în diverse zone, în 
Evul Mediu, în special după descoperirile 
lui Columb. In 2011 Penguin Books (ca 

şi U.S. Oxford 
University Press, 
New York) a pu-
blicat ”The Great 
Sea: A Human 
History of the 
Mediterranean”, 
cupr inzând  o 
perioadă extra-
ordinar de lun-
gă - anii 22.000 
î.e.n.- 2010 e. n., 
în circa 800 de 
pagini. Publicaţia 
“The Financial 
Times” a adus elogii superlative acestei 
lucrări („o carte magnifică”). De asemenea 
“The Sunday Telegraph”, “The Indepen-
dent”, “The Economist”, publicaţii care 
apar simultan în Anglia şi în SUA. Este un 
istoric ambiţios şi de mare talent cunoscut 
în patria sa, Marea Britanie, dar şi în Olan-
da, Grecia, Turcia, Spania, Germania, 
Italia, Coreea de Sud. Acum poposeşte 
şi în România. (B.M.M.)

expoziţie de fotografie 
RutH oRen

Institutul Cultural Român de la Tel 
Aviv anunţă expoziţia de fotografie „În-
tâlniri: Bucureşti-Yafo / Bucureşti-Haifa” 
la Galeria 15 Design – Hanul cu Tei a 
Uniunii Artiştilor Plastici din România - 
Filiala Design Bucureşti,  în perioada 27 
septembrie - 10 octombrie 2014. 

Vor fi prezentate fotografii realizate 
de Ruth Oren în Bucureşti, Yafo şi Haifa 
pe parcursul mai multor ani. Iniţiate din 
analogii vizuale, fotografiile au ca temă 
diferite imagini urbane, prin care Ruth 
Oren încearcă să creeze un spaţiu 
unitar pentru identitatea ei spirituală 
definită pe două coordonate: română 
şi israeliană. 

Vernisajul va avea loc în data de 27 
septembrie, ora 18:00, la Galeria 15 
Design – Hanul cu Tei. Autoarea se va 
întâlni cu publicul în cadrul expoziţiei, 
marţi 30 septembrie, ora 18:00. 

Pagina evenimentului: http://www.
icr.ro/ruthoren_expo_ro. 

Transportul lucrărilor se realizează 
cu sprijinul Companiei TAROM (www.
tarom.ro). 
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Din  păcate , 
pacea nu este la 

orizont, de aceea trebuie să fim alături 
de Israel. Negocierile de pace sunt difi-
cile, deoarece nu există interlocutor cu 
care Israelul să negocieze, iar soluţiile 
propuse până acum sunt discutabile, a 
afirmat vorbitorul.

Ziaristul Bogdan Chireac a arătat că 
Israelul a acceptat o încetare a focului 
deoarece vrea să menajeze forţele arma-
te în perspectiva ameninţării islamiştilor 
radicali ai ISIS, statul islamic creat într-o 
parte a Siriei şi Irakului. Faptul că numărul 
militarilor israelieni căzuţi nu a fost atât 
de mare se explică prin modul în care a 
luptat armata, încercând să facă puţine 
victime civile în timp ce Hamas recurgea 
la scuturi umane, iar tunelurile subterane 
prin care teroriştii Hamas încercau să pă-
trundă în Israel, începeau sub construcţii 
civile – blocuri de locuinţe, spitale, şcoli, 
moschei. Ceea ce se întâmplă în Ori-
entul Mijlociu, a arătat vorbitorul, este o 

consecinţă firească a politicii externe din 
societatea de astăzi. Situaţia din Israel a 
fost un pretext folosit de islamişti pentru 
a veni la putere. Trebuie să înţelegem că 
„primăvara arabă” nu a avut nicio legă-
tură şi nu se poate compara cu situaţia 
din Europa de est din 1989. Nu se poate 
vorbi de niciun fel de democraţie de tip 
occidental iar situaţia din ţări ca Egipt sau 
Libia nu s-a schimbat, în plus a apărut 
ISIS, stat creat de o grupare islamistă, 
mai dură şi mai brutală decât Al Qaida, 
care urmăreşte înfiinţarea unui califat în 
Orientul Mijlociu. Investiţiile americane 
în Irak şi Afganistan pentru combaterea 
terorismului s-au dovedit inutile. Hamas, 
din aceeaşi familie, lansează atacuri oar-
be cu rachete împotriva civililor israelieni, 
cu scopul de a omorî cât mai mulţi. Chiar 
dacă s-a semnat un acord de încetare a 
focului, nu există o garanţie că lansarea 
de rachete nu se va repeta.

Uriaşele eforturi materiale şi umane 
în regiune nu au dat roade. În Afganistan 

fundamentaliştii preiau puterea, în Irak se 
impun terorişti criminali, iar în Iran lucru-
rile nu s-au schimbat, continuă eforturile 
de construire a armelor nucleare, toate 
aceste evoluţii ducând la destabilizarea 
regiunii.

Deocamdată, lumea liberă, Statele 
Unite nu au dat un răspuns ferm, pe 
măsura provocărilor din Orientul Mijlociu, 
atenţia concentrându-se pe noile amenin-
ţări din Europa de est, unde Ucraina se 
descompune iar NATO, aflată până acum 
în adormire, revine la viaţă.

Dar trebuie din nou subliniat că una 
dintre cele mai mari ameninţări ale lumii 
este fundamentalismul islamist. Conse-
cinţele acestuia pot fi că, sub pretextul 
unui control mai sever asupra unor per-
soane suspectate, orientat către viaţa 
privată a oamenilor, pot fi luate măsuri 
nedemocratice şi acestea pot fi folosite cu 
uşurinţă în lupta politică, a mai subliniat 
vorbitorul.

Cele două prelegeri au fost urmate de 

intervenţii ale publicului, care a ridicat o 
serie de probleme şi a pus întrebări legate 
de situaţia din Israel.

Trei alte teme interesante au mai 
fost prezentate la Keshet. „Rolul şi lo-
cul religiei în era tehnologiei” a prilejuit 
rabinului Rafael Shaffer să realizeze un 
dialog interactiv cu participanţii, care a 
dus la concluzia importanţei religiei ca 
mijloc de combatere a singurătăţii, ali-
enării în societatea modernă. „Tradiţie 
versus antisemitism”, moderator Adrian 
Rozenberg, jurnalist la TVR Cluj, a reluat 
cazul colindului antisemit şi s-a referit 
la prezenţa unor nuanţe antisemite în 
folclor. Conferinţa „Magie şi superstiţie la 
evrei”, susţinută de dr. Felicia Waldman, 
a prezentat originile acestor fenomene, 
influenţele diferitelor popoare vecine cu 
care au convieţuit evreii, rolul cabalei şi 
folosirea unor simboluri religioase evre-
ieşti ca talismane, amulete, în general, 
ca mijloace de protecţie a familiei, casei, 
împotriva unor forţe malefice.

I s r a e l u l ,  î n  c e n t r u l  p r o g r a m u l u i  k e s h e t  d i n  B u c u r e ş t i
(Urmare din pag. 8)

Despre terorism  
şi lumea de azi

O interesantă întâlnire a fost organi-
zată la sediul JCC de către doamna Delia 
Marc, la care a participat cu un speech 
prof. dr. Radu Carp, de la Facultatea de 
Ştiinţe Politice. Au urmat discuţii incitante 
cu membri ai obştii noastre. Pornind de 
la comemorarea atacului terorist din 11 
septembrie 2001, din SUA, s-au amintit 
şi dezbătut aspecte ale vieţii în lume şi în 
România, tendinţa de a domina atât psi-
hic cât şi prin mijloace tehnice moderne, 
pe teroriştii din Orientul Apropiat, slaba 
informare a publicului atât în lume, dar în 
special la noi, rolul tot mai puţin activ al 
educaţiei tinerelor generaţii, recrudescen-
ţa extremismului de dreapta (încercarea 
de a se înfiinţa un partid neo-legionar pe 
baze… legale!?) , etc. Anarhia, falsifica-
rea mesajului religios, ocultarea trecutu-
lui, mai apropiat şi mai depărtat, duc la 
creşterea pericolului terorist. 

Am vizionat apoi un film de excepţie 
după romanul “Extrem de tare şi incredi-
bil de aproape” al cunoscutului prozator  

Jonathan Safran Foer, autor al unui alt 
roman, la fel de cunoscut cititorilor, „Totul 
e iluminat” (Ed. Humanitas). Ambele ro-
mane au fost ecranizate. Filmul vizionat 
acum a fost nominalizat la Oscar, are 
o distribuţie selectă – Tom Hanks, Max 
von Sydow, Sandra Bullock, iar în rolul 
copilului de nouă ani, Thomas Horn, un 
viitor actor de succes. Filmul redă cu o 
mare putere de sugestie evenimentul 
care a cutremurat opinia publică mondi-
ală, distrugerea Turnurilor Gemene din 
New York, în urmă cu 13 ani şi urmările 
acelui atac. Totul este văzut prin prisma 
sufletească a unui copil care şi-a pierdut 
tatăl în respectivul atac terorist. Dar nu 
numai. Filmul are un mesaj generos – 
solidaritatea umană nu poate fi distrusă 
de niciun act terorist. Ura şi nesăbuinţa 
acestor monştri născuţi din somnul raţiunii 
nu poate învinge natura umană. Cu asta 
am rezumat un film care merită a fi văzut 
de milioane de spectatori. Mulţumim or-
ganizatorilor. (B.M.M.)

11 septembrie 2014o a s p e ţ i  d r a g i  d i n  g e r m a n i a

Aktion  Suehnezeichen  Friedendi-
enste  (în traducere liberă,  acţiune sub 
semnul reconcilierii, în slujba păcii)  este o 
organizaţie care luptă împotriva rasismu-
lui, intoleranţei şi discriminărilor de orice 
fel, pentru crearea unor relaţii de prietenie 
între oameni, indiferent de culoarea pielii, 
religie, origine etnică sau convingeri poli-
tice. Recent, un grup de tineri voluntari ai 
acestei organizaţii au sosit la Bucureşti. 
Au avut întâlniri cu membri ai conducerii 
F.C.E.R., cu Lya Benjamin, cu Mirjam Ber-
covici şi au participat la diverse activităţi 
organizate în cadrul obştii noastre. De 
asemenea, au făcut lucrări de întreţinere 
a monumentelor funerare din cimitirele 
Filantropia şi Giurgiului.  

Deoarece au locuit la Căminul nostru 
peste două săptămâni, i-am cunoscut 
bine şi s-au legat frumoase prietenii între 
noi. I-am primit cu mare bucurie.  Directo-

rul G. Perrotta le-a urat bun venit şi le-a 
facut o scurtă prezentare a Căminului. În 
zilele care au urmat noi, rezidenţii, am 
purtat cu ei discuţii, adesea, până seara 
târziu. Gretel şi Sophia, conducătoarele 
grupului (care ştiau româneşte), precum 
şi Marianne, Patrick, Marlen, Lea, Pia 
şi toţi ceilalţi doreau să cunoască viaţa 
nostră în prezent, dar  mai ales  suferin-
ţele îndurate în perioada legionaro-anto-
nesciană şi în epoca ceauşistă, despre 
care ştiau câte ceva, dar voiau să le afle 
direct de la cei care au trăit acele timpuri 
de tristă amintire. Eva, Ardeleanu, Maida-
nek, Bibi, Margareta, Silvian, Atena le-au 
povestit multe din viaţa lor.

Cu sprijinul DASM, am făcut o excursie 
la Palatul Brâncovenesc de la Mogoşoaia. 
Surpriză deosebit de plăcută: tinerii ne-au 
oferit o seară culturală germană, plină de 
veselie, cu un program artistic, jocuri de 
societate, glume. Am cântat împreună 
Hava Naghila şi cântece româneşti şi 
am fost serviţi cu Kas Spatzle, un fel de 
budincă cu brânză şi ceapă coaptă în 
cuptor, foarte gustoasă. N-au  lipsit hora 
românească şi chiar dansul pinguinului. 
Iohana, Robert, Nadja, Michael, alţi os-
peţi, dar şi asistentele sociale Cristiana şi 
Claudia s-au dovedit maeştri. Să ştiţi însă 
că şi ai noştri, Dorotea, Mihaela, Renee, 
Marius, Simi, au ţinut pasul cu ei. A fost 
mare veselie!

În ultima seară, de rămas bun, au fost 
iar momente de mare bucurie. S-au dat 
mici atenţii ca amintire, s-a făcut schimb 
de adrese de email, ne-am îmbrăţişat.  
Ne-au promis  că vor reveni la anul.

Vă aşteptăm cu drag, tineri prieteni !
POMPILIU STERIAN

keshet pentru seniori, la malul mării
La început de septembrie am petrecut o săptămână de vacanţă în tabăra orga-

nizată de J.C.C. Bucureşti, pentru seniori, la Centrul de instruire şi recreere (C.I.R.) 
de la Eforie Nord, denumit familiar “Mira”.

Seniorii, 40 la număr, care au venit de la Bucureşti, Ploieşti, Iaşi, Brăila, Bacău şi 
Deva, au fost întâmpinaţi de conducătoarea taberei, Sanda Wolf. 

O după-amiază a “Keshet-ului de la malul mării” a fost dedicată istoriei Comunităţii 
Evreilor din Iaşi. În expunerea mea, m-am referit la trecutul şi prezentul unei mari 
comunităţi evreieşti şi la personalităţile culturale care i-au marcat, în timp, existenţa. 
De asemenea, am ilustrat prezentul comunităţii ieşene cu revista “Prietenia”. 

Adrian Gueron, directorul JCC Bucureşti, a venit special să întâmpine Şabatul 
alături de seniorii de la “Mira”. 

Mulţumiri Sandei, mulţumiri lui Adi, mulţumiri Margăi şi “Shana Tova” tuturor ! 
MARTHA EŞANU

Concert extraordinar  
nurit Hirsh la Bucureşti

Un concert-simbol a avut loc pe 11 septembrie, zi în care s-au împlinit 13 ani 
de la atacul terorist asupra SUA. În bună tradiţie evreiască, Nurit Hirsh răspundea 
cu optimism lucid: „veţi vedea ce bine va fi în anul care vine”. Şlagărul a răsunat în 
Sinagoga Mare din Capitală, interpretat de compozitoare. A fost şi o premieră: darul 
Joint-ului la centenarul său, parohet-ul acoperind prima oară Aron Kodeş-ul în sina-
goga împodobită cu steaguri israeliene, din dorinţă de pace pentru Israel, România, 
întreaga lume. 

Evenimentul a fost organizat de C.E.B., JCC, F.C.E.R., Joint şi prezentat de Adi 
Gueron, director al JCC, şi dr. Mona Bejan, membră în Comitetul de Conducere al 
C.E.B. 

Nurit povestea în cântecele ei despre viaţa Israelului de azi şi publicul, cunoscân-
du-le de mult, le fredona odată cu ea. Răsplătită cu multe premii israeliene şi două 
la „Eurovision” (în ’78, chiar premiul cel mare), Nurit a cântat împreună cu Bucharest 
Klezmer Band şi Corul „Hazamir” al JCC şi C.E.B., dirijate de Bogdan Lifşin. Sala a 
fost electrizată, în public luând loc E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în 
România, lideri ai F.C.E.R., CEB, BBR, Joint, Fundaţiei „Lauder”. Prezentarea potpuri-
urilor a fost făcută de  Robi Roth. Unele melodii au fost fragmente din coloana sonoră 
a unor filme de succes. Mulţumirile au fost adresate oaspetelui şi organizatorilor de 
vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedinte al C.E.B., ing. Paul Schwartz, şi de directorul 
Joint pentru România, Israel Sabag. (I.D.) 

În afara gazdelor (dr. 
Aurel Vainer, preşe-

dinte F.C.E.R. şi deputat, Paul Schwartz, 
vicepreşedinte F.C.E.R. şi preşedinte 
C.E.B., Albert Kupferberg, secretar ge-
neral), au participat ministrul afacerilor 
externe, Titus Corlăţean, ministrul dele-
gat pentru Învăţământ Superior, Mihnea 
Costoiu, ambasadorul Statului Israel la 
Bucureşti, Dan Ben-Eliezer, membri din 
conducerea F.C.E.R., ai ambasadei Isra-
elului la Bucureşti şi ai delegaţiei oficiale 
care l-a însoţit pe ministrul Silvan Shalom.

Vicepremierul Liviu Dragnea, aflat 
în judeţul Mehedinţi, unde au avut loc 
puternice inundaţii, a evidenţiat prietenia 
care îl leagă de comunitatea evreiască 
şi respectul reciproc care caracterizează 
relaţiile cu aceasta.

„Mă bucur să aflu că în România este 
o viaţă evreiască înfloritoare. Comuni-

tatea israelienilor originari din România 
este una dintre cele mai mari din ţară 
şi membrii acesteia au avut succes în 
diverse domenii”, a mai subliniat Silvan 
Shalom. Vorbitorul a arătat situaţia dificilă 
şi complicată în care se găseşte Israelul, 
aflat sub atac sau sub presiune la nord, 
est şi sud, dar a amintit că „aşa a fost viaţa 
evreului dintotdeauna, însă Dumnezeu l-a 
ajutat şi l-a scăpat din primejdii”. Ministrul 
israelian l-a elogiat pe ambasadorul Dan 
Ben Eliezer, care este atât de apreciat la 
Ierusalim, încât nu a trebuit să plece de 
la post după încheierea mandatului de 
patru ani, aşa cum li se cere majorităţii 
ambasadorilor israelieni. 

În final, Mihnea Costoiu a vorbit des-
pre un proiect incluzând vernisarea unei 
expoziţii la Universitatea Politehnică, de-
dicată comemorării Holocaustului. (A.M.)

ministrul israelian al infrastructurii,  
energiei şi apelor, Silvan Shalom,  

s-a întâlnit cu liderii F.C.e.R.
(Urmare din pag. 2)
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e x c u r s  î n  l u m e a  „ P r i e t e n i e i ”
Dens, variat, conectat la actualitatea evreiască din România, 

Israel şi de pretutindeni, actualul număr al „Prieteniei” nu omite 
nici trecutul unei comunităţi cum este cea ieşeană, în care cultu-
ra a fost şi a rămas unul din punctele ei forte. Coperta întâi este 
ilustrată cu una din floralele în care excelează Alma Redlinger. 
Sunt prezenţi: • Fundoianu - prin lecturi în versiunea Maiei 
Morgenstern, comentarii ale lui Mircea Martin, Andrei Hoişie, 
într-un reportaj de Martha Eşanu; • energeticianul, publicistul, 
istoriograful Constantin Ostap, de curând trecut în eternitate – 
prin texte de Mihai Caba şi Ion N. Oprea; • idişistul Isiu Schaerf, 
într-un sensibil medalion de Paul Leibovici ş.a. Este punctată 
împlinirea unei jumătăţi de veac de la dispariţia fizică a marelui 
filantrop Iacob Neuschots care, împreună, cu soţia lui, Fany, a 
înfiinţat, în 1878, o casă pentru orfani în Iaşi. 

Răspunzând numelui pe care-l poartă, „Prietenia” dedică, 

şi în acest număr, gânduri de neuitare prietenilor comunităţii 
evreieşti din România plecaţi dintre noi - P.P. Carp, Ion Lucian -, 
dar şi celor de  azi: muzicieni, oameni de ştiinţă etc. Alt palier - 
corespondenţe notabile din Israel: Dorel Schor – reflecţii despre 
pictura Lianei Saxone Horodi, a Ornei Ben-Shoshan; Hedi S. 
Simon – strategii de combatere a negaţionismului; Geta Berg-
hoff – o schiţă din viaţa israeliană de zi cu zi. Este recenzată o 
carte de Zoltan Terner: „Gândiri şi răs-gândiri”. Aproape nu există 
domeniu al vieţii comunitare ieşene care să nu-şi găsească 
expresie în paginile revistei: viaţă religioasă, culturală, socială, 
respectiv, evenimente la Centrul de zi „Yachad” – reportaje 
de Gabi Moscovici şi Martha Eşanu, cercetări de istorie – K. 
Mirian, Leon Eşanu z.l. „Israelul, patria spirituală a evreilor de 
pretudindeni” – o preocupare constantă. Revista oferă cititorului 
dimensiunea afectiv-filozofică specifică spiritului moldav. (I.D.) 

B .  m e h r  l a  „ î n t â l n i r e a  l i t e r a r - m u z i c a l ă ”
„Întâlnirile literar-muzicale”, organi-

zate de Centrul Comunitar Evreiesc din 
Capitală  JCC, cu implicarea expresă a 
coordonatoarei Clubului Generaţiei de 
Aur, Sanda Wolf, şi a lui Iancu Ţucărman, 
au debutat cu dreptul. În miez de iulie, o 
sală plină. Prezentare neconvenţională: 
Boris Marian Mehr vorbind despre sine 
şi citind din poeziile proprii, alături de 
Iancu Ţucărman şi actriţa Dona Niţescu. 
Minirecitaluri ale unor artişti în devenire: 
Mihaela Manea şi Mihaela Mitrofan, eleve 
la licee de muzică din Târgovişte şi, re-
spectiv, Bucureşti. În public – personalităţi 
ale vieţii comunitare şi culturale.

Poetul s-a ivit pe lume în 1942, în 
Caucaz, unde părinţii lui erau refugiaţi. 
Au revenit toţi trei în ţară după încheie-
rea războiului. „Nu este azi ziua mea de 
naştere, cum au crezut unii, a precizat. 
Dar o sărbătoare e, fiindcă mă bucur 
pentru fiecare zi dăruită de Dumnezeu. 
Sunt religios în felul în care îşi defineşte 
credinţa Andrei Pleşu: biserica e în su-
fletul meu. Parafrazându-l, pot spune că 
sinagoga e în sufletul meu. Prin ’77 -’78, 
Geo Dumitrescu mi-a propus să-mi iau 
un pseudonim. Unii dezertează – sau 
încearcă s-o facă – din identitatea lor. 
Eu – nu. Mehr este forma germanizată 
a lui Meir, strămoşi ai mei trăind în Im-
periul Austro-Ungar. Personal, la Liceul 
«Nicolae Bălcescu», actualul «Sf. Sava», 
nu m-am lovit de manifestări antisemite. 
Însă un văr de-al meu, elev la acelaşi 

liceu – da”. 
Geo Dumitrescu l-a încurajat să scrie 

şi i-a fost model literar. Maria Banuş l-a 
recomandat să intre în Uniunea Scriito-
rilor. A debutat, îndrumat fiind de Radu 
Albala, la Editura Litera. Florin Mugur i-a 
publicat următoarea carte de poezie. A 
primit un premiu al Cenaclului „Nichita 
Stănescu”. Se mândreşte, astăzi, că i-a 
apărut o antologie în colecţia „Opera Om-
nia” a Editurii Tipo Moldova, cu sponsori-
zare de la Uniunea Europeană; că Radu 
Ioanid, director la Muzeul Holocaustului 
din Washington, a acceptat să existe în 
acest muzeu poezii ale sale dedicate 
memoriei celor pieriţi în Holocaust. Şi-a 
schiţat un autoportret din poeziile citite. 

Câteva frânturi: „Numele meu este poet”, 
„Din cuvinte sunt făcut”, „La început a fost 
Cuvântul, acum sunt cuvinte”, „Iertând tot 
ce a fost”, „Închisoarea adevărată este în 
noi”. Poate, mai mult decât în autoportret, 
a  izbutit atunci când a atins o temă care 
priveşte întreaga umanitate: Holocaustul. 
Durere, închisă în ironie: „Suntem cei mai 
liberi oameni/…/ N-avem oase, n-avem 
morminte/ Numai nume/ Dar şi numele se 
pot uita” („Oamenii de cenuşă”). Negaţio-
nismul, închis în sarcasm: „A fost ultimul 
lor sărut/ A fost ultimul lor semn/…/ Omul 
a fost ucis în fiecare clipă în om/…/ Iar ei 
spun că n-a fost nimic” („Fumul”). 

E. SUHOR 

Holocaustul  
din transilvania  

de nord comemorat  
la Clubul Braille

Seniorii de la Clubul Braille s-au 
reunit din nou, pe 25 iulie 2014, la 
restaurantul ritual din Bucureşti. Tema 
dezbaterilor – istoria cumplită a Holo-
caustului în Transilvania de Nord –, a 
avut un impact deosebit în rândul ge-
neraţiei „de aur”, din care fac parte şi 
tot mai puţinii supravieţuitori ai acelor 
ani negri. Discuţiile au fost moderate 
de dr. Diana Medan, co-autor al cărţii 
“Evreii someşeni”, apărută la Editura 
Hasefer, lucrare ce conţine capitole 
dedicate acestui subiect, abordând şi 
problematica generală a antisemitis-
mului. Invitat special la manifestare a 
fost Natasha Carson, din Marea Bri-
tanie, membră a organizaţiei Jewish 
Care, manager la Căminul de per-
soane vârstnice “Hyman Fine House” 
din Brighton. 

Proiectul “Clubul Braille” este orga-
nizat sub egida D.A.S.M. a F.C.E.R. şi 
este coordonat de Andreea Livia Davi-
dovici. (M.D.)

După mai bine de jumătate de veac de 
când s-a sfârşit, departe de ţară, publicul 
sibian şi muzicienii au ascultat-o din nou 
pe Clara Haskil interpretând Sonata în si 
minor, de Domenico Scarlatti. Era în sea-
ra deschiderii primei ediţii a Festivalului. 
Privirile ironic-pătrunzătoare din fotografia 
Clarei Haskil dădeau imaginea Vieţii. 
„Când am ascultat-o cântând această 
sonată am avut un flash”, mărturisea 
iniţiatoarea şi directoarea Festivalului, 
Alina Azario, plecată din Piatra Neamţ 
să cucerească lumea. „Mi-am zis asta e! 
Era puritate şi melancolie, dar şi speranţă: 
mergea spre Cer. Clara Haskil a fost pe 
scenă”. Aş adăuga: pe scena româneas-
că, după foarte mulţi ani, în care a fost 
prezentă numai în comunitate: în paginile 
R.C.M., apoi R.E., la Templul Coral, într-o 
conferinţă ţinută de Ada Brumaru - un 
portret sensibil, fără retuşuri de mortuis 
nil nisi bene. 

Festivalul Internaţional ne-a familiari-
zat cu tineri muzicieni europeni, prezenţi 
pe mari podiumuri de concert, laureaţi ai 
unor concursuri de calibru greu, de natură 
să-i consacre: violoncelistul István Várdai, 
pianistul François-Xavier Poizat, Julien 
Quentin. Inclusiv – laureaţi ai Concursului 
Internaţional de pian de la Vévéy „Clara 
Haskil”, intrat în tradiţie, ca Adam Lalo-
um. Fireşte, „iubirile” muzicale ale Clarei 
Haskil - Mozart, Schumann, Schubert, 
Chopin - nu au lipsit din program. A fost 
o cuvenită punere în ecuaţie a muzicie-
nei printre cei mari din generaţia sa în 
România: Enescu, Lipatti. Cu atât mai 
mult cu cât Lipatti i-a fost prieten. Chiar 
„Nocturna” lui Lipatti, cântată în festival, 
i-a fost dedicată. A fost una dintre serile de 
vârf; cu Alina Azario – pian şi Marina Chi-
che – vioară, cântând Lipatti şi Enescu. 
Modernitatea înţelegerii de secol XXI a 
clasicilor şi a romanticilor s-a făcut simţită 

în gândirea artistică a soliştilor, a Orches-
trei Simfonice Bucureşti, sub bagheta lui 
Tiberiu Soare, a Cvartetului Arcadia. 

Poţi prelungi muzica în acuarelă? Mar-
got Point a făcut-o şi a reuşit în expoziţia 
din foaier. Un festival cu public avizat, 
aplauze, flori, cu „toate pânzele sus”.

„O altă imagine  
a României în lume”

Interviu acordat R.E. de directoarea 
artistică a Festivalului, pianista Alina 
Azario

– De ce Clara Haskil?
– Pentru a fi mai mult cunoscută în Ro-

mânia, pentru că-i admir geniul muzical, 
modestia, tenacitatea.

– Criterii de alcătuire a programului?
– Să aduc pe scenă muzicieni din 

generaţia mea - anii 30 – din nevoia unei 
infuzii de energie şi tinereţe, pentru ca pu-
blicul să simtă că o sonată de Beethoven 
e la fel de actuală ca o sonată de Dutil-
leux; modern şi peren-complementare; 
compozitori dragi Clarei Haskil. 

– Repere pianistice mai aproape de 
suflet?

– Brendel, Haskil, Lipatti, Cortot, Ho-
rovitz, Argerich. Fireşte, mentorul meu, 
Koroliov, care ne-a incitat să ne punem 
întrebări, să ne descoperim pe noi înşine.

– De ce Sibiul?
– Capitală culturală europeană, în 

2007; public atras de cultură; Sala Thalia; 
aeroport internaţional.

– Ce aşteptaţi de la Festival?
– Să crească frumos. Să fim mai con-

ştienţi de propriile genii, să ne mândrim cu 
ele. Tinerele valori să fie mai cunoscute. 
Să creăm o altă imagine a României în 
lume, inclusiv prin turism cultural. (I.D.)

Festivalul Internaţional de muzică 
Clasică „Clara Haskil” 

Comunitatea evreiască  
la Festivalul “Strada armenească”

În perioada 1-3 august a.c., Uniunea 
Armenilor din România a organizat în 
Capitală Festivalul “Strada Armeneas-
că”, aflat deja la a doua ediţie. Alături de 
gazde, pe vechea stradă bucureşteană 
au poposit şi invitaţii, reprezentanţi ai 
comunităţii evreieşti, elene şi rome. În 
deschidere, deputatul Varujan Pambuc-
cian a evocat vechea istorie a prezenţei 
comunităţii armene din Bucureşti şi a 
vorbit despre bunele relaţii cu vecinii 
din mahalaua evreiască şi grecească. 
De asemenea, în cadrul ceremoniei au 
transmis cele mai bune gânduri, episco-
pul Bisericii Armene, Daţev Hagopian, 
senatorul Varujan Vosganian şi ambasa-
dorul Armeniei la Bucureşti, E.S. Hamlet 
Gasparian. 

Preşedintele F.C.E.R., deputat dr. 
Aurel Vainer, a adresat un cuvânt de 
mulţumire pentru invitaţia primită. “Pe un 
nume de stradă se aşează o civilizaţie, 
o cultură, un popor, poporul armean.” 
Vorbitorul a descris vechile străzi arme-
neşti din Moldova şi a rememorat buna 
înţelegere dintre cele două comunităţi. În 
încheiere, Aurel Vainer a făcut un apel la 
pace şi înţelegere, felicitând organizatorii 
pentru iniţiativă. Participarea F.C.E.R. în 
festival s-a axat pe două paliere, cultural 
şi artistic. Centrul Iudaic pentru Editură şi 
Publicistică, prin intermediul Editurii Ha-
sefer şi al revistei „Realitatea Evreiască”, 
a atras vizitatorii interesaţi de scrierile 
şi istoria poporului evreu, precum şi de 

actualitatea redată în paginile revistei. În 
plan artistic, Corul “Hazamir” coordonat 
de dirijorul Bogdan Lifşin şi trupa “Bucha-
rest Klezmer Band”, având-o ca invitată 
specială pe solista Arabela Neazi, au 
cântat “din suflet pentru pace”, după cum 
a afirmat ec. Silvian Horn în prezentarea 
sa. Melodiile evreieşti de odinioară, în idiş 
şi ebraică, au răsunat şi încântat publicul 
spectator, atrăgând ropote de aplauze.

Strada Armenească a găzduit timp 
de trei zile standuri de carte, expoziţii de 
obiecte de artizanat, produse tradiţionale, 
precum şi ateliere de caligrafie şi limbă 
armeană. Cu aceeaşi ocazie, au fost 
deschise vizitatorilor porţile Catedralei 
Armeneşti. Totodată, a fost realizat un 
duplex cu armenii din Londra, care săr-
bătoreau un festival similar.

DAN DRUŢĂ

Sibiu, 30 august - 4 septembrie, ediţia I

Z i g m u n d  ta u b e r g ,  p r e z e n t a t  
l a  m u z e u l  C o t r o c e n i

În ziua de joi, 28 august, la Muzeul Naţional Cotroceni, a avut loc o manifestare 
muzicală dedicată  compozitorilor Ciprian Porumbescu şi Iosif Ivanovici iar la sfârşit, 
a fost prezentată personalitatea şi creaţia poetului Zigmund Tauberg. După scurte 
date biografice, poetul a vorbit despre plachetele sale de versuri, „Cer, om, pământ” 
şi „Petale de gând”, din care a recitat împreuna cu fiica sa, Liana Tauberg. Publicul  
s-a manifestat cu entuziasm şi preţuire.
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În această primăvară a fost publicat 
un roman care reînvie unul dintre foarte 
cunoscutele personaje din lumea artis-
tică, boemă din perioada interbelică a 
Bucureştiului. Este vorba de cântăreţul 
Cristian Vasile, a cărui viaţă a fost evo-
cată de scriitorul Andrei Ruse în cartea 
intitulată sugestiv „Zaraza”. Numeroase 
pagini sunt consacrate prieteniei dintre 
cântăreţ şi textierul său preferat, mulţi 
ani, Ion Pribeagu. 

Andrei Ruse a avut amabilitatea să 
ne povestească despre cum s-a născut 
această carte.

- Ce v-a îndemnat să alegeţi acest 
subiect, viaţa unui artist aproape uitat?

- Despre Cristian Vasile se ştiu câteva 
lucruri, nu cred că a fost uitat. Se cunoaş-
te măcar faptul că a fost un cântăreţ al 
interbelicului şi că a cântat celebrul tango 
„Zaraza”, deşi de foarte multe ori se face 
confuzia că tot el ar fi compus cântecul. 
Foarte puţini ştiu însă şi povestea omului 
Cristian Vasile, dincolo de melodiile care 
ne-au rămas, alterate şi ele, din păcate, 
din cauza timpului. Dincolo de câteva 
mituri urbane care au circulat cu succes, 
nu a existat – şi asta, spre fericirea mea, 
pentru că am putut ataca acest subiect – o 
curiozitate privind felul de a fi al lui Cris-
tian Vasile, relaţiile lui cu personalităţile 
vremii, conflictele sale, nu în ultimul rând, 
fascinanta ascensiune şi apoi dramatica 
sa decădere, culminată şi cu schimbarea, 
poate şi mai dramatică, a regimului politic. 
Acest drum al său de la o extremă la cea-
laltă m-a atras: cum un om poate deveni, 
aproape peste noapte dintr-un idol un 
necunoscut, ca apoi istoria şi valoarea sa 
să-l reînvie, după zeci de ani. 

Pornind de aici, de la acest conflict, am 
fost purtat timp de doi ani de cercetare şi 
scris într-o lume boemă care m-a cucerit 
de-a dreptul, o lume a dragostei nemăr-

ginite pentru viaţă, a sacrificiilor totale 
pentru artă, a lipsei de compromisuri, a 
curajului şi a nebuniei.

- Romanul se intitulează ”Zaraza” şi 
numele lui Cristian Vasile este strâns le-
gat de această melodie. De fapt, nu el a 
compus-o; totuşi, aşa a intrat în conştiinţa 
publică. De ce?

- Cred că, aşa cum spun şi în înche-
ierea cărţii, dincolo de o linie melodică, 
dincolo de o voce minunată şi nişte 
versuri chiar deosebite, dincolo de tot ce 
s-a întâmplat sau nu, „Zaraza” rămâne un 

simbol. Un simbol atât de puternic al unei 
generaţii şi al unei epoci care prin puterea 
lui estompează orice adevăr istoric. Emo-
ţia pe care o degajează cântecul este cea 
care contează, iar ceea ce este în spatele 
ei, acel amestec de poveşti şi acţiuni pe 
care nu mulţi au avut curiozitatea să le 
descopere, de multe ori s-a şi vrut a fi 
uitat, din nefericire.

Romanul se intitulează „Zaraza” 
tocmai din acest motiv, anume că arta 
supravieţuieşte oricărei cenzuri, oricărui 
regim politic, oricăror schimbări. Arta va 
fi mereu redescoperită, ea este nemuri-
toare (pariul lui Cristian Vasile şi al lui Ion 
Pribeagu a fost câştigat). Totul se năruie 
în carte – şi cam totul s-a năruit şi în re-
alitate, „Zaraza” însă rămâne. Starea ei 
de spirit supravieţuieşte.

- Cristian Vasile nu a fost membru sau 
simpatizant al nici unui partid, dar a avut o 
atitudine critică faţă de legionarism. Cum 
aţi caracteriza ”ideologia” lui?

- Am descoperit la Cristian Vasile un 
spirit democratic, aproape libertarian, 
fapt ce m-a făcut să mă îndrăgostesc şi 
mai mult de propriul meu personaj. Mulţi 
mi-au spus, cu o mică doză de reproş în 
glas, că am amestecat şi un pic din felul 
meu de a fi cu cel al „ultimului trubadur”, 
dar nu cred deloc asta. Cristian Vasile, 
într-o epocă de-a dreptul nebună, politic 
şi social vorbind, nu s-a amestecat nici în 
extrema dreaptă, nici în cea stângă. Pe el 
nu l-au interesat decât muzica şi puterea 
artei de a face oamenii mai buni. Abia 
când am înţeles acest lucru, am putut să 
scriu cartea.

Cristian Vasile a avut o atitudine critică 
faţă de orice sistem politic care a propus 
altceva în afară de dragostea oamenilor. 
Atât legionarismul, cât şi comunismul, au 
fost nişte cămăşi care, indiferent de culoa-

re, nu i s-au potrivit. Şi a suferit pe acest 
motiv, pentru „neimplicarea” sa, care de 
fapt a fost mai mult decât implicare, a fost 
chiar o poziţie, şi una periculoasă.

Desigur, mai mult sau mai puţin, eu am 
exagerat în carte acest lucru, însă nicide-
cum nu m-am îndepărtat de la adevăr. A 
fost urât de o parte a elitei intelectuale în 
interbelic pentru că nu a vrut să susţină 
mişcarea legionară (precum alţi cântăreţi, 
unii chiar prieteni de-ai lui), apoi a fost 
îndepărtat şi scos din viaţa publică pentru 
că nu a susţinut noul regim comunist.

- Aţi scris foarte frumos despre înde-
lungata sa colaborare cu Ion Pribeagu. Aţi 
afirmat că acesta din urmă ar fi renunţat 
la ea, chiar aţi citat o discuţie între cei doi 
în această privinţă. Pe ce v-aţi bazat când 
aţi descris această scenă?

- Relaţia lui Ion Pribeagu cu Cristian 
Vasile descrisă în carte îşi are rădăcini 
mai mult în ficţiune, trebuie să recunosc. 
Nu am găsit atât de multe date pe cât 
mi-aş fi dorit legat de cei doi, dar mi-am 
permis, fiind vorba totuşi de un roman, nu 
de o biografie, să mi-o imaginez foarte 
strânsă. Cred cu tărie, deşi nu am dovezi 
clare – dar de câte ori nu m-am avântat în 
roman şi mai toate s-au dovedit mai târziu 
a fi cât se poate de adevărate, pentru că 
lucrurile, de la un punct, se deduc şi se 
simt – că a existat o influenţă foarte puter-
nică şi o prietenie importantă între cei doi, 
dincolo de colaborarea strict profesională, 
asupra căreia nu avem niciun dubiu că ar 
fi existat. Şi când spun asta, mă bazez 
pe faptul că între cei doi s-a putut crea 
o chimie aparte, acel gen de legătură 
între doi artişti, care poate da naştere la 
adevărate mişcări culturale sau lucruri 
memorabile – dovada: însăşi „Zaraza”, 
care, fără versurile lui Ion Pribeagu (şi să 
nu uităm şi de povestea titlului – dar nu 
vreau s-o dezvălui aici), fără viziunea lui 
oarecum profetică, poate ar fi fost doar 
un şlagăr al anului 1931, cântat o vară şi 
uitat pe vecie. 

Cât despre întreruperea colaboră-
rii, m-am bazat pe faptul că după anul 
1932 (atunci când acesta se retrage, din 
prietenie pentru Cristian Vasile, ca să 
nu-i aducă daune de imagine din cauza 
faptului că este de origine evreiască), nu 
mai apare niciun cântec cu texte semnate 
de Pribeagu. Nu l-am găsit nici sub un alt 
pseudonim, efectiv scriitorul dispare din 
peisajul muzical, foarte probabil pentru 
că era un domeniu mult prea vizibil în 
care să se afişeze, şi se ocupă apoi de 
teatru, mai exact de texte umoristice, fiind 
autorul multor comedii ale lui Constantin 
Tănase. Tradus astăzi, am putea spune 
că era scenaristul cel mai important al 
marelui actor.

Dar chiar şi aşa, deşi în 1932 Cristian 
Vasile abia îşi începe fulminanta ascen-
siune (ce a devenit şi internaţională), 
rolul lui Ion Pribeagu îl consider extrem 
de important în formarea cântăreţului. Şi 
consider la fel de importantă readucerea 
lui Pribeagu în discuţie, un scriitor despre 
care publicul larg nu ştie prea multe, un 
poet, un textier şi 

În direct 
raport  

cu semitismul
Nu puţine au fost comentariile favo-

rabile publicate prin ziare la apariţia, în 
anul 1934, a „Revistei Fundaţiilor Rega-
le“. Luau poziţie toţi cei care înţelegeau 
cât de mult va conta un lunar de cultură, 
întocmit cu simţul răspunderii faţă de ex-
celenţă şi democraţie într-un moment al 
accentuării infiltrărilor xenofobe şi poluării 
fascizante în viaţa societăţii româneşti.

Iniţial, redactorul şef al periodicului 
fusese numit Paul Zarifopol. Doar că 
renumitul eseist decedează chiar în pri-
mele luni ale noii sale misiuni. Îl urmează 
imediat Al. Rosetti, gata să-şi afirme ca-
pacităţile de animator (în sensul agregării 
unei echipe redacţionale ce i-a inclus pe 
toţi criticii de ţinută ai momentului, inclusiv 
pe Mihail Sebastian în postură de eseist, 
permanent implicat în contextul pozitiv al 
creaţiei literare româneşti şi europene).

Despre Al. Rosetti se pot spune multe. 
A fost un eminent filolog, un lingvist una-
nim recunoscut. În acelaşi timp, perfect în 
meseria lui, s-a dovedit egal de bine dotat 
să cultive prietenia celor mai importanţi 
cărturari evrei, să-şi ataşeze spiritul lor 
pe măsura unor patentări extreme ca 
validitate şi plenitudine.

În ciuda obiecţiilor proferate de inşi 
radicalizaţi în morala antisemitismului, 
Al. Rosetti l-a adus în echipă pe Mihail 
Sebastian. Nu i-au trebuit multe argu-
mente să-l convingă pe generalul N. M. 
Condeescu, consilierul regelui Carol al 
II-lea, să-l numească pe Tudor Vianu 
preşedintele juriului ce atribuia anual pre-
miile destinate scriitorilor tineri. Şi, în fine, 
să solicite consecvente luări de atitudine 
faţă de autori care, precum Benjamin 
Fondane (B. Fundoianu), Ilarie Voronca, 
Camil Baltazar, Gala Galaction, Marcel 
Proust, Max Blecher meritau distincţii 
limpezi între raţiune şi incomprehensiune.

Pe acelaşi drum, în raport cu des-
chiderile sale consecvente, Al. Rosetti a 
publicat crestomaţii, analize lexicale, cu 
profesorul Jacques Byck, cel care mi-a 
fost şi mie îndrumător în anii persecuţiilor 
rasiale 1942-1945. Îmi fusese dascăl la 
liceul „Alexandru Graur“ şi îşi dovedise 
facultatea de a fi, simultan, pedagog 
eminent, cât şi interpret inspirat al resur-
selor limbii române, de la origini până în 
prezent.

Biografia intelectuală a omului de 
cultură Alexandru Rosetti regăseşte mai 
multe cote de audienţă. Acestea includ 
prezenţe iudaice de prim ordin, angajate 
fie în cotidianul exprimării democratice, 
fie în cel, mereu desluşit, al comuniunii 
cu evreii dedicaţi valorilor comune.

Dacă aş alege printre multiplele sale 
vocaţii aş opta pentru modul lui de rostire 
în orizont civic, universitar şi colocvial, în 
credinţa că acest contemporan al nostru 
a izbutit să trăiască respirând demnitate, 
exemplară conştienţă a moralităţii.

HENRI ZALIS

Siluete

a l e x a n d r u  Ş a f r a n  ş i  d i a l o g u l  i u d e o - c r e ş t i n
În revista APOSTROF nr.7/2014, istoricul Carol Iancu sem-

nează un amplu text  documentar – „Jules Isaac, Alexandru 
Şafran şi dialogul iudeo-creştin”. Istoricul francez Jules Isaac  
s-a născut în 1877, în oraşul Rennes, din nordul Franţei, la 
vârsta de 13 ani fiind orfan de ambii părinţi. În prima tinereţe s-a 
întâlnit cu poetul catolic Charles Peguy, unul dintre cei care au 
luat public apărarea  căpitanului A. Dreyfus, acuzat de spionaj 
şi trădare de patrie de către un grup de ofiţeri antisemiţi. Jules 
Isaac nu a înţeles de la început substratul xenofob al campaniei 
şi proceselor intentate lui Dreyfus, presa fiind în mare parte 
calomniatoare la adresa învinuitului. Este numit profesor la un 
liceu din Nisa, după studii strălucite la Sorbona. În 1914 este 
chemat la  Paris, ca profesor, dar imediat urmează mobilizarea 
generală şi este trimis pe front. Rănit la Verdun, este decorat cu 
Crucea de Război. Între cele două războaie mondiale a militat 
în presă, a scris cărţi care îndemnau la apropierea dintre naţi-
uni, la combaterea xenofobiei  de orice fel. În anii de ocupaţie 
a Franţei a fost persecutat, izgonit din postul de profesor, fiica 
şi familia acesteia au fost arestaţi de Gestapo. 

În 1948 a publicat o carte bine primită, „Jesus et Israel”, 
în care  analizează originile iudaice ale creştinismului. De 

asemenea, explică şi existenţa diasporei, considerată de unii 
teologi ca o pedeapsă pentru nerecunoaşterea lui Iisus. Este 
contrazisă şi teza respingerii lui Iisus pe motiv că acesta era 
cunoscut de masa evreilor. Procesul lui Iisus este comparat cu 
cel al Ioanei d’Arc, când înalţi prelaţi au sacrificat o eroină a 
luptei pentru eliberarea Franţei. Jules Isaac a introdus noţiunea 
de învăţământ al dispreţului,  care porneşte de la premise false. 
În 1947 s-a întâlnit cu dr. Alexandru Şafran la o conferinţă cu 
caracter ecumenic. A murit în 1963, lăsând o operă de referinţă 
pentru orice dialog  iudeo-creştin. Nu numai atât, combaterea 
antisemitismului teologic şi de alte nuanţe, iniţierea Asociaţiei 
de Prietenie Iudeo-Creştină, dialogurile susţinute de-a lungul 
anilor sunt tot o moştenire a istoricului Jules Isaac, care a fost 
pentru fostul şef-rabin  dr. Alexandru Şafran sursă de inspiraţie. 

Carol Iancu prezintă pe larg acţiunile dr-lui Al. Şafran în Ro-
mânia (1940-1947) şi în  Vest, la Geneva, Paris, etc. Relaţiile 
cu cardinalul Franţei, cu alţi capi ai Bisericii Catolice, inclusiv 
cu Papa Ioan Paul II, cu capii Bisericilor Protestantă şi Creştin-
Ortodoxă  sunt dovezi ale  preocupărilor primordiale de dialog 
ale dr. Alexandru Şafran.

B.M.M.

a apărut calendarul 
de perete 5775

În luna septembrie a apărut calendarul 
de perete al F.C.E.R.-C.M. pentru anul 
5775. 

Această ediţie a calendarului de 
perete (a opta) prezintă concomitent 
datele din calendarul mozaic, cu orele 
de aprindere a lumânărilor şi terminarea 
Şabatului, şi calendarul gregorian, alături 
de imagini reuşite din sinagogile din Ro-
mânia, unele dintre ele după un proces 
intens de reabilitare.

 Sinagogile prezente în acest an în 
calendar sunt: Templul Meseriaşilor din 
Galaţi, Templul Mare din Rădăuţi, Templul 
Israelit din Tulcea, Sinagoga Neologă din 
Arad, Sinagoga din Valea lui Mihai, Şilul 
Templului Coral din Bucureşti, Templul 
din Târgu Mureş, Templul Deportaţilor 
din Cluj-Napoca, Sinagoga Meseriaşilor 
din Târgu Neamţ, Sinagoga din Carei, 
Sinagoga Mare din Câmpulung Moldo-
venesc, Templul Vijniter Klau din Sighetu 
Marmaţiei.

Colectivul de elaborare şi realizare a 
calendarului: dr. Aurel VAINER – coor-
donator, ing. Mirela AŞMAN – redactor, 
George WEINER – logistică, rabin Rafael 
SHAFFER şi Eduard KUPFERBERG - 
sărbători mozaice şi orele de aprindere 
a lumânărilor, Marius GELLER – DTP

Şi de această dată, mulţumim comu-
nităţilor, instituţiilor şi persoanelor fizice 
care au contribuit financiar şi nu numai 
la realizarea acestui calendar. 

„Zaraza”,  un roman despre prietenie şi omenie

(Continuare în pag. 18)

Andrei 
Ruse

Foto Ina Ionescu
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Top 3 din 30
O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile

Două treimi din exporturile israeliene, 
realizate de 70 de firme

Autorităţile israeliene sunt îngrijorate de „centralizarea ex-
cesivă” a activităţilor de export, având în vedere că aproximativ 
două treimi din exporturi sunt realizate de 70 de companii, iar 
valoarea mărfurilor şi a serviciilor destinate partenerilor externi 
reprezintă 32,6% din Produsul Intern Brut israelian, conform 
declaraţiilor făcute recent de Amit Lang, director general la 
Ministerul israelian al Economiei.

Soluţia avansată de ministrul Naftali Bennett a fost ca fir-
mele mici şi cele mijlocii (maximum 199 de salariaţi, respectiv 
maximum 300) şi care au o reţea de export să fie „luate sub 
aripa ministerului” şi să beneficieze de un program cu o valoare 
totală de 50 de milioane de shekeli, în cadrul căruia să li se 
ofere asistenţă financiară şi expertiză, precum şi sprijin din 
partea reţelei de reprezentanţi comerciali externi ai Israelului. 
Fiecare firmă dintre cele 100 care vor fi incluse în program va 
primi cel mult 500.000 shekeli, reprezentând 50% din cheltuielile 
de marketing pentru a pătrunde şi a-şi consolida prezenţa pe 
pieţe noi. Pe măsură ce vor creşte livrările, firmele beneficiare 
vor plăti 3% din valoarea cu care le-au crescut vânzările, în 
limita sumei primite de la Ministerul Economiei.

În România, deşi există preocupări pentru promovarea ex-
porturilor, nu există şi preocupări pentru îmbunătăţirea structurii 
exportatorilor, dezechilibrul constând în faptul că aproape patru 
cincimi din livrările peste hotare sunt realizate de firme cu capital 
străin. Răspunsul marilor creditori internaţionali ai României este 
că provenienţa capitalului nu contează, din moment ce respec-
tivele firme sunt persoane juridice române. Cu toate astea, cu 
80% din capitalul bancar în mâna băncilor străine şi 80% din 
importuri realizate de firme cu capital străin, România ar putea 
să dea semne de preocupare pentru echilibrarea situaţiei.

În timp ce ministrul Nicolescu  
ne linişteşte, ruşii livrează  

în Estul Europei numai cât gaz vor 
Contractele şi acordurile nu au avut niciodată o valoare prea 

mare în ochii partenerilor ruşi, pentru că, oricum, măsurile pu-
nitive ce ar fi putut fi luate împotriva lor erau egale cu zero. Aşa 
se întâmplă şi acum când, după aplicarea de către Bruxelles şi 
Washington a unui nou set de sancţiuni împotriva Rusiei pentru 
„comportamentul inacceptabil” al acesteia faţă de Ucraina, după 
cum îl califică Barroso, Moscova a decis să arate pisica ţărilor 
din Estul Europei care fac parte din NATO şi UE. Mai concret, 
livrările de gaze pentru Polonia, Slovacia şi România au scăzut 
cu 45, 10, respectiv 5%, pentru că aşa a vrut Gazprom (sau, 
mai corect, aşa a primit poruncă de la Kremlin, supărat şi de 
faptul că ţările menţionate livrau gaze Ucrainei şi Republicii  
Moldova). 

Ministrul energiei, Răzvan Nicolescu, s-a repezit la toa-
te microfoanele pe care le-a putut prinde ca să liniştească  
populaţia că nu există nici un risc ca aceasta să fie afectată de 
întreruperi în aprovizionarea pe perioada de iarnă”. Numai că 
delimitarea între afectarea directă a populaţiei prin reducerea 
volumului de gaze pentru consum casnic şi cea indirectă, prin 
efectele asupra consumatorilor industriali, este una falsă. Numai 
cei mai naivi dintre noi ar putea să creadă declaraţiile oficiale 
şi să stea liniştiţi, convinşi că la iarnă va fi bine, doar pentru că 
flacăra la aragaze nu va scădea, ca pe vremea lui nea Nicu. 
Întrebarea este însă cum să nu fie afectată populaţia dacă cei 
care lucrează în uzine mari consumatoare de gaze vor fi trimişi 

în şomaj tehnic? Sau dacă nu vor fi gaze pentru încălzitul serelor 
sau dacă anumite produse (articole din metal şi mase plastice, 
de pildă) vor lipsi de pe piaţă sau vor fi în cantităţi insuficiente? 
Cum îşi vor plăti întreţinerea şi alte angarale cei care lucrează 
în întreprinderi mari consumatoare de gaze?

Oricum, ameninţarea Rusiei de a tăia gazele readuce pe 
tapet problema independenţei energetice, îndelung frământată 
de politicienii de toate culorile. În timp ce premierul Ponta ne 
asigură şi el că totul va fi bine şi la iarnă cald, dar trebuie ca 
România să investească pentru a nu mai depinde de cât gaz 
vor ruşii să ne dea, Răzvan Nicolescu spune lucrurilor pe nume: 
timp de 10 ani, ne trebuie „investiţii în sectorul energetic de 4 - 5 
miliarde de euro pe an” pentru ca prin 2020 România să devină 
independentă energetic. Sumă care, nici în cele mai frumoase 
vise, nu ar putea proveni de la buget, dat fiind că investiţiile 
sunt exact capitolul de unde guvernele taie pentru a restabili 
echilibrul bugetar dereglat de campanii electorale, măriri de 
pensii şi salarii peste limita productivităţii. Iar investitorii străini 
(cu excepţia celor chinezi) stau încă în expectativă, din cauza 
corupţiei endemice şi a instabilităţii legislative din România. 

Aşa că independenţa energetică rămâne un pod prea înde-
părtat pentru România, care mai are de trecut nişte ierni înainte 
de a avea gaze şi ţiţei din Marea Neagră, că despre cele de 
şist, nici vorbă nu poate fi, o bună bucată de vreme.

Băncile, prea mari  
pentru a fi lăsate să cadă

Aşa spunea laureatul premiului Nobel, J. Stiglitz, care 
susţinea că lipsa de morală şi foamea de câştig a băncilor au 
generat criza din care încă nu am ieşit. Unii magistraţi români, 
ca şi parlamentari de la noi şi din Ungaria şi-au pus haine de 
haiduci şi au pornit o acţiune mai mult decât primejdioasă de a 
da decizii juridice şi legi în favoarea celor care au luat credite 
în valută şi au ajuns fie să nu mai poată plăti, fie să nu mai vrea 
să plătească, pauperizaţi de evoluţia ratei cursului de schimb. 
Care, însă, a fost un risc asumat la data semnării contractului de 
creditare, mai ales că Mugur Isărescu şi-a răcit gura repetând: 
luaţi credite în moneda în care vă luaţi şi salariul, pentru a fi 
apăraţi de eventuale furtuni valutare. 

Una este ca azi să te duci la tribunal şi să reclami că o bancă 
ţi-a schimbat abuziv clauzele contractuale sau ţi-a luat comi-
sioane netrecute iniţial în contract, alta e să vii şi să plângi cu 
lacrimi de crocodil că nu ai bani să plăteşti pentru că rata la un 
credit în valută a crescut cât nu te-ai fi aşteptat. Mai ales când, 
precum reclamanta din Galaţi, eşti lucrător bancar, cum poţi 
spune că nu ai ştiut ce risc îţi asumi la semnarea contractului?

Preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor a întrebat retoric 
cine îşi asumă răspunderea de a dezechilibra sistemul bancar 
românesc printr-o lege care să statueze plata creditelor în va-
lută la cursul de schimb din ziua semnării contractului, sau prin 
decizii judecătoreşti precum cea din Galaţi. Un proiect similar 
de lege face ca, în Ungaria, băncile să trebuiască să returneze 
împrumutaţilor cam 3,2 miliarde de euro. Se poate cineva gândi 
că băncile, silite să practice alt curs de schimb decât cel real, 
se vor grăbi să reia creditarea?

Desigur, justiţia trebuie să fie suverană şi independentă, 
dar poate că judecătorii ar trebui să se abţină de la astfel de 
verdicte până ce vor funcţiona tribunalele comerciale, capabile 
profesional să judece astfel de clauze, pentru care prevederile 
Codului Civil nu sunt suficiente.

ALExANDRU MARINESCU

„numărul celor 
ce apelează la 

sprijinul public 
este tot mai mare”

Sunt cuvinte din Raportul de activitate al 
Secţiei de Asistenţă Socială a Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti, din anii 1933-1935.

Este îndeobşte cunoscut că asistenţa 
constituie una din laturile esenţiale ale 
activităţii comunitare. Acest fapt rezultă şi 
din documentele Comunităţii Evreilor din 
Bucureşti. Când Comunitatea adresa apeluri 
către evreii bucureşteni, chemându-i să-şi 
facă datoria, să-şi plătească contribuţia, 
să se implice în viaţa 
comunitară, se aducea 
ca argument principal 
funcţia comunităţii de 
a veni în ajutorul celor 
aflaţi în suferinţă. Iată de 
ce Raportul de activitate al Secţiei de Asis-
tenţă a C.E.B. pe anii 1933-1935 este un 
document de importanţă deosebită pentru 
cunoaşterea preocupărilor majore ale Co-
munităţii, a strădaniilor ei de soluţionare a 
problemelor sociale ale populaţiei evreieşti. 
Pentru situarea în context a rolului asistenţei 
în perioada la care se referă Raportul, se 
face o scurtă prezentare a stării sociale a 
populaţiei evreieşti. Existau bogătaşi, fără 
îndoială, dar chiar şi în Capitală erau mulţi 
evrei în stare de sărăcie. „Pe zi ce trece 
mizeria creşte, se scria în Raport, numărul 
celor ce apelează la sprijinul public este tot 
mai mare”. În atari condiţii trebuiau găsite 
mijloacele necesare pentru a putea alina 
suferinţa. Misiunea nu era uşoară:  vremu-
rile erau deosebit de grele. Din cauza crizei 
economice, procesul de pauperizare în so-
cietatea evreiască se desfăşura vertiginos şi 
arunca în sarcina asistenţei publice oameni 
care până mai ieri îşi agoniseau prin propria 
muncă cele necesare şi erau în situaţia de 
a-şi da obolul pentru ajutorarea altora. 

Dar care erau aşezămintele comunitare 
sau domeniile prin care asistenţa venea în 
ajutorul celor nevoiaşi? În primul rând era 
grija permanentă pentru sănătatea copiilor 
şi a adulţilor care nu aveau posibilitatea să 
se îngrijească din resurse proprii. În acest 
context au jucat un rol important spitalele 
şi mai ales spitalul Caritas şi Noua Ma-
ternitate care, conform Raportului, în anul 
1933 a intrat în mod legal în patrimoniul 
Comunităţii. Raportul subliniază importanţa 
donaţiilor primite pentru spital, rolul lor în 
modernizarea acestei instituţii, unică în felul 
ei, nu doar în Capitală ci şi în România, în 
general. Astfel, Edgar Auschnitt, Sigmund 
Rosenberg, Leon Sanielevici au donat 500 
000 lei, sumă care s-a folosit pentru lărgirea 
spitalului cu noi secţii. Cu ajutorul donaţiei 
lui Jacques Gold, s-a amenjat o sală de 
electrocardiografie cu o serie de aparate de 
radiografiere în valoare de un milion de lei. 
Micu Zentler, cel care a întemeiat Institutul 
Templului Coral, a contribuit la amenajarea 
sălii de chirurgie cu un aparat puternic de 
electrocoagulare, ultimul cuvânt al tehnicii 
chirurgicale, primul aparat de acest fel în 
România. Azilul de bătrâni a fost o altă 
instituţie importantă prin care s-a venit în 
ajutorul vârstnicilor lipsiţi de orice sprijin. 
Întrucât aşezământul era puţin încăpător, 
s-a proiectat ridicarea unui nou etaj care 
să permită dublarea numărului locatarilor. 
Pentru îngrijirea sănătăţii copiilor s-a creat 
o Asociaţie a Prietenilor Coloniilor Şcolare, 
care avea ca preocupare înzestrarea colo-
niilor cu cele trebuincioase şi ţinerea sub 
supraveghere a stării de sănătate a copiilor 
aflaţi în colonii. Colonia cea mai importantă 
funcţiona într-o vilă special amenajată la 
Techirghiol. Pentru acordarea ajutoarelor 
în bani şi obiecte s-a creat o secţie specială 
de ajutorare. Cu toate realizările prezentate, 
preşedintele Sigmund Birman a apreciat că 
cele înfăptuite sunt departe de o adevărată, 
şi mai ales constructivă, asistenţă. „Ar fi bine 
să putem îndruma asistenţa pe drumuri noi – 
conchidea el – şi mai cu seamă să o putem 
face cu mai multă largheţe.”

LYA BENJAMIN

C.S.I.e.R.
Din istoria 

C.e.B.

un dramaturg care 
nu şi-a primit încă 

laurii din cauza unei istorii nedrepte. 
Mi-am şi propus de la bun început să-l 
creez ca pe un personaj savuros – nu 
că n-ar fi fost – tocmai pentru a sublinia 
tragismul politic al acelor vremuri, care 
ne-au făcut să ne alungăm efectiv o 
sumedenie de valori. 

- Cunoaşteţi mai multe despre atitu-
dinea lui Cristian Vasile faţă de evrei? 
Cum aţi defini-o? Aveţi cumva informaţii 
că i-ar fi ajutat pe colegii lui artişti evrei?

- Nu am abordat cercetarea mea 
din acest punct de vedere şi astfel nu 
am destule informaţii, dar sunt sigur că 
i-a ajutat, la fel cum obişnuia să ajute 
orice artist.

Iar Cristian Vasile îi îndrăgea pe 
evrei, o pot afirma cu mâna pe inimă. 
Dragostea lui pentru muzică s-a născut 
în nişte momente extrem de complicate: 
cât era copil, în primul război mondial, 
refugiat, trăind de pe azi pe mâine. 
Trăind în sărăcie, departe de casă (de 
Brăila), la Huşi, descoperă în cartierele 
evreieşti gramofonul şi muzica uşoară 
pe care aceştia o ascultau. Sau poate 
nu dragostea lui pentru muzică a por-
nit atunci, ci acolo s-a născut felul lui 

Cristian Vasile de a simţi muzica, cu o 
intensitate nemaiîntâlnită. 

Îmi permit un scurt citat, cu voia 
dumneavoastră: “Seara, un singur lucru 
îi alina inima micuţului Cristian şi alor 
lui. În cartierele de evrei din Huşi se 
auzea muzică la gramofon. Tangouri 
în special. Melodii despre dragoste şi 
despre Bucureşti. Asculta aproape fără 
suflare vers cu vers, sub cerul înstelat. 
Şi atunci umilinţa, egoismul, sărăcia, 
boala şi moartea mizerabilă care tăia din 
oameni ca şi cum ar fi cosit un lan de 
viaţă, se estompau. Când îl vedeau, cu 
lacrimi în ochi, stând lângă ferestrele lor 
ca să poată auzi mai bine, evreii îi des-
chideau uşa, îl invitau să bea un pahar 
cu apă şi să guste ceva, cât era acolo, 
să nu-i mai ghiorţăie stomacul, şi îi ară-
tau plăcile. Iar el se aşeza, vrăjit, lângă 
patefon, şi fredona în gând melodiile. 
Le învăţa repede şi se ducea a doua zi 
printre copii şi le cânta. Şi ei erau fericiţi. 
Printre cadavre, printre jeg şi sărăcie, 
muzica l-a salvat, iar prin muzică, şi el 
i-a salvat pe ceilalţi. A învăţat să cânte 
cu patos, cu sufletul, nu cu plămânii, 
ca şi cum ar fi cântat ultima melodie ce 
s-ar fi auzit vreodată în lume. Pentru 
că în lumea micuţului Cristian, ziua de 

mâine, dacă era, începea ca un infern 
şi numai vocea lui făcea flăcările să nu 
mai ardă atât de tare. Când deschidea 
gura şi falsa, copiii uitau de sângele care 
curgea şiroaie pe străzi, de la răniţi, de 
stomacul care îi cocoşa, de taţii care 
dispăreau unul câte unul pentru ceva ce 
ei n-au înţeles niciodată, omorând taţii 
altora ca să fie pace”.

- Ce s-ar mai putea face pentru a 
readuce publicului memoria lui Cristian 
Vasile?

- Nu pot să răspund, vă spun sincer, 
eu mi-am făcut datoria prin cartea mea. 
Şi nu neapărat pentru a-l readuce pe 
Cristian Vasile publicului, deşi a fost o 
miză şi aceasta, cât pentru a-i da înapoi 
acestui personaj ceea ce el m-a învăţat, 
descoperindu-i viaţa. Anume dragostea 
lui pentru viaţă, pentru oameni şi mai 
ales pentru artă. Iar dacă titlul meu 
reuşeşte pentru unii oameni să le mai 
adauge, prin Cristian Vasile, o cărămidă 
la un alt sistem de valori, acela la care 
tânjim, cred că am făcut o treabă bună. 

În rest, lucrurile ţin de politică mai 
mult, de instituţii, de lucruri care nu mă 
preocupă. 

A consemnat: EVA GALAMBOS

(Urmare din pag. 17)

„Zaraza”,  un roman despre prietenie şi omenie
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C a p i t a l e  a l t o i t e
Majoritatea capitalelor şi a marilor 

oraşe vest-europene au fost altoite cu 
o mlădiţă musulmană care a rodit şi s-a 
înmulţit într-un ritm surprinzător. Nimic 
rău cu păstrarea culturii şi a specificului 
naţional, ceea ce spun este doar că pe 
străzile Parisului sau ale Vienei, femeile 
ascunse după vălul lor până în pământ, 
eventual împreună cu soţii şi numeroşii 
lor copii, au devenit, peste noapte, atât 
de multe, încât constituie deja un element 
care modifică atât aspectul tradiţional al 
străzii (nu am spus că îl schimbă în rău, 
pur şi simplu, îl schimbă), cât şi orientă-
rile negustorilor mari şi mici, care nu pot 
ignora această clientelă.

Nu mai amintesc de firmele scrise cu 
caractere arabe, de restaurantele cu me-
niu respectând cerinţele culinare islamice, 
dar mi s-a părut grăitor că un hotel de 
patru stele din Linz are, probabil, atâţia 
clienţi musulmani, încât printre posturile 
oferite oaspeţilor la televizorul aflat în 
cameră există şi Al Jazeera (eu, unul, 
am remarcat asta pentru prima oară la 
un hotel vest-european).

Desigur că nou veniţii au şi concepţii 
politice specifice, drept care, în Viena şi 
Salzburg am întâlnit pe stâlpi, pe ziduri 

şi pe porţi afi-
şe cu conţinut 
anti- israeli-
an. Că arabii 
au astfel de 
convingeri nu 
e nici o sur-
priză, dar la 
Viena, lângă 
celebra Ste-
phanskirche, 
am văzut, la 
începutul lu-
nii august, o 
manifestaţie 
în favoarea 
palestinienilor 

din Gaza. Oricine are dreptul să îşi expri-
me deschis opiniile, nimic rău deci în zisa 
manifestaţie, dar şocul a venit atunci când 
m-am uitat la chipurile protestatarilor: toţi 
cu păr blond şi figuri care îi arătau a fi 
austrieci neaoşi. 

Ceea ce mă face să trag concluzia că, 
în contact cu altoiul islamic, tulpina aus-
triacă (şi, prin extensie, cea europeană) 
a fost influenţată atât de puternic, încât 
a adoptat mecanic părerile musulmani-
lor, fără să se mai gândească, de pildă, 
dacă civilii, femei şi copii, morţi în Gaza, 
au fost ucişi de rachetele israeliene sau 
de cinismul Hamas de a-şi folosi propriii 
compatrioţi, inclusiv pe cei din şcoli şi 
spitale, drept scuturi umane.

Concediul pe care l-am petrecut în 
Austria a fost unul dintre cele mai reuşite 
pe care le-am făcut vreodată. Dar o între-
bare nu-mi dă pace: de ce, oare, influenţa 
islamică asupra cetăţenilor autohtoni este 
aşa de puternică, în timp ce influenţa 
locală asupra noilor veniţi se reduce, din 
câte am văzut eu, la faptul că pe podul 
peste râul Salzach, care a dat numele 
Salzburgului, unde îndrăgostiţii îşi pun, 
după moda pariziană, câte un lacăt ca să 
le dureze dragostea, există şi un panou 
cu lacăte pe care numele îndrăgostiţilor 
sunt scrise exclusiv cu caractere arabe. 

ALExANDRU MARINESCU

„Eu sunt terorist”, „Şi eu sunt terorist”, scrie pe 
pancartele purtate de doi manifestanţi blonzi în 

favoarea palestinienilor din Gaza.

Afiş în favoarea ţării iubite, 
Palestina, şi împotriva 

Israelului, pe un stâlp din 
Salzburg

Al Jazeera, post inclus printre cele oferite 
gratuit oaspeţilor de un hotel din Linz

Seminar despre multiculturalitate 
organizat de mtS la Costineşti

În perioada 19-26 august a.c., la Cos-
tineşti a avut loc seminarul „Multiculturali-
tate”, desfăşurat în cadrul Şcolii de Vară 
organizate de Ministerul Tineretului şi 
Sportului. În cadrul acestui modul au fost 
invitaţi reprezentanţi ai minorităţilor naţi-
onale, cărora li s-au alăturat participanţi 
din toată ţara, elevi şi studenţi, interesaţi 
de a cunoaşte mai mult despre cultură şi 
multiculturalitate. Federaţia Comunităţi-
lor Evreieşti din România a participat la 
eveniment, fiind reprezentată de George 
Weiner şi Dan Druţă, redactor la revista 
„Realitatea Evreiască”. 

Agenda de lucru a fost complexă, 
dinamică şi interdisciplinară, cuprinzând 
teme de interes privind istoria şi aspecte 
contemporane legate de fiecare grup et-
nic, care a avut ocazia de a se prezenta 
şi a-şi face cunoscut specificul.  George 
Weiner a prezentat o istorie a comunităţii 
evreieşti, dintr-o perspectivă sincronică 
şi diacronică, realizând un periplu prin 
tot ceea ce a însemnat existenţa popo-
rului evreu. Vorbitorul a nuanţat aspecte 
semnificative ale parcursului comunităţii 
evreieşti, făcând referire şi la istoria evre-
ilor din România. 

În cursul expunerilor tematice, Ale-
xandru Vasile, secretar de stat, membru 
al Colegiului Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării, a prezentat un 
scurt istoric al recent înfiinţatei instituţii, 
precum şi principalele sale obiective şi 
mijloace de funcţionare. Potrivit vorbito-
rului, CNCD are ca obiective principale 
prevenirea faptelor de discriminare, 
medierea eventualelor discriminări, in-
vestigarea, analizarea şi sancţionarea 
faptelor de discriminare, precum şi 
acordarea de asistenţă de specialitate 
victimelor discriminării de orice natură. 
El a subliniat importanţa existenţei unei 
astfel de instituţii în cadrul unei societăţi 
democratice. Alexandru Vasile a declarat 
că activitatea C.N.C.D. s-a intensificat în 
ultima perioadă, iar instituţia a căpătat 
un plus de credibilitate în urma unor 
intervenţii în spaţiul public, atunci când 

au fost constatate cazuri flagrante de 
discriminare, în special pe criterii etnice 
sau de gen. 

Dr. ing. Dragoş Dumitru, din partea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, Direcţia 
pentru Minorităţi, a evidenţiat importanţa 
egalităţii de şanse şi s-a referit la o po-
tenţială extindere a „discriminării pozitive” 
şi în rândul celorlalte minorităţi decât cea 
romă. El a vorbit despre dezvoltarea pro-
gramelor educaţionale destinate susţinerii 
elevilor de etnie romă, precum şi despre 
facilităţile prevăzute pentru sporirea 
şanselor absolvirii studiilor. A conchis că 
„discriminarea pozitivă”, de care se bucu-
ră elevii de etnie romă trebuie înţeleasă 
ca o măsură de sprijin, pe care liderii 
comunităţii ar trebui să o completeze prin 
îndemnul ca toţi copiii şi tinerii aparţinând 
acestui grup minoritar să urmeze o formă 
de învăţământ. 

Un alt palier al discuţiilor a cuprins 
tema prejudecăţilor şi stereotipurilor, 
ale căror victime sunt de cele mai multe 
ori grupurile minoritare. Cu acest prilej 
au avut loc discuţii despre ceea ce în-
seamnă identificarea unui întreg grup 
cu particularităţile unui singur individ. 
Un alt subiect dezbătut a fost acela al 
rasismului, adesea involuntar, exprimat 
prin trivializarea denumirii etniei. Un 
astfel de exemplu este termenul „ţigan”, 
utilizat de cele mai multe ori în spaţiul 
public cu sens peiorativ. În acest sens, 
în 2011, C.N.C.D a recomandat Acade-
miei Române modificarea definiţiei unor 
termeni precum „ţigan”, „ovrei”, „jidan” şi 
specificarea în dreptul fiecărui termen că 
este vorba despre un sens peiorativ. Edi-
ţia din 2012 a DEX-ului respectă această 
recomandare modificând şi alte definiţii 
considerate jignitoare sau nepotrivite, în 
jur de 30 la număr.

În cadrul ceremoniei de încheiere a 
seminarului, moderatorul Irina Marin şi 
Gabriela Vişcoţel, din partea Ministerului 
Tineretului şi Sportului au înmânat diplo-
me participanţilor.

DAN DRUŢĂ

Întâlnirea membrilor 
comunităţii cu preşedintele F.C.e.R.
Soare, bună dispoziţie, atmosferă 

plăcută. Acestea pot fi doar câteva dintre 
cuvintele ce ar caracteriza întâlnirea din 
luna august a evreilor şi a prietenilor lor 
cu preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel 
Vainer, care a venit la Botoşani, însoţit 
de rabinul Rafael Shaffer şi de directorul 
CAPI, ing. Rudi Marcovici. 

Prof. David Iosif, preşedintele C.E. Bo-
toşani, a prezentat activitatea comunităţii, 
iar ing. Gustav Finkel, pe cea a Centrului 
Cultural Intercomunitar, al cărui director 
este. S-a subliniat ideea importanţei no-
ului lăcaş de cultură în peisajul actual al 
vieţii spirituale. 

Dr. Aurel Vainer a apreciat munca de-
pusă de membrii comunităţii, felicitându-i 
pentru diversitatea activităţilor. Rabinul 
Rafael Shaffer a vorbit despre conceptul 
de pace, atât de necesar în zilele noastre. 
El a evocat o întâmplare trăită de mătuşa 
domniei-sale într-un lagăr din Transnis-
tria, privind fapta unui soldat român care 
a dovedit că omenia poate învinge. 

Au fost luări de cuvânt emoţionante 
şi poate cel mai impresionant moment a 
fost cel al decernării medaliilor, de către 
dr. Aurel Vainer, prietenilor comunităţii 
evreieşti. 

Au primit cu multă gratitudine aceste 
semne ale prieteniei: prof. Oltea Neagu, 
Stelian Neagu, secretar la Primăria Ştefă-
neşti, Sanduc Valeriu, director economic 
la Primăria Botoşani, Apostu Ion, jurist la 
Primăria Botoşani, şi Mihai Anton, contabil 
la C.E. Botoşani. Prietenii noştri au expus 
câteva aspecte ale activităţii lor, subliniind 
ideea necesităţii unei convieţuiri armoni-
oase cu etniile de pe aceste meleaguri. 

 Dr.ing. Simon Glasberg a vorbit des-
pre realitatea din Israel, despre trepidanta 
viaţă economică şi culturală, iar deputat 
dr. Aurel Vainer a făcut o interesantă 
expunere despre evenimente din timpul 
conflictului din Fâşia Gaza . Preşedintele 
C.E. Dorohoi, prof. Iancu Isidor a subliniat 
importanţa relaţiilor interumane armoni-
oase în lumea actuală. 

Au participat la întâlnire reprezentanţi 
ai minorităţilor rome şi armene iar tânărul 
Ispir Latif a încântat publicul, interpretând 
la orgă melodii evreieşti şi cunoscute can-
ţonete. Scriitorul Laurenţiu Maftei a vorbit 
despre monografia în lucru a oraşului 
Ştefăneşti şi a reliefat buna colaborare 
pe care domnia-sa o are cu comunitatea 
evreilor.

Prof. BEATRISA FINkEL

Botoşani

Pentru a 18-a oară, „şcoala de exce-
lenţă” Lauder-Reut, caracterizare deveni-
tă supranume, a spus bun venit elevilor 
în noul an şcolar: prichindeilor, intrând 
prima oară pe porţile grădiniţei, cu părinţi 
şi bunici mai emoţionaţi decât ei, şi „celor 
mari”, din clasa I până într-a XII-a. Pentru 
aceştia din urmă a fost şi bucuria revederii 
cu prieteni – colegi de clasă, profesori 
şi, bineînţeles, Tova Ben Nun Cherbis, 
preşedinte al Fundaţiei Lauder, directoa-
rea Complexului educaţional cu „100% 
promovare la bacalaureat”, elevi olimpici, 
absolvenţi care-i duc faima în universităţi 
din ţară şi străinătate. „În Ghematria, cifra 
18, compusă din hei şi iud, înseamnă 
viaţă”, observa Tova Ben Nun Cherbis cu 
referire la anul 18 al şcolii, festivitate deru-
lată cu puţin timp înainte de Roş Haşana, 
Anul Nou evreiesc. „În tradiţia iudaică, de 
Roş Haşana, Ziua Judecăţii, se deschid 
Cerurile” – o primă familiarizare pentru 
copii cu filozofia iudaică. „Întâmpinăm 
anul nou şcolar, cum întâmpinăm Anul 
nou din calendarul ebraic: cu încredere”. 

În fiecare zi de Elul se suflă din Şofar, 
chemare la analiză fără menajamente a 
faptelor noastre din anul care a trecut. 
Suflând din Şofar, Yaron Darmon ne-a 
făcut s-o simţim. Pentru elevii de şcoală, 
evenimentul a avut un plus de solem-
nitate: corul şi formaţia instrumentală 
„Lauder” – dirijor, Bogdan Lifşin – au 
intonat imnurile de stat ale României 
şi Israelului. Tova Ben Nun Cherbis a 
mulţumit pentru participare primarului 
Robert Sorin Negoiţă, inspectorului şcolar 
Ioana Mihaela Neacşu, city-managerului 
Constantin Mitache, subsecretarului de 
stat în Ministerul Culturii, Irina Cajal, 
rabinului Rafael Shaffer, rudelor elevilor, 

cadrelor didactice. Rabinul Rafael Shaffer 
a continuat paralela între noul an şcolar 
şi Roş Haşana, amintind imperativul 
luptei cu noi înşine pentru autodepăşire. 
Înainte de a sufla, la rându-i, din Şofar, a 
adăugat încă o valenţă gestului: trezirea 
conştiinţei. „Azi se inaugurează majoratul 
acestei importante instituţii de învăţământ 
cu rezultate foarte bune”, a spus primarul 
Robert Sorin Negoiţă, felicitând-o pe Tova 
Ben Nun Cherbis pentru că „investiţia în 
învăţământ este cea mai bună”. „Vom 
găsi şi pe viitor cele mai bune soluţii de 
îmbunătăţire a activităţii acestei şcoli”, 
a asigurat-o domnia sa. Alăturându-se 
opiniilor antevorbitorului, inspectorul 
şcolar Ioana Mihaela Neacşu a eviden-
ţiat „parteneriatul de bună calitate între 
această şcoală şi altele din sector”. Foşti 
absolvenţi ai şcolii, azi studenţi, au adus 
mulţumiri profesorilor. Şlagăre idiş şi ivrit, 
arcuri de flori sub care au trecut spre 
clase „bobocii” de la grădiniţă şi şcoală, 
flori oferite de copii dascălilor: aşa a fost 
începutul.

IULIA DELEANU

„ H e I   Ş I  I u D   Î n S e a m n Ă  v I a Ţ Ă ”
Început de an la „majoratul” Şcolii Lauder-Reut 
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J E W I S H  R E A L I T Y
the cultural 

diversit y,  
a guarantee  

for democracy
On August 21-24 2014 the City of 

Sighişoara hosted the Intercultural 
Festival ProEtnica organized by the Inter-
Ethnic Educational Centre for Youth and 
the City of Sighişoara, with the support of 
the Ministry of Culture and the Department 
for Inter-Ethnic Relations of the Romanian 
Government. The cultural richness of 
the ethnic communities in Romania 
enchanted the almost 15,000 visitors. The 
program included 30 performances and 
some other 25 interactive manifestations 
and colloquia. FJCR presented concerts, 
theatre, colloquia, the unique book stand. 
In the event opening, Albert Kupferberg, 
FJCR general secretary, brought a “peace 
salute” typical for the Jewish identity. 
The “Jewish humor” represented the 
symposium topic held at the Municipality 
by Professor Stefan Cazimir and Dr. Aurel 
Storin, in the form of a dialogue based on 
subtle humor and self-irony. The Jewish 
State Theatre presented a collection 
of humoristic selections with:  Roxana 
Guttman, Arabela Neazi, Viorica Bantaş, 
Nicolae Călugăriţa, Darius Daradici, Mihai 
Ciucă and Marius Călugăriţa. The city 
plaza was overcrowded at the concert of 
“Bucharest Klezmer Band” – with Bogdan 
Lifşin, conductor; Rodica Doija, Sergiu 
Marin, Sorin Dobrotă, Cristian Dragomir 
vocal soloists: Carmen Ioviţu and Geni 
Brenda; invited soloist Arabela Neazi. 
Before the concert the public attended 
the Havdalah, the ending of the Sabbath, 
its meaning being revealed by Eduard 
Kupferberg, director of the Rabbinical 
Chancellery. 

Sunday was marked by the colloquium 
“Jewish Trad i t ions and Habi ts” , 
moderated by Eduard Kupferberg, with 
the participation of Dr. Diana Medan. 
The debate theme was a paraphrase 
for Rabbi Alfred J. Kolatch’s volume 
published by Hasefer Publishing House 
and translated by Magda Kupferberg. On 
the old city scene was also the Yahad 
choir of the Jewish Community from 
Braşov- Marton Jakab, Iosif Maminut, 
Carolina Oita, Alina Săniuţă, Floroian 
Laura, Cristina Plugaru, conductor: 
Răzvan Mureşan, sound: Dan Floroian. 
The referents Sybil Benun and Robert 
Schorr from the cultural department of 
FJCR organized the moments dedicated 
to the Jewish community.

“a smile thin as a gillette razor 
blade”- a conversation with Dorel 

Schor, humorist writer and publicist 

a  l o n g  h o t  s u m m e r  i n  e f o r i e ,  
B o r s e c  a n d  C r i s t i a n

In the current edition of the “Jewish 
Reality” we publish a generous interview 
made by Roni Căciularu with 
the Israeli writer originating 
from Romania, Dorel Schor. 
Physician by profession, 
writer by vocation, Dorel 
Schor is an appreciated 
l i t e r a r y  p r e s e n c e  i n 
I s r a e l  a n d  R o m a n i a , 
translated and published 
in Spain, collaborator at 
the Romanian language 
publ icat ions in Israel , 
Canada, US;  obviously, in 
the Romanian media too. 
TipoMoldova Publishing 
House recently released an 
anthology, selection from his 
humoristic prose, in the collection “Opera 

Omnia”. The unconventional interview 
sketches a self-portrait with juicy remarks 

regarding the past and the 
present world, colleagues, 
friends, the cultural life in 
Romania and Israel, the 
permanent connection with 
the literary Romanian world. 
The self-portrait reveals the 
innate sense of paradox, 
intelligence, sensibility, the 
hidden sadness under the 
smile, the lucidity without 
concessions towards the 
self and the others. And 
also a synthetic portrait 
realized by his old friend, 
Roni Căciularu: “Dorel 
Schor, this kind humorist 

with a smile thin as a Gillette razor blade”.

In order to spend their holidays in good 
conditions our communities’ members 
have recreational locations at the seaside 
and in the mountains, under the aegis of 
CIR (Training and Recreational Centers). 
Thus, the Villa Mira in Eforie became a 
three star hotel. The rooms have been 
equipped with air conditioning, fridge and 
TV. Tourists can spend pleasant hours in 
the evening on the spacious terrace of the 
Villa, furnished with comfortable chairs, 
tables and umbrellas or in the courtyard 
in front of the Villa, also with tables and 
chairs. Meals are varied and tasty. The 
fact that people are satisfied also emerges 
from the reports they are completing, 
where they express their opinions and 
ratings for the conditions of the Villa, for 
the services and the employees’ qualities. 
These appreciations are very good. 
However, the Villa’s Manager, Gheorghe 
Turoi, told us that it would need more 

staff, for the cleanliness and upkeep of 
the Villa and the preparation and serving 
of the three meals.

In Borsec the conditions are also 
good and the tourists are satisfied but 
the place, as the Villa Manager, Prof. 
Iancu Izidor, tells us, would require 
serious investments in order to rebuild 
the kitchen, to replace the heating system, 
to increase the Villa value through the 
modernization of the attic and of the old 
Villa. All these taking into account the fact 
that soon, in Borsec, near our holiday 
villa, the new treatment center that will 
attract a greater number of members of 
the communities will be opened. Cristian, 
the center of the camps and various 
summer courses, is very appreciated 
by those coming to rest and study, as 
evidenced by the letters of gratitude sent 
to the Federation leadership by some of 
the beneficiaries.

o p e n  g a t e s  a g a i n  a t  t h e  s y n a g o g u e  i n  t u l c e a

Israel in the center of the keshet program in Bucharest

On August 22-23 a number of events dedicated to the re-
inauguration of the synagogue took place in Tulcea. At the 
ceremony held in an overcrowded synagogue, participated 
personalities from Jewish and Romanian world, from Bucharest 
and Tulcea, representatives of different religious denominations, 
Israelis from Tulcea. The ceremonies began with fixing the 
mezuzah at the entrance in the synagogue, with the blessing of 
Rabbi Rafael Shaffer. Prof. Solomon Faimblat, President of the 
Jewish Community in Tulcea, thanked all those who contributed 
to the restoration of the synagogue.  Today is a great day for 
Tulcea, but also for Romania, said FJCR President, Dr. Aurel 
Vainer. The implementation of the project was the result of the 
joint effort of several institutions and, in the spirit of Judaism, 
the synagogue will be opened to as many people as possible, 
underlined the Federation President.

The restoration of the building of the synagogue for the 
Jewish community represents a historical moment, said the 
Mayor of Tulcea, Dr. Eng. Constantin Hogea, as it is the 
materialization oAf the efforts that begun four years ago by 
FJCR President, Aurel Vainer, Carol Feldman, honorary citizen 
of Tulcea, Solomon Faimblat, builders, designers, sponsors. 
Victor Opaschi, Secretary of State, representing Prime Minister 
Victor Ponta, underlined the role of Jews in this city, saying 
that they were a vehicle for modernization. In their speeches 
His Holliness Visarion, the Orthodox Bishop of Tulcea, Simion 
Lucian Eduard, prefect  of Tulcea, Vasile Strat, Deputy Chairman 
of the County Council, FJCR president counsellor Silviu Vexler, 
who transmitted the message of Vice-Prime Minister Liviu 
Dragnea, Refi Ergun, Counsellor at the Muftiate of Muslim Cult 
from Romania, the actor and writer Carol Feldman, Director of 
the Joint, Israel Sabag, Eliza Leibovici from Marseille, whose 

family is originally from Tulcea, Eng. José Iacobescu, President 
of B’nai B’rith Romania, Rabbi Rafael Shaffer underlined the 
significance of the moment.

In the afternoon of the same day a musical program was 
presented by Bucharest Klezmer Band and the choir “Hazamir”, 
both bands of JCB and JCC. On the same occasion the Museum 
of History of Jews of Northern Dobrogea, located on the balcony 
of the temple, was inaugurated. After that two events were 
organized at the Conference Hall of the County Council: the 
release of the volume “The Novel of a Jew,” by Carol Feldman 
and the Symposium “The Jews of Northern Dobrogea – history, 
contributions”.

A new edition of the cycle of Jewish 
education Keshet in Bucharest, organized 
at the Jewish Community Center, has 
placed in its heart the situation in Israel. 

Presented by two guests acquainted 
in-depth with the problem, Eng. Tiberiu 
Roth, President of the Zionist Association 
of Romania and President of Braşov 

Jewish Community, who organized a 
manifestation in support of Israel - and 
the foreign politics commentator Bogdan 
Chireac, the debate was moderated by 
FJCR President, Dr. Aurel Vainer. Both 
speakers analyzed the causes that gave 
rise to the new war in Gaza, the effects of 
the war and the prospects after the cease-
fire. In this context, FJCR President said 
that our mission is to support Israel.

In this study day there have been 
presented other three themes: “The role 
and the place of religion in the age of 
technology”, moderator Rabbi Rafael 
Shaffer; “Tradition versus antisemitism”, 
moderator, journalist Adrian Rozenberg 
from TVR Cluj, who resumed the case of 
the anti-Semitic Christmas song and the 
presence of anti-Semitic undertones in 
folklore; and “Magic and superstitions in 
jewish life”, a lecture held by Dr. Felicia 
Waldman, about the origins of these 
phenomena, the influences of various 
neighboring peoples with whom the Jews 
lived, the role of the Kabbalah and the use 
of religious Jewish symbols as means of 
protection of family, house and against 
the evil forces.
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Y  D E C E S E  Y  C O M E M O R Ă R I  Y

Evenimente globale

1900
Populaţ ia evreiască în lume: 

10.602.500, dintr-un total de cca două 
miliarde – populaţia globului.

1901
Basel. Al V-lea Congres Sionist. Fac-

ţiunea democrată, alcătuită din Chaim 
Weizmann (1874-1952), Martin Buber, 
Leo Motzkin (1867-1933) şi alţii, cere ca 
Organizaţia Sionistă să conducă activităţi 
culturale, să separe sionismul de religie 
şi să caute căi de aşezare în Palestina. 
Opoziţia ortodoxă se împotriveşte de 
teama laicizării mişcării. Se înfiinţează 
Fondul Naţional Evreiesc (K.K.L.)

1902
• Minsk. A doua Conferinţă a Sioniş-

tilor Ruşi. Dezbaterile sunt dominate de 
Ahad Ha-Am şi Nahum Sokolov (1859-
1936), care cer axarea pe activităţi naţi-
onal culturale.

• Giuseppe Otto Lenghi (1838 – 1904) 
este numit ministru de război în Italia. Ofi-
ţer de armată, el este primul evreu care 
a servit în Statul Major italian, ajungând 
până la gradul de general locotenent.

• Este înregistrată Banca anglo-pa-
lestiniană.

1903
• Are loc un pogrom antievreiesc în 

Rusia: 45 de evrei sunt ucişi, 86 sunt 
gravi răniţi, 500 răniţi, 1500 de magazine 
şi case sunt jefuite şi distruse.

• Basel. Al VI-lea Congres sionist. 
Theodor Herzl aduce în faţa Congresu-
lui planul britanic Uganda, accentuând 
că Palestina rămâne obiectivul final al 
sioniştilor. Sioniştii ruşi se opun planului. 

• Danzig. Este fondat un muzeu 
evreiesc. În 1939, la începutul celui de-
al doilea război mondial, colecţiile vor 
fi transportate la Muzeul Evreiesc din 
New York.

1904
Arthur Ruppin (1876-1943), socio-

log german şi lider sionist, scrie „Evreii 
în lumea modernă”, prima lucrare de 
sociologie evreiască bazată pe studii 
demografice şi statistice.

1905
Basel. Al VII-lea Congres sionist, sub 

conducerea lui Max Nordau. El exclude 
orice alternativă, deci şi planul Uganda, 
la stabilirea în Palestina. David Wolff-
sohn este ales preşedinte al Organizaţiei 
Sioniste.

Evenimente locale

1903
02.10 - Bucureşti. L. Mendelsohn, 

student al Conservatorului, este primul 
evreu angajat violonist în orchestra Tea-
trului Naţional din Bucureşti.

17.10 - Bivolari. Moare Haim Tahil, în 
vârstă de 114 ani, cel mai bătrân evreu 
din ţară.

30.10 - Federaţia sioniştilor din Ro-
mânia difuzează un manifest prin care 
se cere organizaţiilor aderarea la deci-
ziile Congresului de la Basel; ca ziua de 
Hanuka să fie sărbătorită ca „Şekeltag”; 
intervenţie la Ministerul Instrucţiunii Pu-
blice ca să se distribuie în şcoli cartea 
didactică de învăţare a limbii ebraice 
Sufa Haia.

31.10 - Galaţi. Are loc inaugurarea 
noului local al Societăţii B’nai B’rith, 
odată cu aniversarea a 30 de ani de 
existenţă a organizaţiei în ţară.

1904
03.10 - Iaşi. La manifestaţiile prilejuite 

de vizita regelui Carol I şi a principelui 
Ferdinand participă şi personalităţi 
evreieşti. O delegaţie a ridicat problema 
indigenatelor, organizarea şi recunoaş-
terea comunităţilor israelite. 

17.10 - Brăila, Roman, Iaşi.  Cu spri-
jinul B’nai B’rith se deschid cantine pe 
lângă şcolile israelite. 

22.10 - Iaşi. Solemnitatea punerii 
pietrei fundamentale a clădirii şcolii 
Talmud-Tora.

23.10 - „L’Industrie roumaine” nr. 1–6 
publică rezultatele unei anchete privind 
industria mare. Sunt nominalizate 53  de 
întreprinderi evreieşti: patru dinainte de 
1850, una din anii ’60 ai secolului XIX, 
două din anii ’70,  patru din anii ’80, 13 
din anii ’90, 25 înfiinţate până în 1900 iar 
patru după 1900.

23.10 - Bucureşti. În noul comitet al 
Uniunii Generale al Industriaşilor sunt 
aleşi şi J. Katz, M. Schapira ş.a.

29.10 - La Salonul de toamnă de la 
Paris expun S. Mutzner şi N. Gropeanu.

30.10 - Galaţi. Apare primul număr al 
ziarului evreiesc „Drepturile”. 

31.10 - Hârlău. Se inaugurează un 
nou local de şcoală ridicat cu sprijinul 
I.C.A.

31.10 - Bucureşti. Ana Roth şi L. 
Edeleanu participă în juriul Expoziţiei 
Agrare din Capitală iar A. Lobel prezintă 
un studiu privind insectele dăunătoare în 
agricultură.

1905
03.10 - Dorohoi, Botoşani. Conducă-

tori ai comunităţii sunt invitaţi la dejunul 
oferit în cinstea regelui.

21.10 - Roman. Primarul dizolvă ile-
gal Comitetul comunităţii şi numeşte o 
comisie interimară. Ministerul de Interne 
anulează hotărârea primăriei şi dispune 
reinstalarea vechiului comitet, primarul 
neavând drept de amestec în treburile 
comunităţii.

26-27.10 - Focşani. Se deschide 
Congresul Comunităţilor Israelite, cu 35 
delegaţi. Printre participanţi, rabinii dr. I. 
Niemirower, dr. Beck. Se va elabora un 
proiect de lege pentru organizarea comu-
nităţilor, recunoaşterea lor ca persoană 
juridică etc.

Bucureşti. „Tribuna Sionistă” infor-
mează despre Conferinţa sionistă din 
Capitală. A. Rosenbaum apelează la 
evrei să se grupeze în jurul ideii naţiona-
le; conferinţa s-a pronunţat în favoarea 
luptei populaţiei evreieşti din ţară pentru 
obţinerea de drepturi politice.

Aniversări şi comemorări

Naşteri
În luna octombrie s-a îmbogăţit evre-

imea română cu : 
Mihail Sebastian (n.18.10.1907), 

reputat literat;
Maria Arthur Arsene (n.18.10.1907), 

scriitor cunoscut  relativ puţin dar apre-
ciat de toţi care l-au citit;

Nicolae Cajal (n. 1.10.1919), savant 
şi lider al etniei sale;

Henri Wald (n.31.10.1920), om de 
spirit şi mânuitor de idei;

Lucia Wald (n.01.10.1923), lingvistă;
Miriam Răducanu (n. 17.10.1924), 

coregrafă de neuitat;
Radu Cosaşu (n. 29.10.1930), apre-

ciat scriitor;
Victor Neuman (n. 28.10.1953), isto-

ric şi gânditor.
N.B. Şi încă alte zeci de iviri pe lume 

în octombrie, care au fost şi vor mai fi 
evocate la rubrica noastră de naşteri, cu 
steaua harului în nenumărate domenii.

Decese
5.10.2000 - Solomon Weimberg, prof.

univ. de slavistică
8.10.1909, New York - Naftali Imber, 

creatorul Hatikvei
17.10.1983 - Raymond Aron, reputat 

sociolog şi politolog evreu din Franţa
18.10.1931 - Adolph Stern, preşedin-

te al Uniunii Evreilor Pământeni, autor al 
unei culegeri memorialistice „Din viaţa 
unui evreu român”, reeditată şi la Hase-
fer în trei volume

23.10.2007 - Horia Aramă, scriitor
24.10 1974 - David Oistrach, mare 

violonist, mort la Amsterdam
30.10.1953 - Emmerich Kalman, 

autorul operetelor „Silvia”, „Baiadera”, 
„Prinţesa circului”

HARY kULLER

CALENDARUL LUNII OCTOMBRIE
Spicuiri pentru o istorie globală şi locală a evreilor

6 6a tRĂI În PReZent, a ŢIntI DuRata
„Înainte, părinţii-şi aduceau cu religi-

ozitate copiii la teatru. Era o tradiţie, o 
sărbătoare în familie. Se îmbrăcau toţi 
frumos, păşeau cu emoţie-n sală, jocul 
actorilor îi transfigura şi, mai 
mult, comentau spectacolul”. 
Sunt cuvintele lui Hary Eliad, 
amfitrion – era prin ’96 – al 
Festivalului Internaţional de 
Teatru Evreiesc. Lumea tea-
trală se pregătea să cinstească 
teatrul care împlinea atunci 
120 de ani. El, nu o dată ca-
ustic, „mână de fier” - n-a fost 
niciodată uşor să conduci o 
trupă de teatru -, avea curajul 
să ridice o clipă propria-i corti-
nă, să-şi spună sufletul. 

În anul în care bugetarii 
pensionari erau obligaţi să renunţe fie 
la pensie fie la serviciu, Harry Eliad a 
renunţat la pensie, fiindcă teatrul era 
pentru el „serviciu”. A renunţat pentru că 
era serviciu divin. Rugile oficiantului se 
chemau Shakespeare, Cehov, Brecht, 
Caragiale, Anski, Şalom Alehem, Ba-

shevis Singer… Abia termina de montat 
un spectacol, când începea să ţese visul 
altuia: mai profund, mai autentic, cu o 
distribuţie mai bună. Clipe de entuziasm 

repede retezate de îndoială. 
Harry Eliad era pus în situ-
aţia de a conduce un teatru 
idiş; pom din care publicul 
lui zburase. Sala se umplea, 
la premiere, de apropiaţii de 
comunitate, pensionari rămaşi 
aici. Pe urmă… Bătaia pentru 
un loc era numai de Purim. 
Şi-atunci regizorul a peste 40 
de Purimşpil-uri bucureştene 
„profita de ocazie”: veniţi la 
teatru! În felul lui autoritar-
umoristic, Hary Eliad îşi iubea 
oamenii, îi ajuta la necaz, se 

bucura de bucuriile lor. În orice frânturi de 
viaţă, îl revăd împreună cu Leonie: seri 
de vacanţă petrecute  la Vila „Mira” din 
Eforie Nord; prima ediţie a Festivalului de 
Teatru Idiş „Avram Goldfaden” la Iaşi, în 
2002, când Hary şi Leonie erau decoraţi 
de preşedintele de atunci al României; 
neuitatele Purim-uri de prin anii ’80, cu 
mari actori, mari textieri, mari compozitori 
evrei, mereu alţi copii de la Talmud Tora 
cântând finalul împreună cu Leonie, ur-
măriţi în picioare, dintr-un colţ al sălii, de 
Hary Eliad, şi-un public în care mai trăia 
încă idişkeit-ul. Hary Eliad  respira pre-
zentul vizând durata. Pentru oamenii fără 
aripi contează doar „ştirea zilei”, repede 
ştearsă de următoarea. Imortelele nu bat 
la ochi, dar bat efemerul.

IULIA DELEANU

a plecat dintre noi Joan Rivers
Îndrăgita actriţă de comedie şi reali-

zatoare de televiziune Joan Rivers (z.l.) 
a murit la, 4 septembrie 
2014, la New York, la 
vârsta de 81 de ani. Pre-
mierul israelian Benjamin 
Netanyahu a deplâns 
dispariţia ei, precizând 
într-un comunicat: “Joan 
Rivers a făcut să râdă mi-
lioane de oameni din toa-
tă lumea, a fost mândră 
de moştenirea ei evreias-
că şi a fost un susţinător 
declarat al statului Israel. 
Îi vom simţi din greu lipsa 
şi transmitem, din inimă, 
condoleanţe familiei.” 
Un ultim omagiu i-a fost 
adus la ceremonia fune-
rară oficiată la Templul 
Emanuel din Manhattan. “Suntem în doliu 
alături de familia ei, de prieteni şi de mi-
lioanele de oameni cărora ea le-a adus 
zâmbete şi bucurii”, a precizat rabinul 
Joshua M. Davidson. 

Născută în 1933 în Brooklyn (New 
York), într-o familie evreiască, Joan Mo-

linsky a absolvit studii de 
literatură engleză, arte 
şi antropologie, pătrun-
zând cu greu în lumea 
televiziunii americane. 
Consacrată cu pseu-
donimul Joan Rivers, 
la mijlocul anilor ‘60, a 
continuat să apară în 
producţii populare de 
televiziune şi în filme. 
Ea a demontat tabuurile 
vremii, conform cărora 
doar bărbaţii ar fi excelat 
în comedie, fiind primul 
comedian-femeie care 
a jucat la Carnegie Hall. 
A câştigat un premiu 
Emmy pentru seria tele-

vizată “The Joan Rivers Show”, în 1990. 
Printre producţiile de televiziune consa-
crate de ea se numără şi “Poliţia Modei”, 
un model pentru emisiunile de stil din 
întreaga lume. (D.M.)

Comunitatea Evreilor Bacău anunţă decesul, după o lungă 
şi grea suferinţă, a d-nei VIGDAR BIANCA, soţia regretatului 
preşedinte al C.E. Bacău, Vigdar Hari ( Z.L. )

Dumnezeu s-o odihnească!
Ing. Butnaru Izu,  preşedinte

Ing. Brif Hainrich, secretar

Familia aminteşte că la 8 Av (4 august 2014) s-au împlinit 8 
ani de la despărţirea de draga noastră BRANA (BETI) PETRA-
RU. Nu o vom uita niciodată.

Colegii de la Editura Hasefer şi de la revista Realitatea 
Evreiască anunţă cu durere încetarea din viaţă a lui GHEORGHE 
IANCU, om cu un caracter admirabil. În ciuda vârstei sale de 
82 de ani, era activ şi gata să ajute pe oricine avea nevoie. A 
fost înmormântat la Cimitirul Bellu. Dumnezeu să îl odihnească!

Cu multă durere amintesc că în 12 Elul am comemorat pe ing. 
TEODOR WExLER – consilier cultural F.C.E.R. şi vicepreşedinte 
al Fundaţiei Wilhelm Filderman, pe care a fondat-o în anul 1996. 
Dumnezeu să-l aibă în pază. Soţia

Soţia, copiii, nepoţii şi străne-
poata anunţă cu adâncă durere 
stingerea din viaţă la 20 august 2014 
(24 Av 5774) a nepreţuitului soţ, tată, 
bunic şi străbunic MEER SIMON.

Înmormântarea a avut loc în 
ziua de 21 august 2014 la Cimitirul 
Evreiesc din Dorohoi. Fie-i memoria 
binecuvântată.

Pe 9 septembrie 2013 ne-am 
luat rămas bun de la dragul nostru 
soţ, tată, socru şi bunic SANDU 
(BIBI) VAISGLAS. 

Cu lacrimi de dor, astăzi, la 
peste un an de la dispariţie, îi adu-
cem un pios omagiu celui care de-a 
lungul întregii sale vieţi a ştiut să 
radieze bunătate, afecţiune, căldură 
şi omenie, învăluindu-se în acelaşi 
timp în modestie şi bun simţ. 

Să-i fie amintirea binecuvânta-
tă, somnul tihnit, cu vise minunate, 
pe măsura sufletului lui şi din „împă-
răţia celor buni şi drepţi” să vegheze 
asupra noastră, a celor care l-au 
iubit şi pe care i-a iubit.

SOLY kAMENITZER, la 15 ani de la dispariţie, ne lipseşte 
la fel ca la început. Am fi vrut să fie lângă noi, şi la bine şi la 
rău, şi în special să se bucure de nepoţică alături de noi. Viaţa 
nu a vrut aşa, însă el rămâne în gândurile noastre în fiecare zi. 
Mioara şi Adrian.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna august 2014: TOIBA MARIA (87 de ani, Cimitirul Giurgiului); HIMLER 
MATILDA (83 de ani, Cimitirul Giurgiului); BABENCO GERTRUD-EUGENIA (89 de ani, Cimitirul Giurgiului); SALER 
SILVIU (89 de ani, Cimitirul Giurgiului); SOILOVICI MAURICIU (87 de ani, Cimitirul Giurgiului); STANESCU 
GHEORGHE (85 de ani, Cimitirul Giurgiului); VASILE HAVA (86 de ani, Cimitirul Giurgiului) IOSUB-CARAS 
ADRIANA SIMONA (67 de ani, Cimitirul Sefard); LUNGU ERICA-JESSE (68 de ani, Cimitirul Sefard)

Iarţait pentru 
Hary Eliad z.l.

Doi ani de la trecerea la cele 
veşnice a lui HARY ELIAD

Au trecut doi ani trişti de când dra-
gul meu soţ Hary Eliad a părăsit lumea 
celor vii. 

Fiinţă de o rară calitate şi devota-
ment, un moment dureros cu amintiri 
care nu se vor şterge niciodată.

Un soţ minunat şi un prieten ade-
vărat, va rămâne veşnic în inima mea. 
Soţia – Leonie Waldman-Eliad
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 ו' אלול תשע"ד- ו' תשרי תשע"ה כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

בית הכנסת בטולציה נפתח מחדש
ויקטור אופסקי, סגן שר, שייצג את 

ראש הממשלה ויקטור פונטה, ציין 
את חשיבות נוכחותם של היהודים 

בעיר, והעריך שתרומתם רבה בתהליך 
המודרניזציה .

אישים רבים ציינו את חשיבות 
הארוע. נאמו הכומר וויסארון, ראש 
הכנסיה האורתודוקסית של טולציה, 
סינון לוציאן אדוארד,מושל טולציה, 

ואסילה סטראט, סגן יו'ר המחוז, 
ראפי ארגון, יועץ לדתות של המופטי 
המוסלמי ברומניה, השחקן והסופר 

קארול פלדמן, מנהל הג'וינט, ישראל 
סאבאג, עליזה לייבוביץ ממרסיליה,אשר 
שורשי משפחתה בטולציה, אינג' ז'וסה 
יאקובסקו, יו"ר בני ברית רומניה והרב 

רפאל שאפר. כמו כן, מסר סילביו 
ווקסלר, יועץ יו"ר הפדרציה, את איגרת 

סגן ראש הממשלה, ליביו דראגניה.
בנוסף לדברי האישים הוגשה תכנית 
מוסיקאלית , ע"י "בוקרשט קלזמר בנד" 

ומקהלת "הזמיר", מקהילת היהודים 
בבוקרשט והג'וינט.

באותה הזדמנות נחנך המוזיאון 
ההיסטורי של יהודי צפון דוברוג'יה, 

אשר במרפסת בית הכנסת.
בהמשך, באולם ההרצאות של 

המחוז, התקיימו שני אירועים :השקת 
הספר  "הרומן של יהודי" מאת קארול 

פלדמן וסימפוזיון "היהודים מצפון 
דוברוג'יה-תולדותם ותרומתם".  

שיחה עם סופר ההומוריסט 
ופובליציסט דוראל שור

בירחון "המציאות היהודית" הנוכחי 

פורסם תחת הכותרת "מכתבים מתל 
אביב "בחתימתו של רוני קאציולארו , 
ראיון נרחב עם הסופר הישראלי שנולד 

ברומניה ,דוראל שור.  
דוראל שור, רופא במקצועו 

עם כישורי ספרות, זוכה להערכה 
ספרותית בישראל וברומניה. ספריו 

אף תורגמו בספרד. דוראל שור כותב 
בעיתונות הרומנית בישראל, קנדה, 

ארה'ב ובעיתונות מרומניה. ההוצאה 
לאור טיפומולדובה הוציאה לאחרונה 
אנתולוגיה שכוללת קטעים מובחרים 

מספריו ההומוריסטיים מסידרת "אופרה 
אומניה". מהראיון הבלתי שיגרתי 

שנערך עם דוראל שור עולה דיוקן של 
אדם עם חריפות והשקפת חיים עסיסית 
של עולם העבר, העולם הנוכחי ,חבריו 

,ידידיו וחיי התרבות של השפה הרומנית  
בישראל, המהווה חיבור קבוע לעולם 

הספרותי הרומני. דיוקנו מראה תחושה 
של פרדוקס ,חכמה, ועצב החבוי בחיוך.
לסיכום, דיוקן שצייר ידידו הוותיק 

רוני קאציולארו "דוראל שור – 
הקומיקאי הישר בחיוך דק כמו סכין 

גילוח ג'ילט".   

השנה, בפעם ה- 12, נערך אירוע 
תרבות שמשלב את כל הדתות במבצר 

סיגישוארה. האירוע התקיים ב -21
24 באוגוסט 2014 ואורגן ע“י המרכז 

החינוכי של כל הדתות, בתמיכת משרד 
התרבות והמחלקה ליחסים בין דתות 

של ממשלת רומניה. האירוע נועד לנוער 
ולכל מחוז סיגישוארה. 

התכנית העשירה שהוצגה ע"י 
קהילות הדתות השונות ברומניה הלהיבו 
כ-15,000 מבקרים. התכנית כללה כ- 30 

הצגות שונות ו- 25 פעילויות ודיונים.
הפדרציה של הקהילות היהודיות 

ברומניה העלתה הצגת תיאטרון, מספר 
קונצרטים, דו שיח ויריד ספרים, שהיה 

יחודי לקהילה זאת.
בטקס פתיחת תכנית הקהילה 

היהודית, העביר אלברט קופפרברג, 
מזכ"ל הפדרציה היהודית, מסר של 

"שלום", המאפיין את האופי היהודי. 
"הבידור היהודי" היה נושא הסימפוזיון 

שהוביל פרופ. ד"ר שטפאן קאזימיר 
וד"ר אאורל סטורין בעיריה והתנהל 
בצורת דו שיח שהתבסס על בדיחות 

עדינות והומור עצמי. התיאטרון היהודי 
הממשלתי הציג פרפראות בידוריות 

בהשתתפות השחקנים: רוקסאנה גוטמן, 
אראבלה נאזי, ויאוריקה באנטאש, 

ניקולאיה קאלוגריצה, דאריוס 
דאראדיצי, מיחאי ציוקה ומאריוס 

קאלוגאריצה.
כיכר המבצר היה מלא עד אפס 

מקום בקונצרט "קלזמר בוקרשט באנד" 
בניצוחו של בוגדאן ליפשין, הנגנים: 
רודיקה דויז'ה ,סרגיו מארין, סורין 

דוברוטה,קריסטיאן דראגומיר, הזמרים: 
קארמן יוביצו וז'ני ברנדה ואורחת 
שהוזמנה במיוחד, אראבלה נאטי.

לפני הקונצרט, השתתף הציבור 
ב"הבדלה" לצאת השבת והסבר לכך 
ניתן ע"י אדוארד קופפרברג, מנהל 

לשכת הרבנות . 
ביום ראשון היה דו שיח בנושא 

"מסורת ומנהגים יהודיים" בהנחייתו 
של אדוארד קופפרברג ובהשתתפות ד"ר 

דיאנה מאדן. נושא הדיון היה קשור 
לספרו של הרב אלפרד י.קולאץ, שיצא 
לאור בהוצאת "הספר", בתרגומה של 

מגדה קופפרברג.
על במת המבצר הופיעה מקהלת 

"יחד" של הקהילה היהודית מבראשוב. 
בה השתתפו מרטון יאקאב, יוסף 

מאמינוט, קארולינה אויטה, אחינה 
סאניוצה, פלורויאן לאורה, קריסטינה 

פלוגרו, בניצוחו של ראזון מוראשן 
וביצוע טכני של דן פלורויאן. 

התכניות של הקהילה היהודית היו 
מאורגנות ע'י סיביל בן נון ורוברט שור 

ממדור תרבות של הפדרציה .

חיוך דק כמו סכין גילוח ג'ילט

תרבויות וקהילות שונות מאפיינות חברה דמוקרטית. 

מדינת ישראל במרכז תכנית "קשת" 
בבוקרשט

קיץ ארוך ותוסס באפוריה, בורסק 
וקריסטיאן

ב- 22-23 באוגוסט 2014, היו מספר 
אירועים שהוקדשו לרגל חידוש בית 

הכנסת בטולציה,עיר על גדות הדאנאו. 
בית הכנסת היה מלא מפה לפה 

בטקסים והיו נוכחים בהם אישים 
מרומניה, מהקהילה היהודית בבוקרשט 

וטולציה, נציגים של דתות שונות 
וישראלים שנולדו בטולציה.

הטקסים נפתחו עם קביעת המזוזה 
בכניסה לבית הכנסת בברכת הרב 

רפאל שאפר. פרופ. סולומון פיינבלאט, 
יו"ר קהילת יהודי טולציה, נוכח גם 

הוא ואף הודה לכל אלה שעזרו בשיפוץ 
בית הכנסת.

"היום, הוא יום גדול עבור טולציה 
,אבל גם עבור רומניה", אמר יו"ר 

הפדרציה ד"ר אאורל וויינר. לדבריו, 
ביצוע התכנית היתה תוצאה של מאמץ 

משותף של מספר מוסדות ,וברוח 
המסורת היהודית. כמו כן, ציין יו"ר 
הפדרציה שבית הכנסת יהיה פתוח 

לכמה שיותר מבקרים.
"להחזיר את בנין בית הכנסת 

לקהילת היהודים הוא רגע היסטורי", 
אמר ראש עיריית טולציה, ד"ר אינג' 
קונסטנטין הוגיה. כמו כן, ציין שבית 

הכנסת נפתח לאחר עבודה קשה 
שהחלה לפני ארבע שנים בשיתוף 

יו"ר הפדרציה, אאורל וויינר, קארול 
פלדמן, אזרח כבוד של טולציה, סולומון 
פיינבלאט וכל אלה שבנו, תכננו ותמכו 

בפרוייקט כלכלית.

המחזור החדש של החינוך היהודי "קשת" התקיים במרכז הקהילתי היהודי 
בבוקרשט. במרכז הדיונים הועלה מצבה הפוליטי של ישראל בנוכחות שני אישים 
המעורים בנושא לעומקו: אינג. טיבריו רוט ,יו"ר התנועה הציונית ברומניה ויו"ר 
הקהילה היהודית מבראשוב, אשר אף ארגן ארוע תמיכה בישראל, והפרשן של 

מדיניות חוץ בוגדן קיראק. יו"ר הפדרציה ,חבר הפרלמנט ד"ר אאורל וויינר הנחה 
את הדיון.

שני הדוברים ניתחו את סיבות המלחמה החדשה בעזה, את ההשפעה של 
המלחמה ועל הסיכויים לשלום לאחר הפסקת האש. בהקשר זה הצהיר יו"ר 

הפדרציה שמשימתנו היא לתמוך בישראל.
במסגרת המפגש הוצגו שלושה נושאים נוספים: "תפקיד ומקום הדת בעידן 

הטכנולוגי", אותו הנחה הרב רפאל שאפר. "מסורת מול אנטישמיות" אותו 
הנחה אדריאן רוזנברג, עיתונאי טלויזיה מקלוז'  שגם סיקר את גל האנטישמיות 

בפולקלור. דר' פליציה וולדמן הרצתה על הנושא השלישי "קסמים ואמונות תפלות 
אצל יהודים" שכלל את מקורות התופעה, השפעת היהודים על העמים השונים 

שחיו בסביבתם, תפקיד הקבלה ושימוש של סמלים דתיים יהודיים כאמצעי להגנת 
המשפחה, הבית ונגד כוחות זרים.

מקומות נופש בים ובהרים עומדים 
לרשות חברי הקהילות היהודיות תחת 

חסותו של "סיר"- המרכז לחינוך ופנאי. 
בוילה מירה באפוריה, בדרגה של 
מלון שלושה כוכבים, חודשו החדרים 
עם מזגני אויר ,מקררים וטלויזיות. 
התיירים יכולים לבלות שעות ערב 

נעימות על המרפסת הגדולה של הוילה, 
בה פזורים שולחנות, כסאות נוח 

ושמשיות ,או לחילופין, לבלות בחצר 
בקדמת הוילה ,בה גם כן שולחנות 

וכסאות.
הארוחות המוגשות מגוונות וטעימות. 
עפ"י המשוב שהתקבל מאנשים שדירגו 

את התנאים בוילה, רמת השירות 
והצוות, ניכר שהערכת המקום היא 

טובה מאוד. למרות זאת, גיורגה טורוי, 
האחראי על הוילה, הצהיר בפנינו שיש 

צורך ביותר אנשי שרות, לניקיון, אחזקת 
הוילה, הכנה והגשה של שלוש ארוחות 

ביום.
בבורסק התנאים טובים גם כן 

והתיירים מרוצים למדי. אולם, לאור 
העובדה שבקירבת הוילה,עתיד להפתח 
מרכז חדש לטיפולים רפואיים, אשר 

ימשוך אליו מספר רב יותר של אנשים 
מהקהילות היהודיות, אמר לנו האחראי 

על הוילה, המורה ינקו איזידור, שיש 
צורך בהשקעה גדולה לשיפוץ המטבח, 
החלפת מערכת החימום, הגדלת שטח 

האיחסון וחידוש הוילה הישנה. 
קריסטיאן, מרכז הנופש לפעילויות 
תרבותיות, במיוחד בקיץ, הינו מקום 

מאוד מוערך. כך ניכר ממכתבי התודה 
שנשלחו להנהלת הפדרציה ע"י חלק 

מהנופשים.
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Ş a H - m a t
Prezentul articol este 

dedicat memoriei marelui 
autor de probleme de şah 
(şi jucător de forţă!) Sig-
mund Herland. 

Iată câteva date suc-
cinte despre acesta: s-a 
născut la Viena în 1865, 
iar în 1887 s-a stabilit la 
Bucureşti, unde a fost mult 
timp director al unei fabrici. 
Asiduu autor de probleme 
şi de studii în cele mai 
prestigioase reviste de 
şah ale vremii, capătă în 
scurt timp o faimă inter-
naţională. A abordat toate 
genurile de probleme, dar 
a excelat în cele cu mat în trei, patru şi mai 
multe mutări inverse. Specialitatea sa au 
fost problemele feerice de toate tipurile, 
pentru care a obţinut numeroase premii.

Iată câteva realizări de excepţie:
În 1907 câştigă turneul de la Bucu-

reşti (unul dintre primele organizate în 
ţara noastră), iar în 1947 (deci la vârsta 
de 82 de ani!) câştigă locul al doilea la 
campionatul naţional.

Ei bine, în 1950 (la 85 de ani) câştigă 

campionatul de compoziţie 
la secţiunea probleme he-
terodoxe! Ar fi de amintit 
că, în timpul şederii la 
Viena, Herland l-a cunos-
cut pe tatăl maestrului 
Emanoil Reicher, cu care 
a jucat nenumărate parti-
de amicale; aşa cum am 
amintit într-unul din nume-
rele anterioare, tot el a fost 
cel care i-a îndrumat primii 
paşi în şah lui Emanoil 
Reicher.

În cele două studii ane-
xate, publicate în 1924, se 
poate observa genialitatea 
sa; tema este transforma-

rea minoră, iar ca frumuseţe, personal, 
nu le pot compara decât cu sculpturile 
lui Brâncuşi! Acesta spunea adesea  
că ″simplitatea este o complexitate re-
zolvată!″

Pentru cei care vor să afle mai multe 
date cu privire la creaţiile sale, recoman-
dăm ediţia electronică Problèmes choisis 
composés par Sigmund Herland, ed. 
L’apprenti sorcier – 2001(Canada).

Prof. ing. SAVIN CABIAGLIA 
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Mazel Tov, Silvian şi Isabela!

m a r e  n u n t ă ,  m a r e
Sfârşitul lunii august a însemnat şi pentru doi dintre colegii noştri (Silvian Horn 

şi George Gîlea) intrarea într-o nouă şi fericită etapă a vieţii lor: cea de tineri soţi ai 
unor frumoase şi proaspete doamne.

Le urăm multă fericire, împliniri şi noroc!

Într-o zi cu soare şi cu cer senin, Sil-
vian şi Isabela Horn au răspuns cu „da” 
întrebării adresate de ofiţerul Stării Civile, 
dacă de bună voie şi nesiliţi de nimeni 
acceptă să devină soţ şi soţie. Le-au fost 
martori Anette şi Aurel Vainer, Nicoleta şi 

Dan Erlich.
O zi mai târziu, pe înserat, înainte de 

a ne veseli cu toţii şi de a ciocni un pahar 
cu ocazia fericitului eveniment, celor doi 
tineri le-au fost adresate cuvinte înţelepte 
şi urări tradiţionale de către Iancu Isidor, 
preşedintele Comunităţii Evreilor din Do-
rohoi, şi de Emilian Corniţescu, părinte 
profesor la Universitatea de Teologie.

Nunta a continuat cu dansuri şi cân-
tece evreieşti, interpretate de Bucharest 
Klezmer Band, dar şi cu melodii şi jocuri 
populare româneşti. Ca să nu se supere 
nimeni, a fost furată şi mireasa, şi mirele, 
ambii fiind răscumpăraţi, spre bucuria 
mesenilor.

MAZEL TOV şi urmaşi sănătoşi, care 
să aducă bucurie în noua familie!

Casă de piatră pentru George şi Diana!
La câteva sute de kilometri de Bu-

cureşti, mai exact la Galaţi, tot în ziua 
de 29 august, a mai avut loc o nuntă, 
care a unit destinele colegului nostru de 
redacţie, George Gîlea, cu aleasa inimii 
sale, Diana.

Şi aici, veselie mare, ca la nuntă, 
alaturi de prieteni, familie şi noii lor pă-
rinţi spirituali, Dumitru şi Roxana. De la 
o distanţă mare, din punct de vedere 
geografic, dar mică sufleteşte, le urăm 
CASĂ DE PIATRĂ, bucurii şi împliniri!

aD mea veeSRIm, Leon Rotman!
Decanul de vârstă al campionilor olim-

pici ai României, Leon Rotman, căruia 
Gazeta Sporturilor i-a dedicat un întreg 
număr aniversar la împlinirea a 80 de ani, 
este un om binecuvântat. Sigur, binecuvân-
tare-i ca-n tinereţe să ai parte de glorie, dar 
adevărata binecuvântare este să te bucuri 
de sănătate, familie, vivacitate intelectuală 
când ai ajuns la anii eroici, cum zice „Ecle-
ziastul”. „Am rămas activ - declară - n-am 
vrut să devin un pensionar ursuz, care nu 
mai iese din casă […] N-am avut reparaţii 
capitale, până acum”. Treburile domestice, 
şofatul, munca în aer liber la casa de vacan-
ţă de la Voineşti – toate sunt de natură să-i 
prelungească starea de bine. „Am amenajat 
pentru soţie o bucătărioară […], am pus 
tablă pe casă, că ţigla era cam spartă. E o 
minune. Am şi găsit meseriaşi de treabă, 
că nu mai puteam să fac eu asta. Eu mă 
ocup de lucrurile mai mici, am plantat flori, 
copaci. Mi-a înflorit liliacul…”. Viaţa nu i-a 
fost lipsită de dezamăgiri: un antrenor de lot 
l-a împiedicat să meargă la Olimpiada de la 

Tokyo, deşi avea în acei ani „cei mai buni 
timpi din carieră”; alţi „decidenţi” i-au barat 
continuarea carierei sportive ca antrenor, 
deşi activa la Clubul Dinamo din 1950; când 
a fost aniversat Clubul, i s-a cerut fotografia, 
dar n-a fost invitat. Abia în 1990 a primit titlul 
de Antrenor Emerit. 

Provocat de întrebările reporterului, 
decriptează tehnica care i-a adus aurul 
olimpic la canoe în 1956, la Melbourne, 
bronzul olimpic în 1960, la Roma. Tăria de 
caracter l-a ajutat mai mult însă, fiindcă-n 
ambele momente a avut de depăşit sufe-
rinţe fizice. Crede că „a fost uitat”, dar se 
înşală. „Leon Rotman este un om deosebit 
şi mă bucur că încă existăm şi ne putem 
strânge mâinile”, spune Iolanda Balaş. 
„Succesul lui m-a determinat, m-a inspirat 
la München, în 1972, când am cucerit titlul 
la simplu. A fost modelul meu”, mărturiseşte 
Ivan Patzaichin. Alăturându-se admiratori-
lor lui, R.E. îi urează Ad Mea Veesrim!, cu 
sănătate şi aceeaşi bucurie de a trăi ca-n 
prezent. (I.D.)

agenda deputatului şi preşedintelui F.C.e.R.
şi a Sinagogii din 
incintă, prima din 

această ţară după cele distruse în Holo-
caust. Potrivit aprobării primite din partea 
Comitetului Director al F.C.E.R., oaspeţii 
au dăruit un Sefer Tora noii sinagogi. În 
faţa unui public numeros, liderul de onoare 
al comunităţii, azi, în vârstă de 92 de ani, 
Arie Livne, supravieţuitor al Holocaustului, 
consilier al preşedintelui Republicii, a mul-
ţumit delegaţiei F.C.E.R pentru acest gest.

• În intervenţia sa, ca invitat special 
la reuniunea Consiliului de Conducere al 
AMIR, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. 
a făcut o succintă incursiune în istoria şi 
prezentul evreilor din România, supunând 
atenţiei celor prezenţi un proiect de Acord 
de colaborare între F.C.E.R. şi AMIR, 
condus de Micha Harich. O atenţie deose-
bită a fost acordată realizării şi punerii în 
funcţiune a Muzeului de Istorie a Evreilor 
Originari din România de la Roş Pina, 
una din primele colonii evreieşti în Ţara 
Sfântă, întemeiată de evrei originari din 
Moineşti. S-a hotărât înfiinţarea a două 
comisii: prima - privind conceptul muzeal, 
a doua – privind relaţii cu Primăria din Roş 
Pina pentru efectuarea lucrărilor, urmând 
ca F.C.E.R. să desemneze reprezentanţii 

în aceste comisii. Au fost apreciate relaţiile 
excelente între F.C.E.R. şi AMIR privind so-
luţionarea unor cerinţe ale Fundaţiei „Cari-
tatea”, un prim pas pentru identificarea, de 
către specialiştii de la AMIR care urmează 
să sosească la Bucureşti, a posibilităţilor 
de documentare, arhivă, cadru tematic 
existente la Muzeul de Istorie a Evreilor 
din România şi Expoziţia permanentă a 
Holocaustului din România de la Sinagoga 
Mare din Capitală.

• În numele comunităţilor evreieşti 
din România, preşedintele şi deputatul 
F.C.E.R. a luat atitudine fără părtinire şi 
fără a intra într-un conflict politic, faţă de 
unele declaraţii ale primului ministru Victor 
Ponta, care a comparat rezultatele din pe-
rioada de preşedinţie a lui Traian Băsescu 
cu rezultatele din epoca nazistă.

• Invitat la o masă rotundă referitoare 
la naţionalism şi mişcarea legionară din 
România, în cadrul unei emisiuni a postului 
de televiziune Realitatea TV, preşedintele 
şi deputatul F.C.E.R. a susţinut, pe bază 
de documente şi fapte istorice, nocivitatea 
acestei mişcări şi răul pe care l-a adus Ro-
mâniei în perioada interbelică şi în timpul 
celui de-al doilea război mondial.

IULIA DELEANU 

(Urmare din pag. 2)
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Cu adevărat impre-
sionantă (prin ţinută 

intelectuală şi durată) este viaţa de 
om de teatru a lui Andrei Strihan (es-
tetician, critic, istoric al artei).

În ultima vreme, profesorului şi 
publicistului atât de drag nouă i s-au 
reeditat aproape toate studiile şi arti-
colele, rod al reflecţiei sale de aproa-
pe şase decenii. Semn al modului 
superior în care distinsul comentator 
a ştiut să se sustragă presiunilor ide-
ologice din perioada comunistă. (În 
plin realism socialist, dominat de im-
perativul „omului nou” ca erou, Strihan 
a publicat o admirabilă convorbire cu 
„oaia neagră” care era Teodor Mazilu!) 
Dovadă a capacităţii sale de dialog cu 
opere şi autori clasici, moderni ori de 
avangardă.

Andrei Strihan a rămas fidel pre-
ocupărilor sale şi foarte activ şi după 
plecarea sa în Israel (1967). Profeso-
rul a continuat nu doar să predea la 
Universitate şi să ţină conferinţe, ci a 
rămas permanent implicat şi extrem 
de interesat de fenomenele actuali-
tăţii, în dinamica lor surprinzătoare. 
A perseverat, oriunde s-ar fi aflat, să 
urmărească dialectica tradiţie-înnoire 
ca rod al sensibilităţii contemporane. 
S-a aplecat cu fineţe asupra profilului 
şi destinului unor personalităţi proemi-
nente. „Veghe” care s-a reflectat în noi 
eseuri, cronici şi, din fericire, noi cărţi.

Şi iată cum, chiar în acest an 2014, 
în care Andrei Strihan a împlinit 90 
de ani, în librării a apărut cel de al 
treilea volum al seriei de autor „The 
Same Play, Different Masks”. Editată 
de Universitatea din Tel Aviv în limba 
engleză, în traducerea lui Adrian Radu 
Solomon, culegerea de studii şi co-
mentarii reproduce o analiză-omagiu 
(a lui Titus Vâjeu) şi beneficiază de 
asemenea de un salut-reverenţă din 
partea lui Udi Ben Moshe.

„Nu am citit niciodată un articol atât 
de profesional, adânc, interesant şi 
subtil în observaţii privitor la o creaţie 

teatrală... o abordare 
atât de serioasă a 
operelor mele. Pot în-
văţa din perspectiva 
dumneavoastră de 
critic şi cred că mulţi 
alţi critici ar trebui să înveţe din cuvin-
tele dumneavoastră atât de inteligente 
şi intelectuale”, mărturiseşte regizorul.

Descoperim în culegerea al cărei 
titlu preia cunoscutul vers al „Glossei” 
eminesciene „Alte măşti, aceeaşi faţă” 
elevate repere culturale şi valorice, o 
tentativă de a menţine vie memoria 
artei atât de efemere a teatrului, şi 
un îndemn la îndrăzneli şi zboruri ale 
imaginaţiei vegheate de „sens” şi apte 
să comunice cu ceilalţi.

Aşa pot fi citite cronicile la specta-
colele de la „Habima”, la premierele 
prestigiosului „Cameri”, unde s-au 
consacrat noi viziuni asupra creaţiilor 
lui Buchner, Brecht, Gombrowicz, A. 
Miller, Harold Pinter. Pe însemnările 
lui Strihan urmărim evenimente ale 
teatrelor „Beit Lessin”, „Karov” şi 
„Gesher” ori ale lui „Yiddishspiel”. 
Descoperim universul scrierilor lui 
Goren Agmon, Hillel Mittelpunkt, Anat 
Gov, etc. Personal, am fost deosebit 
de interesată de modul în care Andrei 
Strihan decodifică specificul viziunii şi 
limbajului lui Hanoch Levin şi Joshua 
Sobol, al lui Edra Mazia, Savyon 
Liebrecht, Hanna Azoulay Hasfari 
- dramaturgi jucaţi şi la Bucureşti, 
Timişoara, Tg. Mureş etc.

Mi-a făcut o mare plăcere să îl 
întâlnesc pe Andrei Strihan la trium-
falul succes al Naţionalului cu „Tache, 
Ianke şi Cadâr” în Sala mare a lui 
„Cameri” - arhiplină!. De altfel, dom-
nia sa a urmărit şi consemnat concis 
şi subtil toate turneele româneşti în 
Israel („Electra”, „Lecţia” etc). Aşa cum 
a procedat şi în cazul premierelor de 
la Tel Aviv cu filmele lui Radu Gabrea 
şi Radu Mihăileanu.

NATALIA STANCU

u n  m o d e l  i n t e l e c t u a l : 
a n d r e i  S t r i h a n

tului că erau 
evrei. Omul a 
fost anihilat ca 
om, în Holoca-
ust.

Este, desi-
gur, admirabi-
lă capacitatea 
de rezistenţă a 
unei femei fra-
gile ca Rózsa 
Ágnes, care 
reuşeşte să se 
lupte cu toate privaţiunile şi să supravieţu-
iască. Care se gândeşte la soţul său, spre 
a nu ceda, deşi poate că bănuieşte că nu-l 
va mai vedea niciodată. Cu atât mai mult, 
este impresionantă hotărârea autoarei de 
nu renunţa la ceea ce nazismul îi refuza: 
individualitatea, identitatea. Ea rămâne 
om şi rămâne evreică, în ciuda tuturor 
opreliştilor.

Cu atât mai grea trebuie să-i fi fost 
întoarcerea acasă, după eliberare. Nimic 
din societatea evreiască din Transilvania, 
din frumoasa comunitate din Oradea 
natală, nu mai exista. Rózsa Ágnes va 
pleca la Cluj-Napoca şi va încerca să 
trăiască o a doua viaţă, într-un regim 

comunist care nu numai că nu vindecă 
rănile Holocaustului, dar le şi produce vic-
timelor noi suferinţe (exproprieri, procese 
politice, interdicţia de a emigra în Israel 
etc.). Autoarea, deşi juristă strălucită, 
îşi va schimba profesia, devenind cadru 
didactic, la Catedra de Limba Franceză a 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napo-
ca. Această voinţă de a depăşi suferinţa 
Holocaustului ne dezvăluie, în realitate, 
cât de cumplită a fost experienţa, pentru 
cei care au trăit-o. Uitarea este singura 
terapie cu putinţă.

Dar, dacă supravieţuitorii au dreptul de 
a uita, spre a-şi putea continua viaţa, noi 
nu îl avem. După cum spune venerabila 
Veronica Bârlădeanu în cuvântul înain-
te, jurnalul scris de Rózsa Ágnes are o 
funcţie morală: aceea de a ne preveni 
asupra pericolelor extremismului şi de 
a ne avertiza asupra rapidităţii cu care 
acesta se propagă. Citindu-l, ar trebui să 
reflectăm la valoarea a ceea ce avem – o 
societate democratică, relativ tolerantă 
şi civilizată –, nemaipermiţând, pe viitor, 
„vocilor tenebrelor” să o pună în pericol.

RĂZVAN VONCU
* RÓZSA ÁGNES – Jurnal de lagăr de la Nürn-

berg 1944-1945, traducere din limba maghiară şi 
cuvânt înainte de Veronica Bârlădeanu, Editura 
Hasefer, 2014.

Cu  sobr ie ta te , 
prestigioasa Editură 
Hasefer marchează 
comemorarea a 70 de 
ani de la deportarea 
evreilor din Ardealul 
de Nord, publicând 
traducerea româneas-
că a jurnalului unuia 
dintre puţinii supra-
vieţuitori ai acestei 
tragedii. 

Rózsa Ágnes, ori-
ginară din Oradea, diplomată în ştiinţe 
juridice în Franţa, ajunge, la 34 de ani, 
în lagărul din Nürnberg. Acest lagăr, 
mai puţin cunoscut decât Auschwitz sau 
Dachau, n-a fost, însă, nicidecum mai 
blând, diferenţele dintre procentele de 
supravieţuitori fiind neînsemnate. Totuşi, 
pentru cei lipsiţi de orice speranţă, ca 
evreii condamnaţi de regimul nazist la ex-
terminare, chiar şi o cât de mică licărire – 
„doi cartofi degeraţi”, cum spune Veronica 
Bârlădeanu, traducătoarea acestui jurnal 
zguduitor – însemna diferenţa dintre viaţă 
şi moarte. 

În cazul Rózsei Ágnes, speranţa a 
constituit-o faptul că munca forţată pe 

care a trebuit să o presteze, pe lângă o 
filială a uzinelor Siemens (iată că nu doar 
Krupp şi IG Farben, ci, practic, întreaga 
industrie germană a beneficiat de munca 
forţată a evreilor!), nu a împiedicat-o să 
se gândească în permanenţă la soţul şi la 
familia ei. Soţului i-a promis că se vor re-
vedea şi, în numele acestei promisiuni, va 
face tot ce depinde de ea spre a rezista.

Cum spuneam, doar aparent, lagărul 
din Nürnberg este mai puţin dur decât cel 
din Auschwitz. Regulile pe care deţinuta 
Rózsa Ágnes trebuie să le respecte sunt 
aceleaşi: interdicţia oricărei intimităţi (pri-
zonierele sunt obligate să-şi facă nevoile 
în public, să mănânce din gamele, la un 
soi de troacă, să doarmă în condiţii igie-
nice îngrozitoare ş.a.m.d.), depersonali-
zarea, pedepsele corporale nemiloase, 
teroarea cotidiană. Scopul lor e uşor de 
bănuit: transformarea „lagărului de mun-
că” într-unul de exterminare. Prizonierii 
sunt munciţi până la limita ultimă a rezis-
tenţei lor fizice, iar când nu mai pot munci, 
sunt lichidaţi. Evreii nu sunt exterminaţi în 
virtutea vreunei culpe oarecare – ironie a 
sorţii: evreii de limbă maghiară din Tran-
silvania au fost cei mai loiali susţinători ai 
culturii maghiare! –, ci doar în virtutea fap-

J u r n a l u l  u n e i  î n v i n g ă t o a r e
Realitatea 

cărţii

vreme de dărâmare,  
vreme de vorbire, vreme de zidire

„Tăcerea are vremea ei, vorbirea are 
vremea ei”, spune Ecclesiastul, care mai zice 
că şi „dărâmarea are vremea ei, şi zidirea îşi 
are vremea ei”. De un sfert de secol, scena 
politică românească stă numai sub semnul 
dărâmării prin vorbe.

Dat fiind că tămbălăul este singura con-
stantă a vieţii noastre politice, nu poţi să nu te 
întrebi de ce stau lucrurile aşa. De ce poporul 
român nu a scăpat de această calamitate 
într-un interval în care un individ ar fi ispăşit 
chiar şi vina de a fi luat viaţa semenului său.

Un posibil răspuns ar fi că aleşii ajunşi 
în fruntea naţiei, de obicei în urma unui vot 
pe care electoratul îl regretă rapid, nu reu-
şesc să treacă din vremea dărâmării în cea 
a zidirii, drept care nu pot decât să arunce 
permanent în jurul lor o perdea făcută din 
vorbe strigate din rărunchi, dând „boborului 
suveran” mult circ şi puţină pâine.

Aşa se face că, din ’90 până acum, 
vorbim neîntrerupt despre necesitatea era-
dicării corupţiei, dar şpagă se dă peste tot, 
la toate nivelurile şi în toate formele, deşi 
americanii tot încearcă să ne explice cum 
poate corupţia să submineze economia şi 
chiar suveranitatea naţională, aşa cum s-a 
întâmplat şi în Ucraina.

La fel, avem o inflaţie de reforme ale 
învăţământului, dar în fiecare an, când se 
apropie 15 septembrie, aceleaşi subiecte 
inundă ecranele televizoarelor şi difuzoarele 
radiourilor, încât dacă ţi-ai fi înregistrat un 
jurnal de ştiri cu un an înainte, ai putea să 
îl vezi fără să sesizezi că are altă dată, sau 
că s-a schimbat între timp ministrul educa-
ţiei sau chiar premierul: şcolile nu au avize 
sanitare, stau să cadă peste copii, manuale 
nu mai sunt pe bănci decât dacă le cumpă-
ră părinţii, programa este încărcată cu tot 
felul de materii inutile, locuri în căminele 
studenţeşti, ioc, iar elevii vin la şcoală să se 
bată şi să posteze pe YouTube filmuleţe cu 
conţinut sexual.

Toţi miniştrii ne-au promis reforme în să-
nătate, dar nu poţi intra într-un spital fără să 
stai cu mâna în buzunar, fără să te interesezi 
cât se dă doctorului să facă o operaţie, sau 
unei asistente să schimbe plosca. Şi asta în 
timp ce te acoperi cu o pătură găurită, pes-

te care aleargă gân-
dacii, iar supa de la 
prânz o refuză până 
şi câinii din curtea 
spitalului. Singura noutate în aceşti ani a 
venit de la dr. Arafat, care a reuşit să pună 
pe picioare un sistem modern de urgenţe, 
care însă nu a atins toate ambulanţele, ci 
doar SMURD-ul. 

Desigur că, în atari condiţii, politicienii nu 
pot veni în campanii electorale să spună „mai 
votaţi-ne o dată, că data viitoare vom face şi 
treabă”. Aşa că Traian Băsescu, care suflă 
cât poate, dincolo de limitele legii, în pânzele 
PMP, lansează zvonul că unul dintre candi-
daţii la preşedinţie este ofiţer sub acoperire, 
dar nu Elena Udrea, despre care tocmai ne-a 
spus că este singurul candidat onest.

Victor Ponta joacă pe cartea naţionalis-
mului şi se arată mândru că este criticat de 
Moscova pentru o exprimare cel puţin impru-
dentă din partea unui prim-ministru: „Acesta 
e angajamentul meu, acesta e apelul meu 
către toţi românii, să facem împreună a doua 
oară Marea Unire a României”. Şi asta, la 
numai o săptămână după ce stârnise reacţii 
dure pe plan intern şi extern, comparându-l 
pe Traian Băsescu cu Hitler. Vorba Ecclesi-
astului: „cu cât se spun mai multe vorbe, cu 
atât este mai multă deşertăciune”.

 Exemplele ar putea continua cu Tări-
ceanu, care susţine că nu îi pasă ce pierde, 
dacă îl suspendă pe Băsescu, fie şi în ultima 
zi de mandat, cu Iohannis şi Blaga, care cer 
Bruxelles-ului să nu fie primită Corina Creţu 
în rândul comisarilor CE, dar apoi susţin, 
nevinovaţi, că alegerea ei la politici regionale 
e o mare victorie pentru România.

Vorbe, făcute toate să dărâme, nici una 
să clădească. Motiv pentru care, de un sfert 
de veac, România este înţepenită pe penulti-
mul loc din Europa în ceea ce priveşte nivelul 
de trai, şi până nu vom intra în vremea zidirii, 
nimic nu se va face.

Pentru că „visele se nasc din mulţimea 
grijilor, iar prostia nebunului se cunoaşte 
din mulţimea cuvintelor”, după cum spune 
tot Ecclesiastul.

      
 ALExANDRU MARINESCU
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