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Parlamentul aprobă creşterea indemnizaţiilor
pentru persoanele persecutate din motive etnice

Persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940,
până la 6 martie 1945, vor putea beneficia de drepturi băneşti
mai mari, în urma adoptării de către Camera Deputaţilor a
Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999,
iniţiată de către deputatul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România, dr. Aurel Vainer.
Votul era aşteptat de către cei în drept cu multă nerăbdare,
dat fiind că un proiect de lege în acest sens fusese depus încă
din 14 noiembrie 2011. În acest interval, drepturile celor persecutaţi din motive politice fuseseră majorate, dar sumele cuvenite
celor persecutaţi din motive etnice rămăseseră neschimbate de
multă vreme, de prea multă vreme dacă ne gândim şi la faptul că
orice zi trecută diminuează sensibil numărul beneficiarilor legii.
O rază de speranţă s-a ivit în aprilie 2012, când proiectul de
lege a fost aprobat în Senatul României, dar a mai fost nevoie
de mai bine de doi ani pentru ca şi deputaţii să ajungă să îşi
dea votul.
Remarcabil este faptul că în ultima zi din septembrie 2014,
când proiectul de lege a fost inclus pe ordinea de zi a plenului
Camerei Deputaţilor, toate grupurile parlamentare (PSD, PNL,
PDL, PC-PLR, UDMR, PP-DD, minorităţi şi independenţi) au
votat la fel, legea fiind adoptată cu unanimitate de voturi (329
de voturi pentru).
In mesajul adresat în plenul Camerei Deputaţilor, după anunţarea adoptării Proiectului Legislativ, deputatul F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer a spus : „Am aşteptat un timp îndelungat să ajungem la

acest vot. Este un moment de bucurie pentru multă lume, mai
ales că se stabileşte un raport de egalitate între beneficiarii a
două legi care compensează sau recompensează suferinţe îndurate în regimuri diferite. Vreau să vă mai spun ceva important.
Eu îl apreciez, în acest moment, şi ca un gest al recunoaşterii
Holocaustului şi a consecinţelor nefaste pe care le-a avut în
Europa şi în România.”
Ulterior, dr. Aurel Vainer a adresat mulţumiri publice viceprimministrului Liviu Dragnea, ministru al Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, pentru „sprijinul constant, înţelegerea
faţă de tradiţiile iudaice şi respectul acordat evreilor din România” precum şi deputatului Florin Iordache, preşedinte al
Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială, pentru implicarea
personală de-a lungul întregului proces legislativ şi soluţionarea
problemelor apărute.
Conform noului document legislativ, indemnizaţia lunară
creşte de la 100 de lei la 250 de lei pentru fiecare an de deportare sau de detenţie, respectiv la 200 de lei pentru fiecare an de
strămutare, de muncă forţată, evacuare din propria locuinţă etc.
În cazul în care beneficiarul de drept al indemnizaţiilor menţionate a decedat, soţul supravieţuitor poate primi o indemnizaţie
lunară neimpozabilă de 150 de lei, dacă nu s-a recăsătorit între
timp.
Conform Legii aprobate de Parlament, promulgată de
preşedintele Traian Băsescu în 20 octombrie, indemnizaţiile
menţionate mai sus se acordă începând de la 1 ianuarie 2015,
inclusiv beneficiarilor din străinătate. (A.M.)
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Agenda deputatului şi preşedintelui F.C.E.R.

O retrospectivă a agendei preşedintelui
şi deputatului F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
în răstimpul dintre apariţia precedentului
număr al R.E. şi a celui curent, oferă amplitudinea, diversitatea unei activităţi care
a dus şi duce la îndreptăţite recunoaşteri
pe plan intern şi internaţional. Din agendă:
• organizarea, în colaborare cu C.E.B. şi
Cancelaria Rabinică, a sărbătorilor de
toamnă; • susţinerea de alocuţiuni la comemorarea Zilei Holocaustului în România;
• mesajul transmis Institutului Cultural
Român din Tel Aviv, care a marcat, de
asemenea, această zi comemorativă, în
care a sintetizat derularea evenimentului
în ţară, reamintind manifestările organizate cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la
ghetoizarea şi deportarea evreilor din Transilvania de Nord; • participări la: sesiunea
extraordinară, organizată de Academia
Oamenilor de Ştiinţă – Filiala Iaşi, în onoarea profesorului Anghel Stanciu; recepţii la
Ambasadele Poloniei, Spaniei, Austriei,
de Zilele lor Naţionale, prilejuindu-i utile
contacte cu membri ai corpului diplomatic acreditaţi în România; întâlnirea cu o
delegaţie de parlamentari din Canada la
noul sediu al Ambasadei acestei ţări; convorbiri telefonice în probleme comunitare
cu preşedinţii C.E. Oradea, C.E. Arad, C.E.
Piatra Neamţ, C.E. Botoşani, C.E. Iaşi,
C.E. Focşani, C.E. Bacău.
În calitate de vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului
Bucureşti, dr. Aurel Vainer a luat parte la
reuniunea de adoptare a deciziilor privind
evenimentul „Topuri ale firmelor”, ediţia
2014. Domnia sa a participat la „Săptămâna Vârstnicului”, organizată de JCC. A
moderat matineul duminical „Întâlnire cu
nonagenarii noştri”. S-a implicat în acţiunea de inaugurare a Pinacotecii F.C.E.R.,
realizată cu sprijinul Fundaţiei „Fondul
Evreiesc European”, condusă de preşedintele Congresului Evreiesc European
(CEE), dr. Moshe Kantor. Pinacoteca,
reunind 35 de lucrări de valoare ale unor
pictori evrei români, funcţionează la etajul
întâi al Muzeului de istorie a obştii evreieşti din România, fosta Sinagogă „Unirea
Sfântă”. A discutat cu preşedintele C.E.
Dej, Iosif Farkaş, pentru construirea şi
darea în funcţiune a Memorialului Evreilor
din Dej şi împrejurimi pe locul fostului ghetou, într-o pădure din apropierea oraşului.
A înaintat la Secretariatul de Stat pentru
Culte, pentru aprobare de Guvern, Proiectul de modificare a Statutului F.C.E.R.,
potrivit hotărârii adoptate la recenta Adunare Generală a Federaţiei.
Evenimente în pregătire: • „Dr. Alexandru Şafran” 2014, cu acordarea Premiului anual şi a medaliilor „Dr. Alexandru
Şafran”; • „Zilele Sebastian” la Brăila; •
reinaugurarea Bibliotecii Templului Coral; • inaugurarea Centrului Pedagogic
„Biblioteca Templului Coral”; • întâlnirea
cu reputatul economist evreu din Canada, Tiberiu Schatteles, şi prezentarea
lucrării sale „Evreii din Timişoara”; •
lansarea volumului „Cartea Vieţii Omului”, realizată de Marele Rabin Menachem Hacohen, împreună cu Baruch
Tercatin, şi comemorarea acad. Eugen
Segal z.l. ambele – la Sinagoga Mare
din Capitală; • Matineul de duminică, la
Centrul Comunitar Evreiesc, „Dr. Wilhelm
Filderman z.l.”; • reinaugurarea, împreună
cu membri ai C.E.B., a Templului Coral,
probabil, în timpul sărbătorii de Hanuca
5775. Participări în perspectivă la: Programul „Bereshit”, ediţia a IX-a, Arad,
Conferinţa Internaţională a OSCE pentru
combaterea antisemitismului, la Berlin,
Reuniunea trimestrială a Fundaţiei „Caritatea”, la Bucureşti, Adunarea Generală
cu preşedinţii de comunităţi evreieşti din
Europa, la Milano.
Câteva ilustrări ale preţuirii de care
preşedintele şi deputatul F.C.E.R. se bucură în societatea românească: • atenţia
mass media, manifestată prin interviuri
acordate posturilor Radio România
Actualităţi, emisiunea „Vocea partidelor
parlamentare”; Europa FM; TVR Focşani,
emisiunea „Convorbiri”; prestigioasei reviste clujene „Sinteza”; • mesaje primite

din partea autorităţilor de stat: ministrul
delegat pentru Învăţământ Superior,
Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu – felicitare de
Roş Haşana; preşedintele ţării, Traian
Băsescu; preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai
Daraban; Î.P.S. Arhiepiscopul Harghitei
şi Covasnei, Ioan Selejean; prefectul şi
subprefectul Judeţului Harghita, Petres
Sándor şi Adrian Jean Andrei – mesaje
de solidaritate cu suferinţele evreilor în
anii prigoanei şi voinţă de combatere a
antisemitismului actual, cu prilejul comemorării Zilei Holocaustului în România.
Pe plan internaţional: • interviu la postul
israelian de radio Kol Israel în limba română, unde, după urări de Hag Sameah
şi Şana Tova transmise ascultătorilor, a
răspuns întrebărilor reporterului legate
de comemorarea Zilei Holocaustului în
România; • anunţarea, de către directorul
Joint pentru România, Israel Sabag, a
nominalizării pentru titlul de merit „Lider
Comunitar Evreiesc European al anului
2014”, care urmează să-i fie acordat la
Adunarea Generală a preşedinţilor de
comunităţi evreieşti din Europa, la Milano.
Primul laureat al titlului, instituit în 2013,
a fost preşedintele Congresului Evreiesc
European, dr. Moshe Kantor. Vom reveni
în numărul următor al R.E.
Împreună cu directorul Cancelariei
Rabinice, Edi Kupferberg, şi rabinul
Rafael Shaffer, preşedintele şi deputatul
F.C.E.R. a stabilit programul şi a organizat
celebrarea sărbătorilor de toamnă în cadrul Federaţiei; mai ales în Capitală, dar
şi în ţară. Atât în nume personal cât şi în
cel al F.C.E.R., de Erev Roş Haşana, dar
şi de Erev Sucot, domnia sa a făcut, în
sinteză, un bilanţ sufletesc al realizărilor
şi neîmplinirilor în anul trecut, a dat glas
preocupărilor pentru 5775 şi a urat Hag
Sameah şi Şana Tova tuturor membrilor
comunităţii. O remarcă pozitivă: afluenţa
de enoriaşi nu numai de Iom Kipur pentru a spune Izkor, ci la toate sărbătorile.
120 de membri ai comunităţii evreieşti
bucureştene au participat la Seuda Sucot, ascultând înţeleptele comentarii ale
rabinului Rafael Shaffer. În altă Seuda
Sucot, la care au participat lideri F.C.E.R.,
C.E.B., Joint, BBR, reprezentanţi ai Guvernului, Parlamentului, ai unor culte,
sponsori din România ai Federaţiei, dr.
Aurel Vainer a subliniat importanţa întâlnirii pentru cunoaşterea şi recunoaşterea
a ceea ce ne uneşte şi aduce pacea mai
aproape; pace mult dorită de israelienii
care au trecut, recent, prin momentele
grele ale confruntării cu Hamas. Directorul
Cancelariei Rabinice, Edi Kupferberg, a
prezentat edificator istoricul Sinagogii
Mari. Rabinul Rafael Shaffer a evidenţiat
aspecte naţionale şi cu deschidere universală ale sărbătorii. Notabil – dinamicul
dialog interactiv cu oaspeţii. Întâlnirile au
fost şi expresii ale solidarităţii evreilor
din România cu Israelul, ale dorinţei de
dezvoltare şi consolidare a Statului Israel
în condiţii de pace.
De Ziua Holocaustului în România,
în cadrul programului comemorativ la
Memorialul dedicat victimelor Holocaustului, organizat de Institutul Naţional de
Studiere a Holocaustului în România „Elie
Wiesel”, au rostit discursuri reprezentanţi
ai Guvernului, ai Primăriei Municipiului
Bucureşti, ai Corpului Diplomatic, ai
supravieţuitorilor Holocaustului trăitori
în România şi în Israel; au fost depuse
coroane de flori. Din partea F.C.E.R.,
preşedintele deputat dr. Aurel Vainer şi
vicepreşedintele Federaţiei, ing. Paul
Schwartz, au depus o coroană de flori.
La sesiunea comemorativă de la Sala
„Nicolae Titulescu” a Parlamentului României, desfăşurată sub înaltul patronaj al
preşedintelui Camerei Deputaţilor, Valeriu
Zgonea, cu participarea unor miniştri, parlamentari, diplomaţi, acţiune bine mediatizată în presa audio-vizuală românească,
dr. Aurel Vainer a amintit recenta suită comemorativă marcând 70 de ani de la ghetoizarea şi deportarea evreilor din Transilvania de Nord (Continuare în pag. 18)
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Avertismentele lui Benjamin Netanyahu la ONU

Statul Islamic din Iran vrea
supremaţie mondială

În discursul rostit în faţa Adunării Generale a ONU, premierul israelian Benjamin
Netanyahu a atras atenţia asupra a două pericole majore care ameninţă lumea:
ISIS şi Iranul islamic. Paradoxal, deşi Iranul este inamicul ISIS, fiind vorba de o
confruntare între şiiţi (Iran) şi suniţi (ISIS), obiectivele lor sunt identice - impunerea
dominaţiei islamismului radical asupra lumii. Potrivit premierului israelian, Iranul va
reprezenta o ameninţare mai mare dacă i se va permite să aibă bomba nucleară.
În acelaşi timp, el a respins teza susţinută în discursul său de Mahmud Abbas,
preşedintele Autorităţii Palestiniene, care a acuzat Israelul de genocid în timpul
războiului din Gaza.

“Hamas egal cu ISIS
şi ISIS egal cu Hamas”
Scopul islamiştilor militanţi este de a
domina lumea şi acest fapt ar trebui înţeles de toate ţările, a arătat premierul israelian... “Săptămâna trecută multe dintre
ţările care se află aici au aplaudat iniţiativa
preşedintelui Obama de a lupta împotriva
ISIS. Dar aceleaşi ţări care acum sprijină
războiul împotriva ISIS au criticat Israelul
fiindcă a luptat împotriva Hamas. Ele nu
au înţeles că ISIS şi Hamas sunt ramuri
ale aceluiaşi arbore otrăvit, că ambii împărtăşesc o credinţă fanatică pe care vor
să o impună cu mult dincolo de teritoriile
pe care le controlează. În ce priveşte
obiectivul final, Hamas este egal cu Isis
şi ISIS egal cu Hamas.”
Premierul israelian a arătat că cel care
se află în fruntea luptei vizând extinderea
islamismului şi care are capacitatea să
o facă este Iranul. “De 35 de ani, Iranul
continuă neobosit misiunea globală
fixată de părintele fondator, ayatollahul
Khomeiny, formulată de acesta în felul
următor: «vom exporta revoluţia noastră
în întreaga lume». Acest îndemn este
urmat de imamii iranieni, de liderii Gărzilor
Revoluţionare, care din 2011 organizează campanii globale de teroare. Lumea
nu trebuie să se lase amăgită de vorbele
blânde ale actualului preşedinte Rouhani
şi ale ministrului de externe Zarif, care
susţin că vor o împăcare cu Occidentul.
Ele au o singură menire - de a ridica
sancţiunile şi a elimina obstacolele din
calea fabricării bombei…Va veni o vreme
când Iranul, statul cel mai periculos din
lume în regiunea cea mai periculoasă din
lume, va obţine arma cea mai periculoasă
din lume. Permiţând ca acest lucru să se
întâmple, va trebui să ne confruntăm cu
cea mai mare ameninţare. Singurul răspuns valabil pentru a soluţiona această
ameninţare este desfiinţarea capacităţii
militare nucleare a Iranului.”

“Războiul Israelului
cu Hamas nu este numai
războiul nostru”
Netanyahu a subliniat că lupta împotriva islamului militant este indivizibilă.
“Războiul Israelului cu Hamas este

războiul tuturor deoarece lupta actuală a
Israelului împotriva fanatismului ar putea
mâine să devină războiul dus de ţările
dv”, a spus el.
Premierul Israelului a arătat că în
războiul din Gaza Hamas a lansat timp
de 50 de zile mii de rachete împotriva civililor israelieni, multe dintre ele furnizate
de Iran, şi a pus întrebarea ce ar fi făcut
celelalte ţări în astfel de condiţii. “Dar Israelul a trebuit să facă faţă şi unui război de
propagandă, în condiţiile în care Hamas a
folosit civilii palestinieni ca scuturi umane,
a folosit şcoli, case particulare, moschei
şi spitale ca depozite pentru rachete,
aşa cum s-a văzut în numeroase imagini
făcute de jurnalişti străini. Israelul a făcut
totul ca să reducă numărul victimelor
civile şi armata a procedat aşa cum nici
o armată din lume nu ar face, anunţând
populaţia unde vor fi organizate atacuri”,
a mai spus Netanyahu.

“Demonizarea Israelului”
Premierul israelian a vorbit şi despre
noul antisemitism, respectiv despre „demonizarea multiseculară a evreilor”, care
astăzi s-a transformat în „demonizarea
Israelului”, statul evreu fiind acuzat de
apartheid şi genocid. “Genocid? În ce
fel de univers moral genocidul ar include
avertizarea populaţiei civile, a inamicului
de a se feri din calea răului? Sau să fie
asigurată cu tone de ajutor umanitar în
fiecare zi, chiar când mii de rachete erau
lansate împotriva noastră? Sau să se instaleze spitale de campanie la faţa locului
pentru a-i ajuta pe răniţii inamicului?”…“În
trecut - a spus Benjamin Netanyahu minciunile neruşinate împotriva evreilor
au fost precursoarele asasinării poporului nostru. Dar aceasta nu se va mai
întâmpla vreodată. Astăzi, noi, poporul
evreu, avem forţa de a ne apăra. Ne vom
apăra pe câmpul de bătălie împotriva
duşmanilor noştri, vom demasca în faţa
opiniei publice minciunile lor despre noi.
Israelul va rămâne mândru şi nesupus”.
El a salutat noua posibilitate de a face
faţă duşmanului comun împreună cu o
serie de state din lumea arabă, principalii
inamici comuni fiind un Iran deţinător de
arme nucleare şi mişcarea islamismului
militant care câştigă teren în lumea sunită.
EVA GALAMBOS

Vernisajul Pinacotecii F.C.E.R.

Duminică, 19 octombrie a.c., Muzeul de Istorie a Evreilor din România a găzduit
vernisajul Pinacotecii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. Aceasta reuneşte lucrări deosebit de valoroase, aparţinând unor talentaţi pictori români şi evrei
precum Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza, Alexandru Ciucurencu, Iosif Iser, Marcel
Iancu, Victor Brauner, Tia Peltz ş.a. Reprezentanţilor F.C.E.R. – preşedintele dr. Aurel
Vainer, deputat, vicepreşedintele Paul Schwartz, secretarul general Albert Kupferberg,
rabinul Rafael Shaffer – li s-au alăturat ambasadorul Statului Israel în România, E.S.
Dan Ben-Eliezer, membri ai corpului diplomatic, jurnalişti, iubitori şi critici de artă.
Evenimentul a fost deschis de dr. ing. José Blum, consilier, şeful Oficiului Cultură,
Artă şi Ştiinţă, care a adresat un cuvânt de bun-venit tuturor celor prezenţi şi a expus
detalii referitoare la pinacoteca vernisată. „Cu aceste tablouri am fost prezenţi la expoziţii din ţară şi din străinătate, la expoziţia pictorilor avangardişti realizată la Bucureşti,
la Expoziţia Internaţională de Artă de la Amsterdam, la expoziţia organizată la sediul
Ambasadei Statelor Unite, la cea de la Parlamentul României, unde au fost apreciate
şi admirate.” Vorbitorul a apreciat activitatea tuturor celor care au făcut posibilă realizarea acestui ambiţios proiect: colectivul Muzeului, coordonat de Carmen Dimitriu,
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, Alexandru Măciucă, expert evaluator de artă,
şi dr. Irina Cajal, subsecretar de stat la Ministerul Culturii, mulţumindu-le pentru efortul
depus şi implicarea susţinută. El a apreciat că lucrările pinacotecii simbolizează că
„dialogul dintre culturi şi oameni de identităţi diferite este un mod normal de viaţă.”
La invitaţia preşedintelui F.C.E.R., rabinul Rafael Shaffer a oficiat un moment
religios de binecuvântare. Această pinacotecă este găzduită în incinta Templului „Unirea Sfântă”, un vechi lăcaş de cult construit (Continuare în pag. 17)
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Roş Haşana la Sinagoga Mare din Bucureşti

Şi de această dată, Anul Nou Iudaic a atras numeroşi credincioşi în Sinagoga Mare din Bucureşti, aproape toate
locurile fiind ocupate. De la copii până la părinţii şi bunicii acestora, Capul Anului 5775, Roş Haşana, a făcut ca
băncile din sinagogă să se umple cu oameni zâmbitori, aşteptând să audă sunetele de şofar şi dorindu-şi ca Dumnezeu să îi înscrie în Cartea Vieţii şi să aibă un an mai bun şi mai dulce, speranţă întărită la ieşirea din sinagogă
prin cadoul tradiţional de măr şi miere primit de fiecare dintre cei care au trecut împreună în Noul An în Sinagoga
Mare din Bucureşti.
Festivitatea a fost deschisă de vicepreşedintele Comunităţii Evreilor din Bucureşti, Atilla Gulyas, directorul
DASM, care i-a salutat pe oaspeţii prezenţi în sinagogă,
începând cu Matan Safran, recent numitul ataşat comercial
al Israelului la Bucureşti, Marjorie Stern, ataşatul cultural
al SUA, Edward Iosiper, fostul ambasador al României în
Israel, preoţii profesori Al. Stan şi Emilian Corniţescu, ambii
- oaspeţi tradiţionali la manifestările şi sărbătorile evreieşti
bucureştene.
După sunetele de şofar, atmosfera a fost în continuare
destinsă de cântecele tradiţionale interpretate de corul
Hazamir al C.E.B., dirijat de Bogdan Lifşin.
Anul 2014 este un an special pentru că, exact acum un
secol, a fost înfiinţat American Jewish Distribution Committee, pe scurt JOINT, a subliniat Atilla Gulyas, care a atras
atenţia celor prezenţi asupra parohet-ului oferit recent
evreilor bucureşteni de către JOINT România, condus de
Israel Sabag.

Anul în care omenirea a realizat
pericolul reprezentat de extremism
Vorbind despre anul 5774, din care se scurgeau ultimele
minute, Paul Schwartz, preşedinte al C.E.B. şi vicepreşedinte al F.C.E.R., a amintit că acesta a fost un an în care
munca asiduă a adus rezultate atât la nivelul comunităţii
evreieşti din capitală, cât şi la cel naţional.
„Dar cred că anul care se încheie va rămâne în istorie ca
anul în care omenirea a realizat pericolul pe care îl reprezintă extremismul, în general, şi cel musulman, în special”,
a spus P. Schwartz, exprimându-şi speranţa că alianţa dintre state creştine şi musulmane în lupta împotriva ISIS va
constitui un bun început pentru combaterea extremismului.
5775 ne va pune în faţa rezolvării unui mare număr de
probleme, pentru a căror soluţionare e nevoie de acţiuni
comune, dar şi de pace în lume, în Israel şi în România, de
sănătate şi fericire, a mai spus preşedintele C.E.B. înainte
de a ura tuturor Şana Tova Umetuka.

Să cerem scuze semenilor
şi iertare lui Dumnezeu
„Începe ziua în care Dumnezeu ne judecă pe fiecare
şi ne dă o sentinţă pe care o va pronunţa peste zece zile.
Nu putem pătrunde judecata Dumnezeului unic, dar ne
putem autoevalua. Uneori, poţi crede că faci bine, dar faci
rău. Important însă este ca acum să ne judecăm drept, să
cerem scuze semenilor şi iertare lui Dumnezeu”, a spus
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, deputat, care a
continuat prin a-şi cere scuze celor care au aşteptat mai
multe lucruri bune de la el şi de la conducerea Federaţiei.
Anul 5774 s-a încheiat pentru evreii din România cu un
bilanţ în care trebuie inclusă continuarea vieţii evreieşti în
România, deşi în unele localităţi nu au mai rămas decât
puţini evrei. Dar, un exemplu pozitiv este cel de la Zalău,
unde a renăscut o comunitate evreiască, care va sărbători
Roş Haşana la Şimleu Silvaniei, ceea ce este un lucru îmbucurător. Evreii constănţeni au mers la Tulcea, unde este
un templu recent reinaugurat. „Iar la Bucureşti, sper că vom
sărbători Purim-ul în Templul Coral renovat şi reinaugurat”,
a mai spus Aurel Vainer.
Realizări au fost în 5774 şi în domeniul asistenţei medicale şi sociale. „S-au făcut paşi mari în renovarea etajului
doi la Căminul „Amalia şi dr. Moses Rosen”, iar în 5775
vor începe lucrările la parter şi la primul etaj, ceea ce va
presupune continuarea muncii asidue depuse de echipa
condusă de Paul Schwartz şi Atilla Gulyas.
Şi anul viitor vom fi alături de fraţii şi surorile noastre
din Israel şi nu trebuie să ne fie nimic străin din ceea ce se
întâmplă în cealaltă ţară a noastră, Medinat Israel”, a mai
spus preşedintele Vainer, urând tuturor să treacă cu bine
de zilele judecăţii divine şi să aibă un an bun şi cu pace.

„Azi se închide un cerc pentru mine
şi pentru familia mea”
Noul ataşat comercial al Israelului la Bucureşti, Matan
Safran, stră-strănepotul rabinului Beţaelel Zeev Safran,
şi-a mărturisit emoţia de a se afla în Sinagoga Mare din
Bucureşti în ajun de Roş Haşana, în mijlocul celor pe care
ambasadorul Israelului, Dan Ben-Eliezer, i-a prezentat
tânărului diplomat ca pe o nouă familie a sa.
Matan Safran este legat de România şi prin bunicul său,
Menahem Mendel Fruchter, din Iaşi, singurul supravieţuitor
din vagonul în care se afla din Trenul Morţii care se îndrepta
spre Podu Iloaiei, în 30 iunie 1941. Acest bunic şi-a pierdut
atunci tatăl, fratele şi doi unchi, apoi a emigrat în Israel,
unde s-a înrolat în Zahal pentru 20 de ani. El şi-a învăţat
nepotul că „un drum este pavat în funcţie de destinaţia către

care duce”. „Nu ştiu încă unde duce acest drum pe care
l-am început acum - a mai spus Matan Safran - dar ştiu
că a fi azi, în Ajun de Roş Haşana, în această sinagogă,
înseamnă pentru mine şi familia mea închiderea unui cerc
foarte special”.
Să-i urăm şi noi succes şi un An Nou bun şi dulce recent
numitului ataşat comercial al Israelului la Bucureşti.

Să fim sinceri cu noi înşine
atunci când ne autoevaluăm
şi ne rugăm pentru iertare
„Se spune despre această zi că este o zi de judecată,
dar eu aş aprecia că este mai degrabă un bilanţ al unui
an, în care noi înşine ne analizăm propria viaţă, din toate
punctele de vedere. De aceea, în evaluările noastre trebuie
să fim sinceri, deoarece Dumnezeu ştie tot ce s-a întâmplat, a atras atenţia rabinul Rafael Shaffer, care a adăugat
că, uneori, deşi am fost sinceri cu noi înşine când ne-am
autoevaluat, ulterior ne schimbăm părerea despre propriile noastre fapte. Acestea sunt puse în cumpănă, şi dacă
analiza a fost făcută cu onestitate şi regretul a fost sincer,
avem şanse la iertare. Chiar dacă am greşit, Dumnezeu ţine
cont de dorinţa noastră de a face fapte bune, dar aceasta
trebuie să fie o decizie serioasă şi cinstită.
Pe de altă parte, înainte de Roş Haşana fiecare dintre noi
trebuie să ceară iertare celor faţă de care a greşit, iar pentru
a intra curat în anul nou, fără a avea sufletul încărcat de o
faptă care nu e în concordanţă cu prevederile Torei, trebuie
să obţinem iertarea semenilor noştri. Rabinul Rafael Shaffer
a amintit că noi înşine am greşit în repetate rânduri faţă de
Dumnezeu, iar El ne-a iertat de fiecare dată, dacă ne-am
înţeles eroarea şi am regretat-o cu sinceritate, promiţând
să nu o repetăm. Tot aşa, fiecare dintre noi trebuie să ierte
faptele pe care semenii noştri regretă că le-au comis şi
pentru care ne cer iertare.”
În continuare, directorul Cancelariei Rabinice, Edi
Kupferberg, a dat citire mesajelor transmise F.C.E.R. de
prim-ministrul Guvernului Israelian, Benjamin Netanyahu,
preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, Mihnea
Costoiu, ministru delegat la Ministerul Educaţiei Naţionale,
pe care le redăm integral în rubrica dedicată mesajelor de
Roş Haşana.
Rugăciunile au fost spuse de directorul Joint pentru
România, Israel Sabag, de rabinii Baruch Adler şi Rafael
Shaffer, melodiile fiind intonate de prim-cantorul Iosif Ader.

Măr, miere, cap de peşte
şi multe alte feluri tradiţionale
Sala de festivităţi de la Centrul Comunitar Evreiesc, unde
s-a servit masa de Roş Haşana, împodobită şi aranjată...ca
la nuntă, a fost arhiplină, enoriaşii şi alţi prieteni ai comunităţii dorind să petreacă împreună „revelionul” evreiesc, „Capul
Anului”, cum se traduce expresia ebraică. Au fost prezenţi
aproape toată conducerea F.C.E.R. şi C.E.B. care, împreună
cu JCC, şi-a asumat organizarea acestui eveniment, precum
şi rabinul Rafael Shaffer, Adi Gheron, directorul Centrului
Comunitar Evreiesc Bucureşti, Israel Sabagh, directorul
Joint România, José Iacobescu, preşedintele B’nai B’rith
România, alte personalităţi evreieşti şi româneşti.
Atilla Gulyas, vicepreşedintele C.E.B. şi director al
DASM, a explicat semnificaţia sărbătorii de Roş Haşana
şi modul în care s-a stabilit începutul anului evreiesc. Este
momentul, a arătat el, când Dumnezeu reînnoieşte relaţiile
cu lumea şi stabileşte desfăşurarea vieţii pentru întreg anul.
Cele zece zile care urmează, între Anul Nou şi Iom Kipur,
ziua iertării păcatelor, este o perioadă de autoanaliză şi
judecată, în care ne dăm seama ce am greşit dar putem
să ne schimbăm prin rugăciune, a subliniat Atilla Gulyas.
Edi Kupferberg, directorul Cancelariei Rabinice, a arătat
că tradiţia organizării mesei festive de Roş Haşana îşi are
originea în timpurile Talmudului, aproximativ în secolul al
III-lea e. n. Primul fel care se consumă, a explicat el, este
de origine vegetală, pentru a cinsti abundenţa roadelor
toamnei. Pe farfurie se află şi un cap de peşte, simbolizând
„capul anului” dar şi dorinţa fiecărui evreu de a fi cap, nu
coadă, în Noul An. A urmat apoi kiduş-ul şi paharul plin cu
vin, prim-cantorul Iosif Adler şi corul Sinagogii interpretând
cântecele pentru această ocazie.
A fost o masă cu mâncăruri delicioase, servite ca la
marile restaurante. Toată desfăşurarea evenimentului s-a
datorat eforturilor făcute de organizatori, echipei alcătuite
din Bercu Jean, Irina Hârlăoanu, Simona Feder, Victoria
Demayo şi salariaţilor de la bucătăria Căminului „Rosen”,
îndrumaţi de Sofia Onofrei, totul coordonat de Atilla Gulyas,
Mona Bejan şi Peri Blănaru.
EVA GALAMBOS
ALEXANDRU MARINESCU

3

Mesaje de felicitare
adresate F.C.E.R.,
cu prilejul Roş Haşana
BENJAMIN NETANYAHU
Prim-ministru al Israelului
Către Comunităţile Evreieşti din întreaga lume,
Dragi prieteni,
Acum, când evreii din întreaga lume sărbătoresc Anul Nou, ne putem mândri cu tot ceea ce ne
uneşte. Într-adevăr, poporul evreu este întotdeauna unit atunci când se confruntă cu mari provocări,
iar anul trecut nu a făcut excepţie.
De-a lungul ultimelor luni, trei dintre adolescenţii noştri au fost răpiţi şi ucişi cu brutalitate,
mii de rachete au fost trase asupra ţării noastre
şi prea mulţi dintre cei mai viteji tineri ai noştri şi
familiile lor au făcut cele mai dureroase sacrificii
în Operaţiunea „Protective Edge”.
În toată această perioadă, am asistat la un
sprijin extraordinar pentru Statul Israel din partea comunităţilor evreieşti de pretutindeni. Şi, în
acelaşi timp, noi, cei din Israel, ştim că a fost o
perioadă dificilă pentru multe dintre comunităţile
evreieşti. Vă confruntaţi cu un antisemitism din ce
în ce mai virulent şi chiar violent.
Aşadar, în numele poporului lui Israel, vă
mulţumesc pentru susţinerea campaniei noastre
juste, de a ne apăra, pentru a asigura pacea şi securitatea durabilă, pe care o merită toţi israelienii.
Vă asigur că noi, în Israel, vom continua să fim
alături de voi în confruntarea cu ura şi intoleranţa.
Evreii de pretutindeni trebuie să poată să trăiască
cu mândrie şi fără teamă.
Acum, când sărbătorim Roş Haşana cu familiile şi prietenii noştri, ar trebui să sărbătorim, de
asemenea, puterea care rezultă din susţinerea pe
care o avem unul pentru celălalt. Această putere
ne va folosi ca să facem faţă provocărilor, dar şi
oportunităţilor remarcabile ale Noului An.
Israelul este o uimitoare poveste de succes.
Poporul evreu este din nou suveran şi liber în propria sa patrie. Împreună am construit o democraţie
vibrantă, o economie robustă, dar şi un centru de
putere tehnologică la nivel mondial.
În Anul Nou, Israelul va rămâne un far călăuzitor al libertăţii şi al drepturilor omului într-o zonă
intolerantă: Israelul va continua să fie o sursă de
inovare spre beneficiul întregii planete şi nu va
renunţa la visul său de a avea o pace sigură şi
de durată cu toţi vecinii săi.
Israelul va rămâne o sursă de mândrie şi putere pentru evrei, indiferent de locul în care trăiesc,
şi nu am nicio îndoială că viitorul poporului evreu
este plin de speranţă şi promisiuni.
Astfel, cu ocazia Roş Haşana, în mod cert
avem ce să sărbătorim.
Şana Tova, tuturor!

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA
Preşedintele Camerei Deputaţilor a Parlamentului României
Distinse domnule deputat Vainer,
Cu ocazia sărbătorii de Roş Haşana, vă
transmit cele mai bune gânduri şi un an nou
bun, alături de cei dragi!
Pentru că Roş Haşana este un prilej de
apropiere de oamenii care ne înconjoară, vreau
să vă asigur de întreaga mea consideraţie şi
respectul pentru activitatea dumneavoastră.
Îmi exprim sincere aspiraţii pentru continuarea fructuoasei noastre colaborări şi în anul
care va începe.
Un An Nou Bun şi Dulce!

MIHNEA COSTOIU
Ministru delegat pentru Învăţământ Superior,
Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică,
la Ministerul Educaţiei Naţionale
Stimate domnule preşedinte,
Cu ocazia sărbătorii Anului Nou evreiesc
- Roş Haşana 5775, aş dori să vă transmit
atât dumneavoastră, cât şi tuturor membrilor
comunităţii evreieşti din România, precum şi
întregului popor evreu, urările mele de bine,
bucurie şi pace.
Sărbătoarea Anului Nou evreiesc, în
data de 1 Tişrei, este un moment de reevaluare a vieţii, atât din punct de vedere etic, cât şi religios, de rugăciune către
Dumnezeu pentru
iertarea faptelor rele (Continuare în pag. 18)
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IOM KIPUR:
păstrarea valorilor
tradiţionale,
cel mai bun mod
de a cinsti părinţii

Sinagoga Mare din Bucureşti a fost din nou
plină de enoriașii care au dorit să întâmpine
împreună sărbătoarea pe care mulți o consideră a fi cea mai importantă din calendarul
mozaic: Iom Kipur.
Ceremoniile din seara de Kol Nidrei au fost
deschise de Paul Schwartz, vicepreşedintele
F.C.E.R. şi preşedinte al C.E.B., care a rostit
câteva cuvinte despre semnificaţia acestei
mari sărbători.
Subiectul a fost abordat apoi de dr. Aurel
Vainer, deputat, preşedintele F.C.E.R. După
salutul tradiţional „Şalom”, vorbitorul a amintit
că ne aflăm perioada sărbătorilor de toamnă,
în cadrul cărora Iom Kipur ocupă un loc special, fiind vorba de iertarea păcatelor şi de un
nou început.
În draşa rostită cu acest prilej, rabinul Rafael Shaffer a arătat că de Roș Hașana, fiecare
dintre noi și-a primit verdictul. „Noi nu îl știm,
și e chiar bine că nu îl știm, dar pentru fiecare
dintre noi a fost deja înscris ce va primi anul
viitor, câtă viață, câtă bucurie, câtă sănătate,
câtă prosperitate”. Rabinul a subliniat că în
ajun de Iom Kipur soarta ne-a fost scrisă, dar
încă nu pecetluită și că mai era încă o zi pentru
a o schimba în mai bine.
Prim cantorul Iosif Adler și rabinul Baruch
Adler au fost cei care au spus rugăciunile și au
intonat melodiile străvechi, creând astfel cadrul
în care fiecare enoriaș se roagă pentru o soartă
favorabilă în anul următor, pentru iertarea pe
care Divinitatea ne-o acordă în fiecare an.
„Dacă am avea un prieten căruia i-am
împrumutat bani o dată, de două ori, de trei
ori, el a promis că îi va restitui, dar de fiecare
dată am primit explicații de ce nu i-a dat înapoi,
am mai avea încredere în el, l-am mai împrumuta?”, s-a întrebat rabinul Shaffer, dorind să
sublinieze că „Dumnezeu are încredere în noi
și ne iartă mereu pentru că știe că e în puterea
noastră să fim mai buni, că ne dorim să fim
mai buni”. În final, îndemnul a fost „să-I arătăm Domnului că suntem vrednici de această
încredere!”
„Vă doresc tuturor Gmar Hatima Tova, să
fim cu toții pecetluiți în Cartea celor vii și să
avem cu toții parte de un an plin de bucurie!”
A urmat ceremonia de Kol Nidrei, melodie
interpretată cu măiestrie de prim-cantorul Iosif
Adler. A doua zi, chiar în ziua de Iom Kipur, s-a
spus Izkor, rugăciunea de pomenire pentru
morți. Înainte, rabinul Shaffer a spus:
„Dintre toate Cele Zece Porunci, Porunca a
5-a - cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi vei
avea zile multe, este singura în care este specificată răsplata divină a faptelor noastre”, şi-a
început rabinul Rafael Shaffer predica înainte
de Izkor, în dimineaţa Zilei de Ispăşire – Iom
Kipur. „În această cea mai sfântă zi din an, cei
cărora le purtăm recunoştinţă pentru că ne-au
crescut, ne-au învăţat să fim oameni, care au
rămas să trăiască în sufletele noastre, sunt cu
noi în rugăciunea noastră. Am trăit şi trăim vremuri pline de frământări. Nu întotdeauna părinţilor le-a fost îngăduit să fie împreună cu noi, să
ne fie prieteni şi mentori în anii formării noastre.
Poate n-am putut fi lângă ei în ultima lor clipă,
n-am apucat să-i întrebăm ce şi-ar fi dorit mai
mult din partea noastră. Dar, dacă am fi reuşit
să o facem, ar fi răspuns: păstraţi die goldene
keit – lanţul de aur. Fiindcă valorile tradiţionale
sunt cele care ne-au salvat, ajutându-ne, deşi
suntem un popor mic, să supravieţuim multor
popoare antice demult dispărute”. Un mod de
a spune că Izkor – rugăciune de pomenire
pentru odihna în Gan Eden a celor dragi – este,
indirect, o rugăciune de perpetuare, la modul
colectiv, a vieţii. „Nu doar de Iom Kipur, Şmini
Aţeret, Pesah, Şavuot trebuie să ne exprimăm
recunoştinţa”, a continuat Rabinul Shaffer.
„Trebuie s-o facem în fiecare zi. Să venim la
sinagogă când avem Iarţait pentru părinţi, să
spunem sau să ascultăm Kadiş”. Predica a pus
în valoare importanţa transmiterii nescrise, din
generaţie în generaţie a moştenirii tradiţionale
evreieşti, forţă care ne reuneşte. (I.D., E.G.)
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SĂRBĂTOAREA BUCURIEI NOASTRE

Sucot – Sărbătoarea Corturilor sau
a Tabernacolelor – este o sărbătoare
biblică şi marchează cei patruzeci de
ani în care evreii şi-au croit drum prin
deşert, după ieşirea din robia egipteană.
Ca în fiecare an, celebrarea ei a fost
organizată de Comunitatea Evreilor din
Bucureşti la Sinagoga Mare, acolo unde
numeroşi enoriaşi, dar şi neevrei, s-au
reunit pentru a cinsti această sfântă
seară.
Conceptul iudaic de bucurie poate fi
ilustrat, cu precădere, printr-o succintă
analiză a sărbătorii de Sucot – Sărbătoarea bucuriei noastre, aşa cum a
spus rabinul Rafael Shaffer în ajun de
Sucot, la Sinagoga Mare din Bucureşti.
Sucot este şi sărbătoarea recoltei. Ne
bucurăm de roadele câmpului, livezilor,
viei. Avem hambarele pline, avem linişte
sufletească. Este bucuria materială.
Dar Sucot este, mai ales, sărbătoarea
rodului vieţii, generator de bucurie spirituală. Viaţa este darul de preţ care se
cuvine gustat, admirat, celebrat. Privim
mănunchiul reprezentativ al sărbătorii,
reunind etrogul, lulavul, mirtul şi salcia.
Etrogul are şi înfăţişare şi miros plăcut.
Frunza de lulav e frumoasă, dar n-are
miros. Mirtul nu impresionează prin exterior, dar e înmiresmat. Salcia n-are nici
prezenţă impunătoare, nici mireasmă.
Fiecare simbolizează patru categorii
umane: cel care ştie Legea şi face fapte
bune, cel care ştie Legea şi nu face fapte bune, cel care nu ştie Legea dar face
fapte bune şi cel care nici nu studiază
Legea, nici nu face fapte bune.
Suca simbolizează casa deschisă
pentru oaspeţi, primiţi cu suflet deschis.
Este încă o modalitate de a păstra
bucuria tot timpul anului, în afară de
unitatea poporului lui Israel. Numai uniţi
vom reuşi să ne îndreptăm greşelile, să
rezistăm încercărilor vieţii, colective şi
individuale. Numai receptivi la problemele semenilor, vom putea să ajutăm
la tikun olam – vindecarea lumii. După
heşbon hanefeş – bilanţul sufletesc care
precede Roş Haşana - Ziua Judecăţii,
după zbuciumul şi căinţa pentru greşelile săvârşite - Iom Kipur – Ziua Ispăşirii, a
dorinţei de iertare, Sucot este necesarul
moment de împăcare cu noi înşine,
despovăraţi de vinovăţiile mărturisite,
încredinţaţi că voinţa de perfectibilitate
ne va ajuta să ne împlinim dezideratele.
Serviciul divin oficiat de prim-cantorul Iosif Adler, Corul Sinagogii Mari
– dirijor, Maximilian Kertesz, prezenţa a
numeroşi enoriaşi, printre care – lideri
ai F.C.E.R., C.E.B., Joint - au marcat
intrarea în Sucot. (IULIA DELEANU)
*
Slujba religioasă a fost urmată de
cina care s-a organizat în suca ridicată
în curtea Sinagogii Mari. Ca în fiecare
an, oaspeţii, enoriaşi şi invitaţi, s-au
putut bucura de roadele toamnei –
struguri, mere şi alte fructe – care au
împodobit suca, ridicată, conform Leviticului, din crengi cu frunze late dar cu
acoperişul deschis ca să se vadă cerul
liber, stelele, primul pas spre Universul
unde sălăşuieşte Dumnezeu, al cărui
nume nu-l rostim. Timp de şapte zile,
cât ţine sărbătoarea, în suca se iau mesele, mai mult, cei religioşi chiar dorm
în această colibă, în ţările în care clima
permite acest lucru.
Scurta ceremonie din suca (unde nu
aveai loc să arunci un ac) a fost deschisă de preşedintele C.E.B. şi vicepreşedinte al F.C.E.R., ing. Paul Schwartz
care a menţionat că, de această dată,
sărbătoarea religioasă se marchează
imediat după comemorarea Zilei Holocaustului din România. El a arătat
că au fost organizate trei evenimente depunerea de coroane la Monumentul
Holocaustului, o sesiune parlamentară
dedicată acestei zile şi inaugurarea unei
expoziţii de grafică şi de obiecte ale victimelor, găsite la groapa comună de la
pădurea Popricani, toate organizate de
F.C.E.R., C.E.B. şi Institutul „Elie Wiesel”. Chiar dacă ne amintim de aceste

evenimente tragice, în această seară
toată lumea ar trebui să se simtă bine,
a urat celor de faţă ing. Paul Schwartz.
Rabinul Rafael Shaffer a vorbit din
nou despre simbolistica etrogului şi a
mănunchiului format din trei feluri de ramuri. Etrogul care seamănă cu o inimă,
este chiar un simbol al inimii, fiind un
îndemn metaforic ca dorinţele noastre
să se împlinească, a arătat el. Etrogul
nu se culege din pom, se aşteaptă să
cadă. Este un fruct rezistent, poate sta
în pom câţiva ani şi este un semn al
eternităţii neamului nostru. Faptul că
sunt unite trei crengi simbolizează ideea
comunităţii, a faptului că oamenii sunt
alături unul de celălalt şi că orice ai face,

indiferent de credinţa acestora, de
culoarea lor politică sau naţionalitate.
Primele cuvinte de bun-venit au fost
adresate oaspeţilor de către directorul
Cancelariei Rabinice Eduard Kupferberg, care a prezentat Sinagoga Mare,
cea mai veche sinagogă bucureşteană
în care se mai oficiază azi servicii divine,
construită în 1846-1847.
Rabinul Rafael Shaffer a amintit că
portul kipei, care este de dată relativ
recentă faţă de istoria de 5775 de ani
poporului evreu, se explică prin faptul
că, atunci când are kipa pe cap, evreul
simte că nu el este „vârful lumii” şi că
Dumnezeu se găseşte deasupra sa. Sinagoga, a mai explicat rabinul, nu este

eşti bine primit.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, a vorbit de asemenea despre
sărbătoarea cu prilejul căreia cinstim
istoria noastră, viaţa şi faptele fraţilor
noştri care au ieşit din robia egipteană,
precum şi datinile noastre. A urmat binecuvântarea vinului, însoţită de melodiile
adecvate, interpretate cu mare artă, ca
de obicei, de prim-cantorul Iosif Adler şi
de corul C.E.B. care i-a încântat pe cei
prezenţi cu cântece pe parcursul serii.
A fost o masă nu numai bogată, dar
şi foarte gustoasă, cu feluri preparate
şi servite ca la marile restaurante iar
vinurile au fost gustate cu plăcere. La
sfârşitul mesei, ec. Attilla Gulyas, directorul DASM şi vicepreşedinte al C.E.B.,
a mulţumit tuturor celor care s-au ocupat
de organizarea acestui eveniment: Peri
Blănaru, Mona Bejan, Adrian Gueron,
întregii echipe de la JCC, Irinei Hârlăuanu şi Victoriei Demayo, lui Jean Bercu
şi echipei administrative care au ridicat
suca, Soficăi Onofrei, menţionată şi
de rabinul Shaffer pentru felul în care
reuşeşte să prepare hrana caşer, ca
şi bucătarului şef Gabriel Boroghină
şi întregii echipe a Complexului Băluş.
Corul Hazamir, condus în prima seară
de Sucot de Sami Daihos, iar apoi de
Bogdan Lifşin, a primit şi el mulţumirile
conducerii C.E.B. Participanţii la această masă din prima seară de Sucot au
plecat mulţumiţi şi cu sufletul împăcat.
DAN DRUŢĂ
EVA GALAMBOS

în primul rând o casă de rugăciune, ci
una de întâlnire. „Când un om se roagă
singur, el este ca o lumânare, când se
roagă împreună cu alţii, devine un foc
puternic”, a spus rabinul Shaffer, care a
arătat că, dintre sărbătorile de toamnă,
Iom Kipur este o zi de post, de rugăciune şi autoanaliză, dar nu este una
tristă, deoarece la capătul său omul
iese cu o conştiinţă curată. E bine, a
accentuat rabinul Shaffer, ca măcar de
Roş Haşana şi de Iom Kipur, omul să
fie sincer cu sine însuşi şi să îşi recunoască greşelile, pentru care să ceară
iertare cu sinceritate, pentru a dobândi
clemenţa divină.
Sucot, a precizat E. Kupferberg,
este denumită şi „sărbătoarea bucuriei
noastre”, Sunt prescrise trei comandamente (miţvot): oamenii să locuiască şi
să mănânce în Suca, să pună laolaltă
fructul de etrog şi ramurile de lulav, de
mirt şi de salcie şi să se bucure de-a
lungul sărbătorii.
Dr. Aurel Vainer, preşedintele
F.C.E.R. şi deputat, şi-a invitat oaspeţii
la masă şi a remarcat prezenţa muftiului Murat Yusuf, care a venit special
de la Constanţa pentru a lua parte la
masa de Sucot. Preşedintele F.C.E.R.
a subliniat că în anul precedent, 5774,
evreii din România au trebuit să îşi
manifeste solidaritatea cu Statul Israel,
dar şi devotamentul faţă de România.
„Această masă, la care suntem împreună mozaici, creştini şi musulmani,
oameni politici şi de afaceri, oameni de
cultură şi membri ai corpului diplomatic,
membri ai Guvernului şi Parlamentului,
arată că evreii sunt deschişi faţă de cei
în mijlocul cărora trăiesc şi consideră că
o bună cunoaştere reciprocă poate aduce apreciere, colaborare şi solidaritate.”
Alături de preşedintele Vainer, la
eveniment s-au aflat ceilalţi membri ai
conducerii executive a F.C.E.R.,vicepre
şedintele Paul Schwartz şi secretarul
general Albert Kupferberg.

Masa de Sucot,
sub semnul solidarităţii
inter-religioase
Ca şi în alţi ani, F.C.E.R. a invitat,
la o masă specială de Sucot, prieteni
apropiaţi ai comunităţii evreieşti din România din rândul politicienilor, corpului
diplomatic, clerului, mediului de afaceri.

Kipa ne aminteşte
că mai este cineva
deasupra noastră
Dacă în prima zi de Sucot au stat la
aceeaşi masă membrii comunităţii evreieşti din Bucureşti şi din alte localităţi,
la o a doua masă de Sucot, F.C.E.R. a
făcut încă o dată dovadă de deschidere
faţă de societatea românească şi şi-a
invitat prietenii la o seară tradiţională,

Nici o intervenţie fără
cuvântul „solidaritate”
„Sunt încântat să fiu în Suca, alături
de ceilalţi membri ai familiei evreieşti din
Bucureşti şi din România”, a spus ambasadorul Israelului în România, Dan BenEliezer, care a subliniat că „în conştiinţa
fiecărei generaţii se păstrează amintirea
privaţiunilor îndurate de strămoşii noştri,
(Continuare în pag. 23)
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C o m u n i tAT i
R o ş H a ş a n a 57 7 5 l a …

Bacău

Şi a venit şi seara atât
de aşteptată, Erev Roş
Haşana 5775. A avut loc
slujba de Minha şi apoi cea de Maariv,
la Sinagoga Rosen din Bacău, urmate
de o masă festivă la restaurantul ritual al
comunităţii. Sala împodobită cu pasiune
şi talent de soţii Apreutesei a fost plină.
Aproape toţi enoriaşii au ţinut să fie împreună, tineri şi vârstnici deopotrivă.
Cuvântul de salut şi primele urări de
An Nou bun, însoţite şi de o scurtă trecere
în revistă a principalelor probleme şi perspective ale Comunităţii, au fost rostite de
preşedintele acesteia, ing. Butnaru Izu.
Oficiantul de cult ing. Brif Hainrich a
explicat în câteva cuvinte semnificaţia
Anului Nou evreiesc. El a amintit că în calendarul iudaic există alte trei feluri de An
Nou, însă anul nou calendaristic este cel
din data de 1 Tişrei pentru Roş Haşana.
A menţionat şi faptul că s-a intrat în cele
10 zile de căinţă (Aţeret Iemei Teşuva),
perioadă care se încheie la Iom Kipur,
atunci când ni se pecetluieşte sentinţa
dată de divinitate la Roş Haşana.
S-au servit preparate tradiţionale
evreieşti de Iom Tov, cu nelipsita supă
de carne de vită, pregătite cu migală şi
pricepere de Mariana Dudău, Clara Bălan
şi Anişoara Cata.
Corul Talmud Tora, condus de Mariana
Herman, a interpretat câteva melodii tradiţionale evreieşti, care au animat şi mai
mult atmosfera sărbătorească.
Ing. BRIF HAINRICH
oficiant de cult

Iaşi

Roş Haşana, ziua cântării
din şofar, a fost descrisă astfel de marele Maimonide: ”Totul depinde
de cât de mult merită omul ca să-i fie
iertate păcatele care apasă asupra lui.
Este de dorit să fie înmulţite faptele bune
şi rugăciunile mai înainte să vină Ziua Pocăinţei, marea zi a socotelii. Cei pe care
Dumnezeu îi consideră demni de merite
vor fi înscrişi în Cartea Vieţii”.
La sederul de Roş Haşana, organizat
de J.C.C. şi de Centrul de zi „Yachad”,
preşedintele Comunităţii Evreilor din
Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, a urat numeroşilor participanţi şi tuturor membrilor
comunităţii un an bun, cu sănătate, pace,

realizări şi bucurii.
Rabinul Şlomo Tobias a spus în cuvântul său: „Trebuie să-i mulţumim lui
Dumnezeu pentru trecut şi să ne rugăm
pentru un viitor mai luminos” şi a transmis
tuturor evreilor urarea: „Fie ca pacea să
se reverse asupra întregului popor evreu,
asupra Statului Israel şi asupra Ierusalimului!”. Rabinul a menţionat că: „Pacea
este binecuvântarea în care intră toate
celelalte binecuvântări.”
Masa de seder, bogată în preparate
culinare tradiţionale evreieşti, a debutat
cu „mere şi miere”, simbol al dorinţei de
a avea un an nou dulce şi bun.
Primele zece zile din Noul An Evreiesc, „Zilele penitenţei”, zile de intensă
trăire religioasă şi sufletească, se încheie
cu Iom Kipur. Cunoscută şi sub denumirea de „Ziua Ispăşirii”, cea mai importantă
sărbătoare a evreilor este deosebit de
sobră şi austeră. Seara de ajun este celebrată prin solemna rugăciune Kol Nidrei.
În acest an, în seara de ajun, evreii
ieşeni au avut oaspeţi de seamă. Cunoscutul scriitor Norman Manea, împreună cu
soţia şi poetul american Edward Hirsch,
prezenţi la Iaşi la a doua ediţie a Festivalului Internaţional de Literatură şi Traduceri (F.I.L.I.T.), au participat, la invitaţia
preşedintelui Comunităţii, la rugăciunea
din Sinagoga ieşeană.
După terminarea zilei de post şi de
căinţă, în care au implorat înscrierea în
Cartea Vieţii, membrii comunităţii au luat
parte la masa de încheiere a postului ,
ofostăn, savurând din gustoasele mâncăruri preparate de colectivul restaurantului
ritual din Iaşi.
Mesenii au ascultat şi urarea preşedintelui C.E. Iaşi: „Să fiţi înscrişi în Cartea
Vieţii cu cele bune ce aţi înfăptuit şi să fiţi
uitaţi de cele rele. Să aveţi un An Nou bun
şi fericit!”. (MARTHA EŞANU)

Tulcea

În ziua de 25 septembrie 2014, în colaborare
cu preşedintele Comunităţii Evreilor din
Constanţa, Sorin Lucian Ionescu, am
organizat la Templul Israelit prima zi a
noului an 5775. Oaspeţii din Constanţa,
în număr de 14, s-au întâlnit cu membrii
comunităţii noastre, au vizitat Muzeul de
istorie a evreilor din Tulcea, deschis în
interiorul Templului, au
ascultat mesajul preşedintelui F.C.E.R. dr. Aurel Vainer, transmis cu
ocazia Noului An 5775.
Preşedintele Co munităţii Evreilor din
Constanţa, Sorin Lucian Ionescu, a rostit o
scurtă alocuţiune şi a
mulţumit pentru invitaţia
de a sărbători împreună
anul nou. Am stabilit
legături de prietenie şi
respect între cele două
comunităţi.
Ing. FAIMBLAT
SOLOMON
preşedinte

S u c o t 57 7 5 l a B a c ă u

Prima zi a sărbătorii de Sucot a fost
aşteptată, şi de data aceasta, cu emoţii
şi nerăbdare de enoriaşii Comunităţii
noastre.
Preşedintele ing. Izu Butnaru a ţinut să
adreseze celor prezenţi tradiţionalul Hag
Sameah (A ghit Iom Tov) şi urările sale
de sănătate şi prosperitate.
Oficiantul de cult a subliniat aspectele
specifice ale sărbătorii de Sucot, comparativ cu celelalte două sărbători de pelerinaj, faptul că ridicarea şi folosirea cortului
de Sucot se face în amintirea celor 40 de
ani de rătăcire prin deşert. El a prezentat,
a binecuvântat şi a scuturat lulav-ul (Arba
minim). Scuturarea lulav-ului se face în
toate direcţiile, semnificând omniprezenţa

lui Dumnezeu şi faptul că noi toţi ne aflăm,
permanent, sub puterea Sa.
A fost citat, referitor la Arba minim, rabinul Rafael Shaffer, care a arătat că cele
patru plante (palmier, chitra, mirt şi salcie)
nu reprezintă mai nimic separate, însă,
împreună, simbolizează forţa comunităţii.
Oficiantul a arătat că Sucot este şi sărbătoarea recoltei şi timpul bucuriei noastre.
Participanţii la gustarea din cort au
apreciat atât munca celor care au construit şi împodobit cortul, cât şi efortul celor
care s-au ocupat de preparatele oferite şi
s-au arătat foarte dornici să mai participe
la astfel de momente din viaţa comunităţii.
(B.H.)

„Săptămâna vârstnicului” –
grijă permanentă faţă de seniori
Bucureşti

„Sunteţi
un exemplu şi
meritaţi să fiţi sărbătoriţi odată cu cele mai
importante sărbători ale iudaismului”, s-a
adresat participanţilor la încheierea Săptămânii Vârstnicului, directorul DASM şi
vicepreşedintele C.E.B., ec. Attila Gulyas.
Totodată, a mulţumit organizatorilor, angajaţi şi voluntari de la Căminul „Rosen”,
pentru spectacolul de la cămin, în care
actori au fost unii rezidenţi. Săptămâna
a fost un moment, grija faţă de seniorii
noştri – o permanenţă. Remarcă valabilă şi pentru „energiile extraordinare” ale
JCC. Un discurs deloc festivist: „Dacă nu
merge ceva, spuneţi! Ne vom strădui să
îndreptăm lucrurile”. A fost o „săptămână
specială, în care JCC s-a mobilizat să vă
facă din fiecare zi o bucurie: evenimente
culturale, gastronomice, de socializare.
Chiar în această zi, au loc, simultan,
câteva manifestări”, a observat directorul JCC – Bucureşti, Adi Gueron. „Am
fost împreună în această Săptămână,
dar fiecare sfârşit e şi un început. Să
fim împreună în continuare”. „A devenit
tradiţie ca, la începutul lui octombrie să
sărbătorim Ziua Mondială a Vârstnicului,
(iniţiată de ONU în 1990), cu sprijinul
C.E.B., DASM, F.C.E.R. şi Joint”, a mul-

ţumit coordonatoarea programelor JCC
pentru seniori, Sanda Wolf, colaboratorilor DASM, echipei de la Clubul Generaţiei
de Aur, susţinătoare a spectacolului, lui
Iancu Ţucărman, descoperitor de tinere
talente muzicale, precum Sânziana Dobrovicescu, Teodora Ţepeş. Terapeutul
social de la Căminul „Rosen”, Ilie Zan, a
elogiat spiritul evreiesc. Un detaliu: la Copăceni Mănăştur, satul lui natal, trăieşte
un singur evreu. De Pesah a primit tot ce
avea nevoie ca să respecte tradiţia. (I.D.)

Oradea

Două evenimente au marcat la Oradea Ziua Vârstnicului: o
ieşire non-formală la una dintre faimoasele cofetării ale oraşului,
cunoscută pentru tradiţia sa culinară, şi o excursie, în compania comunităţii timişorene,
la Gyula. Ambele manifestări au constituit momente de relaxare şi bună-dispoziţie
pentru participanţi.

Timişoara

Ziua Vârstnicului a fost celebrată de aproape 40 de
participanţi aparţinând „vârstei de aur”
printr-o ieşire în apropiata şi eleganta
staţiune maghiară Gyula. Echipaţi ca de
excursie, ei s-au îndreptat spre acest oraş
aflat în proximitatea graniţei cu România,
în care se află unul dintre cele mai mari
centre SPA din regiune. Dacă unii au
optat pentru vizitarea cetăţii, ceilalţi s-au
bucurat de vremea frumoasă care le-a
dat ocazia să viziteze centrul cochet, plin
de cofetării şi mici magazine de calitate.

Iaşi

Ziua Vârstnicului există în calendarul aniversar
internaţional şi în tot mai multe ţări se
organizează, cu această ocazie, diverse
manifestări de cinstire a celor ce-au adunat experienţa multor ani de viaţă dar şi
mulţi, mulţi „ghiocei” la tâmple.
F.C.E.R., prin D.A.S.M., organizează
de câţiva ani în comunităţile din toată
ţara o întreagă Săptămână a Vârstnicilor,
în care sunt sărbătoriţi cei pe care de
obicei îi definim generic ca făcând parte
din „generaţia de aur” datorită „caratelor”
strânse în buchetul anilor lor de viaţă şi
a excelenţei profesionale acumulate în

decursul timpului.
Festivitatea de deschidere a Săptămânii Vârstnicilor a coincis cu împlinirea a 12
ani de la fondarea Clubului generaţiei de
aur din cadrul comunităţii ieşene, predecesorul actualului Centru de zi „Yachad”.
Între 1 şi 5 octombrie 2014 a avut loc
la Iaşi Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere (F.I.L.I.T.), la care au
participat şi seniorii de la „Yachad”. Dintre
acestea menţionez dezbaterea despre
viaţa, opera şi moartea poetului Benjamin Fundoianu- Fondane. Organizată de
Institutul Francez în ziua de 3 octombrie,
zi în care, în urmă cu 70 de ani, poetul
era exterminat în camerele de gazare
de la Auschwitz-Birkenau, dezbaterea a
fost moderată de prof. Mircea Martin şi
i-a avut ca invitaţi pe cunoscutul scriitor
Norman Manea şi pe cercetătorul Remus
Zăstroiu, unul dintre primii cercetători din
România care, împreună cu regretatul
Leon Volovici (z.l.), a studiat opera lui B.
Fundoianu.
La Muzeul „Vasile Pogor”, clădire unde
în trecut aveau loc şedinţele Societăţii
Junimea, conduse de Titu Maiorescu şi
Iacob Negruzzi, a fost vizitată o expoziţie
de gravuri originale semnate de Rembrandt. (M.E.)

Manifestare ecumenică
la Sinagoga din Satu Mare

La balconul Sinagogii Mari din Satu
Mare a avut loc un eveniment de excepţie
care marchează un moment de deschidere culturală şi religioasă, au relatat cotidianele sătmărene „Informaţia Zilei” şi „Friss
Ujsag”. Este vorba de expoziţia „Calea
Crucii” a artistei Cristina Sabău Trifu. Ea

Sibiu - Cluj

a prezentat publicului cele 14 opriri din
Calea Crucii. Lucrările sunt realizate pe
o sticlă specială, cu o cromatică rafinată,
cele două elemente conferind picturilor o
plasticitate deosebită. Iată că, scrie „Informaţia Zilei”, sinagoga devine un spaţiu al
culturii, fără încordări confesionale.

„Muzica suprimată”

În zilele de 16 şi 18 octombrie a.c., la
Sibiu şi la Cluj s-au desfăşurat concerte
din ciclul „Muzica suprimată“. Este vorba
despre creaţii muzicale compuse de
autori evrei în aşa zisul lagăr-model de
la Terezin, piese pe care unii dintre ei nu
le-au auzit niciodată, deoarece au fost
duşi de la Terezin şi gazaţi la Auschwitz.

Astfel, atât la Cluj, cât şi la Sibiu, a fost
prezentată opera scrisă pentru teatrul de
păpuşi „Împăratul din Atlantis” sau „Refuzul morţii” de Viktor Ullmann, asasinat în
urmă cu 70 de ani, la 16 octombrie 1944.
Au fost prezentate şi alte opere ale compozitorului. Mai pe larg despre acest eveniment muzical în numărul viitor. (E.G.)
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SESIUNEA COMEMORATIVĂ

„Niciodată, nicăieri să nu repetăm asemenea greşeli”

„Rolul acestei comemorări nu este numai de a aduce un omagiu memoriei celor
care au pierit în acea imensă tragedie, ci
şi de a împărtăşi cunoştinţe referitoare la
Holocaustul din România oamenilor, în
special celor tineri, ca să înţeleagă, să
conştientizeze cauzele acestui fenomen
unic în istorie, dar şi consecinţele sale
tragice, astfel încât niciodată, nicăieri să
nu repetăm asemenea greşeli”. Aceste
cuvinte, rostite de preşedintele Camerei
Deputaţilor, Valeriu Zgonea, în deschiderea „Sesiunii comemorative a victimelor
Holocaustului” în România, organizată
sub înaltul său patronaj la Palatul Parlamentului, Sala „Nicolae Titulescu”, au
sintetizat esenţa discursurilor: • asumarea
adevărului istoric; • corelarea lui cu nevoia
de a acţiona pentru stoparea fenomenului
extremist în creştere în Europa şi în lume;
• elementul educaţional – mijloc esenţial
de transmitere a istoriei Holocaustului şi
de schimbare a mentalităţilor, pentru ca
trecutul înaintaşilor să nu devină viitorul
generaţiilor următoare. A fost păstrat un
moment de reculegere.
Preşedintele Camerei Deputaţilor a
punctat istoricul dramei: „[…] 9 octombrie
1941. Atunci a început deportarea forţată
a evreilor din Bucovina şi Basarabia. Mii
de evrei şi romi au fost deportaţi zilnic
în Transnistria, inclusiv, bătrâni, bolnavi,
femei, copii. Numărul lor se ridică la peste 150 000. […] Acestora li se adaugă
evreii din Transilvania de Nord. După cum
ştiţi, în 1944, sub controlul autorităţilor
maghiare, ei au fost trimişi în lagărul de
exterminare de la Auschwitz. Îmi exprim
întreaga compasiune faţă de toţi cei care
au avut de suferit din cauza regimului de
teroare instaurat în perioada celui de-al
doilea război mondial”. În acelaşi timp, se
cuvine să amintim eroismul şi sacrificiul
celor care, după puterile lor, prin curaj,
solidaritate, credinţă creştinească, au
contribuit la salvarea vieţilor multor evrei
supuşi prigoanei […] Unul dintre ei a fost
Traian Popovici, primar al Cernăuţiului,
descendent al unei familii de preoţi creştini ai Bisericii Ortodoxe Române. El a
salvat de la moarte 20 000 de evrei din
Cernăuţi. Când au început deportările, primarul a făcut o listă cu evrei indispensabili
bunului mers al oraşului. […] Daţi-mi voie
să vă mai amintesc un episod. A existat un
plan de deportare a 1000 de evrei, zilnic,
pe traseul Bucureşti – Aiud – Suceava –
Cernăuţi – Lublin. Timp de nouă luni de
zile, conducerea Căilor Ferate Române a
tergiversat parafarea planului concret de

deportare, salvând mii de vieţi omeneşti.
În acele luni, urmau să fie deportaţi în
Polonia peste 200 000 de evrei regăţeni.
[…] De asemenea, copiii noştri trebuie
să înveţe, să ştie că aportul cultural al
evreilor români la dezvoltarea acestei
naţiuni, a acestei ţări este parte integrantă
a istoriei României, a patrimoniului nostru
cultural. […] Eu remarc activitatea deosebită a Institutului Naţional de Studiere
a Istoriei Holocaustului în România «Elie
Wiesel» (INSHR – EW), coordonată de
prof. univ. dr. Alexandru Florian, atât sub
aspectul dezvoltării de programe, cât
şi al susţinerii cercetării în domeniu. La
nivel parlamentar, nu ezit niciodată să
recunosc şi să apreciez în mod deosebit
cooperarea între Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România (F.C.E.R.), condusă de preşedintele ei, deputatul dr. Aurel
Vainer, şi Parlament, bogata activitate
a acestei organizaţii în sânul şi pentru
comunitatea evreiască, ataşamentul faţă
de valorile europene şi respectul faţă de
drepturile omului. […] Suntem, la ora actuală, unul dintre puţinele state europene
şi din lumea democratică care nu au discursuri cu caracter xenofob şi antisemit în
Parlament. […] Nu avem evenimente în
contradicţie cu democraţia, evenimente
condamnate şi de Parlamentul european,
cum s-au întâmplat în Franţa, Belgia, Germania. România şi-a anunţat disponibilitatea de a prelua preşedinţia organizaţiei
International Holocaust Rememberance
Alliance (IHRA) în anul 2016. Este încă
un pas important care subliniază angajamentul nostru pe calea asumării trecutului. Obiectivul României este acela de a
deveni un model regional de promovare
a educaţiei în domeniul Holocaustului şi
de combatere a antisemitismului”.

„O civilizaţie a păcii
nu se poate ridica
decât printr-o condamnare
a urii rasiale”
A fost ideea centrală din discursul
ministrului Afacerilor Externe, Titus Corlăţean.
Mesajul preşedintelui României, Traian Băsescu (pe care îl redăm integral
alăturat), citit de consilierul de stat Dorel
Onaca, a fost o „expresie a celei mai
depline reverenţe în faţa suferinţelor şi
asasinării în masă a milioane de oameni
nevinovaţi”, a reconfirmat nevoia de „a
revizui faptele care ne-au făcut părtaşi la

tragedia Holocaustului”, ale cărei „reverberaţii se fac încă prezente într-o Europă
care se resimte de consecinţele dezastrelor celui de-al doilea război mondial”.

„Pasivitatea poate avea
efecte sociale dramatice”
Lectura mesajului E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în România,
citit la Memorial de însărcinatul cu afaceri
al Ambasadei Israelului la Bucureşti,
Shelly Hagler Livne, a fost reluată şi la
Parlament. Evgheni Egorov, consilier
al Ambasadei Federaţiei Ruse, a citit
mesajul de la Memorial al E.S. Oleg S.
Malginov, ambasadorul Federaţiei Ruse
în România.
În mesaj a fost accentuat faptul că
deportarea a fost „planificată dinainte şi în
toate detaliile de către regimul pro-fascist
al lui Ion Antonescu. Numai conform datelor administraţiei Bucovinei, Basarabiei şi
Transnistriei, au fost executaţi 270 000 de
oameni. Mii şi mii de oameni au murit din
cauza foamei, frigului, bolilor, feluritelor
privaţiuni. […] Cu toate acestea, s-au
găsit oameni curajoşi, gata să-şi rişte
viaţa pentru a-i salva pe cei inocenţi”.
Au fost amintiţi cei 60 de Drepţi între
Popoare români. […] Referindu-se la
prezent, s-a arătat faptul că „ne regăsim
în faţa unei ameninţări pe scară largă a
naţionalismului radical şi a extremismului
politic. Nu din întâmplare, astăzi, în unele
ţări […], simbolurile clasice fasciste devin
aproape simboluri de stat […]. Dacă,
astăzi, nu acţionăm, riscăm să cădem în
capcana neînţelegerii dintre naţiuni […]”.
A fost exprimată speranţa cooperării cu
autorităţile române pentru „combaterea
extremismului politic radical”.
Matthew Werner, adjunct al însărcinatului cu afaceri al Ambasadei SUA în
România, a evidenţiat faptul că „Ambasada SUA, împreună cu Institutul Wiesel,
Muzeul Memorial al Holocaustului din
SUA şi Ministerul român al Educaţiei au
colaborat la dezvoltarea unui program
educaţional de instruire pentru profesori:
cum să predea elevilor istoria Holocaustului. Suntem mândri că programul continuă
şi în prezent […]”. „Chiar după Holocaust,
multe familii evreieşti au avut din nou de
suferit din cauza naţionalizărilor în perioada comunistă”, a precizat vorbitorul,
considerând că e nevoie ca România să
facă dreptate celor ale căror proprietăţi
au fost confiscate, restituindu-le „bene-

Mesajul Preşedintelui României TRAIAN BĂSESCU

adresat cu prilejul Zilei de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România
9 octombrie 2014
Data de 9 octombrie a devenit un moment de referinţă în
istoria României, prin Ziua dedicată comemorării victimelor
Holocaustului. Această zi reprezintă, an de an, confirmarea
angajamentului nostru de a omagia memoria celor care au
îndurat persecuţiile şi crimele comise în numele unei ideologii
totalitare, fiind totodată expresia celei mai depline reverenţe faţă
de suferinţa umană, concretizată în exilul şi moartea a milioane de oameni nevinovaţi. Este un moment de adâncă emoţie,
născută din amintirea tragediei Holocaustului şi, mai ales, din
reflecţia pe care aceasta ne-o prilejuieşte, îndemnându-ne să
rămânem lucizi şi să sancţionăm atitudinile şi acţiunile care,
din păcate, continuă să ameninţe stabilitatea şi pacea obţinute
prin sacrificii enorme.
Comemorarea victimelor Holocaustului din România implică
o revizitare necesară a momentelor şi a deciziilor politice care
ne-au făcut părtaşi la drama Holocaustului, o tragedie umană
fără precedent ale cărei reverberaţii se fac încă simţite într-o
Europă care, după evaluarea consecinţelor dezastruoase
ale celui de-al doilea Război Mondial, şi-a luat angajamentul
de a nu mai permite niciodată persecutarea unor oameni din
considerente etnice, rasiale, culturale sau confesionale. Astăzi
suntem o ţară membră a Uniunii Europene şi, prin urmare, suntem datori să ne amintim că răspunderea pentru condamnarea
Holocaustului şi a celor care se revendică în continuare de la
o mentalitate influenţată de ură, xenofobie şi antisemitism, ne
revine în egală măsură, atât instituţiilor statului român cât şi
fiecăruia dintre noi. Este timpul să medităm la faptul că ne-am
născut cu o dublă vocaţie, de cetăţeni şi de oameni sensibili la

suferinţa semenilor, la nevoile reale ale celor care au nevoie de
înţelegerea şi solidaritatea noastră.
În calitate de Preşedinte al României, problematica Holocaustului a reprezentat o prioritate a mandatelor mele. Libertatea
recâştigată după căderea comunismului ne-a oferit posibilitatea
de a ne afirma identitatea spirituală, culturală şi etnică, într-o
lume care asumă drept principii legitimante pluralismul şi respectul pentru alteritate. A trebuit să reînvăţăm arta convieţuirii, în
spiritul cunoaşterii şi al preţuirii reciproce. Totodată, a trebuit să
acceptăm că suntem răspunzători faţă de cei pe care istoria i-a
nedreptăţit, recurgând la arma discriminării şi a crimei în masă.
Am înţeles, în calitate de Preşedinte, faptul că am o datorie
de onoare şi de conştiinţă să condamn, alături de comunism,
Holocaustul în care au pierit milioane de oameni nevinovaţi,
aparţinând comunităţilor evreieşti şi rome.
În ultimii zece ani, România a realizat lucruri esenţiale în
ceea ce priveşte conştientizarea tragediei Holocaustului, atât
la nivelul legislaţiei şi al instituţiilor statului, în educaţie, dar
mai ales în planul societăţii, al mentalităţilor. În ianuarie 2014,
am confirmat, prin semnarea unei Declaraţii la Memorialul Yad
Vashem de la Ierusalim, angajamentul României de a continua
să sprijine eforturile instituţiilor care încearcă să sporească
nivelul de conştientizare a tragediei Holocaustului şi să semnaleze pericolul acţiunilor extremiste şi xenofobe, în Europa şi
în întreaga lume.
Îmi amintesc cu adâncă emoţie faptul că una dintre primele
mele vizite externe, în calitate de Preşedinte, a fost la Cracovia,
cu prilejul comemorării a 60 de ani de la eliberarea prizonierilor
din lagărul de la Auschwitz - Birkenau. (Continuare în pag. 18)

ficiarilor care le-au reclamat, urmaşilor
lor, comunităţii evreieşti în întregul ei”.
„Continuăm să ne confruntăm cu fanatismul şi ura sub toate formele, în special cu
antisemitismul, ceea ce ne îndreptăţeşte
să condamnăm orice încercare de negare
a Holocaustului. […]”.
Preşedintele IHRA, Sir Andrew Burns,
a realizat un succint istoric al acţiunilor
Alianţei Internaţionale pentru Rememorarea Holocaustului de la înfiinţare – 1998,
la Forumul Internaţional pentru educaţia,
rememorarea şi cercetarea Holocaustului de la Stockholm – până în prezent,
subliniind că „progresul tehnologic nu
garantează progresul etic”. „Împreună
putem susţine adevărul Holocaustului împotriva celor care-l neagă”. Vorbitorul şi-a
exprimat încrederea că preşedinţia România la IHRA, din 2016, va reprezenta
un excelent prilej pentru Guvernul român
şi experţii noştri naţionali să întărească
progresele obţinute” pentru ca IHRA să
joace un rol mai mare pe scena politică
internaţională.
„Despre Holocaust este greu să
găseşti ceva mai sugestiv, cred, decât
reculegerea dureroasă şi privirea atentă
spre ceea ce urmează, deopotrivă”, a
definit semnificaţia acestei Zile ministrul
delegat pentru Învăţământ Superior,
Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu. „În absenţa
Binelui, domină întunericul; pasivitatea
şi lipsa de iniţiativă într-o societate poate
avea efecte dramatice asupra acesteia.
Istoria ne-a oferit de multe ori această
lecţie. […] Memoria Holocaustului este un
îndemn că există totdeauna speranţă şi
că noi suntem cei care, în ultimă instanţă, trebuie să luptăm pentru ca valorile
noastre să fie ridicate la rang de adevăr”. Vorbitorul şi-a exprimat încrederea
că, împreună, instituţiile având acelaşi
obiectiv – Ministerul Educaţiei, Guvernul,
F.C.E.R., INSHR – „vor putea construi un
altfel de viitor” prin educarea tinerei generaţii în spiritul valorilor sus-menţionate.
„Începând din 2004, s-au realizat anual
comemorări ale victimelor Holocaustului
din România şi sunt sigur că acest eveniment nu reprezintă doar o recunoaştere
şi o evocare a acelor momente […], ci şi
o modalitate de unire a eforturilor pentru
combaterea efectelor lor”, a declarat, în
numele Comisiei pentru Afaceri Europene
din Camera Deputaţilor, Dorel Onaca.
„Abordarea istoriei Holocaustului a fost
evitată în timpul regimului comunist,
ca şi la începutul anilor ’90. […] Nu în
puţine cazuri a avut loc şi un transfer
de responsabilităţi. […] Amintirea Holocaustului nu trebuie să fie un demers
pentru o singură zi”, ci o modalitate de
a „ne construi pentru noi înşine un viitor”
lipsit de ură. D. Onaca a exemplificat, cu
date şi fapte, aplicarea legislaţiei rasiale
din anii prigoanei antievreieşti în oraşe şi
sate ale judeţului Vrancea.

„Păstrarea memoriei
Holocaustului –
nu doar expozeu,
ci acţiune”
În numele F.C.E.R., deputat dr. Aurel
Vainer a mulţumit celor care au rostit
cuvântări la Memorial, antevorbitorilor şi
participanţilor la această sesiune, preşedintelui Camerei Deputaţilor, Valeriu
Zgonea, salutând participanţii cu semnificativul şi atât de actualul salut tradiţional
evreiesc Şalom – Pace. „Suntem principalii moştenitori ai sutelor de mii de evrei
care au trăit în România şi au suferit atât
de mult în timpul Holocaustului […] Noi,
Federaţia, păstrăm memoria Holocaustului şi, mai mult, încercăm să punem în
lumină contribuţiile multiple, majore ale
evreilor români pentru dezvoltarea României, de-a lungul timpului”. În primul rând,
vorbitorul a prezentat volumul „Mărturii şi
imagini despre Holocaustul din România”,
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A VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA
cuprinzând cuvântări ţinute de şefi ai
statului, prim-miniştri, miniştri, deputaţi pe
tema Holocaustului din România. În al doilea rând – volumul abia ieşit de sub tipar,
„Contribuţia etniei iudaice la dezvoltarea
României”. „Sunt dovezi că în România
de astăzi putem vorbi deschis şi despre
Holocaust şi despre evrei. N-avem nici o
teamă să ne punem în valoare contribuţiile. Nu vreau să credeţi că mă laud, dar
suntem o etnie bravă în strădaniile ei de
a prezerva moştenirea înaintaşilor în plan
cultural, cultual – sinagogi, cimitire – din
România. În ce priveşte acest obiectiv, ne
aflăm într-un proces continuu de refacere
şi reinaugurare. […] Dar, în afară de acest
lucru, nu pot, nu vreau şi nu am voie să nu
constat că, în România, apar – dacă nu
manifestări antisemite stradale, incidente
sau alte acţiuni de acest fel – anumite cărţi
care trebuie să ne dea mult de gândit. De
pildă, se găseşte o carte scrisă de Vasile I.
Zărnescu, „Holocaustul – gogoriţa diavolului”. Dr. Aurel Vainer a citat un fragment
edificator de pe coperta a doua a cărţii.
„Ţinând seama de răspunderea care
ne revine, vom face o plângere penală
pentru încălcarea legii de interzicere a
manifestărilor antisemite, pentru combaterea propagandei de acest gen”. Nu este
singura carte, a subliniat domnia sa, argumentându-şi aserţiunea cu o altă apariţie
editorială de aceeaşi factură, „Veşnica
mea pomenire” de Radu Iftimovici. „Şi, în
antiteză, spun eu, am venit noi cu această
cărticică. Sunt intervenţii la o reuniune în
cadrul Proiectului «Podurile Toleranţei».
Dintre autori, cel puţin 80% sunt neevrei.
Acad. Ionel Haiduc, fost preşedinte al
Academiei Române, ne-a informat că,
de-a lungul istoriei României, 50 de evrei au
fost/ sunt membri ai
Academiei. Citind-o,
veţi vedea câte lucruri
meritorii s-au prezentat
despre evrei afirmaţi în
medicină, economie
ş.a. Este o intervenţie
foarte frumoasă a academicianului Eugen
Simion despre Tudor
Vianu – care era evreu
–, citat ca model de
comportament moral.
[…] Pe copertă e scris:
«Mulţumesc colegilor
medici evrei pentru
devotamentul şi rezistenţa de a rămâne în
România pentru a ajuta
acest popor». Semnează prof. univ. dr.
Mircea Beuran. […] Noi avem cea mai
mare consideraţie, cel mai mult respect
pentru autorităţile române care ne ajută
să trăim într-o lume demnă, ca oameni
demni, ca oameni activi ş.a.m.d. În acelaşi
timp, trebuie să remarc că România este
una dintre primele ţări cu o legislaţie care
condamnă Holocaustul, manifestările
negaţioniste, antisemitismul şi xenofobia.
Din păcate, iarăşi trebuie s-o spun, nu
se prea aplică această Lege 107. Legea
are câteva puncte slabe şi încercăm s-o
îndreptăm printr-un nou proiect de modificare, prin introducerea unor precizări
care să facă cu adevărat posibilă sancţionarea celor care nu o respectă. […] Eu
fac un apel la colegii mei parlamentari,
la preşedintele Camerei Deputaţilor,
să lucrăm împreună pentru ca această
îmbunătăţire a Legii 107 să devină cât
mai repede realitate”. Referindu-se la
marcarea a 70 de ani de la ghetoizarea
şi deportarea evreilor din Transilvania de
Nord, dr. Aurel Vainer a remarcat că manifestările comemorative au constat, alături
de fixarea de plăci în gările de unde au
plecat trenuri spre lagărele morţii, în marşuri, sădiri de pomi în amintirea copiilor
deportaţi şi ucişi, sesiuni comemorative
ş.a., apreciind buna primire făcută pretutindeni de autorităţi. În judeţul Harghita au
participat prefectul Petres Sándor şi Î.P.S.
Ioan Selejean, Arhiepiscopul Covasnei şi
Harghitei. Înaltul prelat amintit şi-a reafir-

mat compasiunea faţă de marile suferinţe
îndurate de evrei în anii Holocaustului. Dr.
A. Vainer a mulţumit tuturor parlamentarilor din Senat şi Camera Deputaţilor
care au votat în cvasi-unanimitate Legea
de majorare a indemnizaţiilor pentru cei
care au suferit în anii Holocaustului: evrei,
romi şi români etnici refugiaţi în teritoriile
ocupate de Uniunea Sovietică de atunci.
„Aşadar – a spus în încheiere dr. Aurel
Vainer – să facem din păstrarea memoriei
Holocaustului un act de reverenţă istorică
faţă de generaţiile de dinaintea noastră şi
să facem în aşa fel încât să nu fie doar
expozeu, ci o acţiune de recunoaştere a
valorilor pe care poporul evreu le-a promovat întotdeauna şi care, în România,
au dat roade concrete. […] Cred că puţinii
evrei trăind, astăzi, în România suntem o
pildă bună pentru ceea ce înseamnă a fi
cetăţean român conştient, conştiincios,
activ, liber şi, în acelaşi timp, asumându-şi
public evreitatea”.

Nevoia „asanării spaţiului
public” de simboluri
legionare
„[…] Se împlinesc, în această lună,
10 ani de când Camera Deputaţilor a
organizat prima reuniune de comemorare şi de promovare a memoriei victimelor Holocaustului din România. Peste
300 000 de evrei români şi ucraineni, dar
şi romi, şi-au pierdut viaţa, în perioada
1940 – 1944, din responsabilitatea prioritară a guvernului Ion Antonescu”, a precizat directorul general al INSHR-EW, prof.
univ. dr. Alexandru Florian, mulţumind
public preşedintelui
Camerei Deputaţilor,
Valeriu Zgonea, care,
în plină pregătire a
campaniei electorale, a
găsit timp să organizeze această sesiune comemorativă. „În noiembrie se vor împlini 10
ani de la prezentarea
în faţa preşedintelui
de atunci al României
a Raportului final al
Comisiei Wiesel, suportul cognitiv pentru
recunoaşterea oficială
şi asumarea responsabilităţii pentru Holocaustul din România de
către Preşedinţia, Parlamentul şi Guvernul
României”. Institutul,
a reamintit vorbitorul,
se află sub coordonarea Guvernului României, a Cancelariei primului ministru.
„Ca urmare a modului în care multe din
instituţiile centrale au înţeles să-şi asume
concluziile şi recomandările Raportului
final al Comisiei Wiesel, astăzi, extrema
dreaptă politică sau civică, mişcările de
sorginte legionară sau extremist-naţionaliste sunt absente din forul legislativ al
ţării, ele întrunind doar câteva procente
de susţinere din partea electoratului.
Extremismul de dreapta este vehiculat
[…] într-o manieră extrem de violentă şi
agresivă pe spaţiul comunicării virtuale a
internetului”. Referindu-se la proiectele
INSHR – EW, prof. univ. dr. Alexandru
Florian a amintit implicarea în manifestările comemorative legate de împlinirea
a 70 de ani de la deportările „celor 132
000 de evrei din Transilvania de Nord şi
Maramureş, din responsabilitatea guvernului fascist al lui Horthy şi a Germaniei
naziste. Din 132 000, circa 15 000 au
scăpat cu viaţă. INSHR – EW, în parteneriat şi cu toată susţinerea Ministerului
Transporturilor, a fixat plăci pe faţadele
a 19 gări din 11 localităţi din Ardealul de
Nord şi Maramureş, care amintesc de
ororile săvârşite în urmă cu 70 de ani şi,
în acelaşi timp, reprezintă un gest de onorare a victimelor”. Al doilea proiect constă
în iniţiativa Institutului, împreună cu un
grup de parlamentari ai PNL, de rectificare
a Legii 107/ 2006 în scopul penalizării

celor care nu o respectă. Proiectul, aprobat de Senat, aşteaptă votul favorabil al
Camerei Deputaţilor. Vorbitorul a făcut
apel la sprijinirea lui de către deputatul
F.C.E.R. şi de preşedintele Camerei Deputaţilor. Al treilea proiect, în parteneriat
cu Ministerul Public din România, are în
vedere „consolidarea unor practici privind
aplicarea legislaţiei române în materie de
discriminare, combatere a antisemitismului, negarea Holocaustului, asanarea
spaţiului public de cultul criminalilor de
război”. Negaţionistului Vasile Zărnescu,
amintit de dr. Aurel Vainer, INSHR – EW
i-a intentat dosar penal.

„Pentru supravieţuitorii
Holocaustului,
trecutul nu e mort”
Cuvântul rostit de dr. LIVIU BERIS,
președintele AERVH
„În cursul celui de al II-lea război
mondial, pierderile umane înregistrate de
unele națiuni europene, calculate de un
istoric american comparativ cu pierderile
totale, au fost următoarele: 1 din 20 ruși;
1 din 25 germani; 1 din 150 englezi și
italieni; 1 din 250 francezi și 2 din 3 evrei
europeni.
În afara acestor pierderi deosebit de
grele pentru evreii din Europa, în respectiva perioadă, ca popor, am avut parte
de încă o revelație: revelația “răului din
om”, a răului ca realitate, dar mai ales,
ca ascunsă posibilitate, și asta nu numai
la nivel individual, ci și de state. În acea
perioadă au existat două categorii de țări:
țări care-i persecutau și voiau să scape de
evrei; țări care nu voiau să-i primească pe
evrei (vezi Conferința de la Evian).
În anii războiului, s-au încheiat două
milenii de ură antievreiască de toate genurile: păgână, creștină și laică;
superstițioasă și cerebrală; populară și
erudită. Sudate laolaltă, aceste tipuri
de ură au dat în pârg, s-au copt și s-au
năpustit asupra evreilor europeni, lipsiți
de apărare.
Azi, în lumea în care trăim există, din
păcate, și stări de război în care adversarul din timp de pace devine inamic.
Evreii, fără mijloace de apărare, nu au
putut deveni inamici. Ei au devenit vânat.
Ei nu-și mai ispășeau propriile fapte, ci
propria naștere.
Pentru supraviețuitorii Holocaustului,
trecutul nu e mort, nu are cum să fie
mort și, adeseori, nu e nici măcar trecut. Nesancționați de legile în vigoare,
negaționiștii ne confirmă cât de greu e să
prevezi trecutul.
În oceanul de ură și indiferență din
acea perioadă au existat și voci izolate,
ale unor oameni care au reușit să-i salveze pe unii semeni. Aceste voci au salvat
însăși onoarea noțiunii de om, fără a putea
schimba însă situația evreilor.
Amintirile mele sunt, deseori, conver
sații cu cei dispăruți sau chiar cu mine
însumi, cel ce am fost atunci și nu mai
sunt acum. Copil fiind, nu înțelegeam
cum de cuziștii și legionarii au reușit să se
autoconvingă, și apoi să-i convingă și pe
alții, că pentru toate relele din țară sunt de
vină evreii. Dacă evreii vor dispărea, va
dispărea sărăcia, va înceta declinul «naţiei», se va realiza o țară curată, prosperă,
ca «soarele sfânt de pe cer».
Și a urmat Holocaustul. Au fost exter
minați peste 270 000 de evrei în teritoriile
aflate sub administrația guvernului Antonescu. Și dacă războiul nu ar fi luat un alt
curs, lucrurile nu s-ar fi oprit aici.
Totalitarismul de dreapta a fost urmat
de totalitarismul de stânga. Evreii rămași
în viață au dat un vot de blam și acestui
totalitarism, prin plecarea în masă. Ca
urmare a acțiunii combinate a celor două
totalitarisme, visul legionar a fost realizat.
Azi, mai trăiesc în România doar câteva
mii de evrei. Și vă întreb și pe dvs: au
dispărut din România corupția, beția, lăcomia, hoția și toate celelalte rele?
IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 17)
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Politicienii
îşi exprimă
regretul pentru
suferinţele
evreilor în timpul
Holocaustului
Premierul
VICTOR PONTA (extrase)
„Peste 70 de ani ne despart de momentul când autorităţile din România au
greşit fundamental faţă de umanitate
şi au scris una dintre cele mai tragice
pagini din istoria acestei ţări. De Ziua
Naţională de Comemorare a Holocaustului, România aduce un omagiu
memoriei vieţilor nevinovate care au fost
pierdute în acea perioadă întunecată.
Atrocităţile comise de un regim opresiv
şi distructiv în timpul celui de-al doilea
Război Mondial au lăsat o cicatrice
adâncă în memoria noastră naţională,
dar astăzi avem obligaţia ca stat de a
ne asuma aceasta culpă tulburătoare”,
a scris premierul.
Victor Ponta adaugă că este „datoria
noastra morală de a face tot ce ne stă
în putere pentru ca această tragedie să
nu fie uitată niciodată”.
„Lecţia pe care trebuie să o oferim
generaţiilor viitoare este cea a responsabilităţii: de a lupta pentru democraţie,
de a combate extremismul, de a trăi purtând în suflete valorile toleranţei, diversităţii şi libertăţii. Avem nevoie acum de
un moment de linişte şi decenţă, în care
să arătăm respect memoriei victimelor
Holocaustului”, conchide premierul.

Ministerul Afacerilor
Externe
„Marcarea acestui moment, inclusiv
prin organizarea unor evenimente comemorative, reprezintă un simbol al asumării de către societatea românească a
tragediei, dar şi o modalitate de păstrare
mereu vie a memoriei victimelor pentru
ca drama acestora să nu se mai repete
vreodată. Ministerul Afacerilor Externe
susţine pe deplin eforturile de educare
a tinerei generaţii în spiritul cunoaşterii
Holocaustului, al respingerii acţiunilor
discriminatorii, antisemite şi rasiste şi al
înţelegerii semnificaţiilor acestora, astfel
încât orice încercare de repetare a unor
astfel de acte să fie combătută în virtutea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului.”
Ministerul Afacerilor Externe salută,
de asemenea, progresele realizate în ultima perioadă în plan academic, precum
şi dezvoltarea a numeroase programe
de studii asupra Holocaustului. „Suntem
recunoscători comunităţii evreieşti originare din România care a contribuit la
perfectarea acestor programe. Acestea
se vor constitui în părţi componente
esenţiale ale patrimoniului spiritual
românesc comun, a cărui păstrare şi
transmitere către generaţiile viitoare
nu ar fi posibile fără aportul istoric şi
cultural al evreilor români”, a subliniat
cu această ocazie ministrul afacerilor
externe, Titus Corlăţean.

KLAUS IOHANNIS
„Aducem astazi un pios omagiu
victimelor Holocaustului din România,
fiilor acestei naţiuni care au pierit în
una dintre cele mai mari tragedii ale
secolului XX. La mai bine de 70 de ani
de la această catastrofă umană, suntem
chemaţi să comemorăm o zi care a
devenit, în timp, una dedicată memoriei
suferinţei, o rană deschisă, care nu se
va închide probabil niciodată”, a scris
Klaus Iohannis pe Facebook.
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I U D A I C A
Sărbătorile de SUCOT – ŞMINI AŢERET şi ploaia

Care este importanţa ploii în iudaism?
Ea este considerată un element deosebit
în viaţa omului. Explicaţii găsim în Biblia
Ebraică (TaNaCH) şi în Talmud. Dacă este
secetă, nu cresc plantele necesare hranei omului şi hranei animalelor. Căderea
ploii la timp este promisă de Dumnezeu
oamenilor, cu condiţia ca ei să respecte
poruncile Lui. Dacă ploile nu cad la timp,
faptul este interpretat de Tora, precum şi
de înţelepţii din Talmud ca o pedeapsă
dată de Dumnezeu oamenilor pentru
nerespectarea comandamentelor Torei.
Faptul este menţionat într-un paragraf
din Tora anexat la Şema Israel, crezul
fundamental al iudaismului, ceea ce
denotă importanţa ploii şi legătura ei cu
îndeplinirea comandamentelor divine.
Deoarece vechiul Israel era o civilizaţie
agricolă, un an bun este anul în care ploile
cad la timp. Există şi o rugăciune specială
pentru ploaie, recitată în ziua de Şmini
Aţeret, precum şi în perioade de secetă.
Ce este ziua de Şmini Aţeret? Pentru
a răspunde la această întrebare, trebuie
să ne referim la sărbătoarea de Sucot,
respectiv Sărbătoarea Colibelor. Conform
Tora, fiii lui Israel au obligaţia de a locui
în colibe timp de şapte zile, în amintirea
perioadei în care au rătăcit în pustiu.
Locuitul în colibe reprezintă şi egalitatea
între oameni din punct de vedere social.
Toate colibele trebuie să fie clădite după
norme halahice bine definite. De Sucot
sunt binecuvântate patru feluri de plante:
etrog, respectiv chitra, numit ”fructul arborelui frumos”, care este atât frumos, cât şi
binemirositor; kapot tamarim, respectiv o
frunză de palmier de un anumit fel, care
este frumoasă, dar fără miros plăcut;
hadas, respectiv crenguţe de mirt, care
au un miros plăcut, dar sunt lipsite de o
frumuseţe majestuoasă; arava, respectiv
crenguţe de salcie plângătoare, lipsite
atât de miros plăcut, cât şi de frumuseţe
majestuoasă. Conform tradiţiei interpretative, fiecare dintre aceste patru plante
reprezintă una din categoriile fiilor lui
Israel: cei care învaţă Tora şi îndeplinesc
poruncile ei; cei care învaţă Tora, dar
nu îndeplinesc poruncile ei; cei care nu
învaţă Tora, dar îndeplinesc poruncile ei,
aşa cum pot; cei care nu învaţă Tora şi

C

nici nu îndeplinesc poruncile ei. Faptul că
aceste plante sunt binecuvântate laolaltă
simbolizează unitatea poporului. Unii
comentatori au comparat sărbătoarea de
Sucot cu sărbătoarea de Pesah. Ambele
sunt menţionate în Tora şi sunt sărbători
în care avea loc pelerinajul la Templul de
la Ierusalim. Mai mult decât atât, cele patru plante simbolizând cele patru categorii
umane au fost comparate cu cei patru
fii menţionaţi în Hagada de Pesah (cel

Sărbătoare reală este numai prima zi de
Sucot (în afara Ereţ Israelului, primele
două zile): celelalte zile sunt Hol HaMoed,
zile de semisărbătoare. Cea de a şaptea
zi, Hoşana Raba, este ziua Marii Mântuiri,
în care Dumnezeu decide soarta tuturor
în mod definitiv (conform tradiţiei, este
vorba de soarta păcătoşilor). În noaptea
care o precede, se studiază Tora în mod
intensiv şi profund: este recitită ultima
Carte a Torei, Devarim (Deuteronomul).

învăţat în Tora şi care respectă poruncile
ei; cel care refuză să respecte poruncile
Torei, deşi le cunoaşte; cel necunoscător;
cel care nu ştie nici măcar să întrebe,
întrucât un înţelege nimic). Binecuvântarea plantelor are loc zilnic în cele
şapte zile, la rugăciunea de dimineaţă,
cu excepţia zilei de Şabat (sâmbătă), zi
în care este citită Cartea Kohelet (Ecleziastul). Carte meditativă, prezentând
patru filosofii diferite (gândirea iudaică,
platonicismul, epicureismul şi stoicismul),
dar care se încheie cu chemarea către
evreu de a respecta comandamentele
Torei şi de a se teme de Dumnezeu, deşi
poate auzi (respectiv cunoaşte) totul.

Dar care este poziţia zilei a opta şi ce
reprezintă ea? Unii comentatori au comparat-o cu sărbătoarea de Şavuot, ziua
predării Torei. Ziua a opta, Şmini Aţeret
(Adunarea din cea de a opta zi) este
aniversarea Marii Adunări convocată de
Ezra HaSofer (scribul, respectiv copistul
şi ”redactorul” textului Torei Scrise), atunci
când a citit Tora în faţa poporului lui Israel
după revenirea din robia babiloniană.
Ştiri asupra acestui fapt găsim în Cartea
biblică Ezra-Nehemia. Observăm continuitatea între Sucot (în special ultima zi,
Hoşana Raba) şi Şmini Aţeret, ultima fiind
o zi de sărbătoare. În această zi are loc şi
încheierea ciclului anual al lecturii Torei:

Ş M I TA s a u A n u l Ş a b a t i c ( I )

ând vorbim despre istoria evreilor, ne referim
de obicei la istoria politică. Războaie, răzvrătiri,
pribegii, prigoane, pogromuri, Holocaustul şi, la
urmă, înfiinţarea statului Israel. În detalii, vedem deseori
suferinţă. Ansamblul, însă, este un miracol al supravieţuirii în ciuda tuturor dificultăţilor.
În spate se ascunde o altă istorie, prea puţin cunoscută publicului larg, istoria Legii. Ea a fost primită în urmă cu
3300 de ani pe Muntele Sinai şi transmisă din generaţie
în generaţie, până în zilele noastre. Un filon tainic dar
trainic, pe care nici cele mai puternice cataclisme nu au
reuşit să îl întrerupă. Când părea să dispară în Israel, el
a reapărut în Babilonia. Aproape întrerupt în Babilonia,
el a reapărut în Maroc, Spania, Ţara Rinului şi Nordul
Franţei. În mod miraculos el a reuşit să traverseze până
şi Holocaustul. Tăciuni salvaţi din foc l-au păstrat şi l-au
predat generaţiilor care au urmat.
Legea trebuie transmisă din generaţie în generaţie
fără schimbări, ca un filon de aur care pe oriunde trece
rămâne neschimbat. Ea trebuie însă aplicată în condiţii
schimbătoare. Problema este extrem de complexă: cum
aplicăm principiile eterne ale Torei într-o realitate care
se schimbă din generaţie în generaţie? Cum reuşim să
ne adaptăm vremurilor fără a pierde totuşi esenţa? Părerile sunt deseori divergente, iscând, nu o dată, dispute
aprige. Ea constituie tematica centrală a unei literaturi
de multe mii de volume.
*
... când veţi veni în ţara pe care v-o dau se va
odihni pământul odihnă în cinstea Domnului. Şase
ani să-ţi semeni ogorul şi şase ani să-ţi tunzi via şi
să-ţi aduni recolta. Iar în anul al şaptelea să aibă
pământul un Şabat de odihnă, un Şabat în cinstea
Domnului, ogorul nu ţi-l vei semăna şi via nu ţi-o vei
tunde. (Levitic 25:2-4).

A

nul 5775, care a început de Roş Haşana, este unul
din aceşti ani Şabatici. Anul Şabatic este numit şi
ŞNAT ŞMITA, ceea ce s-ar traduce prin anul de
abandonare. Profit de ocazie pentru a depăna pe scurt
istoria acestei porunci care, poate mai mult decât altele,
a trecut prin perioade de respectare dar şi de încălcare
forţată, de uitare dar şi de renaştere.
Despre respectarea Legii în perioada Judecătorilor şi
a Primului Templu ştim doar foarte puţin. Ştim că, lăsaţi
în voia lor, fără a fi conduşi de vreun judecător sau de
un rege care respecta Legea, idolatria era răspândită.
Ştim, de asemenea, că fiind conduşi de un judecător
sau de un rege care respecta Legea, practicile idolatre
erau abandonate. Deşi regii, dar mai ales judecătorii, nu
dispuneau de un sistem de impunere a Legii, exemplul
lor era suficient.
Pedeapsa Divină pentru nerespectarea Anului Şabatic
a fost exilul, precum scrie (Levitic 26:43): Ţara va fi părăsită
de ei şi îşi va recupera Şabaturile în timp ce va fi părăsită
de ei. Un calcul a arătat că şaptezeci de ani Şabatici au
fost în perioade în care nu era judecător sau sub domnia
unor regi care nu respectau Tora. Ei au fost recuperaţi în
timpul celor şaptezeci de ani ai exilului Babilonian.

D

in cele douăsprezece triburi exilate în Asiria şi în
Babilonia, s-au întors numai două. În timpul lui
Ezra, când s-au întors din exilul Babilonian, s-a
ridicat întrebarea dacă porunca Torei de a respecta anul
Şabatic se mai aplică. Nu ştim ce au decis. Ştim doar că
practic, în perioada celui de-al doilea Templu, anul Şabatic
a fost respectat. Nu ştim dacă ceea ce au respectat ei era
porunca Torei, sau dacă a fost un decret al înţelepţilor.
Disputa, una dintre cele mai stufoase, a ţinut aproape
două milenii şi încă nu a fost decisă. Părerea majoritară
spune că astăzi porunca din Tora nu se mai aplică şi ceea
ce respectăm astăzi este doar un decret al înţelepţilor.

este citită ultima pericopă, Zot HaBracha
(respectiv ultima pericopă din cartea
Devarim, care prezintă binecuvântarea
făcută de Moşe celor douăsprezece triburi ale lui Israel, menţionează decesul
lui Moşe şi începe lectura unui nou ciclu
al Torei, respectiv este citit începutul
primei Cărţi a Torei, Bereşit. De aceea,
această zi de sărbătoare este numită
şi Simhat Tora (Bucuria Torei). În seara
de ajun, în cadrul rugăciunii de Maariv
(seară), precum şi în cadrul rugăciunii
de Şaharit (dimineaţă) sunt scoase toate
sulurile de Tora din chivotul sfânt şi plimbate în sinagogă de şapte ori (haqafot).
În afara Ereţ Israelului, Simhat Tora este
o zi diferită, care urmează zilei de Şmini
Aţeret, din motive legate de inexactitatea
calculului astronomic în antichitate, din
cauza dublării, unele datini au fost separate. Totuşi ambele zile (iar în Israel o
singură zi) reprezintă o sărbătoare care
aminteşte omului de obligaţia respectării
poruncilor Torei. Ziua de Şmini Aţeret este
considerată şi prima zi a iernii. Este ziua
în care se recită rugăciunea pentru ploaie,
pentru un an mănos. Ea reia legătura
între respectarea poruncilor Torei de
către fiii lui Israel şi căderea ploii, trimisă
de Dumnezeu. Această rugăciune pentru ploaie este un poem sinagogal care
exprimă rugă, dar şi speranţă, precum şi
comparaţii cu diferite aspecte din istoria
iudaică, a patriarhilor, ca şi a primului şi
a celui de al doilea Templu de la Ierusalim, precum şi perioade ulterioare, ale
Diasporei (Galut). Prezenţa rugăciunii
pentru ploaie în ziua de Şmini Aţeret
arată atât importanţa acordată ploii în
iudaism, cât şi legătura între căderea ei
şi respectarea celor 613 porunci ale Torei.
Importanţa legăturii cu apa este exprimată
şi din punctul de vedere al lui Moşe în
pustiu, al lui Aharon HaKohen şi al celor
douăsprezece triburi în timpul peregrinării
în deşert: ei au supravieţuit datorită apei
trimise de Dumnezeu, fără de care nu ar
fi putut rezista. Apa este importantă şi ca
apă sfinţită, în Templul de la Ierusalim.
Observăm relaţia între Dumnezeu şi
Israel şi sub forma relaţiei: respectarea
poruncilor Torei – apă – sfinţenie – viaţă.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

Deşi era, după părerea majoritară, doar un decret al
înţelepţilor, anul Şabatic a fost cu stricteţe respectat în
perioada celui de-al Doilea Templu şi în perioada care
a urmat distrugerii lui. Lecţia exilului Babilonian a fost
bine învăţată.
Un întreg tratat din Mişna este dedicat acestei porunci. Înţelepţii au trasat o delimitare clară între muncile
agricole permise, cele care doar înlătură daunele, şi cele
interzise, muncile de cultivare. Printre rânduri se poate
citi că aceste legi erau în acea perioadă o practică foarte
comună, încălcată doar de puţini.

C

um au supraviţuit aceşti ani fără recoltă? A fost un
şir lung de miracole, dar şi miracolele au limitele
lor. Când ocupaţia romană a pus impozite pe
terenuri agricole, fără a ţine cont dacă ele sunt lucrate
sau nu, proprietarii, oricât şi-ar fi dorit, nu au mai putut
face faţă. A fost nevoie de o soluţie.
Rabinii au găsit soluţia afirmând că o tarla pentru
care trebuie plătite impozite chiar dacă nu este lucrată,
nu mai poate fi considerată ca aparţinând în totalitate
proprietarului. În acest caz, ea poate fi lucrată atât cât
trebuie pentru a achita impozitul. Cel care abordează
problema în mod pur teoretic ar putea contesta soluţia,
dar în realitatea acelor zile ea se impunea.
Nu pentru toate problemele se găsesc soluţii. Care
soluţie poate fi acceptată şi care nu, este poate cea mai
grea întrebare cu care se confruntă înţelepţii Israelului.
Pentru a lua o decizie nu este suficientă cunoaşterea
aprofundată a subiectului şi nici măcar o cunoaştere
vastă şi profundă a Torei. Este nevoie de înţelepciune,
de modestie, de evlavie şi de un extrem de rafinat bun
simţ.
Ne punem deseori întrebarea de unde s-a născut originalitatea neamului nostru. Ea s-a născut din exerciţiul
intelectual izvorât din dorinţa de a nu încălca Legea,
nici măcar în cele mai vitregi condiţii.
(Va urma)
Rabin RAFAEL SHAFFER
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Curtea şi Memorialul din faţa Templului Coral capătă alt chip

Restaurarea Templului Coral, monument
Bucureşti arhitectonic
de valoare europeană inesti-

mabilă, construit între 1864-1867, este 95% realizată. Faţada a
fost reinaugurată acum câţiva ani. Sinagoga Mică a Templului,
unde se oficiază serviciul divin zilnic, a fost repusă în funcţiune în
urmă cu mai bine de un an. În foarte scurt timp, se va reinaugura
Biblioteca Templului Coral. Nu e departe clipa în care Templul va
fi reinaugurat în întregime.
„Se impunea – a declarat vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedinte al C.E.B., ing. Paul Schwartz - reamenajarea curţii din faţa
edificiului. S-au refăcut instalaţiile subterane de apă, canalizare,
electricitate. Urmează să se refacă pavajul în totalitate. Modificări

Bacău

semnificative au fost întreprinse la Monumentul comemorativ
al victimelor Holocaustului din România, aflat în curtea din faţa
Templului, construit la scurt timp după 1990, la iniţiativa Şef
Rabinului dr. Moses Rosen z.l. Este vorba de înlocuirea literelor
din aluminiu lipite pe Monument - cu plăci de granit pe care a
fost gravat vechiul text. De asemenea, au fost înlăturate plantele
care reduceau perspectiva asupra faţadei şi a întregului exterior
al impunătorului lăcaş de cult mozaic. Se fac eforturi susţinute
pentru finalizarea lucrărilor restante, în aşa fel încât Templul
Coral să reintre în circuitul vieţii bucureştene de zi cu zi, ca
un obiectiv turistic important pentru evrei şi neevrei din ţară şi
străinătate”. (I.D.)

Datoria tinerei generaţii

Ziua de 7 octombrie
a fost una ploioasă, de
toamnă, în oraşul Bacău. Mă gândeam că
nu convingi uşor, pe aşa o vreme, prea
mulţi tineri de liceu să participe la o lecţie
de istorie, în afara orelor de curs. Fie ea
şi istorie recentă, povestită de trăitorii ei.
M-am înşelat. Zeci de tineri din clasele
a X-a, a XI-a şi a XII-a s-au strâns în acea
zi în Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” din Bacău.
După un drum lung, Liviu Beris şi
Iancu Ţucărman s-au aşezat la catedra
din faţa zecilor de elevi. Au început să-şi
spună poveştile de viaţă, cu o încărcătură emoţională atât de mare, de parcă
povesteau pentru prima dată prin ce au
trecut. Acesta era sentimentul general în
acea sală, chiar dacă, cel puţin eu, ştiam
foarte bine că ambii vorbitori participaseră
la nenumărate conferinţe în faţa tinerilor.
Liviu Beris, preşedintele Asociaţiei Evreilor
din România Victime ale Holocaustului, supravieţuitor al deportărilor din Transnistria
şi Iancu Ţucărman, muzician, supravieţuitor al Trenurilor Morţii de la Iaşi, au fost

dovadă vie pentru cei aproape o sută de
tineri liceeni din Bacău, că Holocaustul
s-a întâmplat în România. Am fost curios
să văd reacţia tinerilor la cele auzite. Mulţi
dintre ei nu ştiau nimic. Erau surprinşi.
Păreau însă impresionaţi, dar şi nedumeriţi, de cum s-a putut întâmpla aşa ceva.
Antisemitismul nu a dispărut complet, dar
ei trăiesc într-o societate care, în general,
este structurată pe alte valori. Le sunt mult
mai aproape concepte ca drepturile omului
decât Holocaustul, despre care mult timp
nu s-a învăţat în şcoli. Bacăul are meritul
unei ample aplicări a proiectului Predarea

Holocaustului în şcolile din România. Întâlnirea s-a desfăşurat, de altfel, sub genericul ”Educaţie pentru viitor prin înţelegerea
trecutului. Întâlnire cu supravieţuitori ai
Holocaustului din România”, în parteneriat
cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România şi cu Asociaţia Evreilor Români
Victime ale Holocaustului.
S-au marcat astfel Ziua Naţională de
comemorare a Holocaustului, dar şi 10 ani
de implementare a proiectului Predarea
Holocaustului în şcolile din România. Prof.
Gabriel Stan, directorul Casei Corpului
Didactic din Bacău, tratează acest proiect
ca pe o misiune personală de a le da acces
tinerelor generaţii la date istorice reale din
timpul Holocaustului.
A trecut prea mult timp pentru ca
aceia care vin din urmă să nu ştie, să
nu conştientizeze ce s-a întâmplat. Este
de datoria tinerilor ca societatea în care
trăim să fie una mai bună. O societate în
care înţelegem rolul major al minorităţilor
în cultura unei ţări, al respectului reciproc
şi al asumării istoriei comune.
GEORGE GÎLEA

Comemorarea Zilei Holocaustului în ţară

Ploieşti

De Ziua Holocaustului în România, la
Cimitirul evreiesc din Ploieşti a avut loc
o ceremonie comemorativă. În discursul

rostit de prefectul Judeţului Prahova,
Rodica Paraschiv, la Monumentul dedicat
memoriei victimelor Holocaustului, a fost
condamnată săvârşirea asasinatelor în
masă împotriva unor oameni nevinovaţi
numai pentru că s-au născut evrei. Concluzia imperativă a intervenţiei oficiale a
fost că asemenea barbarii nu trebuie să
se mai repete. Au participat reprezentanţi
ai oficialităţilor locale şi ai societăţii civile,
membri ai comunităţii, elevi de la şcoli din
oraş. Preşedintele comunităţii, ing. Adela
Herdan, a făcut o plecăciune de gând martirilor şi a avertizat asupra pericolului care
ameninţă în prezent Europa, în special,
lumea întreagă, în general: negarea Holocaustului, antisemitismul sub noi înfăţişări.
Ing. ADELA HERDAN
preşedinte C.E. Ploieşti

Piatra-Neamţ tateaÎn ComuniEvreilor

Piatra-Neamţ, Ziua Holocaustului din
România a fost comemorată în cadrul a
două activităţi. Prima s-a desfăşurat la
Sinagoga Catedrală ”Baal Shem Tov” din
Piatra-Neamţ (joi, 8 octombrie), unde două
clase de elevi de la Liceul de Arte ”Victor
Brauner” au asistat la proiecţia unui film
documentar referitor la soarta dramatică
a evreilor sub guvernarea Ion Antonescu,
după care a urmat o dezbatere coordonată
de insp. şcolar prof. Elena Preda şi de prof.
dr. Luminiţa Moscalu.
Al doilea eveniment a fost organizat de
Obştea evreilor din Târgu-Neamţ, găzduit
de sala de festivităţi a Primăriei (luni 13
octombrie a.c.), unde 150 de elevi din
liceele oraşului au vizionat filmul memorial, proiecţia fiind urmată de prezentarea
a trei eseuri (relizate de elevi) şi de o
dezbatere coordonată de prof. Emanuel
Balan, cu participarea cadrelor didactice şi
a reprezentanţilor C.E. Piatra-Neamţ (Em.
Nadler, preşedinte şi Marcel Grinberg,
vicepreşedinte).

Roman

De sute de ani, la
Roman trăiesc, alături
de populaţia majoritară, etnici minoritari
diferiţi, într-o armonie firească, contribuind
la dezvoltarea oraşului.
La mijlocul secolului al XX-lea viaţa liniştită a evreilor romaşcani a fost tulburată
de legile cu caracter antisemit elaborate
de guvernanţii vremii sub puternica influenţă a ideologiei naziste, a conceptului de
„soluţie finală” adoptat de Hitler şi acoliţii
săi cu acopul nimicirii totale a evreilor de
pretutindeni.
Anul acesta, Ziua Holocaustului în România - 9 octombrie - a fost comemorată la
Roman într-un mod deosebit. Ca profesor
de istorie am lansat ideea unui simpozion
având ca temă problematica Holocaustului. Întâlnirea a avut loc în sala de festivităţi
a Liceului teologic ortodox „Melchisedec”
în ziua de 8 octombrie (pentru a nu intra

în sărbătoarea iudaică Sucot 5775). Au
fost vizitate mormintele comune din Cimitirul Evreiesc, unde se află înhumaţi sute
de evrei ieşeni din „trenul morţii” (1941).
A avut loc şi o întrunire în gara Roman,
unde se află bustul eroinei Viorica Agarici,
preşedinta de atunci a Crucii Roşii romaşcane care, cu un curaj ieşit din comun, a
salvat de la moarte peste 800 de suflete
nevinovate, oferindu-le ajutor umanitar,
înpreună cu conducerea Comunităţii
evreieşti locale.
La simpozion au prezentat comunicări
prof. Iancu Wexler, preşedintele Comunităţii Evreieşti din Roman, prof. Cristea
Mariana, liceenii Vântur Mădălina, Roşu
Maria, Samoilă Nicolae şi Gălbează Iustin.
Numeroasa asistenţă a urmărit cu atenţie
şi interes expunerile bine documentate.
Simpozionul a avut ecou în presa locală scrisă şi audio-vizuală.
Prof. PETRU FLENCHEA

Tulcea

Pentru Comemorarea Zilei Holocaustului,
la Liceul „Ion Creangă” a avut loc un
simpozion, organizat de profesoara Elena
Călina. Au fost prezentate filme cu temele:
Apariţia antisemitismului; Holocaustul Legi, măsuri în Germania şi România;
Consecinţe ale Holocaustului. Filmele au
fost realizate şi prezentate de către elevii: David Alexandru, Răileanu Solomon,
Munteanu Cătălina, Buhaev Elisa, Ştefan
Alexandra. Au participat elevi din clasele
a X-a A şi a X-a C. În deschidere, preşedintele C.E. Tulcea a prezentat un material
privind Holocaustul în România.
La Templul Israelit din Tulcea, un grup
de elevi de la Colegiul Dobrogean „Spiru
Haret”, îndrumaţi de profesorii Bârlădeanu
Castilia şi Moise Vasile, au vizitat Muzeul
de istorie a evreilor din Tulcea.Preşedintele comunităţii le-a prezentat elevilor
momente din anii Holocaustului la Tulcea,
fapte şi documente.
Ing. FAIMBLAT SOLOMON
preşedintele C.E. Tulcea
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„VOI FACE
SĂ INTRE ÎN VOI
UN DUH ŞI VEŢI ÎNVIA”
Braşov

(Ieheskiel, 37,5)

- Ziua Holocaustului
în România şi numele
de „Beth Israel” dat
Sinagogii din Braşov -

După rugăciuni de Simhat Tora,
rabinul Zvika Kfir a suflat din Şofar.
Preşedintele C.E. Braşov şi al Asociaţiei Sioniste din România, ing. Tiberiu
Roth, a urat participanţilor Şana Tova,
invitându-i în Suca. A urmat evenimentul comemorativ, conceput într-o
manieră originală. S-a dorit să fie –
dincolo de rememorarea trecutului şi
avertizarea asupra viitorului dintr-un
prezent îngrijorător – o evocare a
comunităţilor dispărute din România.
O sinagogă plină: evrei braşoveni şi
prieteni ai lor; preşedinţi de comunităţi
din ţară; autorităţi locale, clerici de
rang înalt şi, mai ales, afluenţă de
tineri. La manifestare a participat E.S.
Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în România. Directorul CSIER,
prof. dr. Liviu Rotman, a arătat că, din
momentul în care armata romană a
cucerit Iudeea antică şi evreii au fost
exilaţi, comunitatea, prin instituţiile ei,
(sinagoga, cimitirul, mikva, şcoala,
căminele pentru copii şi vârstnici), a
menţinut iudaismul. Evreii s-au aşezat
în România din secolul al XVI-lea. Din
sutele de comunităţi din anii interbelici
au rămas, azi, câteva zeci. Dispariţia
lor are două cauze: tragică – Holocaustul; fericită – alia în Statul Israel.
Memoria comunităţilor dispărute în
Holocaust se păstrează la „Yad Vashem”, Ierusalim.
E.S. Dan Ben-Eliezer a apreciat
contribuţia evreilor din România la
dezvoltarea Israelului şi continuitatea
vieţii evreieşti în România, dovadă
„mesajul de persistenţă a patrimoniului spiritului evreiesc” şi festivitatea de
numire a Sinagogii braşovene „Beth
Israel”. Amintind de Ziua Holocaustului în România, a menţionat contribuţia evreilor români la dezvoltarea
ţării. „Vitraliile acestei sinagogi poartă
numele a 32 de oraşe israeliene [...]
care sunt locuri în care evreii din
România şi din alte ţări s-au reunit în
propria patrie străveche […] Israelul
s-a construit datorită idealurilor sioniste şi trudei imigranţilor […], care
au reuşit să transforme deşertul într-o
ţară înfloritoare”. Elogiind contribuţia
evreilor români, vorbitorul a amintit: •
primul Congres Sionist de la Focşani,
în 1881; • Roş Pina şi Zihron Ya’akov,
fondate de imigranţi din Moineşti la
sfârşitul secolului al XIX-lea; • personalităţi israeliene originare din România. „Israelul de astăzi este o societate
pluralistă, un bogat mozaic de culturi
şi obiceiuri şi o democraţie puternică”.
Au fost evocate „momentele tragice”
din anul trecut în Israel, cu dorinţă de
pace în noul an. Vorbitorul a mulţumit
preşedintelui C.E. Braşov şi al ASR,
membrilor şi prietenilor comunităţii
pentru activităţile „prin care păstrează
viu spiritul evreiesc şi pentru sprijinul
puternic arătat Statului Israel”.
Clipa aniversară a fost marcată
de ing. Tiberiu Roth: „Se dă nume la
ceva care începe. Sinagoga braşoveană se va numi de azi înainte «Beth
Israel» – «Casa lui Israel». Începe o
nouă generaţie, care va păstra tradiţia
credinţei. «Casa lui Israel» e deschisă
pentru toţi care vrem să rămână aşa”.
Momentele lirice - corul comunităţii,
dirijat de Cristina Plugaru, poemul
Danielei Sasu, mezzosoprana Liat
Tuawaina (Israel) au creat un plus de
emoţie publicului.
IULIA DELEANU
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Medicii spitalului Rambam salvează viaţa unui tânăr din Gaza

Aceasta este povestea unui adolescent în vârstă de doar 14
ani, din Gaza, suferind de insuficienţă renală. Medicii spitalului
Rambam – cel mai mare complex medical din nordul Israelului
– au reuşit să înfăptuiască o adevărată performanţă în domeniu,
efectuând o operaţie de transplant extrem de dificilă. În urmă
cu opt ani, M. mai suferise o intervenţie chirurgicală similară în
Egipt, însă ea s-a dovedit nefuncţională la scurt timp. Cele mai
mari temeri ale medicilor israelieni erau legate de starea vaselor
de sânge, care ar fi putut periclita întreaga operaţie. În acest
sens, ei au realizat o intervenţie suplimentară, care a premers
celei de transplantare a rinichiului donat de sora adolescentului. La scurt timp după finalizarea intervenţiei chirurgicale, M.
a fost readus pentru investigaţii, iar echipa de medici condusă

de dr. Ran Steinberg a constatat că temerea cea mai mare
fusese justificată, iar vasele de sânge nu aveau capacitatea
de a alimenta cu sânge noul rinichi. Pentru rezolvarea acestei
probleme extrem de dificile, medicii au decis implantarea unor
conectori artificiali între vasele de sânge afectate. Decizia s-a
dovedit a fi extrem de inspirată întrucât organismul lui M. a
acceptat acest implant, iar rinichiul primit funcţionează acum în
parametri optimi. M. a stat internat timp de opt luni în Centrul
medical Rambam, iar recent s-a întors în Gaza. Entuziasmat
de reuşita echipei pe care o coordonează, dr. Ran Steinberg a
afirmat că M. va putea duce o viaţă normală, asemenea celorlalţi
de vârsta lui.

Dr. Daniel
J. Siegel, pentru Sistem modern de monitorizare a inimii
Un sistem de ultimă generaţie va îmbunătăţirea acestui produs, adăugânputea permite monitorizarea activităţii du-i o mască de oxigen, o trusă medicală
prima oară
cardiace doar prin purtarea unui simplu de prim-ajutor, precum şi realizarea unui
„tricou” care va trimite date cu privire la model destinat femeilor însărcinate.
în România!
bătăile inimii şi eventualele afecţiuni direct

Renumitul psihiatru american dr. Daniel J. Siegel, unul dintre cei mai apreciaţi
specialişti actuali în neuroştiinţe şi parentaj, a susţinut la Bucureşti, la sfârşitul lunii
septembrie, prima conferinţă naţională
din România având ca subiect modul
cum anatomia creierului este influenţată
de relaţia de ataşament părinte - copil şi
invers. Evenimentul a fost organizat de
Asociaţia Multiculturală de Psihologie şi
Psihoterapie (AMPP). Cu acest prilej, pe
data de 17 septembrie, librăria Bastilia
din capitală a găzduit lansarea volumelor
“Vâltoarea minţii” de D.J.Siegel şi “Parentaj sensibil şi inteligent”, de D.J. Siegel
şi Mary Hartzell, publicate în română la
editura Herald.
Distins membru al Asociaţiei Americane de Psihiatrie, cu studii la Harvard,
profesor de psihiatrie la UCLA, dr. D.
Siegel a realizat cercetări în domeniul
neurobiologiei interpersonale, elaborând
teoria “mindsight” (“lentila minţii”) − capacitatea de a ne autocontrola propria
minte şi de a intui gândurile celorlalţi, cu
scopul de a comunica mai bine în familie,
într-un colectiv, în societate în general. În
studiile sale, integrarea psihică sau, altfel
spus, o bună comunicare cu cei din jur,
dar şi cu noi înşine, e privită ca un mecanism esenţial pentru sănătate. În acest
sens, educaţia este fundamentală. Dr.
D. Siegel, el însuşi părinte, consideră că
modul cum o persoană se raportează la
experienţele din copilărie şi adolescenţă
influenţează decisiv felul în care acel om
se va comporta faţă de propriii săi copii.
De asemenea, cerecetările lui demontează anumite mituri populare despre
transformările neuropsihice din “perioada
critică” a adolescenţei şi elaborează un
adevărat ghid de comunicare între părinţi
şi copii. E vorba însă de un ghid pentru…
toată viaţa, deoarece raportul părinte copil este decisiv în psihologia umană,
pe parcursul întregii existenţe.
La lansare au participat, printre alţii,
György Gáspár, psihoterapeut la AMPP,
Olivia Steer, prezentator TV, Otilia Mantelers, specialist în parentaj, Liviu Macoveiciuc, iniţiatorul unui site cunoscut de
parentaj. (DIANA MEDAN)

în computerului medicului curant. Graţie
acestui dispozitiv, care poate realiza o
electrocardiogramă în timp real, va fi
câştigat un timp preţios, uneori vital în
cazul vreunui eveniment nefericit cauzat
de unele patologii cardiace. HealthWatch
Technologies a stârnit un real interes în
urma prezentării acestui produs în cadrul târgului de profil din SUA, urmând
ca spre sfârşitul anului 2014 Autoritatea
Federală Americană pentru Alimentaţie şi
Medicamente să îşi dea acordul pentru
comercializarea lui pe întreg continentul
nord-american. Principiul de funcţionare
este simplu, impulsurile cardiace fiind
transmise cu ajutorul unor „ţăsături” speciale unui monitor Holter. În cazul sesizării
unor posibile simptome negative, este
emis un semnal direct pe smartphone-ul
medicului curant. Utilizarea unui astfel de
aparat poate câştiga exact acea diferenţă
de timp care poate fi decisivă pentru un
pacient cardiac. „Un cardiolog nu va diagnostica niciodată un atac de cord fără a
citi o electrocardiogramă din ultimele 12
ore. Timpul este esenţial. Din momentul
în care este detectată durerea în piept
şi până ajungi să fii tratat, fiecare 30 de
minute de întârziere determină o creştere
a mortalităţii cu 7.5%.”, susţine dr. Dov
Rubin, unul dintre participanţii la proiectul
de realizare a acestui dispozitiv.
Compania producătoare şi-a propus

Noi cercetări asupra evoluţiei tumorilor

Cercetătorii Institutului de Ştiinţă „Weizmann”, care analizează modul în care starea
pacientului interacţionează cu tratamentul tumorilor canceroase, au ajuns la concluzia că în anumite cazuri medicaţia ar trebui să fie administrată noaptea. Rezultatele
studiului afirmă că în timpul nopţii, celulele canceroase se extind şi se răspândesc
în organism într-o proporţie semnificativ mai mare decât în timpul zilei. Pe această
constatare se bazează recomandarea ca administrarea medicamentelor să fie corelată cu ciclul zi-noapte al pacientului. „Se pare că este o chestiune de sincronizare.
Tratamentele pentru cancer sunt adesea administrate în timpul zilei, chiar atunci când
organismul pacientului depune eforturi de suprimare a celulelor. Ceea ce propunem
noi nu este un tratament nou, ci un program nou de administrare”, a afirmat dr. Yosef
Yarden. Concluziile studiului specialiştilor sunt susţinute de rezultatele testării unor
medicamente pe cobai. Rezultatele au relevat diferenţe semnificative între dimensiunile tumorilor în funcţie de perioada administrării acestora – atunci când se aflau
în cursul nopţii sau în stare de veghe. Aceleaşi rezultate au demonstrat că eficienţa
sporită a tratamentului poate fi corelată cu nivelul de steroizi glucocorticoizi, care
poate influenţa dezvoltarea sau suprimarea celulelor canceroase.

Israelul se implică în lupta
împotriva virusului EBOL A

După acordarea de asistenţă logistică
prin trimiterea de echipamente medicale, specialişti în consiliere psihologică,
autorităţile de la Tel Aviv au anunţaţ că
vor trimite în cel mai scurt timp trei unităţi
mobile în ţările cele mai afectate. „Iniţiativa noastră a fost aceea de a ne folosi de
experienţa centrelor mobile în statele care
se află la graniţa cu centrele epidemice şi
de a împiedica extinderea virusului pe tot
continentul african”, a afirmat Gil Haskel,
un oficial MASHAV. În următoarele două
săptămâni vor fi expediate trei unităţi mobile de tratament în trei state diferite, cele
mai afectate. Selecţia statelor va fi realizată împreună cu reprezentanţi ai ONU şi
specialişti în domeniu. Fiecare unitate va
fi compusă din 10 paturi şi personal me-

dical specializat. De asemenea, aceeaşi
agenţie plănuieşte să trimită un ajutor în
Sierra Leone. Acest program este axat
pe diverse programe sanitar-educative,
care au rolul de a informa populaţia cu
privire la măsurile de prevenţie. Aceiaşi
reprezentanţi ai agenţiei le vor acorda
asistenţă refugiaţilor din Bulgaria, Iordan
şi Coreea de Sud. Ambasadorul Statului
Israel la ONU Ron Prosor a reiterat sprijinul pe care statul pe care ţara pe care o
reprezintă este dispusă să îl ofere celor
în nevoie. “Israelul este pregătit pentru
o nouă provocare. Acum este momentul
pentru o acţiune globală.”
Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

Premiile
Nobel 2014

Premiul Nobel pentru Fizică a fost
decernat marţi cercetătorilor japonezi
Isamu Akasaki, Hiroshi Amano şi
Shuji Nakamura. Aceştia au fost recompensaţi pentru „inventarea diodelor cu emisie de lumină albastră care
au permis dezvoltarea unor surse de
lumină albă, puternice şi economice.”
Premiul Nobel pentru Chimie a fost
atribuit cercetătorilor Eric Betzig, Stefan W. Hell şi William E. Moerner din
SUA. Cei trei cercetători au fost distinşi
pentru „dezvoltarea microscopiei cu fluorescenţă de super-rezoluţie”. Stefan
W. Hell, actualmente cetăţean german,
s-a născut la Arad, în anul 1962 şi este,
între altele, şi membru de Onoare al
Academiei Române.
Cercetătorilor John O’Keefe (Statele Unite), May-Britt Moser (Norvegia)
şi Edvard Moser (Norvegia) li s-a decernat premiul Nobel pentru Medicină
pentru „cercetări asupra celulelor care
constituie un sistem de poziţionare în
creier”. Descoperirile celor trei oameni
de stiinţă ajută la explicarea modului în
care creierul creează o hartă a spaţiului
care ne înconjoară.
Premiul Nobel pentru Pace pe anul
2014 a fost atribuit tinerei pakistaneze
Malala Yousafzai şi indianului Kailash
Satyarthi.
Devenind cea mai tânără leaureată
din istoria de 114 ani a Premiilor Nobel,
Malala Yousafzai, în vârstă de 17 ani, a
primit această distincţie „pentru lupta sa
eroică prin care a devenit un simbol al
dreptului la educaţie pentru tinerele” din
toată lumea. Ea militează de mai mulţi
ani pentru dreptul fetelor de a accede
la educaţie, motiv pentru care a fost
ţinta unei tentative eşuate de asasinat
în urmă cu doi ani, la 9 octombrie 2012.
Mai puţin cunoscut opiniei publice,
Kailash Satyarthi, în vârstă de 60 de
ani, „a dat dovadă de curaj conducând
demonstraţiile paşnice împotriva exploatării copiilor în scopuri financiare”.
Comitetul Nobel a subliniat că toate
manifestaţiile conduse de Satyarthi
s-au desfăşurat fără violenţă, „în tradiţia
lui Mahatma Gandhi”.
Laureatul Premiului Nobel pentru
Literatură este scriitorul francez Patrick
Modiano. Premiul i s-a decernat pentru
arta memorialistică cu care a evocat
cele mai neînţelese destine umane
şi a dezvăluit universul ţărilor aflate
sub ocupaţie, efectele Holocaustului
asupra evreilor din Franţa, ca de pildă
în romanul „Dora Bruder”, tradus şi în
româneşte în 2006. Şi alte cărţi ale
scriitorului, al cărui tată este evreu de
origine italiană, au fost traduse în româneşte: „Scutit de pedeapsă”, „Călătorie
de nuntă”, „Fotograful”, „Duminici de
august”, „În cafeneaua tinereţii pierdute”, „Bulevardele de centură”, „Strada
dughenelor întunecoase”.
Premiul Nobel pentru economie din
acest an a fost acordat cercetătorului
Jean Tirole, de la Universitatea din
Toulouse, Franţa, “pentru analiza puterii
de piaţă şi a reglementării pieţelor”, se
arată într-un comunicat al Academiei
Regale de Ştiinţe din Suedia, care decernează distincţia.
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Ceremonia de la Memorialul
Victimelor Holocaustului

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” a
organizat, pe data de 8 octombrie, o ceremonie dedicată Zilei Naţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, care a avut loc la Monumentul Memorial al
Holocaustului din Capitală. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România a fost
reprezentată de preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, ing. Paul Schwartz,
vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedinte al C.E.B., numeroşi alţi membri ai comunităţii
bucureştene şi nu numai. De asemenea, la eveniment au participat Shelly Hagler
Livne, şef adjunct al Misiunii din partea Ambasadei Statului Israel în România, Sir
Andrew Burns, preşedintele în exerciţiu al International Holocaust Remembrance
Alliance, E.S. Werner Hans Lauk, ambasadorul Germaniei, E.S. Paul Brummell,
ambasadorul Marii Britanii, Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor, Titus
Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, consilier de stat, Dorel
Onaca, consilier de stat, dr. Alexandru Florian, directorul Institutului Naţional pentru
Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”, membri ai corpului diplomatic,
politicieni, oameni de cultură, jurnalişti, precum şi elevi ai unor licee bucureştene.
Rabinul Rafael Shaffer şi cantorul Iosef Adler au oficiat serviciul religios rostind rugăciunea de Kaddiş în memoria celor peste şase milioane de victime ale Holocaustului.
Desfăşurarea momentelor comemorării a fost coordonată de Elisabeth Ungureanu,
de la I.N.S.H.R.-E.W. Un detaşament al Regimentului 30 Gardă şi Protocol „Mihai
Viteazul” a prezentat onorul.

Mesajul supravieţuitorilor
“Memoria lor ar trebui să fie pentru toţi
o sursă de noi responsabilităţi”
Seria alocuţiunilor a fost deschisă de
Zeev Schwartz, preşedintele Asociaţiei
Evreilor Originari din România, care a
rememorat cu emoţie clipele celor mai
tragice evenimente din istoria recentă a
evreilor din România, pogromurile de la
Dorohoi, Bucureşti şi Iaşi. „În Transnistria au fost trimişi 180.000 de evrei. (…)
Unul dintre cei 60.000 de supravieţuitori
vorbeşte în faţa dumneavoastră. (...) În
numele tuturor evreilor de origine română care trăiesc în Israel, mulţumesc
preşedintelui, guvernului şi poporului
român pentru ridicarea acestui Memorial
al Holocaustului.”
Liviu Beris, preşedintele Asociaţiei
Evreilor Români Victime ale Holocaustului, a adresat un mesaj de mulţumire
tuturor celor care au onorat cu prezenţa
această ceremonie de neuitare a celor
dispăruţi. “Adresez mulţumiri celor care
prin prezenţa lor la această ceremonie
arată că nu i-au uitat pe cei peste 270.000
de evrei exterminaţi sub guvernarea
Antonescu. Memoria lor ar trebui să fie
pentru toţi o sursă de noi responsabilităţi.
În acest sens, înţelegerea răului poate
contribui la înlăturarea lui. Societatea în
care trăim azi e asemănătoare în multe
privinţe cu cea în care au fost posibile
apariţia şi ulterior aplicarea Holocaustului. Nici atunci nu au existat mijloace de
frânare a acestor acţiuni, din păcate ele
nu există nici în prezent. În schimb, există
multă toleranţă pentru intoleranţă”.
Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.,
a adresat tuturor celor prezenţi cuvinte de
mulţumire şi a evocat momente trecute,

dificile din istoria evreilor români. Vorbitorul a subliniat necesitatea de a nu uita cele
petrecute, de a cinsti memoria victimelor,
precum şi de a ne asigura că asemenea
drame nu se vor putea repeta. „Este un
eveniment dureros, greu de lăsat să
treacă pe lângă noi fără a vărsa o lacrimă
pentru cei dispăruţi doar pentru motivul că
au fost evrei. S-au rostit vorbe şi cifre, nu
vreau să le repet, durerea noastră este
mare, iar noi, această rămăşiţă a celor
850.000 de evrei care au trăit în România
înainte de cel de-al doilea război mondial,
oferim o atenţie cu totul specială memoriei
celor care au pierit în Holocaust. Exact
acum 73 de ani, la 9 octombrie 1941, a
început calvarul evreilor din Bucovina şi
din Ţinutul Herţa – răpit pe nedrept din
trupul României – ca şi al evreilor din
Bucovina de sud şi din judeţul Dorohoi.
Ei au luat un drum al calvarului, fără întoarcere pentru mulţi dintre ei. În România
de astăzi, antisemitismul de stat nu există,
ne bucurăm de toate drepturile, libertăţile
şi obligaţiile aferente oricărui cetăţean.
Formele de antisemitism, din păcate, se
manifestă pe calea scrisului, prin intermediul cărţilor tipărite sau în mediul virtual.
Cei care neagă cu neruşinare, fără niciun
fel de bază reală Holocaustul, trebuie pedepsiţi. Statul român a adoptat unele legi
care asigură cadrul juridic şi pedepsesc
negaţionismul şi antisemitismul, dar şi legi
care asigură anumite drepturi compensatorii familiilor victimelor care au pierit ori
au suferit în timpul Holocaustului, fie că
este vorba de evrei, de ţigani sau chiar de
cetăţeni români refugiaţi. Trebuie să aduc
mulţumiri Parlamentului României pentru
recenta adoptare a legii care majorează
indemnizaţiile celor care au suferit în acele vremuri. Este un act de recunoaştere şi

de omenie, ca supravieţuitorii să aibă la
bătrâneţe o viaţă ceva mai uşoară decât
au avut în anii grei ai Holocaustului. Vă
mulţumesc.”

„Este un prilej
de a ne îndeplini
promisiunea de a nu uita”
Shelly Hagler Livne, şef adjunct al
Misiunii din partea Ambasadei Statului
Israel în România, a rostit mesajul E.S.
Dan Ben Eliezer.
“În fiecare an, ne adunăm aici pentru
a onora în mod solemn memoria evreilor
şi romilor – victime ale Holocaustului
(Shoah) în România, una dintre paginile
cele mai dureroase din istoria ţării. Este
un prilej de a ne îndeplini promisiunea de
a nu uita, evocând pogromurile de la Dorohoi, Galaţi, Bucureşti şi Iaşi, deportările
în lagărele de exterminare a evreilor şi
romilor din Bucovina, Basarabia şi Transilvania. Înaintea celui de-al doilea război
mondial, în România trăia una dintre cele
mai mari comunităţi evreieşti din Europa, contribuind la dezvoltarea societăţii,
economiei şi culturii româneşti. Această
tragedie a sute de mii de evrei români se
împleteşte cu cea a celor 6 milioane de
evrei nevinovaţi din Europa, a căror viaţă
s-a sfârşit în mod nejustificat ca urmare a
celei mai vechi, crude şi violente manifestări de ură – antisemitismul. Multe nume
de părinţi şi copii din întregi comunităţi
evreieşti exterminate încă lipsesc. Nimic
nu poate înlocui pierderea unor nepreţuite talente şi valori care au existat şi au
dispărut. Însă puternicul spirit evreiesc a
prevalat, iar Statul Israel, vechea patrie

Biserica Evanghelică-Luterană a comemorat Holocaustul

În 7 şi 8 octombrie, în preajma Zilei Memoriale a Holocaustului din România – opţiunea pentru aceste zile a vizat evitarea
încălcării sărbătorii de Sucot – Biserica Evanghelică-Luterană
din România a organizat la Cluj-Napoca o serie de manifestări
dedicate memoriei Holocaustului. Evenimentul a început prin
dezvelirea statuii Inocenţei. Sculptura (creată de Endre Adorjáni), reprezentând o tânără femeie îngenuncheată, cu trupul
brăzdat de cicatrici precum un copac lovit de trăsnet, şi-a găsit
locul propice în curtea clădirii parohiei luterane unde,
în primăvara lui 1944, protopopul Andor Járosi (Drept
al Popoarelor) o ascunsese pe Ana Kádár, de 14 ani,
salvându-i viaţa.
Statuia a fost sfinţită în spirit ecumenic de dr.
Zoltán Dezső Adorjáni, episcop evanghelic-luteran,
dr. Béla Kató, episcop reformat de Ardeal, Ferenc
Bálint-Benczédi, episcop al Bisericii Unitariene Maghiare şi de Sándor Kovács, protopopul paroh al
protopopiatului romano-catolic din Cluj. Au mai rostit
binecuvântări Vilmos Fischel, secretar general al
Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Ungaria, şi Irina
Deboor, din partea bisericii luterane Nordkirche, din
Germania. Emeric Rónai, reprezentantul Comunităţii
Evreilor Cluj, a rostit Kadiş şi El Male Rahamim.
Festivitatea a continuat în incinta bisericii evanghelice-luterane cu un serviciu divin ecumenic, urmat de discursurile unor
personalităţi politice. Hunor Kelemen, preşedintele UDMR,
a arătat că majoritatea este responsabilă pentru minorităţile
convieţuitoare, iar răspunderea Holocaustului nu revine doar
autorităţilor vremii, ci şi societăţii civile care a permis o astfel de

tragedie. Csaba Latorcai, subsecretar de stat în guvernul ungar,
a evidenţiat responsabilitatea ungară în legătură cu această
tragedie, prezentând modalităţile de prezervare a memoriei Holocaustului şi măsurile oficiale de combatere a antisemitismului
din Ungaria. Cuvintele viceprimarului Clujului, Anna Horváth,
au emanat o profundă compasiune şi empatie faţă de victimele
Holocaustului şi au reiterat importanţa educării tinerei generaţii
în spiritul implicării sociale, al combaterii indiferenţei. Dr. Robert
Schwartz, preşedintele Comunităţii Evreilor Cluj, a
subliniat importanţa acestei manifestări comemorative, organizată de clujenii neevrei, atrăgând atenţia
asupra revirimentului antisemitismului pe continentul
european. S-a dat citire mesajului transmis de Excelenţa Sa Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului
în România.
În cuvântul de încheiere, dr. Dezső Zoltán Adorjáni, episcopul evanghelic-luteran, a arătat că printre
îndatoririle creştineşti se numără atât cunoaşterea
Holocaustului, confruntarea cu trecutul, cât şi luarea
de atitudine. Programul muzical cu referire iudaică,
inserat între luările de cuvânt, a fost interpretat cu
multă simţire de László Csendes (vioară) şi Dolores
Chelariu-Csendes (pian). Expoziţia cuprinzând carte
veche, ilustrate şi documente evreieşti, din colecţia Andrei Klein,
a completat în mod fericit evenimentul. A doua zi a avut loc un
simpozion ştiinţific în care au fost tratate probleme de istorie şi
teologie legate de Holocaust.
ANDREA GHIŢĂ
Foto: Josef Essig

a poporului evreu, este acum o insulă a
democraţiei, progresului şi prosperităţii,
care s-a angajat să protejeze evreii din
întreaga lume şi să lupte necontenit împotriva fenomenului de discriminare împreună cu alte ţări care gândesc asemenea.
A învăţat lumea din greşelile trecutului? În prezent, harta Europei încă conţine
la nivel local pete întunecate ale naţionalismului radical şi antisemitismului. Din
păcate, asistăm chiar la o renaştere a
tendinţelor agresive la adresa poporului
evreu. Holocaustul a fost cel mai mare
rău comis vreodată de om împotriva
omului şi trebuie să fie întotdeauna un
avertisment pentru întreaga familie umană. Educaţia reprezintă cel mai eficient
instrument de combatere a ignoranţei şi
a prejudecăţilor şi este foarte important ca
în România să fie dezvoltate în continuare programe educaţionale şi evenimente
pentru a ridica gradul de cunoaştere a
Holocaustului. În acest sens, aş dori sămi exprim aprecierea faţă de iniţiativele
Guvernului României de comemorare a
Holocaustului.”
La rândul său, Dean Thompson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la
Bucureşti, a afirmat importanţa rememorării nefericitelor evenimente istorice din
timpul Holocaustului. „Graţie eforturilor
neobosite ale cercetătorilor Holocaustului
şi Comisiei Elie Wiesel, cunoaştem rolul
jucat de regimul Antonescu în uciderea a
peste 250.000 de evrei români şi ucrainieni şi a peste 11.000 de romi. Doar
prin speranţă şi acţiune ne putem ţine
promisiunea să nu se mai repete vreodată.” De asemenea, vorbitorul a evocat
necesitatea de a face cunoscut subiectul
Holocaustului generaţiilor viitoare şi de a
realiza programe educaţionale în acest
sens.
Sir Andrew Burns, preşedintele în
exerciţiu al International Holocaust Remembrance Alliance, a mulţumit pentru
participare tuturor celor prezenţi la acestă
tristă comemorare.
(Continuare în pag. 20)

Mesajul preşedintelui
Camerei de Comerţ
şi Industrie a României,
MIHAI DARABAN
În Ziua Naţională de Comemorare a
Holocaustului, cinstim memoria evreilor
ale căror vieţi au fost curmate în mod
tragic în timpul Holocaustului. Gândurile noastre sunt alături de cei care au
cunoscut ororile trenurilor morţii, ale
ghetourilor şi lagărelor de concentrare,
fiind îndureraţi de pierderea celor dragi
lor, victime ale unor acte de violenţă
fără sens.
În aceste momente de reflecţie,
respectul şi apropierea faţă de poporul
evreu prieten trebuie să se materializeze în acţiuni menite să combată
antisemitismul şi discriminarea rasială.
Never Forget, Never Again!
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Interviu cu managerul TES, MAIA MORGENSTERN

„SĂ AI CURAJUL DE A VISA”

Am văzut actori fericiţi. Fericiţi că
sunt din nou acasă. Pe scena de curând
reparată, sub acoperişul acum întreg, se
repetă o scenă din „Blazonul” de Şalom
Aş. TES-ul îşi trăieşte viaţa firesc. Numai
cine a trăit pe pielea lui nefirescul poate
înţelege asta. „Din 26 ianuarie, viscolul a
smuls o bucată din acoperiş, apa a distrus
partea din faţă a scenei, instalaţia electrică, veche de peste 60 de ani, punea în
primejdie vieţile oamenilor. Până la sfârşitul lui iunie am tot sesizat, aşteptat…
Am avut de ales: să continuăm să jucăm
unde putem, în alte spaţii, prin bunăvoinţa colegilor de breaslă – trebuia să ne
justificăm existenţa şi chiar în asemenea
situaţie am avut două premiere Purim – o
comedie, Frau Hess şi grădinile ei – sau
să cârpim prin forţe proprii acoperişul şi
scena, să refacem instalaţia electrică,
înlocuind-o pe alocuri. Am optat pentru
ce-a fost mai greu: să reparăm urgenţa,
TES-ul să nu mai fie nevoit să rătăcească, şi am reuşit”, spune managerul său,
Maia Morgenstern. „Avem toate speranţele şi motivele să credem că teatrul va
urma calea imperativă a restaurării sale,
redobândirea statutului binemeritat. Dar,
deocamdată, ajutându-ne singuri, am
deschis stagiunea chiar cu ocazia Zilelor
Europene ale Culturii Iudaice. Ce va fi,
nimeni nu ştie. Un lucru e sigur: suntem
din nou în casa noastră, putem pregăti
spectacole, contura proiecte. Existăm
din nou în peisajul teatral bucureştean”.
– Un scurt istoric al teatrului?
– În ultimul deceniu al secolului al
XIX-lea, doctorul Iuliu Barasch, care
cumpărase terenul, intenţiona iniţial să
construiască o clinică. Terenul era situat
în inima cartierului evreiesc bucureştean, în zona configurată de străzile Sf.
Vineri, Mămulari, Văcăreşti, Mircea Vodă,
Filibiliu, Anton Pann, începutul Căii Dudeşti. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea
şi începutul secolului al XX-lea trăiau în
preajmă circa 30 000 de evrei. Se simţea
nevoia unui teatru. Iată de ce, în loc de
clinică, a fost ridicat acest lăcaş de cultură. Teatrul a fost continuu conectat la
cultura românească. În timpul legislaţiei
rasiale, când actorilor evrei li s-a interzis
să joace pe scenele româneşti, teatrul
evreiesc a însemnat rezistenţă prin cultură. Baraşeum-ul – cum i se spunea
atunci, şi continuă să i se spună aşa până

Trupa Israel Teatru de Copii

În Tunelul
Timpului
cu „La Passionata
Svironi”

„100, 1 000, 1 000 000 de poveşti” au
adus zâmbete şi aplauze pentru cei mici şi
cei mari, redeveniţi şi ei copii în „Cartierul
cu poveşti” din oraşul zânei-primăriţe.
Cartierul acesta este cartier zburător şi
aparţine Companiei israeliene „La Passionata Svironi”, care a călătorit din Tel Aviv
la Bucureşti special pentru ediţia a X-a a
Festivalului Internaţional de Teatru pentru
copii din Capitală. Un festival – competiţie:
companii teatrale din Italia, Spania, Belgia, Polonia, Rusia, Israel, SUA, Bulgaria
şi – fireşte – ţara gazdă, România, s-au
întrecut pentru „Cel mai bun spectacol”
între 27 septembrie – 4 octombrie a.c.
Timp de o săptămână, compania israeliană a lucrat cu şapte actori români,
antrenându-i ca ghizi în stimularea imaginaţiei spectatorilor, copii şi adulţi, care
trebuiau să improvizeze un text după un
scenariu preexistent, necunoscut de ei. În
„Cartierul cu poveşti”, pe fereastra căsuţei
primită-n dar ca răspuns la o ghicitoare,
am intrat în tunelul timpului. Improvizaţia
teatrală era şi jocul meu preferat în clasele
primare. Parcă numai al meu? (I.D.)

azi - a dat curaj oamenilor care aveau atât
de multă nevoie de el. Exista interdicţia
ca spectacolele să se joace în idiş. Dar,
reversul medaliei, faptul a atras, deopotrivă, public evreiesc şi românesc. Pe
scena Baraşeum-ului erau aplaudaţi mari
actori: Alexandru Finţi, Beate Fredanov,
Willy Ronea, N. Stroe, Mircea Crişan… În
1948, teatrul a devenit instituţie de stat.
Clădirea, inclusă pe lista monumentelor
istorice bucureştene, renovată în 1954
– 1955, păstrată în aceeaşi formă până
azi, s-a degradat, inevitabil, în timp, cu
consecinţele ştiute.
– Revenind la prezent…
– În afara publicităţii clasice – afişe,
flyere, programe tipărite –, pentru îmbunătăţirea strategiei de promovare am
folosit informaţii postate pe site-ul propriu,
www. teatrul-evreiesc.ro, premisă pentru
crearea unui forum pe site, reţelele de
socializare Facebook şi Twitter, prin care
pot fi urmărite reacţiile spectatorilor, ceea
ce facilitează o mai mare flexibilitate repertorială adaptată diverselor segmente
sociale, ocupaţionale, de vârstă. În proiectul de management am propus parteneriate media, organizarea de concursuri
cu premii, alcătuirea de clipuri difuzate în
spaţii neconvenţionale, cu precădere în
licee şi universităţi, pentru că mă interesează cel mai tare atragerea unui public
tânăr, inocent, aş zice, din punctul de
vedere al instalării în prejudecată, căruia
să i se ofere prilejul să descopere viaţa
evreiască cu mintea liberă de preconcepţii. Asta, fără să omit publicul activ,
pensionarii, grupurile de vizitatori străini,
prin intermediul parteneriatelor cu agenţii
de turism. Teatrul evreiesc are specificul
lui, dar se adresează în aceeaşi măsură
publicului românesc. Iată de ce am în
vedere spectacole în relaţie cu sărbătorile calendarului iudaic, cum ar fi, de
pildă, Sucot. Am făcut demersuri pentru
construirea unei Suca, unde publicul să
poată urmări momente din viaţa teatrului.
Am marcat, de asemenea, Ziua de Co-

memorare a Holocaustului în România.
De aceea mi se pare foarte importantă
continuarea colaborării cu Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România şi
Comunitatea Evreilor din Bucureşti. Dar
– şi reprezentaţii conectate la evenimente teatrale bucureştene. Participăm şi la
ediţia actuală a Festivalului „Bucureştii lui
Caragiale”. La precedenta ediţie, publicul
a cântat împreună cu actorii vechi şlagăre
româneşti şi evreieşti. Spectacolele stradale au avut mult succes şi merită să fie
continuate. Îmi doresc să facem turnee
în ţară, favorizând recuperarea memoriei
culturale evreieşti în locuri unde au fiinţat
comunităţi înfloritoare.
– Am fost în câteva rânduri la spectacole-lectură într-unul din foaierele teatrului, unde majoritatea o forma publicul
tânăr…
– Da, este vorba de programul „Cu
cărţile deschise”; după-amiezi literare
organizate o dată pe lună, care se adresează, într-adevăr, tinerilor, dar nu doar
lor. De altfel, fiecare dintre programe,
chiar dacă vizează în principal o anumită
categorie de public, este conceput să fie
atractiv pentru oricare alta. Mă refer la

„Scriitori evrei de expresie idiş”, „Scriitori
evrei de expresie română”, „Viaţa evreiască reflectată în dramaturgia israeliană”, „Spectacole-dezbatere”, „Memoria
Holocaustului”, „TES joacă pentru vârsta
de aur”, „Ilustrarea tradiţiilor iudaice prin
mijloacele caracteristice teatrului”…
– Spectacole în pregătire?
– „În vizită la domnul Green” de Jeff
Baron, avându-l ca invitat special pe maestrul Virgil Ogăşanu. Din distribuţie face
parte Tudor Aaron Istodor. Regia este
semnată de Erwin Şimşensohn. „Vrăjitoarea”, de Avram Goldfaden, spectacol
jucat în idiş, pus în scenă de maestrul
Victor Ioan Frunză, în care colaborăm cu
marea artistă, scenografa Adriana Grand.
– Cum a fost examenul de manager?
– Un examen foarte serios, pe care
l-am luat foarte în serios, pregătindu-mă
într-un domeniu pe care încă îl cunosc
insuficient…
– … şi-n care aţi fost nevoită să vă
confruntaţi cu situaţii în care manageri
experimentaţi nu ştiu dacă le-ar fi făcut
la fel faţă. Aţi fost ajutată? Dacă – da,
de cine?
– Primăriile nu ne-au împiedicat, dar
nici nu ne-au ajutat prea tare. Ne-au ajutat
echipele de lucru din teatru. O menţiune
specială: muncitorii la scenă, tehnicienii,
care s-au mobilizat pentru repunerea în
funcţiune a instalaţiilor electrice, echipele care au făcut igienizarea şi curăţenia
teatrului. Consider că actorii merită toate
felicitările pentru felul în care au ştiut să-şi
dovedească valoarea în condiţii improprii.
Mulţumesc multor instituţii publice de cultură – teatrelor care ne-au ajutat şi Grădinii Zoologice bucureştene care ne-a dotat
cu…un microbuz. Concluzie…am foarte
mulţi prieteni de nădejde. Şi cel mai tare
mă ajută, de fapt, cei care-mi spun cu toată sinceritatea şi atunci când e cazul „nu
e bine ce faci!”, mă readuc cu picioarele
pe pământ, atrăgându-mi atenţia asupra
greşelilor pe care, inerent, le fac.
– Certitudini?
– Nu ştiu care sunt certitudinile. Speranţa există. Cred că trebuie să gândeşti
pozitiv: un plan, un drum, mijloace de a-ţi
împlini visul. Să ai curajul de a visa.
IULIA DELEANU

Amintirea unei victime a măsurilor rasiale din timpul celui al doilea război mondial este onorată la Timişoara

Mişcat de cinstirea memoriei tatălui său,
Gyuri Bloch priveşte înapoi fără mânie
Ceremonia de depunere a unei Stolperstein în memoria lui Bloch Lorand

Proiectul Stolperstein a debutat în România pe 23 mai la
Timişoara prin depunerea primei „Pietre de Poticnire”. Proiectul
este iniţiat de artistul german Gunter Demnig. Zeci de mii de
asemenea pietre, încrustate pe străzi din Europa, amintesc de
existenţa şi soarta evreilor în al Doilea Război Mondial. Acum,
pe trotuarul din faţa casei de pe Str. Romanilor nr. 8, numele
Bloch Lorand este gravat pe o plăcuţă de aramă, în memoria
aceluia care a murit în 1943, în urma unui accident, într-un
detaşament de muncă forţată. Câteva săptămâni mai târziu,
primesc un mail: „Eu sunt fiul acelui Bloch…”
Era o joi seara când am făcut cunoştinţă cu tinerii care
iniţiaseră această comemorare şi cinstire a memoriei victimelor
Holocaustului, memento adresat contemporanilor. Patru tineri
din Germania împreună cu cinci elevi de la Liceul Lenau
din Timişoara se sfătuiseră timp de un an şi petrecuseră o
săptămână cercetând în arhive şi stând de vorbă cu martorii
epocii, sub îndrumarea unor profesori şi cadre universitare şi cu
sprijinul Comunităţii Evreilor din Timişoara. Tinerii doreau să-i
redea unei victime numele şi identitatea, ştiind bine că povestea
unei vieţi nimicite este mult mai zguduitoare decât o cifră sau
o informaţie seacă. A doua zi, vineri după-amiază, a avut loc
ceremonia plasării pietrei, cu luări de cuvânt ieşite din comun
prin reflecţii şi emoţie, în prezenţa unui mănunchi de oameni
pătrunşi de semnificaţia momentului. Înduioşarea îi cuprinse şi
pe locuitorii casei – un bătrân şi doi copii, care priveau sfios,
rezemaţi de poarta casei. Nu puteam să-mi dezlipesc ochii de
pe feţişoarele atente ale fetiţelor, tulburate de solemnitatea
evenimentului, cu toate ca nu aveau cum să-i înţeleagă sensul.
Cu capul plecat, un tânăr se reculegea, vizibil cutremurat în
faţa destinului bărbatului care îşi pierduse viaţa pentru că se
născuse evreu. Artistul, tinerii şi cei care au participat activ la
realizarea acestui act împotriva uitării se îmbrăţişau. Toţi ne
simţeam îndoliaţi pentru un om pe care nu-l cunoscuserăm, dar
a cărui moarte gratuită ne devenise un fapt dureros şi de neuitat.
„Îmi pare rău că nu am ştiut, aş fi vrut să fiu prezent”, îmi
spune Gyuri Bloch la telefon. Îmi citise cartea Destine evreieşti,
apărută la Hasefer, şi era bulversat că pe harta cartierului Fabric
sunt însemnate două case care aparţinuseră familiei sale, că
volumul mişună de locuri, oameni şi istorii care făceau parte din

copilăria şi tinereţile lui. Numele se rostogolesc cu repeziciune :
cu Peter Freund am făcut Politehnica, am fost într-o clasă cu
Robi şi Harry, prieteni foarte buni, Vera, regretata soţie a lui
Harry, era prietenă cu Ruti, pe care o cunoscusem înainte să-l
fi cunoscut pe soţul ei Bandi, şi Frici şi Eva şi… Apare o lume
care s-a destrămat fizic, dar există în continuare prin prietenii,
în ciuda distanţelor.
Îndepărtarea în timp nu a aşternut asupra trecutului un lustru
care să filtreze capitolele sumbre. Familia lui Gyuri, născut în
1935, s-a mutat la Timişoara din Cernăuţi în 1937, unde încă
nu se constituise ghetoul. În 1940, proprietarii evrei de imobile
fiind expropriaţi, familia Bloch a fost expulzată din casa lor. La
8 ani, Gyuri a rămas orfan de tată.
Ai simţit antisemitismul în aceşti ani, îl întreb. „Cum să nu
- Copiii mă chemau Bloch Iţic, mă zeflemiseau”, îmi răspunde.
La şcoala elementară evreiască şi în primele două clase de la
Liceul Israelit şi-a format însă prietenii pentru o viaţă şi, în mod
firesc, s-a entuziasmat pentru idealul sionist. Elev la Bucureşti,
a locuit în căminul Gordonia (mişcare sionistă de tineret) până
în 1949, când organizaţiile sioniste au fost desfiinţate, iar elevii
de la Gordonia au fost daţi afară. Întors la Timişoara, după ce
a obţinut diploma de inginer la Institutul Politehnic şi a lucrat ca
inginer, a înaintat actele pentru emigrare împreună cu soţia. De
îndată a fost dat afară din postul de inginer şi nevoit să lucreze
ca muncitor pe un şantier.
Privind înapoi la ultimii 46 de ani, viaţa lui Gyuri Bloch
în Franţa apare ca o reuşită. După o carieră de inginer, s-a
îmbarcat într-o profesie nouă. A făcut studii de psihologie şi
psihanaliză la Paris, a obţinut titlul de doctor, a practicat şi a
publicat ca psiholog şi psihanalist. Este mândru de nepotul lui.
Iar în octombrie, îmi spune Gyuri, va pleca în Israel la un colocviu
de psihopediatrie, după care va rămâne cu prietenii, cu Harry
şi Robi, cu Frici şi Eva şi Ruti şi Tibi şi Judith şi mulţi alţii. Sunt
sigură că vor vorbi despre oraşul unde şi-au petrecut tinereţea,
despre Bega, Corso şi Zsidlic (Liceul Israelit) şi, după datină,
vor depune în gând o pietricică, asemenea celei din cupru de
pe strada Romanilor, pentru cei care nu mai sunt printre noi.
GETTA NEUMANN
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JCC
BUCURESTI
,

Programul Bereshit revine,
de această dată la Arad

Cea de-a noua ediţie a programului academic “Bereshit” a avut loc, între 23 şi 26
octombrie, la Arad. În compania profesorilor israelieni de elită care au conferenţiat la
acest eveniment, au venit sute de participanţi din întreaga ţară. “Familia Bereshit” a
devenit tot mai numeroasă pe parcursul ultimilor ani. Programul reprezintă o şansă
unică de a audia profesori de primă mână din Israel, pe care i-am putea urmări doar
la marile universităţi din Ierusalim sau Tel Aviv. Vom reveni în numărul viitor.

Cursuri noi în programul educativ

Anul Nou aduce cu el la JCC Bucureşti
o serie de noi cursuri, susţinute de profesori competenţi. Desigur, prima pe listă,
fiind şi de cel mai mare interes, este limba
ebraică, destinată atât începătorilor cât
şi celor avansaţi în studiul acestei limbi.
Pentru începători este o surpriză plăcută
să o descopere pe prof. Felicia Waldman
la catedra improvizată a JCC Bucureşti.
Pentru cei mai avansaţi întru ivrit, Eidan
Angel Rahmanov continuă cursul în care
intră deja în subtilităţile limbii. În curând
se deschide şi un curs de limba română
pentru israelienii din Bucureşti, în special
pentru studenţii care doresc să se integreze mai bine şi mai rapid în viaţa Capitalei.
Patru zile pe săptămână, prof. Floria St.

James îi aşteaptă la JCC pe cei care
doresc să aprofundeze limba engleză, cu
un curs destinat, separat, începătorilor şi
celor de nivel mediu. Dincolo de cursurile
lingvistice, JCC oferă şi trei cursuri diferite din domeniul sportului. Taekwondo se
adresează deopotrivă adulţilor şi copiilor,
dar modul de abordare diferă, deci ei sunt
invitaţi în zile diferite la acest curs. Pentru
o siluetă armonioasă, cursul de pilates se
adresează în special doamnelor, dar nu
numai lor. Luni şi miercuri sunt zilele în care
are loc acest curs, care, pentru cele mai
ambiţioase, poate fi completat şi de câteva
ore petrecute în sala de fitness, care stă
la dispoziţie în compania antrenorului sau
pentru a executa exerciţii liber alese.

În zillele de 19-21 septembrie, în ajun
de Roş Haşana, JCC şi-a serbat şapte ani
de existenţă fructuoasă. Directorul JCC ,
Adi Gueron, şi colaboratorii Delia Marc
ş.a. au făcut tot posibilul ca sărbătoarea
să-i bucure şi pe copii şi pe vârstnici.
Vineri, 19 septembrie, a avut loc Seara
tradiţională de Şabat în noua sală Chagiga, cu meniu şi program special. Sâmbătă, 20 septembrie, au fost serbate zilele
de naştere ale unor copii, muzică live
cu “For the Living” (vocal şi lider: Tomer
Mozafi), DJ Soulstorming (Dan Heimlich),
tombola cu premii, premiul cel mare – o
tabletă (toate biletele sunt câştigătoare!),
show de majorete al Centrului de Fitness
JCC. Duminică, 21 septembrie, a fost
prezentat spectacolul interactiv „Planeta
copiilor”. Seara, a avut loc vernisajul “Dialog în oglindă” , cu lucrări ale artiştilor
plastici Eli şi Tini Salamon. Eli Salamon
s-a născut la 16 august 1970, la Cluj. Din
1998 este membră a Asociaţiei „Prietenii
Artei” din Naharia, Israel, iar din 2005,
membră a Asociaţiei ilustratorilor din
Israel. Martin (Tini) Salamon - Paven s-a
născut tot la Cluj, în 1995, este absol-

vent al Şcolii Internaţionale Americane
din Salonic, Grecia, acum, student la
Universitatea din Cleveland, Ohio. Are la
activ participarea la expoziţii din Roma,
Atena, Salonic.
Cei prezenţi au avut parte şi de un
spectacol extraordinar de muzică live,
show de improvizaţie pe tema aniversară,
surprize şi suveniruri, inclusiv un recital
al cunoscutului interpret Mircea Vintilă.
Nu a lipsit nici un superconcurs pe baza
primirii unor SMS-uri din partea copiilor,
acordându-se şi premiul cel mare.
Directorul JCC Adi Gueron a vorbit în
faţa publicului, copii şi adulţi cu ocazia fiecărei manifestări din cele trei zile, despre
realizările datorate Joint şi colaboratorilor
din România , ridicarea la o cotă optimă
a calităţii comunicării, socializării dintre
membrii obştii noastre, preocuparea pentru tradiţie şi cultură, sprijinirea activităţii
comunităţilor din Bucureşti şi din ţară,
participarea la diverse acţiuni, excursii,
cunoaşterea realităţii din Israel, a istoriei
evreilor, ş.a. Toate elogiile pentru aceste
eforturi, un viitor cât mai bun şi armonios!
(B.M.M.)

Şapte ani de existenţă fructuoasă

JCC
IASI
,

Viaţa iudaică
freamătă
din nou

Acesta este rezultatul activităţilor
Centrului Comunitar Evreiesc JCC - Iaşi
din ultimile două săptămâni. Bucuria de
a fi împreună a adunat peste 60 de persoane la deschiderea oficială a noului
sezon de activităţi la JCC Iaşi pe data de
21 septembrie.
Într-un cadru intim şi familiar, membrii
Comunităţii Evreilor din Iaşi au avut pri-

lejul de a audia un concert extraordinar
de muzică tradiţională evreiască, susţinut
de formaţia vocal-instrumentală Nigun –
solişti Uri Ferenbac şi Albert Lozneanu,
care au fost acompaniaţi de profesorul
Romeo Luchian şi de soţia sa, Tania
Luchian, care este violonistă. Duioasele
melodii în limba idiş au emoţionat până
la lacrimi auditoriul, care i-a răsplătit pe
interpreţi cu un ropot de aplauze.
A fost lansată cu succes broşura ce
cuprinde activităţile JCC Iaşi pentru următoarele trei luni calendaristice. Au rostit
alocuţiuni ing. Ghiltman Abraham, preşedintele Comunităţii Evreilor din Iaşi, care
a adresat urări de an nou, cu sănătate şi
prosperitate, celor prezenţi şi familiilor lor,
rabin Shlomo Tobias, care a rostit o draşa
şi a binecuvântat audienţa, iar domnul
Albert Lozneanu, directorul JCC Iaşi, a
invitat populaţia evreiască să participe
la cât mai multe activităţi interesante şi
a urat un călduros bun venit în marea
familie JCC din partea directorului JDC
pentru România, Israel Sabag.
VLADCOVSCHI MIRYAM
corespondent
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În
amintirea unei amiciţii speciale
A fost o prietenie unică, specială

printre mentalităţile şi temerile timpurilor
pe care le-au traversat împreună. Mitropolitul şi Rabinul au mers împreună, pe
acelaşi drum, ocrotind valori în care au
crezut, însoţindu-şi ieşirile publice sau
întâlnirile private de tăceri în care era
suficient să se înţeleagă din priviri.
Despărţirea recentă de Mitropolitul
Banatului, ÎPS dr. Nicolae Corneanu, a
fost un moment dureros şi emoţionant
pentru numeroşi cetăţeni ai Timişoarei,
indiferent de cult sau etnie. La înmormântarea sa au curs lacrimi sincere din
partea celor care ştiu că a fost un ctitor
real al prieteniei şi umanismului. Cu
acest prilej, Getta Neumann, fiica regretatului Prim Rabin dr. Ernest Neumann
z.l., ne-a trimis o fotografie care evocă
pentru noi amintiri pline de nostalgie
ale prieteniei dintre înaltul ierarh creştin
ortodox şi rabinul comunităţii timişorene.
Este un moment să ne gândim la toate
acele mari sărbători evreieşti de la care
Mitropolitul nu a lipsit vreodată, atât cât
sănătatea i-a permis-o. Ne amintim, cu
emoţie, de cuvintele sale de la aceste
sărbători. Erau vorbele unui frate care

JCC
TIMISOARA
,

An Nou Evreiesc
cu oaspeţi dragi
şi programe
de excepţie

• Deschiderea celui de-al cincilea
an de activitate a JCC Timişoara a fost
un moment cu totul special, desfăşurat
în Sinagoga din Cetate. Prefaţând Roş
Haşana, invitat special a fost prim cantorul vienez Shmuel Barzilai. Cu această
ocazie au fost prezentate programele pe
care JCC le realizează în întreaga ţară,
sub coordonarea Joint şi F.C.E.R.
• Debutul Marilor Sărbători de toamnă
a fost însoţit, la JCC Timişoara, de prezenţa ambasadorului Statului Israel în
România, Excelenţa Sa Dan Ben-Eliezer
şi a soţiei sale, Hedva. Comunitatea timi-

JCC
ORADEA

• Corul comunităţii orădene este una
dintre cele mai importante prezenţe în
peisajul evreiesc al acestui oraş. Tradiţia,
inaugurată cu pasiune regretatul Gyuri
Vilan z.l. şi dusă mai departe de discipolii
săi, este în continuare un brand pe care
comunitatea orădeană îl preţuieşte mult.
Odată cu evenimentul reinaugurării Sinagogii Ortodoxe din Debreţin, comunitate
apropiată geografic dar şi sentimental
de cea orădeană, corul a oferit un spectacol special consacrat acestui mare
eveniment, la care au participat numeroşi
invitaţi. Peste 60 de persoane au încântat
asistenţa de limba maghiară şi au arătat
că acest cor multigeneraţional continuă să
trăiască şi să îşi modernizeze repertoriul
de melodii ebraice şi idiş.
• În sala Filarmonicii din Oradea a
fost recent inaugurată expoziţia „Shalom”. Este o iniţiativă a Fundaţiei Tikva

înţelegea importanţa religiei iudaice
pentru lume, în general. Ne amintim şi
de tradiţionalele mese festive de la Mitropolia Banatului, unde Rabinul Ernest
Neumann nu era doar unul dintre invitaţi
ci un co-organizator, aşezat mereu la loc
de cinste, în compania impozantului Mitropolit şi a Episcopului catolic, Krauter.
Dincolo de protocol, s-au admirat şi s-au
înţeles reciproc, aşa cum puţine amiciţii
reale sunt în această lume. Acum, când
nici unul nu mai este printre noi, nu putem avea decât două speranţe: să se fi
reîntâlnit şi să-şi fi continuat dialogurile
pline de substanţă, iar pentru cei de aici,
să fi lăsat înţelepciunea şi puterea de a
continua ceea ce ei au început.
şoreană a avut parte de un Roş Haşana
festiv şi foarte plăcut, în care reprezentantul Israelului în România şi-a manifestat
ataşamentul faţă de „familia evreiască”
din oraşul de pe Bega. Dincolo de impresionantele cuvinte, rostite într-o frumoasă
limbă română, au urmat alte două seri de
neuitat în compania ambasadorului. Întrun cadru familial, domnia-sa a prezentat
celor din comunitate situaţia actuală din
Orientul Mijlociu, punând accentul pe evoluţia organizaţilor extremiste (gen ISIS)
şi a felului în care ţările din regiune se
raportează la acestea. Seria întrebărilor,
venite de la publicul însetat de informaţie,
nu s-a lăsat aşteptată.
Programul de Roş Haşana, în compania Excelenţei Sale, nu s-a încheiat aici!
Vineri seara a urmat Kabalat şi Oneg
Şabat, aşa cum se întâmpla în fiecare
săptămână la JCC Timişoara, doar că de
această dată evenimentul s-a desfăşurat
într-o atmosferă specială. Cantorul David
Appel şi soţia sa, Edith, care au oficiat
sărbătorile debutului de an evreiesc, s-au
integrat perfect în această atmosferă.
Pentru ei a fost şi un prilej excepţional
să se afle în compania reprezentantului
Israelului în România. Seara de Şabat s-a
transformat treptat în noapte de Şabat,
căci asistenţa nu se lăsa dusă, „obligând”
în mod politicos pe ambasador să rămână
la un dialog care a creat multă emoţie în
sufletele celor prezenţi.
din Oradea, o organizaţie non-profit,
foarte activă, pentru păstrarea memoriei
victimelor Holocaustului. Coordonată de
doamna Emilia Teszler, aceasta organizează numeroase evenimente pentru a
aduce în faţa publicului orădean şi a celui
itinerant în ţară ce a reprezentat cultura şi
civilizaţia iudaică pentru oraşul de pe Criş,
dar şi pentru întreaga ţară. După o foarte interesantă şi emoţionantă expoziţie
dedicată Annei Frank, a urmat expoziţia
dedicată Iudaismului şi vieţii evreieşti, sub
acest nume sugestiv de Shalom - Pace.
Făcând cunoscute tradiţiile, contribuţia
culturală, sărbătorile evreieşti, ea va
„circula” în şcoli şi instituţii culturale, fiind
deosebit de utilă pentru elevi şi, în general, pentru toţi cei ce doresc să afle ce a
reprezentat marea comunitate evreiască
trăitoare în România.
La evenimentul inaugural a evoluat
formaţia klezmer „Hakeshet”, cunoscută
şi apreciată deja de toţi orădenii.
• Înainte de a intra în cea mai importantă zi de post, Iom Kipur, un gulaş tradiţional la ceaun a fost mâncarea ideală.
Faptul că acesta a fost gătit şi savurat în
compania prietenilor, în curtea sinagogii
şi a comunităţii, a făcut evenimentul şi
mai plăcut.
Pagină realizată de
LUCIANA FRIEDMANN
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Mazal Tov, Joint 100!
Cea mai importantă
organizaţie umanitară
evreiască

JDC, AJJDC sau Joint reprezintă
prescurtările sub care este cunoscută în
lume cea mai importantă organizaţie de
asistenţă umanitară evreiască. Din 1914,
deci de exact 100 de ani, Jewish Joint
Distribution Committee a menţinut viu şi
mereu contemporan preceptul Kol Israel
arevim ze le ze - fiecare evreu este responsabil, unul pentru celălalt. De asemenea, a adus sprijin şi celor care nu aparţin
acestei etnii, în momente de criză majoră.
Azi JDC operează, în afara Israelului, în
încă 70 de ţări şi reprezintă sinonimul
cuvântului salvare pentru milioane de
oameni, aparţinând diferitelor generaţii.
Activitatea JDC îi vizează pe evreii aflaţi
în pericol fizic, dar şi ajutorarea celor în
nevoie de a-şi asigura subzistenţa. Pentru
această organizaţie crearea şi întărirea
vieţii evreieşti reprezintă o prioritate
majoră. De asemenea, Joint-ul acordă
un sprijin imediat şi substanţial în situaţii
de catastrofe naturale sau provocate de
oameni. În atenţia organizaţiei se află
persoanele şi familiile defavorizte din
diverse colţuri ale lumii, o atenţie deosebită acordându-se categoriilor în nevoie
din Israel - copii, tineri, vârstnici care au
nevoie de un sprijin pentru a se integra în
societate. Nu este loc în care Joint-ul să
nu fi ajuns în cei 100 de ani! Înfruntând
adesea pericole, intrând în diverse parteneriate, niciodată nu a abandonat ideea
de a se afla alături de evreii în nevoie.

Cum a evoluat
un parteneriat istoric?
De la începutul parteneriatului
F.C.E.R.-Joint se împlinesc 47 de ani.
Aproape jumătate de secol a fost animat
de numeroase proiecte de ajutorare, asistenţă acordată celor în nevoie, programe
de întărire a comunităţii şi formării de
lideri. Se cunosc necesităţile care existau
în plin comunism, în special pentru cei
vârstnici şi singuri, în momentul în care
a debutat această colaborare. Să ne
gândim, însă, şi la numeroşii copii a căror
viaţă a fost ameliorată prin ajutorul Joint.
Şi azi, discutând cu cei mai în vârstă, nu
o dată ochii li se umplu de lacrimi. Ei îşi
aduc aminte de pachetele cu alimente
şi medicamentele primite cu decenii în
urmă, care reprezentau o adevărată salvare în momente în care speranţa era una
foarte precară pentru evreii din România.
Printre cele mai importante programe
pe care Joint, în partenariat cu F.C.E.R.,
le-a promovat în România este Bereshit,
cel mai însemnat program de educaţie
iudaică, de nivel academic, care a avut
loc vreodată în România. Programul, pro-

Bereshit Galaţi

movat de directorul Joint pentru România,
Israel Sharli Sabag, a adus profesori de la
reputate universităţi israeliene - Bar Ilan,
Yerushalaim, Tel Aviv - în opt localităţi
din România, unde aproape 2.000 de
participanţi au putut să se bucure deja de
aceste conferinţe. Există persoane care
nu au ratat nici o ediţie, considerând programele Bereshit adevărate repere de-a
lungul anului.
Un moment special, dintre programele promovate în ultimii ani de directorul
Joint pentru România, a fost Festivalul
Yerushalaim de la Bucureşti. Parcul Unirii
a fost transformat pentru o zi într-un miniIerusalim.
Asistenţa socială este un alt domeniu
esenţial al colaborării pe tărâm românesc,
completată de grija comună pentru păstrarea patrimoniului sacru. De asemenea,
formarea de lideri, în special tineri, implicaţi în mod voluntar în viaţa comunitară
este unul dintre marile deziderate ale
Joint.

Programul Bereshit minunea unei universităţi
călătoare
Profesori reputaţi de la Universităţi
Israeliene ca Bar Ilan, Universitatea
Ebraică din Ierusalim sau Universitatea
din Tel-Aviv au încântat, în ultimele opt
ediţii ale Bereshit, publicul evreiesc din
România. Circa 2.000 de participanţi de

În fotografie, de la stânga la dreapta: Ruben Fuks, preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din Serbia, cu soţia, Israel Sabag, director Joint pentru România, Serbia, Bosnia-Herţegovina
şi Macedonia, Diego Ornique, noul director al JDC Europa, Luciana Friedmann, preşedinte al
Comunităţii Evreilor din Timişoara, şi Sofia Nagy, din partea JDC România.

toate vârstele au avut posbilitatea să audieze conferinţe dintre cele mai interesante,
deschizând porţi ale cunoaşterii care nu
au fost accesibile publicului din România până în prezent. După un ciclu de
conferinţe desfăşurate la JCC Bucureşti,
au urmat sesiunile de la Sinaia, Piatra
Neamţ, Timişoara, Iaşi, Cluj, Oradea,
Braşov, Galaţi, continuând, în curând, cu
Bereshit Arad.

Keshet, un curcubeu...
cultural
Curcubeu al cunoştinţelor Iudaice,
acest program a fost iniţiat, de asemenea,
de Israel Sabag, directorul JDC pentru
România, Serbia, Bosnia Herţegovina şi
Macedonia. La acest proiect s-au raliat

20 de comunităţi care, într-o zi aleasă
împreună, aduc în faţa membrilor comunităţii conferinţe şi dezbateri de succes.
Sincronizarea dintre comunităţi este un
secret al succesului acestui eveniment,
făcând ca fiecare să se simtă parte a
familiei Keshet.
Personalităţi din comunităţi şi invitaţi
au conferenţiat, pe bază de voluntariat,
pe teme dintre cele mai interesante. A fost
o delectare pentru sutele de participanţi
care s-au bucurat în mod deosebit.

Tabere şi programe
pentru toate vârstele
Centrul de Instruire şi Recreere de la
Cristian a devenit sediul ideal pentru sutele
de tabere pe care le-a găzduit până acum.

ISRAEL SABAG, Director Joint pentru România,
Serbia, Bosnia-Herţegovina şi Macedonia
Joint are o istorie importantă în România, un parcurs unic, extrem de pozitiv,
care cred că reprezintă un model de parteneriat. Scopul nostru principal astăzi este
să ne continuăm misiunea de salvare şi ajutorare căreia i s-a dedicat organizaţia în
secolul acesta. Dacă privim ce a reprezentat lumea în 1914 şi ce este azi, în 2014,
vedem că istoria JDC se împleteşte cu cele mai importante, şi uneori dureroase,
momente istorice ale umanităţii. Nici o clipă această organizaţie nu a abdicat de la
valorile sale iniţiale, conform cărora Kol Israel arevim ze le ze („fiecare evreu este
responsabil unul pentru celălalt”). În România avem o misiune sfântă, în parteneriat cu Federaţia şi comunităţile. Ne dorim să aducem cât mai multe persoane din
comunitate la programele organizate. Este foarte important ca nici un evreu, indiferent de vârstă sau de dimensiunea comunităţii căreia îi aparţine, să nu se simtă
izolat. Dorim ca fiecare să aibă conştiinţa apartenenţei la familia sa, marea familie
evreiască din România. Asistenţa reprezintă două lucruri distincte. Pe de o parte,
putem vorbi despre ameliorarea existenţei şi schimbarea vieţii a sute de persoane,
prin asistenţă socială şi medicală, prin asigurarea unei vieţi întru demnitate. Datorită
DASM, Claims Conference, Joint şi F.C.E.R., prin unirea tuturor forţelor, viaţa celor
în nevoie a fost ameliorată. Trebuie să vedem întotdeauna omul din spatele cazului,
respectând acel crez evreiesc din vechime, conform căruia cel care salvează un
om, salvează întreaga umanitate.
Pe de altă parte, existenţa JCC-urilor şi a Centrelor de zi pentru cei vârstnici
înseamnă şansa unei vieţi evreieşti active, moderne, parte a programelor internaţionale de acelaşi tip. JCC-urile din România – cele din Bucureşti, Timişoara, Oradea
şi Iaşi – precum şi taberele organizate pentru participanţi din întreaga ţară au adus
o foarte importantă deschidere pentru evreii din România.
Bereshit reprezintă programul de cea mai mare amploare, cu un succes absolut
în România. Ne apropiem acum de cea de a noua ediţie, de la Arad, şi putem fi
fericiţi şi încrezători că aproape 2000 de persoane au venit mai aproape de cultura
şi civilizaţia iudaică prin intermediul acestui program. Complementar, programul
Keshet aduce în comunităţi, prin intermediul potenţialului local, spiritul evreiesc şi
istoria fiecărei comunităţi, atât de relevante pentru cei care trăiesc acolo.
Nu putem spera decât ca secolul următor să fie mai puţin zbuciumat, ca Joint
să se poată concentra pe asigurarea unei vieţi mai bune şi mai rodnice pentru cei
care au nevoie şi să implementeze programe de succes peste tot în lume. Am marea bucurie să lucrez pentru o organizaţie care a adus speranţă pentru oameni din
întreaga lume şi cred că aceasta este cea mai mare mulţumire, să surprinzi lumina
din ochii celor care au revenit la o viaţă demnă cu ajutorul acesteia.
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Deputat dr. AUREL VAINER, preşedinte F.C.E.R.
Din anul 2005 a început un nou mod de
colaborare între F.C.E.R. şi Joint. Nu vorbim
doar despre un parteneriat, ci despre un
proiect comun, de la egal la egal, pentru
a dezvolta viaţa evreiască în România.
Scopul comun este ca membrii comunităţii
să beneficieze de posibilitatea de a trăi
evreieşte, într-un mod demn. Importantă
este păstrarea şi reabilitarea patrimoniului
evreiesc a lăcaşelor de cult şi cimitirelor,
pentru păstrarea identităţii noastre. De-a
lungul ultimilor ani, am implementat proiecte noi, într-un strâns parteneriat. Programe
ca Bereshit, Keshet, programele de educaţie iudaică, centrele comunitare evreieşti
JCC îi aduc împreună pe evreii din întreaga ţară într-un mod diferit faţa de perioada precedentă. Le oferă numeroase posibilităţi, li se deschide un univers mult mai
amplu. La programele JCC participă de la copii la cei mai în vârstă. La programele
Bereshit participă între 200 şi 400 de evrei din mici şi mari comunităţi, ele oferind o
ocazie de a se afla împreună şi în compania unor reputaţi profesori din Israel care
le împărtăşesc din cunoştinţele lor. De asemenea, am încercat împreună să aducem
atmosfera Shabatonului în comunităţi în care mai sunt doar foarte puţini evrei, dar
care se bucură foarte mult că identitatea lor este păstrată. Pentru noi sunt foarte
importante şi programele de leadership care s-au desfăşurat, nu doar în România,
ci şi în Israel, la Oxford sau la Veneţia. Constatăm efectul unei colaborări atât de
benefice şi în comunităţi ca Oradea, Timişoara, Iaşi, Arad etc.
A fost o mare bucurie pentru mine să particip la celebrarea a 100 de ani de existenţă a Joint, un moment cu totul special, desfăşurat la Paris, unde au fost prezenţi
numeroşi parteneri din întreaga lume, autorităţi politice etc. Avem o excelentă colaborare cu Israel Sabag, care gândeşte ca un israelian, dar înţelege perfect nevoile
noastre şi este, cu sinceritate, alături de noi. Elanul şi priceperea sa sunt foarte
importante pentru noi şi ne bucurăm să îl avem alături! În final, doresc să spun doar
atât: Vivat, cresceat, floreat parteneriatul Joint - F.C.E.R. România!
De la copii de grădiniţă la pensionari,
mii de persoane au avut posibilitatea să
treacă pragul acestei case, în care se desfăşoară taberele JCC. Proiectul renovării
acestui spaţiu a fost sprijinit de importanţi
donatori din partea Joint. De asemenea, numeroasele proiecte desfăşurate
aici se bucură de sprijinul reprezentanţilor
Joint.

Asistenţa celor în nevoie,
şansa unei vieţi
în demnitate
În atenţia JDC se află la loc de cinste
asistenţa acordată celor vârstnici şi celor
în nevoie. În colaborare cu F.C.E.R. şi
Claims Conference, Joint este printre
suporterii asistenţei evreieşti în România.
Prin ajutoarele acordate, prin intermediul
DASM, a fost de multe ori salvată sau
ameliorată viaţa celor care se simţeau
abandonaţi, singuri, copleşţi de probleme
personale care păreau insurmontabile.
Ajutoarele acordate sub forma asistenţei
medicale şi sociale, alimentele, ajutorul
gospodăresc sunt toate parte a acestei griji pentru semenii noştri de toate
vârstele, printre care majoritatea sunt
supravieţuitori ai Holocaustului. Dincolo
de ajutorul acesta imediat, Centrele de
zi pentru pensionari au devenit cluburi
de care aceştia sunt dependenţi în viaţa
de zi cu zi.

Ralph Goldman,
100 pentru cei 100...
Recent a plecat dintre noi una dintre
cele mai simbolice figuri ale secolului
JDC. La o lună după ce a împlinit, la
rândul lui, 100 de ani, Ralph Goldman
a părăsit această lume chiar în 2014,
anul centenarului Joint. A contribuit la
construirea Israelului modern şi a fost un
important, cunoscut şi respectat emisar al
Israelului în Statele Unite. A văzut lumina
zilei în oraşul ucrainean Leşoviţ şi, la o

Bereshit 6, Oradea

vârstă fragedă, a emigrat cu familia în
America. A urmat o viaţă plină şi uimitoare
- învăţând o ebraică perfectă la Boston,
primind apoi o bursă în Palestina anilor
’30, reîntoarcerea într-un colegiu de asistenţă socială din Statele Unite, serviciul în
armată din timpul celui de-al doilea război
mondial, când şi-a promis să servească
mereu interesele poporului evreu. A sprijinit Haganah şi a avut o contribuţie clară
la consolidarea Israelului modern, alături
de Ben Gurion şi alţi fondatori ai acestuia.
În calitate de director executiv al Joint
timp de 11 ani, până în 1988, a reuşit să
treacă dincolo de Cortina de Fier şi să
aducă ajutor şi speranţă pentru evreii care
se aflau dincolo de ea. Pentru numeroşi
tineri a reprezentat un mentor şi un purtător de speranţă, iar bursa care îi poartă
numele a pus piatra de temelie a carierei
unor tineri excepţionali, contribuind la
dezvoltarea vieţii evreieşti din numeroase ţări. Viaţa sa particulară a cunoscut
momente de mare durere, fiul său David
Ben Rafael z.l., diplomat israelian, fiind
ucis în atentatul din 1992 din Argentina.
Ralph Goldman a reprezentat o figură
strălucitoare a unui secol care avea nevoie de speranţa şi de puterea sa.

Şcoli pentru lideri
Formarea de lideri conectaţi la modernitate şi crearea unei reţele profesionale
de excepţie sunt dezideratele Joint. În
acest sens, persoane implicate în viaţa
evreiască din România au avut opcazia
să participe la programe ca Buncher,
Leatid sau să audieze cursurile excepţionale ţinute la Oxford. Mulţi au avut astfel
şansa implicării reale în familia evreiască
europeană, descoperind noi conexiuni şi
oportunităţi la nivel global.

Formarea unor familii
regionale
Marile comunităţi locale şi naţionale
care existau odinioară nu mai sunt o
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Simbol al colaborării fructuoase dintre JDC şi F.C.E.R. - C.M.
Dedicat Centenarului JDC

American Jewish Joint Distribution Committee
A symbol of the fruitful cooperation between JDC and F.C.E.R. - C.M.
Dedicated to JDC’s Centenary

Ambasadorul Statului Israel,
Excelenţa Sa DAN BEN-ELIEZER
Statul Israel apreciază şi consideră esenţială
activitatea JDC, organizaţia umanitară evreiască
cea mai importantă din lume. Toţi evreii sunt responsabili unul pentru celălalt, pentru a îmbunătăţi
existenţa fiecărei persoane aflate într-o situaţie
vulnerabilă, oriunde în lume s-ar găsi. Activitatea globală a JDC în numeroase ţări, inclusiv în
Israel, are o valoare specială prin angajamentul
continuu şi hotărât împotriva foametei, exploatării, discriminării, diferitelor greutăţi cărora
le-au fost supuşi evreii de-a lungul timpului. De
asemenea, este esenţială contribuţia Joint în
crearea vieţii evreieşti şi în salvarea evreilor din
întreaga lume, aflaţi în situaţii de criză. De-a
lungul carierei mele diplomatice, am colaborat
foarte bine cu Joint-ul, începând cu anii 1990. Ca
director al Mashav, Agenţia israeliană pentru cooperare internaţională în domeniul
dezvoltării, am fost implicat în asistenţa umanitară de urgenţă în câteva ţări. Aş
menţiona doar Sri Lanka şi Turcia, iar un alt moment important a fost în Mumbai,
India, după tsunami. În România am o legătură apropiată cu Joint-ul şi cu foarte
energicul său director pentru România, Israel Sabag. Munca sa, cu întreg sufletul
şi mintea, este destinată să amelioreze viaţa socială şi culturală a comunităţilor
evreieşti din România. Activitatea sa, desfăşurată în colaborare cu Comunitatea
Evreiască din România, este menită să îi sprijine pe supravieţuitorii Holocaustului,
ajutându-i cu asistenţă medicală, socială, îngrijire la domiciliu, etc. Pe de altă parte,
în atenţia Joint-ului este revitalizarea vieţii evreieşti, prin programe destinate copiilor,
familiilor, pensionarilor, prin Shabatonim, educaţie evreiască şi crearea de noi lideri,
aparţinând generaţiei tinere.
Israel este un prieten drag şi, cu ocazia celebrării a 100 de ani de existenţă ai
Joint, urez acestei organizaţii „La mulţi ani!”, cu activităţi excepţionale în beneficiul
evreilor din întreaga lume.
Sunt câteva evenimente pe care, cu siguranţă, nu le voi putea uita. Surpriza
sărbătoririi zilei mele de naştere la programul Bereshit 7 de la Cluj a fost unul dintre
acestea. La fel, foarte emoţionantă pentru mine a fost întâlnirea la Ambasadă cu
două importante delegaţii Joint, din Texas şi Tidewater. Fie ca Joint să aducă mereu
alinare şi ajutor pentru toţi cei în nevoie, din întreaga lume!
realitate a Europei de după Holocaust.
În sensul formării unor reţele comunitare
mai extinse, au luat naştere programe regionale foarte importante în special pentru
tinerii evrei din comunităţile evreieşti din
regiune. Programul Black Sea Gesher
(Podul Mării Negre) implică şi comunitatea evreilor din România, care a luat parte

la toate ediţiile organizate până acum în
cadrul acestui program. Sute de tineri au
colectat deja numeroase amintiri plăcute
ale acestui program educativ, care aduce
împreună studenţi şi tineri absolvenţi din
ţările regiunii.
LUCIANA FRIEDMANN
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“A zâmbi frumos vieţii”
Întâlnire cu jurnalistul israelian IVAN LUNGU

Centrul Comunitar Evreiesc a găzduit
duminică, 5 octombrie, un colocviu literar
avându-l ca invitat pe jurnalistul israelian
Ivan Lungu. Dezbaterile au avut ca punct
de plecare două volume de proză, semnate de Ivan Lungu şi publicate în limba
română: “Ascultând Gershwin pe covor”
şi “Maimuţele de dincolo de amintiri”.
Dezbaterile au fost deschise de ing. Paul
Schwartz, preşedinte C.E.B şi vicepreşedinte F.C.E.R., care a prezentat amănunte
din biografia autorului şi a presonalităţilor
invitate la colocviu.
Născut în 1935 la Caransebeş, într-o
familie de intelectuali evrei, după o copilărie marcată inevitabil de anii grei ai
războiului şi ai Holocaustului, Ivan Lungu
ajunge la Bucureşti, unde va urma Facultatea de Economie şi va lucra o perioadă
în diferite intreprinderi de comerţ exterior.
Buna cunoaştere a mai multor limbi străine şi calităţile de translator îl vor propulsa
şi în alte direcţii – lucrează la redacţia de
ştiri externe a Agerpres, apoi la România
Film. În anii ‘70 Ivan Lungu face alia împreună cu familia. Devine un economist
apreciat de multe instituţii israeliene, dar
şi o prezenţă permanentă în publicaţiile de
limba română din Israel, în prezent fiind
redactor la “Jurnalul săptămânii”.
Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.,
a subliniat că “articolele scrise de Ivan
Lungu în «Jurnalul săptămânii» dovedesc
faptul că este un analist politic de o mare
calitate şi fineţe, analizând în detaliu situaţia delicată din Orientul Mijlociu”. În ceea

ce priveşte proza acestuia, dr. Aurel Vainer a remarcat că scrierea lui Ivan Lungu
este directă, uşoară, chiar şi atunci când
tratează cele mai negre pagini ale istoriei,
precum Holocaustul, iar astfel impresionează şi mai mult cititorul. De asemenea,
preşedintele F.C.E.R. a evidenţiat o realitate mai puţin cunoscută astăzi, aceea
că în multe oraşe din nordul şi vestul
ţării, precum Oradea sau Caransebeş,
dezvoltarea urbanistică şi economică se
datorează evreilor, numeroase construcţii
din aceste oraşe fiind înălţate de arhitecţi,
antreprenori sau mecena evrei, şi l-a
provocat pe autor la un exerciţiu ad-hoc
de memorie – descrierea atmosferei din
casa părinţilor şi a bunicilor săi. Astfel,
auditoriul a făcut o călătorie imaginativă
în acea lume aparte a evreimii transilvane
de odinioară.
“Am citit cartea lui Ivan Lungu ca şi
când ar fi cartea vieţii mele”, a mărturisit
Veronica Bârlădeanu, cunoscut traducător, originară din Arad. Impresionată de
anumite detalii evidenţiate în cărţile lui
Ivan Lungu, Veronica Bârlădeanu a arătat că acestea devin adevărate simboluri
şi recompun, peste timp, universul micii
burghezii evreieşti din vestul ţării – de la
figura carismatică a rabinului neolog din
Caransebeş, până la bibeloul cu trei maimuţe, una oarbă, alta mută şi alta surdă,
din casa bunicilor. Reliefând umanitatea
personajelor sale, Veronica Bârlădeanu
a concluzionat: “Am constatat că Ivan
Lungu e un dogmatic. El crede în iubire,
prietenie şi onestitate ca într-o dogmă.”
Dr. Irina Cajal, subsecretar de stat, a
declarat că “admiră felul de a fi şi de a

scrie al lui Ivan Lungu”, activitatea sa de
“jurnalist complex” şi faptul că “armonizează viaţa cu modalităţile de expresie.”
“Cărţile au misiunea de a face lumea mai
bună şi mai trăitoare, iar scrierile lui Ivan
Lungu dovedesc aceasta”, a remarcat dr.
Irina Cajal.
“Ivan Lungu are mai ales capacitatea
de a zâmbi frumos vieţii” – a spus criticul
literar Luminiţa Varlam, arătând că “volumele sale depăşesc stadiul de memorialistică şi devin literatură”.
Cu modestie, Ivan Lungu a precizat că
“nu avea în minte să facă literatură”, ci a
început să scrie la îndemnul unor prieteni,
care l-au convins că momentele tragice
din anii Holocaustului ar trebui consemnate şi date Yad Vashem-ului, spre aducere
aminte peste timp. Însă, fluxul amintirilor
odată aşternut pe hârtie s-a transformat,
treptat, în proză. Ivan Lungu a relatat auditorului emoţionanta revedere, după mai
bine de 60 de ani, cu Zsuzsika, sora tovarăşului său de joacă din copilărie, unul
dintre “personajele” luminoase din proza
sa, precum şi momentul, la fel de sensibil, al vizitei la Templul din Caransebeş,
acolo unde a învăţat primele două clase.
Prezent la manifestare, actorul Mihai
Călin a citit diverse pasaje din scrierile lui
Ivan Lungu. De asemenea, la eveniment
au participat oaspeţi din Israel, precum
artistul fotograf Ruth Oren şi jurnalista Biti
Caragiale. Manifestarea a fost organizată
de Direcţia de Cultură a F.C.E.R. condusă
de dr. ing. José Blum – referenţi Sybil
Benun şi Robert Schorr.
DIANA MEDAN

Încă un tom de insulte antisemite

Minciuni vechi într-o car te nouă

Radu Iftimovici este medic, profesor
universitar, autor prolific de volume
şi filme TV de popularizare a marilor
personalităţi din medicina românească.
Cercetător cu funcţie la Institutul de
Virusologie şi, susţine el, prieten cu regretatul prof. Nicolae Cajal, fost director
al Institutului, care, cu inima deschisă,
l-a primit acasă, ba l-a şi ajutat să scape
de securitate, deţinător al unui premiu
al Academiei şi al UNESCO, deci foarte
activ înainte de 1990. La prima vedere, pe baza acestor date, ar trebui ca
autorul să fie un intelectual, un om cu
gândire deschisă, generoasă. Şi totuşi,
nu degeaba se spune că aparenţele
înşală... Ultima lui carte, „Veşnica mea
pomenire”, de fapt biografia lui Iftimovici
(aproape 500 de pagini, revoltătoare
prin antisemitism şi, altfel, destul de
plictisitoare) ne dezvăluie o cu totul altă
persoană. Şi probabil că acesta este
portretul lui real. După 1990, n-a mai trebuit să se ascundă, putea să-şi exprime
clar opiniile adevărate, să dea glas frustrărilor. Căci, nu trebuie să fii psiholog ca
să-ţi dai seama că este un om frustrat,
invidios şi răutăcios, de aceea, ca să-şi
desfiinţeze colegii, adversarii sau prietenii mai norocoşi, mai apreciaţi, poate
mai talentaţi, cu cariere mai strălucite,
le cam terfeleşte memoria în noroi. Şi
cum mulţi dintre ei au fost evrei (nu am
fost niciodată antisemit, spune el, dar
cartea îl contrazice), scoate din lada de
gunoi toate binecunoscutele minciuni
legate de evrei.
Dar nu e de mirare, autorul este un
mare simpatizant legionar, prieten cu
nepoţii lui Zelea Codreanu, pe care-l
admiră, colaborator la „Cuvântul legionar”. Dar, atenţie, nu pactizează cu orice
legionar, de pildă, nu este un susţinător
al fracţiunii Horia Sima, despre care susţine că ăia au fost criminalii, ăia au comis
toate asasinatele, rebeliunea, jafurile din
Văcăreşti împotriva evreilor. Radu Iftimovici are chiar neobrăzarea de a afirma
că acolo au fost doar nişte încăierări, iar
chestia cu abatorul este o minciună crasă, dovadă stau, chipurile, cârligele din
poze, aşa ceva nu a existat în România,

pozele sunt din... Riga, iar marele actor
Mircea Albulescu care a îndrăznit să declare că a văzut nişte imagini din abator
este tratat drept un mincinos. Dar de ce
să ne mirăm, spune autorul, dat fiind că
Albulescu are mamă evreică. Şi de fapt,
susţine Iftimovici, rebeliunea legionară
nici nu a existat, a fost o provocare a
servicilor secrete ale lui Antonescu, la
dorinţa lui Hitler, care a vrut să scape de
legionari. Informaţie care apare în carte
ca provenind de la un unchi al autorului.
Radu Iftimovici susţine aripa Codreanu,
pe care o zugrăveşte ca fiind neprihănită
(uitând, se pare, de asasinarea de către
„carismaticul” lider legionar a prefectului
Constantin Manciu, şeful Poliţiei din Iaşi,
în 1924, sau de instigarea la persecutarea studenţilor evrei, de bătăile de la
Cluj şi Oradea în timpul congreselor
legionare, iar pe-atunci nu exista aripa
Sima). Deci, strigă Iftimovici, trăiască
memoria Căpitanului şi hai să dezvăluim
toate minciunile răspândite de evrei. De
pildă, Holocaustul. Bineînţeles, spune
el, în România nu a existat aşa ceva
sau, cel puţin, face autorul „concesii”,
nu cum a fost în Ungaria. Evreii nu au
fost deportaţi la Auschwitz, Antonescu,
pe care din cauza unor conflicte cu tatăl
său, Iftimovici nu-l iubeşte, i-a salvat pe
evrei. Ce Transnistria, ce Odessa, în
loc să se ducă pe front, evreii a trebuit
doar să cureţe zăpada pe străzi şi seara se duceau acasă la căldurică să-şi
bea ceaiul (parcă am mai auzit această
argumentare... de la Corneliu Vadim
Tudor). Pogromul din Iaşi? Nici vorbă,
susţine Iftimovici, în pofida istoricilor şi a
gropilor comune. Doar nemţii, cu câţiva
morţi, acolo. În general, susţine Radu
Iftimovici, evreii exagerează numărul
morţilor şi la noi şi la Auschwitz, nici vorbă de şase milioane, totul este invenţia
sioniştilor, a evreilor din SUA, a Institutului „Elie Wiesel”, a comunităţii evreieşti
din România pentru a face din aceasta
un „biznis”. Şi aici autorul „deplânge”
atitudinea profesorului Cajal care, din
clipa în care a fost ales preşedinte al
Federaţiei, a început să susţină aceste
lucruri infame şi a devenit alt om, nu mai

era personajul bonom şi jovial dinainte
ci..un duşman, un vândut, susţine Iftimovici, pe care propria sa minciună nu
pare să-l deranjeze.
În volum figurează şi alte atacuri,
de-acum cunoscute, la adresa evreilor
şi anume vina de a fi adus comunismul
în România. Sunt enumeraţi de-a valma
liderii partidului comunist din ilegalitate şi
din perioada de dinainte de Ceauşescu,
fiind consideraţi evrei şi cei care nu au
fost, dar nu are importanţă nici pentru
respectul ce ar fi trebuit purtat faţă de
cititor şi de adevărul istoric. Cititorii sunt
chemaţi să creadă că în mare parte
evreii sunt vinovaţi, ei au profitat, s-au
cocoţat în posturi prin universităţi, în
Academie, în edituri şi după ce au fost
scoşi (ce să vezi că, totuşi, au fost scoşi)
s-au îndreptat către tărâmul însorit al
Israelului. Evreii sunt acuzaţi că „au
fost atât de nesimţiţi” încât nu au permis
fixarea unei plachete la Paris în memoria
lui Nicolae Paulescu. A fost un mare om
de ştiinţă (nimeni nu neagă acest lucru,
domnule Iftimovici, nici măcar evreii). Că
a avut teorii rasiste şi voia eliminarea
fizică a evreilor nu e un cusur în ochii lui
Iftimovici. Nu contează şi apoi există şi
ceva adevăr. Bolile de care suferă mai
ales evreii aşkenazim, e adevărat, nu se
trag din „rasă”, dar provin din izolarea în
ghetou, cauzată de faptul că rabinii nu
au permis căsătorii mixte, încearcă să
ne convingă marele virusolog.
Cartea abundă de acuzaţii de acest
fel, inclusiv despre originea kazară a
evreilor din Europa de est, care nu sunt
evrei proveniţi din Palestina, de comentarii rău voitoare, de suspiciuni, de ceea
ce în engleză se cheamă „hearsay”,
zvonistică. Este păcat că experienţele
interesante ale autorului, întâlnirile pe
care le-a avut de-a lungul vieţii cu mari
personalităţi ale lumii ştiinţifice, se pierd
în noianul de minciuni, atacuri şi calomnii. Ar fi putut scrie o lucrare valoroasă.
Orgoliile autorului, inepţiile antisemite şi
dorinţa de răzbunare au transformat-o
într-o maculatură, dintre cele prea des
etalate pe tarabele stradale. (R.E.)

Confesiunile lui
Andrei Călăraşu

Regizorul Andrei
Călăraşu
a murit de
puţin timp,
la peste 90
de ani, după
ce şi-a trăit
ultima parte a vieţii în
Israel, unde
a plecat în
anii ‘60. Un
om sociabil
şi fermecător, l-am
cunoscut
personal,
venea adesea la Sinaia. Căutând pe
internet, am găsit două opinii ale unor
admiratori ai săi, care îl caracterizează
astfel: „ A avut o tinereţe extrem de dură,
dar a găsit resurse sufleteşti pentru a
regiza comedii. Chiar dacă de pe genericele filmelor regizate de el i-a fost şters
numele, se ştie foarte bine în România
cine este Andrei Călăraşu”. „Biografia
acestui regizor cred că ar putea fi subiect
de film! ”, ş.a. Sugestive opinii!
Editura Hasefer a publicat de curând
o carte cu un amplu interviu , bine susţinut
de jurnalistul Andrei Crăciun, intitulată
„Aşa fost viaţa mea!”. O carte ce merită
a fi citită nu numai pentru evocările pline
de haz, despre teatrul şi filmul românesc
dar şi ca o mărturie a unui supravieţuitor
al Trenului Morţii Iaşi-Călăraşi (de unde şi
pseudonimul lui Bernard Gropper, numele real al regizorului). Să mergem pe firul
acestui interviu. Originar din Botoşani, s-a
mutat la Iaşi, a avut o copilărie nu prea
fericită. Mama i-a murit când el era copil,
tatăl l-a agresat adesea, fiind o fire violentă, a avut o soră şi un frate. A cunoscut
teroarea antisemită. A fi “jidan” - cum se
exprimau unii din ură, alţii din ignoranţă
- era o problemă de supravieţuire. L-au
încântat filmele cu Stan şi Bran. L-a atras
şi muzica, l-a ascultat pe George Enescu,
l-a cunoscut pe Sergiu Celibidache, care
era un adevărat democrat, apărător al
evreilor în faţa ultranaţionaliştilor. Despre
Trenul Morţii, un iad pe roţi, este greu
să relatăm aici. Cei care ştiu sau vor
să afle pot citi multe mărturii, pot să fie
indignaţi de nesăbuinţa negaţioniştilor.
În timpul războiului, a condus o formaţie
muzicală de amatori, dar ce amatori!
Anatol Vieru (Dolfi Grinberg), Mendi
Rodan (Rosenblum), Iancu Ţucărman.
Treptat s-a apropiat de lumea teatrului
– Marioara Davidoglu, Miluţă Gheorghiu,
regizorul Andrei Finţi, Leni Caler, ş.a. În
anii tinereţii s-a căsătorit cu femeia cu
care a trăit toată viaţa, Coca, cu care s-a
cunoscut pe când ea era încă elevă. O
femeie frumoasă şi inteligentă şi astăzi.
Prima confruntare cu regia unui film a
fost cel avându-l în distribuţie pe marele
Mircea Crişan. A rezultat filmul „Şi Ilie
face sport”. A colaborat excelent cu Dinu
Negreanu, Hero Lupescu, ş.a. Povestirile
lui Andrei Călăraşu sunt adevărate bijuterii ale comicului produs de confruntarea
dintre talent şi realitatea dogmatică,
întruchipată de lideri comunişti, inclusiv
Gheorghiu-Dej. Desigur, nu au lipsit interogatoriile la Securitate, turnătoria nu
putea să nu funcţioneze. Mari actori, ca
şi lideri de partid se asociază în amintirile
lui Călăraşu într-o horă a satirei faţă de
isteria propagandistică. Birlic şi Giugaru
i-au lăsat frumoase amintiri. Plecarea în
Israel a fost o necesitate şi un noroc, dar
a şi însemnat multe obstacole de trecut.
Adaptarea, călătoriile, noile impresii, întâlnirile cu foştii colegi, unii foşti turnători,
etc. Lectura cărţii aduce multe satisfacţii.
Lăsăm cititorilor plăcerea de a continua
călătoria în lumea pe care a părăsit-o
Andrei Călăraşu, o valoare în lumea filmului din România şi apoi în dezvoltarea
televiziunii israeliene.
BORIS MARIAN
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Vernisajul Pinacotecii F.C.E.R.

la începutul secolului al XX-lea, unde
azi nu se mai oficiază servicii divine.
Preşedintele F.C.E.R. a evocat importanţa şi necesitatea acestui demers
cultural, subliniind sprijinul acordat de
preşedintele Congresului European Evreiesc, dr. Moshe Kantor, un binecunoscut
filantrop, iubitor şi colecţionar de artă.
Totodată, vorbitorul a remarcat meritele
tuturor celor implicaţi în demararea acestui binevenit eveniment, mulţumindu-le
pentru tenacitatea de care au dat dovadă.
Cu aceeaşi ocazie, el a susţinut posibilitatea extinderii pinacotecii cu importante
lucrări de sculptură. „De ani de zile nu-mi
dă pace gândul îndeplinirii acestei misiuni
pe care o avem noi, conducerea F.C.E.R.,
de a prezerva şi a pune în valoare bogata
moştenire istorică evreiască pe care am
primit-o de la înaintaşii noştri de pe pământul românesc. Această pinacotecă nu
face decât să scoată de la subsol, de la
beci, tablouri pe care noi le avem în moştenire de la înaintaşi, fie că au fost donaţii,
fie că sunt achiziţii realizate de Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România.”
Irina Cajal, subsecretar de stat în
cadrul Ministerului Culturii, a amintit
că s-a aflat printre primii care au iniţiat
deschiderea acestui muzeu şi a mulţumit preşedintelui Aurel Vainer pentru
implicare şi sprijinul acordat acestui proiect. Ea a evidenţiat valoarea lucrărilor
expuse, caracterizându-le drept o parte
de „istorie europeană, densă, care se
manifestă printr-un intens dialog între
modele culturale.”
Carmen Dimitriu, directorul Muzeului de Istorie a Evreilor din România, a
(Urmare din pag. 2)

mulţumit preşedintelui
F.C.E.R. pentru sprijinul
şi încrederea de care s-a
bucurat întreaga echipă
implicată în acest proiect
şi colegilor de la J.C.C.
Ea a subliniat expresivitatea şi valoarea artistică
a creaţiilor pictorilor evrei
români prezenţi în expoziţie. „Cultura învăţată
în familiile lor de tinerii
evrei ai timpului este de
inspiraţie germană, ei se îndreaptă cu
toţii spre şcolile de la München şi Viena.
Acolo învaţă de la maeştri renumiţi, dar
mai ales participă la un efort de inovare în
artă. Artiştii evrei se dovedesc adevărate
mijloace de transmitere a ideilor, imaginilor şi mentalităţilor, diversitatea culturală
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Este o temă la
care merită să reflectăm, tot așa cum merită să reflectăm
asupra faptului că orice grup uman poate
ajunge să ocupe poziția evreului, poate
deveni țintă a exterminării. O dovedesc
acțiunile islamului radical, atât în Nigeria
(catolici asasinați de către Boko-Haram),
cât și în “Califatul sunit” din Irak și Siria,
în care creștini de rit oriental și oameni de
alte credințe au fost supuși unor măsuri
asemănătoare. Libertatea omului, așa
cum o percepem noi, în urma revoluției
franceze și a revoluției americane, este o
necunoscută într-o anumită parte de lume.
Și aceasta poate duce la transformarea
oricărei primăveri într-o altă iarnă cumplită.
Să luăm aminte, dar mai ales să luăm
măsuri.”
În numele supravieţuitorilor Holocaustului din România trăitori în Israel, preşedintele HOR, Zeev Schwartz, a prezentat
o alocuţiune emoţionantă, care a reluat
ideile expuse la Memorialul Victimelor
Holocaustului din Bucureşti.

(Urmare din pag. 7)

reprezentând o paradigmă unanim regăsită în picturile lor”.
În încheiere, preşedintele F.C.E.R.
deputat dr. Aurel Vainer şi ambasadorul
Statului Israel în România, E.S. Dan BenEliezer au tăiat panglica de inaugurare a
expoziţiei.
DAN DRUŢĂ

Felicitări la deschiderea pinacotecii F.C.E.R.
Stimate Domnule Preşedinte Vainer
Stimaţi membri ai Comitetului Director F.C.E.R.,
Felicit conducerea F.C.E.R. pentru iniţiativa de a expune şi de a permite publicului
larg să vizioneze lucrările de artă aflate în patrimoniul F.C.E.R.
Cu această ocazie, vă rog să-mi permiteţi să includ fotografiile lucrărilor expuse
în cadrul expoziţiei „JART”.
„JART” este un proiect care întruneşte şi prezintă publicului din toată lumea lucrări
de artă ale evreilor din România. În cadrul „JART” sunt deja expuse lucrări de artă
ale evreilor din România aflate în patrimoniul Muzeului Naţional de Artă, Muzeului
Naţional de Istorie, Muzeului de Artă de la Sibiu, etc.
Astfel albumul dedicat lucrărilor expuse de F.C.E.R. va face parte dintr-o expoziţie
de artă evreiască deja consacrată şi care este publică de peste trei ani.
Cu stimă,
MAXIMILIAN MARCO KATZ
director fondator şi manager de proiect MCA Romania Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului

O întâlnire cu grad înalt
În cadrul celei
de-a zecea ediţii
a Salonului de
carte Polemos,
un eveniment
editorial ce aduce
în atenţia publicului cărţi bazate
pe istorie, diplomaţie, ştiinţe politice şi apărare,
a fost lansată şi
cartea colonelului (r.) Aurel Ianovici Confesiunile unui „naiv”, publicată de curând
de Editura Hasefer.
A fost o lansare neobişnuită pentru că,
înainte de toate, a fost o întâlnire emoţionantă între prieteni şi camarazi de arme.
Au fost prezenţi la eveniment, din partea
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România, preşedintele dr. Aurel Vainer,
şi vicepreşedintele ing. Paul Schwartz.
Având şi calitatea de gazdă a întâlnirii,
despre carte a vorbit generalul (r.) Mihai
E. Ionescu. O surpriză plăcută pentru

colonelul (r.) Ianovici a fost, de asemenea, prezenţa foştilor colegi din şcoala
de ofiţeri, colonelul (r.) Miu Constantin şi
colonelul (r.) Costache Dumitru.
Cartea Confesiunile unui „naiv” povesteşte istoria unui destin. Un destin
spectaculos, dacă putem spune aşa,
şi, din păcate, nelipsit de tragedii. Acolo
aflăm cum, spre exemplu, pe când era
foarte tânăr, Aurel Ianovici a fost arestat
şi torturat. Şi asta doar pentru că a ţinut
morţiş să rămână vertical şi loial dreptăţii şi prietenilor săi. Acesta este doar
un episod. Imaginaţi-vă însă cum poate
arăta povestea de viaţă a singurului ofiţer
superior de origine evreiască din armata
română. Acest lucru, extrem de important,
a fost amintit şi de Paul Schwartz: “Colonelul Ianovici este singurul ofiţer de etnie
evreu care a absolvit cursurile unui institut
de învăţământ superior. Asta apropo de
drepturile pe care le aveau minorităţile în
timpul regimului comunist.” Paul Schwartz
a vorbit pe scurt despre întreaga carieră
a colonelului Ianovici, amintind despre

nedreptăţile care i s-au făcut dar şi despre
curajul extraordinar de care acesta a dat
dovadă.
Şi dr. Aurel Vainer a vorbit despre
cariera lui Aurel Ianovici, amintind că la
vremea în care acesta şi-a început drumul
în armată, arma tancurilor era o disciplină
excepţională şi o noutate pentru noi. Cu
atât mai important este că un evreu a
ajuns colonel la această armă. A. Vainer
a vorbit însă şi despre cartea lansată, ca
despre un important document al epocii: “Cartea are o valoare istorică foarte
importantă. Este o defilare a unui om în
istorie. O istorie care debutează în anii 40
şi continuă până în zilele noastre.“ Preşedintele Vainer şi-a încheiat discursul,
spunând că poate ar fi nimerit ca armata
română să-l înainteze pe colonelul Ianovici în gradul de general.
Colonelul Ianovici a încheiat emoţionanta întâlnire cu o glumă, spunând
că preferă să trăiască având gradul de
colonel, decât să moară general.
GEORGE GÂLEA

În luna octombrie s-au împlinit 230
de ani de la naşterea celui care a făcut
pentru Ţara Sfântă mai mult decât toate
guvernele Europei. A trăit o viaţă lungă
şi plină de satisfacţii morale (m. 28 iulie
1885). Bancher, filantrop, sherif al Londrei
(funcţie azi inexistentă), Moses Montefiore
s-a născut la 24 octombrie 1784 într-o
familie de evrei originari din Italia. A donat
sume importante atât pentru ameliorarea
stării evreilor din Anglia, cât şi a celor din
Orientul Apropiat, în special în Palestina. A
fost liderul deputaţilor evrei din Parlamentul britanic (subliniem nivelul emancipării
evreilor din Marea Britanie), a întreţinut
o corespondenţă bogată cu diplomaţii
britanici din Orient. Este considerat cel
mai important proto-sionist. Bunicul său
era originar din Livorno, iar micul Moses
s-a născut tot în acest oraş, deşi familia
se stabilise de mai mulţi ani în Anglia.
Preocuparea părinţilor, fraţilor a fost orientată în domeniul comerţului şi finanţelor.

Sora lui Moses Montefiore era căsătorită
cu Nathan Mayer Rothschild, membru al
unei familii de evrei bogaţi. În 1846 a fost
ridicat la rangul de baronet de către regina
Victoria.
Montefiore a vizitat Palestina pentru
prima oară în 1827, apoi de mai multe
ori, de fiecare dată contribuind la reconstrucţia căminului naţional evreiesc. În
Anglia a subvenţionat construirea unei
sinagogi care îi poartă numele din anul
inaugurării, 1833, în Ramsgate. A fost unul
dintre susţinătorii (sub aspect financiar) al
introducerii gazului de iluminat în Londra,
a fondat Alianţa pentru asigurări de viaţă,
iar în Palestina a cumpărat terenuri pentru
colonişti. S-a adresat în 1840 Sultanului
otoman pentru eliberarea evreilor acuzaţi
pe nedrept în Damasc de omor ritual. În
1858 a intervenit la Roma pentru eliberarea unui copil evreu botezat abuziv de
clerici. A vizitat Rusia în 1846 şi 1872,
Marocul în 1864, România în 1867, apoi

nordul Africii, peste tot interesându-se de
soarta comunităţilor evreieşti. Devenise un
personaj legendar. Dickens, George Eliott
şi James Joyce l-au pomenit în scrierile
lor. A militat pentru abolirea sclaviei pe
întreg teritoriul Imperiului britanic. A fost
sărbătorit în Anglia şi în Palestina atât cu
ocazia împlinirii a 99 de ani, cât şi la 100
de ani de viaţă, fiind un longeviv fericit.
În centrul Ierusalimului se află un
monument numit Moara lui Montefiore.
Soţia sa a fost înmormântată într-o capelă
amintind de mormântul Rahelei, soţia celui
de al treilea patriarh biblic. Neavând copii,
averea sa a fost moştenită de un nepot,
Joseph Sebag Montefiore. La New York,
un Centru medical modern a primit numele
său. În Israel, Europa, America există locuri care amintesc de una din personalităţile cele mai active şi eficiente în favoarea
poporului din care făcea parte, dar şi un
om care şi-a înţeles rostul în viaţă. (B.M.)

MOSES MONTEFIORE – filantrop,
fondator al unor aşezări evreieşti în Palestina

Câţi romi au murit
în Holocaust?
„Indiferenţa faţă de trecut […] ar
putea să reînvie germenii adormiţi ai
răului din secolul XX şi să nu ştim să-i
contracarăm”, a declarat viceliderul Grupului parlamentar al PNL din Camera
Deputaţilor, Răzvan Mironescu, reamintind cooperarea grupului de deputaţi din
PNL cu F.C.E.R. şi INSHR-EW pentru
„modificarea şi completarea OUG 31/
2002 privind interzicerea organizaţiilor
şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist
sau xenofob şi a promovării cultului unor
persoane vinovate de săvârşirea unor
infracţiuni contra păcii şi omenirii”. „Acesta este modul nostru de a ne împotrivi şi
combate toate formele pe care extremismul le poate îmbrăca”.
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi (ANR), Daniel Vasile, a remarcat
faptul că a intrat în tradiţie parteneriatul
ANR-INSHR şi a mulţumit deputatului dr.
Aurel Vainer pentru sprijin. „Raportul final
al Comisiei Wiesel a identificat 25 000 de
romi care au fost deportaţi, dintre care 11
000 au murit. Cifrele nu cuprind date despre romii din Ardealul de Nord, aflaţi sub
jurisdicţia statului maghiar începând din
1940. Nici astăzi nu avem date precise
despre exterminarea romilor din Republica Moldova, la acea vreme, parte a
statului român, a celor aflaţi la momentul
respectiv pe teritoriul altor state, cum ar fi
Polonia şi Franţa. ANR sprijină în măsura
puterilor sale eforturile de prezervare a
memoriei istoriei şi a spiritualităţii rome.
În cadrul comunităţii a fost creat Centrul
de Cercetare a Istoriei şi Culturii Rome
pentru a pune la dispoziţia intelectualităţii rome logistica şi resursele necesare
pentru ca un astfel de demers […] să
fie posibil”. Pentru combaterea oricăror
forme de discriminare pe criterii etnice,
vorbitorul a apelat la UE.
Mulţumind preşedintelui Camerei
Deputaţilor şi deputatului F.C.E.R. pentru
organizarea acestei sesiuni comemorative, preşedintele Comisiei pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, din
Camera Deputaţilor, Ştefan Petru Dalcă,
a evidenţiat faptul că „minoritatea evreiască din România a participat din plin
la îmbogăţirea spirituală şi materială a
poporului român, dovadă fiind numeroase
personalităţi de etnie evreiască care s-au
născut în România şi ne fac cinste la nivel
mondial. Există un model punctual comun
care ne uneşte în spiritul democraţiei şi
al libertăţii individului”.
La încheierea sesiunii, Dorel Onaca a
mulţumit celor din Parlament şi F.C.E.R.
care au contribuit la buna ei desfăşurare,
menţionându-i pe Silvian Horn şi Silviu
Vexler, cel din urmă asigurând transmisia
evenimentului pe internet.
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Agenda deputatului şi preşedintelui F.C.E.R.

la Auschwitz, a
prezentat volumul
„Mărturii şi imagini despre Holocaust în
România”, apărut în 2013, şi „Contribuţia
etniei iudaice la dezvoltarea României”,
carte abia ieşită de sub tipar, în care sunt
cuprinse 41 de comunicări ale unor importante personalităţi ale societăţii româneşti
contemporane, majoritatea – neevrei.
Domnia sa a remarcat emoţionanta cuvântare rostită de preşedintele Asociaţiei
Evreilor Victime ale Holocaustului în România (AERVH), dr. Liviu Beris, care nu
a evocat doar tragedia Holocaustului, ci,
deopotrivă, pericolele negaţionismului, antisemitismului, escaladării extremei drepte
în contemporaneitate.
Întrebat de reporterul de la postul de
radio EuropaFM, despre relaţiile dintre
preşedintele şi deputatul F.C.E.R. şi primul
ministru Victor Ponta, privitor la declaraţia
făcută de dr. Aurel Vainer faţă de afirmaţia
premierului comparând perioada mandatelor de preşedinte al României ale lui Traian
Băsescu cu epoca nazistă, intervievatul a
precizat: „Eu mi-am exprimat un punct de
vedere asupra valorii cuvântului nazism,
pentru că am trăit, am suferit în epoca la
care domnia sa face referire. În calitate
de preşedinte şi deputat al F.C.E.R., am
o colaborare de mulţi ani cu domnul primministru. Federaţia a primit un suport financiar important pentru reabilitarea patrimoniului cultural şi de cult mozaic al evreilor
din România – elemente de patrimoniu al
României […]. Sper că acest dialog între
noi, de pe poziţii esenţial diferite, nu va
dăuna cu ceva raporturilor între populaţia evreiască din România cu premierul,
Guvernul, PSD, ca şi cu celelalte partide,
care funcţionează tocmai în condiţiile unui
regim democratic”.
În emisiunea „Convieţuiri” a TVR Focşani, intervievatul a vorbit despre relaţiile
de colaborare şi prietenie cu deputatul de
Vrancea, Angel Tîlvăr, care i-a susţinut
candidatura din partea vrâncenilor în
ultima campanie electorală parlamentară. Pornind de la alegerea sa, în 2005,
ca preşedinte al F.C.E.R., şi realegerea
pentru un nou mandat, în 2010, domnia
sa a punctat principalele momente care
i-au marcat existenţa: • privaţiunile suferite
în perioada Holocaustului; • studiile la un
liceu evreiesc, care a primit ulterior numele
(Urmare din pag. 2)

lui Mihail Sebastian, pe care l-a avut profesor; • activitatea în organizaţia sionistă
„Dror Habonim”; • dizolvarea organizaţiilor
sioniste; • absolvirea Institutului de Economie şi Planificare; • doctoratul în economie; • piedici întâmpinate în carieră din
cauza „originii mic burgheze”; • activitatea,
înainte de 1990, la Direcţia Centrală de
Statistică, Oficiul de Studii şi Documente
al Ministerului Comerţului Interior, şi, după
1990, aceea de vicepreşedinte al CCIR şi
director adjunct al Institutului de Calitate
a Vieţii; • participarea la reuniuni internaţionale, publicarea de studii în reviste de
specialitate din ţară şi de peste hotare,
cărţi despre marketing ş.a. Ca preşedinte
şi deputat al F.C.E.R. a pus accent pe: •
prezervarea patrimoniului cultural şi de
cult iudaic, cu exemplificări; • strângerea
relaţiilor interreligioase; • fidelitatea faţă de
ţara de baştină şi solidaritatea cu Israelul.
Domnia sa a amintit şi despre recunoaşterea meritelor unei vieţi dedicate mai
binelui ţării, concretizată prin conferirea de
importante decoraţii din ţară şi străinătate.
În interviul din revista „Sinteza”, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a făcut o
evocare literară a copilăriei în Ştefăneştiul
natal: părinţi, surori, fraţi, colegi, profesori
în clasele primare, atmosfera la iarmaroacele de joi şi duminică; adolescenţa
bucureşteană umbrită de Holocaust; militantismul sionist; cariera profesională;
activitatea de lider comunitar şi deputat
F.C.E.R. În această dublă calitate, domnia
sa şi-a afirmat punctul de vedere asupra
actualităţii israeliene, exprimându-şi metaforic speranţa de pace: „oricât de mare e
ploaia, tot vine şi curcubeul”. Intervievatul
a radiografiat: • situaţia politică din Orientul
Mijlociu şi Europa din perspectiva confruntărilor religioase şi de civilizaţii; • pericolul
crizei economice şi financiare mondiale
asupra păcii în lume şi responsabilitatea
conducătorilor ei pentru a-l preveni. Întrebat cum explică potenţialul intelectual
ridicat al evreilor, domnia sa l-a corelat
luptei pentru existenţă în condiţii ieşite din
comun, ştiut fiind că, timp de 2 000 de ani,
poporul evreu n-a avut ţară. Referindu-se
la societatea românească, dr. Aurel Vainer
a declarat că stimulentul câştigului este
obligatoriu pentru dezvoltarea ei.
IULIA DELEANU

O jumătate de veac de la reapariţia
revistei “Ateneu”
În luna august 1964, la Bacău a fost
reînfiinţată revista “Ateneu”, la iniţiativa
poetului Radu Cârneci, prieten apropiat
al obştii noastre, autor, printre multe alte
contribuţii, al unor volume de versuri,
al unei antologii-unicat de traduceri şi
al unei colecţii de traduceri a poemului
biblic Cântărea Cântărilor (Ed. Hasefer).
Printre fondatorii noii serii a “Ateneu”-lui
s-au numărat Ioanid Romanescu, George
Bălăiţă, de asemenea prieten al obştii
noastre, ş.a. În numărul omagial din au-

gust 2014 (539-540) semnează articole,
felicitări acad. Solomon Marcus, poetul
Emil Nicolae (Nadler), preşedinte al
Comunităţii Evreilor din Piatra Neamţ,
iar printre colaboratori s-a aflat cândva
şi regretatul poet evreu român Horia Gane
(Guttman). Amintim, de asemenea, că în
prima perioadă de apariţie, colega noastră Elena Marinescu a sprijinit profesional
publicaţia ca secretar general de redacţie. Felicitări actualului colegiu editorial,
condus de Carmen Mihalache. (B.M.M.)
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Amos Oz a împlinit 75 de ani

Născut la Ierusalim, în 1939, Amos
Oz este cel mai important prozator israelian. Părinţii erau originari din Rusia şi
Polonia. La vârsta de 15 ani se stabileşte
în kibuţul Hulda. A absolvit Universitatea
Ebraică din Ierusalim, apoi a revenit în
kibutz. În 1986 s-a mutat cu familia în
oraşul Arad, pe ţărmul Mării Moarte. În
1965 îi apare prima carte – „Acolo unde
urlă şacalii”, apoi „Altundeva, poate”. A

Mesajul Preşedintelui României TRAIAN BĂSESCU
adresat cu prilejul Zilei de Comemorare
a Victimelor Holocaustului din România

Am fost impresionat
de urmele ororilor
la care au fost supuşi semenii noştri dar,
în acelaşi timp, prezenţa numeroşilor
şefi de state la Auschwitz m-a convins
că Europa modernă nu va mai accepta
niciodată discriminarea, intoleranţa şi
antisemitismul. Cu toate acestea, istoria
se poate oricând repeta dacă rămânem
indiferenţi, dacă nu ne implicăm fără ezitare în viaţa semenilor care au nevoie de
ajutorul nostru. Experienţa totalitarismului
comunist, de care ne-am eliberat dar care
continuă să ameninţe ţări din vecinătatea
României, ne arată cât de uşor poate răul
să devină banal şi cât de fragilă poate fi,
în contexte de presiune economică sau
politică, o societate care se predă în faţa

(Urmare din pag. 6)

urii şi a neîncrederii.
Vreau să cred că am reuşit să transmit
mesajul meu, în calitate de Preşedinte al
tuturor românilor, preocupat de viitorul
libertăţii şi al demnităţii fiecărui cetăţean
al acestei ţări. Sunt convins că, aşa cum
românii au găsit mereu forţa de a fi un popor unit în faţa încercărilor istoriei, în acelaşi fel vom şti să păstrăm şi să cultivăm
generozitatea, respectul şi compasiunea,
pentru ca România să-şi poate face auzită
vocea, în deplină sinceritate, atunci când
va rosti, împreună cu naţiunile Europei
unite, cuvintele tradiţionalei rugăciuni „Să
ne amintim”, din respect faţă de trecut şi
ca o promisiune fermă pentru un viitor
sub semnul demnităţii umane şi al păcii.

Mesaje de felicitare adresate F.C.E.R., cu prilejul Roş Haşana

din trecut şi de determinare a schimbării în bine, în anul nou care abia începe.
Această sărbătoare a bucuriei, a
amintirii trecutului şi a iertării este marcată de două întrebări: Ce am făcut în
anul care a trecut? şi Ce vrem, ce ne
propunem să facem în anul care începe?.
Ministerul Educaţiei Naţionale va
sprijini în continuare aplicarea recomandărilor Comisiei Internaţionale pentru
Studierea Holocaustului în România,
prin modificarea reglementărilor interne
cu privire la programa de curs opţional
pentru studierea Holocaustului, organizarea în şcolile din România a Zilei de
comemorare a Holocaustului, susţinerea
liniilor de studii ebraice din universităţile
româneşti prin trimiterea de lectori de
limbă ebraică, dezvoltarea mobilităţilor
(Urmare din pag. 3)

Destine evreieşti în Shanghai

Deşi în prezent, în China se află evrei doar ca oameni
de afaceri, turişti sau persoane rezultate din căsătorii mixte,
episoade semnificative din trecutul oraşului Shanghai legate
de istoria evreilor sunt păstrate ca „memorie” în volumul:
„The Jews in Shanghai”, editat de Shanghai Municipal Tourism Administration. În plus, compania de autocare Gray
Line organizează tururi intitulate „Jews Sites” sau vizite la
Muzeul privind refugiaţii evrei din Shanghai.
Prezenţa evreilor în Shanghai a parcurs trei etape: primii imigranţi au fost sefarzi veniţi din Anglia în secolul al
XIX-lea, printre care familiile Sassoon şi Hardoon (care au
realizat cariere financiare remarcabile şi au ridicat construcţii importante; valul de imigranţi aşkenazi veniţi din Rusia
după 1918; şi, în sfârşit, cei 30 000 de evrei care în timpul
persecuţiilor naziste şi-au găsit refugiul în Shanghai, unde
au dus o viaţă normală până la sfârşitul celui de-al doilea
război mondial (cu şcoli organizate, cu zeci de publicaţii
proprii), în ciuda faptului că, sub presiunea exercitată de
Gestapo asupra autorităţilor de ocupaţie japoneze, s-a fixat
evreilor (desemnaţi sub denumirea de „rezidenţi străini”) un

participat la războaiele din 1967 şi 1973.
Un roman de succes a fost „Soţul meu,
Michael” (1968), după care urmează un
şir de romane, pentru care a fost distins
cu premii cunoscute – Femina Etranger,
Premiul Păcii (Germania), Israel, Ovidius
(România), Catalonia, Cavour, Heine,
Kafka, ş.a.
Majoritatea cărţilor sale au fost traduse în numeroase limbi, inclusiv în română,
la Editura Humanitas. Recent, i-a apărut
la această editură antologia de povestiri
„Între prieteni”. Este o oglindă a vieţii din
kibuţ în anii 60-70, sunt tratate relaţiile
dintre membrii kibuţului, dintre bărbaţi şi
femei, copii şi părinţi, prieteni, duşmani,
într-o manieră cât se poate de realistă,
sinceră, fără menajamente. Limbajul este
limpede, accesibil, scriitorul şi-a cizelat cu
fiecare carte stilul spre o apropiere cât
mai directă cu realitatea şi cu virtualul
cititor. Traducerea se datorează Marlenei
Braester, care merită elogii. Lansarea
volumului „Între prieteni” a avut loc la
9 octombrie a.c. la librăria Humanitas.
(B.M.M.)

anumit cartier al Shanghai-ului, în care au fost obligaţi să
locuiască în acei ani.
Dintre acei imigranţi, mulţi s-au întors după război să viziteze locurile din Shanghai unde s-au refugiat şi au muncit,
salvându-şi viaţa. Astfel, în 1979, s-a întors la Shanghai,
pentru a vizita fostul loc de refugiu şi salvare, secretarul
Trezoreriei Statelor Unite, Michael Blumenthal.
În volumul „The Jews in Shanghai”, la care ne-am referit
şi în care este menţionat şi protestul la timpul respectiv al
primului preşedinte provizoriu al Republicii China – Sun Yat
Sen, împotriva măsurilor antievreieşti luate atunci în Germania, se menţionează: „Evreii din Shanghai... nu uită sprijinul
pe care l-au primit de la poporul chinez în timpul şederii lor în
Shanghai. Mai târziu, mulţi dintre ei s-au întors, împreună cu
copiii lor, pentru a-şi căuta rădăcinile şi să-şi viziteze prietenii
chinezi. Unii dintre ei şi-au stabilit noi conexiuni economice
şi culturale şi chiar au investit în afaceri. În prezent, oraşul
Shanghai este locul unei renaşteri a comunităţii evreieşti, constituită din oameni de afaceri, experţi, diplomaţi şi studenţi”.
BETINIO DIAMANT

cu preponderenţă pe nivel III, doctorat
şi realizarea de teze în cotutelă, care să
devină, în continuare, bază de cercetare
comună, precum şi crearea de masterate
cu dublă coordonare, care să respecte
standardele europene şi israeliene, cu
posibilitatea de a obţine o diplomă dublă,
programe comune prin care vor putea fi
atraşi inclusiv studenţii străini din state
terţe, din zone de interes pentru România
şi Israel.
Am deosebita plăcere să vă urez un
An Nou bun şi fericit, cu care să fiţi înscris
în Cartea Vieţii! Şana Tova!

Un deceniu
de la decesul
ing. Teodor Wexler

TEODOR WEXLER z.l., fost consilier cultural la Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România şi vicepreşedinte
al Fundaţiei „Wilhelm Filderman”, a
lăsat în urma sa amintiri de neşters, nu
numai în inimile celor din familie şi ale
prietenilor apropiaţi, dar şi în sufletele
oamenilor care i-au fost colegi.
Dovadă că aşa stau lucrurile, la 10 ani
de la trecerea sa la cele veşnice, primim
la redacţie mesaje şi rugăminţi de a-l
comemora în paginile publicaţiei noastre.
Între altele, scrisori calde de aducere
aminte am primit atât de la conducerea
F.C.E.R., cât şi de la familia Emilia şi
Constantin Brădăţean, în care se exprimă
stima pentru calităţile umane şi profesionale ale lui Teodor Wexler, precum şi
compasiunea pentru familia sa, mereu
îndurerată de această grea pierdere.
Să îi fie amintirea binecuvântată!
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Antisemitismul are viitor?

Bună întrebare! Au dezbătut şi pe
această temă, cu mai bine de un deceniu
în urmă, două somităţi: filozoful Jacques
Derrida şi psihanalista Élisabeth Roudinesco, dezbatere tradusă în
româneşte de Bogdan Ghiu,
sub titlul : “Întrebări despre ziua
de mâine. Psihanaliză şi deconstrucţie. Convorbiri” (Ed. Trei,
2003). Dintre temele propuse,
mă refer aici la aceea care ne
doare, cu predilecţie, respectiv
capitolul intitulat: Despre antisemitismul ce va să vină. Trec
peste episodul autobiografic,
cel al tatălui umilit, la care a
asistat, în copilărie, Derrida,
atunci când antisemitismul de
stat s-a dezlănţuit în Algeria (locul său
de baştină), între 1940-1942, o temă
centrală, desi personală, ceea ce ne
aminteşte de vienezul Freud şi de tatăl
său. Derrida a fost exclus din liceul Ben
Aknoun şi a urmat liceul Maimoni, unde se
refugiaseră nu numai elevii ci şi profesorii
evrei alungaţi din celelalte şcoli (similar cu
ceea ce se petrecea atunci în România
antonesciană). Filozoful menţionează că
„fuseseră excluşi fără nici cel mai mic
murmur de protest din partea colegilor lor
(la fel ca în metropolă). Stabilindu-se mai
târziu în Franţa, cu familia, Derrida a crezut, cu naivitate, că după război şi Shoah,
cel puţin în mediul intelectual şi academic
frecventat, antisemitismul nu are nici o
şansă. S-a înşelat ! Iar lucrurile se petrec
din nou, ca şi cum antisemitismul s-ar fi
banalizat din nou (aluzie la „banalizarea
răului“ a Hannei Arendt). Barometrul
electoral indică sporul de popularitate
al extremismului de dreapta xenofob,
trecând în Franţa de la 1% în 1981, la
15% in 1997 (ca să ajungă la 25% în
2014). Este un semnal de alarmă pentru
democraţia franceză! Derrida consideră
că are o întreită identitate: evreiască, magrebiană şi franceză. În virtutea acestui
fapt, pluridimensional, el înţelege să-şi
păstreze independenţa şi spiritul critic
şi în problemele israeliano-palestiniene,
susţinând cu determinare: „Ţin să rămân
cât mai liber cu putinţă, pentru a critica
atunci când este nevoie”. Şi, mai considera, nuanţat, că declaraţiile antisemite
explicite trebuie pedepsite, dar cele doar
aluzive, sancţionate critic, prin ironie, veştejind argumentat binecunoscutele ticuri

şi clişee. Nu e pentru interdicţie ci pentru
sancţionare, interdicţia având efecte perverse, iar din cauza internetului devine şi
inoperantă. Partenera de dialog, Élisabeth Roudinesco, cu o mamă
din marea burghezie „israelită”
franceză (adică „nobilă”, spre
deosebire de evreii din Răsărit,
taxaţi drept „meteci”), şi cu un
tată aşkenaz, imigrat din România numai şi numai pentru a o
feri de antisemitism. Însă, graţie
mamei, a sfârşit prin a înţelege
că e moştenitoarea faimoasei,
deşi hulitei, iudaităţi. Intervenţia
ei în dezbaterea temei se referă
la libertatea cuvântului de care
se prevalează şi abuzează
antisemiţii pentru protejarea scrierilor lor.
Legea din 1972 le interzice. Totuşi ele îşi
fac loc pe căi ocolite, ilustrându-se mai
ales prin negaţionism. Discuţia se strămută pe tărâmul mai delicat al literaturii.
Roudinesco susţine că „cu cât o scriere
este mai antisemită, cu atât ea este mai
slabă literar” (exemplificând cu unele
scrieri ale lui Céline ) . E însă contrazisă
de Derrida: „Credeţi că sentimentele rele
produc întotdeauna obligatoriu literatură
proastă? Nu sunt la fel de sigur ca dumneavoastră. Trebuie să judecăm de la caz
la caz”. În replică, psihanalista susţine că
acum, după cele întâmplate, trebuie să
fim mai atenţi tocmai cu formele cele mai
perfide şi aşa-zis de „ţinută”, fie şi doar
pentru că ştim că au condus în cele din
urmă la soluţia finală.Paradoxal, chiar un
savant evreu de talia lui Noam Chomsky,
radical de stânga, ostil antisemitismului,
temându-se de îngrădirea dreptului la
cuvânt, îl lasă pe Faurisson să se prevaleze de opiniile sale pentru a-şi apăra
negaţionismul.
În concluzie, Derrida răspunde la
întrebarea din titlul capitolului, cu următoarea afirmaţie: „Antisemitismul revine
periodic, trebuind însă să-şi inventeze
figuri noi, având prin însăşi esenţa sa
resurse inepuizabile. Antisemitismul îşi
păstrează deci, la fel ca democraţia, un
anumit viitor, posibilitatea de a reveni „...
În încheiere, aş adăuga umila mea părere, răspunzând mai direct la întrebarea
din titlu. Antisemitismul va dăinui atâta
vreme cât evreii vor fi competitivi!

În Ţara Ebraicii, manifestarea închinată Zilei Limbii Române, organizată de
Centrul Cultural Israeliano-Român şi de
revista „Maximum”, a avut o coloratură
specială. Casa Scriitorilor din Tel Aviv a
fost plină şi programul atrăgător. Iniţiatorul şi moderatorul manifestării, semnatarul acestor rânduri, a dat mai întâi
citire mesajului ministrului de Externe al
României, Titus Corlăţean. „Ziua Limbii
Române este o zi specială pentru românii de pretutindeni, dar şi pentru toţi cei
care cunosc, vorbesc şi preţuiesc limba
română, se sublinia în mesajul ministrului
român. Ziua Limbii Române reprezintă
o oportunitate de a marca, în ţară şi în
străinătate, un element fundamental al
profilului nostru identitar, precum şi de a
reflecta asupra istoriei şi culturii române
şi asupra contribuţiei importante a limbii
române la patrimoniul cultural european şi
universal. De asemenea, marcarea Zilei
Limbii Române este un bun prilej pentru
a sublinia caracterul unitar al limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti, statutul limbii
române ca limbă oficială a U.E. şi răspândirea limbii române în Europa şi întreaga
lume, unde trăiesc importante comunităţi
româneşti sau cetăţeni români.”
Grigore Butucea, consilier la Ambasada Republicii Moldova în Israel, a făcut
un scurt şi emoţionant istoric al victoriei
limbii române în ţara pe care o reprezintă, leagăn de mare cultură şi civilizaţie
românească. Profesorul Andrei Strihan
şi-a intitulat comunicarea „Mult e dulce
şi frumoasă...”, un elogiu emoţionant

al limbii care ne-a născut ca scriitori.
Rând pe rând, au fost invitaţi pe scenă
scriitorii şi publiciştii G. Mosari, Bianca
Marcovici, Francisca Stoleru, Madeleine
Davidsohn, Harry Bar Shalom, Dragoş
Nelersa, Adrian Grauenfels şi Berthold
Aberman-Tellu, care au citit din cărţile lor
şi au rostit cuvinte frumoase.

ŢICU GOLDSTEIN
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„Clear History” a deschis stagiunea Tir

Inclus în Programul „Bucureşti 555”, Proiectul Teatrul Istoriilor Recente (TIR),
iniţiat şi pus în operă de un grup de tineri artişti ai artelor spectacolului din România
şi Republica Moldova, din care fac parte cunoştinţe mai vechi implicate în Programul
de terapie prin artă pentru rezidenţii de la Căminul „Rosen”, s-a adresat cu precădere
tinerilor. I-a stimulat să judece cu mintea proprie subiecte fie ocolite, fie simplificate,
fie denaturate de „regizori” sociali: • capitalism actual, aversul şi reversul medaliei
– Sub Pământ, Valea Jiului după 1989; • statutul de refugiat şi cel de imigrant – Nu
ne-am născut în locul potrivit; • clar-obscurul fenomenului „Piaţa Universităţii” –
Capete înfierbântate. 13 – 15 iunie 1990 ş.a. Dezbaterile de după vizionări au fost
moderate de istoricul Marius Bogdan Tudor, unul dintre cei patru „făcători de revistă”,
alături de Mihaela Michailov, David Schwartz, Ionuţ Sociu. E vorba de Gazeta de Artă
Politică, nr. 7, lansată în intervalul de timp în care s-a derulat acest proiect. Câţiva
piloni - artă în confruntare cu sistemele politice, munca şi muncitorii, ce fel de artă
pentru publicul tânăr etc. – s-au regăsit în teatrul-document „pentru minte şi inimă”.
Clear History, spectacolul de deschidere, a spus adevărul despre Holocaustul din
Republica Moldova. Un mixaj între discursuri ale guvernanţilor de atunci ai României - Mihai Antonescu, Ion Antonescu -, fluctuând între „epurare etnică”, în anii de
început ai agresiunii armatei hitleriste asupra fostei Uniuni Sovietice, căreia armata
română „a avut onoarea” să i se alăture, şi „ocrotire” faţă de cei torturaţi şi ucişi cu
inimaginabilă cruzime, discurs din ianuarie 1944, când forţele aliate erau aproape
de victorie. Scenele de coşmar sunt narate pe multiple planuri: presa vremii, datele
statistice din prezent, percepţia copiilor-martori, mărturii ale supravieţuitorilor, ale
Drepţilor între Popoare din Republica Moldova. Totul – cu detaşare, „alb”. Evreii
au avut de suferit în timpul ocupaţiei sovietice nu mai puţin decât alţi cetăţeni ai
Republicii Moldova: jafuri, deportări în Siberia. Demistificare necesară; falsul „colaboraţionism” fiind pretextul sub care negaţioniştii „justifică” atrocităţile antievreieşti.
O sală arhiplină, majoritatea tineri, dar şi rezidenţi ai Căminului „Rosen”. (I.D.)

Investiţii la Centrele de Instruire şi Recreere

Într-o perioadă de austeritate care a
afectat nu numai Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, ci întreaga
societate românească şi toată economia
naţională, Comitetul Director al Federaţiei
a aprobat o serie de investiţii la cele trei
Centre de Instruire şi Recreere (C.I.R)
care funcţionează în cadrul Federaţiei.
Conform unui materal primit la redacţie din partea Biroului de profil al F.C.E.R.,
numai în 2013 au fost alocată pentru
investiţii în modernizări, întreţinere şi
reparaţii o sumă totalizând 195.000 lei,
provenind de la Fundaţia Caritatea şi din
Fondurile F.C.E.R. Astfel, la Borsec au
fost făcute lucrări de peste 7.300 lei, la
Eforie Nord, 180.000 lei şi la Cristian,
7.500 lei. De altfel, cheltuielile s-au dovedit a fi judicioase, din sumele investite fiind recuperate, până la finele anului, 30%
la CIR Borsec, 45% la CIR Eforie Nord şi
27% la CIR Cristian. Cei care au poposit
în aceste locuri şi au beneficiat direct
de efectele investiţiilor şi-au manifestat
satisfacţia faţă de condiţiile ameliorate
de cazare şi masă: „Vă mulţumim pentru

sejurul foarte plăcut petrecut de noi la
Centrul de Instruire şi Recreere Cristian
unde, în perioada 25-28 septembrie 2014,
am reuşit să organizăm un team building
de succes. Ca de obicei, cazarea, curăţenia şi mâncarea oferite au fost impecabile.
Vom reveni cu plăcere”, afirmă prof.dr.ing.
Răzvan Rughiniş, directorul firmei Neo
Networking. Iar aceasta a fost numai una
dintre reacţii, la care se adaugă unele
privind cele 17 tabere organizate la CIR
Cristian în perioada menţionată.
Desigur, obiective necesare de investiţii există în continuare dar, spun
responsabilii din domeniu „nu se pot
angaja lucrări fără acoperire financiară”.
Dar pentru a putea orienta cât mai judicios
eforturile vizând îmbunătăţirea condiţiilor
de cazare şi masă şi a celorlalte servicii
oferite de C.I.R.-uri, au fost introduse
recent chestionarele individuale intitulate
„Opinia dvs. contează”, care se transmit
periodic la Biroul din Bucureşti, care
coordonează, între altele, şi activitatea
C.I.R.-urilor.

trece sub marea uitare stăpână,/ Dar
niciodată n-o cădea în paragini/ Doamna
Frumoasă, Limba Română. /Pământul
acesta cât ne rămase,/ Munţii cu vulturi,
marea cu spumă,/ Stau sub lumina ce
arde în case/ La fiecare, Limba Română...”

oferit octogenarul David Grinberg, colonel
(în rez.) în Armata Israeliană, care a vorbit
într-o frumoasă limbă românească şi s-a
fotografiat împreună cu scriitorii.

Prof. Andrei Strihan:

Cu mult interes a fost primit oaspetele
din România, cunoscutul poet, dramaturg
şi eseist dr. Aurel Storin. El a sosit în Israel împreună cu soţia sa, Adina, invitat
în mod special pentru acest eveniment.
Aurel Storin este autorul unor poezii memorabile, dramaturg jucat pe numeroase
scene ale teatrelor din România, eseist
de marcă şi, vreme de peste jumătate de
secol, a fost secretarul literar al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” din
Bucureşti, o vreme fiind redactorul şef
al publicaţiei „Realitatea Evreiască”. De
altfel a scris câteva cărţi despre acest
teatru şi şi-a luat şi un doctorat în „ştiinţa
revistei”. Ne-a bucurat pe toţi recitând,
între alte poezii, faimoasa sa convorbire
cu Dumnezeu („Poporul ales”).
Participanţilor la programul manifestării li s-a decernat Diploma de „Cavaler al
Limbii Române”.O bogată „Expoziţie de
carte românească” i-a invitat pe cei prezenţi la lectură. Cu toţii au plecat acasă
cu o carte românească primită gratuit.
O manifestare de suflet întru lauda
Limbii Române!

Ziua Limbii Române la Tel Aviv

Casa melcului
Moderatorul a deschis manifestarea
citându-l pe marele poet român Nichita
Stănescu: „A vorbi despre limba română
este ca o duminică, zi de sărbătoare”.
S-ar putea ca unora să li se pară ciudată
sărbătorirea limbii române în Ţara Ebraicii. Să nu uităm însă că, după România
şi Republica Moldova, în ţara noastră se
vorbeşte, se scrie şi se tipăreşte româneşte cel mai mult în lume. Ca melcul,
care oriunde se duce îşi poartă casa în
spinare, aşa am venit şi noi în Israel,
aducând cu noi casa limbii române. Nu
vom putea părăsi niciodată această casă.
Chiriaşii ei pe veci suntem. Ca scriitori,
existăm doar prin limba română. Trăim
în lumea israeliană a ebraicii, dar scriem
în româneşte. Ne-a fost dat acest destin
şi ni-l asumăm cu mândrie.” Poezia „Frumoasa Doamnă, Limba Română”, a fost
mult aplaudată:
„Timp care curge, timp ce purcede,/
În urmă-ne multe n-or să rămână,/ Dar
niciodată nu se va pierde
Frumoasa Doamnă, Limba Română./
S-or duce zilele, iubiri fără margini/ Vor

„Mult e dulce şi frumoasă...”
Profesorul Andrei Strihan şi-a intitulat
comunicarea „Mult e dulce şi frumoasă...”,
un elogiu emoţionant al limbii care ne-a
născut ca scriitori. A urmat vernisajul
literar al noilor cărţi publicate de scriitorii
Francisca Stoleru (romanul „Dansatoarea
de Flamenco”), Madeleine Davidsohn
(volumul de versuri „Floare de nisip”),
Harry Bar Shalom (volumul de schiţe şi
povestiri „Lung e drumul până-n Orientul
Apropiat”, apărută la Hasefer), Berthold
Aberman-Tellu (cărţile „Scorpionul” şi
„Amalgam”) şi Theodor Toivi (romanul
„Dosarul Adelle”). O recoltă literară
preţioasă care poate dovedi (dacă mai
trebuie ceva dovedit!) cât de bogată
este activitatea scriitoricească în limba
română în ţara noastră. Şi-au mai dat
concursul la reuşita acestei manifestări
culturale G. Mosari, Adrian Grauenfels,
Bianca Marcovici, Dragoş Nelersa şi
cei doi copii ai acestuia, Nadia (8 ani) şi
Matty (11 ani), care au recitat într-o dulce
românească poezia „Limba noastră e-o
comoară”. Un moment mişcător ni l-a

Aurel Storin – oaspete
de onoare
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O frântură de viaţă evreiască pe cale de a ieşi la lumină:

Arhivele Comunităţii Evreieşti din Mediaş

În fiecare an, sinagoga de la Mediaş
(oraş în care mai trăiesc doar câţiva evrei)
adăposteşte, în cadrul Festivalului filmului
central-european al lui Radu Gabrea, o
secţiune de filme idiş. Dorinţa de a viziona unele dintre ele m-a dus la sinagogă,
unde m-am întâlnit cu o tânără entuziastă
care vrea să reînnoiască spiritul iudaic în
Mediaş.
Anda Reuben este implicată într-un
proiect de excepţie: prelucrarea şi digitalizarea arhivei comunităţii evreieşti
medieşene, comunitate care, în vremurile bune, deci înainte de cel de-al doilea
război mondial şi chiar şi în primii ani de
după (din fericire, Mediaşul nu a revenit
Ungariei în perioada cedării Ardealului
de Nord, astfel că evreii nu au fost deportaţi), a numărat 300 de familii. Era o
comunitate bogată, care a trăit în mijlocul
societăţii săseşti din Mediaş, se pare că
în destul de bună înţelegere. După cum
mi-a povestit Caroline Fernolend, vicepreşedinte al “Mihai Eminescu Trust” (creat
de prinţul Charles), saşii au confiscat
bunurile comunitare evreieşti în perioada
1940-1944 dar le-au înapoiat în întregime
după prăbuşirea regimului Antonescu.
Dar mai este nevoie de nişte explicaţii. Sinagoga impunătoare din centrul
oraşului, cu nişte fresce deosebite, a
început să se degradeze după dispariţia
comunităţii şi a fost cedată în comodat
de către F.C.E.R. organizaţiei “Mihai
Eminescu Trust”. Aceasta se ocupă de
restaurarea monumentelor culturale
transilvănene, aparţinând românilor şi
minorităţilor care au trăit pe acest teritoriu, inclusiv ale evreilor, în acest caz
a sinagogii din Mediaş. Dar, aşa cum
mi-au povestit Caroline Fernolend şi
Anda Reuben, organizaţia nu dispune
de fonduri, este doar un instrument de
intermediere, de găsire de sponsori, de
proiecte pentru care trebuie să caute
fonduri pe baza unor criterii foarte exacte
şi severe. Iar cei care au nevoie de bani
sunt în număr mare. De exemplu, un fond
norvegian oferă o sponsorizare de care
ar avea nevoie şi sinagoga, dar fondurile
prevăzute sunt pentru cinci proiecte, la
care s-au înscris 135 de instituţii. Totuşi,
sinagoga a beneficiat de nişte fonduri de
la “Mihai Eminescu Trust”, cu care a fost
reparat acoperişul, s-a mai pus la punct
aşa-numita casă a rabinului, iar ultimul
proiect care a fost câştigat şi a început
să fie pus în aplicare este cel de conservare şi digitalizare a arhivei Comunităţii
Evreieşti din Mediaş. Anda Reuben, care

are şi un masterat american în educaţie
iudaică, este cea care a obţinut fonduri şi
se ocupă de proiect.
Există şi aici o poveste care mi-a
fost relatată de Anda şi de Caroline. Arhiva a fost “redescoperită” de o activistă
americană membră a Peace Corps, Julie
Dawson, care lucra atunci la Sighişoara
şi care, cu prilejul unei Zile a porţilor
deschise de la Mediaş (sinagoga fusese
de-acum preluată de “Mihai Eminescu
Trust”), a vizitat sinagoga şi, urcând la
balconul femeilor, a găsit arhiva aruncată
pe scări, pe balcon, plină de praf, murdară
şi ruptă. S-a întors la Sighişoara, a mobilizat nişte colegi de la Peace Corps şi,
ajutată de Vladimir Şargu, de la Muzeul
de Istorie din Mediaş, care şi-a dat seama
de importanţa şi valoarea acestei arhive,
şi cu fonduri de la organizaţia întemeiată
de Prinţul Charles, a reuşit să adune, să

cureţe şi să selecteze documentele. În
2013, Julie Dawson a aflat de posibilitatea unui grant de conservare a arhivelor,
oferit de o fundaţie din Anglia, care a şi
fost obţinut.
Arhiva, mi-a povestit Anda, este unică.
Ea cuprinde o serie de documente financiare, evidenţe contabile, registre şcolare
şi, lucrul cel mai interesant, registre de
procese verbale ale şedinţeloe conducerii
comunităţii, începând din anii 1890, până
la dispariţia, aproximativ prin 1990. Aceste procese verbale au fost scrise în limbile
germană, maghiară şi română, probabil în
funcţie de profilul enoriaşilor. Studiindu-le,
ai o oglindă fidelă a vieţii evreilor din acest
oraş, a problemelor cu care se confruntau,
afli despre importantele personalităţi care

au reprezentat conducerea comunităţii
şi asişti, din păcate, la exodul evreilor,
din anii 1950-1960. (De menţionat că
registrele de stare civilă au fost duse şi
sunt păstrate la Comunitatea din Sibiu).
Conform documentelor, a spus Anda,
comunitatea a avut rabin până în 1977,
atunci s-a ţinut ultimul serviciu religios în
sinagogă, dar ele s-au mai ţinut până în
1990 la casa rabinului, de fapt casa unde
s-au aflat birourile comunităţii.
Proiectul de digitalizare a arhivei are
o durată de un an, dar Anda Reuben
doreşte să-l continue şi se va ocupa de
obţinerea unui alt grant în acest domeniu.
După digitalizare, documentele vor putea
fi accesate pe site-ul Institutului americano-german “Leon Beck”. Intenţia ei este
ca în jurul sinagogii să dezvolte un nucleu
de viaţă evreiască. Unul dintre proiecte
este înfiinţarea, în curtea sinagogii, a unei
cafenele culturale, unde să se organizeze
programe de cunoaştere a culturii iudaice.
“Chiar dacă nu mai sunt evrei la Mediaş,
populaţia este interesată de trecutul comunităţii evreieşti. Oamenii din Mediaş
sunt foarte săritori şi implicaţi în proiecte
comunitare. De exemplu, pentru a curăţa
curtea sinagogii, am pus un anunţ pe Facebook şi pe nişte site-uri de socializare
locale. Au venit 60 de persoane de toate
vârstele, de la copii mici la vârstnici”, mi-a
povestit ea. Următorul eveniment urma
să fie sărbătorirea Roş Haşana pe 23
septembrie, cu explicarea semnificaţiei
sărbătorii, a obiceiurilor. Există şi un
program de vizitare a sinagogii. Anda
se gândeşte ca, după ce sinagoga va
fi renovată, să organizeze un muzeu la
balcon. De fapt, după ce s-a găsit arhiva,
Julie Dawson a organizat o expoziţie de
fotografii la Londra şi în Israel, pentru a
încerca şi în acest fel să strângă fonduri
de la cei interesaţi.
Desigur, cea mai mare problemă este
cea a renovării sinagogii. Acest articol
este şi un apel către originarii din Mediaş dar nu numai, către toţi cei care pot
sprijini iniţiativa, nu numai cu fonduri, ci şi
cu informaţii despre organizaţii, instituţii,
fundaţii care ar putea oferi bani, despre
modalităţile de accesare a unor granturi
şi altor forme de sprijin. Ar fi nevoie de
eforturi comune de pretutindeni, din România, Israel şi alte ţări.
Ar fi păcat ca o astfel de clădire impunătoare, un semn al existenţei noastre
pe meleaguri transilvănene, pe meleaguri
româneşti, să dispară.
EVA GALAMBOS

Cronica BBR

Prin Bucureştiul
evreiesc de odinioară

Membri ai B’nai B’rith România
(BBR) au participat în număr mare la
prelegerea, susţinută de conf. dr. Felicia
Waldman, despre „Cartierul evreiesc
din Bucureştiul de altădată”. Expozeul, însoţit de imagini, a fost o altfel de
plimbare decât cea cu autocarul Bucharest City Tour în istoria, economia,
arhitectura bucureşteană de ieri şi de
azi. Altfel, fiindcă a pornit de la zonele
în care se aflau edificii comunitare pe
străzi evreieşti, amintite prima oară în
„Planul Papazoglu” al Bucureştilor de la
1871, ca să ne introducă în atmosfera
sfârşitului de veac XIX – începutului de
veac XX: tramvaiele cu cai, rochiile lungi, „Lupoaica” la Sf. Gheorghe, carele
cu boi pe Calea Moşilor, primele maşini
pe Calea Victoriei, Piaţa de flori, Taica
Lazăr, mişunând de negustori de haine
vechi şi clienţi săraci, dornici de chilipiruri, zona halelor. Am trecut pe Lipscani,
Băraţiei, Smârdan, străzi predilecte
pentru magazine evreieşti cu ştaif. Am
făcut cunoştinţă cu moara şi produsele
de panificaţie Herdan – actualul Spicul.
Dar Calea Victoriei? Vizavi de Palatul
Telefoanelor – Cofetăria Riegler. În fosta Casă Ghica – un vestit magazin de
coloniale. Multe blocuri – opera unor arhitecţi evrei: Jean Monda, Leon Hirsch,
Hary Stern ş.a. Chiar unul dintre arhitecţii Ateneului Român a fost Leon
Schwartz (cu nume românizat, Leonida
Negrescu). El a proiectat şi magazinul
de instrumente muzicale Orfeu, fosta
Academie Comercială, demolată în
1939 de regele Carol al II-lea, pentru a
avea loc de parade. Leon Schwartz s-a
numărat printre primii o sută de evrei
care au primit cetăţenia română înainte
de Războiul de Independenţă, de la
1877. Au fost date interesante şi despre
proprietari evrei de hoteluri, bănci, mari
magazine: Hotel Continental, Băncile
Marmorosch Blank şi Leon Berkovitz,
Galeriile Lafayette, Palatul Socec,
Sabego, Hanul cu Tei, Librăria Alcalay,
Casele Halfon, Manoah, Pragher, cu
avatarurile clădirilor până-n prezent. Nu
doar oamenii şi cărţile îşi au soarta lor
ci şi imobilele…
La aceeaşi adunare, condusă de vicepreşedintele BBR, ing. Silviu Wexler,
a fost primită în organizaţie dr. Violeta
Adriana Laufer.
IULIA DELEANU

Ceremonia de la Memorialul Victimelor Holocaustului

El a evocat importanţa activităţii
Comisiei Internaţionale pentru Studierea
Holocaustului în România, coordonată de
Elie Wiesel. Vorbitorul a evidenţiat necesitatea cinstirii memoriei victimelor şi a
continuării eforturilor pentru cunoaşterea
tragicei istorii pentru evitarea repetării ei.
Dan Darabont, viceprimar general al
Bucureştiului, a transmis mesajul primarului general dr. Sorin Oprescu. „Un prilej
solemn şi trist ne-a adunat să comemorăm victimele unui regim absurd, care a
promovat o politică inumană, cu milioane
de victime în toată lumea. Nici ţara noastră nu a fost scutită de ororile regimului
extremist al anilor ’40, care a însângerat
pământul României şi a îndurerat multe
familii. Istoricii şi-au făcut datoria, au
cercetat şi cercetează, au scris şi scriu
despre întunecatele vremuri de mult apuse. Monumentul Holocaustului, unde ne
aflăm, are menirea de a simboliza o carte
de învăţătură pentru copiii şi tinerii noştri.
(…) Cu sufletul greu, mă alătur suferinţelor Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România”.
Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor
Externe, a evidenţiat importanţa unei
astfel de comemorări, un moment solemn,
care este o dovadă clară a efortului pe
care liderii îl depun pentru ca evenimente(Urmare din pag. 11)

le trecute să nu se mai repete. “Legislaţia
română are prevederi foarte clare şi condamnă negarea Holocaustului şi incitarea
la antisemitism. Inagurarea la 8 octombrie
2009 în Bucureşti a Memorialului Victimelor Holocaustului reprezintă un pas
foarte important pentru recunoaşterea
tragediei, a responsabilităţii vinovaţilor şi
a respectului faţă de memoria victimelor.
În acelaşi timp, prezenţa unui astfel de
monument în centrul Capitalei facilitează
accesul la memorie ca exerciţiu public.
Acest exerciţiu constituie o oportunitate
pentru societate de a fi informată. (…)
Reafirmăm că democraţia românească
este incompatibilă cu atitudinile revizioniste şi negaţioniste şi cu manifestările
antisemite”.
Luminiţa Odobescu, consilier de stat,
a transmis mesajul prim-ministrului Victor
Ponta. “România comemorează începând
din 2004 Ziua Holocaustului, în data de
9 octombrie a fiecărui an. Această comemorare reprezintă o asumare a trecutului
istoric şi angajamentul ferm al României
de a nu permite repetarea unei asemenea
tragedii. (…) În ultima perioadă au fost
realizaţi paşi importanţi în direcţia comemorării, a educaţiei privind Holocaustul
şi la nivel legislativ. Legislaţia română
are prevederi foarte clare care condamnă negarea Holocaustului şi incitarea la

antisemitism. Reafirmăm şi cu această
ocazie angajamentul Guvernului pentru
a continua acţiunea hotărâtă împotriva
oricărei incitări la antisemitism şi oricărei
forme de negare a Holocaustului.Un rol
important în această direcţie îl are Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”.
Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei
Deputaţilor, a subliniat importanţa unor
astfel de manifestări comemorative,
deoarece acestea contribuie la exerciţiul
memoriei şi a cunoaşterii publice. „Reafirmând ataşamentul faţă de valorile
democratice europene şi respectul pe
care îl avem pentru drepturile omului,
autorităţile române şi-au făcut un obiectiv
din promovarea cercetării şi comemorării
Holocaustului, din combaterea antisemitismului, ca şi a altor forme de rasism
şi xenofobie.(...) Acest monument este
important pentru noi toţi. Acest monument
este un simbol evocator al memoriei naţionale, al identităţii şi responsabilităţii şi
face parte din moştenirea pe care o lăsăm
copiilor noştri”.

Flori spre neuitare
La Monumentul Memorial al Holocaustului au fost depuse coroane de flori din
partea Preşedinţiei României, Camerei

Deputaţilor, premierului Victor Ponta, vice
premierului Gabriel Oprea, Ministerului
Afacerilor Externe, Ministerului Justiţiei,
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Educaţiei Naţionale precum şi din
partea Ambasadelor SUA, Statului Israel,
Cehiei, Poloniei, Germaniei, Marii Britanii,
Franţei, Macedoniei, Federaţiei Ruse,
International Holocaust Remembrance
Alliance, Primăriei Generale a Capitalei,
Institutului Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România “Elie Wiesel”.
Alături de F.C.E.R, reprezentată de
preşedintele dr. Aurel Vainer, vicepreşedintele ing. Paul Schwartz şi rabinul Rafael Shaffer, au mai fost depuse coroane de
flori din partea Asociaţiei Evreilor Originari
din România, Asociaţiei Evreilor Români
Victime ale Holocaustului, Comunităţii
Evreilor Bucureşti, Forumului B’nai B’rith
România, Centrului pentru Monitorizarea
şi Combaterea Antisemitismului, reprezentat de directorul Marco Maximilian
Katz, Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului în Europa Centrală şi de Est,
Fundaţiei „Ronald S. Lauder” România,
reprezentată de Tova Benun Cherbis. A
fost de asemenea depusă o coroană de
flori din partea Agenţiei Naţionale pentru
Romi.
DAN DRUŢĂ
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Gânduri optimiste despre bătrâneţe

Părinţii mei, care au trăit în perioada războiului şi în cea de după,
s-au confruntat cu toate problemele acelei epoci – legislaţia antievreiască, bombardamente, instaurarea comunismului şi deceniile
de lipsuri care au urmat. Dar când mama mea se plângea, tatăl meu
îi spunea: „Ce vrei, ai norocul să trăieşti în istorie”. La care mama-i
replica: ”dar eu nu vreau să trăiesc în istorie”.
Sigur, cu toţii trăim în istorie, dar aici referirea era la evenimentele
grave care s-au succedat în acea perioadă. Şi noi încă ne puteam
considera norocoşi că am supravieţuit acceptabil. Deşi tatăl meu
a fost dus la muncă obligatorie, a scăpat după două luni (spre
deosebire de Ungaria, la noi se mai putea interveni cu niscaiva
parale). Dar o mare parte din reprezentanţii generaţiei cu care
ne-am întâlnit duminică, 12 octombrie a.c, la matineul cu tema „În
dialog cu nonagenarii noştri”, organizat de Direcţia pentru cultură,
artă şi ştiinţă a F.C.E.R. (Sybil Benun şi Robert Schorr), la Centrul
Comunitar Evreiesc Bucureşti, nu au fost atât de norocoşi. Şi ei
au trăit istoria, dar au simţit mult mai puternic, mai dramatic ce a
însemnat acest lucru. Este generaţia pe care o numim supravieţuitori ai Holocaustului, persoane care, în cele mai diferite condiţii, a
trebuit să facă faţă unor situaţii de neimaginat. Au reuşit din varii
motive – şansă, noroc, corupţia românească, ce închidea ochii
uneori, ajutorul lui Dumnezeu sau, ca să citez cuvintele doctoriţei
Frima Acs, deportată în Transnistria: „nici nu ne dăm seama câte
poate să suporte omul”. Dr. Miriam Bercovici, cu o viaţă şi carieră
frumoase, relatând ca răspuns la o întrebare pusă de moderator
despre suferinţele din Transnistria, a recunoscut că cei care au
trecut prin iadul deportărilor rămân toată viaţa marcaţi şi a afirmat
că nu a reuşit să depăşească faza Transnistria.
Dar ceea ce este un lucru mai interesant şi de urmat la acest grup
de nonagenari care şi-au împărtăşit din experienţa vieţii în cadrul
a ceea ce moderatorul, dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., a
numit „şuetă” (dar nu a fost) – dr. Miriam Bercovici, dr. Frima Acs, dr.
Alexandru Elias, inginerii Eliza Şaler şi Iancu Ţucărman, jurnalistul
Pompiliu Sterian, documentarista Eva Ţuţui – este felul în care au
supravieţuit, cum şi-au trăit viaţa de după şi cum se confruntă acum
cu problemele bătrâneţii. Cu optimism şi foarte frumos, încercând
şi reuşind să se facă utili societăţii. Şi la acest grup s-au mai adăugat şi alţii din generaţia nonagenarilor – sau pe aprope – arhitect
A. Streja, publicistul A. Zăicescu, ec. Arnold Weissenberg, care
au vorbit despre experienţa lor de viaţă. Desigur, este cazul să
adăugăm că, spre deosebire de mulţi alţii, cei amintiţi, chiar dacă
suferă de bolile inerente ale bătrâneţii, sunt valizi intelectual, ceea
ce s-a văzut din luările lor de cuvânt.

să lupţi împotriva bătrâneţii. O stare de fapt care, după părerea
domniei sale, este o noţiune relativă. Azi, poţi să nu fii bătrân la
70, 80 sau 90 de ani, a arătat el. Arma cea mai eficientă împotriva
îmbătrânirii este capacitatea noastră de a ne adapta la nou, de a ne
folosi energiile pentru diferite cauze, de a lupta pentru un ţel. Dacă
nu te adaptezi la nou ajungi la momentul îmbătrânirii. Îmbătrâneşti
când nu accepţi argumentele celuilalt. Tinereţea, ca şi bătrâneţea,
se apreciază după fapte. Nu orice bătrân este un ramolit şi nu orice
tânăr este un reformator, a arătat vorbitorul, care a mai adăugat
şi alte repere. Nu eşti bătrân dacă îţi place frumosul. Nu trebuie
să ne lăsăm traşi înapoi de vârstă, să nu ne bucurăm de discuţii.
Renunţând, pierdem lupta şi trebuie să luptăm împotriva bătrâneţii,
a mai afirmat dr. Elias.
De fapt, un antevorbitor a demonstrat în mod concret aceste
aspecte teoretice. Jurnalistul Pompiliu Sterian (97 de ani) şi-a
prezentat propria teorie dar care se leagă foarte bine de ideile
doctorului Elias. El a comparat viaţa unui om cu o săgeată care
până la o anumită vârstă are vârful în sus, apoi este într-o poziţie
liniară şi apoi, după 70 de ani, se îndreaptă în jos. Dar, în ceea
ce priveşte persoana lui, regula s-a schimbat. După ce a intrat
la Căminul „Rosen”, săgeata, în loc să ţintească în jos, a început
să urce din nou. Şi-a găsit o serie de preocupări, a adoptat noile
provocări (calculator, blog, reluarea meseriei de jurnalist, participarea la diferite programe organizate pentru vârstnici). A fost elogiat
drept cel mai vârstnic blogger din România, a fost intervievat de
BBC. „Am căpătat notorietate la 95 de ani”, a menţionat, zâmbind
Pompiliu Sterian, justificând ideea că poţi şi trebuie să ai un ţel în
viaţă indiferent de vârstă.
Tot în această categorie se înscrie şi ing. Iancu Ţucărman. Supravieţuitor al „trenului morţii” de la Iaşi, el a avut o frumoasă carieră
de inginer agronom şi de redactor al unor publicaţii ştiinţifice ale
Ministerului Agriculturii. Având şi el peste 90 de ani, este meloman
şi muzicolog – el se consideră amator, dar nu este aşa – şi-a găsit
împlinirea în descoperirea şi sprijinirea unor copii şi tineri talentaţi
în muzică. A avut şi un mare ajutor, filantropul Martin Sterling, care
îi sponsorizează pe aceşti copii. Cu ajutorul lui Iancu Ţucărman,
copiii au dat concerte în ţară şi în străinătate.
Ceilalţi vorbitori, dr. Miriam Bercovici şi dr. Frima Acs, şi-au continuat activitatea medicală mulţi ani după ce s-au pensionat. Ing. Eliza
Şaler contribuie la emisiunea soţului ei de la Radio Şalom iar Eva
Ţuţui, după ce timp de mai mulţi ani a lucrat de asemenea la postul
de radio, face traduceri şi scrie la diferite publicaţii. Arhitectul A.
Streja a conceput şi editat mai multe albume despre sinagogile din
România iar prof. Zăicescu este implicat în activitatea publicistică.
Pe parcursul acestei „şuete”, participanţii au evocat desigur anii
„Nu orice bătrân e un ramolit
grei ai războiului şi ai deportărilor sau de închisoare, cum a fost
cazul dr. A. Elias, condamnat din cauza activităţii sioniste. A fost,
şi nu orice tânăr e un reformator”
din partea fiecăruia, prezentarea unei vieţi complete. Experienţă
A fost una dintre multele aprecieri ale dr. Alexandru Elias (trecut care ar trebui cunoscută de cât mai mulţi, în primul rând de tineri,
de 90 de ani), care a prezentat un succint eseu despre cum trebuie care însă au lipsit cu desăvârşire de la acest eveniment.
comparat multe dintre imaginile expuse cu pildă, uriaşul afiş de reclamă în faţa Casei
pictura, atât ca viziune, cât şi ca îmbinare Presei unde odinioară se afla statuia lui
a culorilor.
Lenin. Aceeaşi „reţetă” este folosită de ea şi
Expoziţia s-a intitulat ”Întâlniri: Bucu- la imaginile despre Haifa, Yafo sau Tel Aviv.
reşti-Yafo/Bucureşti-Haifa” şi a fost prima
O altă preocupare a lui Ruth Oren - desei manifestare de acest gen din România. pre care a ţinut şi o prelegere la Centrul
„Am redescoperit România când, după Comunitar Evreiesc şi, de altfel a fost tema
foarte mulţi ani, am venit în 2008 la Bu- lucrării ei de doctorat - este legată de felul în
cureşti, oraşul copilăriei mele”, a povestit care poate fi folosită fotografia ca instrument
ea. ”De unde ideea cuplării Bucureştiului de propagandă, respectiv rolul socio-politic
cu celelalte două oraşe din Israel, Yafo şi al fotografiei în istoria Israelului în perioada
Haifa?”, am întrebat-o pe Ruth în calitate 1898-1948. Concluziile ei s-au bazat pe
de artistă-fotograf. „Am pornit de la amintiri studii făcute în arhive, atât ale unor instituţii
din copilărie, din care pe unele le-am mai de stat cât şi particulare. Una dintre cele mai
regăsit, precum şi de la pitorescul oraşului, interesante constatări ale lui Ruth Oren a
al clădirilor care poartă amprenta timpului. fost că liderii sionişti din Palestina, precum
Am venit aici de mai multe ori, am făcut poze, şi organizaţiile sioniste, ca de pildă Kerem
acelaşi lucru am făcut şi în Israel, la Haifa, Kayemet, şi-au dat seama foarte devreme
unde locuiesc, şi când le-am privit, mi-am despre forţa de penetrare în conştiinţa
dat seama că există o concepţie comună, oamenilor a imaginii, poate mai puternică
o legătură vizuală între imagini, jocul de decât cuvintele. Scopul urmărit a fost ca, cu
lumini şi umbre, de culoare sau compoziţie ajutorul unor imagini, realizate de o pleaidă
care apropie cele trei oraşe dar şi altele, de de fotografi valoroşi - unii care au făcut alia
pildă Berşeva”, mi-a răspuns ea.
în Palestina, alţii care veneau în vizită - să
Ruth Oren a vorbit despre iniţiativa răspândească în presa din diferite ţări (inclulansată la Universitatea Ben Gurion din siv din România) imagini despre felul în care
Berşeva, studiile despre identitatea dublă ia naştere noua viaţă evreiască în Palestina.
a cetăţenilor din Israel, acum fiind în curs Din diferite documente reieşea şi faptul că nu
de desfăşurare cele legate de originarii era uşor să plasezi în publicaţiile europene
din România, „Ani romanit - Sunt român”. aceste poze, care nu reprezentau personaHaim Maor, profesor de muzeografie de la lităţi, ci imagini din moşavuri, kibuţuri, de pe
Universitatea din Berşeva, a căutat oameni câmp, clădiri noi. În Palestina de dinainte de
Este foarte dificil să explici ce face Ruth care să se ocupe de acest subiect şi această 1948 s-au pus bazele a ceea ce cunoaştem
Oren, preocupările ei fiind extrem de variate. iniţiativă a inspirat-o şi pe ea în organizarea acum ca fotojurnalism. Multe dintre acele
Aceasta, în primul rând datorită pregătirii ei expoziţiei. De altfel, la 16 octombrie a.c. fotografii au fost incluse în albume sau cărţi,
multilaterale - este profesor la Universitatea urma să vină la Săpânţa un grup de pictori folosite tot în scop de propagandă.Ultimele
din Haifa, doctor în ştiinţele comunicării şi israelieni în cadrul acestui proiect comun imagini din acest ciclu s-au referit la crearea
în artă vizuală, cu un masterat în literatură româno-israelian, realizat şi cu ajutorul noului stat, respectiv sosirea emigranţilor
ebraică, studiile ei de bază. A făcut studii de ICR de la Tel Aviv. „M-am reîndrăgostit de în Israel.
fotografie în multe ţări din Europa, precum şi Bucureşti”, a mărturisit Ruth Oren şi ne-a
Ambele manifestări au purtat amprenta
în SUA. În concepţia ei, artele se leagă, se arătat, în cadrul expoziţiei, casa în care s-a unei artiste originale, talentate şi dedicate,
întrepătrund, nu există o graniţă rigidă care născut şi care mai e în picioare, strada pe pentru care fotografia nu este un scop în sine
să despartă diferitele domenii artistice. Lya care mergea la grădiniţă, alte secvenţe tipic ci poate oferi mult mai mult – rememorări,
Benjamin, care a vizitat expoziţia ei de foto- bucureştene, cu umbrele şi luminile lor, ca amintiri şi istorie.
grafii, organizată la Bucureşti de către ICR de pildă Grădina Cişmigiu. Ochiul artistuTel Aviv, Ambasada Israelului din Bucureşti lui fotograf care vine din afară descoperă
Pagină realizată de EVA GALAMBOS
şi Uniunea Artiştilor Plastici din România, a imagini uluitoare, de contrast, cum este, de

Artistul fotograf
Ruth Oren
s-a reîndrăgostit
de Bucureşti
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Siluete

Aproape
de chemări
originare

Scrisesem, curând după
apariţie, despre volumul de
versuri Cercurile dragostei al
lui Alexandru Căprariu, semnalând solaritatea, vitalitatea
mesajului poetic reţinut pentru
acurateţe.
Aşa se face că atunci când
am pomenit undeva, la o emisiune radiofonică, pare-se, că
am în pregătire o carte consacrată câtorva personalităţi ale
liricii noastre contemporane,
Al. Căprariu, director al Editurii
Dacia de la Cluj, mi-a propus,
aş zice deosebit de prietenos,
de ataşant, să se ocupe de
tipărirea cărţii mele.
Am dat curs acelei invitaţii
cu atât mai mult cu cât editorul
m-a consultat, precum făgăduise, din primul moment, asupra
detaliilor din care se alcătuieşte
actul publicării. A asigurat un tiraj corespunzător, iar înainte de
orice, a vegheat la calitatea paginaţiei, corecturii, nu în ultimul
rând la găsirea unui grafician
inspirat pentru copertă.
Toate astea ţin de trecut, de
amintirea unui confrate pentru
care munca de editor ieşea
din stricteţea obligaţiilor de
serviciu ca să ia culorile darului
de suflet.
Însă nu-l evoc pe Alexandru Căprariu doar prin prisma
acelui moment de început al
comunicării noastre. Trec la al
doilea exemplu, în felul lui şi el
edificator pentru gradul în care
colegul meu de la Cluj îmi prelua zbuciumul de autor ca să-l
trăiască împreună cu mine la
cote neobişnuit de intense.
Volumul meu de la „Dacia“
a trezit într-un critic bucureştean o intempestivă pornire
războinică. În chiar seara apariţiei acelui descurajant, în toate
sensurile, comentariu, Sandu
Căprariu m-a sunat ca să mă
îndemne să trec, fără să acord
prea mare însemnătate, genului de capriciu greu de mistuit.
Printre altele mi-a zis că
destinul celor din care mă
revendic, deşi izvor de numeroase încercări, a biruit toate
varietăţile de stupoare. Acum
ştiu, a subliniat interlocutorul
meu, ce are esenţial acest destin. Ca oameni, voi, şi a repetat
acel voi, sunteţi împliniţi întru
Dumnezeu. Pentru unii asta nu
contează. Pentru alţii, străbunii
tăi, desigur, pentru tine însuţi,
rămâne permanent o distanţă,
de neatins, voi aveţi un leacminune.
Nu eram în seara de care
pomenesc prea senin. Totuşi
mi-a făcut bine fiecare cuvânt
sosit în pâlnia telefonului.
Cum, de parcă călătorisem
de departe şi priveam de pe
înaltul unei faleze, ştirea primită cu poşta din partea unei
publicaţii poloneze de profil
mă ridica la conştienţa binelui
reparator. Un capitol din cartea
suspectată de comentatorul din
imediata mea vecinătate urma
să intre în sumarul proxim al
revistei dornice de colaborare.
A fost rândul meu să-l înştiinţez pe Al. Căprariu de micul
nostru pas înainte. O ocazie să
ne simţim, amândoi, răzbunaţi.
HENRI ZALIS
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O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile
bine că, încă o lungă perioadă de timp, Europa nu va putea să
Cea mai mare investiţie străină
facă faţă situaţiei fără gaze naturale ruseşti. Cel mai important
în înaltă tehnologie din Israel
este să scăpăm de politizare şi să nu le permitem politicienilor să

Compania americană Intel, cel mai mare producător mondial
de microprocesoare şi semiconductori, a semnat recent cu Ministerul de finanţe şi cu cel al economiei de la Ierusalim un acord
pentru a investi în Israel şase miliarde de dolari SUA într-o fabrică
pentru producţia de chip-uri din viitoarea generaţie.
După cum informează Reuters, aceasta este cea mai mare
investiţie individuală făcută de o firmă străină în Israel. Noua fabrică va intra în funcţiune în 2023, creându-se peste 1000 de noi
locuri de muncă şi ar putea fi plasată tot la Kiryat Gat, unde mai
există o uzină mai veche a Intel, dar decizia nu a fost confirmată
de purtătorul de cuvânt al companiei.
Contractul prevede că unitatea de producţie a Intel din Kiryat
Gat, unde deja lucrează 2500 de persoane, va fi modernizată.
Uzina a produs, în 2013, majoritatea exporturilor realizate de Intel
Israel, în valoare de peste 3,6 miliarde de dolari.
Proiectul se adaugă la fabricile şi centrele de dezvoltare
deţinute de Intel în Israel, în care gigantul american a investit
deja 10,8 miliarde USD, primind în total facilităţi financiare guvernamentale de 1,5 miliarde de dolari. Pentru noua uzină, Intel
va primi de la guvernul israelian un grant de 300 de milioane de
dolari, repartizat pe cinci ani fiscali şi ar putea plăti un impozit de
numai 5% (faţă de 25,6% în mod obişnuit) în timpul primilor zece
ani de activitate. Pe de altă parte, în acord se specifică faptul
că muncitorii îşi vor păstra posturile chiar dacă scad vânzările
firmei Intel, iar achiziţiile Intel de pe piaţa israeliană vor creşte
anual cu 10% faţă de valoarea produselor în 2013. Ministrul de
finanţe Yair Lapid a subliniat că investiţia Intel „constituie o nouă
dovadă că Israelul se găseşte în avangarda mondială a tehnologiei şi inovaţiei”.
În afară de personalul angajat direct la Intel Israel, firma acordă
burse pentru studenţi în valoare de circa un milion de dolari, iar
la fabricile care asigură produsele utilizate de Intel mai lucrează
încă 30.000 de israelieni.

România va fi printre statele cele mai afectate de suspendarea livrărilor de gaze ruseşti, spune Comisia Europeană
Deşi guvernul României ne asigură că nu vom avea prea mult
de suferit nici chiar dacă ruşii închid cu totul robinetul de gaze,
Comisia Europeană a declarat recent că, în cazul în care Rusia va
suspenda livrările de gaze pe o perioadă mai mare de şase luni,
România se va număra printre cele nouă state membre U.E. cel
mai afectate de respectiva măsură. Conform celui mai pesimist
scenariu luat în calcul de Bruxelles, în care ruşii sistează furnizările de gaze mai mult de o jumătate de an, iar statele europene
nu se vor putea ajuta între ele, ţările cu problemele cele mai mari
vor fi Bulgaria, Croaţia, Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, Lituania, România şi Ungaria, în timp ce Spania şi Portugalia, care
importă gaze din Norvegia şi nordul Africii, nu vor trage ponoase
prea mari, dar nici nu vor putea ajuta alte state europene. Chiar
şi Finlanda, care importă gazele necesare exclusiv din Rusia,
are o poziţie mai favorabilă, deoarece îşi poate produce întreaga
cantitate necesară utilizând biomasă.
Comisarul pentru energie, Gunther Oetinger, consideră că o
eventuală criză cauzată de întreruperea furnizării de gaze ruseşti
nu va avea amploarea celei din 2009, deoarece acum depozitele
de gaze ale statelor membre sunt pline în proporţie de 90%.
Numai în Estonia situaţia ar putea fi atât de gravă încât să fie
afectat chiar şi consumul casnic. Oetinger consideră că aceste
rezultate le arată ruşilor că „nu are nici un sens să utilizeze gazele
drept instrument politic”.
Lucrurile se văd însă altfel de la Kremlin. Ministrul de externe
Serghei Lavrov a declarat recent că „toată lumea înţelege foarte

adopte decizii care vor pune politicul înaintea economicului”, a
spus ministrul rus, ceea ce înseamnă că o utilizare a sancţiunilor
împotriva Moscovei va duce la suspendarea livrărilor de gaze
către Uniunea Europeană, care încă nu se poate baza pe gazele
de şist şi pe importurile scumpe de gaze lichefiate.
Potrivit Bloomberg, formaţiunile de şisturi din Uniunea Europeană conţin suficiente gaze pentru a pune capăt dependenţei
de gazele ruseşti pentru aproximativ 28 de ani, cu condiţia ca
ţările de pe continent să fie dispuse să le extragă.
Extracţie de care România este încă departe, nefiind finalizată
nici măcare etapa de prospecţiune, iar volumul gazelor livrate de
ruşi scade zi de zi, până acum cea mai spectaculoasă reducere
fiind de 27% faţă de cantitatea convenită prin acordurile comerciale bilaterale.
Să sperăm că la iarnă, măcar Dumnezeu va fi de partea
noastră.

Numărul de pensionari, egal cu cel de salariaţi

Premierul Ponta ne dădea recent o veste caldă şi una rece: pe
de o parte, numărul de salariaţi şi cel de pensionari au redevenit
egale, dar asta nu înseamnă că sistemul de pensii de stat este
încă sustenabil.
Conform datelor oficiale, avem 5.280. 000 de salariaţi şi tot
atâţia pensionari. Numai că mulţi dintre salariaţi au contracte de
muncă pe perioade scurte de timp, iar populaţia este într-un
proces continuu de îmbătrânire, acutizat şi de scăderea natalităţii.
Ca atare, echilibrul dintre cele două categorii este unul extrem de
fragil. Şi asta nu numai în România, ci peste tot, dovadă discuţiile
(şi protestele aferente) privind ridicarea vârstei de pensionare,
în unele ţări chiar şi la 70 de ani. „Acum, acest raport este egal;
sigur că tot nu este sustenabil. La un moment dat nu vor fi suficienţi bani să plătim, mai ales odată cu îmbătrânirea populaţiei”,
a spus Victor Ponta, prevenind-ne că atunci, orice creştere de
pensii nu se va mai calcula cu 3% sau 4%, ci „în special în zona
de buget unde sunt pensiile minime”...
Şi atunci, ce-i de făcut? - ca să repetăm o întrebare celebră.
Acum, în întreaga lume, pensiile scad şi vârsta de pensionare
creşte. Acesta este răspunsul guvernelor la o criză socială care
nu face decât să înceapă. Ar mai fi însă şi un altul: pensiile private, desigur pentru generaţiile viitoare, care mai au suficient
timp de cotizare.
Societatea pare a se orienta către acest răspuns, chiar şi în
România, dar aici procesul este mult mai lent, din cauza lipsei
de încredere în fondurile private de pensii. Până şi în mult hulitul
Pilon II (cel al pensiilor private obligatorii), numărul de participanţi
este deja mai mare decât în sistemul public de pensii: conform
unui comunicat al Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat
din România (APAPR), în Pilonul II sunt înscrise 6,2 milioane de
persoane, faţă de 5,2 milioane în cel de stat.
Nenorocirea vine, pe de o parte, din faptul că tinerii nu sunt
bine informaţi sau poate că încă nu prezintă interes pentru ei
să îşi aleagă un anumit fond de pensii, dovadă că numai în
acest an 80.000 de tineri au fost repartizaţi aleatoriu la unul din
cele opt fonduri de pensii administrate privat. Pe de altă parte,
participant la Pilonul II nu este sinonim cu asigurat la o pensie
mai decentă, deoarece din 6,2 milioane de persoane înscrise în
Pilonul II, numai pentru 3,75 milioane de persoane au fost virate
contribuţiile obligatorii.
Ceea ce constituie o cale sigură către rămânerea la pensii
mici, corelate cu o vârstă înaintată de pensionare, care să asigure
că mulţi dintre salariaţi nu vor mai apuca pensia, ceea ce scade,
evident, cheltuielile guvernamentale.
ALEXANDRU MARINESCU

Trei generaţii

Îl cunosc de câţiva ani pe inginerul
Zalman. Suntem prieteni, iar el refuză să
scriu despre el, la o vârstă pe care nu şi-o
trădează prin înfăţişare şi vioiciunea minţii.
A fost şi este un inginer de valoare. Normal, este mândru de descendenţii săi. Pe
scurt, iată biografiile iluştrilor antecesori.
Bunicul din partea mamei se numea
Iacov ben Rabi Abraham Margulies (18681962) şi este inclus în Enciclopedia Rabinilor din România a lui Baruch Tercatin
şi L.Z. Herşcovici. Discipol al rabinului
Jellinek din Viena şi al Marelui Rabin din
Franţa, Zadok Kahn. A fost ales din tinereţe rabin al Templului Coral din Galaţi, apoi
prim-rabin al oraşului unde, de curând, a
fost reinaugurată o veche sinagogă. Timp
de 66 de ani a păstorit această comunitate, ca rabin. A fost membru al Consiliului
Rabinic pe ţară. În 1903, a publicat la
Galaţi „Legende din Talmud”. Fostul Şef
Rabin dr. Moses Rosen i-a dedicat frumoase pagini în cărţile sale. Numele Margulies
este ca o siglă tradiţională, din secolul XV,
de la Nürnberg, apoi cel din Regensburg,
cu care coresponda Reuchlin. În 1527,
Samuel Margulies a fost numit de regele
polonez Sigismund I senior al evreimii

din Polonia. O personalitate a fost Efraim
Zalman Margulies, din Brody. Nepotul
acestuia a devenit rabinul din Brăila, iar
urmaşul acestuia este cel despre care
vorbim aici.
Tatăl inginerului Zalman a fost rabinul
I. M. Zalman, despre care am mai scris în
anii trecuţi în R.E.
La 27 septembrie a.c. s-au împlinit 120
de ani de la naşterea sa, la Piatra Neamţ,
fiind un urmaş al fondatorului mişcării
Habad, rabinul Şneur Zalman. În 1915,
prin căsătoria cu fiica rabinului Margulies,
Otilia, se mută la Galaţi. Este la început
rabin la Templului Meseriaşilor, se remarcă prin erudiţie şi har. În 1914 terminase
Şcoala rabinică Beth Israel, din Buhuşi,
important centru al iudaismului în trecut.
I s-a recunoscut foarte curând talentul
de pedagog, prin activitatea sa în cadrul
învăţământului religios, dezbateri, decizii
raţionale, profunzime a gândirii. Ebraist de
largă cuprindere, a scris patru volume de
EMUNA ( manuale de şcoală) aprobate cu
elogii de fostul Şef-Rabin dr. Al. Şafran.
De altfel, dr. Al. Şafran a apelat la scrierile
rabinului Zalman în propriile prelegeri. Preocuparea pentru domeniul literar-artistic a

fost o altă latură progresistă în viaţa şi cariera lui I.M. Zalman. A susţinut conferinţe la
Universitatea Populară din Galaţi. În timpul
dictaturii antonesciene a fost liderul spiritual al comunităţii şi unul dintre apărătorii ei.
S-a preocupat, chiar în condiţiile de lagăr,
de educaţia copiilor evrei, a participat la
bar-miţva, a susţinut lecţii. Într-un moment
critic, când un maior german a intenţionat
să recurgă la represalii pentru asasinarea
unui ofiţer german, fără a se cunoaşte
făptaşul, rabinul Zalman a reuşit, printr-o
intervenţie la guvernatorul român, să evite
o baie de sânge. În perioada 1948-1965 a
locuit la Bucureşti. Era membru al Sfatului
Rabinic, rabin al Sinagogii Mari, director
al cursurilor de Talmud-Tora, redactor al
paginii de religie a publicaţiei “Revista
Cultului Mozaic” (din 1956), locţiitor al
Şef-Rabinului, profesor de matematică.
În 1965 face Alia. Este primit oficial de
preşedintele Statului, Zalman Shazar, este
invitat pentru emisiuni la Radio Kol Israel.
A murit în iunie 1970, fiind înmormântat la
Ierusalim. A fost omagiat de Şef Rabinul
dr. Moses Rosen, ş.a. A fost o personalitate de prim rang a evreimii din România.
BORIS MEHR

Balul tradiţional
al Comunităţii
nu va mai avea loc
C.S.I.E.R.
Din istoria
C.E.B.

Anunţul a apărut
în „Curierul Israelit”,
din 26 martie a anului
1936, în ajunul sărbătoririi Purimului. Membrii Comunităţii erau chemaţi ca, în semn
de solidaritate, în locul costului biletului
de intrare la bal să vină cu donaţii atât de
necesare pentru întreţinerea instituţiilor
comunitare. Dar din ce motiv s-a renunţat la organizarea acestei tradiţionale
petreceri? Anunţul explică: vremurile au
devenit grele, apăsătoare, timpurile nu
mai sunt favorabile pentru petreceri.
Greutăţile nu erau doar de ordin material, au intervenit şi grave schimbări atât
în situaţia cât şi în atmosfera politică.
Prevederile Constituţiei din 1923, ale
Tratatului Minorităţilor din 1919, în cazul
evreilor, nu se mai respectau, nu se mai
ţinea cont de ele.Pe lângă atmosfera
antisemită generală creată în special de
cuzişti şi codrenişti, situaţia se acutiza
din cauza măsurilor adoptate pe linie de
stat. Monitorul Oficial nr. 161 din 16 iulie
1934 publica Legea privind utilizarea
personalului român în întreprinderi. A fost
una dintre primele legi care a încălcat
prevederile constituţionale, inaugurând
politica de discriminare a evreilor pe
criteriul etnic. Conform legii, în întreprinderile industriale cu sau fără legătură cu
siguranţa statului angajaţii străini puteau
constitui doar 20 % din totalul salariaţilor.
Conform Regulamentului de aplicare a
Legii, criteriul de împărţire a personalului
în români şi străini nu a fost cetăţenia,
ci originea etnică. Aşadar, Legea încălca
Constituţia care garanta egalitatea tuturor
cetăţenilor ţării fără deosebire de origine,
rasă, limbă sau religie.
Aplicarea criteriului originii etnice
începe să capete extindere în diverse
domenii de activitate şi în cazul diferitelor profesiuni. Ca răspuns la aceste
măsuri, dr. Filderman publică în anul
1935 un studiu despre criza din Barouri.
Liderul organizaţiilor evreieşti nesioniste
din România demonstra cu date şi fapte
nocivitatea activităţii Asociaţiei avocaţilor
creştini, constituită în anul 1935, care
cerea ca înscrierea în Barouri să nu mai
fie admisă decât într-un raport proporţional cu originea etnică a candidaţilor. In
chestia avocaţilor ca şi în toate celelalte
domenii, conchidea Filderman în anul
1935,în care sub pretext de naţionalism
se face xenofobism cu o uşurinţă şi câteodată cu o lipsă de bună credinţă care
înmărmureşte, s-au invocat statistici
false, parţiale sau incomplete. În această
perioadă a luat fiinţă şi Frontul Românesc
al lui Vaida Voevod, un partid antisemit,
aprecia Filderman, care militează pentru
introducerea lui numerus valahicus în
comerţ, în industrie şi în domeniile liber
profesioniştilor; de fapt este principiul lui
numerus clausus, conform căruia 71,9%
din numărul tuturor salariaţilor trebuia să
fie etnici români. O măsură care a afectat direct situaţia Comunităţii, nu doar a
evreilor din Bucureşti, a fost anularea
subvenţiei acordate de stat, subvenţie
pevăzută atât de Constituţie cât şi de Legea Cultelor. Suprimarea s-a făcut numai
în cazul Cultului Mozaic. Nu era vorba
de o problemă bugetară, scria tot Filderman, ci de o măsură discriminatorie, de
persecuţie. Pe lângă politica antisemită
promovată de guvernele aflate la putere
în a doua jumătate a deceniului patru al
secolului XX,atmosfera era tulburată şi din
cauza propagandei antisemite, practicate
de anumite publicaţii, propagandă care nu
a fost interzisă de cenzura introdusă în
anii ’30. Acesta a fost contextul politic în
care Comunitatea Evreilor din Bucureşti şi
nu numai şi-a desfăşurat activitatea încă
înainte de venirea la putere a guvernului
Goga-Cuza, de proclamarea dictaturii
regale şi apoi a Statului Naţional Legionar.
LYA BENJAMIN
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50 de ani fără profesorul Jacques Byck

Un savant de o rară sensibilitate

Când a trecut o jumătate de veac
de când ne-am despărţit de admirabilul
profesor Jacques Byck? Nu pot spune,
poate pentru că, pentru mine, acesta este
la fel de viu ca şi acum 67 de ani când
l-am văzut prima dată şi când, evident, nu
ştiam ce rol va juca în viaţa mea, alături
de bunul său prieten, Alexandru Rosetti,
şeful catedrei de limbă română de la
Universitatea din Bucureşti.
Cum aş putea uita primul examen la
Gramatică istorică, materie predată de
Jacques Byck, la care am tras biletul cu
subiectul „istoria pronumelor în limba
română“? După ce am răspuns ceea ce
credeam de cuviinţă, profesorul m-a întrebat cam care ar fi problemele nedezlegate
privitoare la pronume. Am vorbit atunci
despre diversele teorii legate de prezenţa
lui „î“ iniţial în formele pronominale îmi, îl
etc. La sfârşit, Jacques Byck m-a privit
intens şi mi-a spus: „Da, aici sunt multe
neclarităţi şi, cine ştie, poate cândva, chiar
d-ta vei reuşi să studiezi problema asta“.
Scrierile semnate de Jacques Byck
poartă pecetea unui savant de o rară
sensibilitate, cu o imensă capacitate de
a înţelege, de a întrepreta şi de a explica
subtilităţile limbii române, atât în sincronie
cât şi în diacronie, şi de a pune la punct,
cu competenţă şi originalitate, probleme
controversate. Cercetător desăvârşit al
limbii noastre vechi, profesorul Jacques
Byck şi-a început activitatea ştiinţifică în
1930 cu impecabila culegere de Texte
de limbă veche, în care a făcut cunoscut
sistemul său exact de editare a textelor
vechi. Profesorul Byck a militat toată
viaţa pentru o bună pregătire filologică a
studenţilor. La Institutul de lingvistică al
Academiei a avut responsabilitatea editării textelor vechi, calitate în care a trasat
planul de activitate în acest domeniu şi a
fixat sistemul de transliteraţie a textelor
scrise în chirilice. Şi dacă astăzi ne bazăm
pe bune ediţii de texte vechi, observăm că
acestea se datorează foştilor săi elevi şi
colaboratori, precum Stela Toma, Ileana
Zamfirescu, Marica Simionescu, Mara
Rădulescu, Finuţa Asan, Laura Vasiliu,
Ionel Rizescu, Alexandru Niculescu,
semnatara acestor rânduri.
În viaţa sa – închinată cercetării textelor româneşti vechi şi gramaticii limbii
române – Jacques Byck nu a fost scutit de
dureri. Dimpotrivă… Astfel, impecabila sa
ediţie a Cazaniei lui Varlaam a apărut, în
1943, fără numele său, din cauza legilor

scelerate antisemite… De-abia târziu,
un alt prieten fidel al său, prof. Alexandru
Graur, a găsit într-un depozit un mare
număr din exemplare ale ediţiei lui Varlaam şi a publicat-o cu numele editorului…
Dar în acel moment profesorul nu se mai
afla printre noi… murise. A fost cadru
didactic la Universitate, unde ajunsese
cu ajutorul lui Al. Rosetti, dar… a rămas
la gradul de conferenţiar, el, care era cel
mai bun cunoscător al perioadei vechi
a limbii noastre şi care ar fi meritat cu
asupra de măsură titlul de profesor plin.
Pentru a justifica această situaţie, unele
voci susţineau că Jacques Byck nu a lăsat prea multe scrieri… Dar să însemne
„puţin“ editarea operelor unor scriitori de
seamă precum Varlaam, B. P. Hasdeu, A.
Russo, A. Odobescu, I. Budai Deleanu şi
alţii, şi tot „puţine“ - cele peste 80 de studii
sau articole, unele pagini fiind adevărate
„găselniţe“ lingvistice, veritabile „bijuterii“,
toate scrise într-un stil inconfundabil?
Exigent ca nimeni altul, Jacques Byck
era credincios principiului non multa sed
multum: pentru el, c a l i t a t e a era primordială. Asta, credem, spune şi explică
tot, pentru cine are urechi de auzit şi ochi
de văzut…
În fine, pe profesorul Byck l-a doborât
dispariţia fulgerătore şi cu totul neaşteptată a iubitei sale soţii, o remarcabilă
chimistă. Nu eram în ţară când s-a întâmplat nenorocirea, dar nu pot uita cum, la
întoarcere, mi-a arătat ultimul ei bilet adresat lui – înainte de a pleca la Cluj, unde
şi-a luat viaţa: „Bicule (cum i se adresa ea
cu tandreţe profesorului), ia-mi, te rog, de
la croitorul X, taiorul de toamnă pe care i
l-am lăsat ca să-i adauge blană la mâneci
şi la guler“… Ca o prea neînsemnată contrapondere, tare aş fi vrut să-i aduc măcar
o infimă bucurie publicând Dicţionarul limbii secolului al XVI-lea, gândit şi discutat
de la începutul anului 1960 împreună cu
J. Byck, dar care, gata pregătit pentru
publicare, a căzut pradă unui incendiu în
incinta Academiei Române în 1975, iar
toate încercările de a-l relua nu au fost
acceptate şi, după jumătate de secol, nu
avem încă un asemenea instrument necesar de lucru care ne-ar fi pus pe picior de
egalitate cu cercetările din celelalte limbi
romanice. Honni soit qui mal y pense.
Mi-am revăzut profesorul pentru ultima oară înainte de dispariţie, la spitalul
Coletina, unde era tratat pentru un cancer
generalizat. Nu am avut mai greu moment
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AD MEA VEESRIM, OLIVER LUSTIG!

L-am cunoscut, mai întâi, din cărţi; unele – recenzate în revistă. Toate veneau
din sentimentul datoriei: „martorii n-au dreptul să tacă”. Fostul deţinut ştia că există
un adversar de temut: timpul care trece, estompează contururile, netezeşte drumul
celor care spun „m-am săturat să tot aud vorbindu-se de…” Suficient să zgârii puţin
cu unghia ca, de sub tencuială, să descoperi, nealterată, barbaria din anii aceia,
care au distrus şase milioane de evrei europeni. La o lansare de carte, Oliver Lustig
spunea: „Nu ştiu cum s-a rugat mama mea în clipa în care am fost despărţiţi pe rampa
de selecţie de la Auschwitz. Mă doare că n-am apucat să-i zic ceva, s-o îmbrăţişez”. Martorii sunt, astăzi, tot mai puţini. L-am ascultat istorisind în faţa studenţilor
dintr-un campus universitar bucureştean, de data asta aproape ca un specialist,
cum funcţiona maşina germană de ucis în masă: drumul spre crematoriu, politeţea
impecabilă, „duşul” prin care se împrăştia Cyclon B, panica, urletele, tăcerea… La
una dintre comemorările evreilor din Transilvania de Nord ghetoizaţi şi deportaţi în
lagăre central-europene, Oliver Lustig, care a trecut împreună cu familia prin ghetoul
din Cluj, povestea în faţa Aron Kodeş-ului din sinagoga clujeană. Siluiri: soţia în
faţa soţului. Bătăi: părinţi în faţa copiilor. Plăcerea de-a umili, strivi, desfigura. Au
făcut-o jandarmi unguri.
„Şi lumea a tăcut”. Era titlul iniţial al primei cărţi despre Holocaust scrise de
Wiesel, ulterior preschimbat în „Noaptea”, la sfatul lui Mauriac, naşul lui literar. Da.
„Lumea a tăcut”. Sigur, existau teroarea şi instinctul de conservare. Mărşăluiau în
zori convoaie cu evrei spre gările unde-i aşteptau vagoanele de vite. La stradă,
obloanele – toate închise. Locuitorii din preajma lagărelor au ştiut ce se petrece
în imediata lor vecinătate. Câţi au acţionat? Îmi vine-n minte replica, reţinută de
Simon Wiesenthal, a unui tânăr evadat dintr-unul din lagărele morţii, fără haine pe
el. Ajungând – după chinuri inimaginabile – la graniţa cu Elveţia, vameşul văzându-l
în starea în care era, fără acte asupra lui, l-a întrebat: Ce vârstă ai? „Am două mii
de ani”, a răspuns tânărul.
Cariera militară, scriitoricească a lui Lustig, după război, sunt supravieţuiri pentru
a perpetua memoria celor care trăiesc numai în el. Acum şapte ani, a fost decorat
de preşedintele ţării cu Ordinul Naţional „Steaua României” în Grad de Cavaler.
„Numele meu e Lustig. Vesel, în traducere. Poate că asta m-a ajutat să rezist”, a
spus în urmă cu ani, la Giurgiu, după spectacolul, montat la teatrul local, al unei
piese de Dumitru Solomon. O piesă despre un episod de viaţă la Auschwitz. I-aş
continua gândul: a ajuns acum la 88 de ani, găsind în el forţa de a-şi onora numele.
Ad Mea Veesrim!
IULIA DELEANU
decât acela când, vorbind la căpătâiul
său, la înmormântare – ca fostă studentă
şi apoi, colegă de catedră, dar şi, în calitate de prorector, aducându-i omagiul
Universităţii din Bucureşti – în loc să folosesc timpul prezent a trebuit să utilizez
timpul trecut: „Profesorul Byck a fost…“.
De atunci am încercat, în special alături
de colega mea întru ale limbii vechi, Stela
Toma, să ţinem aprinsă amintirea mentorului nostru. Astfel, cel puţin din zece în
zece ani am scris, alături de alţi colegi (de
exemplu, regretata Matilda Caragiu Marioţeanu, apoi Laura Vasiliu, Marica Siomionescu), articole în presa ştiinţifică sau
literară depre activitatea lui Jacques Byck;
într-un an, Stela Toma s-a preocupat – cu
sprijinul binevoitor al decanului nostru
de atunci, excepţionalul profesor Paul
Cornea – să organizeze o comemorare
în Sala de Consiliu a Facultăţii noastre,
cu o bogată şi selectă asistenţă. Acum

20 de ani a fost discutată personalitatea
lui Jacques Byck la Templul Coral, iar în
urmă cu zece ani, la Academia Română,
în cadrul conferinţelor despre limba română iniţiate de acad. Marius Sala.
Oare cine, citind şi inspirându-se din
lucrările lui Jacques Byck, va prelua făclia
şi va aminti generaţiilor viitoare personalitatea deosebită a acestui campion al limbii
române vechi pe care o cunoştea precum
nimeni altul?
Eruditul nostru profesor s-a stins în
urmă cu 50 de ani, dar spiritul operei sale
a rămas şi sperăm că va dăinui atâta timp
cât lingviştii şi filologii de mâine îşi vor găsi
timp pentru a (re)citi lucrările lui Jacques
Byck, spre a-i judeca explicaţiile şi soluţiile
şi pentru a-l urma, măcar uneori…
FLORICA DIMITRESCU

SĂRBĂTOAREA BUCURIEI NOASTRE

care au rătăcit 40
de ani prin deşert”.
Ambasadorul a mai explicat că Suca simbolizează solidaritatea cu fraţii şi surorile
noastre şi a amintit că anul 5774 a avut
momente dificile şi dramatice, pe care
poporul evreu a ştiut să le depăşească şi
acum speră că 5775 va aduce împliniri şi
prosperitate.
Solidaritatea şi comunicarea au fost
principalele idei ale alocuţiunii ministrului
tineretului şi sportului, Gabriela Szabo,
care a arătat că a răspuns cu plăcere
invitaţiei la masa de Sucot pentru că
„sportul uneşte oamenii”. În acest sens,
campioana la atletism devenită ministru
şi-a exprimat speranţa ca toate religiile
să fie solidare şi adepţii lor să se bucure
împreună.
Un răspuns de mare clasă a venit de
la muftiul Murat Yusuf, care s-a declarat
un „prieten al comunităţii evreieşti din
România” pe care, când o vizitează, se
simte „ca în propria casă”. Concluzia,
demnă de a fi reţinută şi pusă în practică,
a fost că „dacă toţi reprezentanţii religiilor
avrahamitice din întreaga lume ar urma
perceptele propriilor religii, nu ar mai fi
nici lupte, nici războaie. Să ne rugăm cu
toţii pentru unitate şi pace”, a îndemnat
muftiul, care a adăugat că musulmanii
pe care îi conduce sunt „alături de toţi
nedreptăţiţii, de toţi cei ce trăiesc în locuri
unde se varsă sânge omenesc”.

(Urmare din pag. 4)

O interpretare unificatoare şi interesantă a venit din partea lui Varujan
Pambuccian, care a spus că Sucot este
„o sărbătoare a modului în care se învaţă
libertatea. Libertatea nu se poate dobândi
decât dacă te naşti liber. Au fost necesari
40 de ani pentru ca poporul de robi care
a fugit din Egipt să dispară şi să se nască
oameni care nu au cunoscut sclavia. Nici
măcar Moise, născut şi el în Egipt, nu a
avut voie să treacă în Pământul Făgăduinţei. Cei care s-au născut liberi nici nu se
gândesc că pot fi şi altfel. Sper ca lumea
de după noi, cei care am cunoscut şi alte
vremuri, să fie ca lumea de după Moise,
deşi mă tem de venirea unei alte perioade
de lipsă de libertate”, a spus deputatul.
Masa de Sucot a prilejuit şi o aducere
la cunoştinţa convivilor a unei ştiri în
premieră: ambasadorul Mihnea Constantinescu a dezvăluit lansarea unui proiect
vizând crearea unui muzeu al tradiţiei
evreieşti în România, pentru a cărui
realizare a fost deja instituit un Comitet
Consultativ şi pentru al cărui succes va
fi nevoie tot de solidaritate şi colaborare
între instituţiile statului român şi reprezentanţii F.C.E.R., ai tuturor comunităţilor evreieşti din ţară.De altfel, a spus în
concluzie Aurel Vainer, astfel de proiecte
au fost puse în operă în Polonia şi Rusia.
Preşedintele C.E.B., ing. Paul
Schwartz, a declarat, în final, că participanţilor la această sărbătoare de Sucot,

care au demonstrat că evreii, creştinii şi
musulmanii pot sta cu plăcere la aceeaşi
masă, le revine răspunderea de a da un
exemplu de ceea ce trebuie făcut în România şi în lume. „Plec de aici cu convingerea că putem trăi cu toţii împreună pe
aceeaşi planetă, fără lupte, fără războaie”.
Masa s-a încheiat într-o atmosferă
cu adevărat ecumenică, în care preotul
romano-catolic Wili Dancă a vorbit despre prietenia Papei Ioan Paul II cu copiii
evrei din localitatea sa natală. „Să întărim
comunităţile noastre prin colaborare şi
să ne dea Dumnezeu să putem rămâne
împreună pentru a rezista provocărilor”.
În final, Wili Dancă a cântat Hava Naghila,
în acompaniamentul celor de la Bucharest
Klezmer Band.

În final, comesenii au primit câte un volum din cartea „Contribuţia etniei iudaice la
dezvoltarea României”, iar Sofia Onofrei
şi Jean Bercu au avut parte de felicitări.
ALEXANDRU MARINESCU

Ambasadoarea A. Păstârnac a petrecut Sucot
împreună cu israelieni de origine română

E.S. Andreea Păstârnac, ambasadoarea României în Israel, a petrecut sărbătoarea de Sucot la Hotelul Hilton din Tel Aviv, împreună cu mai mulţi israelieni de
origine română, la invitaţia ing. Baruch Tercatin şi a soţiei sale, informează publicaţia
„Jurnalul săptămânii”.
Aflată pentru a doua oară în misiune diplomatică la Tel Aviv (prima oară în calitate
de ataşat cultural), Andreea Păstârnac şi-a cucerit deja o bună reputaţie şi în calitate
de ambasador, la un an de la preluarea postului. Conform sursei citate, participând la
o emisiune a televiziunii israeliene Canal 1, Andreea Păstârnac, bună vorbitoare de
ebraică, a fost apreciată de gazda sa, ziarista Ayala Hasson, care a exclamat „Bravo,
României”. Întrucât laudele venite din partea presei sunt rara avis, nu putem decât să
îi urăm noi succese ca reprezentantă diplomatică a României în Israel.
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REALITY

THE NEW JUDAIC YEAR 5775 CELEBRATED BY THE ROMANIAN JEWS

On Rosh Hashanah 5775 many believers arrived at the Great Synagogue
from Bucharest. Before the prayers there
were several speeches: Dr. Aurel Vainer,
FJCR president, Eng. Paul Schwartz,
FJCR vice-president and president of the
JCB, Attila Gulyas, director of the MSAD,
Matan Safran, the new commercial attaché of Israel in Bucharest, follower of
Rabbi Bezalel Zeev Safran, and the JCB
Hazamir Choir sang traditional songs. The

invited rabbi Baruch Adler, Rabbi Rafael
Shaffer, prime cantor Iosif Adler and Israel Sabag, Joint director for Romania,
uttered the prayers. The new parochet of
the synagogue has been recently donated
by Joint which is celebrating 100 years
from its foundation in 1914. Between
the participants were Marjorie Stern, US
cultural attaché, Edward Iosiper, former
Romanian ambassador in Israel, the
priests Al. Stan and Emilian Corniţescu.
Edi Kupferberg, director of the Rabbinical
Chancellery, read the messages sent
by Benjamin Netanyahu, Israeli Prime
Minister, Valeriu Zgonea, president of
the Chamber of Deputies and Mihnea
Costoiu, delegate minister at the Ministry
of National Education.
The dinner of the first evening of Rosh
Hashanah took place at the Jewish Community Center with the special organizing
efforts made by Adi Gueron, director of
JCC, and Attila Gulyas, director of the
MSAD. Edi Kupferberg, director of the
Rabbinical Chancellery, explained the
meaning of the traditional food on Rosh

Hashanah.
On Yom Kippur the parishioners of the
Great Synagogue gathered again in the
Bucharest location, where they participated at the religious services officiated
by the invited Rabbi Baruch Adler, Rabbi
Rafael Shaffer and cantor Iosif Adler.
They listened to the wise words of Rabbi
Shaffer and also to the speeches of Dr.
Aurel Vainer and Eng. Paul Schwartz.
The synagogue was full and, particularly
on the moment of Izkor – the prayer for
remembrance of the ascendants –in the
morning of Yom Kippur.
The Sukkoth brought again many
people at the synagogue. On the first
Sukkoth evening, Rabbi Rafael Shaffer
explained to the participants the meaning
and the symbols of the holiday. Very many
parishioners participated at the dinner
organized in the beautiful Sukkah arranged in the Great Synagogue courtyard,
together with Dr. Aurel Vainer, Eng. Paul
Schwartz, Israel Sabag, director of Joint,
Rabbis Baruch Adler and Rafael Shaffer,
prime cantor Iosif Adler.

A glimpse of Jewish life coming to light:
the archives of the Jewish Community of Mediaş

In the Synagogue of Mediaş, a city
where there isn’t a Jewish community
any more, the number of Jews being less
than 10, an enthusiast young woman,
Anda Reuben, undertakes an exceptional
activity in a project of memory salvation:
the processing and digitalization of the
archive of the Jewish Community from
Mediaş, a community that counted in its
best period, before World War II and even
the first years after, 300 families. After the
extinction of the community, the imposing
synagogue started to deteriorate and
was leased by FJCR to the foundation
Mihai Eminescu Trust. The foundation
deals with the restoration of the cultural
Transylvanian monuments, but does not
have its own funds; it is an intermediating
instrument of finding sponsors, which is
quite hard due to the standard criteria
and the numerous solicitations. Still the
synagogue had the benefit of some funds
from Mihai Eminescu Trust that were used
for the roof reparation, some renovations
of the so-called rabbi’s house and the
last project approved is the preservation

and digitalization of the archive of the
Jewish Community from Mediaş. The
archive, in a precarious state, had been
gathered and selected by American Peace Corps volunteers. At present Anda
Reuben is busy with systemization and
digitalization of the documents which will
be accessible on the site of the German
American Institute Leon Beck. The archive is unique, it includes financial and
accounting evidences, school registers,
and most important, registers of records
from 1890 till the closing of the community, approximately in 1990. These records
were written in German, Hungarian and
Romanian, probably according to the
community profile and they are mirroring
accurately the Jewish life in the city, with
the problems they were confronting. The
project lasts one year, but Anda Reuben
wishes to continue and she’ll apply for
another grant. Her intention is to develop
a nucleus of Jewish life around the synagogue. Obviously the greatest difficulty
is the renovation of the synagogue. This
article is meant also to be an appeal to

those originating from Mediaş and not
only, to all those who might be able to
support the initiative, not only with funds,
but also with information about organizations, institutions, foundations who would
offer some budget, or modalities to access
some grants or other form of support.

Optimistic thoughts about old age

On Sunday October 12th at JCC Bucharest, the matinee “In
dialogue with our nineties” organized by FJCR Office for culture,
art and science, took place (Sybil Benun şi Robert Schorr). The
participants were members of the generation we call Holocaust survivors, persons who in the most various conditions had
to confront unimaginable situations. They succeeded due to
different reasons, but the most interesting and educating is not
only how they have lived their lives, but how they confront the
old age problems. This group of nineties – Dr. Miriam Bercovici,
Dr. Frima Acs, Dr. Alexandru Elias, engineers Eliza Şaler and
Iancu Ţucărman, journalist Pompiliu Sterian, researcher Eva
Ţuţui - shared their life experience in what the moderator, Dr.

Aurel Vainer, FJCR president, named a “chat”. Nicely and with
optimism, trying and managing to make themselves useful to
the society. And this group was joined by others from the same
generation. Worth mentioning that in spite of suffering from
the unavoidable old age diseases, they are intellectually fit, a
fact easy to be seen in their interventions. “Not every old man
is senile, and not every young man is a reformer”, was one of
the remarks of Dr. Alexandru Elias, over 90, who presented a
brief essay about how we should fight the old age. The most
efficient weapon is our capacity to adapt to the new, to use our
energies for different causes, to fight for a scope. In his turn,
journalist Pompiliu Sterian, 97, resident in Rosen Nursing Home,
outlined how he found new preoccupations after being admitted
in the new residence, how he adopted the new challenges –
computer, blogging, re-entering the profession of journalism,
participating at different actions organized for the elderly. He
received eulogies as the oldest blogger from Romania, and
was interviewed by BBC. “I received notoriety at 95”, mentioned
Pompiliu Sterian smiling, and added that we should have a
goal in our life no matter our age. In the same category is Eng.
Iancu Ţucărman who, after 90, found satisfaction in discovering
and helping children and youngsters talented in music. He also
enjoyed the aid of Martin Sterlig, an active philanthropist, who
sponsors these children. The others speakers, Dr. Miriam Bercovici and Dr. Frima Acs, continued their medical activity many
years after retiring, eng. Eliza Saler contributes to her husband’s
program at Radio Shalom, Eva Ţuţui, after working many years
at the radio broadcasting, is translating and writing at various
publications. Alexandru Streja, architect, conceived and edited
several albums on the Romanian synagogues, and Professor
L. Zăicescu is still involved in publications.

The
Commemoration
of the Holocaust
Day in Romania

„We should never and nowhere
repeat such mistakes”
The ceremony at the Memorial of
the Holocaust Victims from Romania
underlined the need to act against the
Holocaust deniers in the present and to
focus our efforts for the anti-anti-Semitic
education. The speakers were Zeev
Schwartz, from Israel, president of HOR,
dr. Liviu Beris, president AERVH, dr. Aurel
Vainer, FJCR president, Dean Thompson,
chargé d’affaires of the US Embassy, Sir
Andrew Burns, president of the International Holocaust Remembrance Alliance
(IHRA), Dan Darabont, Vice Mayor of
Bucharest, Titus Corlăţean, Minister of
Foreign Affairs, Valeriu Zgonea, president of the Chamber of Deputies. Shelly
Hagler Livne, chargé d’affaires of the
Israel Embassy, read the message of Dan
Ben-Eliezer, ambassador of the State of
Israel. The message of President Traian
Băsescu was read. A religious service
was organized and wreaths of flowers
were set on behalf of the most important
Romanian state institutions and Romanian Jewish organizations.
The main themes of the commemorative session of the Romanian Parliament
were: the respect for the memory of the
victims, survivors, and Romanian Righteous among the Nations; the official
responsibility assumption since 2004 for
the Romanian Holocaust and the actions
in this direction; the collaboration between the authorized institutions to stop the
anti-Semitism escalation. Valeriu Zgonea,
president of the Chamber of Deputies,
opened the session. The messages of
Traian Băsescu, President of Romania,
His Excellency Dan Ben-Eliezer, ambassador of the State of Israel, and His
Excellency Oleg Malginov, ambassador
of the Russian Federation were read. The
speakers were: Titus Corlăţean, Minister
of Foreign Affairs, Mathew Werner, deputy charge d’affaires of the US Embassy,
Sir Andrew Burns, president IHRA, state
counsellor Dorel Onaca, Dr. Aurel Vainer,
FJCR president, Mihnea Costoiu, delegate minister in the Ministry of National
Education, Professor Alexandru Florian,
general director of INSHR, Dr. Liviu Beris, president of AERVH, Zeev Schwartz,
president of HOR, Răzvan Mironescu, vice-leader of the Parliamentarian
Group of PNL in the Chamber of Deputies, Daniel Vasile, president of the
National Agency for Roma, Ştefan Petru
Dalcă, president of the Commission for
equal chances between women and men
in the Chamber of Deputies.
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Profesorul Buium Cotigaru a plecat dintre noi

Lumea academică română şi comunitatea
evreiască au rămas mai sărace. Profesorul inginer
Buium (Beniamin) Cotigaru a murit la data de 3
octombrie 2014. Specialişti din domeniul ştiinţelor
economice, reprezentanţii comunităţii, membrii
familiei, rude şi prieteni i-au adus un ultim omagiu
la ceremonia funerară care a avut loc duminică, 5
octombrie, la Cimitirul Sefard din Bucureşti.
Prof. dr. Buium Cotigaru (z.l.) a desfăşurat, ani
de zile, o importantă activitate didactică la Academia de Studii Economice din Bucureşti, unde a
parcurs toate treptele ierarhice, de la preparator
la profesor. A fost unul dintre primii oameni de
ştiinţă din România care a realizat studii interdisciplinare, una dintre preocupările sale de suflet
fiind dezvoltarea durabilă a ţării. Semnează peste
160 de lucrări ştiinţifice. Printre temele frecvent
abordate în cercetările lui Buium Cotigaru se numără: “Dezvoltarea durabilă – principii şi acţiuni”,
“Elemente de Merceologie”, “Economia şi tehnica
ambalării mărfurilor”. Raportându-se mereu la
realităţile economice ale momentului, a înfiinţat
cursul “Probleme actuale ale activităţii comerciale.
Cercetare - dezvoltare pentru Sisteme de Produs.”
Prof. dr. Buium Cotigaru (z.l.) a elaborat, în anul
1998, programul de cercetare ştiinţifică “Dezvoltarea durabilă şi accesul pe piaţa unică a Uniunii
Europene”.

în învăţământ şi în cercetare. La întâlnirile de la
laboratorul său ştiinţific, din sediul Academiei de
Studii Economice, veneau numeroşi oameni de
formaţii diferite. Acolo am cunoscut somităţi ale
vremii, precum Ionescu-Muscel sau profesorul
Brătescu, specialistul în istoria medicinei. Profesorul Cotigaru şi-a făcut din laborator locuinţa
sa, unde stătea până noaptea târziu. Printre cei
tineri – atunci – care vizitau cercul său, se număra
şi actualul membru al Academiei Române, Daniel
Dăianu, un economist de primă marcă. N-am să
uit ce a însemnat prezenţa mea în acel laborator,
în mediul acela plin de idei noi, pe care-l întreţinea profesorul Cotigaru. Acolo ne-am întâlnit mai
mulţi cu Ionescu-Muscel şi am realizat împreună
două-trei studii interesante despre produs. Spre
exemplu, unul dintre acestea era: «Produsul nou
de la concepţie la utilizare pe piaţă». În ultima parte
a existenţei sale s-a apropiat mult de viaţa comunitară şi a fost un enoriaş activ, având o prezenţă
frecventă, aproape cotidiană, la Sinagoga Yeşua
Tova, din Piaţa Amzei. La înmormântarea sa a
vorbit şi Rabinul Naftali Deutsch, care oficiază în
acest lăcaş, amintind de prezenţa sa remarcabilă
în sinagogă. Regret mult că nu mai este printre
noi profesorul inginer Buium Cotigaru şi nu putem
decât să încheiem cu formula evreiască «Zihrono
livraha», să-i fie memoria binecuvântată!”

“O minte dornică
de cunoaştere continuă”

“Lumină durabilă” pentru
studenţi şi colaboratori

După înmormântarea regretatului prof. Buium
Cotigaru, dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.,
ne-a împărtăşit gândurile sale:
“Împreună cu alţi membri ai comunităţii evreilor
din România şi cu un grup remarcabil de cadre
didactice din învăţământul superior economic,
am participat la ceremonia funerară. Mai mulţi
specialişti de prim rang din domeniul ştiinţelor
economice au evocat personalitatea remarcabilă
a profesorului Buium Cotigaru, un evreu născut
la Piatra Neamţ, acum 93 de ani. Prin viaţa sa
exemplară, prin modestie şi dăruire pentru alţii,
a lăsat în urmă o reală operă, nu numai scrisă,
ci, foarte adesea, propovăduită într-un context
cât mai larg, de abordare interdisciplinară. L-am
cunoscut, de mai bine de 50 de ani, pe profesorul
Buium Cotigaru. Atunci când eu lucram la Institutul
de Economia Comerţului Interior şi a Turismului şi
mă ocupam şi eu, pe vremea aceea, de marketing, am avut ocazia să-l întâlnesc pe profesorul
Cotigaru în plină forţă creatoare, mentală şi faptică, având un laborator de creaţie de ambalaje.
Mintea sa era dornică de cunoaştere continuă. Se
baza pe lecturi mereu înnoite şi diverse, care i-au
dat posibilitatea să cultive interdisciplinaritatea

Un sensibil text comemorativ, intitulat “Lumină
durabilă”, ne-a fost transmis de Caty Urucu, colaboratoarea profesorului Buium Cotigaru:
“Vineri, 3 octombrie 2014, părintele meu spiritual, prof. dr. ing. Beniamin Cotigaru, a încetat să
mai citească. A încetat să mai vorbească, aşa cum
puţini oameni ştiau să o facă. Şi-a oprit gândurile şi
reflecţiile sale pertinente. A suspendat propunerile
şi planurile sale de «dezvoltare durabilă» a României. A aşezat, pe modestul birou al domniei sale,
dosare cu sugestii pentru dezbateri în vederea
implementării unor noi forme de învăţământ, idei
geniale în domeniul interdisciplinar. Pe unele le-a
publicat, altele erau în lucru, însoţite de munţi de
cărţi, care veneau în spijinul afirmaţiilor sale de
o neobişnuită exactitate. Lucrările sale, pe care
cercetarea ştiinţifică românească şi internaţională
le-a primit cu mândrie, sunt foarte cunoscute. Eu
îmi voi aminti cu recunoştinţă şi pioşenie de omul
Beniamin Cotigaru, mult timp de acum înainte. (…)
Domnul profesor Beniamin Cotigaru a avut dorinţa
de a învăţa, de a progresa şi de a lăsa o lumină
durabilă în urma sa. Vă mulţumesc, domnule
profesor, că aţi strălucit şi pentru mine!”
DIANA MEDAN

Încă de la numirea ca preşedinte al Comunităţii din Tecuci, în anul 2000, am avut ca priorităţi
reabilitarea cimitirului şi a sinagogii. În acest sens,
am expediat, pe cheltuiala mea, numeroase
scrisori la prietenii mei tecuceni stabiliţi în Israel,
dar şi la publicaţiile în limba română “Revista
mea”, “Revista familiei” şi “Ultima oră”, publicaţii
care aveau redactor sau chiar redactor şef pe
o tecuceancă, Sofia Scorţaru Saar, fostă Păun.
În toate aceste scrisori, ceream sprijin financiar
pentru realizarea obiectivelor propuse. Imediat

s-a constituit în Israel un Comitet tecucean care
a reuşit să strângă fonduri, comitet format din
ing. Jacob Rosenzweig, Leon Berman, Sandu
(Schaie) Michel şi alţii, dar rolul principal l-a avut
Leon Berman, care a fost casierul acestui comitet
şi cel care colabora cel mai mult cu mine. Imediat,
am primit o sumă frumoasă pentru acel timp, cam
2.000 de dolari, sumă prin care am reuşit transformarea totală şi reabilitarea cimitirului, cu alei
inscripţionate cu plăcuţe din tablă cu rândul, locul
şi numărul mormântului, (Continuare în pag. 27)

Despărţirea de un tecucean cu suflet mare!

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Irina soţie, Eva soră, Livia fiică,
Sorin ginere şi prietenii apropiaţi
anunţă că la 5 octombrie s-au împlinit 14 ani de la trecerea în nefiinţă a
celui care a fost profesor universitar
dr. SOLOMON VAIMBERG.
Reamintim celor care l-au cunoscut şi l-au apreciat pe MARIAARSENE
(ARTHUR LEIBOVICI), cel care a
fost scriitor, ziarist şi un mare om,
că au trecut 39 de ani de la dispariţia
lui. Comemorarea va avea loc în data
de 2 noiembrie la sediul JCC şi în
11 noiembrie la Templul Coral. Fie-i
amintirea binecuvântată. Familia.
Comemorăm 20 de ani de la
pierderea nepreţuitei noastre mame
şi bunici JENNY HIRSCH (Botoşani).
Veşnică recunoştinţă. Rodica Idelovici şi Lucian Hirsch împreună cu
întreaga familie.

S-a stins „Trubadurul” Arie
(Leon) Leibiş Laiş
ARIE (LEON) LEIBIŞ LAIŞ,
denumit de admiratori şi „Trubadurul”, s-a stins din viaţă în Israel,
în Ajun de Roş Haşana. A fost un
apreciat artist, dar şi un scriitor
idiş de valoare. Să-i fie amintirea
binecuvântată.
Amintim celor care l-au cunoscut şi apreciat că au trecut 3 ani (25
Tişrei - 24 octombrie) de când dr.
BENO HOIŞIE ne-a părăsit pentru
totdeauna. Fie-i amintirea binecuvântată! Dr. Silvia Hoişie, prof.
Magda Jeanrenaud, prof. Andrei
Hoişie şi toată familia.

Pe 11 noiembrie se vor împlini
39 de ani de când scriitorul Maria
Arsene (Arthur Leibovici) a
trecut în nefiinţă. În memoria lui, pe
data de 2 noiembrie, în Popa Soare nr. 18, la ora 11:00, va avea loc

„Duminica literar-muzicală” .
Partea muzicală va fi dedicată
„Fundaţiei Adriana şi Martin Sternin”, fundaţie care acordă burse
lunare la 10 tineri elevi şi studenţi
din domeniul muzicii.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B.
în luna septembrie 2014: KATZ
PAULA-PEPY (89 de ani, Cimitirul
Giurgiului), SCHWARTZ SAUL
(83 de ani, Cimitirul Giurgiului),
SCHAFER ERICH (82 de ani,
Cimitirul Sefard), TENDLER LAZAR (90 de ani, Cimitirul Giurgiului), ANCA DUMITRU SAPUNA
(62 de ani, Cimitirul Giurgiului),
DAVIDESCU FLORICA (80 de ani,
Cimitirul Sefard).
Înhumaţi în cimitirele C.E. în
ţară: VIGDAR BIANCA (72 de ani,
soţia defunctului preşedinte al C.E.
Bacău, Vigdar Hari), PENCSEL
LIPA (81 de ani, Bacău), SVARTZ
MINA (83 de ani, Bacău)
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Spicuiri pentru o istorie globală şi locală a evreilor

1906
Winston Churchill, ca secretar pentru colonii, sprijină public
Organizaţia Teritorială Evreiască
Zangwill, al cărei obiectiv este
autonomia aşezărilor evreieşti
înlăuntrul Imperiului Britanic.
1907
Haga - Al VIII-lea Congres
sionist, sub conducerea lui David
Wolffsohn. Chaim Weismann
vorbeşte despre “sionismul sintetic” şi unirea dintre sionismul
politic şi practic într-un întreg
organic.
1908
• St. Petersburg – Este fondată Societatea istorico-etnografică
evreiască.
• Cernăuţi – Prima Conferinţă
internaţională care discută rolul
idişului în viaţa evreiască.
1909
Hamburg - Al IX-lea Congres
sionist, sub conducerea lui David
Wolffsohn. Se decide fondarea
unor aşezări tip cooperativă.
1910
• A 11-a ediţie a Enciclopediei Britanice cuprinde articolul
“antisemitism”, scris de Lucien
Wolf, un jurnalist britanic şi istoric
anglo-evreu.
• Eliezer Ben-Yehuda, lexicograf evreu, considerat tatăl ebraicii moderne, începe publicarea
Dicţionarului Complet al Ebraicii
Vechi şi Moderne. Cuprinzând 17
volume, este completat în 1959
de văduva şi fiul său.
• A fost fondat un muzeu evreiesc la Varşovia şi numit după
Matthias Bersohn (1823-1908)
• Otto Wallach (1847-1931),
specialist în chimie organică este
nominalizat pentru Premiul Nobel
pentru lucrările sale de pionerat
în domeniul componenţilor allicyclilci.
1914
La 27 noiembrie a luat fiinţă
Organizaţia American Jewish
Joint Distribution Committee
Evenimente locale
1906
• 3.11. – Presa relatează că
de la 1 ianuarie până la 30 iunie
1906 au emigrat din România
1347 evrei. Cea mai mare parte
dintre bărbaţi (308) erau de meserie croitori.
• 4.11. – Din procesul verbal
al şedinţei Asociaţiei Corpului Didactic Evreiesc reiese că Asociaţia număra în total 123 membri,
dintre care 63 la Bucureşti şi 60
la Moineşti.
• 24.11. – După o statistică
întocmită de Ministerul de Interne, din ianuarie 1905 până în
noiembrie 1906, au intrat în ţară
3822 evrei din Rusia. Au ieşit
2796 şi au rămas încă temporar
în ţară 1026.
1907
Alianţa Israelită Universală a
lansat o subscripţie – la care au
participat comunităţi evreieşti din
Franţa, Anglia, Alsacia-Lorena,
Germania, Italia, Luxemburg,
Suedia şi Elveţia – pentru ajutorarea evreilor români care au
avut de suferit de pe urma răscoalei ţăranilor.
1908
21.11. Iaşi – Ca urmare a
unor discuţii în contradictoriu
avute cu Max Nordau, cu privire
la Palestina, dr. Lippe publică o
confesiune de credinţă sionistă,
în care îşi exprimă opiniile.
1909
• 12.11. Focşani – Constituirea Asociaţiei Tineretului Intelec-

tual Evreu din România, care are
ca scop “tipărirea şi răspândirea
de cărţi ieftine pentru popor”. Au
participat reprezentanţi din Iaşi,
Ploieşti, etc.
• 15.11, Piteşti – Inaugurarea
Şcolii Israelite a Comunităţii
Evreieşti.
• 20.11, Iaşi – Având în vedere meritele dovedite de defunctul
filantrop Iacob von Neuschatz,
Comitetul Societăţii Filantropice
“Caritatea” a decis ca societatea
să poarte în viitor denumirea de
“Caritatea”, “Secţia Iacob von
Neuschatz”.
• 21.11, Bucureşti – Presa
evreiască relevă că ideea înfinţării Comunităţii Evreieşti în
Capitală se agită de mult, dar
“scepticismul, blazarea, interese
personale divergente împiedică
concretizarea ei, spre paguba
colectivităţii”.
• 21.11. – Gazetele arată că
în faţa taxelor exorbitante care se
cer elevilor evrei în şcolile statului, devine iminent ca în centrele
populate de evrei – Botoşani,
Iaşi, Galaţi ş.a. – să fie cel mai
urgent înfiinţate gimnazii şi licee
evreieşti autorizate.
• 26.11. Brăila – Congresul
institutorilor evrei din ţară. Au
prezidat Al. Z. Nestorianu şi
Scarlat Albrecht.
• Buhuşi – După unele frământări şi disensiuni, se relatează că a fost instaurată o atmosferă de înţelegere şi colaborare în
cadrul comunităţii israelite din
localitate.
Aniversări şi comemorări
Naşteri
3.11 1923, Bucureşti - criticul
şi istoricul literar, prof. univ. dr.
Paul Cornea.
4.11. 1926, comuna Şăimeni
(jud. Cluj) – scriitorul Oliver Lustig, supravieţuitor al lagărelor naziste Auschwitz şi Dachau. Autor
a numeroase cărţi şi printre primii
care au descris Holocaustul din
Ardealul de Nord. O carieră militară până la gradul de general.
6.11.1945 – Felix Koppelmann, preşedintele Comunităţii
Evreilor din Oradea şi membru
în Comitetul Director al F.C.E.R.
10.11.1932, Iaşi – istoricul
literar Ştefan Cazimir, prof. univ.
la Universitatea din Bucureşti şi
membru în Comitetul de Etică al
F.C.E.R.
18.11.1932 – José Jacobescu, preşedinte al Forumului B’nai
B‘rit România.
23.11.1906, Bucureşti – Moţi
Spakov, fost campion de box al
României.
Decese
4.11.1847, Leipzig – compozitorul şi dirijorul Felix Mendelssohn Bartholdy.
7.11.1944 – a fost executată
la Budapesta Hanna Szenes,
din grupa de paraşutişti evrei
din Palestina, trimişi în Europa
pentru a-i ajuta pe evrei.
11.11.1916, Zimnicea – istoricul Ion Trivale, erou în primul
război mondial.
17.11.1990, Stanford (SUA)
– fizicianul Robert Hofstadter,
laureat al Premiului Nobel.
20.11 1894, St. Petersburg compozitorul Anton Rubinstein.
A înfiinţat primul conservator din
Rusia.
27.11.1996, Bucureşti – criticul de teatru şi umoristul Valentin
Silvestru.
HARY KULLER
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ז' תשרי תשע"ה  -ז' מרחשון תשע"ה

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

ראש השנה תשע"ה בקרב יהודי רומניה

יהודים רבים הגיעו לבית הכנסת
הגדול שבעיר בוקרשט בראש השנה
תשע"ה .לפני התפילה נאמו :ד"ר אאורל
ויינר ,יו"ר הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה; המהנדס פאול
שוורץ ,סגן יו"ר הפדרציה וראש קהילת
יהודי בוקרשט; אטילה גיולאש ,מנהל
המינהל לסעד; מתן שפרן ,הנספח
הכלכלי החדש של מדינת ישראל
בבוקרשט ,צאצאו של הרב בצלאל
זאב שפרן .מקהלת "הזמיר" של קהילת
יהודי בוקרשט שרה שירים מסורתיים.
התפילות נקראו על ידי הרב האורח ברוך
אדלר ,הרב רפאל שפר ,החזן הראשי
יוסף אדלר ,וכן על ידי ישראל סבג ,מנהל
הג'וינט בשביל רומניה .הפרוכת החדשה
של בית הכנסת נתרמה על ידי הג'וינט,
שבשנת  2014חגג מאה שנה להיווסדו.
בין האישים שנכחו היו מרג'ורי שטרן,
נספחת התרבות של ארצות-הברית
בבוקרשט; אדווארד יוסיפר ,שגריר
רומניה בישראל לשעבר; כוהני-דת
נוצריים אורתודוכסיים –אלכסנדרו
סטאן ואמיליאן קורניצסקו .מנהל
לשכת הרבנות ,אדי קופפרברג ,קרא
את המסרים ששלחו
ראש ממשלת ישראל,
בנימין נתניהו ,יו"ר
בית הנבחרים של
רומניה ,ואלריו זגוניא,
השר האחראי על
משרד החינוך הלאומי
של רומניה ,מיכניא
קוסטויו.
הסעודה החגיגית
שבערב הראשון של
ראש השנה התקיימה
במרכז הקהילתי
היהודי .מאמצים
ארגוניים גדולים
נעשו על ידי קבוצות

שבראשן עמדו עדי גירון ,מנהל מרכז
הקהילתי היהודי ,וגם אטילה גיולאש,
מנהל המינהל לסעד .את סמליות
המאכלים הסביר אדי קופפרברג ,מנהל
לשכת הרבנות.
ביום כיפור ,המתפללים התכנסו שוב
בבית הכנסת הגדול שבבוקרשט ,שם
השתתפו בתפילות שאורגנו על ידי הרב
האורח ברוך אדלר ,הרב רפאל שפר
והחזן יוסף אדלר .המתפללים שמעו את
דברי החוכמה שנאמרו על ידי הרב שפר,
ואת נאומי ד"ר אאורל ויינר והמהנדס
פאול שוורץ .בית הכנסת היה מלא,
במיוחד בתפילת "יזכור" ,בבוקר יום
הכיפורים.
גם בסוכות התכנסו אנשים רבים
בבית הכנסת .בערב הראשון של חג
הסוכות ,נשא הרב רפאל שפר דרשה
והסביר את סמליותו של חג זה .בסעודה
שאורגנה בסוכה היפה שבחצר בית
הכנסת הגדול ,השתתפו מתפללים רבים,
יחד עם ד"ר אאורל ויינר ,המהנדס
פאול שוורץ ,מנהל הג'וינט ישראל סבג,
הרבנים ברוך אדלר ורפאל שפר ,החזן
הראשי יוסף אדלר.

"לעולם ,בשום מקום,אל לנו לחזור לשגיאות
שכאלה":
)טקסי אזכרה של יום השואה ברומניה(
בטקס האזכרה שביד קורבנות השואה
מרומניה צוינו :הצורך לפעול כנגד מי
שמכחישים את השואה,והצורך לרכז
מאמצים בחינוך נגד האנטישמיות.
הדוברים היו :יו"ר התאחדות עולי
רומניה ,זאב שוורץ; יו"ר האגודה של
יהודי רומניה קורבנות השואה ,ד"ר
ליביו בריש; יו"ר הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה ,ד"ר אאורל ויינר;
מיופה-הכוח של שגרירות ארצות-הברית,
דין תומסון; יו"ר הברית הבינלאומית
לאזכרת השואה ,אנדריאו ברנס; סגן
ראש עיריית בוקרשט ,דן דאראבונץ;
שר החוץ של רומניה ,טיטוס קורלציאן;
יו"ר בית הנבחרים של רומניה ,ואלריו
זגוניא .מיופה-הכוח של שגרירות ישראל,
שלי הגלר-ליבנה ,קראה את המסר של
שגריר ישראל ברומניה ,מר דן בן אליעזר.
לומיניצה פטרסקו ,יועצת מדינית ,קראה
את המסר של נשיא רומניה ,טראיאן
בססקו .כן אורגנה תפילה מיוחדת
והוענקו זרי פרחים מטעם המוסדות
הייצוגיים החשובים ביותר של המדינה
הרומנית ומטעמם של ארגונים יהודיים
מרומניה.
הקווים המנחים של ישיבת האזכרה
שבפרלמנט של רומניה היו :כבוד כלפי
זכר הקורבנות ,כבוד כלפי הניצולים וכלפי
חסידי אומות העולם הרומניים; לקיחת
אחריות על השואה באופן רשמי בשנת
 2004ופעילויות לכיוון זה; שיתוף פעולה
בין המוסדות המיועדים לעצירת קידום
האנטישמיות .את הישיבה פתח יו"ר בית
הנבחרים ואלריו זגוניא .כן נקראו מסרים
שנשלחו על ידי נשיא רומניה ,טראיאן
בססקו ,שגריר ישראל ברומניה ,דן בן
אליעזר,ושגריר רוסיה ברומניה ,אולג

מלגינוב .כן נאמו :שר החוץ של רומניה,
טיטוס קורלציאן; סגן מיופה-הכוח של
שגרירות ארצות-הברית ,מתיאו ורנר;
יו"ר הברית הבינלאומית להזכרת השואה,
אנדריאו ברנס; היועץ המדיני דורל
אונאקה; יו"ר הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה ,ד"ר אאורל וייינר;
השר האחראי על משרד החינוך הלאומי,
מיכניא קוסטויו; מנכ"ל המכון הלאומי
לחקר שואת יהודי רומניה ,ד"ר אלכסנדרו
פלוריאן; יו"ר האגודה של יהודי רומניה
קורבנות השואה ,ד"ר ליביו בריש; יו"ר
התאחדות עולי רומניה בישראל ,זאב
שוורץ; סגן יו"ר הסיעה הפרלמנטרית
של המפלגה הלאומית הליברלית מבית
הנבחרים ,רזוואן מירונסקו; יו"רהסוכנות
הלאומית בשביל העדה של הצוענים,
דניאל ואסילי; יו"ר הוועדה לשוויון
הזדמנויות בין נשים לגברים שבבית
הנבחרים ,שטפאן פטרו דאלקא.

רקע של חיים יהודיים העומד לצאת לאור עולם :ארכיון הקהילה היהודית מן העיר מדיאש
בבית הכנסת שבעיר מדיאש ,שבה כבר אין קהילה
יהודית היות שמספר היהודים הוא פחות מעשרה איש,
צעירה נלהבת מקיימת פעילות מיוחדת .אנדה ראובן,
שסיימה לימודי מ"א בחינוך יהודי בארצות-הברית,
משתתפת בתוכנית הצלת הזיכרון :עיבוד ודיגיטציה
של ארכיון הקהילה היהודית שבעיר הנ"ל ,שבימים
הטובים שלה ,לפני מלחמת העולם השנייה ואף בשנים
הראשונות שאחריה ,היו בקהילה הנ"ל  300משפחות
יהודיות .אחרי שהקהילה נעלמה ,בית הכנסת המפואר
שלה החל להיהרס והועבר על ידי הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה לקרן "מיכאי אמינסקו טרסט".
הארגון עוסק בשיפוץ בניינים בעלי ערך היסטורי
ותרבותי מטרנסילבניה ,השייכים לרומנים ולבני
מיעוטים.לארגוןאין כסף משלו ,אלא הוא רק כלי תיווך

למציאת תורמים ,דבר לא קל ,היות שיש מבקשים רבים
שצריכים לעמוד בקריטריונים רבים.ואף על פי כן ,בית
הכנסת הנ"ל זכה בקרנות מן הארגון "מיכאי אמינסקו
טרסט" ובכסף זה כוסה הגג שלו ,שופץ "בית הרב",
והפרויקט האחרון בו זכה והתחיל לצאת אל הפועל הוא
שמירת הארכיון של הקהילה היהודיות מן העיר מדיאש
והדיגיטציה של הארכיון ההוא .אותו ארכיון ,שהיה
במצב קשה ,נאסף ונבחרו בו פריטים חשובים על ידי
מתנדבים אמריקאים של "פיס קורפס" .עכשיו ,אנדה
ראובן עוסקת במיון ובדיגיטציה של התעודות ,שבעתיד
יתאפשר לעיין בהם בסייט של המכון הגרמני-אמריקאי
על שם ליאו בק .הארכיון הנ"ל יחיד במינו ,הוא כולל
תעודות בענייני כספים ,רישומים של מנהלי חשבונות,
פנקסים של בתי ספר ומעניין במיוחד – פנקסים הכוללים

דו"חות החל משנות  1890ועד היעלמות הקהילה בשנת
 1990בערך .דו"חות אלה נכתבו בשפות גרמנית ,הונגרית
ורומנית ,כנראה בהתאם לפרופיל של הקהילה .הם
משקפים את חיי היהודים בעיר ,את הבעיות בפניהן
עמדו.
הפרויקט הנ"ל מיועד לשנה אחת ,אמנם אנדה ראובן
רוצה להמשיך בו ואכן היא תבקש מלגה נוספת לעתיד.
כוונתה היא שגרעין של חיים יהודיים יתפתח סביב בית
הכנסת .כמובן ,הבעיה הגדולה ביותר היא שיקום בית
הכנסת.
מאמר זה הוא גם פנייה ליהודים יוצאי העיר מדיאש,
ולכל מי שיכולים לתמוך ביוזמה זאת ,לא רק בכסף אלא
גם בידיעות על ארגונים ,מוסדות וקרנות שיכולים לעזור
כספית ,צורות קבלה שלך מלגות וכל תמיכה אחרת.

מחשבות חיוביות על זיקנה
ביום ראשון 12 ,באוקטובר השנה,
במרכז הקהילתי לתרבות ,נערכה
הצגה יומית בנושא "דו-שיח עם בני
התשעים משלנו" .ההצגה אורגנה על
ידי המינהלת לתרבות ,אמנות ומדע
של הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה )המארגנים היו סיביל בן-נון
ורוברט שור( .המשתתפים היו בני דור של
ניצולי השואה ,אנשים שנאלצו לעמוד
במצבים נוראים בתנאים שונים והצליחו
בעמידתם מסיבות שונות .חשוב מכול
ומעניין כדוגמא היו דבריהם של אותם
אנשים ,שסיפרו מניסיון חייהם ,במסגרת
"שיחת רעים" ,כפי שכינה זאת היו"ר,
ד"ר אאורל ויינר .מדובר בכמה אנשים
בני תשעים שנה :ד"ר מרים ברקוביץ,
ד"ר פרימה אקס ,ד"ר אלכסנדרו אליאס,
המהנדסים עליזה שלר וכן ינקו צוקרמן,
העיתונאי פומפיליו סטריאן ,אשת
התיעוד אווה צוצוי .הם סיפרו לא רק
איך חיו את חייהם לאחר השואה ,אלא
גם כיצד עומדים מול בעיות הזיקנה כעת.
באופטימיות יפה ,בהשתדלות והצלחה
להיות מועילים בחברה .לקבוצה הנ"ל
הצטרפו גם אנשים אחרים שעברו את
גיל תשעים שנה .כמובן ,חשוב להוסיף,

להבדיל מרבים אחרים ,המוזכרים לעיל,
אף על פי שסובלים ממחלות הזיקנה ,הם
בריאים מבחינה רוחנית ,אינטלקטואלית,
דבר שניכר מדבריהם ונאומיהם.
"לא כל זקן הוא סנילי ,ולא כל צעיר
מתקן ומחדש" ,אמר ד"ר אלכסנדרו
אליאס )שעבר את גיל התשעים(,
והציג יריעה רחבה על שיטות המאבק
נגד הזיקנה":הנשק הטוב ביותר הוא
הכושר שלנו להסתגל למחדש ,להשתמש
בכוחותינו למטרות שונות ,להיאבק למען
יעד כלשהו" ,אמר .העיתונאי פומפיליו
סטריאן )בן  ,97מתגורר בבית האבות
על שם "רוזן"( סיפרכי אחרי שעבר לגור
בבית האבות ,מצא לעצמו עיסוקים
שונים ,אימץ חידושים כמו מחשב ,בלוג,
חזר למקצוע העיתונות ,השתתף בתוכניות
שונות המיועדותלבני גיל הזהב .הוא זכה
לתואר "הבלוגר הוותיק ביותר מרומניה"
ורואיין על ידי תחנת בי.בי.סי" .נהייתי
מפורסם תוך כדי חיוך ,ותוך כדי הצדקת
הרעיון שאפשר שלאדם תהיה מטרה
בחיים ושיוכל את זה ,לא משנה מה גילו",
סיכם את דבריו.
לאותה הקבוצה משתייך גם ינקו
צוקרמן ,מהנדס ,שאחרי גיל תשעים

מצא יעד בגילוי ועידוד ילדים וצעירים
מוכשרים במוזיקה .הוא נהנה גם מסיוע
נדיב של הנדבן מרטין סטרלינג ,שתומך
כספית בילדים אלה .דוברים אחרים –
ד"ר מרים ברקוביץ וד"ר פרימה אקס
– המשיכו בעבודתן כרופאות שנים רבות
אחרי הפרישה לגימלאות .המהנדסת
עליזה שלר משתתפת בשידור בעלה

בתחנת הרדיו "שלום" .אווה צוצוי,
ששנים רבות גם עבדה באותה תחנת
השידור ,מתרגמת וכותבת בעיתונים
שונים .האדריכל א' סטרז'א חיבר
וערך אלבומים שונים על בתי הכנסת
שברומניה ,ופרופ' ל' זאיצ'סקו עוסק
בכתיבה עיתונאית.
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EVA MOZES KOR, supravieţuitoare a experimentelor naziste cu copii

„Ier tarea este un mijloc
de a ne vindeca rănile”

Recent a vizitat ţara noastră d-na
Eva Mozes Kor, supravieţuitoare a
experimentelor efectuate de doctorul
Mengele asupra unor gemeni în lagărul
de la Auschwitz. S-a născut în 1934, în
comuna Porţ din Sălaj. În 1944, în timpul
ocupaţiei vremelnice a Transilvaniei de
Nord de către Ungaria, membrii familiei
Mozes - tatăl, mama, două surori mai
mari, Edit şi Aliz, precum şi Eva şi sora
ei geamănă, Miriam - au fost duşi în ghetou şi apoi deportaţi la Auschwitz, unde
gemenele au fost selectate de dr. Megele
pentru experimente. Toţi ceilalţi membri
ai familiei au fost omorâţi. Fetele, care
au scăpat cu viaţă, s-au stabilit la Cluj,
la o mătuşă. În 1950 au plecat în Israel
şi de-acolo în Statele Unite.

În 1978, Eva începe să se intereseze ce s-a întâmplat cu gemenii care au
supravieţuit experimentelor lui Mengele,
fondează organizaţia „Candles” („Children
of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiment
Survivors”) şi găseşte în viaţă 122 de
perechi de gemeni. În 1995 organizează
în Indiana „Candles Holocaust Museum
and Education Center” care activează sub
lozinca „puterea iertării” deoarece , într-o
declaraţie publică ce a stârnit ecouri, ea
i-a iertat pe nazişti. Centrul „Candles”
organizează anual, cu câte un grup de
aproximativ 100 de persoane, călătorii
la Auschwitz pentru a explica ce s-a întâmplat acolo şi pentru a susţine teza ei
despre iertare. În vara acestui an, pentru
prima dată după aproape 65 de ani, a
revenit în România, cu un grup de 50 de
persoane „din cinci ţări şi trei continente”,
a arătat ea. A fost în comuna Porţ unde,
în locul unde se înălţa casa părintească
au fost puse cinci plăcuţe de metal numite
Stolpersteine, cu numele membrilor ei de
familie, a stat de vorbă cu locuitorii comunei şi apoi a vizitat Clujul şi sinagoga din
acest oraş. În cadrul acestei vizite, Eva
Mozes Kor a spus câteva cuvinte revistei
noastre despre activitatea fundaţiei „Candles” şi conceptul iertării.
„De obicei, povestesc profesorilor,
elevilor, tinerilor, evrei sau neevrei, nu
mai mult de 100 de persoane, ce s-a
întâmplat cu mine, arătând că i-am iertat
pe nazişti. Este un lucru şocant pentru
evrei, dar caut să le explic ca să înţeleagă
că iertarea nu este în folosul naziştilor.
Iertarea este pentru noi, supravieţuitorii,
ca să ne eliberăm. Iertarea este destinată
tuturor celor afectaţi, mai ales evreilor
care au supravieţuit şi care au dreptul
să trăiască liberi, eliberaţi de spectrul lui
Hitler, Mengele, Hess, al tuturor celor care

Gastronomica
Cei care obişnuiesc să meargă la
Blue Lagoon de la JCC, au văzut că în
meniu figurează mâncarea israeliană
shakshuka. Reţeta de faţă combină ingredientele israeliene cu cele mexicane
Ingrediente: o lingură ulei de măsline,
o ceapă nu prea mare, tăiată solzişori,
trei căţei de usturoi zdrobiţi, opt roşii mici
sau cinci mari, un ardei iute feliat, două
linguriţe de chimion, o linguriţă boia, o
linguriţă scorţişoară, o linguriţă piper , o
linguriţă de sare, două-trei ouă, o cană
de fasole verde congelată, o lămâie

au condus Auschwitz-ul. Aşa că iertarea
este un mijloc de vindecare a victimelor.
Când am fost ultima dată la Auschwitz,
ne-am întâlnit cu doi nepoţi ai unor nazişti,
ai căror bunici au fost conducători ai lagărului, oameni foarte brutali. Am vrut să
vedem cum se confruntă nepoţii acestor
criminali cu trecutul, să ne spună ce şi
cum simt ei când este vorba de Holocaust. Grupul nostru a pus întrebări, şi-a
prezentat opiniile şi mi s-a părut important
să înţelegem cum fac faţă descendenţii
criminalilor nazişti acestei chestiuni. Astfel, fiul meu s-a întâlnit cu nepotul unui
bunic care îl omorâse pe bunicul lui.
La Auschwitz am semnat şi am citit un
protest împotriva neonaziştilor, a teroriştilor neonazişti, persoane care nu respectă
drepturile omului când ajung la putere.
Referindu-se la lupta împotriva neonazismului, Eva Mozes Kor a atras atenţia
că situaţia economică este una dintre
cauzele care duc la apariţia acestui fenomen, subliniind că Hitler nu ar fi ajuns
niciodată la putere dacă Germania nu
s-ar fi aflat într-o situaţie economică atât
de proastă. O altă problemă este cea a
responsabilităţii, respectiv participarea la
alegeri. Mulţi consideră că problemele sociale sau politice ale unei ţări nu-i privesc
şi nu se duc la vot. Toţi oamenii trebuie
să fie cetăţeni responsabili, să-şi exprime
opiniile şi să împiedece venirea la putere
a unor forţe ca naziştii.
Eva Mozes Kor a povestit în continuare dificultăţile uriaşe prin care a trecut
familia ei înainte de a pleca din România
în Israel, lunga aşteptare a vizei şi restricţiile privind lucrurile pe care au avut voie
să le ia. Dacă la început li s-a spus că pot
lua 100 de kg. de persoană, la sfârşit au
plecat doar cu ceea ce aveau pe ele. De
aceea, acele zile au fost de coşmar şi,
când a ajuns în Israel, a decis să nu mai
revină niciodată în România. S-a întors
totuşi deoarece a fost rugată de un grup
cu care a fost la Auschwitz să vină şi aici.
„Am vrut să le arăt  sinagoga din Cluj la
care mergeam, balconul unde stăteam,
casa părintească, locurile de unde am
plecat în Israel, ţară în care, în sfârşit,
m-am simţit liberă ca evreică. „Acum 70
de ani când am fost deportaţi de la Porţ,
nimeni nu a sărit în jutorul nostru, dar azi
eu i-am iertat”, a spus Eva Mozes Kor.
Ea a povestit despre naşterea fundaţiei   şi a Muzeului „Candles”, create în
memoria surorii ei Miriam, care a murit
de cancer, probabil de pe urma experimentelor lui Mengele. „Muzeul, care
funcţionează în Indiana, este dedicat
copiilor de la Auschwitz şi experimentelor
făcute pe ei. Intenţia noastră este de a
explica oamenilor că noi, supravieţuitorii,
putem face ceva ca să vindecăm rănile,
să arătăm adevărul şi să oprim repetarea
în viitor a unor genocide. Sloganul nostru este să iertăm şi să vindecăm, este
punerea în aplicare a conceptului Tikun
Olam, îndreptarea, vindecarea lumii, a
face lumea mai bună. Fiecare om este
responsabil pentru această lume. Există
speranţă şi după nenorocire, un viitor
după un dezastru. Nu trebuie niciodată să
renunţăm la visele noastre”, a mai spus
Eva Mozes Kor.
EVA GALAMBOS

Ş A H M AT !
Prezentăm şi în acest număr al revistei două diagrame al căror subiect este
sacrificiul de damă.
Astfel, în diagrama 1 avem o poziţie
rezultată în partida ce a jucat-o Ed. Lasker
contra lui Thomas în 1911.
Din analiza poziţiei se poate vedea
imediat superioritatea albului pe flancul
regelui, dar şi cea de dezvoltare mai
bună. Albul după ce a calculat atent, a
jucat: 1. D:h7+ !! R:h7, 2. C:f6++ Rh6
(forţat, altfel urmează mat), 3. Ceg4+
Rg5, 4.h4+ Rf4, 5.g3+ Rf3, 6.Ne2+ Rg2,
7.Th2+ Rg1, 8.0-0-0 mat!
Ciudată şi unică poziţie în care un rege
este făcut mat în urma rocadei mari... Observaţi că regele negru a avut de fiecare
dată doar un câmp de refugiu! Deşi a
trecut mai bine de un secol de la această
partidă cu deznodământ bizar, personal
am fost uimit, chiar contrariat, că nimeni
nu a mai observat o cale de câştig mai
rapidă; astfel, albul ar fi putut juca şi: 4.
f4+ Rh4, 5. g3+ Rh3, 6. Nf1+ Ng2, 7. Cf2

Despărţirea de un tecucean
cu suflet mare!

cu repararea şi
completarea gardului cu plăci din beton, reabilitarea şi
darea în folosinţă a fântânii, construcţia
în cimitir a unui grup social şi a unei
magazii, reabilitarea casei rabinului şi
altele. La redeschiderea cimitirului au fost
prezenţi circa 30 de tecuceni israelieni,
în frunte cu tot Comitetul, iar din partea
Federaţiei a fost prezent regretatul prof.
Mauriciu Leibovici, responsabil zonal.
  În urmă cu ceva timp, am fost informat că „sufletul” acestui comitet, Leon
Berman, a încetat din viaţă. Colegii lui
au publicat în presă israeliană mai multe
materiale, dintre care unul a ajuns şi la
mine.
Consider că stă în obligaţia mea
să fac public acest material şi să mai
mulţumesc încă o dată acestui Comitet.
Respectele mele tuturor ce au contribuit
la acest lucru!
AIZIC IANCU
Tecuci
În continuare redăm materialul apărut
în Israel şi trimis nouă de preşedintele
A. Iancu:
(Urmare din pag. 25)

Nelu Berman (1931-2014)
a trecut în nefiinţă
În noaptea dintre 8 spre 9 iulie 2014
ne-a părăsit Nelu, în urma unui atac de

Shakshuka mexicană
verde tăiată felii (lime), chifle din făină
de porumb (pot fi înlocuite şi cu chifle
obişnuite), un avocado feliat subţire,
caşcaval ras.
Preparare: În uleiul încălzit se căleşte
ceapa până când devine aurie, se adaugă usturoiul şi se căleşte un minut, apoi
roşiile, care se lasă să fiarbă la foc mic
15 minute. Se adaugă mirodeniile şi se
amestecă. Ouăle se sparg şi se pun deasupra roşiilor, cu grijă pentru ca gălbenuşurile să rămână întregi. Se lasă pe foc
amestecul cu ouă încă 10-15 minute, în

mat; Iar dacă la.... 4. R:f4, 5. g3+ Rg5,  6.
h4 mat; sau la:... 5. Rf3, 6. 0-0 mat.
Această constatare am făcut-o în 1958
(când aveam 16 ani!) şi de aceea mă
gândesc cu nostalgie la spusele lui Mircea
Crişan: „păcat că nu am rămas mic!”
În cea de-a doua diagramă avem o
poziţie ce a survenit într-o partidă jucată
de Cigorin împotriva a doi şahişti ce se
consultau...
Negrul (Ciogorin) la mutare a jucat: ...
1. D:h2+ !!, 2. R:h2 Th6+, 3. Rg3 Ce2+, 4.
Rg4 Tf4+, 5. Rg5 Th2! (semnul exclamării
îi aparţine comentatorului de atunci...).
A urmat disperarea albului care a jucat
6. D:f8+ R:f8, 7. Cf3 h6+, 8. Rg6 Rg8!,
9.C:h2 Tf5! ameninţând Tg5 mat; şi după
10. e:f5 a urmat Cf4 mat.
Şi aici, analizând poziţia se poate vedea că mutarea ...5. Th2 putea fi înlocuită
cu ...5. Tff6 ceea ce ducea tot la câştig!
Dar asta este „tema dumneavoastră
pentru acasă”....
Prof. ing. CABIAGLIA SAVIN

funcţie de cum vă place gălbenuşul, mai
prăjit sau mai moale. Separat se prepară
fasolea, conform instrucţiunilor de pe
pungă. Chiflele din făină de porumb  se
prăjesc pe grill şi apoi se feliază. Se aranjează chiflele pe o farfurie şi se aşează
deasupra fasolea verde, caşcavalul ras
şi avocado-ul. După ce ouăle s-au prăjit,
se aşează, împreună cu sosul de roşii,
deasupra chiflelor. După gust, se pot
stoarce şi feliile de lime. (Fasolea verde
sau chiflele nu sunt obligatorii). (E.G.)

inimă. Toţi cei care l-au cunoscut s-au
cutremurat când au auzit trista veste.
Nelu a fost părintele Organizaţiei evreilor din Israel originari din Tecuci. El îi
cunoştea pe toţi tecucenii şi totdeauna
avea o vorbă bună pentru fiecare.
Nelu nu mai este. Nu mai are cine să
organizeze întâlnirile noastre, ale tecucenilor, care au început în anul 2000, cu
o participare de circa 500 de prieteni.
Ultima întâlnire a fost înainte de Anul
Nou 2014, la Iafo, cu o participare de
70 de prieteni. Din an în an mai puţini,
anii şi-au spus cuvântul.
Nelu s-a născut la Tecuci, iar în tinereţe a fost activist la Haşomer Haţair.
În 1962 a emigrat în Israel, împreună
cu Lola, soţia lui, şi cu Efraim (Fănel),
fiul. În Israel s-a integrat relativ uşor, a
găsit serviciu şi a locuit la Ramat Gan.
Studiile universitare le-a făcut în Israel,
în domeniul economiei şi finanţelor, şi
a lucrat până la pensionare la Ministerul Agriculturii, la Centrul de Cercetări
Agricole Mahon Vulcani. Nelu a fost un
bun profesionist, plin de energie şi a
continuat să lucreze până în ultima zi
a vieţii sale la un birou de contabilitate
şi control financiar din Tel Aviv.
El a aspirat din tinereţe aroma,
spiritul obştesc şi ideea sionismului,
propagată în micul nostru orăşel. Încă
din 1873, strămoşii noştri s-au organizat la Tecuci şi Nicoreşti şi au format
o grupă de emigranţi cu scopul de a
pleca în Ereţ Israel. Au scris o scrisoare
rabinului Kalisher. În 1874, s-a organizat la Moineşti o asemenea grupă de
emigranţi. Aceste date istorice au apărut în cartea istoriografului sionismului
Moshe Sherf.
Nelu a fost înmormântat la cimitirul
din Kiriat Şaul, fiind condus de un public
numerous.
Noi, prietenii, regretăm plecarea lui
neaşteptată dintre noi
Ing. IACOV ROSENTZWEIG
Rişon Leţion
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Drumul
spre teatru

Mălăele şi „Teatrul
de pe Lipscani”

Nu este an în care să nu asistăm
la apariţia a noi şi noi teatre. Fenomen ce surprinde - aşa cum am constatat chiar recent - vizitatori
străini! Ultimul eveniment de acest fel este lansarea
Teatrului de pe Lipscani. Un teatru cu o sală mare
(fosta „Rapsodia română”), complet şi cu gust renovată, ceea ce a presupus debarasarea de tone de vechituri. Un
teatru cu mai multe zone destinate jocului şi prezenţelor culturale.
Un loc primitor din care nu lipsesc barul, cafeneaua, standul de cărţi.
Noul „lăcaş” a fost creat de către Lucian Iancu, personalitate plină
de pitoresc, interpret de forţă dar şi de sensibilitate, care şi-a legat
destinul de scena constănţeană - ca actor proeminent, director al
instituţiei şi dascăl al viitorilor actori.
Începutul a fost strălucit, toate reprezentaţiile jucându-se cu casa
închisă şi cu un aflux impresionant al publicului de toate categoriile
şi vârstele (nu e vorba doar de tinerii ce animă Centrul Vechi).
Secretul acestei lovituri de „teatru” a fost „integrala Horaţiu Mălăele”, care a marcat şi 40 de ani de carieră a popularului actor. O
sărbătoare binemeritată, facilitată mult, în amploarea şi varietatea ei,
de faptul că Mălăele este în ultima vreme mai prezent, mai activ, mai
disponibil către noi experienţe şi provocări artistice ca oricând(deşi
are peste 60 de ani (s-a născut în 1952 la Târgu Jiu!). Numele lui
atrage privirile pe afişele marilor teatre bucureştene (după „Nottara”
au urmat „Bulandra”, „Comedie”, „Naţional”). Iar spectacolele lui au,
în genere, o longevitate ieşită din comun (vezi „Podul” – care a fost
în turneu şi în Israel, ori „Cafeneaua”, ori „Lecţia”, vezi „Revizorul”
care a avut premiera în 2006!).
Aşa se explică şi faptul că maratonul de pe Lipscani a putut reuni
zece montări, tot atâtea prilejuri de a dezvălui geniul actorului Mălăele;
de a dezvălui faţetele interioare şi „măştile”, temperamentul, energia,
fantezia şi „nebunia” acestui interpret proteic. Un histrion uluitor în
comedia (şi farsa) clasică, modernă ori „absurdă”; în monolog, ca şi
în detonarea replicii partenerilor, în „servirea” textului şi distanţarea de
el prin improvizaţii de tot felul: erupţii verbale, nu o dată enigmatice,
momente de pantomimă în care ineditul expresiei faciale ori al gestului
e modelat de mişcări surprinzătoare. Un artist ce poate tulbura şi prin
trăiri profunde, grave, şi prin ipostaze paroxistice de coleric şi revoltat
(vă amintiţi „Aceşti îngeri trişti”). Un adevărat om-orchestră, capabil să
proceseze şi să mixeze instantaneu zeci de soluţii şi stimuli, să treacă
ameţitor de la o stare la alta. Un as al şarjei şi al grotescului dilatat
monstruos (pe care l-a exersat şi prin pasiunea pentru caricatură!).
Un maestru al umorului subţire şi a celui păstos, popular, ori al ironiei
când insinuante, când tăioase. Aşa a apărut Mălăele şi sub bagheta
lui Silviu Purcărete („Femeia care şi-a pierdut jartierele”) şi sub cea
a lui Ion Caramitru, realizator al marelui succes „Dineu cu proşti” şi
confratele de scenă în „Caramitru, Mălăele, câte-n lună şi în stele”.
Am aplaudat interpretul şi în „Măscăriciul” şi în „Primarul” din
„Revizorul” şi în „Profesorul” din „Lecţia” şi în „Dandanache” din „O
scrisoare pierdută”. Dar chiar prin aceste titluri am amintit şi vocaţia,
mai nouă, de regizor a lui Mălăele. Portretul s-a întregit cu veleităţile
creatorului de film („Nunta mută” şi „Funeralii fericite”).
Închei, amintindu-vă că puteţi vedea şi revedea toate aceste
spectacole şi în lunile următoare.
NATALIA STANCU

Urna, un ciur pentru cernut
credulitatea şi şiretenia

De fiecare dată când vin alegerile, iese la lumină
acelaşi şi acelaşi lucru: după 25 de ani de democraţie, românul încă nu a înţeles că nu trebuie să îl
(sau o, ca să nu fiu acuzat de misoginism) aleagă
nici pe cel mai simpatic, nici pe cel mai cinstit dintre
candidaţi, ci doar pe cel care îi reprezintă cel mai
bine interesul. Ai copii la grădiniţă sau la şcoală, te
temi că te-ai putea îmbolnăvi, vrei pensie mai mare,
atunci musai să votezi cu stânga, oricare ar fi ea.
Ai o afacere, vrei impozite mai mici şi birocraţie mai
redusă, atunci votul tău nu poate merge decât spre
dreapta, oricare ar fi ea. Desigur, asta presupunând
că în România ar exista cu adevărat partide de
stânga şi de dreapta.
Dar cum la noi PSD, PDL şi PNL pot forma alianţe
cu un gust politic inedit, la care se adaugă puţină
sare de la PC şi piper de la UDMR, e limpede că
votul pe stânga sau dreapta e o gogoriţă pe care
ne-o servesc periodic politicienii pentru a-i polariza
fie pe aşa-zişii anticomunişti, fie pe aşa-zişii oameni
de stânga, de fapt, pe mulţii săraci şi nemulţumiţi,
care au învăţat pe proprie piele că sătulul nu crede
flămândului şi nici bogatul, săracului.
Motiv pentru care campania electorală, fie ea
prezidenţială, parlamentară sau locală, nu e decât
un concurs în care premiul celui mai şiret politician
sunt miile sau zecile de mii de voturi smulse, fără
nici o raţiune, celor nehotărâţi sau celor care ţin cu
un partid sau altul aşa cum unii ţin cu o echipă sau
alta, fără a merge vreodată la meci. Şi pentru a atinge acest scop, orice metodă este din start scuzată.
Astfel, Elena Udrea îşi aranjează sutienul în văzul
susţinătorilor, care trebuie convinşi că blonda de la
Cotroceni, care nu ştia prin 2005 dacă Norvegia
este regat sau republică, ar fi cea mai bună pentru
a continua politica lui Traian Băsescu.
Preşedintele o susţine pe faţă pe atrăgătoarea
politiciană, declarând (cum scrie chiar pe site-ul
preşedinţiei, în total dispreţ faţă de prevederile
Constituţiei, o biată bucată de hârtie, total lipsită de
nuri) că rămâne „consecvent în a susţine candidatul
PMP, pe doamna Elena Udrea, pentru că este un
om corect, un om care nu minte, un om care a făcut
ceva când a fost ministru”, spre deosebire de ceilalţi
doi candidaţi cu şanse, Victor Ponta şi Klaus Iohannis, care sunt declaraţi de preşedinte „mincinoşi
şi corupţi”, iar premierul este chiar acuzat că ar fi
fost „ofiţer acoperit SIE în perioada 1997-2001”.
Aici, preşedintele joacă la cacialma, încercând să
îi păcălească pe cei „proşti, dar mulţi” că ofiţer sub
acoperire sau turnător ar fi cam acelaşi lucru. Dacă
ar fi avut cu adevărat dubii asupra corectitudinii
Hotărârii de Guvern din aprilie 2013, care secretiza
lista ofiţerilor SIE, inclusiv a rezerviştilor, Traian Bă-

sescu ar fi avut tot timpul să atace amintita Hotărâre
la Curtea Constituţională. Dar dacă alegătorul crede
aiureala, scopul e atins. De altfel, Traian Băsescu
a şi declarat că va face public numele presupusului
agent acoperit „la momentul pe care îl va considera
potrivit”, adică la jumătatea campaniei electorale!
Pentru Victor Ponta, campania este numai bună
pentru a încerca să îşi convingă susţinătorii că până
şi americanii şi occidentalii, la care tot românul
pravoslavnic ar trebui să se închine ca la sfintele
moaşte, sunt de partea lui, drept care li s-a plâns ca
la Sublima Poartă, cum că Traian Băsescu a atacat
independenţa justiţiei şi „a formulat ameninţări la
adresa unui magistrat”. Dar dacă ne întrebăm de ce
nu a făcut preşedintele publică mai devreme presupusa ilegalitate a HG privind secretizarea ofiţerilor
SIE, inclusiv a rezerviştilor, nu putem să nu ne întrebăm de ce Victor Ponta a ales tocmai perioada de
campanie pentru a iniţia programul „Prima Maşină”
(credite avantajoase pentru achiziţionarea primului
autoturism), şi pentru a plăti datoriile Spitalului de
Urgenţă Floreasca, ca să nu mai amintim că tot acum
se acordă Primăriei Generale a Bucureştiului 85 de
milioane de lei „pentru a se plăti datoriile ELCEN la
furnizorii de combustibil şi în felul acesta bucureştenii
să aibă cu toţii apa caldă necesară”.
Tot în plină campanie, Traian Băsescu îl asigură
pe Victor Ponta că vor fi procese după alegeri pe
tema incriminatei HG privind ofiţerii SIE, iar Ponta
nu rămâne mai prejos şi îi aminteşte lui Băsescu de
faptul că în Codul Penal există sancţiuni pentru toate
faptele actualului preşedinte. Ceea ce ne asigură că,
dacă după alegeri nu vom avea mai multă pâine,
măcar nu vom duce lipsă de scandal.
În sfârşit, deşi exemplele ar putea continua, Iohannis consideră că un candidat al dreptei este binevăzut dacă declară că profesorii care nu au strâns din
meditaţii destui bani pentru a-şi cumpăra şase case
au avut ghinion, Funar cere Curţii Constituţionale
să invalideze participarea lui Ponta la alegeri şi să-l
citeze ca martor pe... Traian Băsescu, iar preşedintele îndeamnă la absenteism la vot în turul al doilea,
dacă Elena Udrea nu se va găsi între competitori.
„Eu nu mă duc la vot”, spune preşedintele, sperând
că această strategie îi va aduce acelaşi succes ca
şi la ultima tentativă de suspendare, căzută din lipsă
de cvorum.
Şi aşa, urnele vor funcţiona ca un ciur care va
cerne voturile celor mulţi, dar creduli, în favoarea
politicianului cel mai şiret, mai abil în manipularea
electoratului. Toate, fără nici o legătură cu convingerile candidaţilor sau cu discernământul electoratului.

O carte fundamentală a culturii române
Realitatea
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Puţini cărturari
români reuşesc, astăzi, performanţa de
a publica, asemeni lui
Andrei Oişteanu, numai cărţi de referinţă.
După Mythos & Logos (1997), Imaginea
evreului în cultura română (2001) şi Ordine
şi Haos. Mit şi magie
în cultura tradiţională
românească (2004),
cercetarea sa Narcotice în cultura română
(2010) a reprezentat un adevărat şoc cultural. A explorat întreaga cultură română
dintr-un unghi, până atunci interzis sau
ocultat, a revelat semnificaţii ascunse,
a împrospătat lectura textului literar şi a
redimensionat profilurile unor scriitori şi
intelectuali români de prestigiu.
Ajunsă la ediţia a III-a*, cercetarea
s-a îmbogăţit cu noi observaţii, iar unele
capitole au suferit revizuiri substanţiale.
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În această nouă înfăţişare, ea rămâne
la fel de incitantă şi de seducătoare, îndemnându-l în permanenţă pe cititor să-şi
reexamineze cunoştinţele de cultură generală şi, mai ales, să îşi revizuiască propria
conştiinţă morală.
Căci, dacă aptitudinea de a formula
întrebări fundamentale şi de a le răspunde,
cultura impresionantă şi amplitudinea asociativă erau vizibile şi în cărţile anterioare
ale autorului, vivacitatea interogativă şi
profunzimea dimensiunii morale a discursului cultural o individualizează pe cea de
faţă. Atât între cărţile lui Andrei Oişteanu,
cât şi între cărţile de prim-plan ale culturii
române de azi.
Narcotice în cultura română, mă pregătesc să îl liniştesc pe cititorul neprevenit,
nu este un elogiu la adresa stupefiantelor,
nici o invitaţie la doborârea de pe soclu a
marilor noştri oameni de cultură. Ci 1) o
cercetare documentată a rolului cultural
jucat de narcotice la români; 2) o analiză
originală, dintr-o perspectivă tematistă, a
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literaturii române;
3) o redefinire a
conceptului de
cultură cu care
operăm; şi 4) o invitaţie la reflecţie
în jurul noţiunilor
(fundamentale)
de măsură, intimitate şi libertate.
Substanţele narcotice sunt mult
mai numeroase
decât cele numite, în mod curent,
droguri, iar acţiunea lor poate fi benefică
sau malefică, în funcţie de cel care le utilizează. Ca şi în medicină, opiaceele, de pildă, pot trata boli de creaţie sau, dimpotrivă,
pot conduce la grave blocaje ale spiritului
creator. Pe de altă parte, un drog uşor, ca
alcoolul – pe care nimeni nu-l percepe, de
fapt, în dimensiunea lui psihotropă – poate
alimenta combustia spirituală din care se

Corectură: MIHAELA OBERSCHI
Foto: SANDU CÂLŢIA, SILVIU VEXLER
Traducători:
Ebraică: SARIT BLONDER
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
Engleză: SANDA LEPOIEV

Gândul
scris

DTP: GABRIEL IONESCU
gabi@etipografie.ro
COSMIN MIUŢE

Redactori: IULIA DELEANU
Relaţii, administrator: MIHAIL TUNSOIU
DAN DRUŢĂ, LUCIANA FRIEDMANN
Telefon: 021-314.96.90
EVA GALAMBOS (senior editor),
Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul fiecărui text aparţine autoGEORGE GÎLEA, DIANA MEDAN,
rului. Redacţia nu împărtăşeşte în mod obligatoriu punctele de vedere exprimate în articolele
BORIS M. MEHR
semnate de colaboratori. Redacţia nu primeşte spre publicare decât articole scrise cu diacritice.

ALEXANDRU MARINESCU
naşte literatura sau o poate stinge pentru
totdeauna...
Deşi invită la deconstrucţia unor prejudecăţi (fiind şi atacată, de către diverse
spirite retrograde, pentru atitudinea liberală faţă de valori constituite ale literaturii
române), cartea lui Andrei Oişteanu are o
masivă componentă constructivă. Interogaţiile cercetătorului deschid noi orizonturi
culturale, iar echilibrul său moral ajută la
rescrierea, pe alte baze, a istoriei noastre
literare. Una din care literatura câştigă în
complexitate şi rafinament, iar cititorul, în
deschidere şi libertate interpretativă.
Nu-i de mirare că, în ciuda contestaţiilor
obtuze, Narcotice în cultura română s-a
bucurat şi se bucură şi de un considerabil
succes de public. Semn că trăim într-o
cultură mică, dar vie şi aptă să-şi împrospăteze conceptele şi ideile.
RĂZVAN VONCU
*ANDREI OIŞTEANU – Narcotice în
cultura română. Idei, religie şi literatură,
ediţia a III-a, revăzută, adăugită şi ilustrată,
Editura Polirom, Iaşi, 2014.
Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abonamentele
pentru cititorii din provincie se vor face la comunităţile evreieşti
din localitatea respectivă. ABONAŢII SUNT RUGAŢI SĂ COMPLETEZE ADRESA EXPEDITORULUI PE CUPON! Pentru cei din
Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din str. Sfânta Vineri nr. 9 – 11, cod
poştal 030202. Abonamentele se mai pot achita şi prin mandate
poştale fie pe adresa F.C.E.R. – la oficiile poştale din localitate, fie
la BCR SECTOR 3, SUCURSALA UNIREA. Adresa băncii: BD-UL
UNIRII NR. 43-45 BL. E2-E3, SECTOR 3, BUCUREŞTI. Contul
IBAN: BCR RO51RNCB0074011952750001(LEI), RO40RNCB0074011952750005 (USD), RO94RNCB0074011952750003
(EURO), swift: RNCBROBU, sau BANK LEUMI ROMÂNIA,
SUCURSALA MOŞILOR, Adresa băncii: CALEA MOŞILOR
NR. 280, SECTOR 2, BUCUREŞTI, Contul IBAN: RO89DAFB108000090989RO02, RO06DAFB108000090989US02,
RO46DAFB108000090989EU02, swift: DAFB RO22. Pentru
EUROPA, un abonament pe un an costă 45 de euro (cu toate
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