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Îngrijorare faţă de creşterea antisemitismului în Europa

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a votat pe
20 aprilie o rezoluţie prin care şi-a exprimat „îngrijorarea faţă
de atacurile îndreptate împotriva unor membri ai comunităţii
evreieşti din ţările UE”, se arată într-un comunicat de pe site-ul
instituţiei. Conform textului – adoptat cu 131 de voturi pentru,
două împotrivă şi şapte abţineri –, în fiecare zi evreii sunt „victime ale unor stereotipuri, insulte şi violenţe fizice”, parlamentarii
europeni chemând statele europene să includă lupta împotriva
antisemitismului printre priorităţile şi responsabilităţile lor.
Rezoluţia mai solicită ca legislaţia împotriva discriminării
să includă şi manifestările de antisemitism, precum „incitarea
publică la ură şi violenţă, insulte, ameninţări şi profanarea sau
desacralizarea proprietăţilor şi monumentelor evreieşti”. Membrii
Adunării Parlamentare au mai arătat că negarea în public sau
minimalizarea Holocaustului, precum şi exprimarea admiraţiei
faţă de acesta, de crimele de genocid şi de cele împotriva
umanităţii trebuie să fie considerate infracţiuni.
Adunarea Parlamentară a încurajat statele membre să
urmărească penal personalităţile publice şi partidele politice
pentru declaraţii antisemite şi incitare la ură şi să suspende
finanţarea din fonduri publice a organizaţiilor şi a partidelor care

promovează antisemitismul. Documentul mai propune măsuri
privind combaterea antisemitismului în instituţii de învăţământ,
în presă şi în mediul virtual.
În final, Adunarea a solicitat parlamentelor naţionale şi
liderilor politici să condamne public declaraţiile antisemite şi a
îndemnat parlamentele statelor membre să coopereze cu Alianţa
Parlamentară împotriva Urii şi cu campania Mişcării împotriva
exprimării urii.
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Agenda

deputatului ºi
preºedintelui F.C.E.R.

Relevante pentru substanţiala prestaţie
parlamentară şi de lider al Federaţiei au
fost câteva subiecte figurând pe agenda
preşedintelui şi deputatului F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, în intervalul martie-aprilie a.c.
Este vorba de: obţinerea acceptului din
partea ministrului Finanţelor Publice, Anca
Dana Dragu, pentru modificarea Codului
fiscal privind Legea 189/2000, de care să
beneficieze evrei şi neevrei persecutaţi pe
criterii etnice între anii 1940-1945; • aprobarea, la recenta reuniune a Comitetului
Director (CD) al F.C.E.R., a Regulamentului
de alegeri a delegaţilor C.E.B. – cea mai
mare comunitate din ţară – şi a criteriilor
de candidatură a celor cu drept de vot ca
delegaţi la Congresul al III-lea al F.C.E.R.; •
vizita în Judeţul Teleorman a unei delegaţii
formate din reprezentanţi ai F.C.E.R. şi ai
Camerei de Comerţ şi Industrie România Israel (CCIRI), condusă de dr. Aurel Vainer,
în vederea amplificării raporturilor între conducerea acestui judeţ şi cele ale F.C.E.R. şi
CCIRI, pentru stabilirea unor relaţii bilaterale
între judeţul sus-amintit şi Statul Israel.
l Dr. Aurel Vainer, deputat, a prezentat,
în cadrul G.P.M.N., sesizarea mai multor
beneficiari ai Legii 189/2000 privind persoanele care au suferit, din motive etnice,
în perioada 1940-1945. Sesizarea se
referea la faptul că prin noul Cod Fiscal
au fost eliminate scutirile de impozit şi alte
facilităţi prevăzute în Legea 189/2000. În
unanimitate, membrii G.P.M.N. au hotărât
invitarea ministrului Finanţelor, Anca Dana
Dragu, la o întrunire a G.P.M.N. După
discuţii, s-a convenit identificarea unei soluţii de rectificare, în consecinţă, a Codului
Fiscal.Beneficiind de înţelegerea şi bunăvoinţa ministrului Finanţelor, la Comisia
de Buget-Finanţe s-a decis introducerea
Amendamentului Deputaţilor Minorităţilor
Naţionale, adăugându-se facilităţile sus
menţionate pentru beneficiarii Legii nr.
189/2000. Amendamentul a fost acceptat şi
în plenul Camerei, urmând a fi supus la vot.
l În cadrul pregătirilor pentru Congresul
al III-lea al F.C.E.R., supuse dezbaterilor la
recenta reuniune a CD, au fost aprobate:
• decizia C.E.B. ca alegerile delegaţilor bucureşteni pentru Congres să aibă loc la 15
mai a.c., la sediul C.E.B.; • regulamentul de
alegeri, prin care cei care vor să-şi depună
candidatura să completeze o cerere-tip, adăugând un C.V., cerere adresată Comisiei de
Organizare a Alegerilor, în care să declare
pe proprie răspundere că nu au făcut poliţie
politică, nu au comis fapte de natură penală,
civilă sau fiscală sau încălcări ale eticii şi
moralităţii iudaice, să ia la cunoştinţă şi să-şi
dea acordul privind respectarea codului de
conduită a conducerilor F.C.E.R. şi C.E.B.,
adoptat de Consiliul de Conducere al Federaţiei la 29 aprilie 2013, şi a Statutului F.C.E.R.;
• criteriile celor care au drept de vot, respectiv,
vârsta minimă – 18 ani, cotizaţia achitată la
zi, vechime în C.E.B. de minimum 6 luni de
la data alegerilor, rezidenţă în Capitală, cetăţenie română de minimum 5 ani, cel puţin
studii medii, bună cunoaştere a limbii române.
l La invitaţia Prefecturii Judeţului Teleorman şi a Primăriei din Municipiul Turnu Măgurele, o delegaţie a conducerilor F.C.E.R.
şi CCIRI – condusă de preşedintele şi deputatul F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, din care au

făcut parte rabinul Rafael Shaffer, directorul
CAPI, ing. Rudy Marcovici, preşedintele
CCIRI, Călin Coşar, Cristi Ezri, membru
în CCIRI, cu bogată activitate comunitară
evreiască, directorul de Cabinet al preşedintelui Federaţiei, Silvian Horn, cameramanul
Sandu Câlţia – a vizitat oraşele Alexandria
şi Turnu Măgurele. O primă întâlnire între
delegaţie cu prefectul Judeţului, Carmen
Daniela Dan, a avut loc la Alexandria, în
sediul Prefecturii. Discuţiile au constat întrun schimb de opinii privind stabilirea de noi
relaţii între conducerile F.C.E.R., CCIRI şi
cele ale Judeţului Teleorman, în vederea
unei colaborări bilaterale între Judeţul Teleorman şi Statul Israel. Următorul popas
a fost Turnu Măgurele. Evrei nu mai trăiesc
nici în oraş, nici în zonă. Delegaţia a vizitat
cimitirul evreiesc, aflat în bună stare cu
sprijinul Primăriei locale şi al contribuţiei
C.E. Craiova. De altfel, la pelerinajul de
la cimitir a fost prezent şi vicepreşedintele
Comunităţii craiovene, Francisc Abraham. În
memoria evreilor înmormântaţi în acest cimitir au fost depuse jerbe de flori din partea
F.C.E.R. şi a Primăriei din Turnu Măgurele.
Rabinul Rafael Shaffer a rostit rugăciuni
pentru odihna sufletelor celor care au fost.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a
mulţumit primarului pentru sprijinul acordat
întreţinerii cimitirului şi vicepreşedintelui
C.E. Craiova pentru grija faţă de acest lăcaş din patrimoniul nostru sacru. Totodată,
s-a constatat starea de degradare a casei
supraveghetorului acestui cimitir şi s-a decis
reabilitarea ei. Preşedintele CCIRI, Călin
Coşar, a promis întregul său sprijin pentru
obţinerea de materiale de construcţie, prin
sponsorizări. Dorinţa de susţinere pentru
refacerea locuinţei din cimitir a paznicului şi
a familiei sale a fost exprimată şi de primarul
Municipiului, Dănuţ Cuclea. Au fost vizitate:
noul bac, realizat din fonduri UE, cu ajutorul
căruia se traversează Dunărea; portul Turnu
Măgurele, care se speră că va fi modernizat,
ceea ce va conduce la ridicarea nivelului de
trai al locuitorilor urbei. Delegaţia a fost însoţită de Marin Niculcea, preşedintele CCIA
Teleorman, incluzând şi agricultura judeţului. A avut loc, apoi, o întâlnire pentru concluzii la sediul Primăriei, la care a participat şi
prefectul Carmen Daniela Dan. Vorbitoarea
a făcut o sugestivă prezentare a progreselor
judeţului şi a obiectivelor avute în vedere,
potenţiale puncte de interes pentru o colaborare a judeţului cu parteneri economici din
Statul Israel. Primarul a evocat momente de
bună convieţuire între populaţia evreiască
şi cea majoritară din oraş. Preşedintele şi
deputatul F.C.E.R. şi-a exprimat speranţa de
conlucrare între Federaţie şi Judeţul Teleorman, cu propuneri concrete, ca, de pildă,
participarea Formaţiei Bucharest Klezmer
Band la Târgul Agricol de Toamnă, organizat
de conducerea judeţului. Preşedintele CCIA
a avansat diverse formule de colaborare cu
specialişti şi investitori israelieni ca şi modalităţi de abordare a acestora. Directorul
CAPI a prezentat eforturile Federaţiei pentru
îngrijirea celor 831 de cimitire evreieşti din
România. Iniţiativa judeţeană, municipală,
vizita delegaţiei sus-amintite au reprezentat
o premieră în relaţiile sociale, economice,
culturale ale unui judeţ cu F.C.E.R şi CCIA.
IULIA DELEANU

Apel pentru
restaurarea
Cimitirului Evreiesc
din Alba Iulia

pentru istorie şi posteritate: este cel mai
vechi cimitir evreiesc din Transilvania şi
unul dintre cele mai vechi din România
(prima menţiune datând din secolul al
XVIII-lea); devine mărturie nu numai a
prezenţei evreieşti în Alba Iulia, ci şi a
evoluţiei culturii şi civilizaţiei iudaice (prin
ritualurile de înmormântare, arhitectura
pietrelor funerare).
Modalitatea de subscriere se regăseşte pe platforma on-line INDIEGOGO
– https://www.indiegogo.com/projects/
restoration-of-the-jewish-cemetery-ofalba-iulia#/ –, campania fiind adresată
tuturor celor care doresc să contribuie
la procesul de restaurare a Cimitirului
Evreiesc din Alba Iulia şi de cunoaştere a
istoriei comunitare pe care oraşul o poartă
cu sine. (M.O.)

Administraţia publică a Municipiului
Alba Iulia a realizat un proiect ale cărui
obiective le constituie restaurarea Cimitirului Evreiesc local şi integrarea acestui reper în circuitul turistic al oraşului.
Bugetul solicitat în acest scop este de
171.000 de dolari. Prin urmare, Primăria
municipală a lansat o campanie de strângere de fonduri şi, totodată, şi-a propus
o coparticipare în cuantum de 30.000 de
dolari. Motivaţia demersului este dată de
semnificaţia acestui cimitir – deopotrivă
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Klaus Iohannis propune
un nou demers educaţional
pentru combaterea antisemitismului

Aflat într-o vizită oficială în Statele
Unite ale Americii, pentru a participa
la summit-ul securităţii nucleare, preşedintele Klaus Iohannis a vizitat şi
Muzeul Holocaustului de la Washington. Pe lângă Radu Ioanid, directorul
Diviziei de Programe Arhivistice din
Muzeul Memorial al Holocaustului, şi
ambasadorul SUA în România, Hans
Klemm, preşedintele a fost întâmpinat
de un supravieţuitor al lagărelor naziste, originar din Satu Mare, fost procuror
în procesului de la Nürnberg.
În urma acestei vizite, preşedintele
Klaus Iohannis a lansat ideea organizării unei structuri educaţionale instituţionalizate pentru cursuri destinate
funcţionarilor, politicienilor, diplomaţilor şi personalului din structurile de
ordine şi siguranţă publică având ca
temă istoria Holocaustului, combaterea antisemitismului, a xenofobiei şi
discriminării.
”Antisemitismul şi xenofobia riscă să
se instaleze în mod natural, într-o atmosferă a lipsei de securitate. Evoluţiile
din spaţiul european din ultima vreme
scot la suprafaţă, din păcate, derapaje
xenofobe şi derapaje rasiste. De aceea,
cred că aceste lucruri trebuie să mobilizeze factorii de decizie şi cetăţenii,
să creeze un nou impuls, în special în
domeniul educaţiei pentru şi despre
valorile democratice”, a declarat Klaus
Iohannis la Washington.

Într-un interviu recent pentru Adevărul Live, consilierul prezidenţial Andrei
Muraru a vorbit, de asemenea, despre
necesitatea unui Muzeu al Evreilor şi
Holocaustului în România: ”Trebuie
spus că, atât în vizita din Israel, cât şi
la Washington, preşedintele a exprimat
această idee, a înfiinţării unui Muzeu al
Evreilor şi al Holocaustului în România,
anunţând că va sprijini cu toate puterile
sale această iniţiativă. Din câte ştiu,
în acest moment există deja o hotărâre de Guvern care se află pe masa
Executivului cu privire la constituirea
unui comitet de iniţiativă pentru acest
muzeu, care are misiunea de a aborda tema mai ales din punct de vedere
instituţional: de a începe să colecteze
obiecte, artefacte din acea perioadă,
de a avea un Comitet de Etică, care să
fie o garanţie morală că acest muzeu
lucrează în direcţia pentru care a fost
creat.
Năzuinţa noastră ar fi ca muzeul
să beneficieze de donaţii şi, dacă vom
avea un procent de 50% din fonduri
publice şi 50% din donaţii, acest lucru
va arăta tuturor că muzeul nu este construit de statul român pentru a-şi pune
cenuşă în cap, ci este o instituţie fundamentală, la baza societăţii româneşti,
construită pe valori, care îşi propune
să educe naţiunea”, a declarat Andrei
Muraru, pentru Adevărul Live.
GEORGE GÎLEA

În istoria celui de-al doilea război
mondial se găsesc încă momente mai
puţin cunoscute, care ne mai schimbă
imaginea pesimistă despre refuzul
multor state de a interveni în favoarea
evreilor prigoniţi. Un aspect interesant
este că, uneori, ajutorul a venit tocmai
din partea unor ţări care, cu 400 de ani
în urmă, i-au alungat pe evrei, şi mă
gândesc acum la Spania şi Portugalia,
în condiţiile în care, în timpul celui deal doilea război mondial, ambele state
au avut un regim dictatorial profascist.
Numai că în cazul lor a lipsit elementul
antisemit. În plus, ambele şi-au declarat
neutralitatea. Şi dacă despre Spania
se cunosc poate mai multe, foarte
puţină lume ştie că prin Portugalia au
emigrat sute de mii de evrei. Deoarece
nu s-a putut face o evaluare exactă, se
presupune că numărul celor care s-au
salvat s-ar fi situat între o sută de mii
şi un milion de persoane. Acesta a fost
subiectul simpozionului de excepţie
”Portugalia – refugiu european în faţa
Holocaustului”, organizat în comun de
Institutul Diplomatic Român şi Institutul
”Elie Wiesel”, în prezenţa ambasadorului Portugaliei, E.S.dr.Joao Bernardo
Weinstein şi a E.S. Tamar Samash,
ambasadorul Statului Israel.
Atât directorul general al Institutului
Diplomatic Român, Dan Petre, cât şi
Alexandru Florian, directorul general
al Institutului ”Elie Wiesel”, au salutat
această colaborare şi au subliniat importanţa cunoaşterii şi păstrării memoriei Holocaustului, mai ales în contextul
politic actual ”când se reia un discurs
care ar trebui să fie dat uitării” (Dan
Petre) şi ”societatea românească nu
a reuşit să se reconcilieze cu trecutul
istoric, extremismul a ieşit în stradă iar
partidele mainstream îşi permit să asume persoane contestabile” (A. Florian).
În prelegerea: ”Portugalia şi refugiaţii celui de-al doilea război mondial.
Atitudini şi acţiuni”, dr. Măriuca Stanciu
a enumerat motivele istorice, geopolitice şi economice pentru care Portugalia,
deşi profascistă, nu a adoptat o politică
antisemită. Desigur, a arătat vorbi-

toarea, situaţia nu trebuie idealizată,
dictatorul Antonio Salazar nu-i iubea pe
străini, pe refugiaţii de toate nuanţele,
inclusiv pe evrei, dar comunităţii evreieşti din Portugalia, cu 1000 de membri,
i s-a recunoscut egalitatea în drepturi
cu toate cultele încă din 1912, după ce,
cam pe la jumătatea secolului al XIXlea, evreilor li s-a permis să revină în
ţară. Comunitatea şi mai ales Moises
Bensabat Amzalak, preşedintele ei în
perioada 1940-42, când s-a desfăşurat
acţiunea de salvare a evreilor, se bucurau de mare respect, Amzalak fiind
prieten personal al lui Salazar, pe care
a reuşit să-l convingă să fie favorabil
evreilor. Dar şi în aceste condiţii, situaţia refugiaţilor evrei a fost deosebit de
grea din multe puncte de vedere. Legile
portugheze le permiteau o şedere de
doar 30 de zile pentru obţinerea unei
vize, nu aveau bani, locuinţe etc. De un
mare ajutor au fost marile organizaţii
evreieşti americane HIAS şi Joint, dar
şi populaţia portugheză, care i-a privit
cu multă simpatie pe refugiaţi. Intrarea
SUA în război a îngreunat şi mai mult
situaţia refugiaţilor evrei dintre care cei
mai mulţi plecau în SUA şi o parte în
Palestina.
Tot în acest context se înscrie şi
activitatea consulului portughez de la
Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes,
care a eliberat mii de vize refugiaţilor
evrei. Personalitatea lui a fost prezentată de dr. Daniel Perdigao, de la
Institutul Camoes din Portugalia. El
a încercat să analizeze motivele care
l-au determinat pe Sousa Mendes să
se opună dispoziţiilor MAE portughez
şi ale lui Salazar. Ar fi fost două: sentimentul lui profund creştin şi atitudinea
lui pro-monarhică, Mendes ca şi alţi
angajaţi ai Ministerului de Externe fiind
nemulţumiţi că Salazar, deşi promisese,
nu a reinstaurat monarhia.
Participanţii au apreciat oportunitatea abordării unor astfel de subiecte
şi au solicitat celor două instituţii să
continue colaborarea.

Cum a salvat Portugalia
un milion de evrei

EVA GALAMBOS

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 470-471 (1270-1271) - 1 - 30 aprilie 2016		

PURIM
La Templul Coral din Capitală
Ca în fiecare an, Templul Coral a
fost plin de enoriaşi şi invitaţi, veniţi să
celebreze cea mai veselă sărbătoare
evreiască – Purimul. Din păcate, umbra
atentatelor teroriste de la Bruxelles şi-a
pus amprenta asupra spiritului sărbătorii, iar vorbitorii, în paralel cu evocarea
Purimului, au atras atenţia asupra pericolelor care ameninţă Europa, Israelul
şi alte regiuni ale lumii.
Deschizând ceremoniile, moderatorul festivităţii de Purim, ing. Paul
Schwartz, vicepreşedinte F.C.E.R. şi
preşedinte C.E.B., le-a urat bun-venit
celor prezenţi şi un an plin de realizări şi
linişte. Totodată, el a remarcat complexitatea situaţiei internaţionale, marcată de
recentele atacuri teroriste din capitala
belgiană. După ce s-a manifestat în
Israel […] ”fenomenul terorist s-a extins,
din păcate, în toată lumea şi aproape pe
toate continentele”, a arătat vorbitorul.
În încheiere, el a declarat că, deşi e
sărbătoare, îi roagă pe cei prezenţi să
păstreze un moment de reculegere în
amintirea victimelor atentatelor care au
avut loc la Bruxelles.

Zarurile sorþii
aflate în mâna lui Dumnezeu
au determinat salvarea evreilor
Preşedintele F.C.E.R., deputat dr.
Aurel Vainer, a amintit că Purim înseamnă
Sărbătoarea zarurilor. Este ziua în care
zarurile sorţii au arătat că Dumnezeu nu
vrea ca evreii să fie nimiciţi, ci salvaţi.
Aceste zaruri au acţionat şi în cazul evreilor români din timpul celui de-al doilea
război mondial când, brusc, decizia de
a-i deporta pe toţi în lagărele morţii de la
Belzec nu a mai fost pusă în aplicare. Şi
în acest caz, la fel ca de Purim, zarurile
au fost aruncate în favoarea noastră, a
spus dr. Aurel Vainer, care a urat tuturor
multă bucurie, menţionând că cei prezenţi

La Universitatea
„Titu Maiorescu”
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Bucurie, umbrită de Hamanii de azi

au o bucurie în plus, aceea de a se afla
în Templul Coral restaurat.
În mesajul său de Purim, rabinul
F.C.E.R., Rafael Shaffer, a explicat de ce
Cartea Esterei se deschide cu o petrecere
şi se încheie cu o petrecere, respectiv cea
dată de regele Ahaşveroş, la care au fost
invitaţi toţi locuitorii capitalei imperiale
Susa, inclusiv evreii. Cartea se încheie
cu porunca de a sărbători, tot printr-o petrecere, aniversarea salvării miraculoase
a evreilor de la o moarte sigură.
”Deşi, la prima vedere, petrecerea
dată de rege nu ar avea nicio semnificaţie
pentru desfăşurarea ulterioară a evenimentelor, Cartea Esterei are ascunse
nişte taine din care o parte a fost dezlegată de înţelepţii Israelului. Deoarece la
acea petrecere regele Ahaşveroş a stat
pe tronul său, o replică a tronului pe care
şedea regele Solomon, a fost îmbrăcat
cu hainele pe care avea voie să le poarte
numai marele preot – Kohen Gadol –
iar vinul s-a servit din vasele sacre ale
Templului, toate jefuite de persani, evreii
invitaţi la această petrecere ar fi trebuit să
se simtă înjosiţi, umiliţi, luaţi în derâdere…
Dar nu aşa a fost. Pentru ei petrecerea
a fost o desfătare… Cum au putut ei să

se bucure de această
petrecere? Cum de
nu s-au simţit umiliţi?
Singura explicaţie care
mi se pare acceptabilă
este că în diaspora
babiloniană şi persană
ei nu mai participaseră
de mult la vreo petrecere. Flămândul cu
greu îşi menţine demnitatea. Aceasta este
şi ideea de a sărbători
Purimul în fiecare an
printr-o petrecere. Să
petrecem frumos la
noi în comunitate. Să
ne simţim satisfăcuţi, îndestulaţi. Când
suntem invitaţi la petreceri în afara comunităţii, să nu ne simţim mai prejos.
Să participăm din dorinţa de a ne onora
prietenii. În nici un caz să nu venim înfometaţi”, a spus rabinul Rafael Shaffer,
care a lăudat comunitatea bucureşteană
pentru că, deşi este una de dimensiuni
reduse, reuşeşte să organizeze evenimente care concurează cu celelalte
manifestări realizate în Capitală.
Directorul Cancelariei Rabinice, Eduard Kupferberg, a realizat o paralelă între
tradiţia sărbătorii de Purim şi recentele
atacuri teroriste, vorbind despre un Haman perpetuu, care se reîntrupează în
orice epocă şi care îşi propune anihilarea
celui care este diferit sau a celui care este
mai slab. “În ziua de azi, cel mai mare
pericol este acest fundamentalism islamic, care se răspândeşte peste tot. Întâi
s-a înroşit pământul Israelului, întâi s-au
înroşit comunităţile evreieşti, iar acest
sânge a început să se reverse din ce
în ce mai mult asupra întregii umanităţi.
DAN DRUŢĂ
EVA GALAMBOS
Continuare în pag. 27)

Să râzi ca să te aperi, când ţi-e greu

Cine nu credea că există Purimspiel academic, să fi venit să
vadă ce s-a întâmplat în 5776 pe
Calea Văcăreşti – loc predestinat!
–, în Aula Magna a Universităţii
Titu Maiorescu: n-aveai unde sarunci un ac, de atâta lume. Nici un
ingredient n-a lipsit din humântaşul revuistic: muzică, dans, jurnal
de actualitate… De Hamani nu ne
plângem; dai de ei în toate cele
patru puncte cardinale, başca-n
bătătură. Că femeile-s „oameni
politici”, ştie şi-un copil. Cum să
fi făcut Ester opinie separată?!
Mordehai a procedat în chestiunea
„soluţiei finale”, versiunea babiloFlorin Piersic
neană, ca orice lider evreu de la
Moşe încoace. „Ajută-te, ca să te
ajut!”, i-a spus acestuia bunul Dumnezeu. Mari autori de comedie evrei români am avut? Cum altfel! Dar de ce s-o conjugăm
doar la trecut? Avem! În ordinea intrării-n „desfăşurător”: Boris
Mehr, Zigu Tauberg, Robert Schorr, Janina Ilie, Silviu Vexler.
Ce să mai vorbim de cantautori! Nae Călugăriţa, Mihai Ciucă,
experţi în „purimistică”: pastişă, travesti, năucitoare schimbări
de registru… Ace tandre: Viorica Bantaş, Mihai Călugăriţa. La
debut – o redutabilă cantautoare: Natalie Ester: graţie, (auto)
ironie, amiciţie sagace. Ce-i succesul? „Money, money, money…”. Sigur, veţi zice, efectul Pavlov: Lisa Minnelli. Ei bine,
nu! Îl cheamă Darius Daradici şi-l cântă în variantă autohtonă.
Tandem: Nae Călugăriţa, Mihai Ciucă. În afară de Natalie, a
mai fost un debut; vocal: şcolăriţa Carla Lifşin. Cu-al ei irezistibil
„Chatanooga Choo-choo”, ne-a arătat că arborele multisecular
mai are forţa să-nmugurească. Când lasă vioara pentru voce,
Rodica Doija, de la Bucharest Klezmer Band (BKB), arată că
are şi puterea cântecelor lăutăreşti ruseşti-rome. Stelele careau urcat la cer ne tutelează spiritual. A spus-o şi cântat-o Geni
Brenda pentru Harry Eliad, Leonie Waldman Eliad, Theodor Danetti, Aurel Storin… Şi Geni şi Arabela Neazi – actriţe complete
în buna tradiţie a trupelor evreieşti de la fondare, continuată
azi de TES – au ştiut să „modereze” Purimspiel-ul prin cântec,
dans, interpretare. De altfel, prestaţia lor la BKB o atestă fără

dubiu. Nu poţi vorbi de solistele
BKB fără Carmen Hannah Ioviţu, care îşi exploatează talentul
înnăscut – punct de merit – fără
specializare prealabilă. Că lumeai teatru şi teatru-i lumea, scrie-n
cărţi. Da’ uite că de Purim 5776 a
fost aievea. Un moment special:
Silviu Vexler a cerut-o de soţie pe
Geni Brenda. Mazal Tov!, Geni
Brenda şi Silviu Vexler. Moment
de vârf: Florin Piersic, de curând
sărbătorit la 80 de ani, a făcut un
tur de forţă, recitând poeme de Ion
Pribeagu, neuitându-şi profesoara
căreia îi datorează cariera, Elena
Negreanu, retrăind clipe din turnee în Israel şi încheind cu „Popor
Silviu Vexler cerând-o
ales” de Aurel Storin. Totul la sude soţie pe Geni Brenda
perlativ, ridicând sala-n picioare.
„Purim, seară de Purim” nu s-a putut încheia fără corurile
de copii şi Hazamir ale C.E.B. şi JCC, klezmerii de la BKB,
însoţiţi de dansatoarele fără cusur de la Jolie Cabaret, dirijaţi
de Bogdan Lifşin, supervizaţi de Silvian Horn. Un spectacol plin
de culoare, tonic, în regia performerului Cezar Ghioca. Invitată
de onoare – E.S. Tamar Samash, ambasadorul Israelului în
România. În public – lideri ai F.C.E.R., C.E.B., BBR, Complexului şcolar Magna Cum Laude, personalităţi politice, culturale.
Pentru reuşita spectacolului, coordonatorii acestuia, Silvian
Horn şi Robert Schorr, au mulţumit conducerii F.C.E.R, C.E.B.,
directorului Departamentului Economic, membrilor Comitetului
Director al F.C.E.R., conducerii Joint – România, Serviciului
Protocol F.C.E.R. – Peri Blănaru şi Andreea Varodin, Oficiului
Cultură, Artă, Ştiinţă – Silvia Solomonovici, Sandu Câlţia, managerului de proiecte Janina Ilie, şefului Serviciului Administrativ
Jean Bercu şi echipei sale, directoarei TES, Maia Morgenstern,
actorilor, tehnicienilor, PR -ului TES, Oana Monica Nae, invitatului special Florin Piersic, textierilor, Adinei Storin, Universităţii
Titu Maiorescu, lui Ivan Truţer şi Serviciului de Pază, reprezentanţilor SRR şi TVR. Mulţumiri au primit şi sponsorii: Supercom
S.A., Romaqua Group Borsec.
IULIA DELEANU
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În comunităţi

Împreună, la sărbătoare
Sibiu

Deşi calendaristic am
intrat în primăvară, ziua de
24 martie a fost, meteorologic vorbind,
o zi înnourată, ploioasă şi friguroasă.
Parcă nu te îmbia să ieşi din casă. Şi
totuşi la Comunitate a venit majoritatea
enoriaşilor, căci Purimul, cu veselia şi
bucuriile petrecerii, ne-a adus pe toţi la
manifestarea închinată lui. Dacă pentru
unii vârstnici, vremea friguroasă a fost un
impediment, situaţia a fost compensată
de participarea a numeroşi tineri, stu-

denţi evrei şi neevrei, care au ţinut să fie
prezenţi. Nu au lipsit nici reprezentanţii
mass-media, care ca întotdeauna inserează atât în presa germană cât şi în cea
română, informaţii despre evenimentele
organizate de către Comunitate. Din păcate, nu au fost activităţi artistice şi nici
carnavalul tradiţional, însă, discutând cu
tinerii participanţi, se conturează posibilitatea organizării în viitorul apropiat a
unei formaţii instrumentale şi a unui cor.
Am sărbătorit propriu-zis acest Purim
5776 cu prezentarea de către preşedintele Comunităţii a istoricului sărbătorii, a
unor aspecte din Cartea Esterei, completată cu evoluţia tradiţiilor apărute de-a
lungul veacurilor.
Participanţii au rememorat, dintre cei
mai vârstnici, cum era sărbătorit Purimul
în anii când Sibiul avea o comunitate mai
numeroasă. Acum, discuţiile între parti
cipanţi, servirea unor produse tradiţionale, împreună cu un “pahar de vorbă” au
creat bună-dispoziţie, de altfel specifică
acestei minunate sărbători.
Ne-am despărţit după mai bine de trei
ore plăcute, cu nerăbdarea reîntâlnirii la
Sederul care va fi organizat peste o lună,
în familia membrilor Comunităţii, care
datorită sărbătorilor noastre iudaice este
tot mai închegată şi mai unită.
La plecare, ne-am urat Hag Purim
Sameah! cu speranţa şi dorinţa ca la anul
să fim cu toţii prezenţi la Purim 5777!
Ing. OTTO DEUTSCH

Citind din Cartea Esterei
Craiova

Comunitatea evreiască din Craiova a celebrat
miercuri seara (23 martie - n.n.) Purimul
5776, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul iudaic. În ciuda unei
ploi reci, oamenii au venit la sinagoga din
strada Horezului nr. 5 pentru a participa
la acest eveniment important din viaţa
spirituală a evreilor de pretutindeni.
(Continuare în pag. 8)

Mesaje adresate
preşedintelui F.C.E.R.
cu ocazia sărbătorii
de Purim 5776

I.P.S. Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, a transmis preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
deputat, că P.F.P. Daniel, patriarhul
B.O.R., „a luat act cu bucurie de darul
(n.n. – Humăntaş) pe care aţi avut
amabilitatea de a-l oferi” şi pentru care
„adresează alese mulţumiri şi vă felicită
cu prilejul importantei sărbători pe care
o celebraţi”.
Dr. Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit
de Bucureşti, mulţumind pentru „darul
simbol Humăntaş”, transmite „gândurile
noastre bune pentru Purim 5776 şi mult
succes în activitatea pe care o desfăşuraţi”. (M.O.)
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Timp de patru zile, unul dintre oraşele Moldovei de Sus, oraş care
număra înainte de război peste 20 000 de locuitori şi avea 30 de sinagogi – după cum spunea gazda celei de-a XII-a ediţii a Bereshit, preşedintele Comunităţii evreilor botoşăneni, Iosif David – a devenit centru
de spiritualitate evreiască în România. Au fost prezenţi preşedinţi de
comunităţi, rabini, cantori, oficianţi de cult, evrei din toate zonele ţării,
de toate vârstele, arătând că versetul psalmic „ce bine şi ce frumos
stau fraţii împreună” nu şi-a pierdut o iotă din putere, fiindcă „toţi fiii
lui Israel sunt răspunzători unul pentru celălalt”. Împreună cu echipa
de organizatori, directorul Joint pentru România, Serbia, Bosnia-Herţegovina şi Macedonia, Israel Sabag, a spus că acest concept ne-a ajutat
să trăim de 5776 de ani, în pofida voinţei lui Amalek, de a ne distruge.
Din 2008 până azi, Bereshit a cunoscut un proces evolutiv, devenind
una dintre cele mai eficiente forme de perpetuare a vieţii evreieşti în
România. Sesiunile de început şi sfârşit, prelegerile susţinute de profesori marcanţi din Israel şi România, Kabalat Şabat, Limmud, Havdala au
făcut o impresie deosebită. Genericul ediţiei a fost „Tradiţie şi inovaţie
în cultura evreiască a dialogului şi comunicării”.

Ediţia a 12-a, Botoşani, 31 martie – 3 aprilie 2016

„Forum iudaic în România”
Iată definiţia Bereshit-ului dată de
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, referindu-se la forţa de regenerare a evreilor
care „au trăit, au suferit, au creat istorie”.
Prin mai buna cunoaştere şi reevaluare
a trecutului, Bereshit oferă perspectivă
prezentului. Pentru domnia sa, ediţia a
avut o semnificaţie aparte, fiindcă Botoşani este capitală de judeţ pentru Ştefăneşti, ştetl-ul în care s-a născut, unde
a învăţat la heder şi la Şcoala Română
Israelită Narcis Levent. La Botoşani au
fost evacuaţi evreii din localităţile megieşe
în anii Holocaustului. Evreii din Suliţa şi
Botoşani, comunităţi-gazdă în anii dezastrului, l-au făcut să înţeleagă ce înseamnă
solidaritate evreiască. „Când a fost aleasă
comunitatea botoşăneană, am mizat pe
prezenţa a circa 150 de cursanţi; au venit
aproape 250”, a măsurat directorul Joint,
Israel Sabag, impactul pe care renumele
Bereshit-ului îl are asupra evreilor români.
„Menirea Bereshit-ului este să amplifice
lumina iudaismului în comunităţile care
s-au micşorat”. „Internetul ne ajută să
construim o frumoasă lume evreiască
globală”, să adâncim ideea că „toţi fiii
lui Israel sunt un sigur trup, un singur
suflet”. Haina pe care o porţi îţi induce
comportamentul, comenta rabinul Rafael
Shaffer. De aceea, în cinstea Şabatului,
evreul e obligat să-şi schimbe hainele.
„Parteneriatul între C.E. Iaşi şi Joint a
început înainte de 1930”, a arătat preşedintele Comunităţii ieşene, ing. Abraham
Ghiltman, într-o succintă retrospectivă a
ajutorului Joint, cu accent pe actualitate:
contribuţia la renovarea sediului comunitar şi a Sinagogii Merarilor. „Aşteptarea,
revederea, bucuria reîntâlnirii sunt momente premergătoare fiecărui Bereshit”,
a opinat preşedintele C.E. Oradea, ing.
Felix Koppelmann. Recapitulând, a
constatat că fiecare ediţie a fost o etapă
superioară. Oficiantul de cult Gustav Finkel, membru în conducerea comunităţii
locale, a sintetizat istoricul vieţii comunitare botoşănene şi al Sinagogii Mari,
Hoihe Şil – Sinagoga Înaltă –, în care a
fost primit Şabat-ul. Preşedintele ASR,
ing. Tiberiu Roth, a interpretat versetul
biblic „de dragul Sionului, nu voi tăcea”.
Rebeca Barnea, reprezentantă a C.E.
Timişoara, a precedat binecuvântarea
lumânărilor printr-o parabolă: „concursul”
pentru zestre a trei surori constând în
umplerea unui hambar. N-a fost umplut cu
pietrele adunate de fiica cea mare, nici cu
fânul strâns de cea mijlocie, ci cu lumina
lumânărilor de Şabat binecuvântate de
mezină.

Tradiþie ºi actualitate
Dr. Tsuriel Rashi, de la Universitatea
Bar Ilan (Israel), a oferit o interpretare actualizată a Turnului Babel. Ţelul construirii
lui: să „atingă Cerul” – simbol al tehnologiei cu puteri nelimitate nesocotind legile
naturii –, oamenii să vorbească o singură
limbă, să se comporte la fel, cetatea cu

turn să aibă supremaţie, să se instituie
„un fel de poliţie care să monitorizeze
gândurile oamenilor”. Dumnezeu a sesizat pericolul care ameninţa Creaţia Lui
şi a spus nu. A amestecat limbile, s-a
produs derută, oamenii s-au împrăştiat.
Valoarea de avertisment şi, implicit,
apărare împotriva răspândirii informaţiei
negative, ca datorie a mediei scrise şi
audio-vizuale faţă de public, a fost tema
altei prelegeri susţinute de conferenţiar.
A fost făcută distincţia între bârfă, zvon,
flagrant. Exemplificări – filmul „Spotlight”,
condamnare a pedofiliei; dezvăluirile lui
Hruşciov despre răul făptuit de Stalin
asupra propriului popor. Au urmat discuţii despre punerea corectă în ecuaţie
a libertăţii de exprimare. Cercetătoarea
israeliană Leah Shklar a analizat veşmântul ca expresie a: • identităţii colective
şi individuale; • statutului social; • luptei
pentru emanciparea femeii; • dorinţei de
a fi în legătură cu Divinitatea, în hasidism; • simbolisticii, cu ilustrări biblice;
• cutumelor pentru primii noi născuţi de
sex masculin; • îmbrăcăminţii Sulurilor de
Tora; • creativităţii.
Rolul lui Moşe şi Ben Gurion în
formarea identităţii israeliene a făcut
obiectul conferinţei teleastului israelian
Moti Shklar. Evreii au ieşit din Miţraim
fiindcă şi-au păstrat numele, limba, îmbrăcămintea. Moşe a fost „protagonist” al
unor evenimente eroice – trecerea Mării

Foto: Nancy Vâjâianu

Roşii, primirea Decalogului; a făcut faţă
unor crize – viţelul de aur, eşecul misiunii
celor 12 trimişi în Ţara Sfântă. Toate au
cristalizat viitoarea identitate israeliană.
Ieşirea din Holocaust şi renaşterea, epoca
Ben Gurion, a fost de asemenea marcată
de momente importante: războaiele de
apărare din 1967 şi 1973, tratatul de pace
cu Egiptul din 1978. Ben Gurion a creat
elementele identităţii israeliene actuale:
sistemul comun de învăţământ, kibuţurile, obligativitatea ivrit-ului, israelizarea
numelor. Forme de adaptare a tradiţiei la
modernitate au constituit canavaua expozeului prezentat de dr. Felicia Waldman,
de la Centrul de Studii Ebraice, Bucureşti.
Interpretări ale semnificaţiilor mistice din
Tora scrisă şi orală (ulterior, cele două
versiuni ale Talmudului) au actualizat textele sacre. „Fără vocale – alfabetul ebraic
are numai consoane –, textul este infinit”.
Prin vocalizare, se pot extrage mesaje
„permanent vii”. „Rabinul oferă jaloane,
dar alegerea lor aparţine fiecăruia”. Acţiuni opţionale, miţvot-uri morale, muzicale,

„În loc de întuneric şi suferinţă,
noi aducem lumină şi bucurie”

Interviu cu directorul Joint pentru România, Serbia,
Bosnia-Herţegovina şi Macedonia, Israel Şarli Sabag
„Consider
evreieşti. Prin locul simbolic ales pentru
că motto-ul
Havdala: piaţa Muzeului de Istorie din
acestei ediBotoşani.
ţii, Kol Israel
– De ce simbolic?
Arevim Ze la
– Pe când, în atâtea locuri din lume,
Ze – toţi evreii
alţi oameni aduc întuneric şi suferinţă în
sunt responsaspaţii publice, noi, aprinzând lumânări,
bili unul pentru
aducem lumină şi bucurie. Cred că acele
celălalt – este
clipe generale de comuniune şi căldură
chiar sinteza
sufletească au însumat frumos esenţa
ei”, a apreciat
Bereshit-ului; spiritual şi comunitar.
directorul Joint
– Există „un secret” al atracţiei Bepentru România, Serbia, Bosnia-Her- reshit?
ţegovina şi Macedonia, Israel Sabag,
– Dozajul. Echilibrul între vechi şi
în „prefaţa” interviului acordat R.E. Şi nou, intelectual şi material, familiar şi
– detaliind: „Noi suntem responsabili, ca surprinzător. Alternanţa potrivită între
popor, pentru evreii de pretutindeni; ca studiu, activităţi social-comunitare, mooameni ai locului, pentru evreii de lângă mente specific evreieşti de bucurie de
noi, din comunitatea noastră. Încercăm care oamenii au nevoie din când în când.
să concepem Bereshit-ul în spiritul aces- Apoi – reîntâlnirile cu prieteni dragi,
tui mottou şi, de asemenea, să inducem legarea de noi prietenii.
în conştiinţa participanţilor convingerea
– Perspective?
de a acţiona în acelaşi sens”.
– Atragerea de oameni noi, cu precă– Prin ce s-a deosebit această ediţie dere a tinerilor, amplificarea voluntariade celelalte?
tului, realizarea unui site Bereshit, unde
– Prin noile tematici care să „rimeze” studiul poate continua acasă, săptămâcu mentalitatea modernă, dovadă – suc- nă de săptămână. Oricum, Bereshit are
cesul de care s-au bucurat, având drept trecut, prezent şi viitor numai mulţumită
pivoţi comunicarea şi etica în jurnalism; excepţionalei colaborări între Joint, Feveşmântul, expresie a spiritualităţii deraţie, comunităţi, JCC.

plastice, vizite la domiciliul unor vârstnici;
psalmi şi cântece în stil Carlebach; artă şi
îndemânare – s-au coagulat într-o formă
inedită de pregătire pentru Şabat. Multitudinea subiectelor de Limmud, seminarii, în
bună parte suprapuse din motive de timp,
le-a făcut cvasiimposibilă „acoperirea”.
„Puneri în scenă”: Edith Şimşensohn,
Gastronomia evreiască – conexiuni intra
şi extracomunitare; dr. Aurel Vainer, Viaţa
comunitară a evreilor din România; ing.
Tiberiu Roth, În căutarea lui Ioşua; prof.
Gheorghe Medianu, Evrei botoşăneni;
Iulia Deleanu, Rădăcini şi eflorescenţe
în anii postbelici; rabin Rafael Shaffer,
Iudaismul ordodox, tradiţie şi inovaţie;
Carmen şi Aurel Ioviţu, Despre muzica
idiş; dr. Itzhak Miron, Iubirea virtuală – o
cale de a alunga singurătatea. O menţiune specială: istoricul vieţii comunitare
din Ştefăneşti, căruia Crin Maftei i-a consacrat un capitol în monografia dedicată
oraşului, carte recomandată de prof. Dan
Prodan şi moderată de dr. Aurel Vainer.

Urcând spre Dumnezeu
fãrã „Scara lui Iaacov”
Muzica rămâne, în toate timpurile, drumul cel mai scurt spre Divinitate. Tulburătoare – expresia ei liturgică întruchipată
de prim-cantorul comunităţii bucureştene,
Iosif Adler, şi rabinul comunităţii orădene,
Şraia Kav, de Kabalat Şabat. Spiritul „rabinului cântăreţ” Şlomo Carlebach a însufleţit tinerii la Oneg Şabat, însufleţindu-ne.
Havdala este de neconceput fără cântec.
„Prin ce se aseamănă Corul Hazamir din
Bucureşti şi Corul Macabi din Brăila?”, a
întrebat coordonatorul primului, Silvian
Horn. „Au acelaşi dirijor, Bogdan Lifşin”,
a venit răspuns în seara de neuitat, de
după Havdala, unde formaţia ieşeană
de klezmorim, Nigun, a strălucit alături
de cele două coruri şi de cantori. La sesiunea de încheiere, profesorii au devenit
„elevi”, fiind întrebaţi de Israel Sabag cum
percep identitatea evreiască în Israel:
proces de maturizare (Moti Shklar); dialog constructiv (Leah Shklar); conexiune
la mediu (Tzuriel Rashi); integrare şi dor
„de-acasă” pentru originarii din România
(Felicia Waldman). Au fost daruri pentru
gazdă, preşedintele C.E. Botoşani, Iosif
David; daruri pentru conferenţiari, mulţumiri pentru madrihot, organizatori, voluntari, cantori, directorul JCC, Adi Gueron,
participanţi. Bereshit, ediţia a12-a, a fost
îndemn ca viaţa evreiască să continue
în România.
Pagină realizată de
IULIA DELEANU
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În pregătirea Congresului al III-lea al F.C.E.R.-C.M.

Regulament pentru alegerea delegaţilor Comunităţii Evreilor
din Bucureşti la Congresul al III-lea al F.C.E.R.-C.M. – EXTRAS –

În conformitate cu Decizia Comitetului de Conducere al C.E.B., în data de
15.05.2016 la sediul Comunităţii – str.
Sfânta Vineri nr.9-11 sector 3, au loc
Alegerile Delegaţilor la Congresul al
III-lea al F.C.E.R.
Pentru buna desfăşurare a acţiunii au
fost aprobate Regulamentul de Alegeri,
Calendarul, precum şi componenţa Comisiei de Organizare a Alegerilor (postate
integral pe site F.C.E.R. şi afişate la sediul
Comunităţii, Sinagoga Mare, Restaurantul
Ritual, JCC, la alte locaţii comunitare).
Redăm mai jos un extras din Regulament, după cum urmează:
Membrii Comunităţii care doresc să
îşi depună candidatura vor completa
Cererea, în perioada stabilită, conform
calendarului de alegeri, la sediul Comunităţii, adresată Comisiei de Organizare a
Alegerilor. Cererea se va înregistra, cu număr de intrare, la secretariatul Comunităţii.
Calendarul de desfăşurare a alegerilor este conţinut în Anexa nr.1.
De asemenea, Listele cu membrii
Comunităţii cu drept de vot vor fi afişate
la sediul Comunităţii şi la Sinagoga Mare.
Eventualele omisiuni sau contestaţii vor fi
semnalate conform calendarului de alegeri.
Au drept de vot toţi membrii Comunităţii care au împlinit vârsta de 18 ani,
au cotizaţia achitată la zi (anul 2015) şi
o vechime în Comunitatea Evreilor Bu-

Calendar pentru Alegerea Delegaţilor la
Congresul al III-lea al FCER-CM 2016

Anexa 1

Data
08.04.
08.04.
08 – 15.04.
11.04.
18 - 23.04.

Activitatea
Anunţarea datei alegerilor şi a calendarului
Afişarea listelor cu alegători
Rezolvarea contestaţiilor la listele de alegători
Trimiterea buletinului informativ nr. 1
Înscrierea candidaţilor-depunerea dosarelor
Program de lucru: luni-joi 8,30-14,30 şi vineri 8,30-12,30
25.04.
Validarea candidaţilor de către Comisia de organizare
27.04.
Afişarea candidaţilor şi trimiterea buletinului informativ nr. 2
27 - 28.04. Primirea contestaţiilor pentru candidaturi
Program de lucru: luni-joi 8,30-14,30 şi vineri 8,30-12,30
28.04.
Rezolvarea contestaţiilor candidaturilor
09 – 12.05. Înscrierea la secretariatul C.E.B. (prin telefon nr.0213131782
sau prin reprezentant) a persoanelor nedeplasabile care
solicită urna mobilă
15.05.
Alegeri 8,00-15,00 la sediul C.E.B. str. Sf.Vineri nr.9-11
16.05.
Afişarea rezultatelor
18 - 19.05. Primirea contestaţiilor
20.05.
Rezolvarea contestaţiilor. Validarea rezultatelor de către
comisia de alegeri
cureşti, la data alegerilor, de minimum 6
luni. Dreptul de vot se exercită nemijlocit
de către fiecare membru al Comunităţii,
prin vot direct (nu se acceptă votul prin
delegare sau reprezentare). Fiecare

votant va avea asupra sa un act de
identitate valabil, cu fotografie şi CNP.
Singurele acte acceptate sunt buletinul
de identitate şi cartea de identitate.
Poate candida ca delegat orice

• Anexe
- Statutul F.C.E.R.
- Lista Comunităţilor şi Obştilor Evreieşti din România
- Lista delegaţilor la Congresele I, II
şi III ale F.C.E.R.
- Lista Acţiunilor de reprezentare şi
apărare a intereselor populaţiei
evreieşti din România în perioada
2010 - 2016
- Manifestări organizate de Oficiul
Cultură, Artă şi Ştiinţă
- C entrele Comunitare Evreieşti
(JCC) – Prezentare analitică
1. JCC Bucureşti
2. JCC Oradea
3. JCC Iaşi
4. JCC Timişoara
5. JCC Cluj
- Tabloul Relaţiilor financiare dintre
F.C.E.R. şi Comunităţile Evreieşti
- Parteneriatul F.C.E.R..-JOINT, în
perioada 2010-2016
Raportul va fi elaborat în perioada

15-22 mai.
Hotărârile Comisiei pentru redactarea
Raportului vor fi îndeplinite cu participarea
compartimentelor F.C.E.R. şi a comunităţilor locale.
Comisia de elaborare a Raportului va
realiza obiectivele cuprinse în anexă în
baza materialelor care vor fi primite din
timp, la termenele prevăzute în programul
de pregătire a Congresului al III-lea.
Se va respecta întru totul acest program, inclusiv privind dezbaterea Raportului la reuniunile Consiliului de Conducere şi la Adunările Generale prevăzute.
La Reuniunea Comitetului Director de
luni, 18 aprilie, se vor analiza rezultatele
votului prin corespondenţă al Consiliului
de Conducere privind Proiectul de Regulament al organizării şi desfăşurării
Congresului al III-lea al F.C.E.R.
Până la Congres, revista “Realitatea
Evreiască” va publica, în condiţii de transparenţă, informaţiile referitoare la acest
subiect, pe măsură ce îi vor fi transmise.

Redactarea Raportului General al Congresului al III-lea al F.C.E.R.

În ziua de 15 aprilie 2016, a avut loc
şedinţa Comisiei de Redactare a Raportului General la Congresul al III-lea al
F.C.E.R. Membrii Comisiei (preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, directorul Cabinetului preşedintelui şi şeful Biroului
Informatizare, Valentin Cohen) au discutat
propunerile prezentate de preşedintele
Aurel Vainer şi de consilier Silviu Vexler
privind structura Raportului la Congres
şi modul de prezentare a activităţii pe
ansamblu şi pe compartimente.
Conform celor convenite, Raportul va
avea următoarea structură:
• Privire de sinteză a activităţii F.C.E.R.
între Congresul al II-lea şi Congresul al
III-lea – prezintă Aurel Vainer
• Analize succinte pe domenii de activitate (realizări şi obiective neîndeplinite),
prezentate de către fiecare director/şef
de compartiment, potrivit organigramei
F.C.E.R.
• Galerie foto, cu proiecţie pe ecran,
pe domenii de activitate

Congresul Mondial Evreiesc a condamnat terorismul
şi boicotarea Israelului

Peste 400 de lideri ai comunităţilor evreieşti din întreaga
lume au participat, între 15-17 martie a.c., la Buenos Aires la
o sesiune specială a Plenarei Congresului Mondial Evreiesc,
pentru a dezbate şi a lua decizii cu privire la intensificarea
terorismului şi antisemitismului în lume. F.C.E.R. a fost reprezentată de Eduard Kupferberg, directorul Cancelariei Rabinice.
În cadrul unei convorbiri, el ne-a împărăşit cele mai importante
idei puse în dezbatere.
“Lucrările acestei sesiuni speciale s-au desfăşurat mai întâi
în grupuri de lucru pe tematici şi apoi în plenară. Grupurile
de lucru au elaborat o serie de rezoluţii supuse apoi votului
tuturor delegaţilor în cadrul sesiunii plenare.Eu am participat
la cel care a avut ca obiectiv combaterea mişcării BDS (Boicot,
Dezinvestiţii şi Sancţiuni), o acţiune de boicotare a Israelului;
la grupul de lucru de combatere a terorismului, precum şi la
un grup de lucru privind campaniile antisemite prin social
media.” În cadrul rezoluţiei referitoare la BDS, Congresul i-a
condamnat pe cei care ”încearcă în mod deliberat să stopeze
colaborarea economică, academică şi culturală cu Israelul şi
obstrucţionează oportunităţile economice globale, israeliene şi
palestiniene”, ne-a relatat interlocutorul. S-a cerut de asemenea
crearea unui nou organism care să contracareze mişcarea BDS
şi orice forme de discriminare împotriva Israelului. “În rezoluţia
împotriva terorismului internaţional sunt condamnate toate
formele de terorism şi spirijinul acordat de către unele state

unor grupări teroriste ca ISIS, Hamas, Boko Haram, Hezbollah,
Jihadul Islamic, Al Qaida şi altele şi se cer acţiuni comune ale
statelor, inclusiv împotriva celor care finanţează terorismul,
incită şi recrutează terorişti. Contribuţia mea în aceste grupuri
a fost în formulări din texte, acceptate de participanţi”, a spus
Eduard Kupferberg.
A consemnat EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 27)

membru al Comunităţii, de etnie evreiască – cult mozaic (prin naştere după
mamă), trecut oficial (recunoscut) la
iudaism sau cu ascendenţă evreiască
(tată sau un bunic evreu), indiferent de
sex, cu cetăţenie română.
Pentru a fi eligibili, candidaţii trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) Să fie rezident în Bucureşti; cetăţean român de minimum 5 ani;
b) Să aibă cotizaţia plătită la zi (anul
2015) şi o vechime, la data alegerilor, de
minimum 5 ani în Comunitate;
c) Vârsta minimă de 18 ani;
d) Studii: cel puţin studii medii fina
lizate cu diplomă de bacalaureat sau
echivalent;
e) Să cunoască bine limba română;
f) Să prezinte o cerere-tip (formular
pus la dispoziţie la secretariat C.E.B.)
şi un CV, cu accentul pus pe activitatea
legată de viaţa comunitară evreiască. De
asemenea, va depune o declaraţie pe
proprie răspundere că nu a făcut poliţie
politică şi că nu a comis fapte de natură
penală, civilă sau fiscală sau încălcări ale
eticii şi moralităţii iudaice, care să-l facă
nedemn de a candida, precum şi că a luat
cunoştinţă şi este de acord să respecte
Codul de Conduită al Organelor de Conducere alese ale Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România-Cultul Mozaic şi ale
Comunităţilor Evreieşti, adoptat de către
Consiliul de Conducere al F.C.E.R.-C.M.
la data de 29.04.2013, precum şi Statutul
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, recunoscut de Guvernul României
prin HG 999/27.08.2008, cu modificările
şi completările ulterioare.
Listele cu candidaţii eligibili şi CVurile acestora vor fi aduse la cunoştinţa
membrilor Comunităţii prin afişare la
sediul Comunităţii, la locul desfăşurării
alegerilor, precum şi pe internet, cu minim
30 de zile înainte de alegeri.

Atentat terorist
la Ierusalim

Un atentat terorist, cu 21 de răniţi, a
avut loc la Ierusalim, în urma exploziei
unei bombe într-un autobuz. Atentatul
pune capăt speranţelor de atenuare
a valului de terorism individual din
ultimele şase luni. La începutul lunii
aprilie, Shin Beth, organul de securitate internă a Israelului, a prezentat
un raport la şedinţa de guvern în care
a vorbit despre „un declin semnificativ” al numărului atacurilor. Premierul
Netanyahu, mai prudent, a subliniat
că schimbarea tendinţei se datorează ”politicii hotărâte, responsabile şi
sistematice duse de guvern şi pusă în
aplicare de forţele israeliene de securitate”. Dar ”Israelul va continua să ia
măsuri energice împotriva incitărilor în
rândul publicului palestinian, deoarece
tendinţa se va putea schimba din nou”,
a adăugat premierul.
Statistici oferite lunar de Ministerul
Afacerilor Externe de la Ierusalim au
indicat o scădere la toate categoriile de
violenţe: împuşcături, înjunghieri, accidentarea oamenilor cu autoturisme sau
camioane, atacuri cu cocteiluri Molotov
sau cu pietre. De exemplu, în decembrie
2015 numărul persoanelor înjunghiate a
fost de 117, în timp ce în martie, conform
sursei citate, au fost doar opt! A scăzut
de asemenea semnificativ numărul protestelor violente, nivelul lor ajungând la
cel din martie anul trecut.
Şi în această perioadă, cele mai
multe atacuri au avut loc în teritoriile
palestiniene, la punctele de control,
pe şoselele care leagă Israelul de
teritorii şi în Ierusalim, mai ales în
Oraşul Vechi, cu populaţie arabă. Doar
câteva incidente s-au înregistrat în alte
localităţi.
Într-o declaraţie după atentatul
recent, preşedintele Rivlin a arătat:
„pentru noi este clar că lupta împotriva
terorismului este fără de sfârşit. Îi vom
căuta şi-i vom găsi pe toţi cei care ne
vor răul”. (E.G.)
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I U D A I C A
Poporul evreu, Israel, Ierusalim:
comemorări, aniversări şi sărbători laice iudaice

q Iom HaŞoah – Ziua Comemorării Holocaustului – 5 mai (27 Nisan)
q Iom HaZikarion – Ziua Comemorării Eroilor căzuţi în războaiele Israelului –
11 mai (3 Iyar – devansat)
q Iom HaAţmanut – Ziua Independenţei Statului Israel – 12 mai (4 Iyar –
devansat)
Sfârşitul lunii ebraice Nisan şi luna
ebraică Iyar au o semnificaţie specială
pentru istoria contemporană a poporului
evreu. În această perioadă s-au petrecut
câteva evenimente istorice importante.
Comemorările lor au şi o notă de speranţă, fiindcă evenimentele triste au contribuit
la construirea viitorului, iar aniversările
păstrează şi o notă de tristeţe din cauza
preţului uriaş care a fost plătit. Prima
comemorare este Ziua Catastrofei şi a
Eroismului (Iom HaŞoah), 27 Nisan. Cea
de-a doua este Ziua comemorării eroilor
căzuţi în războaiele Israelului (Iom HaZikaron leChaleley Maarakhoth Israel), la
4 Iyar (anul acesta devansată la 3 Iyar).
Prima sărbătoare este Ziua Independenţei Statului Israel (Iom HaAţmaut şel Medinat Yisrael), numită şi Ziua de naştere
a Statului (Iom Huledeth leMedina), la 5
Iyar (anul acesta devansată la 4 Iyar).
Cea de-a doua sărbătoare este Ziua
eliberării şi reîntregirii Ierusalimului (Iom

Şichrur veYichud Yeruşalayim), la 28 Iyar.
În privinţa devansărilor, ele se datorează
faptului că este imposibil ca o sărbătoare
laică să cadă în ajun de Şabat sau de
Şabat, pentru că nu ar putea fi celebrată.
Unii oameni politici şi unii intelectuali
israelieni au încercat să facă o legătură
între aceste zile. Alţii au mers chiar mai
departe, încercând o legătură între ele şi
perioada în care s-au petrecut. Este vorba
de perioada de Sefira (Sefirath HaOmer),
cele 49 de zile ale numărătorii Omer-ului,
care începe în cea de-a doua seară de
Pesah şi se termină în ajun de Şavuot,
de la ieşirea din Egipt până la predarea
Torei, respectiv până la Revelaţia Sinaitică. Numărătoare menţionată în Tora, care
indica secerişul şi aducerea roadelor la
Templul de la Ierusalim, dar care astăzi
are şi alt sens, de doliu. În primele 32 de
zile este comemorată moartea a 24.000
de învăţăcei ai lui Rabi Akiba, care erau
soldaţi în armata lui Şimon Bar-Kochba,
conducătorul răscoalei împotriva stăpânirii romane asupra Iudeei, în anul 132 e.n.
Dar ei au murit din cauza unei epidemii,
trimisă de Dumnezeu împotriva lor ca
pedeapsă pentru faptul că nu se respectau reciproc, menţionează Talmudul
Babilonian, tratatul Yebamoth. În ziua a
33-a, această epidemie a încetat, pentru
că cei rămaşi în viaţă şi-au dat seama de
cauza ei; comentariile rabinice cu caracter
moralizator sunt că, dacă omul înţelege
cauza unei probleme, el este pe punctul
de a începe rezolvarea ei. Tot în această
zi, numită LaG baOmer (cea de a 33-a zi
a numărătorii de Omer; un omer este egal
cu 3,88 litri; de obicei, această zi cade la
18 Iyar) a fost şi decesul marelui învăţat
Şimon bar Yochai. Acest mare învăţat în
Tora şi în înţelepciunea Zoharului a primit
ziua respectivă pentru a putea transmite
toată învăţătura Zoharului unui grup de
învăţăcei ai săi.
Referindu-ne la Ziua Catastrofei şi a
Eroismului, trebuie să menţionăm carac-

terul ei specific, spre deosebire de Ziua
Holocaustului, comemorată în întreaga
lume în ziua eliberării lagărului Auschwitz.
În cazul nostru nu este numai comemorarea unei tragedii, ci şi aniversarea răscoalei ghettoului din Varşovia (19 aprilie - 14
mai 1943). Evreii nu au mai vrut să se lase
duşi la moarte ca vitele la abator. Ei au
ştiut că nu au mari şanse de a câştiga o
victorie, dar totuşi au decis să se apere,
să reziste. În aceste trei săptămâni, circa 13.000 luptători evrei au căzut eroic.
Răscoala a fost înfrântă, dar a rămas în
memoria colectivă ca un simbol al eroismului evreiesc, al posibilităţii evreilor de a
se apăra. Decizia comemorării a fost luată
de primul ministru al Israelului, David BenGurion, în anul 1953. Deoarece răscoala
începuse în ziua de 14 Nisan, ajun de
Pesah, nu putea fi stabilită o comemorare în acea zi. Ultima zi a răscoalei ar fi
coincis cu Ziua Independenţei Israelului.
Atunci s-a decis asupra zilei de 27 Nisan,
cu opt zile înainte de Ziua Independenţei.
A fost făcută şi o legătură între cele două
zile: luptă, rezistenţă, urmată de independenţă, obţinută tot prin luptă. La 14 mai
1948 (5 Iyar 5708), David Ben-Gurion,
preşedintele Agenţiei Evreieşti, a citit
Declaraţia de Independenţă a Israelului.
Bucuria majorităţii evreilor din Ereţ
Israel, ca şi a multor evrei din lume a
fost mare. Un prieten al meu, regretatul
filozof israelian Iacov Lavi, care avea
17 ani şi locuia la Haifa, mi-a povestit
bucuria care îi cuprinsese pe evreii din
oraş. Der Măşiach iz ghikimen (Mesia a
venit), striga un evreu bătrân originar din
Basarabia, vecin cu el, bătând la uşile
tuturor ca să le aducă vestea cea mare.
Dar situaţia era alta. Imediat după proclamarea Statului, a urmat războiul, care a
luat locul euforiei. Lumea arabă nu voia
(şi, din păcate, o parte a ei nu vrea nici
astăzi) să accepte existenţa Israelului ca
stat pe teritoriul de azi. Ziua care precede
Ziua Independenţei a fost aleasă pentru
comemorarea celor care au căzut pentru
întemeierea şi apărarea lui: luptători ai
organizaţiilor evreieşti până la 1948,
soldaţi ai Armatei de Apărare a Israelului
şi din forţele sale de poliţie după aceea.
Durerea precede bucuria, ele se unesc,
se împletesc una cu cealaltă. Până la
4 Iyar 5775 (anul trecut, de Ziua Eroilor)
fuseseră 23.320 de militari căzuţi eroic şi
2.495 civili ucişi, victime ale operaţiunilor
inamice. Din nenorocire, numărul eroilor
şi victimelor a crescut în ultimul an, ca
urmare a actelor teroriste. Dumnezeule,
până când?

Participanţii la cursul „Pesah Open Home”

Descoperind semnificaţiile Pesahului

Pe 17 aprilie 2016, la Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti, rabinul
Rafael Shaffer a realizat o incursiune
în istoria antică a evreilor, prezentând
în faţa copiilor din cadrul comunităţii
derularea şi semnificaţia evenimentelor
legate de Pesah. Astfel, povestea robiei
şi a eliberării evreilor a fost redată din
aproape în aproape, sub formă de întrebări la care copiii ştiau, intuiau sau aflau
răspunsul. Motivaţia unui asemenea demers a fost aceea că, formulând singuri
răspunsurile, participând la desfăşurarea firului narativ al poveştii Pesahului,
copiii „vor auzi mai bine” ceea ce li se
comunică, sensurile descoperite devenind mai uşor de interiorizat.
Întrebări precum: „Ce e un sclav?”,
„Un sclav face ce vrea el?”, „Ce se întâmplă dacă spune: «Vreau să plec!»?”,
„Care erau cele zece plăgi care s-au
abătut asupra Egiptului?”, „De unde
a ştiut îngerul să sară peste casele
evreilor, înainte de a trimite a zecea
plagă?” – şi-au aflat răspunsurile clare,
cunoscând textul Torei, dar şi ingenioase, atunci când orizontul de aşteptare

viza interpretarea copiilor.
Pâinea nedospită (maţa) este consumată în fiecare an pentru a ne aduce
aminte de eliberarea din Egipt, fără de
care „copiii noştri şi copiii copiilor noştri
ar fi rămas robi”, prin urmare „trebuie
să ştim să mulţumim nu pentru ceea ce
li s-a făcut strămoşilor noştri, ci pentru
ceea ce ni s-a făcut nouă”.
Şi pentru că un om liber este acela
care pune întrebări, expresia cea mai
înaltă a libertăţii oamenilor în formare –
copiii – a fost redată prin curiozităţi de
ordin tehnic, precum: „În ce fel se fac
găurile din maţot?”, la care s-a răspuns
că există o maşină specială, menită să
ducă la reuşita azimei. La finalul intervenţiei sale, rabinul Shaffer a cântat alături de copii „Ma niştana”, care cuprinde
cele patru întrebări adresate părinţilor în
noaptea de Seder. Astfel s-a desfăşurat
o secvenţă din viaţa reală a comunităţii
şi, în particular, din pregătirea intelectuală şi religioasă a copiilor, în preajma
sărbătorii Pesahului.

La 29 noiembrie 1947, liderii işuvului
(comunitatea evreiască din Palestina
mandatară) acceptaseră împărţirea ţării
între un stat evreu şi unul arab, decisă
de ONU. Liderii comunităţii arabe respinseseră această decizie. Atacat imediat
după proclamarea sa, Israelul a trebuit
să se apere. Graniţa din anul 1948 nu era
cea reală: era linia de încetare a focului.
Ierusalimul, capitala poporului evreu şi
a Ereţ Israelului, rămăsese împărţit. În
anul 1967, la 6 iunie, a început Războiul
de şase zile. Egiptul, Siria şi Iordania au
crezut că vor reuşi să şteargă Israelul de
pe hartă, dar au fost înfrânte. Ierusalimul
a redevenit unit, sub jurisdicţie israeliană,
sperăm pentru totdeauna.
Ce va urma? Să sperăm în permanenţa Israelului şi a poporului evreu!
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

Duminică la
„Pesah Open Home”

CLAUDIA BOSOI

Tot pe 17 aprilie şi tot la Centrul
Comunitar Evreiesc a avut loc reuniunea intitulată „Pesah Open Home”, un
curs practic destinat organizării mesei
de Seder, aşa cum şi-o realizează
acasă fiecare evreu.
Semnificaţia termenului ebraic de
Seder surprinde „ordinea” secvenţelor
de Pesah din Hagada, cei paisprezece
paşi specifici fiind prezentaţi şi explicaţi
de Magda Kupferberg, de la binecuvântarea primei cupe de vin (Kiduş) până
la cântarea Nirţa. Pentru pregătirea cât
mai fidelă a mesei de Seder, au fost
aduse alimentele inerente unui platou
tradiţional: haroset (amestec de mere,
nuci, curmale şi vin – sub forma unei
paste), zroa (carne friptă), karpas (cartof sau pătrunjel), beiţa (ou fiert), maror
(rădăcină amară), hazeret (salată).
Rugăciunile şi cântecele specifice
pentru Sederul de Pesah au fost rostite
sau intonate de Magda Kupferberg,
Aurel şi Carmen Ioviţu, Adrian Gueron,
Delia Marc, Sanda Wolf, Marga Trifu.
Ceremonia a putut fi îndreptată spre
final prin respectarea tradiţiei de răscumpărare a Afikomanului, furat de un
copil. Dorinţa lui – îndeplinită – a fost să
primească o sticlă de vin caşer pentru
tatăl lui. Cântări precum „Ki lo nae, ki
lo iae” (Căci Lui i se potriveşte, Lui îi
stă bine), „Adir Hu” (Atotputernicule),
„Ehad mi iodea?” (Unu – cine-i ştie însemnătatea?) au încheiat evenimentul,
menit să anticipeze momentele esenţiale ale întâmpinării Pesahului.
C. GĂLĂŢEANU
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– Primul drum?
– La comunitate. Preşedinte era Iosif
Farkaş z.l., în vârstă şi suferind. Am încercat să-l ajut cum puteam. După ce-a
căzut la pat şi-a fost internat la Căminul
„Rosen” – l-am vizitat acolo de câte ori am
avut prilejul să vin în Capitală –, la prima
Adunare Generală a comunităţii am fost
ales preşedinte. Era-n 2014.
– Ce-aţi simţit atunci?
– Obligaţie faţă de trecut, răspundere
pentru viitor.
– O schiţă a trecutului?
– Evreilor li s-a permis accesul în
oraş abia la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Înainte de război, trăiau în Dej 4 318
evrei; 26% din totalul populaţiei. Funcţionau 14 sinagogi şi case de rugăciune,
14 heder-e, 5 ieşivot. Existau cantine
pentru săraci, cămine pentru bătrâni,
orfelinate, organizaţii sioniste, cluburi, o
bancă, asociaţii meşteşugăreşti. Dinastia
rabinică Paneth conducea viaţa spirituală
a comunităţii. În mai ’44, evreii au fost co-

masaţi în Pădurea Bungăr, cel mai mare
ghetou în aer liber din Europa. Condiţii de
viaţă – inumane, oameni torturaţi. Mulţi au
murit. Între 28 mai – 8 iunie ’44, cei rămaşi
în viaţă au fost trimişi la Auschwitz. După
război s-au întors la Dej câteva sute. În
anii comunismului au plecat aproape toţi
în Israel sau în alte ţări ale lumii.
– Şi – obligaţia?
– Obligaţie colectivă. A început din
1947, când a fost construit Monumentul
Holocaustului în faţa Sinagogii Mari. Autor
– Itzhak Martin. Apoi – Monumentul din
Cimitirul evreiesc, unde au fost îngropate
oseminte aduse din groapa comună a
ghetoului. În 2014, de Ziua Comemorării
Holocaustului în România, a fost inaugurat Monumentul în memoria victimelor
ghetoului din Bungăr. Colaborăm strâns
cu profesorii care predau istoria Holocaustului în şcoli. Prezentăm elevilor istoria
comunităţii evreilor dejeni, când vizitează
sinagoga în săptămâna „Şcoala altfel”.
Avem proiecte comune pe aceeaşi temă

cu organizaţii non-guvernamentale. Ajutăm istorici interesaţi de istoria Dejului,
care nu pot eluda contribuţia evreilor la
dezvoltarea oraşului. O istorie mediatizată şi prin Realitatea Evreiască, Radio
Şalom.
– În ce constă răspunderea pentru
viitor?
– În acţiunile aflate în desfăşurare din
prezent.
– Concret?
– Suntem o comunitate mică faţă de
cea din Cluj, nu avem posibilitatea să
transformăm sinagoga într-un lăcaş de
cultură cum s-a făcut la Bistriţa, dar comunitatea din Zalău ne poate fi exemplu.
Încercăm să atragem spre comunitate
mult-puţinii tineri pe care-i avem, dar
şi oameni de toate vârstele. Suntem
implicaţi în organizarea primei ediţii a
unui festival multicultural, cu muzică
românească, maghiară, evreiască. De
mare importanţă în a ne face susţinută
activitatea sunt şi bunele relaţii cu autorităţile locale, ca şi deschiderea, primirea
de cât mai mulţi simpatizanţi în rândurile
noastre. Toate resursele noastre bugetare merg spre întreţinerea patrimoniului
sacru şi consolidarea vieţii comunitare:
asistenţă socială, viaţă religioasă, educaţie iudaică. Dificultăţi financiare există.
Suntem ajutaţi de CAPI, Cancelaria Rabinică, Serviciile economice, contabile,
îndrumare şi control, DASM. Printre
donatorii din străinătate, o menţiune
specială: rabinul Itzhak Michel Paneth,
continuator al dinastiei rabinice dejene.
– Clipe de viaţă care v-au marcat?
– Pierderea părinţilor, instigarea şi
asasinarea fostului premier israelian
Itzhak Rabin z.l.
– A fi evreu în Diaspora, a fi evreu în
Israel?
– În primul caz: a trăi la fel ca toţi
locuitorii ţării şi în comunitatea ta. În al
doilea: a avea acces imediat şi nelimitat
la viaţa israeliană, aducându-ţi contribuţia
la dezvoltarea Statului Israel.
– Lideri comunitari stimulativi?
– Am avut de învăţat de la fiecare
preşedinte de comunitate pe care l-am
cunoscut: Fredi Deac din Bistriţa, Dan
Has din Zalău, dr. Robert Schwartz din
Cluj, ing. Felix Koppelmann din Oradea.
– Ce vă susţine în momente grele?
– Membrii comunităţii, convingerea că
vreau binele ei.
– Ce vă place să faceţi în timpul liber?
– Să cânt la chitară, să citesc, să joc
fotbal.
– Repere de conduită generale şi
personale?
– Să fim în pas cu lumea actuală, fără
a ne ignora tradiţia. Să-mi întăresc comunitatea, numeric şi ca resurse, să am grijă
de cei care au nevoie de asta, să mă identific cu interesele membrilor comunităţii,
să nu fiu arogant, să păstrez moştenirea
evreiască şi s-o fac respectată.
IULIA DELEANU

Capitala Republicii Moldova, Chişinău,
este cunoscută, din nefericire, la nivel
mondial prin săvârşirea Pogromului de la
Chişinău din 1903, care, potrivit opiniei
unor cercetători ştiinţifici, este considerat
prolog al Holocaustului. În jurul anului
1920, în Republica Moldova locuiau circa
260 000 de evrei, în multe sate populaţia
evreiască având o pondere de 80%.
În timpul celui de-al doilea război
mondial, pe teritoriul ei au fost exterminaţi,
în peste 200 de lagăre şi ghetouri, sute de
mii de evrei, romi, persoane aparţinând
altor etnii.
Astăzi, Comunitatea Evreiască din
Republica Moldova (CERM) joacă un
rol important în păstrarea memoriei Holocaustului, reuşind să stabilească un
dialog constructiv cu autorităţile statului
şi importanţi parteneri externi.
Pentru prima oară, anul acesta a
fost marcată oficial Ziua Naţională de
Comemorare a Victimelor Holocaustului, Republica Moldova alăturându-se

statelor care au introdus anterior
această comemorare în calendarele lor
naţionale.
CERM, în colaborare cu Guvernul
şi beneficiind de suportul financiar al
Delegaţiei UE în Republica Moldova, al
Oficiului CE la Chişinău, a organizat o
suită de evenimente comemorative: •
spectacolul „Timpul dragostei şi al urii”,
după piesa „Ghetto” de J. Sobol, în regia
lui Iosif Şaţ, desfăşurat – simbolic – în fosta sinagogă, actualmente Teatrul „A. Cehov”; • marşul comemorativ la Chişinău;
• depuneri de coroane la Monumentul
Victimelor Fascismului, opera sculptorului
Aurel David, recent restaurată din iniţiativa şi resursele Comunităţii, ridicat pe locul
unde au fost asasinaţi evrei, romi, ruşi,
moldoveni. Au participat lideri comunitari,
oameni politici, diplomaţi, reprezentanţi ai
societăţii civile.
La 28 ianuarie a.c., în cadrul unei conferinţe de presă, membri ai Guvernului,
conducători ai Delegaţiei UE, Oficiului

CE, Misiunii OSCE, reprezentanţi ai unor
organizaţii internaţionale şi ai unor ambasade au menţionat importanţa păstrării
memoriei Holocaustului, care a marcat nu
doar soarta poporului evreu, ci şi a întregii
lumi. Au fost apreciate eforturile CERM
pentru atingerea obiectivelor comune, au
fost proiectate noi programe de acţiune.
Şefii Delegaţiei UE în Republica Moldova
şi Oficiului CE la Chişinău, Pirkka Tapiola
şi Jose Louis Herrero, au adresat mesaje
de încurajare autorităţilor moldoveneşti
în direcţia asumării de responsabilităţi
necesare creării unui climat de respect
faţă de trecut, pentru ca Holocaustul să
nu se mai repete.
Preşedintele CERM, Alexandr Bilinkis,
a reiterat importanţa acestui prim pas,
exprimându-şi, în acelaşi timp, regretul
privind slaba implicare a statului în materializarea obiectivelor introduse pe lista
recomandărilor făcute în cadrul Conferinţei Internaţionale la nivel înalt din 2015,
de la Chişinău, consacrată comemorării

cu preşedintele C.E. Dej, Mişu Rosenberg

„ Î n p a s c u l u m ea actuală,
f ă r ă a n e i g n o ra tradiţia”
Noul preşedinte al comunităţii dejene, Mişu Rosenberg, face parte din
a doua generaţie de supravieţuitori ai Holocaustului. Tatăl era dintr-un sat
din Ardeal, mama – dintr-un sat din Moldova. Iosif, tatăl lui Mişu, a rămas
orfan de tată când avea zece ani. Copilului îi plăceau înotul şi studiul
Talmudului. Dar cu ce bani să meargă mai departe la şcoală? După
patru clase primare, învaţă blănărie în atelierul unui meşter băcăuan.
Face armata la „călăreţi cu schimb”. Dictatul de la Viena, din ’40,
îl prinde-n Bucureşti. E silit să se-ntoarcă în Ardeal. Se stabileşte
la Dej, să fie laolaltă cu rudele de-acolo. În ’44, toţi evreii dejeni
sunt duşi în ghetoul din Pădurea Bungăr. Printre ei, şi Iosif cu soţia şi
cei doi fii ai lor. După câteva săptămâni, Iosif e trimis într-un lagăr de
muncă din Ungaria, apoi la Mautthausen. După terminarea războiului,
se întoarce la Dej. Află că soţia şi copiii au pierit la Auschwitz. Îşi reia
meseria. Într-una din călătoriile cu treburi
la Piatra Neamţ, o cunoaşte pe cea care
avea să-i devină a doua soţie: Marietta Lea
Pisenberg. Nunta se face la Dej, în 1955.
Soacra, rămasă singură, se mută împreună la copii. În aprilie 1956 se naşte Mişu.
După terminarea liceului, la Dej, tânărul
avea să intre la Facultatea de cibernetică
economică şi statistică, absolvită-n ’80.
Este repartizat economist la Întreprinderea
de Mecanică şi Utilaj Minier din Baia Mare.
După stagiatură, reuşeşte să obţină un
post la Circumscripţia Financiară din Dej.
În 1986 îi moare tatăl. Mama şi fiul ei se
hotărăsc – era-n ’89 – să plece-n Israel.
La doi ani după pierderea mamei, în 2008,
Mişu se reîntoarce în România. Lucrează
doi ani la Bucureşti, dar îl trage aţa acasă
şi-n 2012 ajunge la Dej.

Prima etapă de recunoaştere oficială
a Holocaustului în Republica Moldova
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AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi
de comunităţi
nãscuþi
în luna mai
n
I van
Eric Bloch
conduce de
mulţi ani o comunitate mică,
dar activă: cea
lugojeană. Nimic
nu scapă grijii
sale pentru ca
tot ce înseamnă
viaţă comunitară
să fie O.K.: asistenţa socială şi
medicală, buna întreţinere a sinagogii şi
a cimitirului evreiesc, administrarea cu
înnăscut spirit managerial a bunurilor
comunitare, educaţia iudaică, participarea la acţiunile zonale organizate
de F.C.E.R. în colaborare cu Joint-ul
şi JCC.
La mulţi ani, eminentului gospodar,
omului de cultură, gazdei ireproşabile,
având cei şapte ani de acasă!
n I osif
David, preşedintele Comunităţii Evreilor
botoşăneni, se
dovedeşte de
mulţi ani la înălţimea bogatei
tradiţii evreieşti
a locului. Nu s-a
mulţumit doar să
menţină în bune
condiţii Sinagoga Mare, una din cele mai frumoase
din ţară, cu un Aron Kodeş de mare
valoare artistică, să aibă grijă de cei
vii, să respecte memoria celor care
nu mai sunt, prin îngrijirea cimitirului,
dar a realizat lucruri noi şi interesante:
Centrul Intercomunitar. O comunitate
cu o bogată viaţă culturală. La mulţi ani
energicului, sensibilului om de omenie!
n S alic
Nachman, cel
care veghează
asupra destinului comunităţii
băimărene de
o bună bucată
de vreme, este
un om pe cât
de modest pe
atât de destoinic. Este adeptul
principiului „faptele vorbesc”. Din corespondenţele
primite la redacţie, reiese câtă ambiţie
investeşte, cu bune rezultate, în tot
ce organizează în comunitatea sa:
manifestări culturale, comemorative,
educaţionale. Se îngrijeşte ca toţi
membrii comunităţii, mai cu seamă cei
vârstnici, suferinzi, singuri să simtă că
le este aproape. La mulţi ani, inimosului
preşedinte!
a 70 de ani de la eliberarea lagărului
Auschwitz-Birkenau: elaborarea unui program educaţional de predare a istoriei Holocaustului în şcoli; crearea unui Muzeu
de istorie (inclusiv, istoria Holocaustului) şi
cultură al evreilor din Republica Moldova;
interzicerea prin lege a negării Holocaustului; restituirea proprietăţilor comunitare
confiscate de regimurile dictatoriale.
Deşi în SUA nu a fost Holocaust,
autorităţile americane alocă anual sume
considerabile pentru păstrarea memoriei
Holocaustului.
ADRIAN CIOFLÂNCĂ
(Continuare în pag. 27)
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C o m u n i tAT i
P U R I M 57 7 6
Tecuci

Satisfacţia revederii

Conform tradiţiei împământenite de
foarte mult timp la Tecuci, şi în acest
an, pe 24 martie 2016 (14 Adar 5776)
marea majoritate a membrilor comunităţii
şi-au dat întâlnire la sinagogă, pentru a
sărbători împreună, aşa cum se cuvine,
Purimul. De pe mesele pline cu cele
mai diverse preparate nu puteau lipsi
prăjiturile şi mai ales mult aşteptatele şi
tradiţionalele humăntaşen, toate pregătite
cu multă migală şi mult suflet de soţia
subsemnatului, Roza Aizic. Pe întreaga
desfăşurare a acestei frumoase întâlniri,
distracţia, buna dispoziţie şi mai ales
bucuria revederii membrilor comunităţii
au fost caracteristicile dominante, aşa
cum se cuvine la o astfel de sărbătoare.
Alături de membrii comunităţii, la petrecere au participat şi membrii simpatizanţi,

bucuroşi că au putut participa la acest
eveniment. Trebuie să remarcăm sprijinul
acordat pentru buna realizare a acestei
activităţi de către noul secretar al Comunităţii, Henry Levich Codenie, care, la masa
festivă, a stat mereu cu aparatul foto în
mână pentru a imortaliza cât mai multe
momente ale sărbătorii. De la eveniment
nu putea lipsi familia Mioara şi Iulian Tocu,
membri simpatizanţi ai comunităţii şi care
oferă sprijinul necesar ori de câte ori este
nevoie, motiv pentru care le mulţumim şi
pe această cale.
IANCU AIZIC

Bucuria
învingerii lui Haman
Bacău

Tradiţia sărbătorii de Purim s-a respectat, ca în fiecare an, în Bacău. Evreii
din acest oraş al Moldovei s-au întâlnit
la sfârşitul lunii martie, la noul sediu
al Comunităţii din strada Erou Marius
Hasan, pentru a celebra cea mai veselă
sărbătoare din calendar.
Spiritul comunităţii şi al prieteniei s-a
simţit din nou. La eveniment au participat
primarul interimar Ilie Bârzu, directorul
Casei Corpului Didactic din Bacău, Gabriel Stan, dar şi reprezentanţii minorităţilor
naţionale din municipiu: Vasile Agop,
preşedintele Uniunii Armenilor Bacău,
Florin Dura, preşedintele Partidei Romilor
Pro-Europa- Bacău, Silviu Ioan Niţă, de
la Asociaţia Italienilor, Marinel Todaşcă,
din partea Forumului Germanilor şi, bineînţeles, membri ai comunităţii evreilor din
oraş şi conducerea acesteia.
Izu Butnaru, preşedintele Comunităţii
Evreilor din Bacău, a vorbit celor prezenţi
despre importanţa sărbătorii Purim-ului,
care celebrează salvarea poporului evreu
de la o tentativă de exterminare. ”Purimul a fost serbat tradiţional în acest an,
pe 24 şi 25 martie. Data sărbătorii este
în a 14-a zi a lunii ebraice Adar, a doua
zi după victoria evreilor asupra duşmanilor din Imperiul Persan. În amintirea
vremurilor trecute, se servesc prăjituri
triunghiulare, deoarece Haman purta o
pălărie de formă triunghiulară. Acesta
şi-a pierdut viaţa în dorinţa de a-i pierde
pe evrei. Noi azi ne bucurăm de salvarea
noastră de la prima tentativă de genocid.
Pentru evrei, Purim-ul reprezintă triumful
dreptăţii împotriva dorinţei de nimicire“,
a declarat Izu Butnaru pentru redacţia
locală a ziarului “Adevărul”.
GEORGE GÎLEA

Dublă sărbătoare

Cluj

Satu
Mare

„Respectând
tradiţia”

Membrii Comunităţii Evreilor din Satu
Mare, împreună cu cei din Carei, au dat
curs invitaţiei Comunităţii din Debreţin şi
au sărbătorit împreună Purimul, pe 20
martie a.c. Evenimentul s-a desfăşurat
la sediul Comunităţii din Debreţin, unde
rabinul Ascher Ehrenfeld a prezentat istoricul şi semnificaţia religioasă a Purimului.
Predica a fost urmată de un program
artistic, organizat şi prezentat de membrii
Asociaţiei de femei. Au participat şi preşedinţii comunităţilor din România şi Ungaria
– Nicolae Decsei şi Tamas Horowitz (Din
publicaţia sătmăreană ”Friss Ujsag”).

Ploieşti
foto: Andrei Klein

Anul acesta membrii comunităţii clujene au fost răsfăţaţi cu două spectacole
de Purim. Primul, prezentat de formaţia
Mazel Tov, era programat pe 24 martie,
tocmai de Purim. Ştiut fiind că formaţia
s-a înfiinţat, cu 14 ani în urmă, de Purim,
şi că în fiecare an în luna martie klezmerii noştri îşi serbează aniversarea pe
scena Casei de Cultură a Studenţilor,
spectacolul acesta urma să fie şi unul
aniversar. Din păcate, oribilele atentate
de la Bruxelles şi ziua de doliu naţional au
amânat spectacolul formaţiei Mazel Tov,
comunitatea clujeană prăznuindu-şi Purimul în 27 martie, în sala pusă la dispoziţie
cu generozitate de Muzeul Etnografic al
Transilvaniei. Programul foarte bogat şi
divers, imaginat şi coordonat de prof. Ecaterina Halmos, dirijoarea Corului Shira
Hadasha, a cuprins atât cântece tradiţionale de Purim, cât şi piese instrumentale
clasice (interpretate la pian şi violoncel de
Bence şi Dávid Szenkovics), precum şi un
grupaj de arii din opere şi operete la care
şi-au pus în valoare talentul şi priceperea
aproape toţi membrii corului (Ita Socea,
Yael Gross, Ana-Maria Florea, Rebeca
Iancu, Hanna Vári, Nitsan Mugur Naza-

rie-Schwartzman, Andrei Verő, Emanuel
Pusztai). Spectacolul a avut ca invitaţi
solişti ai Operei Naţionale din Cluj (Diana
Ionescu şi Filip Ioan Sandu). Publicul a
fost servit, potrivit obiceiului de Purim,
cu prăjituri evreieşti: humântaş şi kindli.
În 6 aprilie, pe scena Casei de Cultură a Studenţilor, formaţia klezmer Mazel
Tov (dirijor şi vioară prof. Vasile Socea,
solistă Sulamita Socea, acordeon Dorel
Rohianu, clarinet Albert Balázs, saxofon
Radu Mureşan, contrabas Cristian Goia,
percuţie Antonela Filip) şi-a surprins
şi încântat spectatorii cu un program
inedit, sub genericul Purim Sameah !
Purim Spiel-ul muzical a fost urmat de o
suită de cântece şi melodii idiş comice
şi romantice, interpretate în premieră de
formaţia Mazel Tov (solişti Sulamita Socea şi Andrei Verő) şi ilustrate cu tablouri
vesele (figuranţi Valeria Verő şi micuţa
Maia Moskovici) şi dansuri, interpretate
de elevii Liceului de Coregrafie „Octavian
Stroia” din Cluj, pregătite de profesoarele
Loredana Crăciun, Carmen Chiorean şi
Luminiţa Toader. Prezentatoare – Andreea Leonid.
ANDREA GHIŢĂ

Spectacol de Purim la Tulcea

Tulcea

O semificaţie istorică

Sărbătoarea de Purim 5776 a fost
organizată în incinta Templului Israelit din
Tulcea, în ziua de 24 martie, împreună
cu invitaţii de la Comunitatea Evreilor din
Constanţa.
A fost prezentată semnificaţia istorică
a sărbătorii şi evreii din Constanţa şi Tulcea au citit capitolele din Meghilat Ester.

Braşov

A urmat o masă de prânz la restaurantul “Delta”. Întâlnirea dintre membrii
celor două comunităţi a creat legături de
prietenie şi respect. Dorim să continuăm
realizarea, în comun, de noi evenimente.
Ing. FAIMBLAT SOLOMON
Preşedinte C.E. Tulcea

Au participat toate generaţiile

Pe 23 martie a.c., membrii Comunităţii
Evreilor de la Braşov au sărbătorit Purimul aşa cum se cuvine, cu multă veselie.
Sinagoga Beit Israel a fost plină de enoriaşi, de la cei mai mici până la vârsta a
patra, în dorinţa de a asista atât la partea
religioasă cât şi la spectacolul organizat
cu acest prilej, la care au participat toate
generaţiile. După citirea de către oficiantul
de cult Rudy Katz a ”Meghilat Ester”, şi
prezentarea mesajului, a semnificaţiei
Purimului de către preşedintele Comunităţii, Valer Plugaru şi preşedintele de

onoare,Tiberiu Roth, a urmat un frumos
program muzical şi artistic. Corurile de
copii şi adulţi au interpretat cântecele de
Purim iar copiii, îmbrăcaţi în costume speciale, au fost ”artiştii” serii. De menţionat
soliştii Maya Ciosa, Cristina Plugaru (şi
dirijoare a corului de copii), Jakab Marton şi Răzvan Mureşan. Aplauzele nu au
contenit. Sărbătoarea nu s-a putut încheia
fără a se servi câteva feluri tradiţionale.
(După corespondenţa video
transmisă de TIBERIU ROTH)

În spirit iudaic

O comunitate mică respectându-şi,
fără ostentaţie, tradiţiile este şi cea din
Ploieşti, unde 40 de persoane au serbat
Purim 5776, Meghilat Ester fiind citită de
oficianţii de cult A. Simion şi Max Kurtzberg. Totul a fost ca-ntr-o familie. Şi care
este azi rolul comunităţilor, majoritatea –
mici, decât să fie o a doua familie pentru
oameni?!

Zalău

La lumina Havdalei

Dan Has, preşedintele Comunităţii
Evreilor din Sălaj, a oficiat, în seara zilei
de 19 martie a.c., în localitatea Crasna,
în prezenţa membrilor comunităţii, ritualul
de Havdala. La lumina lumânărilor s-au
făcut binecuvântările la vin, pentru a sfinţi
săptămâna şi munca sfântă care se va
face de-a lungul ei, apoi la mirodenii. S-a
făcut şi binecuvântarea pentru lumina
de Havdala, lumânarea cu acest prilej
trebuind să aibă mai multe fitiluri, pentru
a produce o flacără puternică. Cea de-a
patra binecuvântare este cea a separării,
care desparte ceea ce este sfânt de ceea
ce este obişnuit şi ziua a şaptea de celelalte şase zile de muncă. La ceremonie
au fost prezente 50 de persoane, precum
şi Emeric Pop, primarul comunei Crasna.
La 24 martie a.c., Comunitatea Evreilor din Zalău a sărbătorit Purimul la sinagoga din Şimleu Silvaniei. Au împărtăşit
bucuria sărbătorii de Purim un număr de
30 de persoane, membri ai comunităţii
evreilor din Sălaj. Dan Has, preşedintele
Comunităţii, a citit Cartea Esterei (Meghilat Ester). După încheierea rugăciunilor,
programul a continuat cu cântece de
bucurie. S-au servit bucatele tradiţionale
şi membrii din comunitate au participat la
petrecerea tradiţională.
(Corespondenţă din Zalău)

Craiova

Citind din Cartea
Esterei
Prof. univ. dr.

(Urmare din pag. 3)

Corneliu Sabetay
a explicat care sunt semnificaţiile acestei
sărbători, considerată una a bucuriei şi
a veseliei. „În marile oraşe şi în şcoli se
organizează carnavaluri, unde copiii şi
adulţii poartă măşti caraghioase, nu nişte
măşti care să sperie. Cu această ocazie,
ţinând cont că se celebrează şi venirea
primăverii, pe masă se pun fructe – smochine şi citrice – şi prăjiturele speciale”,
a spus preşedintele Comunităţii Evreilor
din Craiova.
Ştefan Ardeleanu, unul dintre cei mai
vechi membri ai comunităţii evreieşti, a
rostit apoi binecuvântările de dinaintea
Cărţii Esterei, într-o atmosferă de rugăciune. Din mărturisirile unora dintre
membri, în perioada interbelică, atunci
când şi comunitatea evreiască din Craiova era mult mai numeroasă, în seara
de Purim se organiza un mare carnaval
cu măşti la care participau tinere fete şi
ofiţeri, care dansau veselindu-se pentru
această sărbătoare.
(M.O. – Din Cuvântul libertăţii 25.03.2016)
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Evenimentul internaţional
„Sinagoga
C A S Mare
Ă DdinEIaşi,
S Cconstruită
HISĂ LA SINAGOGA MARE DIN IAŞI”

între anii 1657-1671, este cel mai vechi
edificiu de cult mozaic de pe teritoriul României, care a fost nominalizat pe 2014
Watch List de către World Monuments
Fund (WMF), ca monument de valoare
aflat în pericol. În cadrul acestui program
de doi ani, WMF a monitorizat activitatea
de conservare a monumentului, şi a coordonat implicarea publicului în acţiunea de
salvare şi prezervare a sinagogii. Lucrările de conservare a edificiului, întreprinse
de către Ministerul Culturii, prin Institutul
Naţional al Patrimoniului, se află acum în
fază de finalizare.
Sinagoga are elemente unice în
România şi în lume. Sala principală a
sinagogii este dominată de Aron Kodesh,
un ansamblu datând din anul 1864.
Această deosebită lucrare de artă, din
lemn sculptat pictat şi aurit, de o valoare
istorică şi artistică incomensurabilă, a
fost în pericol de pieire din cauza infiltrării
apei şi atacului masiv de cari, ciuperci,
mucegai, dar a fost salvat prin intervenţia
de urgentă, iniţiată de F.C.E.R. cu sprijinul
World Monuments Fund, printr-un grant în
valoare de 70.000 de dolari. In continuare,
restaurarea Aron Kodesh-ului va fi realizată de F.C.E.R. cu fonduri proprii, cu o
contribuţie din partea Comunităţii Evreilor
din Iaşi şi cu o donaţie generoasă de la
World Monuments Fund.
WMF a iniţiat şi sponsorizat în 12
iunie 2014 prima ediţie a evenimentului
internaţional “Casă deschisă la Sinagoga
Mare din Iaşi”. Cea de-a doua ediţie a avut
loc duminică, 3 aprilie 2016, sub auspiciile WMF, organizat de către F.C.E.R.,
cu aportul Comunităţii Evreilor din Iaşi.
În deschiderea manifestării din acest
an, arh. Lucia Apostol, director adjunct
C.A.P.I. Bucureşti, moderator al evenimentului, a urat bun-venit participanţilor
şi a propus păstrarea unui moment de
reculegere în memoria inginerului Ionel
Gosav, şef de proiect de specialitate în
cadrul activităţii de restaurare a Sinagogii.
Preşedintele Comunităţii ieşene, ing.
Abraham Ghiltman, a făcut o succintă
prezentare a stadiului actual al lucrărilor
de restaurare a Sinagogii şi a punctat etapele rămase până la finalizarea lucrărilor.
Consilierul prezidenţial prof. univ. dr.
Sergiu Nistor, care a luat parte şi la evenimentul din iunie 2014, ca preşedinte al
ICOMOS România (International Council
on Monuments and Sites), şi-a exprimat
crezul sincer în necesitatea protejării
patrimoniului cultural evreiesc.
Victor Opaschi, şeful Secretariatului
de Stat pentru Culte, a subliniat în cuvântul său: „Evreii din România au fost
un ferment cultural activ şi un vehicol
al modernizării pe aceste plaiuri. Istoria
evreilor este strâns şi indestructibil legată

de istoria Europei. Păstrarea memoriei
acestei vechi comunităţi are ca primă
urgenţă repunerea în valoare a patrimoniului ei cultural şi spiritual”.
Vorbind despre procesul de asumare
şi protejare a memoriei trecutului şi aderând la el, prefectul judeţului Iaşi, Marian
Grigoraş, a declarat: „Vreau să fiu şi eu
un prieten al memoriei!”
Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.,
deputat, exprimându-şi deschiderea totală spre dialog şi colaborare, a menţionat
libertatea de care se bucură toate cultele
religioase din România şi relaţiile de prietenie statornicite între ele. Considerând
sinagogile „ca adevărate peceţi ale istoriei
evreieşti, dar şi româneşti, totodată”, vorbitorul a subliniat importanţa restaurării
lor. Refacerea patrimoniului cultural şi
spiritual evreiesc a fost şi este o sarcină prioritară, urmărită şi îndeplinită de
F.C.E.R. cu consecvenţă.
În continuare a fost vernisată expoziţia
itinerantă „Sinagogi din România. Patrimoniu şi responsabilitate comună”, realizată de F.C.E.R. în colaborare cu ICOMOS România. Expoziţia va fi găzduita
temporar la Palatul Cotroceni, începând
din 17 mai 2017. Arh. Irina Iamandescu,
secretar general al ICOMOS, a arătat
că programul naţional de restaurare a
vizat întotdeauna patrimoniul iudaic, un
patrimoniu foarte vechi şi foarte important
pentru cultura noastră. Referindu-se la
cercetarea amănunţită şi alegerea metodei de relevare prin scanare laser 3D,
vorbitoarea a menţionat că ICOMOS va
sprijini mereu astfel de proiecte. Din punctul de vedere al arhitectei Lucia Apostol,
expoziţia “Sinagogi din România. Patrimoniu şi responsabilitate comună” pune
în evidenţă implicarea majoră a F.C.E.R.
în proiecte de restaurare a patrimoniului
iudaic şi, de asemenea, demonstrează

Sâmbătă, 19 martie, revista Art Out
a organizat a treia ediţie a Galei Art Out
– un eveniment dedicat artei, industriilor
creative şi tuturor iubitorilor de frumos –
găzduit de Aula Magna a Universităţii din
Bucureşti. În deschiderea evenimentului
prezentat de actriţa Diana Roman, a luat
cuvântul ambasadorul Malaysiei în România, E.S. MalaDato’ Nik Mustafa Kamal
bin Nik Ahmad, care a adresat un cuvânt
de bun-venit, vorbind despre experienţa
sa în ţara noastră, dar şi despre oportunităţile turistice pe care le au cetăţenii
români care vizitează Malaysia. Adrian
Silvian Ionescu, directorul Institutului

de Istoria Artei din Capitală, a susţinut o
prezentare comparativă despre destinul
a doi importanţi graficieni şi fotografi de
artă ai secolului al XIX-lea, cvasi-contemporani – George Catlin şi Carol Popp de
Szathmári. Momente comice inedite au
fost interpretate de actorii Teatrului Evreiesc de Stat – Rudy Rosenfeld, Cornel
Ciupercescu, Arabela Neazi, Veaceslav
Grosu, Dorina Păunescu, Tudor Istodor,
Geni Brenda, Neculai Predica şi Viorica
Banta – care au prezentat pastile umoristice reunite sub titlul “De la Caragiale la
Şalom Alechem”.
Art Out este o revistă de artă, arhitectură, patrimoniu şi restaurare. Fondată
în ianuarie 2011, revista a evoluat prin
colaborări cu specialişti din ţară şi din
străinătate, devenind una dintre publicaţiile de primă importanţă la nivel naţional. În
februarie 2016, Art Out a împlinit cinci ani
de activitate, definindu-se ca un promotor
al artei şi culturii româneşti şi un organizator de evenimente cultural-artistice
interesante.
DAN DRUŢĂ

Ed i ţ i a a t r e i a a Galei Ar t Out

administrarea judicioasă a fondurilor
alocate pentru astfel de proiecte.
Restauratorii Pia şi Mihai Stinghe,
selectaţi în urma analizării a cinci oferte
de restaurare, au prezentat “in vivo” intervenţia de salvare a Aron Kodesh-ului.
Coordonatoarea Programului Jewish
Heritage al WMF, Stephanie Ortiz, oaspete de onoare al evenimentului, a anunţat
cea de-a doua donaţie, în valoare de cca
76.000 de dolari, oferită de WMF pentru
continuarea şi finalizarea restaurării ansamblului Aron Kodesh.
Ca semn de recunoştinţă pentru implicarea în colectarea de fonduri pentru
restaurarea acestui valoros obiectiv
arhitectural şi de cult, preşedintele Aurel
Vainer i-a decernat doamnei Stephanie
Ortiz Medalia de Onoare “Prieten al Comunităţii Evreieşti”.
Aceeaşi Medalie de Onoare i-a fost
decernată şi prof.-ului univ. dr. arh. Sergiu
Nistor, pentru prietenia şi sprijinul permanent acordat F.C.E.R.
Preşedintele Comunităţii ieşene, ing.
Abraham Ghiltman, a mulţumit tuturor celor implicaţi în organizarea evenimentului
internaţional “Casă deschisă la Sinagoga Mare din Iaşi”şi a conferit Diploma
de Membru de Onoare al Comunităţii
Evreilor din Iaşi consilierului prezidenţial
Sergiu Nistor, secretarului de stat Victor
Opaschi şi directorului adjunct C.A.P.I.,
Lucia Apostol, pentru deosebitul sprijin
acordat în prezervarea valorosului patrimoniu architectural.
Manifestarea de la Iaşi s-a încheiat
cu un concert susţinut de formaţia de
muzică klezmer “NIGUN” a Comunităţii
Evreilor din Iaşi, condusă de profesorul
Romeo Luchian.Talentaţii solişti jurist
Albert Lozneanu şi prof. Tatiana Luchian, împreună cu acompaniatorii lor, au
încântat publicul prin repertoriul ales şi
prin vocile lor deosebite, iar îndrăgitele
melodii evreieşti, româneşti şi ruseşti au
electrizat atmosfera readucând în sufletul
tuturor Iaşiul evreiesc de altădată.
MARTHA EŞANU
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Versuri
de Ziua Poeziei

Ziua Mondială a Poeziei i-a adus
în acelaşi loc pe membrii Cenaclului
literar al Comunităţii Evreilor Bucureşti,
condus de profesorul Zigu Tauberg,
dar şi pe câţiva pasionaţi de literatură,
apropiaţi ai comunităţii.
Evenimentul, care a avut loc la JCC
Bucureşti, în Blue Lagoon, a fost un
adevărat omagiu adus poeziei de ieri şi
de azi, dar şi celor care au făcut parte
din cenaclu de-a lungul timpului, dar
astăzi nu mai sunt printre noi.
Întâlnirea a început cu trista veste
a dispariţiei academicianului Solomon
Marcus, pentru care s-a păstrat un
moment de reculegere. Zigu Tauberg a
vorbit apoi despre imensa personalitate
a matematicianului, inclusiv despre
preocupările sale în domeniul lingvisticii
şi al poeticii matematice.
În debutul întâlnirii s-a citit definiţia
dată poeziei de către Arnold Leiweber,
cu titlul Credo, din care cităm şi noi aici.
Credo
Motto
Poezia este cerul albastru
al literaturii
Este canavaua brodată în cuvinte
Univers de sentimente şi iubiri
Pentru inimi, pentru suflet,
pentru minte!
Poezia este canavaua pe care se
brodează stări şi fapte, vise şi sentimente, dar şi frumuseţile naturii.
Canavaua este purtătoarea de iluzii,
speranţe sau împliniri – este purtătoarea de dragoste şi deziluzii.
Ea înnobilează, prin cânt şi conţinut,
valorile umane, dragostea de patrie.
Poezia păstrează peste veacuri atmosfera timpurilor trecute, dar şi cea a
prezentului, redând bucurii şi emoţii, cu
o sensibilitate artistică fără egal.
Regăsim poezia ca o primă verigă
în educarea copilului şi ca modelator
al adolescenţei.
Cei maturi îşi poartă în suflet elixirul
ei.
Purtătoare de dragoste, sentimente
şi frumuseţi, poezia este creaţia ce
poate modela caractere şi simţăminte.
Cine alta decât poezia poate să
înfrăţească sufletele sensibile ale
oamenilor şi să descreţească frunţile
întunecate?
Canavaua poeziei este o arhivă ce
păstrează peste timpuri creaţia acelor
firi sensibile, dotate cu dragoste de
oameni, natură şi patrie.
Fiind nemuritoare, poezia a dat
eternităţi în cultura română, creaţii de
cântec şi bucurii.
Nemurirea ei este chezăşia perenităţii umane dar şi temelie a vieţii
culturale.
Poezia va fi veşnic ”cerul albastru
al literaturii, o canava presărată cu
frumuseţi!”
GEORGE GÎLEA

CIR Cristian, apreciat
de cei care îi trec pragul

Un grup de elevi şi profesori ai Şcolii Lauder-Reut au participat la tabăra organizată
la Centrul de instruire şi recreere Cristian, în
perioada 1-2 aprilie 2016.
Sub semnătura prof. Virgilius Teodorescu, la Oficiul CIR din cadrul F.C.E.R. şi la
conducerea Federaţiei a sosit o scrisoare
de mulţumire în care se arată: „Noile condiţii
de confort au fost foarte apreciate de toţi
participanţii. Serviciile de masă şi cazare
sunt impecabile, de asemenea amenajările
excelente pentru relaxare şi petrecerea timpului liber. Mulţumim pentru toate facilităţile
oferite, pentru promptitudinea şi amabilitatea
d-nei administrator Mihaela Bîcleşanu şi a
întregului personal al Centrului CIR Cristian.
Vom reveni cu plăcere de fiecare dată”.
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„Mă bucur când întâlnesc oameni mulţumiţi
c-au ales să se mute la Cămin”

„Îmi dădeam doctoratul în sociologie
şi-mi doream o slujbă-n care să-mi dau
măsura a ceea ce credeam că pot face”,
istoriseşte Nicoleta Oprea, directoarea
Căminului Rosen. „Era-n 2007. Am
accesat un site de job-uri şi-am găsit
anunţul: DASM – F.C.E.R. caută director
de cămin pentru vârstnici. Dar directorul
DASM, Attila Gulyas, şi directorul Joint
pentru România, Israel Sabag, amândoi
cu impact puternic în evoluţia mea profesională, au considerat că-s mai potrivită
în munca de coordonator de programe
pentru asistenţă socială în provincie. A
urmat un şir de acumulări, fără de care,
poate, n-aş şti să fac faţă în acelaşi fel
multora din situaţiile cu care mă confrunt
de cele aproape trei luni de când am fost
numită director la acest cămin”.
– În ce sens?
– Am lucrat cu toate comunităţile din
ţară, am învăţat din experienţa fiecăruia
dintre preşedinţii de comunitate. Unii
dintre cei pe care i-am îndrăgit, nu mai
sunt printre noi: Pincu Kaiserman (Iaşi)
Iosif Farkaş (Dej). Nu le uit ospitalitatea,
sfătoşenia, tactul. M-am bucurat când la
conducerea comunităţii ieşene a venit
Abraham Ghiltman, foarte activ, cald,
omenos. Am avut ce învăţa de la Felix
Koppelmann (Oradea); alt stil, riguros;
a condus o întreprindere, ştie să adune
oamenii lângă el. De fapt, am învăţat de la
toţi cei pe care i-am cunoscut în comunităţi, m-am familiarizat cu regulile de funcţionare ale DASM; am participat la selecţia
majorităţii asistenţilor sociali din provincie.
Având contacte cu oameni din Federaţie,
în special, cu cei de la Resurse Umane
şi Oficiul Juridic, ştiu cui să mă adresez
când e necesar. Am deprins elemente de
religie iudaică; nu doar sărbători evreieşti,
alimentaţie rituală, dar şi cerinţe religioase
legate de diferite împrejurări de viaţă.
– Optaţi să fiţi continuatoare sau reformatoare în raport cu fostele conduceri?
– Nu cred că pot fi continuatoare, fiindcă, odată cu intrarea României în UE,
s-a schimbat mult legislaţia. Doresc să
profesionalizez mai mult personalul, să
cresc numărul celor care oferă îngrijire
directă beneficiarilor: îngrijitoare, infirmiere. E foarte greu să porneşti la drum
cu o echipă care are preconcepţii. Odată
cu mărirea salariilor în domeniul sanitar,
o serie de oameni au plecat. E adevă-

Interviu cu Nicoleta Oprea,
directoarea Căminului
pentru vârstnici „Amalia
şi Şef-Rabin dr. Moses Rosen”
rat că funcţionăm cu personal la limită,
dar eu privesc înspre aspectul pozitiv
al situaţiei. Locurile vacante îmi permit
angajarea unor asistenţi sociali care să
nu gândească „merge şi-aşa cum e”. E
mai uşor să lucrezi cu oameni cu care-o
iei de la zero, decât cu alţii care persistă
într-un conservatorism rigid.
– Cât aţi reuşit?
– E prematur să apreciez. Nu mi-a
fost uşor să depăşesc anumite reticenţe
ale personalului, pentru că am venit cu
reguli noi care, cred, pot ajuta la mai buna
îngrijire a rezidenţilor căminului.
– De pildă?
– Înţeleg nevoia unei pauze, pentru că
munca în cămin e foarte solicitantă, dar,
dacă intră-n pauză, în acelaşi timp, două
persoane din acelaşi sector de activitate,
se produc disfuncţii în asigurarea îngrijirii
permanente a rezidenţilor, mai ales a
celor cu suferinţe cronice, plus coeficientul de imprevizibil, de care trebuie să
ţinem seama. Şi atunci am introdus un
nou sistem: pauză concomitentă pentru
două persoane, dar din sectoare diferite.
Dificultăţi generează şi standardele de calitate emise de Ministerul Muncii; nu atât
de drastice, cât excesiv de birocratice.
Nu-s doi reprezentanţi ministeriali care să
vină în control şi să ceară acelaşi lucru.
– Şi reticenţele rezidenţilor?
– Respect stilul de viaţă al fiecăruia,
dar am la îndemână diverse modalităţi
de a mă apropia cu discreţie de ei. Prin
rapoartele de gardă, care se fac cu specialiştii; vizitele personale în camere, de

la parter la etajul doi, şi-n sălile de terapie
de la subsol; participarea la discuţiile de la
club, unde rezidenţii sunt atraşi în diverse
activităţi care să le suscite interesul.
– Credeţi c-ar fi de ajutor programe
personalizate?
– Asemenea programe ar creşte extraordinar de mult costurile. Or, în condiţiile
financiare actuale, majoritatea serviciilor
n-au cum să fie altfel decât standard.
*
Totuşi, o formulă intermediară există.
Am prilejul să vizitez Clubul de creaţie
şi ergoterapie. Andra Dicu, psiholog clinician, mă conduce la o repetiţie a noii
piese de teatru, în care actori sunt chiar
unii rezidenţi. Tema: „casa în care m-am
născut, casele-n care am locuit”. Discuţiile sunt conduse de regizorul David
Schwartz. „Actorii” nu sunt debutanţi. Au
mai oferit spectacole la cămin, JCC şi
TES. Succesul nu i-a ocolit.
*
– Viaţa în cămin, între „imagine” şi
realitate?, revin în biroul interlocutoarei.
– „Imaginea” nu poate fi schimbată de
noi. Cine vrea să cunoască realitatea, să
vină s-o vadă.
– Legături cu voluntarii?
– Nu doar că particip la activităţile
de-acum cunoscute ale voluntarilor de
la JCC, CEB, BBR, dar încerc să atrag
voluntari din afara comunităţii, cu experienţă socială, cu experienţă psihologică:
studenţi, psihologi terapeuţi. Încercăm să
reedităm colaborarea cu Asociaţia Don
Orione şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială pentru Protecţia Copiilor. Vârstnicilor le face plăcere să vadă spectacole
în care joacă copii instituţionalizaţi. Avem
în vedere parteneriate cu Facultatea de
asistenţă socială şi sociologie a Universităţii Bucureşti, Asociaţia Fluens, specializată în crearea de „ancore”, respectiv,
depistarea şi fixarea unor elemente din
trecutul pacienţilor suferinzi de Alzheimer,
importante pentru stabilizarea prezentului.
– Ce vă stimulează?
– Când întâlnesc în cămin asistaţi
cunoscuţi din activitatea anterioară de
coordonator pentru asistenţă socială în
comunităţile din ţară, pe care i-am consiliat să se interneze, şi acum sunt mulţumiţi
că m-au ascultat.
IULIA DELEANU

D i n dec i z i i l e r e u niunii Comitetului Director
şi recreere de la Cristian şi Borsec. Vor
a l F. C . E . R . d i n 2 8 . 0 3 . 2 0 1 6
fi alocate fonduri pentru îmbunătăţirea
Probleme organizatorice

turile de muncă dintre F.C.E.R. şi angajaţi, urmărind ca procesul să continue.

Consiliul de conducere al F.C.E.R. a
decis convocarea pe internet a unei noi
reuniuni a acestui organism pentru ca
membrii săi să îşi exprime opinia legată
de o serie de documente ce vor fi supuse
ulterior Adunării Generale din 28 aprilie
a.c. şi anume: programul-calendar de
pregătire, organizare şi derulare a Congresului al III-lea al F.C.E.R., componenţa
Comisiei de redactare a Raportului de
activitate iulie 2010-iulie 2016 şi propunerea privind Regulamentul de organizare
şi desfăşurare a Congresului.
A fost efectuată o analiză a activităţii
Oficiului de protecţie şi pază al F.C.E.R.
şi s-au făcut o serie de recomandări legate de o mai bună organizare a acestui
serviciu, inclusiv asigurarea unor fonduri
din surse locale prin implicarea comunităţilor şi organelor locale. Se vor prezenta
propuneri de măsuri pentru asigurarea
pazei şi protecţiei patrimoniului F.C.E.R.
şi continuarea verificărilor în teritorii. La
Adunarea Generală din aprilie va fi prezentată o informare.
S-a solicitat CAPI reevaluarea patrimoniului imobiliar al F.C.E.R. în vederea
impozitării pe 2016.
A fost analizat stadiul aplicării reglementărilor juridice recente privind rapor-

Viaþa de cult
S-au cerut propuneri cu privire la
sărbătorirea Pesah-ului şi au fost făcute
aprecieri elogioase privind organizarea
sărbătorii de Purim în Bucureşti şi în ţară.
Deoarece lucrările de restaurare au
fost terminate, se va organiza reinaugurarea solemnă a sinagogii din Câmpina.
F.C.E.R. a solicitat Cancelariei Rabinice să încurajeze şi să mediatizeze
procedura de obţinere a gyur-ului. Rezultatul va fi prezentat la ultimul Consiliu de
Conducere de dinaintea celui de-al III-lea
Congres al F.C.E.R. De asemenea, s-a
propus organizarea unui sondaj în comunităţi cu privire la preferinţa membrilor comunităţilor evreieşti din România faţă de
una din formele de cult mozaic existente
(ortodox, conservativ, reconstrucţionist,
reformat).
F.C.E.R. va sprijini plecarea în Israel a
celor doi câştigători ai concursului Hidon
HaTanah – Călin Mihai Clopoţel şi Esther
Csatari Malek.

Decizii legate de CIR
Comitetul Director a luat o serie de
decizii cu privire la centrele de instruire

condiţiilor în cele două case de odihnă,
în două etape. De asemenea, au fost
stabilite noile contribuţii la cele trei centre CIR - Cristian, Eforie nord şi Borsec.
S-a solicitat respectarea cât mai atentă
a caşrutului în cele trei CIR-uri.

Activitãþi culturale
S-a aprobat participarea F.C.E.R. la
evenimentul ”La pas prin Grădina Publică” de la Galaţi, pe 2 mai, cu formaţia
de klezmeri.
S-a discutat organizarea evenimentului ”50 de ani de la moartea pictorului
Victor Brauner”, care va avea loc pe 15
iunie a.c. la Piatra Neamţ şi s-a solicitat
şefului Oficiului Cultură, Artă, Ştiinţă, Robert Schorr, să propună bugetul necesar
evenimentului.
F.C.E.R. a acceptat solicitarea Muzeului Memorial al Holocaustului de la
Washington de a se dona o piatră tombală provenită de la Odessa, care se află
în Cimitirul Giurgiului din Bucureşti, şi,
eventual, de la Cimitirul Ciurchi.
Ing.Felix Koppelmann, preşedintele
C.E. Oradea, va solicita Muzeului de la
Washington restituirea registrului deportărilor din Oradea, care ar putea ajuta la
obţinerea despăgubirilor pentru supravieţuitorii deportaţi sau pentru urmaşii lor.

Iniţiativă ungară
pentru renovarea
Templului
Memorial
al Deportaţilor
din Cluj

În septembrie 2012 evreii clujeni marcau dublul jubileu al templului neolog:
125 de ani de la târnosire şi 65 de ani de
la reconstrucţie. Lăcaşul de cult fusese
distrus în vara lui 1944, curând după
deportarea la Auschwitz a celor peste
16.000 de evrei clujeni. Lăcaşul, renovat
în 1947 – prin efortul comunităţii clujene,
drastic împuţinată şi slăbită material după
Holocaust, şi din donaţiile generoase ale
comunităţilor din Vechiul Regat – a primit
numele de Templul Memorial al Deportaţilor. Supravieţuitorii lagărelor naziste
plănuiau înfiinţarea unui centru cultural
comunitar în proximitatea templului.

foto: Andrei Klein

După 65 de ani se contura posibilitatea înfiinţării unui centru cultural şi comunitar, care urma să înglobeze templul
şi clădirile din preajma lui. Din păcate,
clădirea templului, nerenovată din 1947,
este foarte degradată. Igrasia se ridică
la doi metri, faţada are tendinţa de a se
deplasa, turnurile prezintă crăpături accentuate şi acoperişul este în pericol de
a se prăbuşi.
Între timp au fost elaborate şi proiectele pentru extinderea funcţiilor sinagogii
(un spaţiu muzeal şi un ascensor extern)
şi amenajarea centrului cultural-comunitar în clădirile din vecinătate, dar fondurile
necesare se ridică la circa două milioane
de euro. Dr. Robert Schwartz, preşedintele Comunităţii, a făcut diligenţe în diferite părţi pentru obţinerea finanţării. E.S.
Lajos Mile, consulul general al Ungariei
la Cluj , luând drept exemplu cooperarea
ungaro-sârbă pentru renovarea sinagogii
din Subotiţa, s-a adresat cu această sugestie guvernului Ungariei. Primul ecou
pozitiv a venit anul trecut, cu prilejul
vizitei unei delegaţii multiconfesionale
din Ungaria la manifestările prilejuite de
Cluj - Capitală Europeană a Tineretului.
Atunci, la comemorarea Holocaustului
din România, secretarul de stat Csaba
Latorczai a declarat public că propune o
cooperare interguvernamentală ungaroromână pentru renovarea Templului Memorial al Deportaţilor din Cluj. În martie
2016, la festivitatea de la Berlin, prilejuită
de predarea preşedinţiei IHRA, Ungaria – prin glasul ambasadorului Csaba
Somogyi – a reiterat propunerea de a se
renova Templul Memorial al Deportaţilor
Cluj într-un efort comun cu Guvernul
României. Într-un interviu recent, acordat
emisiunii „Shalom” de la TVR Cluj, Lajos
Mile şi-a exprimat convingerea că partea
română va răspunde pozitiv şi că vor începe lucrările cât de curând, astfel încât
această clădire-monument a Clujului
să-şi recapete frumuseţea de odinioară.
ANDREA GHIŢĂ
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„Memoria unui om de ştiinţă se perpetuează
prin evenimente ştiinţifice”
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Progrese
în diagnosticarea
maladiei
Alzheimer

O echipă mixtă de cercetători din
cadrul Universităţii din Tel Aviv, de la
Centrul Medical Rambam şi Universitatea Harvard au identificat un marker de
sânge care s-ar putea transforma într-un
test rapid pentru diagnosticarea maladiei
Alzheimer. „Sperăm ca în viitor să fie
posibil să folosim descoperirea noastră
pentru a dezvolta un test de sânge care
să diagnosticheze această afecţiune încă
din stare incipientă”, a declarat prof. Illana
Gozes de la Universitatea din Tel Aviv,
conform Jerusalem Post. În prezent, diagnosticarea Alzheimerului se realizează
prin intermediul unei proceduri medicale
complexe pe baza studierii abilităţilor
cognitive şi funcţionale ale memoriei sau
cu ajutorul imagisticii cerebrale.
Prezenţa unei anumite cantităţi de
marker biologic în sânge este caracteristică pacienţilor cu demenţă. Această
cercetare s-a axat pe o proteină numită
ADNP, care a fost descoperită de-a
lungul cercetărilor efectuate timp de 15
ani de profesorul israelian. Cele două
experimente realizate, cu persoane în
vârstă, dar sănătoase, au arătat că nivelul
de proteină de tip ADNP din sânge este
direct proporţional cu performanţa abilităţilor lor cognitive. Nu există nicio îndoială
că prezenţa acestei proteine este un marker biologic clar al bolii Alzheimer, care
ar putea servi ca bază pentru un simplu
test de sânge în vederea diagnosticului.
În acet sens, prof. Gozes a afirmat că
echipa medicală îşi propune să extindă
aceste experimente asupra mai multor
subiecţi, pentru a confirma veridicitatea
teoriilor emise.

Simpozionul Academician Nicolae Cajal, Bucureşti,
17- 19 martie, 2016

Dincolo de ctitoriile culturale, ştiinţifice, sociale, există un spirit cajalian. A
fost esenţa discursurilor de deschidere
a Simpozionului Academician Nicolae
Cajal, ediţia 2016. Opera savantului,
cunoscută pe plan naţional şi internaţional, este continuată de elevi. Dovadă,
prezenţa a numeroşi cercetători din ţară şi
străinătate susţinându-şi comunicările în

Soluţii în tratarea fobiilor

Dezvoltarea unei fobii poate fi la fel
de supărătoare ca orice altă afecţiune
comună, motiv pentru care cercetătorii
israelieni de la Universitatea Ben-Gurion
din Negev au iniţiat un studiu pornind
de la arahnofobie. Oamenii de ştiinţă
au descoperit că în cazul arahnofobilor,
teama de păianjeni îi determină probabil
să supraestimeze dimensiunea acestor
insecte. Specialiştii din Israel consideră
că înţelegerea cu exactitate a cauzei
acestei fobii poate fi cheia găsirii unei
soluţii pentru tratarea ei. Pe parcursul
a două experimente, cercetătorii de la
Universitatea Ben-Gurion, din Negev,
au arătat că în timp ce multor oameni le
displac păianjenii, doar cei care prezintă
o astfel de fobie îi percep ca având o
dimensiune mai mare şi astfel îşi induc

o stare de teamă. Potrivit conducătorului
acestui studiu, dr. Tali Leibovich, de la
Centrul Zlotowski pentru Stiinţe Neurologice, emoţia poate interfera cu propria
percepţie despre dimensiunea insectei.
şi demonstrează că fiecare dintre noi
percepe lumea într-un mod unic şi diferit.
Cercetatorii opinează că abilitatea
unei persoane de a determina mărimea
unui animal se bazează, în parte, pe
starea psihologică determinată de modul
cum se raportează la el, dacă îi place
sau îi displace. Cu toate acestea, studiul
ridică mai multe întrebări şi anume dacă
frica generează această supraestimare a
mărimii sau supraestimarea mărimii este
cauzată chiar de frică. Răspunsul este
foarte important, deoarece el ar putea
oferi o perspectivă în tratarea fobiei.

Aeroporturile şi avioanele vor deveni
în curând mai sigure datorită unei colaborări între Universitatea din Tel Aviv
şi Asociaţia Internaţională de Transport
Aerian (IATA). Primul astfel de contract
de colaborare a fost semnat în 2015 şi
stabileşte inaugurarea unui centru comun de inovaţie în domeniul aviaţiei cu
baza în cadrul Centrului Blavatnik pentru
Cercetare Robotică Interdisciplinară,
parte a Universităţii din Tel Aviv. IATA şi
Universitatea din Tel Aviv vor promova
cercetarea şi dezvoltarea în domenii
precum analiza de date, securitatea
cibernetică, autentificarea în scopuri
de securitate, precum şi controale de
siguranţă şi de securitate relevante
pentru domeniul zborului internaţional.
Isaac Ben-Israel, coordonatorul acestui
proiect, a afirmat că interdisciplinaritatea

acestui centru de cercetare îl face să fie
unic atât în Israel, cât şi în lume, având
peste 300 de persoane, 50 dintre ele fiind
cadre universitare cu o vastă experienţă
în domeniu.
Pe lângă partenerii din domeniul aeronautic, centrul a fost contactat de doi
mari producători de automobile. Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA doreşte
să iniţieze un proiect de colaborare în
vederea securităţii zborurilor, precum
şi a bazelor aeronautice. “Pe parcursul
anului trecut, Statele Unite şi Statul Israel
au dezvoltat împreună noi mecanisme de
îmbunătăţire a coordonării şi comunicării
în domeniul aviaţiei civile, permiţându-ne
să rămânem pregătiţi pentru o serie de
situaţii neprevăzute”, a afirmat Michael
Huerta, directorul AFA.

Noi măsuri de securitate aeriană

Cercetări privind tratarea afecţiunilor cardiovasculare

O recentă descoperire a cercetătorilor
israelieni ar putea conduce la o schimbare de paradigmă în tratarea afecţiunilor
cardiovasculare. Dezvoltarea industriei
stimulatoarelor cardiace ar putea fi
semnificativ influenţată de conceptul de
„stimulare mecanică” a celulelor inimii
care are rolul de a le induce o ritmicitate
prestabilită. Specialiştii Institutului de Tehnologie Technion şi-au expus concluziile
privitoare la modul în care activitatea
celulelor cardiace poate fi influenţată
fără vreun contact fizic cu acestea. Atâta
timp cât celulele cardiace aflate în ţesutul
cardiac sunt stimulate mecanic, această
acţiune va avea un efect de lungă dura-
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tă, care va presista chiar şi după oprirea
mecanismului.
Prof. Shelly Tzlil, de la Facultatea de
Inginerie Mecanică a Institutului Technion,
a declarat că o comunicare realizată între

celulele muşchiului cardiac este esenţială
pentru creşterea şi dezvoltarea acestora.
Conform studiilor şi experimentelor deja
realizate, după o perioadă de doar 10
minute, celula cardiacă îşi sincronizează
activitatea şi menţine ritmul bătăilor inimii
chiar şi după oprirea mecanismului de
stimulare. “Acest studiu ne indică faptul că
o celulă cardiacă izolată poate fi antrenată
să bată la o anumită frecvenţă prin stimularea mecanică a substratului de bază”, a
spus prof. Tzlil. Implicaţia acestor ultime
cercetări medicale poate fi transpusă în
adăugarea unor elemente mecanice stimulatoarelor cardiace electrice, care le va
îmbunătăţi în mod semnificativ eficienţa.

Importantă descoperire arheologică în Ierusalim

Arheologii israelieni au descoperit recent un complex arhitectural ce datează de aproximativ 1600 de ani. Descoperirea,
prezentată de Autoritatea Israeliană pentru Antichităţi, este
situată chiar sub clădirea orfelinatului Schneller din Ierusalim.
Specialiştii cercetau situl de mai multă vreme, întrucât în zonă
urma să înceapă construirea de noi locuinţe pentru comunitatea
evreiască ortodoxă a oraşului. În centrul complexului se află o
presă pentru struguri, care avea o suprafaţă de presare pavată
cu plăci de mozaic alb. Într-o groapă din centrul presei existau
elice care ar fi extras sucul din struguri înainte de a le depozita
în cele opt celule, dispuse de-a lungul pereţilor.
Arheologii consideră că acest complex datează de la sfârşitul
perioadei romane sau începutul perioadei bizantine, în jurul
anilor 400 e.n. Unele cărămizi au fost fabricate cu însemnele

Legiunii a X-a Romane, care a fost dislocată în provincie încă
de la cucerirea ei, din anii 70 până în 300. “Am găsit o baie
comună, cu tuburi ceramice speciale. În interiorul conductelor,
aerul cald circula pentru a încălzi locul în care oamenii se spălau”, a declarat Amit Re’em, arheolog în cadrul A.I.A. Alături de
construcţia romană, arheologii au descoperit dovezile existenţei
unei alte construcţii, mult mai vechi, construită în perioada celui
de-al Doilea Templu (538 î.e.n. – 70 e.n.).
Aproape de baia romană comună a fost găsită o groapă,
care ar fi fost folosită ca mikva. „Descoperirile arheologice de
aici ne ajută să conturăm imaginea reală, vibrantă şi dinamică
a Ierusalimului, aşa cum a fost în cele mai vechi timpuri şi până
în epoca modernă”, a declarat Alex Wiegmann, responsabilul
proiectului.

cadrul sesiunilor consacrate oncologiei,
diabetologiei, cardiologiei, neurologiei,
virusologiei, hepatologiei, alergologiei,
endocrinologiei, reumatologiei, imunologiei; necesar schimb de experienţă prin
dezbaterile privind descoperiri „la zi” în
fiecare domeniu.
Organizat de Academia de Ştiinţe
Medicale, Fundaţia Nicolae Cajal, Institutul de Virusologie Ştefan S. Nicolau,
simpozionul a fost prilej de rememorare
a personalităţii celui care a reunit înzestrările savantului, pragmatismul omului
politic, modestia inteligenţei, bunătatea
omului de omenie. „În aceste momente,
cele două Academii – Academia Română
şi Academia de Ştiinţe Medicale – se află
într-o relaţie specială şi deosebit de bună
organizare în comun a evenimentului”,
a menţionat preşedintele Academiei de
Ştiinţe Medicale, acad. Irinel Popescu.
„În faţa Institutului de Virusologie, pe care
l-a condus aproape toată viaţa, se află
acum bustul distinsului mentor al şcolii
româneşti de virusologie”.
Simpozionul s-a constituit şi într-un
gest de neuitare a preşedintelui Federaţiei între 1994 – 2004, a preşedintelui
BBR, reactivată după 1995, prin participarea unor lideri ai F.C.E.R. şi BBR.
„Am avut onoarea să colaborez cu acad.
Nicolae Cajal în momente foarte dificile
pentru cercetarea românească, imediat
după ’90, când cercetarea nu mai avea
suport financiar”, a spus preşedintele
Academiei Române, acad. Ioan Valentin
Vlad. „Umorul lui ne-a ajutat foarte mult
să trecem peste acele greutăţi. Am trăit
un moment de mare emoţie, când, ales
fiind preşedinte al Academiei, am primit
biroul în care au lucrat ca vicepreşedinţi
ai săi acad. Nicolae Cajal şi acad. Maia
Simionescu”. Acad. Ioan Valentin Vlad
a făcut o plecăciune de gând şi faţă de
memoria ginerelui lui, fizician de renume
mondial, prof. dr. Minou Marin. Vorbitorul
a mulţumit sponsorilor care au făcut posibilă materializarea simpozionului.
„Am cunoscut foarte bine impactul
pe care acad. Nicolae Cajal l-a avut
asupra medicinii româneşti”, a afirmat,
în numele cercetătorilor de peste hotare, prof. dr. Dan Duda, reprezentant al
Massachusetts General Hospital (SUA),
considerând simpozionul „platformă de
colaborare între oamenii de ştiinţă din
România şi din lume”. „În împrejurări
speciale, o genă egoistă îşi atinge scopul
prin gena altruistă”, a arătat preşedintele
Societăţii Corporate Dynamics (Elveţia),
preşedinte de onoare al BBR, Adrian
Barbu, fiindcă comemorarea unui părinte
s-a transformat într-o prestigioasă manifestare ştiinţifică. „Lucrările prezentate,
sămânţă de viitor, vor avea suportul
nostru şi al meu”. „Timp de 30 de ani, cât
a condus Institutul de virusologie”, a evidenţiat actualul director, dr. Mihai Stoian,
„profesorul Cajal a reuşit să-l transforme
într-un cadru stimulativ de cercetare. A
iubit tinerii şi tinerii l-au iubit. I-am fost
aproape timp de 41 de ani”.
„Memoria unui om de ştiinţă se perpetuează prin evenimente ştiinţifice.
Memoria unui om public – prin rememorarea faptelor sale”, a declarat preşedintele Fundaţiei, dr. Irina Cajal. „Ştiinţa
devine un instrument de bună guvernare
iar omul de ştiinţă – un important actor
social. Putem numi asta vizionarism
sau pur şi simplu responsabilitate socială. Asta mă face să mă gândesc că
tata avea această abordare de mult şi
a încercat să-i convingă şi pe alţii. Noi
toţi avem oportunitatea de a contribui la
ceea ce tata şi-a dorit”.
A fost păstrat un moment de reculegere în memoria acad. Solomon Marcus z.l.
IULIA DELEANU
Pagină coordonată de DAN DRUŢĂ
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Cultură la superlativ
cu Radu F. Alexandru şi Dan Grigore

Departe de imperativul actualităţii, de
ştirile zilnice şi de graba la care ne supune
oraşul, doi prieteni, intelectuali români
de primă mărime, Radu F. Alexandru şi
Dan Grigore, s-au întâlnit într-o dimineaţă de duminică, într-una din sinagogile
Bucureştiului, la un dialog aşezat despre
copilărie şi prietenie, despre actul de
creaţie şi destin.
Întâlnirea s-a defăşurat sub genericul
Cultură la superlativ, în cadrul matineelor
de duminică, organizate de Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România,
manifestare care a avut loc la Sinagoga
Mare, o premieră de bun augur, după cum
a spus preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, deputat.
”Maestrul Dan Grigore nu este doar un
foarte mare artist, ci şi un om al cetăţii şi
a dovedit asta în două contexte diferite.
În anii comunismului nu a acceptat sub
nici o formă să fie un colaborator al regimului Ceauşescu. Drept care, a suportat
consecinţele, a suferit. Abia târziu a fost
reintegrat ca pianist la Filarmonica din
Bucureşti, la insistenţele postului de Radio Europa Liberă. Aşadar, şi-a păstrat
demnitatea în toţi aceşti ani şi din nou,
foarte important, maestrul Dan Grigore
a devenit, în timpul revoluţiei din 1989 şi
imediat după, un activist social-politic şi a
încurajat schimbările are aveau să vină
în România. Pentru cei care nu ştiu, maestrul a fost primul director al Filarmonicii
George Enescu, de după revoluţie”, le-a
spus Aurel Vainer celor prezenţi.
Despre Radu F. Alexandru, preşedintele F.C.E.R. a menţionat că „este un om
polivalent al culturii române. Radu Feldman Alexandru este un nume important
înscris, deopotrivă, în literatură, în arta
dramatică, în cinematografie. Dincolo de
prodigioasa sa activitate artistică, Radu F.
Alexandru are o foarte cunoscută activitate politică postdecembristă. Acum este
vicepreşedinte al PNL şi a fost senator
în trei legislaturi, ceea ce nu este foarte
simplu. Este un om de atitudine, curajos
şi un foarte bun orator.”
Aurel Vainer a deschis, aşadar, evenimentul, vorbind despre importanta
contribuţie în cultura română, dar şi în
societatea românească, în general, a celor două personalităţi prezente, după care

s-a retras din prim plan, venind în rândul
spectatorilor şi lăsând dialogul dintre cei
doi prieteni să-şi desfăşoare cursul firesc.
Discuţia savuroasă dintre cei doi intelectuali a fost alternată cu scurte momente
muzicale, de pe albumul „Maestro” al
pianistului Dan Grigore. Primul moment
muzical, „Preludiul” de Rahmaninov, a
introdus dialogul, început de scriitorul
şi dramaturgul Radu F. Alexandru cu o
curiozitate despre primele întâlniri cu pasiunea ale prietenelui său pianist. „Chiar
dacă aveai un pian în casă, nu cred că
prima dorinţă a copilului era să ajungă
să stăpânească clapele”, a spus Radu F.
Alexandru. ”Ba da, aşa a fost!”, îl întrerupe
Dan Grigore. ”Era o pianină pe care eu o
foloseam ca jucărie. Avea nişte sfeşnice
mari şi eu mă jucam de-a tramvaiul. Ştiţi,
cum erau tramvaiele vechi, pe vremuri, cu
manivelă…”, continuă pianistul, intrând
deja în amintirile copilăriei.
Dialogul a continuat preţ de aproape
două ore, cei doi rememorând momente
importante din viaţa lor, întâlniri cruciale
cu maeştri, muze sau momente de maximă inspiraţie.
Radu F. Alexandru le-a povestit celor
prezenţi despre momentul în care a scris
pentru prima dată, gest pe care l-a simţit
de-a dreptul terapeutic. ”Eu nu am fost
ceea ce se numeşte un copil precoce în
ceea ce înseamnă scrisul. Nu am scris
versuri, n-am scris povestioare… Nu!
Citeam însă, pentru că eram obligat de
tatăl meu. Şi eu, şi fratele meu aveam o
porţie de o sută de pagini de citit pe zi,
dar de scris, nici prin minte nu-mi trecea.
Unchiul meu a fost I. Peltz, tatăl Tiei Peltz,
un foarte mare scriitor. Aveam o relaţie de
familie foarte bună, întreruptă doar de o
nedreaptă condamnare cu detenţia, suferită de I. Peltz. Deci, aveam cu cine sta
de vorbă despre scris, dar nu mi-a trecut
prin cap că aş putea deveni scriitor. În vacanţa dinaintea ultimului an de facultate,
mi-am luat un serviciu pentru a câştiga
nişte bani în plus. Îmi amintesc că eram
într-un birou, într-o fabrică. Eram singur,
sub mine era hala care duduia, era cald.
Asta a fost picătura care a umplut paharul.
Se adunase în mine o stare de tensiune,
de febrilitate, de nevoie de a spune ceva.
Aşa că am luat nişte hârtii şi un creion şi în

Radu F. Alexandru, dr. Aurel Vainer şi Dan Grigore

acel moment am început să scriu. Aveam
nevoie, terapeutic, să mă eliberez, să scot
din mine ceva ce nu puteam controla”, şi-a
amintit Radu F. Alexandru.
Întrebat de ce nu a plecat din ţară,
deşi avea toate premisele unei cariere
frumoase, oriunde în lume, maestrul Dan
Grigore a spus: ”Una din explicaţiile mele,
poate naivă, a fost că aveam impresia că
nu am destinul curat al unei traiectorii de
pianist. Trebuie să fie ceva în mine care
nu este datorat doar pianului. Poate, cine
ştie, am soarta unui scriitor, am spus eu.
Scriitor, în sensul de martor al timpurilor
mele. Pentru că m-am simţit întotdeauna,
sufleteşte, legat de ce se întâmpla cu
noi aici. Asta a fost una din explicaţii. Iar
cea mai simplă ar fi că n-am putut, pur şi
simplu. N-am putut pleca! Atunci când un
ofiţer de interne, care se ocupa de noi, la
Conservator, m-a întrebat dacă mă bate
gândul să plec, am spus: „nu, tovarăşe
maior, şi mă socot ultimul prostovan
pentru asta”.
“Altfel, o carieră mediatică şi comercială, în sensul discurilor vândute, nu cred eu
că era semnul împlinirii mele. Împlinirea
mea a fost aici, faptul că am trăit şi am
înţeles ce am trăit. Faptul că eşecurile
s-au transormat în diferite victorii, chiar
dacă m-au costat. La un moment dat am
făcut chiar un joc de cuvinte: foaie verde
macostat. Vreau să vă spun că eu am

Amintiri despre Max Eisikovits
Max Eisikovits era vãr cu tata
Tatăl meu Dezso (Dezideriu) Eisikovits, născut în
comuna Iclod din judeţul Cluj, a rămas orfan de mic copil
şi a crescut o vreme în familia unchiului său de la Blaj.
Max Eisikovits, viitorul compozitor, era vărul său, cu care
a rămas în relaţii frăţeşti şi la vârsta adultă. În copilărie
l-am cunoscut şi îndrăgit pe unchiul Max. Apoi a venit
războiul. Eu am fost încă din 1941 în detaşamentul de
muncă forţată al armatei maghiare, iar în vara lui 1944,
părinţii şi sora mea au fost deportaţi la Auschwitz, de
unde nu s-au mai întors. După trei ani de muncă aspră,
foame, frig şi umilinţe pe întinderile Ucrainei, am fost luat
prizonier de ruşi. Am revenit în ţară abia în 1948. Curând
am luat legătura cu Max Eisikovits, care se stabilise la
Cluj, unde era un compozitor apreciat şi un profesor
foarte competent şi sever, la Academia de muzică.
Max Eisikovits era un om scund şi uscăţiv. Părul rar
îl pieptăna cu cărare şi întotdeauna se îmbrăca elegant,
în tonuri sobre. Când îl însoţeam la plimbare prin Cluj, la
fiecare pas îl saluta câte un cunoscut. Exigenţa sa era
proverbială printre studenţi. Altfel, era un om jovial. Mă
invita adesea la el acasă, cânta la pian, interpreta cântece hasidice şi sinagogale şi depăna amintiri. Iată câteva
întâmplări anecdotice din perioada în care cutreiera
satele maramureşene pentru a culege folclor evreiesc.

Un rabin intransigent
În timpul vacanţelor, Max Eisikovits cutreiera locurile
dens populate cu evrei, în scopul de a culege cântece
populare hasidice şi sinagogale. Ajuns pe meleagurile
maramureşene, tocmai la Vişeu de Sus, s-a prezentat
la rabinul obştii pentru a-i spune de ce venise şi a-i cere
ajutorul să-l introducă în familiile unde se cânta folclor
şi texte în idiş. În acelaşi timp dorea, dacă s-ar fi putut,
să-i dea un însoţitor localnic, un învăţăcel de la ieşiva.

Rabinul îl ascultă cu luare aminte şi apoi îi adresează
o singură întrebare în limba idiş: Ţiţes hot ier? (Porţi Ţiţes)? Mai pe înţelesul cititorului de astăzi,dacă poartă pe
sub cămaşă ţiţit (veşmântul cu ciucuri împletiţi în patru
colţuri, aşa cum fac evreii habotnici, pentru a-şi reaminti
cele 613 porunci sacre, pe care le au de îndeplinit). Max îi
răspunse sincer că nu poartă aşa ceva. Atunci rabinul i-a
întors spatele arătându-i că nu are ce discuta cu un om
care nu poartă ţiţes. Înţelegând că altfel nu are sorţi de
izbândă, tânărul compozitor s-a dus să-şi cumpere ţiţes
şi a revenit la rabin anunţându-l că de-acum poartă ţiţes.
Atunci rabinul i-a spus: Laz mir zeen (Vreau să-l văd!).
După ce s-a convins că străinul a îmbrăcat veşmântul
cu ciucuri, i-a pus la dispoziţie „ieşiva hocher (învăţăcel
de la şcoala religioasă evreiască), cu care a mers pe la
casele evreieşti. Max asculta cântecele şi le nota direct
pe portativ,neavând la dispoziţie niciun instrument de
înregistrare a vocii.

Suspiciuni la sinagogã
Seara, Max Eisikovits s-a dus la sinagogă la minchamaariv (rugăciunile de seară), din dorinţa de a asculta
melodii sinagogale. Când l-au văzut enoriaşii pe străinul
care nu purta caftan negru ca şi ei, ci se înfăţişase în
haine de oraş, l-au privit cu neîncredere, fiind încredinţaţi că era un agent fiscal sau alt amploaiat din partea
autorităţilor şi s-au ţinut departe de el. Situaţia s-a limpezit abia după venirea rabinului, care a dat mâna cu
tânărul compozitor, primit apoi cu multă căldură. După
rugăciune, a fost invitat la cină de unul dintre gospodarii
mai înstăriţi, care l-a omenit cu ţuică de Maramureş şi
cu brânză cu mămăligă. Unchiul Max a insistat că nu i
se împleticise limba când mi-a povestit cele petrecute
la Vişeu de Sus, pentru că niciodată în viaţa lui nu mai
avusese în farfurie atâta belşug de brânză peste porţia
de mămăligă.

ceva din umorul evreiesc. Fiul meu şi cu
mine suntem mari colecţionari de bancuri
evreieşti. Ne plac la nebunie şi socotim că
e un umor care ni se potriveşte, suntem
aproape de el. Ajuns în acest punct, vreau
să vă spun cât de emoţionat şi de onorat
sunt că mă aflu aici şi că vă văd zâmbind.
Mă socot între foarte, foarte buni prieteni.
Vreau să ştiţi că primele concerte de după
1989 au avut loc la Tel-Aviv şi Ierusalim,
cu orchestra radio de acolo, la invitaţia
lui Lawrence Foster. El este unul dintre
puţinii dirijori cu care am cântat cu cea
mai mare plăcere.”
Discuţia s-a extins apoi şi în rândul
celor prezenţi la eveniment, care au avut
rara ocazie de a afla amănunte despre
viaţa celor doi intelectuali.
În Sinagoga Mare, pentru a-i asculta
pe cei doi, s-au aflat şi preşedintele director general al Radiodifuziunii Române,
Ovidiu Miculescu, regizorul Attila Vizauer,
directorul Centrului Cultural Media, Radio
România.
Aurel Vainer a spus, în încheierea întâlnirii, că ar fi bine ca acest prim matineu
duminical, care a avut loc în Sinagoga
Mare, să deschidă o serie lungă de evenimente culturale pe care importanta clădire
să le găzduiască, încântat fiind de dialogul
la superlativ la care asistasem cu toţii,
aşa cum îl anunţa şi afişul evenimentului.
GEORGE GÎLEA

Şi tot el mi-a povestit despre Şabatul petrecut printre
evreii din Moisei, unde a ajuns într-o vineri seară, după
ce se isprăviseră pregătirile de Şabat şi cât de mult l-a
impresionat primirea sărbătorii şi a doua zi, petrecută în
deplină odihnă,o atmosferă cum n-a mai întâlnit nicăieri
în Ardeal!
Cântecele populare evreieşti culese în 1939 au văzut
lumina tiparului în 1980 la New York, în culegerea „Song
of the Martyrs”.

„Din muzicã nu se poate trãi!”
Într-o vacanţă, pe când Max încă studia la Conservator, tatăl său l-a întrebat „Tu din ce-o să trăieşti în
viaţă?” „Din muzică!” – i-a răspuns tânărul. „Din muzică
nu se poate trăi!” conchise tatăl. „Înscrie-te la Drept
şi fă-te avocat!”. Max i-a urmat sfatul şi s-a înscris la
Drept, luându-şi licenţa şi doctoratul, dar nu a profesat
niciodată şi nici nu şi-a utilizat titlul de doctor în drept,
câştigându-şi existenţa numai prin cunoştinţele muzicale. În timpul războiului a fot profesor la Liceul Evreiesc
din Timişoara, apoi s-a stabilit la Cluj, unde, între anii
1948-1950, a fost directorul Operei Maghiare, iar între
1950-1953, rectorul Conservatorului „Gheorghe Dima”.
Era un compozitor apreciat, un muzicolog valoros şi un
profesor competent şi exigent.

„Sunteþi rudã cu Max Eisikovits?!”
Odată, mult după ce Max se stinsese din viaţă (1983),
călătoream în tren, alături de mai mulţi studenţi. Din
discuţii a reieşit că erau în sesiune şi se duceau la Cluj,
la examene. La un moment dat a intrat în compartiment
un cunoscut care m-a salutat cu „Bună ziua, domnule
Eisikovits, ce mai faceţi?”. În momentul acela studenţii
au amuţit şi m-au privit plini de respect. Apoi o fată m-a
întrebat sfioasă: „Sunteţi rudă cu Max Eisikovits, autorul
celebrului curs de polifonie, biblia după care învăţăm?”
„Da, a fost unchiul meu”, le-am răspuns.
MIHAI EISIKOVITS
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3 în 1 sau motivele pentru
care facem bine

26-31 iulie 2016.
Kaytanat Galil – 13-18 ani, Cristian,
16-21 august 2016.
Jewish Adventure – 18-35 ani, 25-28
august 2016.
Taberele “Generaţiei de Aur”: Eforie
Nord, 30 mai-5 iunie 2016, Cristian, 27
iunie-3 iulie 2016, Borsec, 18-24 iulie
2016, Cristian, 27 iulie-2 august 2016,
Eforie Nord, 5-11 septembrie 2016.
Rezervaţi acum locurile pentru o escapadă relaxantă şi distractivă!

Duminică, 29 mai, sărbătorim împreună Miţva Day, Lag B’Omer şi, nu în ultimul
rând, ne păstrăm promisiunea, faţă de
natură şi de noi, de a planta pomi fructiferi. Toate aceste trei avenimente, Ziua
faptelor bune, picnicul de Lag B’Omer şi
plantarea copacilor, vor avea loc toate în
aceeaşi zi de 29 mai, în parcul Centrului
rezidenţial „Amalia şi Şef Rabin dr. Moses
Rosen”. Aşadar, faptele bune se vor ţine
lanţ. Vom vizita rezidenţii Centrului, vom
planta pomi fructiferi, care vor da roade
în câţiva ani în grădina Căminului şi, în
acelaşi timp, ne vom distra cu toţii la un
picnic pe cinste.
Nu uitaţi să comandaţi biletele din
timp, pentru a fi siguri că prindeţi locuri
în primul rând, la fapte bune şi distracţie.

Oficiantul de cult, jurist Albert Lozneanu, a rostit binecuvântarea specifică
Hamoţi lechem min ha’areţ şi a vorbit
celor prezenţi despre Hala ca simbol,
element central al meselor de Şabat şi de
sărbători evreieşti (mai puţin de Pesah).
Vorbitorul a arătat că în mod tradiţional,
Hala este presărată cu seminţe de mac
sau de susan, iar forma pâinii este cea de
împletitură în trei, fiecare parte având o
semnificaţie (Geneza, Exodul şi Venirea
lui Mesia), cu o singură excepţie: în timpul
celebrării Roş Haşana când Hala este de
formă circulară simbolizând, printre altele,
ciclul vieţii şi cel al anului.

Tot în martie, în recent inaugurata
Piaţă a Prieteniei Româno-Israeliene,
din faţa Sinagogii Mari din Iaşi, a avut
loc cea de-a treia ediţie a evenimentului
„Havdala în oraş”.
La această manifestare plină de căldură şi emoţie, au participat peste 30 de
membri ai Comunităţii Evreilor din Iaşi.
Ceremonia religioasă care marchează
sfârşitul Şabatului a fost oficiată de oficiantul de cult Albert Lozneanu, copiii
prezenţi au aprins lumânările speciale,
împletite, după care participanţii au intonat cântece religioase specifice.
ALBERT LOZNEANU

La doar o zi distanţă a avut loc Havdala în oraş, în centrul Oradei strângându-se
peste 75 de participanţi.
De Roş Hodeş, Camelia Rosenzveig a făcut
o prezentare despre Regina Ester în cadrul temei
privind personalităţi feminine iudaice.
Purim-ul a însemnat
anul acesta, pentru comunitatea orădeană, şi
un spectacol complex la
care a contribuit între-

gul colectiv artistic al comunităţii, corul
“Gyuri Vilan”, alături de soliştii Chelu

copii. Încă de la intrare, oaspeţii au fost
aşteptaţi cu frumoasele măşti realizate
la Centrul de zi, devenite şi bilete pentru
tombola tradiţională. Convenţia serii: un
Purim în stil... Războiul Stelelor! Copiii
au apărut în chip de Darth Vader-Haman
şi Obi Wan- Mordehai, iar prinţesa Lea Esther nu se putea să lipsească. A mai
fost şi un Ahaşveroş, jucat în travesti de
Rebeca Barnea, şi momentele delicioase
ale celor mai mici steluţe din Războiul
Stelelor, ansamblul de dansuri al celor
cu vârsta între 4 şi 7 ani. Au urmat apoi
cei mai mari, cu dansuri israeliene. Corul,
condus de Alexandru Fischer, a avut două
ieşiri la rampă de succes iar vocile lui
Alexandru Fischer, Oliver şi Tya Groszek
au completat foarte bine acest spectacol.
Tina Sas şi Robert Ernst au prezentat,
din nou, cu un apreciat umor plin de
spontaneitate, spectacolul. Nu puteau
lipsi din program glumele spuse de Ervin
Weinberger şi Tiberiu Hornung, nici dansurile interpretate cu graţie de Mihaela şi
Iacob Nanu. Noutăţi din show-ul acestui
an au fost grupul de eleve de la secţia de
canto a Liceului de Muzică „Ion Vidu” cu
momente de musical şi Iulia Moldovan la

harpă. Efortul pregătirii acestui eveniment
s-a datorat lui Alexandru Fisher, Marion
Wiesel, Tina Sas, Olimpia Cirimpei şi
Şarolta Hasan.

Cele mai frumoase destinaþii de varã ne aºteaptã
S-a dat startul înscrierilor la taberele naţionale şi internaţionale JCC. Vă
aşteaptă destinaţii diverse, în perioada
iulie-septembrie, pentru toate categoriile
de vârstă.
Mahane Mishpahot – Familii cu copii. Cristian, 12-17 iulie 2016.
Tabăra Internaţională Szarvas –
6-18 ani, Szarvas, Ungaria, 24 iulie – 5
august 2016.
Kaytanat Negev – 5-12 ani, Cristian,
9-14 august 2016.
Mahane Hermon – 35-60 ani, Eforie,

JCC
IAŞI

Tradiþiile care ne unesc
La jumătatea lunii martie, membrii
Comunităţii ieşene au participat la un
Oneg Şabat cu totul special, desfăşurat
într-o atmosferă autentic evreiască. Participanţii au pregătit delicioasa Hala, iar
copiii au confecţionat cupe de Kiduş şi au
învăţat cântece tradiţionale de Şabat, în
stil Carlebach.

JCC
ORADEA

O lunã plinã de întâlniri
La jumătatea lunii martie, comunitatea
evreilor din Oradea fost vizitată de un
grup de elevi care au câştigat un concurs
regional pe tema Holocaustului, împreună
cu profesorii lor din oraşul Vac (Ungaria).
Elevii au primit ca premiu, în urma concursului, exact această excursie în Oradea.

JCC
Timişoara

Purim cu puzderie de copii!
Şi în acest an a fost un Purim de pomină la Comunitatea Evreilor din Timişoara.
Sala Casei “Adam Müller Guttenbrun” a
găzduit peste 200 de spectatori la show-ul
în care au evoluat aproape 50 de adulţi şi

JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro
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Bucureşti:
p Opreşte-te din graba zilnică şi
vino să fim împreună pe 5 mai, de Iom
Haşoah. Este ziua în care suntem alături, pentru a ne aduce aminte de cea
mai neagră perioadă a istoriei noastre,
la data stabilită de Israel, pentru comemorarea Holocaustului.
Duminică, 12 iunie, la ora 12.00
suntem invitaţi la Sederul de Şavuot,
pentru a ne aduna în jurul unei mese
tradiţionale, cu alimente pe bază de
lactate. Întâlnirea va fi condimentată şi
cu o parte educaţională, pentru cei mai
tineri, dar nu numai.
Oradea:
p Următoarele două zile de întâi
ale lunii sunt stabilite. Cei dornici sunt
invitaţi să participle la un picnic de 1 Mai,
dar şi la o sărbătoare specială pentru
copii de 1 Iunie.
Detalii despre evenimentele organizate de Centrele Comunitare Evreieşti
din ţară aflaţi la numerele de telefon
din subsolul acestei pagini, dar şi pe
paginile oficiale de facebook sau pe
site-ul jcc.ro

Alexandrina, Cozac Andreea şi Csatari
Ester, formaţia de dansuri “Or Neurim”
şi formaţia Hakeşet “Klezmer Band”,
împreună cu solista Roxana Buhatel.
Lor li s-a alăturat un grup de actori de la
Teatrul “Regina Maria”.
IUDITA GAVOR

Din eter
pe hâr tie

Clãtite norocoase pentru
toate gusturile
Concursul tradiţional „Clătita norocoasă” a ajuns la a cincea ediţie! Organizator
a fost şi de această dată Andreea Dobra,
coordonatoarea programelor pentru
generaţia medie. Concurenţii şi-au pus
toată imaginaţia şi talentul în joc să creeze
cele mai savuroase clătite, pancake, blitzes, palacsinta sau oricum am dori să le
spunem noi acestor delicii ale copilăriei...
Juriul constituit ad-hoc şi-a luat misiunea
foarte în serios, cu plăcere ce e drept, căci
a avut şansa să deguste toate bunătăţile.
Oaspete special al evenimentului a
fost rabinul Abraham Ehrenfeld, împreună
cu soţia sa, Rivka. Rabinul a vorbit despre
această lună plină de semnificaţii care
este Nisan şi despre marea sărbătoare
a Pesah-ului.
LUCIANA FRIEDMANN

Jcc IaŞi
Str. Elena Doamna 15
Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/groups/
jcciasi

Jcc Oradea
Str. Mihai Viteazu 4
Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/JccOradeaEvenimente

Începând cu numărul acesta al revistei “Realitatea Evreiască”, vom prezenta
în fiecare lună câte o emisiune a postului comunitar, Radio Shalom România.
Postul poate fi ascultat şi pe dispozitivele mobile, apropiind astfel realizatori
şi ascultători de toate vârstele.
Luna aceasta vă prezentăm emisiunea Poveşti de viaţă.
Trecută de ediţia cu numărul 200,
emisiunea Poveşti de viaţă, al cărui
motto a fost de la început: fiecare chip
ascunde o poveste de viaţă, cuprinde
o serie de dialoguri în direct cu membri
ai comunităţii, realizată de Justin Şaler
(într-o perioadă, alături de Eva Ţuţui).
Şi-au spus povestea vieţii diferite
personalităţi, preşedinţi şi membri de
comunităţi evreieşti, scriitori, jurnalişti,
pedagogi, ingineri şi istorici, originari din
România care au făcut Alia.
Poveşti de viaţă se difuzează în direct, marţea la ora 11:00, şi în reluare
joia de la aceeaşi oră, iar sâmbăta la
ora 9:00.
În luna mai, între invitaţii speciali ai
emisiunii se vor regăsi profesorul Lucian Zeev Herşcovici, doctor în istorie, şi
Jean Steiger, ziarist, fost corespondent
la Europa Liberă.
Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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ărbătoarea învăţământului evreiesc din România
Complexul
Educaţional
Lauder-Reut
din Bucureşti
îşi dobândeşte
independenţa

În pragul aniversării
a 20 de ani de existenţă,
filiala din România
a Fundaţiei Ronald
S. Lauder a absolvit
“Magna cum Laude”
toate etapele
de performanţă
şi de dezvoltare
instituţională pentru
o autonomie deplină
Din dorinţa de a revitaliza tradiţiile
evreieşti în Europa Centrală şi de Est,
după distrugerile comunităţilor de către
nazism şi comunism, Fundaţia Ronald S.
Lauder a înfiinţat, în ultimele două decenii,
peste 50 de grădiniţe şi şcoli evreieşti care
să ofere comunităţilor locale educaţie
iudaică. Valoarea fundamentală care stă
la baza viziunii şi a misiunii declarate a
Fundaţiei este asumarea responsabilităţii
şi, dincolo de sprijinul material şi moral,
obiectivul pe termen lung este susţinerea
şcolilor în vederea dobândirii independenţei.
Complexul Educaţional Lauder-Reut
din Bucureşti este prima dintre unităţile
de învăţământ Lauder care a ajuns la
nivelul la care poate funcţiona independent. Ronald S. Lauder, preşedintele
fondator al Fundaţiei internaţionale
care îi poartă numele şi preşedintele Congresului Mondial Evreiesc, a
predat integral ştafeta misiunii şi a
obiectivelor educaţionale doamnei
Tova Ben Nun-Cherbis, preşedintele
fondator al filialei din România, pentru
a le continua şi dezvolta independent.
Acest moment aniversar, atât pentru
filiala din România, cât şi pentru întreaga
comunitate evreiască, a fost marcat printrun eveniment de gală, sub noul nume al
Fundaţiei, ”Magna cum Laude-Reut”,
dobândit pe deplin merit. Ziua Absolvirii “Magna cum Laude - Reut” a fost
sărbătorită pe data de 16 martie a.c., la
Sinagoga Mare din Bucureşti, sub egida
Ambasadei Statului Israel şi a Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România.
Tova Ben Nun-Cherbis şi Joshua Spinner,
vicepreşedintele executiv şi C.E.O. al
Fundaţiei internaţionale Ronald S. Lauder, au oferit un brunch cuşer, iar Maia
Morgenstern a fost un minunat maestru
de ceremonii, prezentând foarte inspirat
momentele şi invitaţii.
Ambasadorul Ronald S. Lauder a
ţinut să adreseze distinşilor invitaţi un
mesaj video în care îşi exprimă satisfacţia
pentru împlinirea viziunii
sale:
„La 28 de
ani de la înfiinţarea fundaţiei mele, sunt
mândru să fiu
martorul faptului că una
dintre şcolile
mele, şi anume
Şcoala Reut, a
Prieteniei, din

Bucureşti, a promovat la statutul de şcoală independentă. Acest succes reprezintă
împlinirea viziunii mele şi îmi oferă o
satisfacţie nemărginită. (…) Comunitatea
evreiască din Bucureşti este una mândră
şi puternică (…). Evreii din România au
beneficiat de o conducere minunată în
ultimele decenii, întâi prin regretatul dr.
Cajal. Acum, prin dr. Vainer, Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România este
condusă cu viziune şi stabilitate. Şi, cel
mai important, este condusă, aşa cum
spunem noi, evreii, cu suflet, neşama. (…)
Nu sunt surprins că Şcoala Reut este prima dintre şcolile noastre care a dobândit
autonomie deplină datorită liderului său
extraordinar, Tova Ben Nun. Tova, am
colaborat mai bine de două decenii (…)
Trebuie să fii mândră că şcoala ta este
prima care a crescut şi se susţine singură. (…) Sunt multe momente care ne-au
unit, inclusiv parteneriatele cu numeroase
alte şcoli şi instituţii, ca I.D.C.Herzliya. Vă
doresc încă mulţi ani încununaţi de succes, atât ţie, cât şi şcolii. (…) Mulţumesc
şi MAZEL TOV!” (extras din mesajul lui
Ronald S. Lauder).
La eveniment au venit special din
străinătate majoritatea fondatorilor: Marjorie Federbush din New York (preşedinta
Strategies&Synergies International), dr.
George Ban, din New York (membru în
Consiliul director al Fundaţiei Ronald S.
Lauder), Miriam Millo, din Ierusalim (prezentă împreună cu soţul, ambasadorul
Avi Millo), Robert Bandner, din Toronto şi,
desigur, Tova Ben Nun-Cherbis, în calitate
de gazdă şi de organizator.
Evenimentul a fost onorat de mulţi oaspeţi de seamă care au dorit să ia cuvântul
pentru a transmite felicitări şi pentru a-şi
afirma încrederea şi sprijinul necondiţionat pentru proiectele educaţionale actuale
şi viitoare.
Iată câteva fragmente din mesajele
adresate:
Jonathan Davis, preşedintele Şcolii
Internaţionale “Raphael
Recanati” şi
vicepreşedintele I.D.C.
Herzliya, Israel: “(…) sunt
foarte sigur că
ambasadorul Lauder va
urmări îndeaproape progresele viitoare ale acestei

şcoli, pentru că este o şcoală care contează pentru el chiar şi după ce devine
independentă. (…) i-am văzut pe câţiva
dintre elevi la I.D.C. Herzliya. Am observat
că sunt mult mai disciplinaţi faţă de mulţi
elevi din Israel, se poartă cu multă bună
cuviinţă, au maniere plăcute şi acesta
este un lucru care contează foarte mult
dacă vrei să fii un viitor diplomat. Un
alt lucru pe care l-am observat la elevii
acestei şcoli era capacitatea lor de deschidere către pluralism. (…) Elevii care
ies din această şcoală sunt pe picioarele
lor la terminarea studiilor. (…) ceea ce
Tova a făcut în această şcoală are un
impact extraordinar în ceea ce priveşte
relaţiile bilaterale dintre statele Israel şi
România şi are, de asemenea, o influenţă extraordinară asupra comunităţilor
evreieşti de la nivel internaţional şi din
România. Această şcoală mică are un
impact la scară amplă. (…) Pentru mine
această şcoală este o comoară pentru
că Tova Ben Nun este un ambasador în
sensul mai larg al cuvântului, nu numai
prin educaţie, dar şi prin faptul că a realizat lucruri extraordinare pentru relaţiile
bilaterale dintre România şi Israel. Ea e
mult mai mult decât o directoare sau un
preşedinte de fundaţie. Când o numim
cu aceste titulaturi, rolul său este cumva
minimizat deoarece ea face cu mult mai
multe lucruri. (…) vă asigur că toţi cei care
sunt prezenţi aici, precum şi mulţi alţii, vor
face tot ce le stă în putere pentru a vedea
că Tova reuşeşte.”
Rabin Rafael Shaffer:“(…)binecuvântăm echipa, în
frunte cu directoarea, doamna Tova Ben
Nun-Cherbis,
să-şi îndeplinească misiunea, de data
aceasta stând
pe propriile
lor picioare, în
parteneriat cu
Federaţia Comunităţilor din
România. (…) Fie ca pacea şi înţelegerea
să domnească în această Şcoală şi în
această Fundaţie pentru ca toţi să ne putem bucura de foarte buna educaţie care
se primeşte în această şcoală.”
Deputat dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.: “(…) arătând aprecierea
deosebită pe care o avem pentru acest
produs extrem de original şi valoros, care
este Complexul de învăţământ şi educaţie

Lauder-Reut,
(…) am zis
da, organizăm
aici acest eveniment. Eu nu
am decât să
îi mulţumesc
doamnei Tova
Ben Nun. (…)
Cred că este
o unitate de
educaţie şi învăţământ şcolar care face
cinste Bucureştiului, României şi comunităţilor evreieşti din România. (…) La
Lauder se cultivă valori, valori care duc
la rezultate. (…) Eu, ca preşedinte al Federaţiei, sunt cu atât mai mulţumit şi mai
fericit că avem Şcoala Lauder.”
E. S. Tamar Samash, Ambasadorul Statului
Israel la Bucureşti: “Unul
dintre cele mai
importante lucruri pentru
noua generaţie este educaţia. Trebuie să
îi învăţăm cum
să fie oameni,
buni cetăţeni
ai ţării în care
locuiesc, cum
să îi accepte pe ceilalţi. (…) Sper că vom
putea face cât mai multe împreună cu
ambasada, cu Statul Israel”.
Rabinul Joshua Spinner: “Undeva,
se găseşte o comunitate evreiască, în Europa Centrală sau de Est, care are nevoie
de ajutor şi care poate face lucrurile pe
care le-aţi făcut dumneavoastră şi noi vom
merge acolo şi îi vom ajuta (…) acest lucru
se va întâmpla şi datorită dumneavoastră,
pentru că v-aţi asumat responsabilitatea
pentru gestionarea şcolii pe mai departe.
Plecăm, însă rămânem parteneri şi (…)
aştept cu nerăbdare momentul în care să
ne putem reuni.”
Tova Ben Nun-Cherbis: “L-am întâlnit
pe Ronald, cu noroc, în urmă cu 21 de
ani la Bruxelles, la Congresul Mondial
Evreiesc. (…) Ronald a ajuns în sâmbăta
aceea la Bucureşti şi a auzit că am un
club de tineri la Jewish Agency for Israel.
M-a rugat să îi chem pentru că vrea să îi
cunoască. Ronald mi-a zis: «Tova, poate
(Continuare în pag. 15)
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Tova Ben Nun Cherbis
şi Rabinul Joshua Spinner

deschizi o grădiniţă şi o şcoală» Şi am
zis: «Sigur că da». Am dat mâna şi aşa
am pornit la drum. (…) Am ajuns într-un
stadiu în care domnul Ronald Lauder ne
consideră capabili să fim independenţi,
urmărind modul în care conducem proiectul nostru, modul în care administrăm,
rezultatele copiilor noştri, alumni, care
sunt adulţi de acum. (…) Mulţumesc echipei, directorilor care sunt aici cu mine! Le
mulţumesc tuturor prietenilor care sunt în
sală şi consider că oamenii care sunt aici
în sală sunt prietenii Şcolii Lauder, că sunt
şi prietenii mei. Mulţumesc tuturor fondatorilor care au venit (…) Le mulţumesc
autorităţilor.“
Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor: “Este o bucurie să
particip la acest eveniment deosebit, care
marchează un nou început şi, desigur, noi

speranţe împlinite pentru toţi cei care au
construit, cu profesionalism şi pasiune, o
şcoală de elită. (…) Sunteţi, iată, absolvenţi Magna cum Laude, pentru performanţele remarcabile pe care le-aţi obţinut
cu multă dăruire şi trudă. Cheia succesului constă în munca depusă de întregul
corp didactic şi în oferta educaţională
deosebită, cu parteneriate educaţionale
exclusive, proiecte unice şi iniţiative oportune, cu accent, aşa cum spunea şi draga
mea prietena, Tova, pe individualitatea
copiilor, dar şi pe diversitatea opţiunilor.
(…) Vă felicit şi sunt convins că «Fundaţia
Magna cum Laude-Reut» îşi va continua
şi îşi va împlini misiunea: EXCELENŢĂ
ÎN EDUCAŢIE.”
E.S. Mihnea Constantinescu, Ambasador cu însărcinări speciale în
M.A.E.: “(...) este o sărbătoare pentru Comunitatea Evreilor din Bucureşti, pentru
Comunităţile Evreilor din România, pentru
că, iată, am reuşit (…) să creăm în România unul dintre punctele de stabilitate,
de viziune şi de deschidere către viitor
ale Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România. (…) Folosesc acest prilej pentru
a-mi exprima bucuria faţă de experienţele
pe care Complexul Educaţional LauderReut le-a propus în consolidarea educaţiei
privind Holocaustul: «March of the Living»
(…), îmbunătăţirea conţinutului manualelor şcolare în studierea Holocaustului
în România (…) şi dacă astăzi România
deţine Preşedinţia în exerciţiu a Alianţei
Internaţionale pentru Memoria Holoca-

(de la stânga la dreapta) Jonathan Davis, Tova Ben Nun Cherbis, Valeriu Zgonea,
Adrian Barbu, George Ban, Amb. Mihnea Constantinescu

ustului, o contribuţie a avut-o şi această
unitate de învăţământ.”
Dr. George Ban, membru fondator:
“(…) această ceremonie
este un fel
de Bar Miţva,
(…) o zi foarte importantă,
care înseamnă intrarea în
vârsta adultă,
dobândirea
capacităţii de
membru de
sine stătător
al comunităţii,
care merge pe direcţia arătată de părinţi.
De asemenea, pentru Complexul Educaţional Lauder-Reut, aceasta este o ceremonie de Bar Miţva pentru că, din acest
moment, Complexul condus de Tova Ben
Nun stă, practic, pe propriile picioare (…)
vreau să vă urez succes pe calea dumneavoastră, ca instituţie independentă şi
adultă.”
Marjorie Federbush, fost C.E.O
al Fundaţiei
internaţionale Lauder şi
membru fondator al Fundaţiei din România: “Dragă
Tova, sunt atât
de onorată să
fiu invitată la
aniversarea
de 20 de ani a
Şcolii LauderReut. (…) se
continuă o instituţie pe care ai ocrotit-o
cu atâta grijă încă de la naştere şi care
datorează existenţa şi succesul său viziunii şi perseverenţei tale”.
Sandra Pralong, consilier de
stat:“(…) aduc salutul preşedintelui Iohannis (…) Valorile se transmit prin oameni,
prin exemple, valori ca generozitatea şi
responsabilitatea, exemplificate de domnul ambasador Lauder, valori precum sârguinţa, tenacitatea, devotamentul, pe care

le reprezintă
To v a , s u n t
ceea ce face
ca societatea
să meargă
mai departe.
(…)România
educată este
unul din marile
«şantiere» ale
preşedintelui
şi, cu oameni
precum cei formaţi în această şcoală, cu siguranţă vom reuşi.”
Glenn Drew, fondator al “American
Hebrew Academy”, Carolina de Nord
- S.U.A.: “Este
şi un moment
aniversar, este
începutul unei
epoci noi. Aş
dori să împărtăşesc cu
dumneavoastră faptul că
American Hebrew Academy
împreună cu Complexul Educaţional Lauder-Reut vor fi parteneri şi vor colabora.”
Andi Cristea, europarlamentar:
“Mulţumesc,
To v a ! S u n t
unul dintre
sutele de părinţi care au
încredere în
grădiniţă, în
şcoala Lauder, în munca
ta, Tova (…)
voi continua să
îmi aduc contribuţia în a
dezvolta acest
proiect generos, generos nu doar cu copiii noştri, generos cu statul român, dacă
vreţi, pentru că în acest fel se creează
viitoarea generaţie de elită.
(Continuare în pag. 16)
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Maia Morgenstern, director T.E.S.:
“(…) în inima
mea, îndrăznesc să o înscriu pe Tova
Ben Nun în
această galerie a figurilor
feminine, ce
au ca scop, ca
obiectiv în viaţă, ca misiune,
poate mai presus de orice,
de a transmite
o torţă a învăţăturii, a culturii.”
Deputat Liviu Dragnea, preşedintele
P.S.D.: “Susţin
în continuare,
cu toată tăria,
că în România
este nevoie
ca toleranţa
să fie învăţată
în şcoală.
Promovarea
toleranţei prin
educaţie este,
în opinia mea,
un lucru extrem
de important
pentru orice societate, cu atât mai mult
pentru cea românească.”
Irina Cajal, subsecretar de stat:
“(…) Această
şcoală este un
brand al României, al Israelului, şi, în
general, este
un brand cu
care ne mândrim, fiind considerată una
din primele trei
şcoli care există în România
ca valoare, ca
profesionalism, cultură şi educaţie. Am
trăit multe etape cu Tova, de a pune
această şcoală în mijlocul unei lumi de
nedescris, în lumea educaţiei şi a copiilor
care ştiu să înveţe şi ştiu să preţuiască ce
e mai bun de învăţat.”
Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3: “Învăţământul de
astăzi, din România, este
România de
mâine. (…)
Şcoala Lauder
este una din
şcolile care ne
dau un sentiment de mândrie că există,
în sectorul 3:
tot sprijinul
nostru pentru învăţământ, în general, şi
pentru Şcoala Lauder, în special.”
José Iacobescu, preşedintele B’nai
B’rith România: “Este,
î n t r - a d e v ă r,
o onoare să
particip la întâlnirea de azi,
cunosc activitatea Şcolii Lauder, cunosc
ce s-a făcut în
cei 20 de ani
de când este
această şcoală(…) Consider
că în Tova, în şcoala Lauder, comunitatea nostră şi B’nai B’rith au un sprijin
deosebit.”

Ing. Paul Schwartz, preşedintele C.E.B.:
“(…) ceea ce a
făcut Tova cu
Şcoala Lauder
a fost să ridice o generaţie
de tineri foarte
bine pregătiţi.
Rezultatele de
la bacalaureat s-au văzut
(…) Tova, te
felicit, noi ne
cunoaştem de
mai mult decât aceşti 20 de ani, ştiu ce
ai făcut pentru evrei şi pentru România şi
sper să ai tăria şi puterea să lupţi în continuare pentru binele şi pentru rezultatele
foarte bune ale acestei şcoli.”

În sală au fost prezenţi mulţi alţi prieteni ai Şcolii Lauder-Reut: personalităţi din
lumea politică (Aura Răducu – Ministrul
Fondurilor Europene, Mircea Geoană
– senator, Ionuţ Vulpescu – deputat),
ambasadori (Excelenţa Sa Diego Brasioli
– Ambasadorul Italiei), reprezentanţi ai
administraţiei locale (Nicolae Petrovan
– Prefectul Municipiului Bucureşti), parteneri academici (Dan Petre – Director Ge-

Miriam Millo (fondator),
Nora Seroussi, Amb. Avi Millo

neral al Institutului Diplomatic Român) şi
numeroşi membri ai comunităţii evreieşti.
Corul de copii al Complexului Educaţional
Lauder-Reut a intonat cântece în limba
ebraică. Cu ocazia evenimentului, dna
Nora Seroussi a dorit să ofere şcolii o hanuchia deosebit de valoroasă din colecţia
personală a tatălui său, Joe
Seroussi, unul
din sponsorii
şcolii.
De asemenea, la
eveniment
au participat
absolvenţi ai
Complexului
Educaţional
Robert Bandner
Lauder-Reut,
(fondator)
elevi şi părinţi
ai acestora. Iată câteva din gândurile lor:
Mara Cristina, alumni, studentă la
A.S.E.:“(…)am fost elevă timp de 16 ani
la Şcoala Lauder. (…)mi-am dat seama
că este un cadou pentru o viaţă întreagă
datorită cunoştinţelor, oamenilor şi amintirilor care mă leagă de acest loc.”
David Morarescu, alumni, student la
Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, Herzliya: “Am fost
adesea întrebat ce îmi place cel mai mult
la Şcoala Lauder. Răspunsul este scurt
şi limpede: este un loc unde prevalează
sentimentele de bucurie, unde copiii pot,
într-adevăr, să emită opinii, o şcoală care
are profesori calificaţi, dar şi o atmosferă
primitoare. Mi s-au oferit aici o mulţime de
posibilităţi pentru care sunt recunoscător
(…) aş vrea să o felicit pe doamna Ben
Nun, pentru că a transformat această
instituţie într-o casă.”
Vlad Dorobanţu, alumni, licenţiat şi
masterand al Lauder Business School,
Viena: “M-am alăturat familiei Lauder în
2006 şi, încă de atunci, am apreciat foarte mult ceea ce am găsit aici (…) După

ce am absolvit liceul, am vrut să găsesc
ceva similar, la nivel universitar, desigur.
De aceea, am decis să mă îndrept către
un loc foarte iubit de domnul Ambasador
Lauder şi anume Viena, Şcoala de Afaceri
Lauder, iar la absolvire Tova a fost alături
de mine.”

Andi Jugănaru, student la Facultatea de Drept – Universitatea Bucureşti:
“(…) noi, aici, suntem o familie (…). În
această şcoală am învăţat şaisprezece
ani, de la grădiniţă la liceu şi cred că voi
mai veni multă vreme, poate şi copiii mei
vor sta alături de tine, Tova.”
Diana Cojocaru, elevă clasa a XI-a:
“(…) vă vorbesc azi în calitate de preşedinte al Consiliului Elevilor din Complexul
Educaţional Lauder-Reut. Profilul unic
al liceului – business, diplomaţie şi media – reprezintă o oportunitate distinctă
în peisajul educaţional românesc. (…)
cursurile îi pregătesc pe elevi pentru
mediul universitar la un înalt nivel al cunoştinţelor predate.“
Evenimentul a fost transmis în direct
de B1 TV şi online pe adevarul.ro, iar alte
patru televiziuni (TVR, ProTV, Prima Tv,
Realitatea Tv) au preluat imagini pentru
buletinele de ştiri. Acesta a fost dedicat,
în egală măsură, lui Ronald S. Lauder şi
şcolii evreieşti care este recunoscută, în
cele aproape două decenii de activitate
neîntreruptă, pentru străduinţa de a oferi
educaţie de calitate, pentru performanţe
şi pentru aprecierea de care se bucură,
atât în ţară, cât şi în străinătate.
După eveniment, Marjorie Federbush,
membru fondator al Fundaţiei Ronald S.
Lauder România şi fost C.E.O. al Fundaţiei internaţionale Ronald S. Lauder,
a adresat un mesaj scris, din care cităm:
“Dragă Tova, (…) Complexul Educaţional,
cu cei peste 400 de elevi, este o instituţie
educaţională de top, recunoscută pentru
excelenţă în toate aspectele activităţii
sale. Admiraţia şi mulţumirile adresate de

Corul de copii al CE Lauder-Reut

atât de multe persoane şi instituţii respectate, parteneri direcţi sau indirecţi ai Şcolii
Reut, au fost un tribut adus eforturilor deosebite depuse de tine în aceşti 20 de ani.
(…) Şcoala Lauder-Reut a adus onoare
Fundaţiei Ronald S. Lauder care a fondato şi o priveşte cu mândrie ca pe primul
ei absolvent care a reuşit să împlinească
misiunea iniţială de a oferi o educaţie de
top, depăşind toate aşteptările în atât de
multe aspecte. Lauder-Reut are rădăcini
adânci în societatea românească, dar,
în acelaşi timp, are un impact dincolo de
graniţele României. Astfel că noul nume,
Magna cum Laude-Reut, reflectă, în
modul cel mai potrivit, reuşitele trecutului
şi promisiunile viitorului. Cu mult peste
viziunea iniţială, Magna cum Laude-Reut
este o instituţie prestigioasă, pe propriile
picioare. Sub continua ta îndrumare,
Tova, sunt convinsă că se va consolida
şi îşi va extinde influenţa benefică asupra
unui număr din ce în ce mai mare de elevi.
(…) Ca fondator, doresc să te asigur de
întregul meu sprijin faţă de Magna cum
Laude-Reut”.
Mazel Tov, “Magna cum Laude-Reut”
şi Ad Mea Veesrim!
ANCA MÂNDRU
Director adjunct
Complexul Educaţional Lauder-Reut
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Scriitoarea israeliană Zeruya Shalev este binecunoscută cititorilor
din România, cele
mai multe dintre
romanele sale fiind
traduse în limba română. Ele au fost
reeditate, ceea ce
dovedeşte interesul publicului faţă
de scrierile sale.
Ea a mai fost în

Zeruya Shalev,
faţă-n faţă
cu provocările
israeliene

România şi va veni din nou, în iunie,
pentru a participa la Bookfest, unde anul
acesta Israelul este invitat de onoare.
Tematica scrierilor sale se concentrează în jurul vieţii de cuplu, al relaţiilor
între parteneri, cu bucuriile şi decepţiile
care însoţesc viaţa în doi, inclusiv cea
de familie. În acelaşi timp, cărţile ei au
un puternic impact social, deoarece eroii
Zeruyei Shalev nu trăiesc izolaţi, sunt în
contact direct şi intră în relaţii cu mediul
în care se mişcă, spaţiu care depăşeşte
de-acum familia restrânsă. Şi bineînţeles
nu lipseşte nici politicul, exprimat prin
tragediile care se întâmplă adesea în
Israel şi care, de multe ori, influenţează
esenţial viaţa eroilor.
Aceste elemente se regăsesc şi în
„Durere”, ultima carte a scriitoarei, considerată de critică drept cel mai bun roman
al ei. Viaţa eroinei, Iris, este determinată
puternic de două întâmplări dramatice:
moartea tatălui ei într-unul din războaiele purtate de Israel şi un atentat terorist
într-o staţie de autobuz din Tel Aviv,
care a afectat-o atât fizic cât şi psihic.
Ambele momente şi-au pus amprenta
asupra caracterului şi felului ei de a privi
viaţa. Tinereţea ei, cu puţine bucurii din
cauza pierderii tatălui, a fost tulburată şi
de pierderea iubitului, prima ei dragoste,
care o părăseşte pe neaşteptate şi o
împinge la disperare, aproape la sinucidere. Niciodată nu se împacă cu acest
gând, de aceea căsătoria ei ulterioară
cu un alt bărbat şi naşterea copiilor nu-i
aduc liniştea sufletească aşteptată, tulburată şi de atentat. Este în permanenţă
copleşită de multitudinea problemelor, la
care se adaugă şi durerile fizice pe care
le are ca urmare a atentatului. Este, pe
undeva, resemnată, dar brusc, viaţa ei
va fi tulburată de reapariţia fostului iubit,
precum şi de conştientizarea faptului că
fiica ei, care se izolează tot mai mult de
ea şi încearcă să găsească oameni care
să o înţeleagă, urmează o cale care o va
M.O.
(Continuare în pag. 27)

Eseuri pe teme biblice

Teme complexe precum Decalogul,
însuşirile calendarului ebraic sau ale
celui asiro-babilonian, dar şi
câteva parabole creştine din
Noul Testament sunt evocate
şi dezbătute în suplimentul
cultural al revistei Contemporanul, volumul Eseuri biblice
al profesorului Ştefan Borbély,
de la Facultatea de Litere a
Universităţii „Babeş Bolyai” din
Cluj. Capitolul introductiv este
dedicat creştinismului timpuriu
şi paradigmei pauliene. O altă
temă este aceea a calendarului
ebraic, care este prezentat întro manieră diacronică, realizând corelaţii
cu principalele sărbători evreieşti. Şabatul – un element definitoriu al calendarului
– primeşte o analiză aparte. Zilele săptă-

mânii la evrei nu aveau nume ci numai
numere, cu excepţia Şabat-ului. În acelaşi
timp, poate fi remarcată o introducere în analiza comparativă a
calendarelor existente în perioade străvechi, cu o aplecare spre
calendarul babilonian.
Dintre numeroasele aspecte
tratate în volumul evocat, se
profilează un capitol aparte,
Decalogul, care tratează “adevărurile dilematice legate de
tematica biblică a Celor Zece
Porunci”. Decalogul, ca sursă legiferatoare pentru cele trei mari
religii monoteiste – iudaismul,
creştinismul şi islamul – transcende simpla
ipostază de Cod de Legi şi devine un Cod
Moral exhaustiv. El se adresează întregii
omeniri care, în pofida diversităţii convin-

gerilor religioase sau politice, comprimă în
paradigma comportamentală şi spirituală
valorile acestuia. Deşi volumul reuneşte
eseuri publicate anterior, el are un caracter
unitar, conturând o perspectivă alternativă
domeniului studiilor de teologie şi filozofie.
Lucrarea demonstrează o apetenţă pentru studiul comparativ, fără însă a eluda
originalitatea opiniei. Sursele primare utilizate, precum şi experienţa de cercetare a
autorului, conferă acestui volum valoarea
unui studiu aprofundat în tematica biblică
şi experienţa textelor sacre, îndeosebi
ale celor două mari religii – iudaismul şi
creştinismul.
DAN DRUŢĂ

Demnitatea umană nu poate fi ucisă

Deşi am citit multe cărţi pe tema Holocaustului, nu pot ascunde uimirea, impresia dureroasă pe care mi le-a produs cartea
scrisă de doi jurnalişti israelieni, Yehuda Koren şi Eilat Negev,
intitulată „În inimile noastre eram nişte uriaşi” (extraordinara
poveste a piticilor din Rozavlea), apărută la Editura GRINTA
din Cluj-Napoca, în traducerea Petruţei Şerban, cu un cuvânt
înainte semnat de Vasile Gogea. Cartea era cunoscută în variantele engleză şi franceză, înainte de a ajunge în 2015 la noi,
pentru uzul cititorului din România.
Rozavlea este o localitate din Maramureş, iar numele provine
de la Rozalia, strămoaşa piticilor din această comună. Apariţia
piticilor de etnie evreiască în Maramureş este pusă sub semnul unei legende, cu largă circulaţie din Evul Mediu timpuriu.
Din multe surse este cunoscut faptul că evreii veniţi din Est în
secolul X-XI erau de fapt kazari mozaici, iar populaţia auto
htonă i-a numit uriaşi, pentru statura lor impresionantă. Roza

Rozalina, se spune, s-ar fi îndrăgostit de
o fiinţă umană minusculă, iar Dumnezeu
i-a apropiat ca statură la nivelul liliputanilor,
despre care scria Swift în “Călătoriile lui
Gulliver”. Primul pitic evreu cunoscut se
numea Shimshon (numele unui erou biblic)
Eizik Ovitz (Ovici), iar urmaşii au alcătuit
o comunitate şi o trupă de artişti care au
circulat în Europa şi au avut succes. După
ocuparea Nordului Ardealului de către
trupele horthyste, ei au ajuns la Auschwitz. De la mitologie la
realitate s-a ajuns prin apropierea de o istorie a Şoah-ului, a
catastrofei umane numite şi Holocaust. S-a scris apoi despre
„Cei şapte pitici de la Auschwitz”,
BORIS MARIAN MEHR
parafrazând motivul basmului german despre Frumoasa Adormită.
(Continuare în pag. 19)

O mărturie despre supravieţuire şi împlinire

Viaţa incredibilă a lui Felix Zandman,
descrisă în cartea lui autobiografică ”Niciodată nu eşti pe
ultimul drum”,
ilustrează în
mod simbolic
indestructibilitatea poporului evreu. Ca
în întreaga lor
istorie, şi după
drama Holocaustului evreii au ieşit întăriţi,
şi-au dezvoltat în continuare capacităţile
şi talentele, şi-au adus contribuţia la
progresul lumii şi au reuşit să-şi creeze
un stat, iar exemplul cel mai concludent
a fost viaţa inginerului, inventatorului şi
omului de afaceri dr.Felix Zandman.
Născut într-o familie evreiască înstărită din Grodno, pe atunci în Polonia, copilul
Felix a crescut într-o familie numeroasă,
cu cele mai diverse orientări religioase şi
politice – credincioşi şi laici, liberali, socialişti şi chiar comunişti. Dar ceea ce şi-a
lăsat cel mai puternic amprenta asupra lui

a fost sionismul. În sufletul lui Felix acest
ataşament s-a păstrat, a crescut odată cu
trecerea timpului. Deşi locuia în SUA, prezenţa lui în Israel devine tot mai frecventă,
concretizată în crearea unei filiale a companiei sale de componente electronice,
Vishay (numită după ştetl-ul lituanian de
unde se trăgea familia bunicii din partea
mamei) la Dimona şi, mai târziu, la Holon. Sfârşitul acestui proiect a fost firesc:
solicitarea cetăţeniei israeliene.
În oraşul Grodno antisemitismul polonez dinainte de război era evident. Când,
în urma tratatului Molotov-Ribbentrop,
Grodno a ajuns în componenţa URSS, de
fapt a Ucrainei, antisemitismul a fost interzis, evreii au căpătat aceleaşi drepturi ca
polonezii, puteau urma orice fel de şcoală,
deci pentru ei a fost un fel de eliberare.
A durat puţin, a izbucnit războiul, armata
germană a ocupat oraşul. Au început mai
întâi ghetoizarea, apoi deportările, practic 30.000 de persoane – aproape toată
populaţia evreiască a acestui oraş cu o
istorie de multe sute de ani – au fost ucise
la Treblinka. Au supravieţuit cei care au
reuşit să scape din ghetou şi care, fie au
fugit în păduri la partizani, fie s-au ascuns
cu ajutorul unor prieteni polonezi. Paginile

Lansarea a fost găzduită de Consulatul
General al Ungariei la Cluj. Volumul a
fost prezentat de scriitorul, publicistul,
politicianul şi, nu în ultimul rând, colegul
de generaţie şi prietenul din copilărie al
autorului, Géza Szőcs. Acesta a scos în
evidenţă virtuţile de cercetător, dar şi de
om de litere, ale doctorului în chimie Daniel Lőwy, care şi-au pus amprenta asupra
elaborării fundamentate şi obiective a
lucrării de faţă.
Această carte voluminoasă este cea
de-a doua monografie a autorului, dedicată unei comunităţi evreieşti de mare
importanţă din Transilvania. Acum zece
ani apărea lucrarea sa – devenită de referinţă – despre istoria şi tragedia evreimii
clujene A kálváriától, a tragédiáig (“De la
Calvaria, la tragedie”), încă netradusă în
limba română.
Lansarea cărţii cunoscutului medic
pediatru clujean Carol Lőwy (cu pseudo-

nimul literar Dániel Károly) a coincis cu
sărbătorirea zilei de naştere a autorului.
Cea de a 90-a! Volumul – cel de-al doisprezecelea –, intitulat Csak még egy
percet! („Doar încă un minut!”) reuneşte
scrieri de genuri diferite, de la memorii,
până la povestiri lirice, de la incursiuni
în diverse tărâmuri ale culturii şi practicii
medicale, până la reflecţii filosofice.
Cu aceeaşi ocazie şi doctorul Carol
Löwy a primit în dar o carte intitulată
Album amicorum. Autorii, reprezentanţi
a patru generaţii – cel mai tânăr având
9 ani, iar cel mai vârstnic aproape 90 –
trăitori în şase ţări de pe trei continente,
sunt rude, prieteni, vecini, colegi şi
pacienţi care i-au dedicat câteva rânduri:
de la crâmpeie de amintiri la poezii, de
la urări la scrieri medicale, alcătuind un
volum special, în cinstea celor 90 de ani
împliniţi de prietenul lor.
ANDREA GHIŢĂ

Cărţile celor doi Löwy

Am participat
la două lansări de
carte, având drept
autori pe Daniel
Löwy şi pe tatăl
său, Carol Löwy.
Cea mai recentă carte a lui Daniel
Lőwy, Az úri város
zsidó lakosai („Locuitorii evrei ai oraşului select”) este,
de fapt, istoria evreimii orădene de la
aşezarea ei (sec. XVII-XVIII) şi până în
zilele noastre, cu un accent deosebit
asupra celor mai sumbre perioade din
existenţa acesteia: prigoana antisemită
şi Holocaustul.
Cartea, rodul unui deceniu de trudă
asiduă, a fost elaborată în SUA (locul
unde trăieşte şi munceşte autorul ei) şi
publicată în Ungaria, în urma câştigării
unui grant finanţat de guvernul ungar.
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din carte descriind ghetoul, condiţiile din
ghetou, asasinarea evreilor, vânarea lor,
sunt de un dramatism emoţionant. Felix
şi unchiul său Sender, împreună cu o
pereche de tineri căsătoriţi sunt salvaţi
de familia Puchalsky, oameni simpli, cu
o căsuţă în pădure (de fapt, primită de la
bunica lui Felix,Tema, care a ajutat mult
această familie). Timp de 17 luni, cele
patru persoane au stat ascunse într-o
groapă îngustă, săpată sub podeaua dormitorului casei. Au supravieţuit cu mintea
întreagă datorită regimului elaborat de
Sender, care cuprindea o serie de reguli
dure dar eficiente de comportament. ”Miam dat seama atunci de ce au fost date
Cele Zece Porunci”, a declarat Zandman
în filmul documentar despre viaţa lui. Pe
Felix l-a salvat mental tot unchiul lui, un
bun matematician, care în aceste luni l-a
învăţat alegebră şi trigonometrie, matematică superioară.
Doi ani după eliberare şi după ce
sunt martorii renaşterii antisemitismului
din Polonia, Felix şi unchiul său pleacă
în Franţa, unde tânărul absolvă studiile
universitare, îşi dă doctoratul, începe să
lucreze şi se preocupă de prima lui invenţie, fotostresul, un mijloc de a descoperi
părţile cele mai vulnerabile ale unor structuri metalice şi care şi-a găsit mai târziu
aplicaţia în cele mai variate domenii – în
construcţii, aviaţie, peste tot unde există
o presiune asupra metalelor. Marele salt
a fost făcut în Statele Unite, unde Felix,
după câţiva ani de activitate, s-a decis
să-şi facă propria companie, pe care a
numit-o Vishay. Aici a pus la punct o altă
invenţie, un rezistor special – rezistorul
Vishay, considerat revoluţionar pentru
industria electronică.
Poate cel mai greu aspect al vieţii lui,
căruia până la urmă a reuşit să-i facă faţă,
a fost propriul trecut, respectiv memoria
Holocaustului. A fost o luptă îndelungată
această confruntare cu cele mai negre
coşmaruri, pe care până la urmă le-a
depăşit, cu ajutorul celei de-a doua soţii,
israelianca de origine română Ruta. Catharsis-ul a avut loc când Felix Zandman
a reuşit să intre în capela Yad Vashem,
cu prilejul declarării familiei Puchalsky
„Drepţi între Popoare”.
MAGDALENA PORUMBARU

18		

Feminism
şi educaţie –
Mina Cusiner

Mărturii fot
grafice
Povestea unei fotografii şi a unui nume: Elias Marcus

Modernizarea lumii evreieşti din
România s-a tradus şi prin creşterea
nivelului de includere a femeii în viaţa
societăţii majoritare şi, implicit, în viaţa
comunităţii. Un aspect important l-a
constituit înfiinţarea, începând cu finele
secolului al XIX-lea, de şcoli evreieşti de
fete, şcoli menite să le faciliteze integrarea în diverse activităţi şi o înţelegere mai
bună a statutului lor de mame, ocrotitoare
ale familiei şi promotoare ale tradiţiei
iudaice. Fenomenul a constituit o parte
a procesului de extindere şi consolidare
a învăţământului modern evreiesc din
România, prezentat pe larg în cartea lui
Liviu Rotman Şcoala israelito-română
(Hasefer, 1999).
Una dintre figurile interesante în
ecuaţia şcolilor israelito-române este
Mina Cusiner (1878-1949), educatoare
şi directoare a Şcolii de fete din Piatra
Neamţ, a Şcolii evreieşti de fete din
Moineşti şi, ulterior, a Şcolii profesionale
Despre participarea unui car ale
Clara Baroneasă de Hirsch din Bucureşti
goric israelit la încoronarea celui dintâi
până la închiderea acesteia, în 1910,
rege al României, la 10 mai 1881, ne
atunci când preia conducerea Şcolii de
vorbesc astăzi o copie aflată în colec
fete Instrucţiunea Goldfarb din cartierul
Dudeşti.
Din activităţile de cercetare ale
Mina Cusiner a luptat
pentru drepturile educatorilor evrei şi pentru dezvoltarea învăţământului modern
evreiesc. Articolele ei, bine
fundamentate teoretic şi
prezentând ultimele progrese făcute de literatura Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
de pedagogie şi psihologie
ţia Muzeului de Istorie a Evreilor din
a educaţiei din străinătate, au fost preRomânia “Şef Rabin dr. Moses Rosen”
zenţe constante în cele mai importante
(actualmente în Sinagoga Mare, temziare evreieşti ca Egalitatea şi Curierul
porar în timpul renovării), dar şi o fotoIsraelit. A colaborat cu revista şcolară
grafie regăsită de curând a unuia dintre
Institutorul evreu, făcând parte din comiparticipanţi, Elias Marcus (în vârsta de
tetul de redacţie, şi a fost membră activă
31 de ani, la data evenimentului). Fotoa Asociaţiei Corpului Didactic Israelit,
grafia în original a lui Elias Marcus se
înfiinţată în 1906.
află în fototeca Centrului pentru Studiul
Ea a accentuat atât necesitatea perIstoriei Evreilor din România şi are o
fecţionării continue a institutorilor, constidublă valoare, ca document istoric, dar
tuirii de şcoli evreieşti secundare în toate
şi fotografic (autor fiind Carol Popp de
localităţile din România, cât şi beneficiile
Szathmari, primul pictor şi fotograf al
implicării active a familiei, îndeosebi a
Curţii Regale a României). Deşi cunosmamei, în opera educaţiei. A introdus
cut ca o glorie a vremurilor sale, atestat
în prograca primul fotoreporter de război şi fotoma şcolilor
graf al elitelor, din cauza eşecului fotoevreieşti
grafiilor de exterior ale procesiunii, din
cursurile de
cauza vremii proaste şi a miopiei sale
grădinărit şi
accentuate, Szathmari nu mai execută
stenografie.
alte fotografii după 1881 şi moare în
În viziunea
1887, departe de gloria sa anterioară
sa, era im(vezi Emanuel Bădescu, Radu Oltean,
portant ca
Carol Popp de Szathmari. Fotograful
şcoala moBucureştilor, Art Historia, 2012).
dernă să
Carul alegoric, care făcea referire
se constila domnia regelui înţelept Solomon, este
tuie ca un
documentat în memoriile lui Adolf Stern
răspuns la
(Din viaţa unui evreu român, Hasefer,
cerinţele şi
2001) sau într-un articol din Curierul Isprovocările
raelit din 23 martie 1938, care reia pe
specifice
epocii: ”Ni
se cere ca terenul instrucţiei teoretice iar spaţiul faş c o a l a s ă milial, cel al unei educaţiuni practice: ”La
pregăteas- şcoală copilul lucrează sub conducerea
că un copil institutorului, care-l ajută şi încurajează;
(Mina Cusiner) pentru viaţă acasă, singur, obosit, plictisit şi deranjat
şi de aceea de părinţi, de fraţi şi de surori, el munceşte
e nevoie ca organizaţiunea pedagogică penibil pe colţul unei mese, încărcate cu
a şcoalelor noastre să fie adaptată la tot felul de lucruri, iar lumina cea slabă
nevoile mediului” (”Organizarea şcoalelor a lămpii ori a lumânării îi oboseşte şi îi
de fete” în Institutorul evreu, An I, Nr. 3, vatămă vederea” (”Chestiuni de pedagoaprilie 1906).
gie practică. Cum trebuie să cumpănim
Materia de studiu urma să fie prezen- lecţiile”, în Institutorul evreu, An II, Nr. 7,
tată într-un mod cât mai raţional pentru a septembrie 1907).
putea fi lesne internalizată de către elev:
Mina Cusiner a semnalat importanţa
”Avem nevoie ca aceste cărţi de citire (...) oferirii unei educaţii în spiritul tradiţiei
să fie croite după gradul de pricepere al iudaice, pentru a putea consolida comunicopiilor noştri. Când copiii vor înţelege tatea în perioada modernă, în care exista
cartea de citire, atunci li se va dezvolta un real pericol al asimilării. Întâlnirea cu
gustul şi interesul pentru ea” (”Un adaus iudaismul urma să se producă prin interindispensabil”, în Institutorul evreu, An I, mediul lecţiilor de istorie menite să subliniNr. 3, aprilie 1906). Din grija de a nu su- eze bogăţia tradiţiei proprii: ”învăţământul
praîncărca volumul de muncă al elevilor istoriei naţionale este unul din cele mai
şi elevelor, era necesar ca şcoala să fie puternice mijloace pentru a dezvolta la

„Educaţiunea
durează
toată viaţa.”
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Carul simbolic israelit, la încoronarea lui Carol I ca rege,
însoţit de reprezentanţii societăţilor filantropice israelite (Bucureşti,
1881), publicat în „Curierul israelit“, 23 martie 1938, p. 1

prima pagină un text din ziarul Războiul
din 1881. E foarte importantă şi precizarea lui Israel Bercovici (O sută de ani
de teatru evreiesc în România, Kriterion, 1982) că montajul a fost un proiect
al lui Saniel Marcus, cu schiţe executate
de Vissner şi Hirş, sub conducerea arhitectului Montăureanu, iar costumele
erau realizate la Viena de Frantz Gaul.
Grupul celor 11 care reprezentau figurile istorice era alcătuit din preşedintele
Emanuel Rosenthal, membrii Comitetului Central, la care se adăugau alăturat
reprezentanţii societăţilor filantropice cu
steagurile lor. Carul israelit se încadra
într-un moment de care alegorice cu
temă istorică, ce reprezentau societăţi,
meseriaşi, şcoli etc. Comunitatea nu a
vrut să fie reprezentată ca minoritate, ci

Elias Marcus, participant în cortegiul
alegoric israelit pentru încoronarea
lui Carol I, Bucureşti, 1881,
Fotograf Carol Popp de Szathmari,
Colecţia Lazăr Singer-Zin (ACSIER)

copii sentimentul adevărului, al frumosului
şi al iubirii de neam. Trebuie să căutăm
în programa analitică a şcolilor de fete
un mic loc pentru istoria evreilor spre a
arăta elevelor că şi istoria noastră numără
pagini frumoase, că şi ea ascunde ceva
mişcător şi măreţ, că şi ea ne procură mari
modele de virtute, că şi noi, în fine, am
avut eroii noştri.” (”Organizarea şcoalelor
de fete” în Institutorul evreu, Anul I, Nr. 3,
aprilie 1906).
Pentru contribuţia în domeniul educaţional, Mina Cusiner a fost de multe
ori elogiată de către inspectorii şcolari şi
liderii comunităţii, fiind decorată cu medalia Răsplata Muncii de către Ministerul
Instrucţiunii.
Din decembrie 1927, ca o continuare
şi încununare a activităţii pedagogice,
Mina Cusiner a iniţiat şi condus un demers
cu totul inedit: o revistă scrisă în mare
parte de institutori, pentru educarea femeilor în general şi în particular a mamelor.

prin societăţile sale filantropice, considerând acest gest un act de integrare.
Carul era precedat de steagul României şi de membrii societăţii filantropice
„Sion“, care organizase ambulanţa cu
acelaşi nume ce a participat cu voluntari
în războiul de independenţă, la îngrijirea
răniţilor.
Cine este totuşi Elias Marcus
(1850, Botoşani – 1939, Bucureşti), atât
de important în 1881 şi pe nedrept uitat
astăzi? Mormântul său de la cimitirul Filantropia (regăsit cu sprijinul Sacra) datează din 1939, ceea ce a permis găsirea
necrologului său din ziarul Egalitatea. În
numărul din 6 decembrie 1939 aflăm că
“era frate cu regretaţii Saniel Marcus şi
Mayer Marcus, apreciaţi prin activitatea
lor culturală, publică şi filantropică. Elias Marcus a testat (lăsat prin testament,
n.n.) întreaga sa avere Templului Coral
pentru scopuri culturale, pentru clădirea
şi înzestrarea unei şcoli superioare de
fete”. Numele său este legat de biblioteca “Saniel Marcus”, răscumpărată de la
moştenitorii fratelui la moartea acestuia
la Berlin, în 1906 şi donată Templului
Coral (Saniel Marcus fiind unul dintre
fondatorii Congregaţiunii Templului Coral). Biblioteca s-a aflat din 1906 până
în 1933 în strada Mircea Vodă 20, în
sala Baraşeum, iar ulterior s-a mutat în
aripa nouă a Templului Coral (vezi Catalog general de cărţi literare, ştiinţifice
şi religioase din Biblioteca populară a
Comunităţii Evreieşti din Bucureşti, numită “Saniel Marcus”, Tip. Providenţa,
1922). Actualmente, din cele 4000 de
volume existente în 1922, cele legate de
subiecte religioase se află în Biblioteca
Templului Coral şi o parte din studiile istorice se regăsesc în colecţia Bibliotecii
Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor
din România.
ANCA TUDORANCEA-CIUCIU
Intitulată Sfetnicul mamelor, publicaţia, cu
totul necunoscută studiilor de specialitate,
a avut o apariţie de scurtă durată, până în
martie 1929. A constituit însă o platformă
pentru promovarea ideilor inovative ale
Minei Cusiner dar şi un spaţiu de dialog
la care au contribuit personaje importante în epocă, în mare parte din afara
comunităţii evreieşti, care împărtăşeau
aceleaşi viziuni feministe progresiste
(Ella Negruzzi, Ecaterina Raicoviceanu
Fulmen, Smaranda Ghiorghiu – Smara şi
alţii). Revista s-a bucurat de recunoaştere
din partea Ministerului Instrucţiunii şi a Inspectoratului şcolar din Bucureşti, primind
chiar aprecierea reginei Maria.
Mina Cusiner a murit în noiembrie
1949, fiind înmomântată în Cimitirul
Filantropia din Bucureşti, în apropierea
monumentului dedicat soldaţilor evrei
care s-au jertfit în primul război mondial.
ANDREEA TOMA
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A fi diplomat în secolul XXI

Centrul de Studii Israeliene din cadrul
Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Capitală a găzduit miercuri,
13 aprilie, prelegerea ambasadoarei
Statului Israel în România, E.S. Tamar
Samash. Manifestarea a fost intitulată „A
fi diplomat în secolul XXI”. La eveniment
au luat parte reprezentanţi ai conducerii
SNSPA – prorectorii prof. univ. dr. Alina
Bârgăoanu şi conf. univ. dr. Liliana Popescu –, directorul Centrului de Studii Israeliene, prof.univ. dr. Liviu Rotman, şi numeroşi studenţi şi masteranzi interesaţi de
subiectul propus. Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România a fost reprezentată
de vicepreşedintele ing. Paul Schwartz.
Adresând un cuvânt de bun-venit, conf.
univ. dr. Liliana Popescu a apreciat importanţa activităţii coordonate de prof. Liviu
Rotman şi a întregului Centru de Studii
Israeliene,înfiinţat în anul 2012.

Prof.univ.dr. Liviu Rotman a vorbit despre faptul că, prin obiectul său de studiu,
Centrul are menirea de a completa sfera
studiilor iudaice deja prezente de mai mult
timp în mediul academic românesc.
În deschiderea prelegerii, ambasadoarea Statului Israel în România, E.S.
Tamar Samash, a evocat activitatea sa
în domeniul diplomatic, care a început
acum 40 ani şi revenirea în România,
ţară în care s-a aflat şi în perioada 19881991 în calitate de diplomat. Vorbitoarea a
creionat profilul unui diplomat al secolului
al XXI-lea, care trebuie să facă faţă unor
multiple provocări specifice dinamicii politicii internaţionale. Ea a afirmat că, în pofida conturării unei imagini idilice asupra
activităţii de diplomat sau contrar opiniei
conform căreia diplomaţia ar putea ocupa un rol secund în sistemul decizional,
de cele mai multe ori diplomaţii poartă

„SHAKESPEARE AD INFINITUM”

Galeriile Senso s-au deschis din nou „picto-impulsurilor” sau „colajelor de idei”
ale Oanei Maria Cajal, cum le definea criticul de artă Doina Păuleanu. De astă
dată, artista, stabilită cu familia la Montreal, revenea acasă pentru Simpozionul
Internaţional „Shakespeare în România, Shakespeare în lume”, şi pentru Festivalul Internaţional de teatru Shakespeare, de la Craiova. Ambele – impulsionate de
împlinirea a 400 de ani de la intrarea în eternitate a marelui dramaturg.
Genericul expoziţiei „Shakespeare ad infinitum” a fost inspirat din credinţa că,
prin perpetuă reinterpretare, Shakespeare este contemporan cu fiecare generaţie.
Chiar directorul Festivalului Internaţional Shakespeare, Emil Boroghină, îi recunoştea premoniţia dintr-un fragment de sonet al elisabethanului: „Nu-i marmură/
Nu-s lespezi de regeşti morminte/ Mai mult ca versul meu să ţină”. „Scriind teatru
a gândit grafica; grafica i-a inspirat teatrul”, a sintetizat expoziţia preşedintele de
onoare al Asociaţiei Femeilor Creatoare de Artă Plastică din România şi preşedinte
al Fundaţiei Fildas Art, Anca Vlad. Laitmotiv al colajelor în care predomină roşul
şi negrul, prizonieratul lumii, ici-colo albul, speranţă de izbăvire, sunt privirile lui
Shakespeare însuşi. Ce rămâne? Logica visului, ţipătul tăcut al memoriei, actori pe
scenă, actori în viaţă, dominaţi de neiertătoarea clepsidră, magia cortinei, sentinţa,
jocul greşit, ediţiile de lux spre a fi văzute, nu citite dintr-un fragment de bibliotecă,
costume fără cap, măşti după care ghicim neantul, reflectorul şi aplauzele, repetiţia
– metaforă a lumii, necunoscutul spre care ne îndreptăm toţi.
IULIA DELEANU

Demnitatea umană nu poate fi ucisă

(Urmare din pag. 17) Celebrul călău, dr.
Mengele, s-a ocupat personal de aceşti pitici, care printrun joc al sorţii, au supravieţuit. Ultima
urmaşă, Perla Ovitz, a murit în 2001 în
Israel. Autorii cărţii au reuşit să o viziteze şi să discute cu ea despre un trecut
greu de imaginat. Prologul cărţii redă
această întâlnire. Istoria reală începe cu
anul 1866, în Maramureş, unde tradiţia
s-a păstrat şi anual s-a ţinut Festivalul
Roza Rozalina în localitatea ce a preluat
numele mitologicei eroine şi care are
7000 de locuitori, ţărani români. În acel
an, 1866, s-a născut primul pitic în familia
lui Leib şi Frieda Ovitz, care a confirmat,
am putea spune, miezul legendei expuse
mai înainte. În zonă mai trăiau circa 200
de evrei, iar Shimshon a găsit o mireasă
pe potrivă. Talmudul nu acceptă rabini
cu deformaţii fizice, astfel că piticii s-au

grupat separat în propria comunitate.
Pentru a susţine realitatea celor expuse, autorii au apelat la numeroase surse,
începând cu Arhivele de la Yad Vashem
din Ierusalim, de la Muzeul Auschwitz din
Polonia, din Germania, Muzeul Holocaustului din Washington, o serie de lucrări
ştiinţifice şi beletristice de diverşi autori,
despre Auschwitz, despre Mengele, articole, zeci de interviuri cu martori supravieţuitori, experţi, specialişti, translatori,
cercetători. Este anexată genealogia
familiei Ovitz pe două secole. Cartea a
apărut cu sprijinul şi la iniţiativa primarului
comunei Rozavlea, Vasile Mârza. Notele
din subsolul paginilor explică terminologia
din idiş, din alte limbi, din istoria biblică şi
modernă a evreilor.
O lucrare monumentală despre oameni – giganţi la suflet. Mulţumiri autorilor
şi editurii.

responsabilitatea confruntării cu unele
situaţii extrem de dificile, iar viaţa unui
diplomat implică o serie de rigori adesea
nepercepute de publicul larg. Un diplomat
al secolului XXI se implică în tot ceea ce
înseamnă stimularea relaţiilor economice
între cele două ţări, protejarea intereselor
concetăţenilor săi, promovarea culturii
şi, nu în ultimul rând, contribuie în mod
decisiv la menţinerea unor relaţii de pace.
Diplomaţia secolului al XXI-lea este fără
îndoială mult mai nuanţată decât în trecut,
din cauza volatilităţii relaţiilor diplomatice
dintre state şi a multitudinii crizelor la
nivel internaţional. De asemenea, cultura
reprezintă o dimensiune importantă a
activităţii de diplomat, care adesea se
implică în organizarea unor evenimente
sau centre conexe ambasadelor, cu scopul de a face cunoscută şi înţeleasă latura
spirituală a ţării pe care o reprezintă.
E.S. Tamar Samash s-a referit şi la
provocările actuale legate de combaterea terorismului şi a susţinut ideea unei
intense cooperări, cu atât mai mult cu
cât Israelul are o experienţă elocventă în
acest domeniu care devine din ce în ce
mai complex. La final, studenţii SNSPA
au adresat întrebări şi au exprimat opinii
cu privire la subiectul prelegerii.
DAN DRUŢĂ

E.S. Tamar Samash,
în vizită la
comunitatea clujeană

Cu ocazia vizitei în municipiul ClujNapoca, E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel în România, în seara
zilei de vineri, 8 aprilie, a fost oaspetele
Comunităţii Evreilor din Cluj. Domnia sa
a participat la serviciul religios de Kabalat
Şabat împreună cu enoriaşii comunităţii,
la casa de rugăciuni Ohel Moshe.
A doua zi, sâmbătă 9 aprilie, în continuarea programului, Excelenţa Sa a
vizitat Templul Memorial al Deportaţilor,
singura sinagogă în funcţiune în Cluj,
care la ora actuală este în stare avansată
de degradare. Aici a fost informată despre
proiectul ”Înfiinţarea Complexului Comunitar Evreiesc Cluj” (Complexul Horea)
şi dificultăţile în derularea lui. Ambasadoarea a avut de asemenea o întâlnire
interesantă cu grupul de studenţi israelieni care învaţă la Cluj. La terminarea
programului a fost vizitat amplasamentul
viitorului Complex Horea.
Gazda evenimentului a fost preşedintele Comunităţii Evreilor din Cluj, dr.
Robert Schwartz.
ANDREI ZADOR

Editura Hasefer în Bibliografia
avangardei româneşti

Victor Brauner:
„Oraşul care se
trezeşte”

În întâmpinarea acestui ”an al avangardelor” – cum este considerat 2016
datorită aniversării Centenarului DADA,
respectiv împlinirea a 100 de ani de la
lansarea primului manifest al mişcării
la cabaretul Voltaire din Zürich –, Universitatea din Iowa (SUA) a dedicat Nr.
20 (Number 1 / 2015) al Iowa Research
Online fenomenului avangardist din
România, sub genericul From Dada
to Infra-Noir: Dada, Surrealism and
Romania. Este vorba despre un volum
masiv de 472 pagini, cu 29 de capitole
semnate de colaboratori din România şi
din alte ţări, coordonat de Monique Yaari
(Universitatea din Pennsylvania) şi de
Timothy Shipe (Universitatea din Iowa).
Capitole speciale sunt dedicate următorilor artişti (mulţi dintre ei fiind evrei):
Max Blecher, B. Fondane / Fundoianu,
Geo Bogza, Victor Brauner, Gherasim
Luca, Marcel Iancu, Gellu Naum, Sesto

Relaþii bilaterale ROMÂNIA - ISRAEL (1956)

30 ianuarie, Tel Aviv – sub auspiciile
Legaţiei României, în sala Ohel-Shem s-a
desfăşurat un concert de muzică populară
Continuăm trecerea în revistă a principalelor momente
românească foarte bine primit de audienţa
din istoria relaţiilor diplomatice româno-israeliene.
formată din circa 1.000 de persoane.
2 martie, RPR – Elkana Margalit (n.
diplomatică de la însărcinat cu afaceri la ministru.
1913, Polonia), prim-secretar al Legaţiei Israelului la
22 septembrie, Haifa – inaugurarea Muzeului de
Bucureşti, a devenit noul însărcinat cu Etnografie şi Folclor din localitate, la eveniment fiind
afaceri ad-interim în România.
prezent şi Boris Zderciuc, şeful Secţiei de Arhitectură şi
4 iunie, Tel Aviv – Golda Meir, Artă Populară din cadrul Muzeului Satului din Bucureşti.
ministrul de externe al Israelului, l-a
1 octombrie, Tel Aviv – vernisarea, în sala Tunat
convocat pe reprezentantul Legaţiei Hamoşaum, a primei expoziţii dedicate covoarelor
României, Gh. Chitic, pentru a discuta româneşti, în organizarea Institutului Român pentru
pe tema emigrării evreilor din România. Problema era Relaţii Culturale cu Străinătatea, Ligii de Prietenie Isravăzută din perspectivă umanitară, susţinându-se reîn- el-România şi Cercului „Prietenii Artei”. Expoziţia a fost
tregirea familiilor.
deschisă de Gh. Chitic, însărcinatul cu afaceri ad-interim
4 iulie, Tel Aviv – convorbire între Golda Meir, minis- al Legaţiei României, iar prezentarea a fost făcută, în faţa
trul Afacerilor Externe, şi Gh. Chitic, însărcinat cu afaceri unui public numeros, de A. Saul, secretarul Ligii, Ghila
ad-interim. Aceasta a arătat că israelienii sunt „foarte Cohen, istoric de artă, şi B. Zderciuc.
bucuroşi în legătură cu măsurile luate de guvernul nos17 octombrie, Haifa – vernisarea, în Sala mare
tru [român, n.n.] în ce priveşte eliberarea celor arestaţi a „Casei Macabi”, a expoziţiei de covoare româneşti
şi permisiunea unora dintre aceştia să plece în Israel”. itinerate de la Tel Aviv. În deschidere au luat cuvântul
17 septembrie, Bucureşti – acordarea agrementului prof. Moshe Katz, preşedintele Ligii de Prietenie Israel
de către autorităţile române noului trimis extraordinar şi – România, şi B. Zderciuc.
ministru plenipotenţiar al Israelului în România, dr. Arieh
19 octombrie, Bucureşti – începe editarea publiHarell. Prin această numire a fost ridicată reprezentarea caţiei „Revista Cultului Mozaic” („Ketav Et”, în ebraică;

Pals, Saşa Pană, Paul Păun, Jules Perahim, Claude Sernet, Virgil Teodorescu,
D. Trost, Tristan Tzara, Urmuz, Ion Vinea, Ilarie Voronca. Iar textele sunt realizate de universitarii Simona Popescu,
Marius Hentea, Cosama Eram, Ion Pop,
Iulian Toma, Petre Răileanu (România,
chiar dacă unii lucrează în afara ţării),
Monique Yaari, Timothy Shipe, Michael
Finkenthal, Mark Hutchinson, Catherine
Hansen, Brooks Lampe (SUA), Monique
Jutrin, Michel Gourdet, Camille Morando, Edouard Jaguer, Françoise Nicol
(Franţa), Krzysztof Fijalkowski (Marea
Britanie), Giovanni Magliocco (Italia). În
plus, câteva manifeste apărute în presa
românească de avangardă au fost traduse şi grupate într-un capitol separat.
De remarcat e faptul că Timothy
Shipe a întocmit o bibliografie aproape
completă (23 de pagini) cu operele artiştilor avangardişti şi cu studiile dedicate
lor. Iar dintre acestea din urmă nu lipsesc
volumele publicate de Editura Hasefer:
Evreii în mişcarea de avangardă românească, de Ov. S. Crohmălniceanu
(2001); Intâlniri cu Marcel Iancu, de
Geo Şerban (2011); Victor Brauner – la
izvoarele operei (2004); Patimile după
Victor Brauner (2006); şi Victor Brauner şi însoţitorii (2013); toate semnate
de Emil Nicolae-Nadler (preşedintele
C.E. Piatra-Neamţ).

„Journal”, în engleză), „organ comunitar
de factură internaţională”, cu o pagină în
limba ebraică, fapt unic în lumea comunistă.
Tirajul iniţial al publicaţiei (anul I, nr. 1 - 19
octombrie 1956/14 Heşvan 5717) a fost de
2.000 de exemplare.
Noiembrie, Cairo – Legaţia României din capitala
Egiptului, reprezentată de ambasador
Dionisie Ionescu, a acordat asistenţă
consulară cetăţenilor români de origine evreiască, arestaţi de către autorităţile egiptene în urma conflictului
privind Canalul de Suez, facilitând
legătura cu familiile acestora şi sprijinind plecarea din
Egipt, după eliberare.
10 noiembrie - 1 decembrie, RPR – vizita dirijorului
şi pianistului israelian George Singer, invitat în România
de către autorităţile române. Acesta a beneficiat de un
program extins, cuprinzând vizite la instituţii muzeale din
Bucureşti, Braşov, Peleş, la Conservator, participarea la
concerte, dirijând la Târgu Mureş, la Braşov, la Orchestra Radiodifuziunii şi la Operă. La Radiodifuziune i s-au
imprimat Suita israeliană, de A. V. Moscovits, şi Simfonia
în Re major, de J. Haydn.
Dr. FLORIN C. STAN
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„E greu
să fii corect
în România”

Cronica
BBR

La Adunarea Generală din martie
a.c. membrii B’nai B’rith au avut prilejul
să-l asculte pe dr. Cristi Danileţ, judecător, membru în Consiliul Superior al
Magistraturii, şi să afle ”din prima mână”
o opinie de profesionist despre justiţia
din România.
”Democraţie şi implicaţiile justiţiei”
a fost titlul prelegerii ţinute de dr. Cristi
Danileţ, care a fost prezentat participanţilor de preşedintele BB, ing. José
Iacobescu. Am putut lua cunoştinţă de o
parte din eforturile pe care un număr de
magistraţi tineri le-au făcut şi le fac pentru a se realiza în ţară o justiţie corectă.
Vorbitorul a afirmat că sistemul educativ
este departe de a fi perfect, că minorii
au o situaţie grea, necunoscându-şi
drepturile şi încălcând de multe ori legile. În ceea ce-i priveşte pe adulţi, unul
din patru au sau au avut probleme cu
justiţia în fiecare an. Dintre aceştia, 12
la sută au dosare penale iar restul, dosare civile. Datorită eforturilor făcute de
câţiva ani, la ora actuală există un corp
de magistraţi care doreşte să schimbe
această situaţie. Schimbările în acest
domeniu au început după ce România a
aderat la Uniunea Europeană. Pentru a
păstra independenţa justiţiei s-a format
Consiliul Superior al Magistraturii, în
care există şi reprezentanţi ai societăţii
civile. Consiliul se ocupă, între altele, de
recrutarea magistraţilor şi se stabilesc
competenţele lor printr-o serie de teste.
De asemenea, li se verifică trecutul,
pentru a nu fi şantajabili.
Vorbitorul a subliniat numeroasele
dificultăţi din actul de justiţie din cauza
numărului mare de coduri, legi şi dosare. Birocraţia, dar şi corupţia îngreunează de asemenea actul de justiţie.
Inspecţia judiciară efectuează activităţi
de control şi de supraveghere a celor
care lucrează în justiţie. Drept rezultat
al activităţii lor, 150 de judecători şi
procurori au fost condamnaţi pentru corupţie şi sute de alţii au fost sancţionaţi.
Din păcate, o parte dintre magistraţi
este supusă frecvent şantajului, inclusiv
şantajului presei; vorbitorul s-a aflat şi
el într-o astfel de situaţie. Constatarea
lui a fost că ”este greu să rămâi corect
în România”. Totuşi, în urma controalelor şi a măsurilor dure luate împotriva
magistraţilor corupţi, s-a reuşit epurarea
acestora, astfel că, după înlăturarea corupţilor, azi există o echipă de magistraţi
care vor cu adevărat aplicarea justiţiei.
Şi nu este vorba numai de sancţionarea
cu detenţie a vinovaţilor, ci şi de confiscarea averilor pentru care există în
sfârşit o legislaţie care nu se mai referă
numai la cel condamnat, ci şi la familie
şi la cei apropiaţi, cunoscându-se faptul
că cei corupţi îşi treceau bunurile pe
numele soţiei, copiilor şi rudelor.
Dr. Cristi Danileţ a pledat pentru
intensificarea activităţii educative,
pentru educaţia juridică. El a arătat că
este autorul unui manual în acest sens
adresat copiilor. (E.G.)
Continuare în pag. 27)

Despre iudaism şi arte plastice cu familia Aron din Timişoara
Recent, familia Aron din Timişoara
a donat un prim tablou pentru Muzeul
evreiesc care se doreşte să fie realizat
în Timişoara. Este un gest simbolic, dar
important, o piatră de temelie a unui
proiect dorit de numeroşi membri ai
comunităţii. Aceasta a fost o ocazie să
îl intervievăm pe Adrian Aron despre
activitatea în domeniul artelor şi antichităţilor artistice.
Simona şi Adrian Aron

– De unde vine acest hobby – profesie
în familia dumneavoastră?
– Pasiunea de colecţionar a existat în
familia noastră dintotdeauna. Cu 200 de
ani în urmă, familia Aaron, din Danzig, era
argintarul furnizor al Casei regale. Ramura familiei descendentă din bunicul Max
Aaron a peregrinat prin Königsberg (azi
Kaliningrad), Danzig, Leipzig şi Berlin. În
1936, după căsatoria cu Ghizela Ovics,
familia se refugiază în Arad şi Bucureşti.
Cei trei băieţi ai lor rămân la Arad, în grija
comunităţii evreieşti şi a unei mătuşi. Tatăl
nostru, Adolică (Adolf) Aron, până în 1975
se lupta pentru subzistenţă, făcând comerţ cu filatelie, numismatică, antichitaţi
şi încercând să îşi încropească o colecţie
personală, cu ajutorul unui cumnat negustor mare în Germania, al unor verişori
comercianţi amatori din Arad şi al fraţilor
săi. Mai mult decât atât, ne educa pe noi,
copiii (pe mine şi pe sora mea, Adriana
Aron) în spiritul comerţului de artă.
– Cum s-a putut exprima o asemenea
preocupare înainte de Revoluţie?
– Până la Revoluţie am făcut comerţ
cu întreprinderi de profil, consignaţii de
stat şi cu colecţionarii cei mai renumiţi din
toată România, în special din Bucureşti,
Ploieşti, Cluj, Iaşi, Roman, Constanţa etc.
– Aţi fost primul magazin de antichităţi
din Timişoara şi ştiu că, totodată, aţi fost
primii care aţi organizat licitaţii de artă în
oraşul de pe Bega….
– În 1990, îndată ce a fost permis, am

Cea de-a treia ediţie
a ”Podurilor Toleranţei”

În organizarea ”B’nai B’rith România,
Forumul ”Dr. Moses Rosen””, în zilele
de 17 şi 18 mai a.c. se vor desfăşura
lucrările celei de a III-a ediţii a proiectului
european ”Podurile Toleranţei – Erika
van Gelder”. S-a adăugat acest nume
în amintirea celei care a fost iniţiatoarea
acestui proiect, preşedinte al BB Europa
şi preşedinte de onoare al BB România,
plecată dintre noi prea curând. Această
ediţie va fi realizată împreună cu minorităţile romă şi tătară.
Ţinând seama de importanţa acor-

dată celorlalte ediţii, cea din acest
an va avea loc sub înaltul patronaj
al preşedintelui României, Klaus Iohannis. Programul va cuprinde două
workshop-uri: ”Dimensiunile convieţuirii
şi contribuţii la dezvoltarea României.
Educaţie, Ştiinţă, Cultură” şi ”Importanţa
educaţiei în combaterea discriminării şi
antisemitismului, păstrarea memoriei
Holocaustului” precum şi un concert la
Ateneul Român. Deschiderea oficială
a ”Podurilor Toleranţei” va avea loc la
Preşedinţia României. (M.O.)

deschis noi, familia, inclusiv viitoarea mea
soţie Simona (cu expertiză în domeniul bijuteriilor), unul dintre primele magazine de
antichităţi şi bijuterii din ţară. A fost ceva
natural, necesar şi o nouă aventură. Am
început să avem clienţi din toată lumea,
care veneau în primul rând pentru a sta
de vorba despre pasiunea lor, să găseasca obiecte pentru colecţie, dar şi multe
persoane care cu încredere ne dădeau
spre vânzare colecţiile sau obiectele lor
sau ale părinţilor lor. Ne simţeam obligaţi
faţă de aceştia, dar şi datorită educaţiei
primite, să muncim neobosit şi cu pasiune. Am învăţat din mers multe secrete
ale meseriei, pe care la început nu le
ştiam, şi am perseverat în a colecţiona
şi comercializa orice obiect de artă, de
colecţie, de valoare.
Am început să evaluăm artiştii şi
importanţa culturii locului în care trăim.
Am fost interesaţi de arta şi de colecţiile
de valoare internaţională, să înţelegem
legăturile pe care le creează arta şi colecţionarea între oameni de diferite profesii,
etnii şi din toate ţările.
– Nu întâmplător sunteţi azi, toţi trei,
masteranzi ai Secţiei de istoria şi teoria
artei din cadrul Facultăţii de specialitate.
– Da, şi să studiezi la vârsta noastră
este o experienţă unică, foarte interesantă. Am înţeles locul deosebit pe care îl au
artiştii şi dealer-ii de artă din diaspora românească, cei care din motive întemeiate
au plecat din ţară, fără să uite locurile natale şi au reuşit să facă cunoscute numele
oraşelor de unde au plecat, ca o legătură
ombilicală cu noua destinaţie. Ca urmare,
ne-am decis să cercetăm, să colecţionăm
şi să ne ocupăm îndeaproape de artişti din
diaspora şi de obiecte de colecţie legate
de istoria familiilor de origine evreiască,
din diaspora românească. Monografii
despre locuri pierdute, obiecte de artă
şi de colecţie rămase în ţară, deoarece
nu era voie să fie luate la plecare, dar
şi lucrări ale unor artişti renumiţi care au
preferat exilul sau care au reuşit să facă
Alia, au devenit o constantă a preocupărilor noastre de colecţionari şi comercianţi.
Ne-a interesat să colecţionăm, pentru
clienţii noştri, pictori renumiţi ca Victor
Brauner, M.H. Maxy, Marcel Iancu, Jean
David, Jules Perahim, Jacques Herold,
Iser, Margareta Sterian, alături de mari
pictori români ca Grigorescu, Aman,
Schweitzer-Cumpăna, Tonitza.
Acum avem un proiect pentru următorii
ani, pe care sperăm să îl putem realiza,
şi anume prima licitaţie internaţională de
artă şi antichităţi în parteneriat cu prietenii
noştri, Casa de licitaţie Dr. Fischer din
Heilbronn, una dintre cele mai renumite
case de licitaţie din Germania. Prin acest
proiect dorim să facem şi mai cunoscută
arta românească pe plan internaţional,
deoarece Casa Dr. Fischer are clienţi din
toate colţurile lumii şi au legături strânse
cu România, patronii şi unii experţi ai lor
fiind născuţi în România (la Sibiu, Arad
sau Timişoara).
Pentru o reuşită a licitaţiei, avem nevoie de lucrări deosebite din mari colecţii,
pe care să le aducem din nou în centrul
atenţiei, să le redescoperim, să le cercetăm şi să le reintroducem în circuitul
comercial şi muzeal. Ne dorim ca o parte
din lucrări să ajungă în muzee de stat sau
private şi în mari colecţii pentru a putea fi
puse în valoare după cum merită.
– Ce părere aveţi despre arta con-

temporană, cum poate fi ea valorificată?
– În această privinţă suntem interesaţi de valorificarea artiştilor locali,
care din păcate nu au fost promovaţi la
nivel internaţional, şi pe care dorim să
îi reevaluăm, mai ales că Timişoara are
o pepinieră de artişti contemporani de
valoare recunoscută pe plan naţional şi
cunoscuţi în cercurile de colecţionari din
Europa şi America.
Ca urmare, ne-am implicat în cluburi
şi asociaţii de servicii cum ar fi Rotary,
Lions, alte asociaţii cultural-sociale, ca
Asociaţia Piaţa Unirii, Ignatius von Born
etc., prin care încercăm să promovăm
arta şi cultura timişoreană şi obiceiul de
a colecţiona în rândul pasionaţilor de artă
din Timişoara, din România, din diaspora
şi din întreaga lume.
Proiectul cel
mai de suflet este
momentan Asociaţia Piaţa Unirii,
care promovează
pe bază de voluntariat relaţiile de
prietenie şi bună
întelegere între firmele din zona Unirii, inclusiv străzile
adiacente, realizarea unor proiecte
Adriana Aron
culturale pe baza
unui calendar anual, încercarea de a simplifica birocraţia în relaţia cu Primăria şi
alte instituţii publice etc. Câştigul cel mai
mare este strângerea relaţiilor de prietenie cu firmele din zonă, întrajutorarea în
desfăşurarea activităţilor şi promovarea
acţiunilor culturale.
Pentru a ne perfecţiona, am decis să
studiem artele la Facultatea de Arte şi
Design din cadrul Universităţii de Vest, ai
cărei masteranzi suntem (Simona, Adriana şi eu) şi vă asigur că a face o a doua
facultate, mai ales la vârsta maturităţii,
este o experienţă care merită trăită. Astfel
am ajuns să luăm legătura cu artiştii locali
din diverse generaţii, artişti pe care îi promovăm în Galeria noastră şi prin diverse
case de licitaţii sau expoziţii şi târguri.
Internetul, evoluţiile financiare din
ultimii ani, opţiunile colecţionarilor au
schimbat lumea artei, antichitaţilor şi bijuteriilor pe plan mondial. Până acum 20
de ani colecţionarii din America, Anglia,
Germania şi Italia căutau obiecte de artă
din zonele lor de influenţă, iar cu 15 ani
în urmă colecţionarii ruşi au investit mult
în arta rusă, în ultimii cinci ani asistăm la
o creştere exponenţială a pieţei chineze,
care ca pondere globală a ajuns de la
2% la 40%
România nu a avut încă o recunoaştere internaţională la nivelul meritelor sale,
există doar scântei care fac interesante
tablourile de artă contemporană şi parţial
arta marilor maeştri români din secolele
XIX-XX. Dar avem multe de descoperit,
cum ar fi artişti din diaspora insuficient
promovaţi, arta bijutierilor şi argintarilor
transilvăneni din secolele XV-XVII, artişti
contemporani, chiar şcoala de sculptură
românească şi a artiştilor francezi veniţi
în România anilor 1900, şcoala de la Baia
Mare, dar şi obiecte de artă rusă, austriacă, franceză, existente în colecţiile păstrătorilor de artă cu legături cu România.
– Vă mulţumesc foarte mult!
A consemnat
LUCIANA FRIEDMANN
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Emisiunea ”Convieţuiri” a T VR, la
Ori de câte ori ne adunăm la Templul Coral sau la Sinagoga Mare, la o
sărbătoare, la o aniversare, la o comemorare sau mergem la Sala mare a
Centrului Comunitar Evreiesc, unde se
organizează câte un eveniment politic
sau cultural, la Bucureşti dar şi în provincie, alături de noi, cei care redactăm
Realitatea Evreiască, se află un grup
de ziariste (întâmplător, numai femei),
care nu numai că asistă, ci relatează în
viu grai sau prin imagini evenimentele.
Sunt jurnalistele de la diferitele redacţii
ale radioului public şi de la emisiunile
pentru minorităţi de la TVR.
Emisiunea ”Convieţuiri” de la TVR
a fost prima dedicată minorităţilor, şi
de la înfiinţarea ei, în 1990 – cu câteva
luni în urmă a împlinit 25 de ani – a fost
”păstorită” de Carmen Ştefănescu. Delicată, minionă, veşnic cu zâmbetul pe
buze, însoţită de directorul de imagine
Traian Popescu (ambii, membri ai Uniunii Cineaştilor din România - UCIN) şi
de o echipă fidelă cu care colaborează
excelent, modestă de felul ei, Carmen
este realizatoarea a numeroase emisiuni interesante, reportaje şi interviuri
cu importante personalităţi din viaţa
iudaică, laice şi religioase, portrete cinematografice şi monografii. În cei 25 de
ani, Carmen a asistat, mai mult, a pus
mâna la naşterea emisiunii ”Convieţuiri” şi a contribuit şi la altele, dedicate
minorităţilor naţionale: ”Toţi împreună”,
”Identităţi”, ”Împreună în Europa”.

O carierã sinuoasã
– Cum ai ajunsTtu, care adineaori miai spus că, de fapt, eşti inginer instalator
la bază şi ai lucrat la unul dintre cele
mai cunoscute institute de proiectări din
Bucureşti, Trustul „Carpaţi”, redactor la
televiziune şi încă la emisiunea pentru
minorităţi?
–Ea s-a numit ”Redacţia Emisiuni
pentru Alte Minorităţi”. A fost fatidicul an
1990, când la „Carpaţi” nu prea mai era
de lucru, viitorul era incert, nu ştiam ce
se va întâmpla. Într-o zi, o prietenă bună
de-a mea a venit şi mi-a spus că a aflat
că la TVR (nici nu era altceva) se caută
redactori. Am decis amândouă să ne
încercăm norocul. Şi... am reuşit! Am
fost la început patru oameni pentru toate
minorităţile. Habar n-aveam de nimic.
Noroc că redactorul şef, Ovidiu Drăgănescu, era regizor şi ştia ce înseamnă
realizarea unei emisiuni de la prospecţie,
filmare, editare, post-procesare sunet
până la forma finală, bună de difuzare.
Am învăţat totul din mers. Acum, să nu

mă întrebi ce căuta acolo un inginer. Este
adevărat că am ajuns întâmplător să lucrez în TVR, dar nu întâmplător am reuşit
să mă adaptez condiţiei de redactor. Am
terminat Liceul teoretic „Mihai Viteazul”,
liceu de cultură generală, ceea ce atunci
chiar însemna cultură generală, unde am
avut şansa de a întâlni unul dintre cei mai
buni profesori de limba şi literatura română, dl. Marinescu. Şi familiei mele dar şi
domniei sale le datorez faptul că vorbesc
corect limba română, că am proprietatea
cuvintelor şi că pentru mine lectura a fost
şi este o plăcere.

De fapt, a continuat Carmen, ideea de
a crea o emisiune pentru toate minorităţile
a pornit de la existenţa celor două – maghiară şi germană. În condiţiile în care în
ţara noastră mai trăiesc alte 16, viaţa lor
de ce să nu fie reflectată în televiziune?
Aşa s-a născut o redacţie întreagă. Sigur,
totul s-a făcut pas cu pas. La început,
emisiunea ”Convieţuiri” se transmitea o
dată pe săptămână, o jumătate de oră.
Acum durează 73 de minute, este de
actualităţi, cu invitaţi, cu transmisie în
direct. Celelalte emisiuni sunt înregistrate.
Şi, dacă în prima etapă nu am fost specializaţi pe minorităţi, după aceea, ne-am
împărţit iar eu am luat-o de la început pe
cea dedicată evreilor.
– Cum te-ai specializat?
– Ca să spun aşa, din mers. Lucram
şi învăţam, mă documentam. Am citit
multă istorie, nu numai a evreilor, dar şi
a altor minorităţi. Oricum, înaintea unor
evenimente ne informăm, stăm de vorbă
şi cu membrii comunităţilor, până la urmă
ne descurcăm onorabil. În fond, elementul esenţial este să nu ai resentimente,
prejudecăţi.
– Cum s-a dezvoltat emisiunea şi ce
fel de feedback-uri aveţi?

de ani

– La ora actuală suntem
prezenţi pe toate canalele TVR 1, 2 şi 3, şi emisiunile
sunt bine primite de telespectatori. Aşa
cum am mai aminitit, prezentăm tradiţii,
elemente religioase, obiceiuri iar prin
invitaţii noştri – actualitatea. Credem că
am reuşit să realizăm scopul principal al
emisiunii: să facem cunoscute minorităţile, istoria, tradiţiile, viaţa şi problemele lor
telespectatorului român. Impresia noastră, după anumite indicii, este că numărul
telespectatorilor a crescut la emisiunile
pentru minorităţi.
– Ţineţi legătura cu comunitatea, sunteţi informaţi despre acţiunile ei?
– De la început au existat relaţii foarte
bune – cu regretatul profesor Cajal, cu
Irina Cajal, cu regretatul Iulian Sorin, iar
acum cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, care ne vorbeşte şi despre activitatea lui de deputat. Sigur, mai există sincope, despre unele acţiuni, mai ales din
provincie, despre care aflăm mai târziu.
– Care sunt perspectivele emisiunii
pentru evrei, în general pentru minorităţi?
– Din păcate, deşi avem proiecte multe
şi interesante, nu numai de actualitate
dar şi de istorie, tradiţii, monografii sau
multiculturalitate, situaţia materială a
televiziunii publice, fapt binecunoscut,
ne împiedică, cel puţin deocamdată,
să ne gândim la viitor. Nu avem fonduri
pentru deplasări, or, viaţa minorităţilor nu
se desfăşoară numai la Bucureşti. Şi cu
aceleaşi dificultăţi se confruntă şi posturile din provincie, care au de asemenea
programe adresate minorităţilor, de pildă
Clujul. Dar să fim optimişti, să sperăm
că până la urmă lucrurile se vor rezolva
– Vă doresc din tot sufletul.
A consemnat EVA GALAMBOS

Aprecieri
pentru activităţile
din cimitirele
evreieşti
bucureştene
Într-o scrisoare adresată preşedintelui C.E.B., ing. Paul Schwartz, familia
evreiască Szots-Pollak, din Olanda,
mulţumeşte pentru sprijinul primit.
Redăm integral textul mesajului:
„Am dori încă o dată să ne exprimăm recunoştinţa pentru atenţia deosebită şi pentru timpul dumneavoastră
pe care ni le-aţi acordat în legătură cu
refacerea mormintelor părinţilor noştri.
În mod deosebit apreciem că neaţi arătat şi monumentul părinţilor
dumneavoastră, ceea ce ne-a ajutat
să ne decidem asupra modelului
pentru noul monument funerar, care
se bazează pe cel al părinţilor dumneavoastră. Continuăm să păstrăm
o amintire caldă dl.-ui Berca, unchiul
dumneavoastră, care ne-a sprijinit
sufleteşte când ne-am pierdut parinţii.
Mi-a făcut, de asemenea, plăcere că
am putut schimba câteva vorbe despre
profesiunea noastră comună anterioară, de TCM-işti. Totodată, avem o
apreciere deosebită pentru ajutorul şi
amabilitatea d-lui Alin Boingiu.
Am citit cu atenţie scrisoarea referitoare la toaletarea copacilor din
Cimitirul sefard şi consider că a fost
foarte bine scrisă şi la obiect!
Vă dorim dumneavoastră şi familiei
multă sănătate ca să puteţi ajuta în
continuare Comunitatea cu experienţa
şi dedicaţia dumneavoastră!” (M.O.)

Important eveniment cultural
la Centrul “Tinerimea Română”

Centrul Naţional de Artă “Tinerimea Română” a găzduit duminică, 17 martie, un
eveniment cultural de excepţie organizat de Ambasada Turciei la Bucureşti, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci şi cu
sprijinul deputatului Iusein Ibram, din partea Uniunii Democrate Turce din România.
Alături de un public numeros, la eveniment au participat ambasadorul Statelor Unite
la Bucureşti, E.S. Hans Klemm, ambasadorul Turciei la Bucureşti, E.S. Osman Koray
Ertaş, preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, PS Ieronim Sinaitul, din partea
B.O.R., rabinul Rafael Shaffer. Preşedintele Aurel Vainer a adresat cuvinte de mulţumire şi apreciere organizatorilor şi invitaţilor. Prima parte a fost dedicată unui moment
artistic susţinut de pianista Renan Koen, care a interpretat compoziţii aparţinând unor
muzicieni care şi-au găsit sfârşitul în lagărul de exterminare de la Terezin din Cehia.
În a doua parte a avut loc vizionarea filmului documentar “Paşaport turcesc”, realizat
în 2011, care prezintă acţiunile salvatoare întreprinse de diplomaţii turci din timpul
Holocaustului, care au acordat paşapoarte turceşti câtorva mii de evrei din Franţa,
salvându-le astfel viaţa. (D.D.)

Arik Brauer: Hagada, între tradiţie şi inovaţie

La 5 aprilie 2016, la Galeria Creart a avut loc inaugurarea expoziţiei Muzeului Evreiesc din Viena: „Din
generaţie în generaţie. O nouă Hagada, de Arik Brauer”.
Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului
Bucureşti şi Galeria Creart – Centrul de Creaţie, Artă şi
Tradiţie, printr-un parteneriat cu Institutul Cultural Român
din Viena. În cadrul vernisajului au luat cuvântul artistul
Arik Brauer, dr. Danielle Spera, directorul Muzeului Evreiesc din Viena, Irina Cornişteanu, directorul Institutului
Cultural Român din Viena, Claudia Popa, directorul
Instituţiei Creart.
Claudia Popa şi-a exprimat bucuria de a prezenta,
pentru prima oară în România, expoziţia „Din generaţie în
generaţie. O nouă Hagada, de Arik Brauer”, un moment
cu atât mai important cu cât evenimentul a beneficiat de
prezenţa celui care a creat tablourile şi le-a grupat într-o
succesiune narativă coerentă cu textul biblic. Mulţumirile
s-au îndreptat către conducerea Muzeului Evreiesc din
Viena, prin bunăvoinţa căreia expoziţia a fost vernisată
şi în România, dar şi către Institutul Cultural Român (din
partea căruia a fost prezent directorul Radu Boroianu) şi
Institutul Cultural Român din Viena, partenerul organizării
acestui eveniment.
Irina Cornişteanu s-a declarat onorată să îi întâmpine
la Bucureşti pe dr. Danielle Spera, pe Arik Brauer şi pe
soţia lui, Naomi Dahabani. Directorul ICR Viena a povestit cum, în urmă cu un an, exact în preajma Pesahului,
a avut ocazia să privească ilustraţiile textului Hagada în
timpul mesei de Seder, la care participase în Viena. De
aici a pornit ideea unui proiect comun între instituţiile de
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cultură din Bucureşti şi din Viena – prezentarea în România a acestei expoziţii, despre care are convingerea că
recurge la întreaga gamă de simboluri specifice operei
lui Arik Brauer: natură, libertate, speranţă. Admiraţia
Irinei Cornişteanu faţă de artistul Brauer s-a manifestat
prin alăturarea într-unul dintre crezurile pe care acesta
le-a enunţat: „Speranţa nu moare ultima. Ea nu moare
niciodată; ea le supravieţuieşte celor care speră”.
Dr. Danielle Spera a mulţumit autorului pentru darul oferit lumii – picturile care grupează secvenţe din
Hagada, textul citit în timpul cinei din seara de Pesah.
Povestea eliberării evreilor din robia egipteană şi-a găsit
o ilustrare elocventă în cele douăzeci şi patru de lucrări
ale lui Arik Brauer, pornind de la imaginea lui Moise şi
trecând prin seria de evenimente ale Exodului. Vorbitoarea a procedat la prezentarea succintă a autorului –
supravieţuitor al Holocaustului (în care şi-a pierdut tatăl),
studiază pictura la Academia de Arte Plastice şi canto la
Şcoala de Muzică din Viena, astfel încât direcţiile sale de
activitate sunt polimorfe: pictor, sculptor, poet, cântăreţ,
compozitor, dansator. Discursul a fost încheiat prin ideea
că, dacă la sfârşitul fiecărei mese de Seder Pesah se
spune: „Anul viitor, la Ierusalim!”, atunci semnificaţia
expresiei ţine mai puţin de prezenţa fizică în capitala
Israelului, ci mai degrabă este ataşată libertăţii şi păcii.
Arik Brauer a mărturisit că întreaga viaţă a fost un
pictor devotat artei moderne, graţie căreia a inspirat
mulţi studenţi. În mod particular, Brauer a recurs la
pictura figurativă – pentru a spune o poveste, nu doar a
umple de culoare un tablou; pentru a reda ceea ce omul

Arik Brauer – urmaşii lui Abraham
au devenit o naţiune mare

Fotografiia a fost pusă la dispoziţie de Muzeul
Evreiesc din Viena şi de Creart – Centrul de
Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti.
Copyright Arik Brauer

nu poate vedea, dar înţelege şi îşi imaginează. Astfel,
lectura Bibliei a parcurs-o şi a reluat-o neîntrerupt nu
atât din pietate, din credinţa în miracole, cât din fantezia extraordinară care îi caracterizează descrierile. În
această cheie, artistică, Biblia poate fi gândită drept o
capodoperă a devenirii fiinţei umane.
CLAUDIA BOSOI
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De ce ne merge prost
ºi atunci când
ne merge bine?

De ani de zile, o constatare persistă
în comentariile privind România: performanţele economiei noastre se opresc la
gura pungii românilor, fără a le îmbunătăţi
viaţa. Înregistrăm ani la rând unele dintre
cele mai înalte ritmuri de creştere din UE,
fără ca pentru asta să trăim simţitor mai
bine. De ce oare?
Răspunsul poate fi găsit într-un recent
studiu al Institutului Naţional de Statistică
(INS), apărut la începutul lunii aprilie şi
referitor la veniturile şi cheltuielile populaţiei în ultimul trimestru al anului 2015.
Aflăm de aici că o familie de români a
avut în perioada menţionată venituri de
2862 lei şi cheltuieli de 2537 lei. Este cu
aproape 15% mai mult decât cu un an în
urmă, când o gospodărie avea venituri
de 2500 lei şi cheltuieli de 2269 de lei.
Cu toate acestea, structura cheltuielilor a rămas aproape neschimbată,
surplusul de bani fiind îndreptat spre
capitole care nu pot schimba în bine
viaţa unei familii. În ultimul trimestru
din 2014, tot conform INS, cheltuielile
obligatorii, respectiv majoritatea celor
de consum şi cele pentru plata taxelor
şi impozitelor reprezentau 88,9%, iar
în 2015, ponderea acestora a crescut
la 90,2%. În aceste condiţii, cheltuielile
pentru investiţii, respectiv cele alocate
pentru cumpărarea sau construcţia de
locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei,
cumpărarea de acţiuni nu se ridică decât la 0,3% din totalul cheltuielilor, mai
puţin chiar decât în 2014, când acestui
capitol le erau destinate 0,6% din sumele
cheltuite. Nu mai e necesar să subliniem
că tocmai investirea în case, terenuri şi
acţiuni ar fi fost exact cheltuielile capabile
să schimbe în bine, pe termen mediu,
viaţa unei familii.
Dar atunci unde s-au dus banii românilor în 2015, an în care economia
noastră a fost printre cele mai dinamice
din UE, în afară de surplusul cheltuit pe
taxe şi impozite?
Bruma de bani în plus s-au dus … în
vânt. Din suma totală destinată consumului, românii au dat cu 0,3% mai mult
decât în anul precedent pe alcool şi
ţigări, şi tot cu atât au crescut cheltuielile
sumele lăsate în hoteluri, restaurante şi
cafenele. Deşi cheltuielile pentru hrană şi
băuturi nealcoolice au fost cu 3,2% mai
mai mici decât în 2014, ceea ce a creat
un surplus de bani disponibili, micile investiţii pentru casă au crescut cu numai
0,4%. În schimb, întreţinerea locuinţei şi
utilităţile au fost cu 0,9% mai costisitoare. Pentru sănătate, românii au dat cu
0,2% mai puţin în 2015 decât în 2014, iar
0,5% din cheltuieli au fost alocate pentru
educaţie, la fel ca şi în 2014, fiind cea
mai mică sumă din spectrul tuturor celor
evidenţiate de INS la capitolul „cheltuieli

de consum”. Ca să ne facem o imagine
grăitoare, să spunem că pentru sănătate
(4,4%) şi recreere şi cultură (3,6%) la un
loc, românii au dat în 2015 cât pentru
băuturi alcoolice şi tutun (8%).
Dacă tragem linie şi adunăm, vedem
că la toate capitolele care pot îmbunătăţi
semnificativ şi stabil viaţa unei familii,
respectiv investiţii şi economisire, educaţie şi sănătate, recreere şi cultură,
românii au dat în 2015, faţă de 2014,
mai puţini sau tot atâţia bani. Iar acesta
este răspunsul la întrebarea de ce ne
merge prost şi atunci când economia se
dezvoltă: pentru că, indiferent de succesele macroeconomice, grosul banilor
unei familii se duce pe consum, taxe şi
impozite (90,2%), iar bruma care rămâne, este păgubos gestionată.

Planurile Israelului
de a exploata gazele
din Mediterana,
oprite de Curtea Supremã

2

Semnat de premierul Netanyahu anul
trecut, în decembrie, proiectul pentru
exploatarea zăcămintelor de gaze de pe
platforma Mării Mediterane, în apele naţionale israeliene, era unul care ar fi trebuit
să aducă miliarde de dolari în vistieria
guvernului de la Ierusalim.
Recent însă, Curtea Supremă a oprit
sau a întârziat aplicarea acestui plan. Motivul este că şi în Israel, ca şi în România,
investitorii au cerut garanţii de stabilitate
înainte de a se apuca de treabă, principala solicitare, care condiţiona însăşi
realizarea proiectului, fiind că, indiferent
ce guvern va veni la putere şi ce majoritate se va forma în Knesset în următorii
10 ani, nimeni nu va putea schimba o iotă
din prevederile contractuale în special în
ceea ce priveşte nivelul de impozitare, reglementările antitrust şi cotele de export.
Această „clauză de stabilitate” a fost
însă tocmai buturuga care a răsturnat carul mare. Judecătorul Elyakim Rubinstein,
citat de Ynetnews, a spus că respectiva
prevedere încalcă dreptul guvernului şi al
Knesset-ului de a reglementa şi legifera.
„Guvernul nu are puterea de a decide că
nu va decide şi că nu va acţiona”, a explicat judecătorul Rubinstein, şi mai ales
nu are dreptul de a limita concepţia unui
alt Executiv, eventual de altă culoare, a
mai spus adjunctul şefului Curţii Supreme
israeliene.
Guvernului i s-a dat un interval de
graţie de un an pentru a modifica documentele, astfel încât să nu mai limiteze
nici acţiunile, nici dreptul de a legifera ale
viitorului Executiv de la Ierusalim şi ale
Parlamentului.
Acţiunea a fost introdusă de mai multe organizaţii şi partide politice. Decizia
Curţii a stârnit o reacţie virulentă din partea prim-ministrului Netanyahu, care s-a
şi prezentat în faţa judecătorilor pentru
a-şi pleda cauza. Conform Ynetnews, a
fost pentru prima oară când un premier în

exerciţiu a venit în faţa Înaltei Curţi pentru
a-şi susţine un proiect.
Opoziţie faţă de proiectul exploatării
de gaze din Mediterana a mai venit şi
din partea ex-comisarului responsabil
cu politica anti-monopol David Gilo, iar
fostul ministru al Economiei, Aryeh Deri,
a refuzat să semneze respingerea punctului de vedere al lui Gilo şi a preferat să
demisioneze şi el.
Rămâne de văzut ce modificări vor
putea fi aduse documentelor semnate
cu firmele care vor exploata zăcămintele,
pentru că oprirea proiectului ar fi o mare
pierdere pentru Israel, atât pe plan economic, cât şi politic, dat fiind că dacă ar fi
dispus de gaze din producţie proprie, ţara
ar fi devenit mai puţin vulnerabilă faţă de
exportatorii de gaze.
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Lupta pentru pace
cu arma în mânã

După patru ani în care se părea că
lupta pentru pace era una dusă fără
pregătiri pentru confruntări, anul trecut
masca pacifismului a căzut şi lumea a
început să investească tot mai mult în
bugetele militare. Conform unui comunicat publicat pe site-ul Institutului Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm
(SIPRI), în 2015 cheltuielile militare s-au
ridicat la 1.676 miliarde de dolari, cu 1%
mai mult faţă de nivelul din 2014.
Statele Unite au investit cel mai mult
pentru a-şi menţine statutul de cea mai
mare şi mai dotată armată a lumii. Astfel,
din cele 1,6 trilioane dolari amintite mai
sus, cheltuielile militare ale SUA s-au
ridicat la 596 miliarde, adică mai mult de
un sfert din total, dar cu 2,4% mai puţin
decât în 2014.
Pe locul al doilea se clasează bugetul
militar al Chinei, care a crescut în 2015
cu 7,4% şi a ajuns la 215 miliarde de
dolari. Creşteri au înregistrat şi statele
de pe locurile 3 şi 4, respectiv Arabia
Saudită (87,2 miliarde dolari, în creştere
cu 5,7% faţă de 2014) şi vecina noastră
Rusia, care a reuşit, în ciuda sancţiunilor şi a crizei, să aloce 66,4 miliarde de
dolari pentru armată, cu 7,5% mai mult
decât în anul precedent. Pentru 2016,
Rusia şi Arabia Saudită au anunţat reducerea cheltuielilor militare.
O altă informaţie de interes pentru
români este că în 2015, în Europa occidentală bugetele militare au fost cu 1,3%
mai mici decât în anul precedent, dar în
Europa Centrală, unde se simte mai dur
ameninţarea Rusiei, bugetele militare
au crescut, în total, cu 13% în 2015 faţă
de 2014. SIPRI menţionează Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia, România şi
Slovacia pentru creşteri pronunţate ale
bugetelor militare.
Criza preţurilor petroliere a afectat
aşa-numitele „bugete de apărare” în
ţările producătoare de ţiţei, bugetul
Venezuelei scăzând cu 64%, iar cel al
Angolei, cu 42%.
ALX. MARINESCU

Un veac şi jumătate de existenţă a Academiei Române

La 4 aprilie s-au împlinit 150 de ani de existenţă a Academiei Române. Înfiinţată în anul 1866 sub numele de Societatea Literară Română, devenită apoi Societatea Academică
Română, instituţia a primit, în martie 1879, titulatura Academia
Română. Prin lege şi statut, Academia Română are un număr
maxim de 181 de membri titulari şi corespondenţi şi 135 de
membri de onoare, din care cel mult 40 din ţară.
La sărbătorirea acestui eveniment aniversar au participat
personalităţi politice şi culturale, reprezentanţi ai unor academii
din străinătate.
Preşedintele Klaus Iohannis a definit Academia drept
„un adevărat, respectat şi credibil ambasador al capacităţilor intelectuale ale naţiunii, contribuind la creşterea
prestigiului României în lume”.
Premierul Dacian Cioloş i-a invitat pe academicieni să se
alăture Guvernului pentru a organiza împreună „o dezbatere
aplicată care să contureze un plan de transformare a României, să depăşească modificările administrative şi să propună
schimbarea mentalităţilor şi resetarea sistemului de valori”.

Primul ministru a adăugat că a discutat deja cu specialişti de
la Banca Naţională a României, cu reprezentanţi ai mediului
economic şi ai societăţii civile. „În acest demers am identificat factorii de dezvoltare orizontali – care ţin de calitatea
vieţii, precum educaţia, sănătatea, infrastructura –, dar şi cei
sectoriali, cu potenţial în dezvoltarea economică a României,
precum agricultura, turismul, energia, anumite industrii, tehnologia informaţiei şi comunicaţiile, care pot valorifica avantajele
competitive ale României”, a precizat Dacian Cioloş, care a
promis că Guvernul şi Academia se vor ocupa de pregătirea
Centenarului României Mari şi de preluarea de către România,
în 2019, a poziţiei de preşedinte al Consiliului UE.
Cu prilejul aniversării a fost dezvelită placa jubiliară „Academia Română – 150 de ani în serviciul Naţiunii Române“ şi
a fost vernisată expoziţia „Artişti plastici, membri ai Academiei
Române”. La Ateneul Român a avut loc Gala aniversară „Academia Română – 150 de ani în serviciul Naţiunii Române“.
B.M.M.

Răsunătorul
raport a zguduit
conştiinţele
Raportul prezentat de dr. Emil Dorian,
secretar general al Comunităţii Evreilor din
Bucureşti, despre viaţa comunitară în cursul
anului 1945 nu a rămas fără ecou. În presa
timpului au apărut câteva articole despre
o presupusă criză comunitară. Semnatarii
articolelor încercau să analizeze cauzele şi
să vină cu recomandări.Unul dintre principalii autori a fost dr. Moses Rosen, la data
respectivă şeful Secţiei cultului din cadrul
Comunităţii Evreilor din Bucureşti. Viitorul
şef-rabin al Cultului Mozaic din România a
analizat stările de fapt pornind de la istoria
comunităţii în general, a funcţiei ei în viaţa
evreimii în contextul diasporei. Spre deosebire de comunităţile
din alte ţări, „Comunitatea
Evreilor din Bucureşti a
rămas o instituţie filantropică”, scria Moses Rosen.
„Ea nu a reprezentat niciodată tradiţionala
idee de Kehila (în ebraică, comunitate –
n.n.). Nu s-a manifestat niciodată ca un
organ central al vieţii evreieşti, în mâna
căruia este încredinţată diriguirea tuturor
fenomenelor de trăire colectivă iudaică”. În
optica dr.-lui Rosen, cauzele acestei situaţii
erau multiple: „Moştenirea falimentară pe
care ne-au lăsat trecutele conduceri; viciile
structurale de care suferea Comunitatea de
la înfiinţarea ei şi până astăzi, lipsa surselor
financiare”.
Şi totuşi, ce reprezenta Comunitatea
Evreilor din Bucureşti în anul 1946, în pofida tuturor greutăţilor cu care se confrunta?
Conform unor comunicate apărute în ziarul
„Unirea”, purtătorul de cuvânt al Comitetului
Democratic Evreiesc, în februarie 1946,
Comunitatea întreţinea 36 şcoli primare,
secundare şi industriale, 4 spitale, 3 aziluri
şi 16 cantine. Conducerea, care avea misiunea să se ocupe de gospodărirea acestor
aşezăminte, de activitatea lor în funcţie de
profilul fiecărei instituţii, era interimară, fiind
numită de Uniunea Comunităţilor Evreieşti
din Vechiul Regat. Conform spiritului perioadei, conducerea reunea la toate nivelurile membri din partidele şi organizaţiile
evreieşti şi evrei din partidele neevreieşti.
Erau reprezentaţi: Partidul Evreiesc, Organizaţia Sionistă, Uniunea Evreilor Români,
Partidul Comunist Român, Partidul Social
Democrat, Partidul Naţional Liberal, Partidul
Naţional Ţărănesc. Forul conducător era
Biroul, în frunte cu un preşedinte, cinci vicepreşedinţi, un secretar general, un casier.
Activitatea propriu-zisă era desfăşurată în
şase secţii: administrativă, şcoli, contribuţii,
cult, asistenţă, propagandă. Birourile de
conducere ale secţiilor împreună cu Biroul
Prezidenţial constituiau Reprezentanţa,
conducerea superioară a obştii. Şi din acest
for făceau parte delegaţii partidelor: evreiesc, social-democrat , comunist, naţional liberal, naţional ţărănesc ş.a. În ciuda acestei
diversităţi pe planul orientărilor politice, „în
Comunitate a dominat un climat de unitate,
care a fost destul de fructuos. Activitatea se
ducea pe linia unităţii evreieşti. Hotărârile
se luau în consens unanim”, conchidea dr.
Emil Dorian în raportul său pe anul 1946.
Cu toate acestea, greutăţile esenţiale, respectiv de natură financiară, nu au putut fi
înlăturate. În optica lui Emil Dorian, „numai
trecerea templelor, a sinagogilor şi a Societăţii Sacra în patrimoniul Comunităţii va
duce la soluţionarea problemelor cu care se
confruntă Comunitatea. În situaţia actuală,
Comunitatea nu poate oferi nicio manifestare religioasă, nici pentru cazurile de moarte.
Pentru reglementarea acestor stări inacceptabile se aştepta o nouă lege a cultelor.” În
ceea ce priveşte problema contribuţiilor ca
sursă principală de venit a Comunităţii, tot
Emil Dorian a subliniat că trebuie trecut la
impunerea contribuţiilor obligatorii. În final
şi documentele comunitare erau nevoite să
conştientizeze că nici realizările anului 1946
nu au fost la nivelul aşteptărilor. Dar persista
speranţa că noul an va fi mai rodnic.
LYA BENJAMIN

Din istoria
C.E.B.
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Siluete

Pe la începutul anilor ’70 mi-a căzut în
mână primul volum din trilogia lui Liviu
Bratoloveanu Oameni la pândă. În mod
vădit, deşi scriitura se anunţa perisabilă,
m-a atras, cu deosebire, accentul naturalist, deopotrivă în fixarea subiectului
pe cât şi atracţia prozatorului pentru
faptul de viaţă.
Ca să fiu bine înţeles, voi face câteva precizări. Încă înainte de lectura
sus-menţionată, eram printre cei foarte
puţini care socoteam că, dacă era
practicat fără prejudecăţi, naturalismul
putea îmbogăţi tentativele imaginarului
de a se depăşi pe sine... Fireşte, aveam
în vedere salvarea din limitele scrisului
rudimentar, cum din păcate proza de
după 1945 nu izbutise decât în mică
măsură să treacă peste diverse bariere.
Aşadar, cum spuneam, îl citisem pe
Liviu Bratoloveanu. Şi, adaug imediat,
într-o recenzie favorabilă proiectatului
Oameni la pândă, cel care deschidea
trilogia anunţată, acordam o şansă curentului adus în discuţie. Mă bucura faptul că autorul miza pe optica naturalistă,
probabil, susţineam eu atunci, fiindcă nu
ignora resursele, credibilitatea acestora
faţă cu anectodica tezismului primar.

Răscolind
tolba cu amintiri

Câteva zile mai târziu, după ce recenzia avusese oarecare ecou, suna la
uşa apartamentului meu un domn între
două vârste. Se recomanda a fi cel care
semnase povestea în discuţie. L-am
invitat în casă, iar preţ de câţiva ani am
comunicat, ba mai mult, l-am avut drept
interlocutor, fie în calitate de „promotor“
al mentalităţilor naturaliste, fie în calitate
de artist de stânga şi, o idee, şi filosemit.
Cum colabora la publicaţii gen „Fapta“ (prin 1946) sau la „Facla“, „Lumea
românească“ ş.a., toate gazete democratice, am făcut schimb de opinii. Aşa
am aflat că, în decursul timpului, îi citise
pe I. Peltz, Ury Benador, Ion Călugăru,
considerându-i figuri literare de primplan. Pentru mine nu a fost un simplu
amănunt cât etapa necesară în a-l clasa
pe Liviu Bratoloveanu printre spiritele
deschise, pozitive, ataşate tradiţiei de
asumare culturală a moştenirii iudaice
ca parte din opera comună, a românilor
şi a minorităţilor.
Cu un alt prilej mi-a făcut plăcere
să primesc din partea oaspetelui meu
evocarea intitulată „Zile de februarie“,
dedicată evenimentelor de la Griviţa
din 1933.
Exista în acest bărbat, în cursivitatea
atitudinilor lui preocuparea să gândească altfel decât în clişee, inerţii sau irosiri.
Chip frumos, o idee elegant, mereu
la adăpost de neglijenţe vestimentare, îl
judecam prin prisma acelor mântuiri de
joasa realitate. Ştiam din ce îmi spunea
că nu era niciodată ferit de probleme
materiale. Totuşi, nu l-am auzit vreodată
plângându-se că nu o scoate la capăt
cu banii. „Existenţa fiecăruia, obişnuia
să susţină, rămâne o chestiune de luptă
cu greul, de confruntare cu trăirea. Eu,
unul, din acest unghi, merg cu Mihai Ralea, şi vreau să-i resping pe extremişti.
Mai cu seamă pe exaltaţii şovini“.
Înţelepte vorbe!
...Era cu douăzeci de ani mai bătrân
decât mine. Nu-şi lua însă dreptul să-mi
dea lecţii; se comporta discret, prietenos
cu desluşirea adevărului, a promovării
speranţelor. Cerea felului meu de a fi
să-i mărturisesc că mă voi scutura de
prea multa mea modestie. „Faci parte,
adaugă el, dintr-o generaţie care, cu
muncă, luciditate şi demnitate, va şti săşi găsească locul lângă cei care ridică
flamura adevărului“.
Frumos spus! În memoria încă vie
îl justific deplin pe Liviu Bratoloveanu.
Îi caut spaţiul de adopţie, integritatea,
generozitatea. Toate laolaltă, demne
de preţuire.
HENRI ZALIS

Mozaic
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Cărticică, versuri, vise...

Dat fiind formatul pitic, aproximativ
la dimensiunea unei c.p., inclusă într-o
colecţie calculat intitulată „Buzunarul cu
poezii”, nu-i mai dam de urmă selecţiei
severe operate de Emil Nicolae din toate
tipăriturile sale lirice, de la debutul datat
1976 până în prezent. Ar fi prea puţin să-i
zicem privire bilanţieră şi prea mult să i
se spună antologie. În fond, un mănunchi
de versuri, mostre ale unei voci distincte
în corul slujitorilor actuali ai muzelor,
interesaţi fireşte să trezească reverberaţii durabile în fiinţa cititorului. Dar mai
înainte de a lăsa să se manifeste orgoliul
audienţei, în cazul acesta are prioritate
expertiza lucidă a profunzimii sufletului
unde se nasc şi se şlefuiesc senzaţiile
din infinita gamă a revelaţiilor existenţei.

Obsesiile iubirii, magiile naturii pun în
evidenţă potenţialul poetului de filtrare şi
comunicare, prin intermediul cuvântului, a
experienţelor cumulate. În raporturile sale
cu semenii, cărora le adresează mesajul
poetic, Emil Nicolae evită tortura sfâşierilor speculative. Altitudinile emoţiei rezultă
pentru el din implicarea în desfăşurarea
spectacolului uman. Grija primordială
priveşte păstrarea demnităţii, ameninţată
cu alterarea produsă de invazia mizeriei
spirituale.
Poezia devine un spaţiu al armonizării
şi întreţinerii punţilor afective dintre om şi
natură, dintre rafinarea morală şi progresele civilizaţiei, salvând indivizii pândiţi
de sciziuni barbare. Versurile iniţiale cu
valoare de avertisment (uneori într-un lim-

Hedi Fried, o evreică suedeză originară din Sighet, trecută prin iadul de la Auschwitz, şi-a scris memoriile, intitulându-le
„Cioburi dintr-o viaţă” (trad. Zina şi Raul
Herşcovici, Ed. România Press, 2002), cu
o prefaţă de Gabriela Melinescu (prietenă
cu autoarea şi cu traducătorii),
girul căreia e suficient pentru a
ne semnala valoarea inestimabilă a unei voci şi pentru ceilalţi,
fie dispăruţi, fie neposedând
talentul de povestitor.
Hedi s-a născut în 1925,
la Sighet, o urbe medievală
liniştită, cu 30.000 de locuitori,
dintre care jumătate erau evrei.
Un orăşel înconjurat de livezi,
unde toamna pomii erau plini
de mere şi nuci coapte. Viaţa se scurgea
lent, doar uneori răzbăteau, la radio, nişte
stridenţe ale unui „nebun din Germania”,
cosiderate, în familie, fără consistenţă
(„câinele care latră, nu muşcă”). Nu suna
prea convingător, socotea autoarea, dar
ei locuiau în România, iar Germania era...
departe. Deocamdată, pentru evrei erau
doar şicane. În 1938 ţara era guvernată
de PNŢ, care ducea totuşi o politică antisemită. În schimb, liberalii promiteau să
lupte împotriva antisemitismului, având
chiar un evreu pe listele electorale. Dar
evenimentele se precipită. Hitler acordă
Ungariei Ardealul de Nord, războiul bate
la uşă. Apar interdicţiile rasiste. Evreii nu
au voie să posede aparate de radio, automobile, biciclete, să intre în restaurante,
cinematografe, ştranduri, terenuri de
sport, să frecventeze universităţi. Atunci
Hedi se mută la Cluj, la un liceu evreiesc,
apoi la un seminar din Miskolţ, pentru a
deveni învăţătoare de limbă idiş. Acasă,
familia, abia mutată în casă nouă, îşi
vede rechiziţionate camere pentru ofiţeri
unguri, apoi germani. Urmează strămutarea într-un ghetou, cu un bagaj sumar.
„Trecând încadraţi de penele de cocoş
pe străzile Sighetului, observă autoarea,
vecinii îi priveau curioşi după perdele şi
nu îndrăzneau să se arate. Nici un vecin
nu le-a arătat compasiune, deşi au trăit
alături toată viaţa, s-au bucurat împreună
de bucuria lor şi erau trişti împreună când
ei erau trişti”. Populaţia evreiască a fost
înghesuită într-un cartier mizer, păzit de
jandarmi cu pene de cocoş. În ghetou –
bătrâni, femei copii. Tinerii fuseseră trimişi
să sape tranşee şi în Ucraina să meargă
desculţi pe câmpuri minate, înaintea soldaţilor maghiari care înaintau, să caute
minele cu degetele de la picioare. Puţini
s-au mai întors. Li s-a spus celor din
ghetou că aveau să fie evacuaţi undeva
în interiorul Ungariei la aşa-zisele munci

agricole.Evreii au fost înghesuiţi, câte o
sută într-un vagon, prevăzut pentru opt
cai. De fapt, erau duşi la Auschwitz.Luaţi
în primire brutal de nazişti, cu câini poliţişti
şi bastoane de cauciuc (ajutaţi de deţinuţi
polonezi, care le-au şoptit că e vorba de
lagăre de exterminare), aceştia strigau „Grăbiţi-vă, porci
împuţiţi”. Au fost duşi la barăci,
separaţi pe sexe şi vârste, tatuaţi cu un număr şi îmbrăcaţi
ca puşcăriaşii.Femeile – rase
pe cap, pe corp, ţinute în ploaie
şi frig la nenumărate apeluri,
trăind în condiţii de viaţă indescriptibile de hrană, de igienă
şi de dormit. Se dormea pe-o
rână, dacă una se răsucea
şi celelalte trebuiau să facă aşişderea,
necesităţile simultan, ajunseseră să aibă
în acelaşi timp ciclul, până şi acesta a
încetat. Cea mai mare bătaie de joc era
sloganul „Arbeit Macht Frei”... La un moment dat a avut loc o selecţie. Heidi şi
alte fete au fost duse la Hamburg, unde
trebuiau să cureţe terenul după bombardamentele Aliaţilor. O altă selecţie le-a
dus la Bergen-Belsen, unde au săpat
gropi adânci pentru cadavre, pentru a
şterge urmele crimelor. Când, în cele din
urmă le-au eliberat englezii, s-au îndopat
cu conserve până s-au îmbolnăvit,dar
dizenteria s-a datorat apei murdare băute
din băltoace.
Aşa cum spune în prefaţă Gabriela
Melinescu, „cartea are darul să te facă
să meditezi adânc la tot ce e capabil
omul să facă în materie de rău, la forţa sa
distructivă, declanşatoare de catastrofe
pentru sine şi pentru semenii lui”. Sau,
cum le scria Elie Wiesel celor ce puneau
întrebări despre Dumnezeu: „Nu întreba
unde era Dumnezeu la Auschwitz, ci întreabă unde era omul”. După eliberare,
Hedi Fried a primit azil în Suedia, unde
s-a integrat rapid, s-a specializat în psihologie, a dat un doctorat şi a condus un
Centru de recuperare a supravieţuitorilor,
conferenţiind în şcoli şi universităţi despre
anii petrecuţi la Auschwitz. Cartea ei a fost
tradusă în mai multe limbi şi câteva cărţi
ale autoarei au apărut şi în limba română. Hedi Fried a fost invitată frecvent în
România. Mai sunt două cărţi ale ei, încă
netraduse: „Viaţa redată” şi „A treia viaţă”,
căci ea a trăit trei vieţi într-o singură viaţă,
renăscută mereu, ca pasărea Phoenix.
Hedi Fried – o supravieţuitoare exemplară prin curaj, inventivitate şi umor, în
condiţii inumane.

baj voit discursiv, cu reminiscenţe de prozaism preluat din panoplia avangardistă)
cedează locul reflecţiei suple, după cum
retorica acomodată impulsurilor cotidiene
se mulează, se supune tandru fluxului liric
eliberat de constrângeri convenţionale.
Beneficiul constă în prezenţa tutelară a
factorului feminin de natură să imprime
orizontului nostalgic voluptatea erotică
supremă. Iubita, iubirea aduse în prim
plan împrumută versurilor un parfum de
reverie stenică, stimulatoare. Zeul Amor
se poate declara satisfăcut. Cultul său
proliferează graţie Poetului care laicizează paradisul râvnit.
GEO ŞERBAN

O carte memorabilă

ŢICU GOLDSTEIN

Sursa fotografiei: pagina de facebook
a Teatrului Evreiesc de Stat.

În lumea fabulelor
lui Eliezer Steinbarg
La 18 martie 2016, la Biblioteca Metropolitană din Bucureşti s-a desfăşurat
o nouă ediţie a seriei de spectacolelectură „Cu cărţile deschise”. Denumit
„Lumea fabulelor lui Eliezer Steinbarg”,
evenimentul iniţiat de Teatrul Evreiesc
de Stat a grupat o serie de exemplificări ale speciei literare menţionate, în
interpretarea actorilor Maia Morgenstern, Dorina Păunescu, Luana Stoica,
Neculai Predica, Mircea Dragoman şi
Ioana Axinciuc (aflată la vârsta preadolescenţei).
Reperele de tip contextual şi biobibliografic au fost oferite de lect. dr.
Camelia Crăciun, care a prezentat
profilul autorului de expresie ebraică şi
idiş Eliezer Steinbarg (1880-1932), ale
cărui direcţii de activitate majore – desfăşurate preponderent la Cernăuţi – au
fost pedagogia, literatura, activismul
cultural. De universul ludic se apropie
prin conducerea unui Teatru Idiş pentru
Copii, dublată de scrierea, în limba idiş,
a numeroase poveşti şi piese de teatru
pentru copii, dar şi fabule pentru adulţi
– specie literară popularizată în presă
şi prin lecturi publice.
Dintre fabulele (Meşolim, Cernăuţi,
1932) recitate în cadrul evenimentului
acestuia, menţionăm: „Leul şi şoarecele”, „Pantalonii lui Berl”, „Două păsărele”, „Ciocanul şi clopoţelul”, „Oglinda şi
tabloul”, „Acul şi suliţa”. Fiecare dintre
ele poate constitui „o poezie puţin naivă”, dar care „transmite multă bucurie şi
înţelepciune”, iar din prezenţa spectatorilor la evenimentele Teatrului Evreiesc
căpătă contur adeziunea şi preferinţele
lor în selectarea autorilor, a spus Maia
Morgenstern.
CLAUDIA BOSOI

Nepotul unor sclavi, crescut de evrei

Este vorba despre o celebritate, pe care o vom numi la sfârşitul relatării. În cartierul Back Town din New Orleans, în urmă cu peste un secol, un copil afroamerican
îşi câştiga pâinea cântând pe străzi. A fost luat în grijă de o familie de evrei veniţi din
Lituania, pe nume Karnovski. Talentul copilului a fost cultivat cu tandreţe şi apoi cu
dragoste de părinţii adoptivi de familia evreiască, de la care a învăţat cântece ruseşti
şi idiş. Ei i-au cumpărat şi instrumente muzicale şi apoi l-au recomandat unor profesionişti. Porecla băiatului era Sachmo, devenit mai târziu celebrul Louis Armstrong,
care avea mereu asupra sa un medalion cu Maghen David. În compoziţiile sale s-a
inspirat şi din folclorul evreiesc.
B.M.M.

Louis Armstrong
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Purim 5776

As every year, the Purim feast was
celebrated both in Bucharest and in the
communities across the country, with
joy, singing and performances full of
humor. The Coral Temple in Bucharest
was overcrowded by parishioners
and guests. Before reading Megilath
Esther, a series of speakers – Rabbi
Rafael Shaffer, dr. Aurel Vainer, FJCR
president, eng. Paul Schwartz, FJCR
vice-president and JCB president,
E. Kupferberg, director of the
Rabbinical Chancellery – explained
the significance of this holiday and
outlined the similiarities with the current
situation: the Hamans have never
disappeared in the history of Jews, the
danger of the Islamist fundamentalism
and the terrorist attacks nowadays are
similar to the measures taken against
Jews in Achashverosh’ time, this kind of
actions can also impact the non-Jews,
therefore the necessity to condemn
such manifestations.
The solemn moments were followed
by the joyous part of the program
presented by the Jewish State Theater
(JST) artists, the Klezmer orchestra and
the choirs of children and adults of the
JCB. But the true and most expected
show took place in the Aula Magna of
the “Titu Maiorescu” University, instead
of the JST, the demand being so great. It
is worth noting that the texts presented
at the show were the creations of some
members of the community and even
several actors from JST interpreted
with great zest either by the authors,
Nicolae Călugăriţă or Mihai Ciucă or by
their fellow actors.
The most awaited moment was
the presence of Florin Piersic, wellknown actor and a friend of the Jewish
community, who has recalled with
emotion the moments spent with
friends, whether in Romania or in Israel.
Another unique moment attuned to the
Purim atmosphere was where Silviu
Vexler, president Vainer’s counselor,
came on stage and asked actress and
singer Geni Brenda to marry him.
In Sibiu, Purim feast occasioned
the invitation of many young people,
students, Jews and non-Jews, to join
the community members. In Craiova,
Professor Dr. Corneliu Sabetay,
president of the community, presented
the significance of the holiday to the
parishioners who arrived in large
numbers to the Synagogue. Such
events have also occurred in Bacău,
Zalău, Iaşi, Satu Mare, Braşov, as well
as in other communities.

AS LONG AS WE KINDLE THE LIGHT, WE HAVE A FUTURE
Bereshit, 12th edition, Botoşani, March 31 – April 3, 2016
For 4 days, Botoşani, one of the cities of Upper Moldovia,
become the center of jewish spirituality in Romania. The town
once had an intense Jewish life, maintained Iosif David, president
of the local Jewish community, supported by significant figures.
Community rabbis, presidents, cantors, prayer servants, Jews
from all parts of the country and of all ages gave consistency to
the event. Joining the organizers team, Israel Sabag, director
of Joint, made us aware that “every Jew is responsible for one
another”, which helped us live 5776 years, in spite of the will of
Amalek in all generations to destroy us. The event, organized
by FJCR, Joint, Jewish Community of Botoşani, JCC, unfolded
under the motto: “Tradition and innovation in the Jewish culture
of dialogue and communication.”
In the opening session of this “Judaic forum in Romania”, dr.
Aurel Vainer, Israel Sabag, Rabbi Rafael Shaffer, eng. Abraham
Ghiltman, president of the Jewish Community of Iaşi, eng. Felix
Koppelmann, president of the Jewish Community of Oradea,
Tiberiu Roth, president ASR, Rebeca Barnea, representative
of the Jewish Community of Timişoara, held speeches at the

Kabalat Shabbat at the Great Synagogue
Professors from Israel and Romania – dr. Tzuriel Rashi, Leah
and Motti Shklar, dr. Felicia Waldman – held lectures followed
by discussions.The Limud seminars were no less attractive,
with topics from the gourmet, community, religious, sociological,
psychological, musical fields. “While in other places of the world,
people bring darkness and suffering, we bring light and joy,”
Israel Sabag, Joint Director for Romania, synthesized at the
Havdala, conducted in front of the city’s history museum. Prime
cantor Joseph Adler (Bucharest), cantor Shraia Kav (Oradea),
the choirs of the communities of Bucharest, Iaşi, Brăila offered
the musical dimension to Bereshit. The Jewish identity in Israel,
with each teacher’s perspective, constituted the substance of the
final session. The gifts for the president from Botoşani and for
the teachers, the thanks for the madrihot, organizers, volunteers,
cantors, JCC director and his team, and the participants have
completed the event. The meanings of the marathon of Judaism
have been the subject of an interview granted by Israel Sabag
to Jewish Reality.

Klaus Iohannis proposes a new educational approach
for combating anti-Semitism

During his official visit to the United
States of America on the occasion of
the nuclear security summit, president
Klaus Iohannis visited the Holocaust
Museum in Washington.The president
was greeted by Radu Ioanid, director of
the Archives Programs Division from the
Holocaust Memorial Museum, by Hans
Klemm, US Ambassador in Romania and
by a survivor of the Nazi concentration
camps, a native from Satu Mare, who
was a prosecutor in the Nürenberg trial.
Following this visit, president Klaus
Iohannis suggested setting up an
educational institution for officials,
politicians, diplomats and personnel
from the structures of order and public
security, focusing mainly on the history of
the Holocaust, the combat against antiSemitism, xenophobia and discrimination.
“The lack of security is likely to
generate naturally anti-semitism and
xenophobia. Lately, developments in
the European area bring to surface,

unfortunately, xenophobic and racist
slippage. Therefore, I think that this must
mobilize policy makers and citizens, to
create a new momentum, especially
in the field of education concerning
democratic values”, said Klaus Iohannis
in Washington.
In a recent interview for Adevarul
Live, presidential counselor Andrei
Muraru also spoke about the need of a
Museum of the Jewish Community and
the Holocaust in Romania: “It must be
said that both in his visit in Israel and in
Washington, the president has expressed
this idea of setting up a Museum of the
Jewish Community and the Holocaust
in Romania, announcing he will strongly
support this initiative.
As far as I know, at this time there
is already a governmental ruling on the
agenda of the Government with respect
to the establishment of an Initiative
Committee for this Museum, which has
the task of tackling this issue mainly from

moments, interpreted by piano player
Dan Grigore, from his album Maestro.
First musical moment, Rachmaninoff’s
Prelude introduced the dialogue, which
started with Radu F. Alexandru, writer and
playwright, who expressed his curiosity
about the first meetings with the piano
passion of his friend. “Even if you had
a piano in the house, I don’t think the
child’s first desire was to get to master
the keys,” said Radu F. Alexandru. “Yes,
it was!” interrupts Dan Grigore. “It was
an upright piano which I used as a toy. It
had some great candlesticks and I was
playing a tram game. You know how the
old trams were once crank,” continued the
pianist, accessing already the childhood
memories.
The dialogue continued for nearly
two hours, the two recalling important
moments of their lives, crucial encounters
with masters, muses or the moments of
maximum inspiration. The discussion then
also spread out among those attending

the event, who had the rare opportunity to
get into the privacy of the two intellectuals.
Among those present were Ovidiu
Miculescu, president and managing
director of Romanian Radio, and Attila
Vizauer, Director of Cultural Media Center,
Radio Romania.
Concluding the meeting, Dr. Aurel
Vainer said that it would be great if this first
Sunday matinee that had taken place in
the Great Synagogue would open a long
series of cultural events accommodated
in this important building.

Culture at its best with Radu F. Alexandru and Dan Grigore
Far from the imperative of daily news
and rush to which we are submitted by
the city, the two friends, writer Radu F.
Alexandru and musician Dan Grigore
came on a Sunday morning at the Great
Synagogue of Bucharest, in a dialogue
about their childhood and friendship,
about creation and destiny.
The meeting, organized by the
Federation of Jewish Communities from
Romania, under the title Culture at its
best in the series “Sunday Matinee”, took
place this time in the Adamache Street
synagogue, a premiere, as Dr. Aurel
Vainer, FJCR president said.
Dr. Aurel Vainer opened the event
and spoke about the two personalities’
important contribution to Romanian
culture, after which he retired from
spotlight, joined the spectators and left
the dialogue between the two friends to
follow its natural course.
The delightful discussion of the two
intellectuals alternated with brief musical

the institutional point of view: to start to
collect objects and artifacts from that
period, to found an Ethics Committee
that would be the moral guarantee
that this museum will be working in the
direction for which it would have been
be created.
Our goal is that this museum would
benefit from donations and if we have a
rate of 50 p.c. from public funds and 50
p.c. from donations, it will prove to all that
this museum is not built by the Romanian
State to penance in sackcloth and ashes,
but it is a fundamental institution of the
Romanian society, founded on values
aiming at educating the nation“, said
Andrei Muraru for Adevarul Live.

Being a diplomat
in the 21st century

On April 13, the Israeli Studies Center
from the National School of Political
and Administration Sciences hosted the
lecture of Her Excellency Tamar Samash,
Israeli ambassador in Romania. The
event was entitled “Being a diplomat in
the 21st century”.
The speaker evoked her activity in
the diplomatic field, which began 40
years ago and her return to Romania,
a country in which she had also been
between 1988-1991. A diplomat of the
21st century is involved in everything that
means boosting the economic relations
between the two countries, protecting
the interests of its citizens, promotion of
culture and, last but not least, contributes
decisively to the maintaining of peace
relations. Undoubtedly, the diplomacy of
the 21st century is more complicated than
in the past, because of the uncertainty
of foreign diplomatic relations between
states and the multitude of international
crises. H.E Tamar Samash also referred
to the current challenges related to the
fight against terrorism and supported the
idea of an intense cooperation, Israel
having a considerable experience in
this field.
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Carmen Dumitriu a încetat din viaţă

La înhumarea celei care a fost Carmen Dumitriu i-au fost alături colegi
şi apropiaţi din cadrul F.C.E.R., dar şi
foşti colaboratori din radio şi presă.
Irina Marin-Cajal, care i-a arătat mereu
apreciere şi afecţiune, şi-a exprimat durerea pricinuită de decesul lui Carmen
Dumitriu. „Un om de substanţă, un om
care a avut entuziasm şi care a vrut să
facă din Muzeul de Istorie a Evreilor din
România un muzeu de talie internaţională. Trebuie să încercăm să muncim,
să realizăm tot ceea ce îşi propusese.
Emisiunea de la Radio Şalom se va
menţine pentru cel puţin încă doi ani.
Ea a luptat pentru minorităţi şi pentru
tot ceea ce e mai bun pe lumea asta”.
DAN DRUŢĂ

ministere şi instituţii centrale din
România.
Din 2010, ea a fost directoarea Muzeului de Istorie a Evreilor
din România „Şef Rabin dr. Moses Rosen”, unde s-a remarcat
prin dăruirea şi priceperea în
dezvoltarea şi modernizarea
activităţii acestui aşezământ
cultural de mare importanţă
pentru viaţa comunităţii evreieşti. Amintim, printre realizările sale din
acest domeniu, modernizarea Muzeului
de Istorie a Evreilor în clădirea Templului
„Unirea Sfântă” din capitală, unde a reuşit să atragă un număr tot mai mare de
vizitatori, pregătirea şi deschiderea, în
cadrul Muzeului de Istorie a Evreilor, a
Pinacotecii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.), inaugurată
la 19 octombrie 2014.
Carmen Dumitriu şi-a pus semnătura
şi pe o serie de prestigioase manifestări
culturale, dintre care amintim expoziţia
„Pictoriţe evreice”, în cadrul evenimentului paneuropean „Femeia în iudaism”, aniversarea pictoriţei Medi Dinu la împlinirea
a 105 ani, manifestarea „Yidische Welt”.
Pasiunea pentru jurnalism a determinat-o să nu renunţe la această profesie,
realizându-şi în mod regulat emisiunea
proprie la postul de radio „Şalom”.
Carmen Dumitiru a fost şi vicepreşedinte al Fundaţiei „Academician Nicolae
Cajal”.
Condoleanţe familiei îndurerate. Să îi
fie amintirea binecuvântată!
Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România

Imre Kertesz a fost o poveste care se
va mai spune. El însuşi, însă, nu va mai
spune nimic. Nici povestea adevărată
a obsedantului secol, nici pe aceea a
vreunui personaj care să intre în
literatura universală, aşa cum a
mai făcut-o.
Imre Kertesz s-a stins din
viaţă la 86 de ani, pe malul drept
al Dunării din dreptul Budapestei,
cum te uiţi dinspre Auschwitz.
I-a supravieţuit Auschwitzului, la
vârsta despre care noi spunem
că sunt cei mai frumoşi ani ai vieţii. A fost deportat la 14 ani. A scăpat, apoi
a scris despre acei ani şi a luat Nobelul
pentru literatură.
Ne leagă de el nu doar suferinţa comună a Holocaustului, ci şi rădăcinile lui:

mama lui Imre Kertesz a fost originară din
Cluj-Napoca.
În 2012, la zece ani după câştigarea
premiului Nobel, a spus că a renunţat să
mai scrie. “Nu mai vreau să scriu.
Opera legată atât de mult de Holocaust s-a terminat pentru mine”.
În acelaşi an, a donat arhivele
sale literare Academiei de Arte din
Berlin, într-un gest “de încredere
şi reconciliere” din partea unui
supravieţuitor al Holocaustului.
În urmă cu doar un an, primea
titlul de Doctor Honoris Causa din
partea Universităţii “Petru Maior” (UPM)
din Târgu Mureş.
Pe 31 martie, însă, a pierdut o lungă
luptă cu boala.
GEORGE GÎLEA

Pe 1 mai se împlinesc doi ani de
când ne-a părăsit Andrei Călăraşu.
Umorul şi dragostea de locurile natale
nu l-au părăsit niciodată. S-a născut la
Botoşani, în ziua de 30 mai 1922. Tot în
luna mai avea să treacă la cele veşnice.
Numele la naştere era Bernard Groper.
Pseudonimul i l-a propus regizorul Al.
Finţi, în amintirea „Trenului Morţii” IaşiCălăraşi, căruia evreul Groper i-a fost
supravieţuitor. A copilărit la Iaşi, unde
ulterior a început să studieze medicina. A
venit anul fatidic 1941, când la Iaşi a avut
loc cel mai violent pogrom antievreiesc

din istoria României, iniţiat de mareşalul
Ion Antonescu. Tatăl şi fratele tânărului
Bernard au fost ucişi, ca şi alţi aproape
13.000 de coreligionari, iar el a fost urcat
într-unul din “Trenurile Morţii”. A stat şase
luni într-o colonie din Călăraşi, el şi sora
sa fiind printre puţinii supravieţuitori.
După război, a devenit cineast, regizor
de filme. În 1965 a refuzat să recunoască
“talentul actoricesc” al Licăi, fiica lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, şi doar intervenţia
BORIS MARIAN

CARMEN DUMITRIU, director al Muzeului de Istorie a
Evreilor din România „Şef Rabin dr. Moses Rosen”, a încetat
din viaţă vineri, 1 aprilie, după o
grea suferinţă. Înmormântarea
a avut loc pe 3 aprilie la Cimitirul Ghencea Militar.
Pentru cei care au cunoscut-o, a fost o fire optimistă,
pasionată de ceea ce făcea, cu
o personalitate complexă şi cu o inteligenţă ascuţită. Aceste calităţi au fost temelia
aprecierilor de care Carmen Dumitriu s-a
bucurat atât în activitatea îndelungată şi
prolifică de jurnalist de radio, cât şi în cea
de specialist în comunicare la mai multe

Pentru ultima oarã,
înconjuratã de prieteni

La moartea unui supravieţuitor

Doi ani de când ANDREI CĂLĂRAŞU z.l.
nu mai e printre noi

(Continuare în pag. 27)

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Rudolf, soţ, Tatiana şi Dan, fiică şi ginere,
Marius şi Iliana, fiu şi noră, Andrei şi Paul,
nepoţi, anunţă cu multă durere decesul
SILVIEI ZIMAND, la 20.02.2016.
Cu mare tristeţe, împărtăşim celor care au
cunoscut-o vestea tristă a decesului SIMONEI
(COCA) BACAL, mamă exemplară şi om cu
o ţinută verticală în toate împrejurările. Ştefan
Bacal, fiu, Dayana şi Doru, nepoţi, Mirjam
Bercovici, prietenă de o viaţă.
Înhumaţi în cimitirele evreieşti din ţară în
luna martie 2016: SZEMLER PANNA-EVA (80
de ani, Braşov); ROMANCIUC SILVIA (80 de
ani, Craiova).

În data de 10 aprilie 2016 a încetat din
viaţă după o grea suferinţă dragul nostru conf.
univ. dr. SIGFRID WOLF. Iubit şi apreciat de
familie, prieteni, colegi şi studenţi, a lăsat un
gol imens în inimile celor care l-au cunoscut.
Nu-l vom uita niciodată. Dumnezeu să-l odihnească. Rodica-soţie, Adrian-fiu, Elena-noră
şi Adina-nepoată.
Înhumaţi în cimitirele C.E.B., în luna martie 2016: FAUR SIMION (96 de ani, Cimitirul
Sefard); HOLBAN BELLA (94 de ani, Cimitirul
Sefard); MARCUS SOLOMON (91 de ani,
Cimitirul Filantropia); CZINCZAR EVA (91 de
ani, Cimitirul Giurgiului).
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FILE DE CALENDAR
Evrei nãscuþi în luna mai

Ury Benador (Simon Schmidt) – scriitor. Născut la Milişăuţi, Bucovina, 1 mai
1895. Romane asupra mediului evreiesc
din România interbelică. Decedat la Bucureşti, 1971.
Vladimir Colin (Jean Colin) – scriitor.
Născut la Bucureşti, 1 mai 1921. Basme,
unele inspirate din folclorul evreiesc
şi povestiri science-fiction. Decedat la
Bucureşti, 1991.
Gary Bertini (Şloyme Golergant) –
dirijor şi compozitor. Născut la Briceni,
Basarabia, 1 mai 1927, imigrat în Israel,
1946. Director al Operei Israeliene, 19942005. Decedat la Tel Haşomer, 2005.
Theodor (Benjamin Zeev) Herzl –
scriitor şi om politic. Născut la Budapesta,
2 mai 1860. A propus întemeierea Statului
evreu şi a convocat primul congres sionist,
Basel, 1897. Decedat la Viena, 1904.
Golda Meir (Mabovich-Meyerson)
– om politic israelian. Născută la Kiev, 3
mai 1898, emigrată în SUA,1905 şi în Palestina, 1921. Prim-ministru al Israelului,
17 mai 1969 - 3 iunie 1974. Decedată la
Ierusalim, 1978.
Yehuda Amichai – poet israelian.
Născut la Würzburg, Germania, 3 mai
1924, emigrat în Palestina,1935. Decedat
în Israel, 2000.
Amos Oz (Klausner) – scriitor israelian. Născut la Ierusalim, 4 mai 1939.
Romane şi eseuri traduse în 42 de limbi
şi publicate în 43 de ţări, inclusiv în limba
română.
Idel Ianchelevici – sculptor şi desenator. Născut la Leova, Basarabia, 5 mai
1909, stabilit în Franţa. Lucrări remarcate
prin expresivitate. Decedat la Maison-Laffite, Franţa, 1994.
Sigmund Freud (Sigismund Schlomo Freud) – psihiatru, părintele psihanalizei. Născut la Freiberg, Imperiul Austriac,
6 mai 1856, doctor în medicină de la
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Universitatea din Viena, 1881. Refugiat
la Londra, unde a decedat, 1939.
Rose Auslander (Rose Beatrice
Scherzer) – poetă. Născută la Cernăuţi,
11 mai 1901. Primul volum de versuri,
”Die Regenbogen”, 1939. Decedată la
Düsseldorf, 1988.
Yaacov Agam (Gipstein) – sculptor
israelian. Născut la Rishon LeZion, 11 mai
1928, stabilit la Paris, 1951. Printre lucrări:
fântâna din Piaţa Dizengoff, Tel Aviv.
Moshe Dayan – general şi om politic
israelian. Născut în kibuţul Degania Alef,
20 mai 1915. Ministru al apărării şi ministru
de externe al Israelului. Decedat la Tel
Aviv, 1981.
Abraham Geiger – rabin şi cercetător
în studiile iudaice. Născut la Frankfurtam-Main, 24 mai 1810. Promotor al
reformismului religios iudaic. Decedat la
Berlin, 1874.
Joseph Brodsky (Iosif Alexandrovici
Brodsky) – poet. Născut la Leningrad, 24
mai 1940, stabilit în SUA, 1971. Premiul
Nobel pentru literatură, 1987. Decedat la
New York, 1996.
Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman) – cântăreţ şi poet. Născut la Duluth,
Minnesota, 24 mai 1941). Interpret de
muzică folk, blues, precum şi la ghitară
şi pian.
Max Brod – scriitor de limbă germană.
născut la Praga, 27 mai 1884. A publicat
83 romane şi volume de povestiri. Emigrat în Palestina, 1939, decedat la Tel
Aviv,1968.
Henry Kissinger (Heinz Alfred Kissinger) – diplomat, analist şi om politic.
Născut la Furth, Germania, 27 mai 1923,
emigrat în SUA, 1938. Ministru de externe
al SUA ,1969-1977, autor al aşa-numitei
politici de ”destindere”. Premiul Nobel
pentru pace, 1973.

Evrei decedaþi în luna mai
Paul Celan (Antschel) – poet de limbă germană. Născut la Cernăuţi, 1920,
stabilit la Paris, 1947. Poeme pe tema
suferinţei în Holocaust. S-a sinucis la
Paris, 1 mai 1970.
Giacomo Meyerbeer (Jacob
Liebmann Beer) – compozitor. Născut
la Tasdorf, Berlin, 1791. Combină stilul
de orchestră german cu muzica vocală
italiană. Decedat la Paris, 2 mai 1864.
Moses Rosen (David Moişe Rosen) – rabin şi lider comunitar. Născut
la Moineşti, 1912. Şef-rabin al evreilor
din România,1948-1994 şi preşedinte al
F.C.E.R., 1964-1994. Decedat la Bucureşti, 6 mai 1994.
Mordechai Anielewicz – lider al grupului ”Zydowska Organizacja Bojowa”, a
condus răscoala ghettoului din Varşovia.
Născut la Wyszkow, Polonia,1919, a fost
ucis în timpul răscoalei la Varşovia, 8
mai 1943.
Uri Zvi Grinberg – poet şi jurnalist
idiş-ebraic. Născut la Bialikamin, Galiţia,1896, stabilit în Palestina, 1923. Premiul Israel pentru poezie, 1957. Decedat
în Israel, 8 mai 1981.
Nelly Sachs (Leonie Sachs) – poetă.
Născută la Schönberg, Berlin, 1891, refugiată în Suedia,1940. Poezii şi piese de
teatru pe teme iudaice şi asupra Holocaustului. Premiul Nobel pentru literatură, 1966.
Decedată la Stockholm, 12 mai 1970.
Saul Steinberg (Saul Erik Steinberg)
– desenator şi caricaturist. Născut la Râmnicu Sărat, 1914, emigrat în SUA, 1941.
Circa 1200 desene, cartoane şi caricaturi,
multe publicate în revista ”The New Yorker”. Decedat la New York, 12 mai 1999.
Sholem Aleichem (Solomon Naumovich Rabinovich) – scriitor clasic idiş.
Născut la Pereyaslav, 1859, stabilit la
New York, 1914. Romanele, povestirile şi
piesele sale au fost traduse în numeroase
limbi, inclusiv în română. Decedat la New
York, 13 mai 1916.
Alexandru Sever (Solomon Silberman) – scriitor. Născut la Moineşti,1921.
Povestiri, piese de teatru şi romane, unele
referitoare la viaţa evreilor din România.
Stabilit în Israel în 1990, decedat la Beer
Sheva, 13 mai 2010.

Gustav Mahler – compozitor. Născut
la Kaliste, Cehia, 1860. Creaţiile sale
sunt considerate o punte între tradiţia
austro-germană din secolul al 19-lea şi
modernismul de la începutul secolului al
20-lea. Decedat la Viena, 18 mai 1911.
Jacob (Yakov) Fichman – poet
ebraic. Născut la Bălţi, Basarabia, 1881,
emigrat în Palestina, 1919. Premiul Israel
pentru literatură, 1957. Decedat în Israel,
18 mai 1958.
Baal Shem Tov (Rabi Yisroel ben
Eliezer) – rabin şi vraci, întemeietorul
hasidismului. Născut la Okopy Swietcy
Trojcy, 1698, când fortăreaţa era anexată Moldovei. Decedat la Medzhybizh,
Ucraina, 6 Sivan 5520 (22 mai 1760 după
calendarul gregorian).
Mordecai Manuel Noah – lider evreu
american. Născut la Philadelphia, 1760.
A propus întemeierea unui stat evreu în
Great Island, SUA. Decedat la New York,
22 mai 1851.
Sydney Pollack (Sydney Irwin Pollack)
– actor, regizor, producător de filme. Născut
la Lafayette, Indiana, SUA, 1934, a produs
44 filme şi a regizat 21. Decedat la Pacific
Palisades, Los Angeles, 26 mai 2008.
Joseph Roth – scriitor şi jurnalist.
Născut la Brody, Galiţia, 1894. Romane
şi reportaje privitoare la problematica
evreimii contemporane lui. Decedat la
Paris, 27 mai 1939.
Ilya Prigogine – om de ştiinţă. Născut
la Moscova, 1917, stabilit în Belgia, 1929.
Premiul Nobel pentru chimie, 1977, pentru
cercetări în domeniul structurilor disipative, sistemelor complexe, ireversibilităţii.
Decedat la Bruxelles, 28 mai 2003.
Ephraim Katzir (Katchalski) – om
de ştiinţă şi politician israelian. Născut la
Kiev, 16 mai 1916, imigrat în Palestina,
1925. Specialist în ingineria enzimelor.
Preşedinte al Israelului, 1973-1978. Decedat la Rehovot, 30 mai 2009.
Max Blecher – scriitor. Născut la Botoşani, 1908, bolnav de morbul lui Pott.
Scrieri care prezintă atmosfera kafkiană
a sanatoriului şi suferinţa bolnavului, traduse în zece limbi. Decedat la Roman,
31 mai 1938.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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כ"ב אדר שני תשע"ו  -כ"ב ניסן תשע"ו

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

פורים תשע"ו

כמו בכל שנה ,חג הפורים צוין גם
בבוקרשט ,גם בקהילות שבערי שדה
בשמחה ,בשירים ,במופעי בידור .ה"היכל
הכוראלי" שבבוקרשט היה מלא עד אפס
מקום במתפללים ובמוזמנים .לפני קריאת
המגילה ,דוברים שונים )הרב רפאל שפר;
יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה ,ד"ר אאורל ויינר; סגן יו"ר
הפדרציה וראש קהילת יהודי בוקרשט,
המהנדס פאול שווארץ; מנהל לשכת
הרבנות ,אדוארד קופפרברג( – הסבירו
את סמליות החג הזה וערכו השוואות עם
המצב הנוכחיָ :ה ָמנים שמעולם לא נעלמו
מתולדות היהודים ,סכנת הפונדמנטליזם
האסלאמי ופעולות הטרור של היום
שדומות לאמצעים שננקטו נגד היהודים
בימי אחשוורוש .פעולות מסוג זה ,שהן
בעלות אופי של חבלה ,יכולות להתרחב
למעשה גם נגד הלא-יהודים ולכן הצורך
להוקיע תופעות מסוג זה.
אחרי הרגעים הרציניים הגיע שלב
הבידור :חלק קטן מן התוכנית שהוצגה על
ידי שחקני התיאטרון היהודי הממלכתי,
תזמורת כלי-זמר ומקהלות הילדים
והמבוגרים של קהילת יהודי בוקרשט.
המופע המרכזי ,שחיכו לו אנשים רבים,
התקיים באולם הגדול של אוניברסיטת

"טיטומאיורסקו" ולא באולם התיאטרון
היהודיהממלכתי ,מפני הכמות הגדולה
של המבקשים לצפות בו .ניתן לציין
שהקטעים אשר הוצגו במופע היו
יצירות של חברי הקהילה ושל שחקנים
מהתיאטרון היהודי הממלכתי,והם בוצעו
בהתלהבות על ידי המחברים עצמם –
ניקולאי קאלוגריצא ,מיכאיצ'יוקא– או
על ידי עמיתיהם השחקנים .הרגע שחיכו
לו כולם היה נוכחותו של השחקן פלורין
פיארסיק ,מקורב לקהילה היהודית,
שסיפר בהתרגשות רבה על הרגעים
שבהם בילה עם הידידים ההם מרומניה
גם בישראל .רגע מקורי אחר ,שאמנם
התאים לפורים ,הוא הצעת הנישואין
שנאמרה על הבמה על ידי יועצו של היו"ר
ויינר ,סילביווכסלר ,אל השחקנית ג'ני
ברנדא.
בעיר סיביו ,פורים נחגג בהשתתפותם
של מוזמנים וחברי הקהילה יחד .בין
המוזמנים היו צעירים רבים ,יהודים ולא-
יהודים .בעיר קראיובה ,יו"ר הקהילה,
פרופ' קורנליו שבתאי ,דיבר על סמליות
החג בפני חברי הקהילה ,שהגיעו לבית
הכנסת במספר גדול .אירועים התקיימו
גם בקהילות בקאו ,יאסי ,זלאו ובקהילות
אחרות.

בעת ביקורו הרשמי בארצות-הברית
על מנת להשתתף בוועידה הבינלאומית
של ראשי מדינות וראשי ממשלות בענייני
ביטחון בתחום הגרעין ,נשיא רומניה
קלאוס יוחאניס ביקר גם במוזיאון השואה
שבעיר וושינגטון.
נוסף לראדויואניד ,מנהל מחלקה
לתוכניות ארכיוניות ממוזיאון השואה,
ולשגריר ארצות-הברית ברומניה ,האנס
קלם ,קיבל את פניו של הנשיא גם ניצול
שואה שמוצאו מן העיר סאטו-מארה,
תובע לשעבר במשפטי נירנברג.
עקב הביקור הנ"ל ,הנשיא קלאוס
יוחאניספירסם רעיון לארגון מבנה חינוכי
ממוסד שיינתנו בו שיעוריםבנושא תולדות
השואה ,מאבק באנטישמיות ,שנאת זרים
ואפליה –לפקידים ,פוליטיקאים ,אנשי
השירות הדיפלומטי והממונים על הסדר
והביטחון הציבורי.
"האנטישמיות ושנאת הזרים יכולות
להשתלב בטבעיות רבה באווירה של חוסר
ביטחון .ההתפתחויות האחרונות בשטח
האירופי חושפות ,לצערנו ,גילויים של
שנאת הזרים וגילויים גזעניים .לכן ,אני
חושב שמעשים אלה צריכים לגייס את
מקבלי ההחלטות ואת האזרחים ,ליצור
דחף חדש ,במיוחד בתחום החינוך ,למען

ועל אודות הערכים הדמוקרטיים" ,אמר
קלאוס יוחאניס בוושינגטון.
בריאיון חדש לעיתון "אדווארול ליב"
)= האמת ח"ה( ,היועץ הנשיאותי אנדרי
מורארו דיבר גם הוא על הצורך במוזיאון
יהודי רומניה והשואה ברומניה:
"צריך לומר שגם בביקורו בישראל וגם
בביקורו בוושינגטון ,הנשיא ביטא רעיון
זה ,של הקמת מוזיאון היהודים ומוזיאון
השואה ברומניה ,ובתוך כך גם הודיע
שיתמוך בכל כוחו ביוזמה זו .כפי שאני
יודע ,ברגע זה כבר מונחת החלטת ממשלה
על השולחן בעניין הקמתו של ועד יוזמה
למוזיאון הנ"ל ,שתפקידו להתייחס לנושא
זה במיוחד מבחינה מוסדית :לאסוף
חפצים ,תמונות ,מהתקופה ההיא ,להקים
ועדת אתיקה שתבטיח שהמוזיאון הנ"ל
יפעל למטרהשלמענה הוקם .היעד שלנו
הוא שמוזיאון זה ייהנה מתרומות ואם
יהיה לנו תקציב של  50%מקרנות ציבוריות
ועוד  50%מתרומות ,דבר זה יוכיח לכולם
שהמוזיאון הנ"ל לא נבנה על ידי המדינה
הרומנית כדי לחזור בתשובה ולהכיר
בשגיאתה ,אלא מדובר במוסד יסודי ,על
יסוד החברה הרומנית ,הבנויה על ערכים,
שיעדה לחנך את האומה" ,אמר אנדרי
מורארולעיתון "אדווארול ליב".

כל עוד מדליקים את האור ,יש עתיד :תוכנית
"בראשית" ,מהדורת  ,12בוטושאני 31 ,במרץ
 3– 2016באפריל 2016
קלאוס יוחאניס מציע גישה חינוכית חדשה
במשך ארבעה ימים ,אחת מעריהשל
טיבריו רוט; נציגתה של קהילת יהודי
מולדובה הצפונית ,עיר שידעה בעבר
טימישוארה ,רבקה ברנע .מורים בעלי
למאבק נגד האנטישמיות
חיים יהודיים תוססים – טען יו"ר קהילת
שם מישראל ומרומניה ,ד"ר דוראל
יהודי בוטושאני ,יוסף דוד ,תוך שהוא
נוקב במספרים – הפכה למרכז לרוחניות
יהודית ברומניה .את חוזקה קיבלה
מעצם השתתפותם של יו"ר קהילות
שונות ,רבנים ,חזנים ,משרתים בקודש,
יהודים מכל אזוריה של רומניה ,בני
כל הגילים .עם קבוצת המארגנים יחד,
מנהל הג'וינט ,ישראל סבג ,עורר אותנו
להיות מודעים לכך שכל היהודים "ערבים
זה לזה" ,תודעה שעזרה לנו להתקיים
תשע"ו שנים ,בניגוד לרצונו של עמלק
להשמידנו בכל דור ודור .אירוע זה
מאורגן על ידי הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה ,הג'וינט ,קהילת יהודי
בוטושאניוהמרכז היהודי לתרבות שנערך
תחת הכותרת "מסורת וחידוש בתרבות
היהודית של הדו-שיח והתקשורת".
בישיבת הפתיחה של "פורום יהודי
זה ברומניה" ,כפי שהגדיר אותו יו"ר
הפדרציה ,ד"ר אאורל ויינר ,ובטקס
קבלת שבת שהתקיים בבית הכנסת הגדול
דיברו :יו"ר הפדרציה ,ד"ר אאורל ויינר;
מנהל הג'וינט בשביל רומניה ,ישראל
סבג; הרב רפאל שפר; יו"ר קהילת יהודי
יאסי ,המהנדס אברהם גילטמן; יו"ר
קהילת יהודי אוראדיה ,המהנדס פליקס
קופלמן; יו"ר אגודת הציונים מרומניה,

תרבות בעילאי ,עם ראדו פ' אלכסנדרו וגם דן גריגורי
רחוק מצו השעה ,מהחדשות היומיות והזריזות שאליה העיר
משעבדת אותנו ,שני ידידים ,ראדו פ .אלכסנדרו ודן גריגורי
באו בבוקר אחד של יום א' לבית הכנסת הגדול מבוקרשט כדי
לקיים דו-שיח בין ילדות לבין ידידות על אודות מעשה בראשית
וגורל.
המפגש הנ"ל התקיים תחת הכותרת הכללית "תרבות בעילאי"
במסגרת הצגות-יום המאורגנות על ידי הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה.האירועים נערכו הפעם בבית הכנסת שברחוב
אדמאקי ,והייתה זו הצגה המבשרת טוב ,כפי שאמר היו"ר של
הפדרציה ,ד"ר אאורל ויינר ,חבר בפרלמנט.
האירועים נפתחו על ידי ד"ר אאורל ויינר ,שדיבר על תרומתם
החשובה של שני האישים האלה לתרבות הרומנית .לאחר מכן,
ד"ר אאורל ויינר פרש מן השורה הראשונה ,עבר בין הצופים
שבציבור והשאיר את הדו-שיח בין שני החברים המוזכרים
להתקיים בצורתו הטבעית.
השיחה המרעננת שבין שני האינטלקטואלים נפסקה מדי פעם
ברגעים מוזיקליים קצרים ,עם ניגונים מן האלבום "מאסטרו"
של הפסנתרן דן גריגורי.
הרגע המוזיקלי הראשון "הפתיחה" מאת רחמנינוב עורר
לקראת הדו-שיח ,אותו התחיל הסופר והמחזאי ראדו פ.
אלכסנדרו ,סקרנות על אודות הפגישות הראשונות עם התשוקה
של חברו הפסנתרן.

"גם אם היה לך פסנתר בבית ,אינני חושב שרצונו הראשון
של הילד היה להגיע להשתלט על הקלידים" ,אמר ראדו .פ.
אלכסנדרו.
"דווקא כן ,כך היה!" הפסיק אותו דן גריגורי" .היה פסנתר קטן
שבו השתמשתי בתור צעצוע .היו לי פמוטים גדולים ושיחקתי
משחק על הרכבת הקלה או החשמלית .אתם יודעים איך היו
החשמליות הישנות ,בימים ההם ,עם ידית ,"...המשיך הפסנתרן
תוך שהוא צולל אל תוך זיכרונות הילדות.
הדו-שיח נמשך כמעט שעתיים ,בעוד שני המשוחחים נזכרים
ברגעים חשובים מחייהם ,פגישות גורליות עם מומחים דגולים,
מוזות ,או רגעי השראה עקרוניים.
לאחר מכן ,התרחבה השיחה גם בקרב הנוכחים
באירוע,וניתנה להם הזדמנות נדירה להציץאל פנימיותם של שני
האינטלקטואלים.
בין הנוכחים היו יו"ר ומנכ"ל של שידורי רומניה,
אובידיומיקולסקו ,והבמאי עטילאויזאואר ,מנהל המרכז
"קולטוראלמדיא" )התקשורת לתרבות( ,רדיו רומניה.
בסיום הפגישה ,ד"ר אאורל ויינר אמר שטוב יהיה אם הצגה-
יומית זו ביום ראשון ,ראשונה מסוגה ,שהתקיימה בבית הכנסת
הגדול ,תפתח סדרה ארוכה של אירועי תרבות שבניין חשוב זה
יארח אותם ,היות שהוא עצמו התלהב מהדו-שיח של תרבות
בעילאי בו השתתפנו כולנו ,כפי שהיה גם כתוב בהודעת האירוע.

ראשי ,ד"ר פליציה ולדמן ולאה ומוטי
שקלר העבירו הרצאות מעניינות בנושא
ולאחריהן נערכו דיונים .לא פחות
מעניינים היו הסמינריונים "לימוד",
בנושאים בתחומי המטבח ,חיי קהילה,
דת ,סוציולוגיה ,מוזיקה ,פסיכולוגיה.
"כאשר במקומות אחרים בעולם האנשים
מביאים חושך וסבל ,אנחנו מביאים
אור ואושר" ,אמר מנהל הג'וינט בשביל
רומניה ,ישראל סבג ,בטקס ההבדלה
שהתקיים לפני בניין המוזיאון להיסטוריה
של העיר .החזן הראשי יוסף אדלר
)בוקרשט( ,החזן שייע קב )אוראדיה(,
מקהלות הקהילות מן הערים בוקרשט,
יאסי ,בריילה נתנו ממד מוזיקלי
ל"בראשית" .הזהות היהודית בישראל –
נקודת מבט של כל מרצה – הייתה היסוד
בישיבת הנעילה .הענקת מתנות ליו"ר
קהילת יהודי בוטושאני ולמרצים; דברי
התודה למדריכות ,למארגנים ,למתנדבים,
לחזנים ,למנהל המרכז היהודי לתרבות
ולאנשיו ,וכן למשתתפים –סיימו את
האירוע .הסמליות של "המרתון" של
יהדות היו נושא הריאיון שהעניק ישראל
סבג לעיתון "המציאות היהודית".

להיות דיפלומט
במאה הכ"א

ב 13-באפריל ,המרכז ללימודים
ישראליים שבבית הספר הלאומי
ללימודים מדיניים ומנהליים אירח את
הרצאתה של שגרירת ישראל ברומניה,
גב' תמר שמש .האירוע נקרא "להיות
דיפלומט המאה הכ"א".
הדוברת סיפרה על פעילותה
הדיפלומטית שהתחילה לפני  40שנה
ועל חזרתה לרומניה ,מדינה שבה שירתה
גם בשנים  .1991-1988דיפלומט המאה
הכ"א נכנס לכל מה שמסמן פיתוח
הקשרים הכלכליים בין שתי המדינות,
הגנת העניינים של אזרחי מדינתו ,קידום
התרבות ,ולא בשורה האחרונה בשמירת
יחסי שלום .הדיפלומטיה של המאה
הכ"א היא בוודאי מגוונת יותר מבעבר,
בעקבות התנפצות היחסים בין מדינות
וריבוי משברים ברמה בינלאומית .גב'
תמר שמש התייחסה גם לטרור ,ותמכה
ברעיון של שיתוף פעולה מוגבר ,היות
שלמדינת ישראל יש ניסיון רב בתחום
זה.
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Drumul
spre teatru

Eternul Shakespeare

Şi după fix patru secole
de la moarte, genialul „Will”
rămâne dramaturgul cel
mai jucat din lume (protestul „anti” al unor autori britanici dornici de
protecţionism a fost şi a rămas ridicol!).
Sub semnul lui „Shakespeare lives”,
Teatrul de Comedie (unde Esrig a creat
„Troilus şi Cressida” şi Al. Darie „Visul...”)
cheamă, în acest an comemorativ 2016,
la spectacolul „Scorpia îmblânzită”. De-a
lungul anilor această comedie de tinereţe
(1593) cu subiect italian a inspirat atât
pelicule de referinţă (cu Taylor şi Burton)
cât şi musical-uri (într-un „Kiss me Kate”,
unde Antony Quinn electriza publicul pe
Broadway!). Tot un musical urmărim şi
la Comedie, compozitorul Călin Grigoriu
asigurând partituri cu mari şanse de a
ajunge şlagăre.
E drept, tendinţa de a transpune
Shakespeare în registrul lirico-dramatic
şi chiar în opere rock este din ce în ce
mai răspândită. Aş remarca însă că la
Comedie acest nou „fusion”, restructurând şi actualizând, nu sacrifică viziunea
originală, situaţiile. Şi, mai ales, spre
meritul echipei (dominate de tineri, dar
profesionişti!), nu se pierde pe drum forţa
cuvântului. Căci comicul verbal suculent,
poezia replicii şi a dialogului se transmit
din plin, prin rostiri „lucrate” şi voci bune.
Se pare că povestea Catarinei şi a lui
Petruchio s-ar reprezenta mult mai rar
în Occident, fiind considerată (din unghi
sexist, al drepturilor femeii şi al violenţei
conjugale) incorectă politic. Din fericire,
la noi, în locul cenzurii tăcerii s-a recurs
la echilibrări prin scene mimate, gesturi
inedite, traduceri actualizate, care, toate, ne asigură că eroina mimează doar
strategic şi temporar supunerea.
Imaginarele Padovă şi Veronă devin
prin scenografia lui Puiu Antomir un
spaţiu-sinteză de convenţii teatrale,
traversat aiuritor de obiecte futuriste.
Iar costumele Ioanei Pashca, amintind
de toate epocile, ne trimit insistent şi la
commedia dell’arte, la filme de animaţie

(„Oblio”) şi horror. Paleta bogată şi inspirată
a poantelor, gagurilor,
travestiurilor nu omite
nici comicul anacronismelor.
Spectacolul regizat
de Gelu Colceag captează prin vivacitate, dinamism, ritmul
trepidant al tablourilor narative, inversul
confruntărilor contrastante lirico-dramatice; prin energia şi verva unei echipe
de peste 20 de actanţi (protagonişti,
valeţi, bufoni, muzicanţi). Şi nimic nu
pare a afecta buna comunicare artistică
dintre Mihaela Teleoacă (soţia, Baptista),
Dragoş Huluba, Marius Drogeanu, Ion
Chelaru, Eug. Racoţi şi Gloria Găitan (Bianca) ori Lucian Ionescu (un Hortensio
aplaudat pentru electrizantul său solo).
Atracţia spectacolului rămâne însă
Dorina Chiriac şi tandemul ei cu înzestratul şi atrăgătorul Alexandru Bogdan.
Din prima clipă, Catarina (ce intră în
scenă venind din sală!) devine o prezenţă
magnetică. Actriţa („doamnă în negru” cu
ceva din „generaţia emo”) încarnează cu
personalitatea ei inconfundabilă un bogat
evantai de stări. Joacă, desigur, şi încăpăţânarea, arţagul, năbădăile, ba chiar
şi cruzimea Catarinei; dar le sugerează
şi ca acte, măşti autoprotectoare! Transmite revolta unei femei tratate ca obiect
şi ca marionetă. Dar şi slăbiciunea faţă
de farmecul masculin. Mi-a plăcut mult şi
Alexandru Bogdan (chiar dacă, la premieră, încă prea controlat). Actorul, pe care
l-am preţuit pentru rolul „Mihail Sebastian”
şi care este un autentic star TV, este, la
Comedie, un convingător băiat de viaţă
(sugestia „băiat de băieţi” rămâne un
moft!). Dar el este şi un irezistibil seducător prin voinţa de fier şi imaginaţia împinsă
la absurd şi, mai ales, prin histrionism,
umor şi prezenţă de spirit. Duelul verbal
Chiriac-Bogdan (la lunga masă a tratativelor Catarinei cu Petruchio!) rămâne o
secvenţă memorabilă.
NATALIA STANCU

Congresul Mondial Evreiesc
a condamnat terorismul
şi boicotarea Israelului

Emoţionante au
fost ceremoniile de
comemorare a atacurilor teroriste din
1992 împotriva Ambasadei Israelului din
Buenos Aires şi din 1994 împotriva instituţiilor evreieşti din centrul oraşului, autorii
fiind Iranul şi Hezbollah, a povestit în continuare directorul Cancelariei Rabinice.
În cuvântul său, Ronald S. Lauder,
preşedintele CME, a subliniat că aceste
atacuri nu i-au ţintit numai pe evrei ci
au fost atacuri împotriva Argentinei, a
sistemului de justiţie al ţării. Preşedintele
Argentinei, Mauricio Macri, a promis că
va face în continuare eforturi pentru a-i
aduce pe vinovaţi în faţa justiţiei.
“Ceea ce mi-a oferit reuniunea, în

afara părţii oficiale care a scos în evidenţă cele mai pregnante probleme ale
lumii evreieşti - a mai spus directorul
Cancelariei Rabinice - a fost întâlnirea cu
reprezentanţi ai comunităţilor din întreaga
lume şi sentimentul că nu suntem singuri,
că există o mare comunitate evreiască,
se nasc idei, programe, că putem să
preluăm din ele, să aplicăm la condiţiile
noastre. Şi a fost o serie de manifestări
ca să zic aşa neformale – mese de Şabat în familii, mic dejun de lucru pentru
comunităţi mai mici - care au servit drept
cadru unor schimburi fructuoase de idei.
Am să încerc să aplic unele dintre ele
şi în comunităţile noastre şi sper că vor
avea succes”

Oameni ca Haman
vor să distrugă fără

veselă, comunitatea evreilor a ţinut să-l
omagieze pe inginerul Corneliu Kamerman, care tocmai în acea zi (23 martie)
a împlinit un secol de viaţă.
Directorul JCC, Adrian Gheron, l-a felicitat în numele celor prezenţi. Emoţionat,
sărbătoritul, declarând că ”îi pare bine
că este aici la sfârşitul vieţii”, a evocat
câteva dintre momentele importante din
existenţa sa, arătând, între altele, că este
posesorul a patru brevete de invenţie. El
şi-a amintit şi de felul în care se sărbătorea Purimul în perioada interbelică în
cartierul evreiesc al Bucureştiului. Dr.
Aurel Vainer a povestit cum l-a cunoscut
pe Corneliu Kamerman şi i-a mulţumit
pentru că l-a atras în viaţa comunitară şi
l-a obişnuit, pe el şi alţi tineri, cu sportul.
Inginerul Kamerman a primit apoi un buchet de …101 lalele!

(Urmare din pag. 5)

Bucurie, umbrită de Hamanii de azi

(Urmare din pag. 3)

motiv”, a spus el.
În prima parte a sărbătoririi a fost citit
mesajul Departamentului pentru Relaţii
Interetnice, în care se transmit felicitări
pentru comunitatea evreilor.

Inginerul Corneliu Kamerman un secol de viaþã
Partea a doua a festivităţilor a cuprins
fragmente din programul de Purim, prezentat integral peste câteva zile în Aula
Universităţii “Titu Maiorescu”. Irepetabile
– apariţii actoriceşti în ascensiune – Cabiria Morgenstern, Anca Levana, potpuriul
de folclor evreiesc şi românesc oferit de
Maia Morgenstern. În această atmosferă
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Recviem pentru prietenul meu

Prozatorul şi scenaristul lituanian,
de origine evreiască, Icchok Meras, s-a
născut la 8 octombrie 1934, în oraşul
lituanian Kelme, şi a decedat pe 13
martie 2014, la Tel Aviv.
După ocuparea Lituaniei de fasciştii
germani în cel de-al doilea război mondial, absolut toţi evreii – adulţi, bătrâni,
copii – au fost omorâţi, printre ei şi părinţii lui Icchok – Jehuda şi Miriam Meras.
El şi surioara sa Janin au supravieţuit,
fiind salvaţi de oameni simpli, ţărani
lituanieni. Au trecut anii, s-a terminat şi
războiul. Cei doi orfani evrei au învăţat
cu mine în acelaşi liceu lituanian. Cu
Iza am fost nu numai colegă de liceu –
am fost prieteni şi am rămas aşa toată
viaţa... Pentru mine şi familia mea Iza a
fost ca o rudă apropiată.
Liceul l-a terminat Icchok cu Medalia de Aur! În anul 1958 a terminat în
Lituania şi Politehnica şi a început să
lucreze ca inginer electrotehnic şi în
paralel a început să scrie. Holocaustul
a fost tema... Prima lui carte “Geltonas
lopas” (Steaua galbenă) a apărut în
1960 la Vilnius. Brusc, Icchokas Meras
a devenit în Lituania un foarte cunoscut
şi respectat scriitor, după scenariul lui
fiind făcute şi trei filme.
În anul 1972 Iza a emigrat cu familia
în Israel. Deja peste un an, în 1973, el a
fost remarcat în Israel, a primit Premiul

Preşedintelui Statului Israel (Zalman
Schazar). Apoi, în 1976 – Premiul pentru
literatură şi tot în acel an a fost decorat în
Israel cu Premiul Internaţional “Memoria,
Respect”, pentru scrierile sale despre
Holocaust. În 1976 i s-a acordat Premiul în SUA. Apoi au mai fost: Premiul
literar Rafael, în 1981 – Premiul Literar
al Federaţiei Sioniste, în 1998 – Premiul
Preşedintelui Israelului pentru literatură.
În anul 1995 a fost decorat de guvernul Lituaniei cu cea mai înaltă distincţie
lituaniană, Ordinul Gedimians. În 2006
Institutul Naţional Lituanian de Literatură şi Folclor a editat cartea “Icchokas
Meras - Un maestru cunoscut şi necunoscut”.
Operele lui Icchok Meras au fost
traduse în 24 de limbi! Critica literară
lituaniană, rusă şi altele remarcă tragismul temelor evreieşti tratate, nu de
un filolog, ci de un inginer electronist,
care este totodată un om erudit, sensibil.
Cărţile lui sunt strigătul, durerea şi protestul împotriva fascismului şi a crimelor
antievreieşti.
Cu Iza am copilărit, am rămas apropiaţi toată viaţa, până ce el a plecat dintre
cei vii, acum doi ani. Îmi lipseşte foarte
mult! Iza, ai plecat, dar ai rămas cu mine,
cu familia mea, cu noi, prietenii tăi.
Adio, Iza, şi pe curând...
ELVIRA TRAKIMAITE

ANDREI CĂLĂRAŞU nu mai e printre noi

(Urmare din pag. 25) Ambasadorului Is-

raelului la Bucureşti
l-a salvat de la moarte.
Pâna la plecarea din ţară, a fost
unul dintre fondatorii televiziunii în România, a regizat multe filme, în special
comedii: “Vacanţă la mare”, “Doi băieţi
ca pâinea caldă”, “Portretul unui necunoscut”, “Alo, aţi greşit numărul”, “Vultur
101”, “Şi Ilie face sport”. Admiratorii
săi spuneau că, deşi a avut o tinereţe

extrem de dură, a găsit resurse sufleteşti
pentru a regiza comedii. Chiar dacă de
pe genericele filmelor regizate de el i-a
fost şters numele, se ştia foarte bine
în România cine este Andrei Călăraşu.
A reuşit să plece la Tel Aviv în 1965. Şi
aici a fost unul dintre pionierii televiziunii.
S-a întors pentru prima dată în România
în1980, pentru realizarea unui film.
Fie-i amintirea binecuvântată.

„E greu să fii corect în România”

Deşi cu atitudine critică, în încheiere, vorbitorul a atins o notă optimistă,
afirmând că în România lucrurile se
îndreaptă, se aplică democraţia şi legile.
În continuare, domnia-sa a răspuns
la o serie de întrebări legate de chestiuni
ca prezumţia de nevinovăţie, persistenţa corupţiei în pofida numărului mare
de condamnări, dificultăţile legate de
legea restituirii, atitudinea faţă de Legea
217/2015, necesitatea educaţiei juridice

prin emisiuni de televiziune.
În cadrul adunării generale au fost
sărbătoriţi doi membri: inginerul Corneliu
Kamerman, la împlinirea unui secol de
viaţă, şi ing. Paul Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedinte C.E.B.. De
asemenea, preşedintele BB a prezentat
stadiul în care se găsesc pregătirile
pentru evenimentul ”Podurile Toleranţei”
ediţia a III-a, care se va desfăşura în
zilele de 17 şi 18 mai a.c.

Un exemplu: în
2008, din bugetul
anual al Muzeului Memorial al Holocaustului, reprezentând 78,7 milioane de
dolari SUA, 43,3 milioane au venit de la
bugetul de stat. Alt exemplu dintr-o ţară
central-europeană: din valoarea totală a
bugetului anual destinat Muzeului de la
Auschwitz-Birkenau – circa 12, 3 milioane
de euro, în 2014 – Ministerul polonez al
Culturii a alocat 3,4 milioane de euro. În
România există, din 2002, o Ordonanţă
de Guvern, devenită ulterior lege, care
prevede pedepsirea manifestărilor publice cu caracter fascist, antisemit, xenofob.

Deocamdată, CERM asigură din resurse proprii păstrarea memoriei tragice
a unui trecut comun al ţării, reabilitând
monumente istorice şi evidenţiind fapte
care nu se găsesc, în prezent, în manualele de istorie.
Stabilirea Zilei Naţionale de Comemorare a Holocaustului inspiră mai mult
optimism privind mai profunda implicare
a autorităţilor şi mai puternica responsabilitate a societăţii în ansamblu faţă
de această pagină întunecată a istoriei.
Republica Moldova învaţă să-şi privească
trecutul în faţă, progresele fiind posibile
când există voinţă politică.

(Urmare din pag. 17) despărţi de familie,

ştie că nu poate face altceva.
Un roman al conştiinţei, al datoriei, al
alegerilor şi renunţărilor dureroase, care
evocă şi sintetizează multe situaţii similare de familie, în atmosfera specială din
Israel, cu tensiunile şi pericolele care te
pândesc la orice colţ de stradă şi care, în
ultimă instanţă, produc durerea pe care
trebuie să o suporţi întreaga viaţă.

(Urmare din pag. 20)

Prima etapă de recunoaştere…

(Urmare din pag. 7)

Zeruya Shalev, faţă-n faţă
cu provocările israeliene

o va determina să
aleagă un mod de viaţă contrar principiilor
părinţilor şi care nu-i va soluţiona problemele. Iris este pusă în faţa unor opţiuni şi
cu toate că este atrasă de ideea de a-şi
părăsi soţul şi copiii şi a încerca să reia
viaţa cu fostul iubit, până la urmă îşi dă
seama că familia are nevoie de ea, că are
obligaţii morale. Este o decizie grea, dar
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Supravieţuitorii
Holocaustului
se simt revoltaţi
şi insultaţi
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Pericolul tăcerii

Asociaţia Evreilor din România Victime
ale Holocaustului (A.E.R.V.H.) a transmis un
comunicat în care protestează energic faţă de
publicarea volumului ”Holocaustul – Gogoriţa
diabolică – Extorcarea de bani de holocaust”,
de Vasile I. Zărnescu, şi de lansare acestuia,
pe 8 aprilie 2016, la Librăria Mihai Eminescu,
din Bucureşti.
„Suntem printre ultimii martori în viaţă, care
am văzut cu ochii noştri, cum poate fi adus
iadul pe pământ de către omul de lângă tine.
Cuvinte şi nu maşini au fost cele care au dus
la apariţia lagărelor de concentrare şi a zonelor
de exterminare.
Cartea la care ne referim este un text profund antisemit, ce insultă memoria milioanelor
de evrei ucişi – între care şi a celor din nordul
Transilvaniei (aflaţi vremelnic sub ocupaţie maghiară) ajunşi în lagărele naziste, şi a celor trimişi
de dictatorul Ion Antonescu în Transnistria. Este
o palmă pentru foarte puţinii supravieţuitori din
prezent, martori – nu ai „gogoriţei”, ci ai acţiunilor
diabolice de purificare etnică dintre anii 1941 şi
1944”, se arată în comunicat.
În document se mai subliniază că autorul,
editorul, cei care îşi declară public adeziunea
la ficţiunile revoltătoare din volum „sfidează
prevederile legii, se folosesc de democraţie în
încercarea de a o distruge”.
Preşedintele A.E.R.V.H., dr. Liviu Beris, arată
că „libertatea de exprimare are totuşi limite: nu
poate batjocori memoria şi demnitatea unor victime. Invocarea iresponsabilă a acestei libertăţi
nu scuteşte de consecinţe. Şi nu e nevoie de
reflecţie aprofundată pentru a înţelege că încălcarea unei legi ce apără demnitatea umană
merge în direcţia anarhiei, e o ameninţare la
adresa statului de drept, pe care ne străduim
să-l facem să existe”.
În final, autorii documentului formulează un
deziderat care s-a mai dovedit, din păcate, a fi
fost nerealist în România: „sperăm din suflet ca
forurile în drept să-şi facă datoria, să ia măsurile
ce se impun”.

Întrebările simple au, de multe ori,
răspunsuri extrem de complicate. De
pildă, câte hoţii, crime şi tragedii umanitare ar fi fost evitate dacă martorii la
respectivele fapte ar fi vorbit la timp?
Cum ar fi fost istoria celui de-al doilea
război mondial şi cea a Holocaustului
dacă guvernele marilor puteri democratice şi cetăţenii Germaniei şi Austriei, care vedeau încotro se îndrepta
Partidul Naţional Socialist, ar fi luat
din timp şi ferm atitudine împotriva lui
Hitler şi a acoliţilor săi? Un posibil răspuns poate fi găsit în faptul că omerta
este o condiţie sine qua non a oricărei
activităţi ilegale!
Aprobarea şi promulgarea Legii
217/2015, care condamnă legionarismul, negaţionismul şi xenofobia, inclusiv cultul celor condamnaţi de justiţie
pentru aceste fapte, a stârnit un val de
dezbateri virulente, care s-au amplificat
odată cu numirea Oanei Stănciulescu
în Consiliul de Administraţie al TVR.
Aş fi putut lua toate aceste schimburi
de opinii ca pe o dovadă a libertăţii
de expresie în România, dacă ele nu
s-ar fi dovedit unilaterale, pentru că
azi, la atacurile negaţioniste nu mai
răspunde nimeni dintre cei care se
jurau a nu suferi de patima negaţionismului sau a antisemitismului.
În tumultul contestării Legii 217, al
numirii Oanei Stănciulescu la TVR, la
Librăria „Mihai Eminescu” din Bucureşti a fost lansat un volum, semnat
de Vasile Zărnescu (fost colonel SRI,
după propriile declaraţii), intitulat
„Holocaustul – Gogoriţa diabolică”. La
manifestare, timp de o oră şi un sfert
(atât durează filmul de pe YouTube)
autorul şi-a expus teoria că evreii şi
„jidanii” sunt două popoare diferite,
cei din urmă trăgându-se din khazari,
că în toate lagărele naziste au murit
în total mai puţini oameni decât la
„bombardamentele anglo-americane
de la Bucureşti şi de la Dresda”. După
părerea vorbitorului, camerele de gazare au fost „snoave de tip horror”, la
Birkenau au fost multe decese pentru

că acolo a fost „o mare concentrare
de bolnavi şi bătrâni, care erau trataţi
ca să trăiască”, iar „Auschwitz-ul, Treblinka, Dachau şi celelalte «lagăre»
erau, de fapt, un fel de falanstere sau
chibuţuri internaţional-socialiste, de
care nemţii erau mândri până la urechi,
unde îşi conduceau oaspeţii veniţi de
pretutindeni pentru a vedea ceea ce
părea de necrezut”. Concluzia a fost
că în România nu a existat Holocaust
şi că nu au existat nicăieri lagăre de
exterminare în care evreii şi ţiganii să
fi fost omorâţi pentru simplul fapt că
erau evrei sau ţigani, iar Holocaustul
este o invenţie menită să stoarcă bani
de la urmaşii germanilor care au trăit
perioada războiului.
Centrul de Monitorizare şi Combatere a Antisemitismului - MCA a sesizat
Parchetul de pe lângă ÎCCJ despre
apariţia tomului (din respect pentru
cărţi, mă feresc să denumesc astfel
scriitura lui Vasile Zărnescu), drept
care volumul a fost retras de la Librăria
„Eminescu”, iar Geta Vodiţa, directorul comercial al cunoscutei librării, a
declarat pentru Hotnews că a crezut
argumentele editurii că lucrarea este
„bine argumentată, că nu aduce prejudicii de imagine nimănui”. Cum poţi să
crezi aşa ceva având în vedere titlul de
pe copertă, e greu de imaginat, dar să
nu facem nimănui proces de intenţie,
să lăsăm justiţia să-şi urmeze cursul.
Să mai amintim doar că Geta Vodiţa
declară că i-a întrebat pe editori dacă
şi librăria poate fi dată în judecată, iar
interlocutorii săi i-au răspuns, plini de
onestitate şi bune intenţii: „Noi asta
vrem”!
Scandal avem destul, ceea ce lipseşte acum este, cum spuneam mai
sus, tocmai o atitudine nepărtinitoare
din partea celor pe care îi numim „lideri
de opinie” şi care au făcut atâtea valuri
pe tema Legii 217. Surpriză însă, în cazul tipăriturii la care ne referim, a fost
şi este tăcere totală! Omerta! Excepţie
fac Hotnews şi Adevărul, care au avut
câte un articol pe această temă! Dar

Opera integrală
Realitatea
cărţii

Mă grăbesc să
semnalez cititorilor
Realităţii Evreieşti
excepţionalul roman
al lui Radu Cosaşu,
Viaţa ficţiunii după o
revoluţie, punct culminant al unei opere
prozastice de primă
mărime în literatura
noastră.
Semnat atât cu
pseudonimul literar
(Radu Cosaşu), cât şi cu numele civil al autorului (Oscar Rohrlich), romanul închide
un cerc deschis, în mod dramatic, în 1956.
Atunci, instigat abil de şeful cenzurii,
celebrul Leonte Răutu, tânărul scriitor
Radu Cosaşu (aderent din convingere la
mişcarea comunistă, pentru idealurile ei
antifasciste şi de justiţie socială) ceruse,
la Congresul Tinerilor Scriitori, dreptul
la „adevărul integral”. Viaţa şi cariera sa
aveau să sufere urmările acestei cereri,
naive şi nesăbuite, ca şi ale treptatei vindecări de iluzia comunistă. Din acest gest
aveau să decurgă atât compromisurile
sale literare (şi chinuitoarele autoanalize
morale care le-au urmat), cât şi literatura

sa autentică şi neadeziunea sa la rincocerizarea ceauşistă. Ciclul intitulat Supravieţuiri (6 vol., 1973-1979), cu „continuarea”
Mătuşile din Tel Aviv (1993), conţine o
strălucită transfigurare literară a crizei/
crizelor provocate de momentul 1956,
examinate pe traseul morală-literatură
şi invers. Viaţa ficţiunii după o revoluţie
încheie, într-un anume sens, această
introspecţie morală şi literară, ducând-o
până în zilele noastre.
Romanul este alcătuit din două părţi.
Prima conţine epistole schimbate între
autorul-narator Radu Cosaşu şi fiul
imaginar (plecat, aluzie la cartea sa Un
august pe un bloc de gheaţă, mai întâi
în Groenlanda, apoi în Islanda), prietenii
imaginari ai acestuia, soţia imaginară,
o prietenă imaginară din Israel etc. Cea
de-a doua se compune din epistolele lui
Artur Reznicek, „fostul şef al cenzurii”
(un alter ego al lui Leonte Răutu), către
Oscar Rohrlich.
În prima parte, perspectiva este cea
a „victimei”, scriitorul care s-a confruntat
cu un regim dictatorial şi nu înţelege de
ce fiul nu înghite toate explicaţiile sale,
de ce pune totul sub semnul întrebării şi,
mai ales, de ce ce rămâne, după 1989,
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este mult mai puţin decât i se pare
scriitorului că ar
merita să rămână.
În partea a doua,
perspectiva este
cea a „călăului”,
care merge cu cinismul până la a
pretinde că el este
autorul formulei adevărului integral şi... a
tot ce e mai bun în opera lui Radu Cosaşu.
Teoria lui Reznicek este că, din cauza lui
Radu Cosaşu, Oscar Rohrlich nu a trăit
niciodată cu adevărat, motiv pentru care
îi cere lui Rohrlich să-l ucidă pe Cosaşu.
Romanul este excepţional atât ca
realizare literară, cât şi ca perspectivă
morală. Fidel dictonului „a lua totul în tragic şi nimic în serios”, Radu Cosaşu duce
până în ultimele consecinţe autoanaliza
comportamentului etic al intelectualului,
înainte de 1989 şi după. Îi repugnă extremismul, lipsa măsurii şi neomenia.
Nu-şi toarnă cenuşă în cap, dar nici nu
îşi eroizează comportamentul. E absolut
remarcabilă fineţea cu care îl construieşte
pe Reznicek: ca orice mare scriitor, nuşi urăşte personajele, nici măcar când
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Gândul
scris

până ce Parchetul va acţiona, deja se vor forma
opinii pe care e greu să le zdruncine
justiţia, dacă intelectualii, altfel suficient de vocali, tac mâlc. Îmi amintesc
că Andrei Pleşu scria pe blogul său că
îşi doreşte „să stăm de vorbă cuviincios, cu bună credinţă”, că socoteşte
„Holocaustul o crimă dezgustătoare”.
Chiar şi Oana Stănciulescu afirma în
scrisoarea deschisă către ambasadoarea Israelului, Tamar Samash: „nici eu
şi nici vreun om zdravăn la cap (…)
nu suntem de acord cu minimalizarea
Holocaustului”.
Unde sunt azi toate aceste opinii
care se dezic limpede de negaţionism?
Să lăsăm judecata judecătorilor, dar
între timp, tăcerea e periculoasă,
pentru că rândurile lui Vasile Zărnescu
otrăvesc minţi, după cum se vede din
reacţiile publicate pe Forumul ziarului
Adevărul la articolul Evei Galambos,
intitulat „Spirala intoleranţei”. Unul
dintre cititori afirmă că „Holocaustul
a devenit un fel de ideologie îndreptată către toţi”, iar altul se laudă cu
o atitudine „democratică”: „Nu fac
discriminări – urăsc pe toată lumea,
indiferent de naţie, culoare, religie,
preferinţe muzicale ş.a.m.d.”. Un altul
îi scuză pe germani pentru Holocaust
şi aruncă vina asupra evreilor: „Evreii
au fost alungaţi din toate ţările în care
s-au dus la prăduit. De ce se vorbeşte
numai despre efecte (gen aşa-numitul
Holocaust) şi niciodată nu se vorbeşte
despre cauze? Ce au făcut evreiaşii
sute de ani în Germania de îi iubeau
nemţii aşa de mult?” Iar un alt cititor
are şi soluţia la problemele de identitate din secolul XXI: „Niciun popor
nu trebuie să accepte diferenţele,
decât dacă vrea să se sinucidă etnocultural.”
În aceste condiţii, amânarea sau
suspendarea exprimării opiniei devine
omerta. Oricare dintre ele constituie o
acceptare tacită a unor opinii precum
cele ale lui V. Zărnescu.
ALX. MARINESCU
acestea sunt odioase. „Răzbunarea” sa
postumă faţă de cel care i-a influenţat, în
măsură covârşitoare destinul, constă în
realizarea unui portret verosimil al fostului şef al cenzurii: personaj inteligent,
cultivat, decent, aproape stimabil, şi totuşi
odios. Chiar dacă, după cum sugerează
scriitorul, totalitarismul a relativizat şi
graniţa dintre victimă şi călău, există o
frontieră de netrecut între ele, care nu
ţine de morală, ci de creaţie: nu numai
că Oscar Rohrlich nu-l asasinează pe
Radu Cosaşu, dar acesta din urmă este
cel care-l face nemuritor (ca să zic aşa)
pe Reznicek. Fără scriitor, fără creaţie,
pare a spune Cosaşu, pe tiranii istoriei
nu-i ameninţă decât uitarea...
Romanul este monumental prin complexitatea aluziilor, a referinţelor livreşti şi
istorice, ca şi a firelor epice care se întreţes. Cel care căuta adevărul integral l-a
găsit, dar sub forma unei opere integrale.
Scris cu mână de maestru, Viaţa ficţiunii
după o revoluţie încununează, spuneam,
o operă fundamentală în istoria posbelică
a literaturii române.
RĂZVAN VONCU

*RADU COSAŞU (OSCAR ROHRLICH) – Viaţa
ficţiunii după o revoluţie, Editura Polirom, Bucureşti,
2016.
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