
PUBLICAŢIE A FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

ANUL LX = NR. 502-503 (1302-1303) = 1 – 31 OCTOMBRIE 2017 = 11 TIŞREI  – 11 HEŞVAN 5778  = 28 PAGINI – 3 LEI

Festivalul Internaţional  
„Mihail Sebastian“ 

Brăila, 2017 
– relatări în numărul viitor

Victimele 
Holocaustului  
din România, 
comemorate  
la Bucureşti

PAG. 3

O pagină „cunoscută  
şi nerecunoscută” încă 

din istoria prigoanei 
antievreieşti  

din România PAG. 3,4,5

Sărbătorile evreieşti 
de toamnă 5778

PAG. 6

Ziua Holocaustului 
comemorată  

în comunităţi PAG. 9

Andrei Oişteanu 
invitat la FILIT 2017 Iaşi

PAG. 12

Alina Bricman, aleasă 
preşedinte  

al Uniunii Europene  
a Studenţilor Evrei

PAG. 7

Aniversare JCC 
Bucureşti: de zece ani, 

„un vector al istoriei 
către prezent”

PAG. 7

Pensie de la Claims  pentru 
supravieţuitorii Holocaustului 

din Iaşi şi Tecuci
Claims Conference a dat publicităţii un anunţ 

conform căruia, în baza ultimelor reglementări 
adoptate de organizaţie, evreii care au suferit 
persecuţii în timpul Holocaustului din oraşele Iaşi şi 
Tecuci pot primi o pensie lunară din partea statului  
german.

Persoanele din această categorie, cu domiciliul 
în România, care sunt interesate să beneficieze 
de pensia amintită, sunt invitate să se adreseze 
Comunităţii Evreilor din Bucureşti.

Persoanele care au suferit persecuţii în timpul 
Holocaustului în oraşele Iaşi şi Tecuci şi care 
acum au domiciliul într-un alt stat sunt rugate să 
se adreseze la tel. 009723.519.44.00 (Israel).

Date de contact pentru C.E. Bucureşti:
Bucureşti, str. Sfânta Vineri nr. 9-11, sector 3, 

cod poştal 030202,
email: ceb.email@gmail.com
Preşedinte ing. Paul Schwartz, tel. 021-

3131782
Feder Simona, tel. 021-3157057

Cimitirul evreiesc din Reghin  
a fost vandalizat

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul Mozaic (F.C.E.R.) a 
dat publicităţii un comunicat în care „protestează cu vehemenţă şi mâhnire 
faţă de comiterea unui nou act de vandalism împotriva unui cimitir evreiesc 
din România”. 

Conform informaţiilor transmise în cursul zilei de 16 octombrie de  preşe-
dintele Comunităţii Evreilor din Târgu Mureş, dl Vasile Dub, „cimitirul evreiesc 
din localitatea Reghin a fost ţinta unui act de vandalism, produs în acest 
sfârşit de săptămână. Poarta secundară de acces în cimitir a fost distrusă, 
ceea ce a permis răufăcătorilor sau răufăcătorului să intre în incintă şi să 
răstoarne zece pietre tombale”. La momentul transmiterii comunicatului 
ancheta poliţiei era în curs de desfăşurare. 

În comunicat se mai arată: „conducerea F.C.E.R. îşi exprimă şi pe această 
cale revolta faţă de acest nou act antisemit şi huliganic şi speră că vinovaţii 
vor fi descoperiţi cât mai rapid şi deferiţi justiţiei, iar legile statului român 
vor fi respectate şi aplicate. Subliniem că astfel de manifestări se cer a fi 
anchetate cu seriozitate şi sancţionate cu severitate, conform prevederilor 
legale în vigoare, pentru că tratarea lor cu lejeritate deschide o poartă către 
alte încălcări ale democraţiei, din ce în ce mai grave.

Considerăm că nu este o simplă coincidenţă faptul că acest incident 
revoltător a avut loc la numai o săptămână după comemorarea la nivel 
naţional a victimelor Holocaustului din România”.

Comunicatul este semnat de Comitetul Director al F.C.E.R., de preşe-
dintele acestuia, dr. Aurel Vainer. (M.O.)
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InteRVIul lunii
octombrie

Importanţa şi diversitatea acţiunilor 
la care participă preşedintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, a reieşit, şi de astă 
dată, din comentariile domniei sale 
privind evenimente recente. 

– Impresii de la sărbătorile evreieşti 
de toamnă?

– Am remarcat prestigiul de care 
se bucură comunitatea noastră în so-
cietatea românească. Printre oaspeţii 
de marcă la Roş Haşana, Iom Kipur 
şi Sucot s-au numărat ministrul Agri-
culturii, Petre Daea, Nicolae Şerban, 
liderul Grupului PSD de la Senat, sub-
secretarul de stat la DRI, Amet Aledin, 
deputatul Uniunii Sârbilor din România, 
Slavoliub Adnagi. Ne-am bucurat de 
prezenţa E.S. Tamar Samash, amba-
sadorul Statului Israel în România.

– Contacte diplomatice la comemo-
rarea Zilei Holocaustului în România?

– Am mulţumit ambasadorilor SUA, 
E.S. Hans Klemm, Marii Britanii, E.S. 
Paul Brumell, Federaţiei Ruse, E.S. 
Valeri Kuzmin pentru aportul ţărilor lor 
la înlăturarea regimului antonescian şi a 
fascismului. Adresându-mă E.S. Tamar 
Samash, ambasadorul Statului Israel, 
am arătat cât de mult a însemnat pentru 
poporul evreu speranţa în renaşterea 
ţării strămoşilor. Am remarcat prezenţa 
constantă a E.S. Cord Meier-Klodt, am-
basadorul Germaniei, la manifestările 
noastre, mai ales la comemorări ale 
Holocaustului.

– Emoţii la simpozionul despre 
procesul tinerilor evrei luptători contra 
regimului antonescian?

– Clipa în care Alexandru Elias, 
inculpat în acel proces şi condamnat 
la ani grei de temniţă, a arătat actul 
de graţiere emis de Regele Mihai al 
României, la solicitarea părinţilor săi.

– Intervenţii?
– La reuniunea Camerei de Comerţ 

România-Israel, pe tema dezvoltării 
relaţiilor bilaterale în domeniul agricul-
turii, inclusiv al cercetării agricole, am 
evidenţiat competenţa profesională 
a ministrului Agriculturii, Petre Daea, 
premisă pentru evoluţii pozitive în 
direcţia amintită. Cu prilejul vizitei la 
Templul Coral a unei delegaţii a Kne-
sset-ului, am trecut succint în revistă, 
la Biblioteca Halevy a Templului, isto-
ria, actualitatea şi perspectivele obştii 
noastre. Delegaţii au fost impresionaţi 
de valoarea istorică şi arhitecturală a 
edificiului. 

– Ce vi s-a părut notabil la delegaţia 
parlamentară israeliană?

– Faptul că membrii ei, originari 
din Irak, Etiopia, Republica Moldova, 
druzi din zona Haifei, aparţinând unor 
formaţiuni politice diferite, s-au integrat 
total în viaţa israeliană şi ne-au informat 
substanţial despre aceasta. Delegaţii 
au apreciat, în urma convorbirilor cu 
parlamentari români, libertatea religi-
oasă a cetăţenilor ţării. 

– Vizite în comunităţi?
– Un popas mai amplu a fost în co-

munitatea timişoreană, împreună cu so-
ţia mea, Anette Vainer, şi cu directorul 
CAPI, ing. Rudy Marcovici. La sesiunea 
de toamnă a Academiei Oamenilor de 
Ştiinţă – Filiala Timişoara (preşedinte – 
prof. univ. dr. Petru Andea), organizată 
de forul central (preşedinte – prof. univ. 
dr. Adrian Alexandru Badea), am sus-
ţinut comunicarea „Consideraţii privind 
cercetarea sociologică a minorităţilor 
naţionale din România; exemplul evrei-
lor”. Am pornit de la modificările majore 
survenite în structura populaţiei evre-

ieşti din România după Marea Unire din 
1918, când aceasta a devenit aproape 
de două ori mai numeroasă. Astfel, la 
recensământul populaţiei din 1930, cei 
declaraţi evrei sau de religie mozaică 
erau peste 730 000. Fiecare populaţie 
– din Bucovina de Nord, Basarabia, 
Transilvania, Dobrogea – a venit cu 
structuri demografice şi sociologice di-
ferite. Fiecare minoritate naţională şi-a 
adus contribuţia, în proporţii variabile, la 
dezvoltarea României moderne. Unele 
date sunt cunoscute, altele, nu. De ace-
ea sunt oportune asemenea cercetări. 
Comunicarea, bine primită, a generat 
dezbateri. Participarea evreilor timişo-
reni de Simhat Tora la Sinagoga din 
Cetate, necesitând restaurare, a fost 
numeroasă; Sinagoga Iosefin, avariată 
în urma furtunii din septembrie, nepu-
tând fi utilizată. Am luat la cunoştinţă 
buna valorificare a spaţiilor economice, 
sursă de venituri pentru comunitatea lo-
cală şi F.C.E.R. Am anunţat alocarea de 
fonduri de la Secretariatul pentru Culte 
destinate reabilitării ambelor sinagogi. 
Oneg Şabat-ul a fost bine organizat şi 
alocuţiunile rostite de Luciana Fried-
mann, preşedinte, şi Andrei Schwartz, 
membru în conducerea comunităţii au 
captivat publicul. Participanţii au fost 
de toate vâstele, inclusiv mulţi copii; 
invitat de onoare – deputatul FDGR, 
Ovidiu Ganz, cu tatăl lui, ilustru avocat, 
fost prefect al judeţului. Vizitând reşe-
dinţa mitropolitană, la invitaţia Î.P.S. 
Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, 
am convenit ca expoziţia „Sinagogi în 
România”, de la Patriarhie, să ajungă 
şi la Mitropolia Banatului, în cadrul ma-
nifestărilor dedicate Centenarului Marii 
Uniri, cu accent pe contribuţia evreilor 
din Banat la luptele din Primul Război 
Mondial şi la Marea Unire. Examinând 
stadiul lucrărilor de reabilitare a Sina-
gogii din Deva, am constatat ritmul lor 
susţinut, prin grija preşedintelui comu-
nităţii, Liviu Lăcătuşu. 

– Participări la reuniuni interne şi 
internaţionale?

– La CIR Be Yahad – Cristian, pri-
ma reuniune profesională a F.C.E.R. 
pe tema administrării şi valorificării 
patrimoniului imobiliar al Federaţiei 
şi al Comunităţilor, am caracterizat 
patrimoniul nostru în ansamblu şi pe 
compartimente, având ca pivot nevoia 
de valorificare eficientă. Am solicitat or-
ganizarea, în primul semestru al anului 
2018, a altor două întruniri: prima, re-
feritoare la cimitirele evreieşti; a doua, 
la elaborarea şi adoptarea strategiei de 
viitor a F.C.E.R. 

Cu prilejul Adunării Generale 
a Alianţei Europene pentru Israel, 
desfăşurată la Bucureşti, conducerea 
F.C.E.R. a oferit un prânz, la Sinagoga 
Mare, în onoarea delegaţilor. La sediul 
F.C.E.R. am primit vizita unei delegaţii 
parlamentare din Republica Moldova. 
Am avut o întrevedere cu Aliona Grosu, 
tot din Republica Moldova, aflată într-o 
călătorie de documentare despre viaţa 
F.C.E.R.

– Perspective imediate?
– Primirea unei delegaţii evreieşti 

din Kansas (SUA); întâlnirea conducerii 
F.C.E.R. cu o importantă delegaţie 
a Joint-ului; Festivalul Internaţional 
„Mihail Sebastian” la Brăila; co-organi-
zarea celei de-a XV-a ediţii a Bereshit 
la Sibiu şi a Programului Eişet Hail la 
Bucureşti şi în ţară.

IULIA DELEANU

Decizii cu bătaie lungă  
ale Comitetului Director al F.C.E.R.

O nouă încercare de reconciliere 
interpalestiniană

Pe data de 4 octombrie a avut loc o 
nouă reuniune a Comitetului Director (C.D.) 
al F.C.E.R. După ce au trecut în revistă 
modul în care au fost duse la îndeplinire 
hotărârile adoptate în precedente întruniri 
ale Comitetului, membrii acestuia au ana-
lizat şi aprobat o serie de măsuri de mare 
importanţă în domeniile patrimoniului de 
cult, culturii şi vieţii în cadrul comunităţilor 
evreieşti.

Membrii C.D. au dezbătut şi modul în 
care este aplicat Programul prioritar de 
acţiune al F.C.E.R.-C.M. pentru perioada 
2016-2020, axat în special pe definirea 
identităţii iudaice, elaborarea unor obiective 
strategice pe termen scurt şi lung, precum 
şi reactualizarea şi îmbunătăţirea Statutului 
Federaţiei. A fost recomandată corelarea 
prevederilor din Program cu aspectele 
reieşite din rapoartele de activitate anuale, 
elaborate de departamentele şi comunităţile 
din cadrul F.C.E.R.

C.D. a aprobat achiziţionarea de ur-
genţă a unei maşini pentru tocat vegetaţia, 
imperios necesară întreţinerii cimitirelor 
evreieşti din Capitală, precum şi angaja-
rea unui paznic la Cimitirul Giurgiului din 
Bucureşti. S-a solicitat alocarea sumelor 
necesare pentru ca la sinagogile de la Alba 
Iulia şi Hârlău să fie îndeplinite normele 
stabilite de ISU, cu atât mai mult cu cât, 
în perioada sărbătorii de Hanuca, aici vor 
avea loc evenimente de mare amploare. 
De asemenea, au fost decise măsurile 
pentru asigurarea fondurilor  necesare 
pentru reabilitarea Complexului Horea din 
Cluj-Napoca.

Luna noiembrie va fi una cu acţiuni cul-
turale de mare anvergură. Membrilor C.D. 
le-a fost prezentat programul celei de-a cin-
cea ediţii a Festivalului Internaţional „Mihail 
Sebastian”, organizat la Brăila de F.C.E.R., 
prin Departamentul Cultură, Artă şi Media. 

De asemenea, a fost discutat stadiul de 
desfăşurare a proiectului expoziţiei şi sim-
pozionului „Temple şi sinagogi din România 
- patrimoniu evreiesc naţional şi universal”, 
care va fi inaugurat pe 14 noiembrie la Pa-
latul Patriarhal din Bucureşti. Pe mai multe 
zeci de panouri vor fi prezentate imagini şi 
informaţii despre principalele sinagogi din 
România, atât cele existente şi renovate, 
cât şi cele dispărute. Au fost aprobate 
contribuţiile băneşti ale F.C.E.R., necesare 
pentru buna desfăşurare a evenimentelor.

Dintre acţiunile cu impact direct asupra 
vieţii membrilor tuturor comunităţilor evre-
ieşti din ţară aprobate la recenta reuniune 
amintim majorarea plafonului de decontare 
a costului meselor de care beneficiază 
asistaţii din F.C.E.R.

Au fost discutate şi unele aspecte refe-
ritoare la activităţile de la Templul Coral din 
Bucureşti, stabilindu-se ca acestea să fie 
suportate financiar în mod egal de F.C.E.R. 
şi de C.E.B., iar lucrările de la amvon să se 
încheie până la sărbătoarea de Hanuca.

Membrii C.D. au fost informaţi despre 
modul în care s-au desfăşurat o serie 
de acţiuni de mare importanţă, respectiv 
Comemorarea laureatului Premiului Nobel 
Elie Wiesel, care a avut loc la Sighet, Şa-
baton-ul de la Oradea, aniversarea a 300 
de ani de viaţă evreiască la Arad şi ediţia 
2017 a Zilelor Europene ale Culturii Iuda-
ice, manifestările dedicate Zilei Naţionale 
de Comemorare a Holocaustului, inclusiv 
simpozionul desfăşurat la Bucureşti, la 
Templul Coral, şi intitulat „Curajul elevilor 
evrei de la Liceele Cultura”.

C.D. l-a delegat pe preşedintele C.E. 
Oradea, Felix Koppelmann, să reprezinte 
F.C.E.R. la Adunarea Generală de alegeri 
de la Satu Mare.

ALX. MARINESCU

Pe 13 octombrie a.c., la Cairo, fac ţiunile 
palestiniene rivale Hamas şi Fatah au 
semnat un acord preliminar de reconciliere 
pentru a pune capăt sciziunii teritoriale, po-
litice şi ideologice palestiniene, ce durează 
de un deceniu. Acordul, considerat un mare 
succes al Egiptului, după ce ani de zile ţări 
ca Turcia, Elveţia sau Norvegia au eşuat 
în tentativa de a determina încheierea 
unui astfel de acord, se referă la controlul 
asupra Fâşiei Gaza, exercitat la ora actuală 
de Hamas care în 2007, după confruntări 
sângeroase, a eliminat Autoritatea Pales-
tiniană a lui Mahmud Abbas. Aceasta a ră-
mas doar cu enclavele din Cisiordania, iar 
neînţelegerile dintre cele două organizaţii 
şi lipsa unei unităţi administrativ-teritoriale 
reprezintă şi un obstacol esenţial în calea 
realizării statului palestinian.

Potrivit prevederilor acordului, de la  
1 decembrie a.c., Autoritatea Palestiniană 
va prelua controlul Fâşiei Gaza, precum 
şi al punctului de frontieră Rafah dintre 
Gaza şi Egipt. În schimb, preşedintele 
Abbas şi Autoritatea Palestiniană vor ridica 
restricţiile dure impuse furnizării de energie 
electrică pentru Fâşia Gaza, care au făcut 
aproape imposibile condiţiile de viaţă ale 
celor două milioane de locuitori ai acestui 
teritoriu. Potrivit unui oficial al Fatah, Mah-
mud Abbas va vizita Gaza în jurul datei de 
1 decembrie, prima sa vizită de după 2007.

Mulţi analişti privesc cu scepticism 
tentativa de reconciliere, cunoscând 
faptul că anterior au mai fost făcute şi 
alte încercări, ultima în 2014, şi toate au 
fost sortite eşecului. Dar acum, situaţia 
în Orientul Mijlociu a suferit o schimbare 
majoră, Egiptul jucând un rol din ce în ce 
mai important în regiune. În relaţiile inter-
palestiniene, Cairo înlocuieşte Qatarul şi 
Turcia şi atât Fatah, cât şi Hamas devin 
din ce în ce mai dependente de sprijinul 
oferit de Egipt. Blocada impusă din 2007 
la graniţa israeliano-egipteană, în pofida 
tunelurilor săpate pentru a aduce bunuri 
prin contrabandă, a pus Hamas în impo-

sibilitatea de a oferi locuitorilor servicii de 
bază, scrie într-un comentariu cotidianul 
britanic ”The Guardian”.

Problema acordului prelimiar, au obser-
vat analiştii, este lipsa, cel puţin deocamda-
tă, a vreunei referiri la sensibila chestiune a 
viitorului forţei militare a Hamas de 25.000 
de persoane. Abbas a condiţionat acordul 
de preluarea integrală a puterii, inclusiv 
asupra aripii înarmate, dar Hamas a decla-
rat că nu acceptă dezarmarea luptătorilor 
săi. Mai mult, în cadrul unei recente mese 
rotunde cu tinerii din fâşia Gaza, Yahia 
Sinwar, unul dintre liderii Hamas, a respins 
recunoaşterea statului Israel şi renunţarea 
la terorism. ”Acum, discutăm nu despre 
negocierile de pace ci când vom şterge 
de pe hartă Israelul. Nimeni din lume nu 
ne poate dezarma, dimpotrivă, vom con-
tinua să avem capacitatea de a ne apăra 
cetăţenii. Nimeni nu ne poate obliga să 
recunoaştem ocupaţia”, a spus el, citat de 
agenţia de ştiri a Hamas, Shehab.

Israelul, se arată într-o declaraţie a 
Cabinetului premierului Netanyahu după 
anunţarea acordului, consideră că o re-
conciliere între Autoritatea Palestiniană 
şi Hamas trebuie să includă respectarea 
acordurilor internaţionale şi condiţiile stabi-
lite de Cuartet (SUA, Rusia, Marea Britanie 
şi Franţa), în primul rând recunoaşterea 
Israelului şi dezarmarea Hamas. În cadrul 
unei reuniuni de urgenţă, Cabinetul de 
securitate al Israelului a decis, în unani-
mitate, să întrerupă negocierile de pace 
cu Autoritatea Palestiniană, deoarece 
guvernul israelian nu va negocia cu un 
guvern palestinian care include Hamas, o 
organizaţie teroristă care vizează distruge-
rea Israelului. „În loc să aleagă pacea, Abu 
Mazen (Abbas) a ajuns la o înţelegere cu o 
organizaţie teroristă ucigaşă, care doreşte 
nimicirea Israelului”, a declarat premierul 
Benjamin Netanyahu, după reuniunea 
Cabinetului.

EVA GALAMBOS

cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer

Să respectăm trecutul,  
să trăim în actualitate  

şi în perspectivă
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Ziua Naţională de Comemorare a 
Holocaustului,  stabilită pe 9 octombrie, în 
amintirea momentului în care au început 
deportările evreilor din Bucovina de Sud 
în Transnistria,  a fost marcată şi anul 
acesta la Memorialul Holocaustului din 
Bucureşti. La ceremonia comemorativă, 
organizată de Institutul Naţional pentru 
Studierea Holocaustului din România - 
Elie Wiesel, au participat reprezentanţi 
ai Administraţiei Prezidenţiale, Parlamen-
tului şi Guvernului României, ai Corpului 

diplomatic acreditaţi la Bucureşti şi ai 
F.C.E.R., C.E.B., AERVH, BBR, precum 
şi ai minorităţii roma. 

În mesajul său, transmis de consilierul 
prezidenţial Andrei Muraru, preşedintele 
României, Klaus Iohannis, a vorbit des-
pre importanţa educaţiei în eradicarea 
extremismului, dar şi despre necesitatea 
aplicării legilor de combatere a antise-
mitismului. „Realităţile internaţionale 
dovedesc că fenomenele extremiste încă 
mai pulsează şi chiar dacă în România 
aceste tendinţe nu-şi găsesc susţinere, 
societatea noastră nu este complet lipsită 
de aceste toxice ispite. De aceea, tinerii 
de astăzi trebuie să ştie ce a fost Holo-
caustul, cine au fost responsabilii, precum 
şi cine au fost victimele lor, pentru că doar 
aşa ne putem feri de uitare. Ferindu-ne 
de uitare, vom descoperi că doar apărând 
valorile democratice şi drepturile celuilalt, 
putem trăi în pace şi armonie”, a spus 
Klaus Iohannis.

Prezent la eveniment, 
vicepreşedintele Sena-
tului României, Nicolae 
Bădălău, a vorbit despre 
însemnătatea asumării 
de către statul român a 
crimelor Holo caustului. 
„Momentul de astăzi se 
înscrie între eforturile 
societăţii româneşti de 
recuperare a memoriei 
şi de asumare a respon-
sabilităţilor trecutului”, a 
spus senatorul. 

„Astăzi ne aducem 
aminte de cele întâmplate, nu doar pentru 
a-i plânge pe cei care şi-au pierdut viaţa, 
sau pentru că îi preţuim pe supravieţui-
tori, ci şi ca semn al respectului nostru 
profund faţă de cei care s-au opus acestui 
flagel. Amintirea poate ajuta foarte mult. Îi 
educă pe cei tineri, dar ne oferă şi nouă 
învăţăminte valoroase pentru viitor. În 
egală măsură susţine eforturile noastre 
de a impiedica repetarea unei aseme-
nea tragedii”, a transmis Liviu Dragnea, 
preşedintele Camerei Deputaţilor, în 
mesajul său, citit de deputatul FC.E.R., 
Silviu Vexler.

Preşedintele Asociaţiei Evreilor din 
România Victime ale Holocaustului, Liviu 
Beris, a vorbit despre rolul supravieţuitori-
lor Holocaustului şi al urmaşilor acestora 
în eradicarea extremismelor din întreaga 
lume, în prezent. „Trebuie să fim vigilenţi, 
noi cei care am trecut prin asta. Pentru 
că uităm rolul pe care l-a avut cuvântul 
în propagarea urii. De asemenea, ca 
unul dintre puţinii supravieţuitori care am 
mai rămas, vreau să atrag atenţia şi să 
mulţumesc aici celor care au contribuit 
la înfrângerea nazismului”, a spus Liviu 
Beris, supravieţuitor al deportărilor din 
Transnistria.

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, a vorbit despre importanţa acestui 
eveniment anual în România, mulţumind 
totodată tuturor celor prezenţi la Monu-
mentul Victimelor Holocaustului. „Aş vrea 
să aduc mulţumiri speciale celor care au 
lucrat la formularea definiţiei complete a 
antisemitismului, la IHRA, definiţie care a 
fost preluată de nenumărate foruri inter-
naţionale, inclusiv la nivelul Parlamentului 
Uniunii Europene. Cred că nu ar strica să 
adopte şi Parlamentul României, printr-o 

lege, această definiţie 
a antisemitismului”, 
a mai spus dr. Aurel 
Vainer.

A m b a s a d o r u l 
Statelor Unite la Bu-
cureşti, E.S. Hans 
Klemm, a vorbit des-
pre rolul destabiliza-
tor pe care îl joacă 
anti semitismul, naţio-
nalismul economic şi 
fenomenul fake news 
în societăţile demo-
cratice. ”În timp ce 
comemorăm astăzi 

victimele Holocaustului, conştientizăm 
că o tendinţă îngrijorătoare prinde contur 
în Europa. Astăzi, cei care se opun libe-
ralismului şi îmbrăţişează naţionalismul 
economic caută din nou să îi atace pe 
evreii din Europa şi din afara ei”.

Într-o declaraţie pentru „Realitatea 
evreiască”, Hans Klemm a mai adăugat: 
”Trebuie să comemorăm vieţile pierdute, 
dar în acelaşi timp trebuie să analizăm 
şi situaţia actuală. Din păcate, antisemi-
tismul există încă printre noi, iar aceasta 
este o oportunitate de a încuraja autori-
tăţile şi societatea civilă să promoveze 
educaţia şi cunoaşterea istoriei Holo-
caustului, în şcoli. Au fost cazuri în care 
evrei americani, care au afaceri legitime, 
au fost atacaţi în România. Din păcate, 
sunt multe cazuri în care antisemitismul 
este folosit pentru a păta reputaţia unor 
oameni respectabili”, a mai spus Hans 
Klemm.

Din partea Partidei Romilor, deputatul 
Daniel Vasile a transmis un mesaj, în faţa 
Monumentului Victimelor Holocaustului 
din Bucureşti. „Comemorăm astăzi un 
eveniment tragic, de o cruzime inimagina-
bilă, dar şi întreaga suferinţă a victimelor 
reprimării colective, în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, inclusiv a mii 
de romi din România. Genocidul comis 
de regimul nazist şi de alte regimuri şi 
aliaţi ai acestuia este un fapt ignorat şi  

„S-a spus despre evrei că sunt fricoşi, 
că n-au opus rezistenţă opresorilor în 
anii Holocaustului. Fapta tinerilor evrei 
bucureşteni de la Liceul Cultura, care au 
avut curajul să-i înfrunte, răspândind în 
1942 bancnote pe care erau scrise lozinci 
antirăzboinice, antinaziste, antiantones-
ciene, dovedeşte contrariul”, sublinia 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
moderatorul simpozionului. Motivul orga-
nizării manifestării a fost necesitatea de a 
recupera o „pagină de istorie cunoscută 
şi nerecunoscută din anii Holocaustului 
în România” chiar în ziua comemorării 
acestuia. 

La simpozion, desfăşurat în prezenţa 
unui numeros auditoriu, la Templul Coral 
din Capitală, deschis de Robert Schorr, di-
rector adjunct al Departamentului Cultură, 
Artă, Media, au participat, alături de lideri 
ai F.C.E.R., C.E.B., BBR, INSHR-EW, 
JCC, AERVH, ACPCCI, reprezentanţi ai 
Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului 
României, personalităţi culturale. 

Momentul de reculegere în memoria 
celor trei tineri care, la procesul intentat 
grupului învinuit de „înaltă trădare la 
adresa regimului”, au primit sentinţa ca-
pitală – Corneliu Elias, Leon Zalman şi 
Iancu Moscovici –, a sporit în intensitate 
emoţională prin El Male Rahamim şi Ka-
diş rostite de prim-rabinul Rafael Shaffer. 

Partea a doua a evenimentului s-a 
constituit într-un gest de recunoştinţă 
din partea conducerii F.C.E.R. faţă de 
aportul decisiv al membrilor Comisiei In-
ternaţionale de Studiere a Holocaustului 
în România, condusă de Elie Wiesel z.l., 
la asumarea oficială a Holocaustului:  
decernarea de Medalii de Onoare „Prieten 
al Comunităţilor Evreieşti din România” 
tuturor membrilor săi. Dat fiind că reco-
mandările Comisiei, sintetizate în Rapor-
tul Final, au determinat: recunoaşterea şi 
asumarea Holocaustului în România de 
către statul român; stabilirea zilei de 9 
octombrie, dată la care au început primele 
deportări ale populaţiei evreieşti din Ro-
mânia în Transnistria, ca zi comemorativă 
a Holocaustului în România; înfiinţarea 
Institutului Naţional de Studiere a Holo-
caustului în România-Elie Wiesel (INSHR 
-EW); predarea istoriei Holo caustului în 

învăţământul preuniversitar, ca materie 
opţională de studiu.

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer: 
„Aceşti tineri şi-au pus viaţa în pericol”  

Felicitând INSHR-EW, pe directorul 
său general, prof. univ. dr. Alexandru 
Florian, şi pe „vrednica sa colaboratoare”  
Elisabeth Ungureanu, pentru modul în 
care s-au implicat în desfăşurarea cere-
moniei comemorative de la Memorialul 
Victimelor Holocaustului din România, 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
a reconstituit împrejurările care au dus 
la iniţierea şi punerea în practică a 
simpozionului: solicitarea conf. univ. dr. 
Mihai Burcea, de la Facultatea de Isto-
rie a Universităţii din Bucureşti,  de a-i 
înlesni o discuţie cu dr. Alexandru Elias, 
azi singurul  supravieţuitor din grupul de 
foşti elevi de la Liceul Cultura. „Aceşti 
tineri şi-au pus viaţa în pericol pentru a 
găsi şi aplica o formă de protest antian-
tonescian. Elevi eminenţi, cu o conştiinţă 
politică dezvoltată, toţi erau membri ai 
organizaţiei sioniste de stânga Haşomer 
Haţair, activând în contextul mişcărilor 
antievreieşti din acei ani”. „Trebuie spe-
cificat – a arătat vorbitorul – faptul că în 
Bucureşti exista Gimnaziul teoretic şi 
comercial Max Aziel, devenit, odată cu 
legile rasiale, Liceul Cultura A. Pentru că 
numărul elevilor înscrişi depăşea capaci-
tatea şcolii, a luat fiinţă Liceul Cultura B, 
primind, în ‘45, numele de Liceul Mihail 
Sebastian, după prematura dispariţie 
fizică a scriitorului, unul dintre profesorii 
săi. Aceste licee au fiinţat până la reforma 
învăţământului din 1948. Exista şi Liceul 
evreiesc de fete Filip Focşăneanu. În 
cadrul liceelor activau organizaţii sioniste 
de stânga, centru şi dreapta, desfiinţate în 
1949”. Revenind la prezent, preşedintele 
F.C.E.R. a reiterat hotărârea de înfiinţare 
a unui Complex educaţional evreiesc 
modern, Cultura Nouă, adoptată cu circa 
două luni în urmă în cadrul unei reuniuni 
a Comitetului Director. Referitor la mani-
festările consacrate Zilei de Comemorare 
a Holocaustului în România în perioada 
mandatelor sale de deputat, domnia sa 
a amintit reuniunile comemorative orga-
nizate anual la Parlamentul României.

Arestaţi şi condamnaţi,  
deşi erau nevinovaţi

Dr. Mihai Burcea, istoric, cercetător 
la Facultatea de Istorie a Universităţii 
din Bucureşti, s-a ocupat îndeaproape 
de cazul elevilor de la liceul Cultura B, 
membri ai organizaţiei sioniste  Haşomer 

(Continuare în pag. 4)

IULIA DELEANU 
EVA GALAMBOS 

ALEXANDRU MARINESCU
MIHAELA OBERSCHI

Două piese de teatru interpretate  
de actori israelieni

În perioada 8-10 octombrie, în cadrul 
evenimentelor legate de Ziua Holocaus-
tului, Sinagoga Mare, Complexul educa-
ţional Lauder-Reut şi JCC Bucureşti au 
găzduit punerea în scenă a pieselor de 
teatru „Zece cutii de chibrituri” şi „Herzl: 
un vis devenit realitate”.

Dacă a doua piesă, regizată de Gil 
Tchernovitz, a avut în centru personali-
tatea lui Theodor Herzl şi rolul decisiv pe 

care acesta l-a jucat în mişcarea sionistă 
(s-au împlinit 120 de ani de la Primul 
Congres Sionist – Basel, 1897), prima, în 
adaptarea lui Amichai Pardo şi a lui Ruth 
Kanner, a individualizat figura medicului 
şi pedagogului evreu polonez Janusz 
Korczak. Liantul celor două evenimente 
l-a constituit interpretarea protagonistului 

O pagină „cunoscută  
şi nerecunoscută” încă din istoria 

prigoanei antievreieşti din România
Simpozion dedicat elevilor evrei de la Liceele Cultura, condamnaţi 

în 1942 pentru proteste împotriva războiului şi a fascismului

Victimele Holocaustului din România, 
comemorate la Bucureşti 

(Continuare în pag. 26)

(Continuare în pag. 5)

CLAUDIA BOSOI

GEORGE GÎLEA

Supravieţuitori ai Holocaustului depun o coroană de flori

Silvian Horn, Paul Schwartz şi Mona 
Bejan la Monumentul Holocaustului

Al. Elias, Al. Florian, Aurel Vainer şi Mihai Burcea (de la stg. la dr.)
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Haţair. În cuvântul 
său, el a arătat că 

adolescenţii au fost  acuzaţi de răspândire 
de propagandă antirăzboinică şi împotriva 
regimului Antonescu  şi apoi condamnaţi 
– trei dintre ei la moarte şi restul la ani 
grei de închisoare. Potrivit rezultatelor 
cercetării unui număr  mare de documente 
ale Siguranţei şi ale procesului intentat ti-
nerilor, cei care au răspândit nişte bancote 
inscripţionate cu lozinci antirăzboinice au 
fost trei tineri care făceau parte din Uni-
unea Tineretului Comunist, aflat în ilega-
litate, fiind şi membri ai Haşomer Haţair. 
Ei au răspuns astfel îndemnului lui Carol 
Buium (Katz), militant comunist, de a se 
infiltra în această organizaţie sionistă pen-
tru a colecta fonduri, a face propagandă 
antifascistă şi a câştiga noi adepţi. Ceilalţi 
membri ai organizaţiei sioniste nu au avut 
nici un fel de legături cu activitatea comu-
nistă şi nu ştiau nimic de această acţiune. 
Elevi ai liceului Cultura B, ei obişnuiau să 
facă şedinţe pentru a dezbate probleme 
legate de sionism, de război şi de situaţia 
evreilor, iar când au fost interzise aceste 
adunări,  ele se ţineau  acasă la câte un 
elev, astfel că arestarea lor nu a avut nici 
un temei. Cei trei adolescenţi, prinşi cu 
răspândirea bancnotelor, au fost execu-
taţi. Ceilalţi tineri au fost închişi mai întâi 
la Jilava, apoi la Văcăreşti. Dr.Burcea s-a 
plâns de lipsa unor documente esenţiale, 
unele găsindu-se probabil în Arhivele 
Ministerului Apărării.

Lupta pentru libertate şi dreptate  
este un act de demnitate umană
Deşi medicul Alexandru Elias este 

singurul supravieţuitor cunoscut al celor 
judecaţi în urmă cu 75 de ani în procesul 
elevilor de la Liceele Cultura, membri 
ai organizaţiei Haşomer Haţair, nu el a 
solicitat organizarea simpozionului cu 
titlul „Curajul elevilor evrei de la Liceele 
Cultura - 1942”. „Această idee ne-a venit 
în urma informaţiilor primite de la Facul-
tatea de Istorie din cadrul Universităţii 

din Bucureşti, după ce dr. Mihai Burcea 
a descoperit dosarul anchetei”, a subliniat 
dr. Aurel Vainer, care a mai amintit că, 
după eliberarea din detenţie, Alexandru 
Elias şi-a desăvârşit educaţia, a devenit 
medic, a intrat în armata română, apoi a 
fost şeful uneia dintre secţiile de psihia-
trie la fostul Spital nr. 9, actualmente „Al. 
Obregia”. După pensionare a condus 
Centrul de Ajutor Medical al F.C.E.R., iar 
acum participă permanent la întrunirile 
Comitetului Director al Federaţiei.

Revolta adolescenţilor evrei într-o 
perioadă de reprimare antisemită 
Azi în vârstă de 93 de ani, Alexandru 

Elias avea 17 ani când a fost încarcerat 
în beciurile Siguranţei Statului, aflate în 
clădirea de pe Calea Victoriei care acum 
adăposteşte Poliţia Capitalei.

„Vârsta de 17 ani de atunci nu se com-
pară cu a avea azi 17 ani. Eram mai puţin 
prinşi în probleme de viaţă, nu aveam 
planuri optimiste, nu mergeam la distrac-
ţii”, a spus dr. Elias, care a promis că se 
va referi, în intervenţia sa, la „demnitate, 
persecuţie şi moarte în condiţiile legilor 
rasiale, la revolta adolescenţilor evrei 
într-o perioadă de reprimare antisemită”.

Calvarul tânărului Elias a debutat 
într-o după-amiază când, venind de la 
Liceul Cultura 2, unde ajunsese din cau-
ză că fusese dat afară de la „Gh. Lazăr”, 
în urma legislaţiei antievreieşti, a găsit 
acasă „doi bărbaţi care răscoleau apar-

tamentul nostru şi care mi-au pus răstit şi 
cu violenţă o serie de întrebări”. Părinţii 
erau „timoraţi, iar eu nu înţelegeam prea 
bine despre ce era vorba”, îşi aminteşte 
fostul membru al Haşomer Haţair. Cei 
doi l-au înşfăcat şi l-au dus la Siguranţă. 
Anchetele au avut loc numai noaptea, 
însoţite de bătăi crunte. „Nu pot să-l uit pe 
agentul Balici, cu bâta-n mână, repetând 
obsesiv: Vorbeşte, mă, că puţi a mort. Eu 
nu eram nici comunist, nu aveam nici o 
legătură cu bancnotele ştampilate. La fel 
şi ceilalţi din grupul nostru. Ulterior am 
aflat despre acţiunea banilor imprimaţi cu 
lozinci împotriva războiului, a naziştilor şi 
a regimului Antonescu şi despre felul în 
care fusese implicată organizaţia noastră 
Haşomer Haţair”.

După cum a sub-
liniat vorbitorul, cei 
trei care au împărţit 
bancnotele (Corneliu 
Elias – simplă potri-
vire de nume cu cel 
care povesteşte, Leon 
Zalman şi Iancu Mos-
covici erau, probabil, 
utecişti. Cu cel dintâi, 
elev eminent cu po-
sibilităţi intelectuale 
peste medie, a fost 
coleg de clasă, pe 
cel de-al treilea nu îl 
cunoştea, iar cel de-al 
doilea venise de 2-3 
săptămâni în organi-
zaţia sionistă amintită, 
organizaţie de stânga, 
dar fără legături cu 
UTC sau PCR, a pre-
cizat dr. Elias.

Vorbitorul a expli-
cat şi de ce făceau 
cu toţii parte din Ha-
şomer Haţair: „Era 
1942, iar noi, tineri 
evrei, eram afectaţi 
de agresiunea antise-
mită, după evenimen-
tele de la Bucureşti şi 
Iaşi, după crimele din 
Trenurile Morţii”. Ca 
un exemplu al nedreptăţilor îndurate de 
tinerii evrei din acea vreme, Al. Elias a 
amintit cum fusese dat afară de la liceul 
„Gh. Lazăr” pentru că era evreu, deşi stră-
bunicul său, Benedetto Franchetti, fusese 
profesor la acelaşi liceu, iar numele său 
mai figurează şi azi pe placa de onoare 
a cadrelor didactice din această unita-
te de învăţământ. Mai mult decât atât, 
Benedetto Franchetti fusese decorat cu 
distincţia „Cavaler al Coroanei României” 
şi împământenit prin decret individual 
semnat de Carol I. Pe acest fundal de 
firească revoltă, Al. Elias devenise, de 
numai câteva luni, membru al Haşomer 
Haţair. „Era, pe atunci, speranţa noastră 
de a rezolva problemele persecuţiei şi 
antisemitismului. În aceste condiţii, unii 
dintre noi au discutat şi de organizarea 
gărzilor de autoapărare. Eram naivi, fără 
experienţă, doar cu idealuri. Eram ado-
lescenţi de 12-17 ani, eram revoltaţi, iar 
cei mai maturi simţeam nevoia de a pro-
testa, de a acţiona. Trăiam un sentiment 
de demnitate rănită, de revoltă împotriva 
nedreptăţii. Am ales atunci drumul spre 
revenirea în Palestina, patria ancestrală, 
pentru că Israelul încă nu exista. Era for-
ma noastră de luptă, de rezolvare a pro-
blemelor. Atitudinea noastră era firească, 
era explicabilă”.

Despre cei trei care au răspândit 
bancnotele ştampilate, Al. Elias a afirmat 
că „ei erau cei mai puternici moral, cu mai 
multă forţă de a acţiona”, că nu ştie „cât de 
conştienţi erau de riscul acţiunilor lor, dar 
ei şi-au asumat acest risc. Prin aceasta, 
ei au fost, în opinia mea, nişte eroi”, a 
subliniat Al. Elias.

După încarcerare şi anchetă a urmat 
procesul, care a avut loc tot noaptea, la 
Tribunalul Militar din str. Negru Vodă. 
Subliniind vârsta fragedă a acuzaţilor (toţi 
minori) şi disproporţia sancţiunilor, vorbi-
torul a amintit că, pe la 5 dimineaţa, când 

s-a dat sentinţa, „periculoasa” Bianca  
Calmi (Kiti), în vârstă de 12 ani, ador-
mise. S-au pronunţat şase condamnări 
la moarte (trei acuzaţi încă nu fuseseră 
prinşi), restul grupului primind condamnări 
de la 20 la 25 de ani, cu excepţia fetiţei 
de 12 ani, care a primit „numai” 10 ani! 
„Toţi am primit sentinţa cu demnitate, fără 
manifestări de teamă sau deznădejde, „cu 
mai multă sobrietate decât ne-am fi crezut 
în stare”, a comentat nonagenarul, care a 
fost personajul principal al simpozionului 
de la Templul Coral.

Cu toate intervenţiile părinţilor, ale 
unor profesori de la liceele evreieşti, ale 
organizaţiei Haşomer Haţair, nu s-a putut 
obţine nici comutarea sentinţelor capitale, 
nici graţierea inculpaţilor adolescenţi. 

Condiţii dure de detenţie  
şi codul moral al puşcăriaşilor

După proces, condamnaţii au fost duşi 
din nou la închisoarea Malmaison, cu 
excepţia condamnaţilor la moarte, care 
au fost închişi la Jilava. „La execuţie, cei 
trei au avut o atitudine demnă. Toţi au fost 
curajoşi în faţa morţii”, a spus doctorul 
Elias. Cei condamnaţi la muncă silnică au 
fost transferaţi de la Malmaison la Jilava şi 
apoi la Văcăreşti, unde au rămas aproape 
toată perioada de detenţie „ca urmare a 
intervenţiei organizaţiilor sioniste, a relaţi-
ilor personale şi, în parte, a intereselor de 
altă natură, dar şi a simpatiei unor oameni 
şi a unor cercuri mai mult sau mai puţin 
influente”.

Cea mai dură a fost închisoarea Mal-
maison. Acolo erau două rânduri de paturi 
lungi, de lemn, fără despărţituri între ele, 
rândul de deasupra fiind considerat cel 
mai bun, pentru că era mai multă lumină. 
„Erau acolo, în cameră, 60-70 de hoţi, 
spărgători şi alte figuri dubioase. Cine 
nu prindea loc pe unul dintre priciuri, se 
lungea pe jos, direct pe  pardoseala de 
ciment. Într-un colţ era un hârdău pentru 
nevoile organice, pe care deţinuţii îl go-
leau pe rând, cu schimbul. O atmosferă 
îngrozitoare, deprimantă pentru nişte 
tineri obişnuiţi cu condiţii decente şi cu 
dragostea părinţilor. În capătul încăperii 
era o singură fereastră, cu gratii”, a spus 
Al. Elias, care a continuat: „În prima 
duminică petrecută în arest am stat ghe-
muit sub fereastră, ascultând cântecul 
sfâşietor al unui alt deţinut. Se spune că 
acest cântec, intitulat Duminică tristă, i-ar 
fi împins pe mulţi la sinucidere. Nu cred 
că pot descrie disperarea mea de atunci. 
Norocul nostru a fost comandantul închi-
sorii, care ne proteja 
deschis, fără reţineri”.

O schimbare s-a 
produs imediat după 
proces. Povesteşte Al. 
Elias: „La revenirea de 
la proces am cerut cu 
fermitate să ni se facă 
loc pe priciul de sus şi 
nu am întâmpinat nici 
o rezistenţă. Exista 
o regulă nescrisă în 
închisoare, ca deţinuţii cu cele mai mari 
condamnări să aibă locurile cele mai 
bune, iar noi aveam câte 20-25 de ani 
de muncă silnică. Învăţasem asta în luna 
de zile petrecută la Malmaison înainte de 
proces şi am acţionat ca atare, cu tupeu 
şi îndrăzneală”.

A urmat detenţia la Jilava, de numai 
două săptămâni, în condiţii mizere, în 
celule subterane, unde legionarii asasi-
naseră, cu câteva luni în urmă, o serie 
de oameni politici şi opozanţi. 

De la Jilava, condamnaţii de la liceele 
Cultura au fost mutaţi la Văcăreşti, unde 
au fost închişi, separat de deţinuţii comu-
nişti, pe care îi întâlneau la plimbarea din 
curte. „Acolo l-am cunoscut pe Alexandru 
Drăghici, pe Goldenberg Vaida (poreclit 
astfel din cauza atentatului comis împo-
triva ministrului Vaida Voevod). 

În această închisoare regimul era mai 
lax, primeam regulat pachete cu alimente 
de la părinţi, nu se aplicau măsuri de forţă 
dacă nu încălcam regulamentele. Dumini-

ca se striga hoţii la rugăciune, care avea 
loc în biserica închisorii, dar pe noi ne 
lăsau în pace”, a spus Al. Elias, care şi-a 
amintit că la Văcăreşti a cunoscut figuri 
interesante, uneori amuzante: faimosul 
spărgător de case de bani Şaraga, din cu-
plul de spărgători evrei Şaraga-Broitman. 
Şaraga se plimba elegant prin închisoare, 
cânta şansonete (avea o voce plăcută şi 
ceva studii) şi le spunea comuniştilor că 
şi el lupta împotriva capitalismului, dar cu 
metode proprii.

Iniţial, la Văcăreşti, Al. Elias a lucrat 
la tipografie, unde a avut un accident de 
muncă la mâna dreaptă, care i-a afectat 
patru degete şi în urma căruia a trebuit să 
îi fie amputată o falangă. „Pentru operaţie, 
am fost trimis la Spitalul Brâncovenesc cu 
tramvaiul, cu lanţuri la picioare şi cu pază 
înarmată. Eram însă mândru de lanţurile 
mele, ca şi de simpatia tinerilor medici 
care m-au operat (pentru că şi gardienii 
erau oameni, părinţii lui Al. Elias şi ai altor 
deţinuţi din acelaşi grup l-au întâmpinat 
pe rănit la spital - n.red.)

Apoi am fost mutat la atelierul meca-
nic, unde am fost ucenicul unui muncitor 
comunist inteligent, cu multiple cunoştin-
ţe, cu o gândire matură şi critică, practic 
un intelectual în gândire. Era un bărbat 
arătos, spiritual, care la începutul anilor 
’30  făcuse greva foamei timp de 42 de 
zile. Se numea Alexandru Sencovici şi 
îi datorez multe în trecerea mea de la 
adolescenţă la maturitate”, a adăugat 
Al. Elias.

La sfârşitul lui aprilie 1944, schim-
bându-se condiţiile politice şi militare, toţi 
condamnaţii din grupul Haşomer Haţair au 
fost graţiaţi (Bianca Calmi fusese graţiată 
după un an de detenţie). Ambele graţieri 
au fost semnate de M.S. Regele Mihai, 
căruia toţi condamnaţii din acel proces 
i-au rămas recunoscători. Numai că graţi-
ere nu însemna eliberare, toţi foştii liceeni 
fiind internaţi de Siguranţă în lagărul de la 
Tg. Jiu, unde se afla şi Gh. Gheorghiu Dej, 
pe care Al. Elias nu l-a cunoscut.

În august 1944, schimbarea decisă 
de Regele Mihai (ministru de justiţie era 
Lucreţiu Pătrăşcanu) a adus şi eliberarea 
lui Al. Elias şi a colegilor săi. „Nu am mai 
aşteptat formele de eliberare, care ar mai 
fi durat ore, sau poate chiar zile. Alături de 
ceilalţi deţinuţi, am forţat poarta lagărului 
şi am plecat spre Bucureşti, fără acte şi 
fără bilete de tren. Nimeni nu ne-a oprit, 
jandarmii din tren s-au mulţumit cu răs-
punsul: am fost eliberaţi de la Tg. Jiu. În 
aer plutea un vânt de libertate. Mi-am îm-
brăţişat părinţii, care plângeau de fericire. 
Aveam deja aproape 20 de ani”.

În încheiere, Al. Elias a subliniat: „Tot 
ceea ce am spus nu poate reda tragedia 
din aceşti aproape trei ani din viaţa noas-
tră de tineri evrei oprimaţi, temerile de 
ceea ce s-ar fi putut întâmpla, mai ales 
dacă Regele Mihai nu ar fi avut atitudinea 
pe care a adoptat-o în august 1944.

Lupta pentru libertate şi dreptate soci-
ală, împotriva urii şi a crimei rasiale, etnice 
şi religioase este un act de demnitate 
umană şi merită respectul tuturor. În cazul 
nostru, atât cei morţi, cât şi cei rămaşi în 
viaţă şi-au păstrat conştiinţa evreităţii lor”.

În final, medicul Al. Elias a îndemnat 
ca, ori de câte ori ne găsim la Cimitirul 
Evreiesc Sefard din Bucureşti, să punem 
o pietricică pe mormântul lui Corneliu 
Elias.

Holocaustul nu a intrat încă  
în conştiinţa publică

Alexandru Florian, directorul Institu-
tului ”Elie Wiesel”, i-a recomandat prof. 
Burcea să-şi extindă cercetările şi în 

O pagină „cunoscută şi nerecunoscută” încă din istoria prigoanei evreieşti din România
(Urmare din pag. 3)

(Continuare în pag. 5)

Corneliu Elias

Alexandru Elias

Leon Zalman

Iancu Moscovici
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I U D A I C A O pagină „cunoscută şi nerecunoscută” încă 
din istoria prigoanei evreieşti din România

arhivele militare şi, 
împreună cu dr. Al. 

Elias, să scoată o broşură despre acest 
caz. La 75 de ani de la evenimentele la 
care ne referim, putem spune că statul ro-
mân şi-a asumat Holocaustul românesc.  
Trebuie însă menţionat că, spre deosebi-
re de instituţiile statului care şi-au asumat 
această răspundere, cultura, conştiinţa 
civică nu au reuşit să abordeze corect 
istoria Holocaustului şi memoria victime-
lor. Acest lucru nu poate deveni un bun 
comun fără susţinerea instituţiilor publice 
ale statului şi unde nu se întâmplă astfel 
se înregistrează derapaje, şi aceasta în 
pofida legislaţiei care condamnă ferm 
negarea Holocaustului şi preamărirea 
personalităţilor conducătoare ale regimu-
lui Antonescu. Depinde de capacitatea 
cetăţenilor  din România de a cunoaşte  
ce s-a întâmplat în acea perioadă. Din 
păcate, nici elita politică nu adoptă pozi-
ţii ferme. Există o raportare diferenţiată 
a deputaţilor şi senatorilor la problema 
Holocaustului. Unii nu-l recunosc deloc, 
alţii consideră că este sarcina istoricilor de 
a o lămuri, alţii minimalizează tragedia şi 
astfel de atitudini se regăsesc la membrii 
tuturor partidelor politice. La nivelul ad-
ministraţiei locale reiese lipsa de cultură 
civică şi de educaţie, deoarece nu se 
aplică legea şi sunt promovaţi eroii legio-
nari sau alţi criminali de război. La acest 
derapaj se adaugă şi influenţa activă în 
aceeaşi direcţie a unor prelaţi ortodocşi 
care promovează eroi responsabili de 
crimele petrecute în Holocaust. De ace-
ea, a conchis vorbitorul, mai sunt multe 
de făcut în amintirea victimelor. Dincolo 
de comemorarea Zilei Holocaustului sunt 
programele de educaţie, în primul rând 
pentru tineri.

„Creatori ai unui moment de istorie vie” 
„Medalia de Onoare Prieten al Co-

mu nităţilor Evreieşti din România a 
fost decernată regelui Mihai I, preşe-
dinţilor, unor prim-miniştri români, multor 
personalităţi prestigioase din diverse 
domenii ale vieţii socio-politice şi culturale 
româneşti”, i-a subliniat semnificaţia  dr. 
Aurel Vainer. Ea a fost atribuită mem-
brilor Comisiei Wiesel, pentru: „contri buţia 
valoroasă la lucrările Comisiei Inter-
naţionale de Studiere a Holocaustului 
în România; competenţă profesională 
şi înalt simţ moral de responsabilitate în 
cercetarea rădăcinilor antisemitismului 
în România şi a consecinţelor sale în 
declanşarea şi derularea Holocaustului; 
aportul la elaborarea şi redactarea Ra-
portului Final al Comisiei, la concluziile 
şi propunerile formulate”. 

Textul Brevetului a fost citit de vicepre-

şedintele F.C.E.R., ec. Ovidiu Bănescu, 
iar cel de pe Medalia de Onoare – de 
secretarul general al F.C.E.R., Eduard 
Kupferberg. Laureaţii s-au referit la: 
„necesitatea de a cultiva în societate 
o imagine reală în legătură cu situaţia 
evreilor în perioada Holocaustului în Ro-
mânia”, de a releva rolul lor în dezvoltarea 
României moderne (prof. univ. dr. Ioan 
Scurtu); diversitatea punctelor de vedere 
ale membrilor Comisiei, „reflectând gra-
dul de pregătire şi concepţia oamenilor”, 
cercetători care n-au trăit Holocaustul şi 
supravieţuitori ai Holocaustului, pe care 
Leon Volovici z.l. reuşea, cu tact, s-o adu-
că la un numitor comun; întâlnirea mem-
brilor Comisiei cu preşedintele României, 
moment în care a fost convenită ziua de 
9 octombrie,  începutul primelor deportări 
ale evreilor din România în Transnistria, 
ca Zi Comemorativă a Holo caustului în 
România (dr. Liviu Beris, preşedintele 
AERVH). 

Gen.(r) Mihail Ionescu, vicepreşe-
dintele Comisiei, a relevat rolul jucat 
de preşedintele Ion Iliescu în crearea 
Comisiei şi a scos în evidenţă activita-
tea dr. Lya Benjamin, care a redactat 
singură volumul de documente care a 
însoţit Raportul. Vorbitorul o consideră 
pe cercetătoare cea mai bună cunoscă-
toare a Holo caustului românesc. Gen. (r) 
Mihail Ionescu a menţionat şi contribuţiile 
lui Jean Ancel, Meir Rosen, Randolph 
Braham şi ale Marelui Rabin Menachem 
Hacohen. Detalii interesante cu privire 
la crearea Comisiei au fost relevate de 
Irina Cajal Marin, care a  vorbit şi despre 
rolul tatălui ei, acad. Nicolae Cajal, atunci 
preşedinte al F.C.E.R., în luarea deciziei 
de înfiinţare a Comisiei.

Medaliile au fost înmânate membrilor 
Comisiei „Elie Wiesel” care nu primiseră 
anterior această distincţie, respectiv: 
Achim Viorel, Benjamin Lya, Beris Liviu, 
Cajal Marin Irina, Elias Alexandru, Florian 
Alexandru, Rotman Liviu, Scurtu Ioan, 
Voicu George.

În încheiere, dr. Aurel Vainer a mul-
ţumit preşedintelui BBR, ing. José Iaco-
bescu, pentru că fără dăruirea şi truda 
domniei sale în organizarea „Podurilor To-
leranţei”, n-ar fi putut fi alcătuită lucrarea 
despre contribuţia evreilor la dezvoltarea 
României moderne, cuprinzând comuni-
cări susţinute la una dintre ediţiile acestui 
eveniment, comunicări din care circa trei 
sferturi aparţin unor neevrei. Felicitând 
laureaţii, care prin munca lor „au pus o că-
rămidă la instituirea Zilei Comemorative a 
Holocaustului în România”, preşedintele 
F.C.E.R. a pus în valoare faptul că ei sunt 
„creatori ai un moment de istorie vie” în 
viaţa evreiască şi, deopotrivă, a societăţii 
româneşti contemporane. 

(Urmare din pag. 4)Cine sunt profeţii (1)
Maimonide a sintetizat esenţa crezului 

Iudaic în 13 principii. În al şaselea princi-
piu el a enunţat: „Cred cu desăvârşire că 
toate cuvintele profeţilor sunt adevărate”. 
Voi încerca să prezint pe scurt cine sunt 
aceşti profeţi şi care este rolul lor. 

Legea Iudaică a fost primită de Moşe 
pe muntele Sinai şi a predat-o întregului 
neam. Ea este alcătuită dintr-un text scris, 
Tora, numită de unii „Cele cinci Cărţi ale 
lui Moşe” sau „Pentateuhul”, şi dintr-o 
învăţătură transmisă prin viu grai numită 
„Tora orală”. Nimeni nu are puterea să o 
schimbe, nici măcar profeţii. Rolul profeţi-
lor este de a îndemna neamul să meargă 
pe căi bune atât prin respectarea legilor 
Torei, cât şi prin virtute morală. 

Limba română, ca şi multe alte limbi 
europene, foloseşte termenul „profet”. 
Termenul se potriveşte într-o oarecare 
măsură deoarece în cărţile lor găsim 
multe prevestiri, atât ameninţări pentru cei 
ce păcătuiesc, cât şi consolări pentru un 
viitor mai bun. Termenul ebraic este נביא, 
ceea ce s-ar putea traduce „grăitor”, în 
sensul de transmiţător al mesajului divin. 
Aceasta este denumirea care exprimă 
scopul, prevestirile fiind doar mijloacele. 

Într-o lume în care autoritatea mo-
narhului era mai presus de orice morală, 
profeţii au fost trimişi să-i mustre pe regi. 
Regele David a ascultat mustrarea pro-
fetului Natan pentru fapta că o luase pe 
Bat-Şeva şi s-a căit. Regele Ahav a ascul-
tat mustrarea profetului Eliahu pentru că 
regina Izevel l-a condamnat pe Navot la 
moarte pentru a-i acapara tarlaua, faptă 
obişnuită pentru regii acelor vremi, şi s-a 
căit. Nu au lipsit însă cazuri în care profeţii 
au avut de suferit. Profetul Yeremiahu/ 
Ieremia a fost întemniţat într-un puţ pentru 
că prevestise căderea Ierusalimului.

Pe lângă profeţii „adevăraţi”, care 
pri meau mesaje divine şi porunca de a 
le transmite, chiar dacă îşi puneau viaţa 
în primejdie, nu lipseau cei care doar 
pretindeau să fi primit asemenea mesaje. 
De regulă, ei erau linguşitori care căutau 
să-şi ia răsplata veştilor bune. Unul dintre 
ei a fost Hanania ben Azur (Yeremiahu/ 
Ieremia 28:1-4 ), care l-a contrazis public 
pe profetul Yeremiahu şi a prezis că peste 
doi ani cei care au fost deja exilaţi se vor 
întoarce. 

Nu oricine era vrednic să devină 
profet. Numai oameni drepţi şi cucernici, 
care au urcat una câte una treptele virtuţii, 

primeau câteodată darul profeţiei. Acest 
dar a încetat la distrugerea Primului Tem-
plu. Sfâşietoare este povestea lui Baruh 
ben Neria (Yeremiahu/ Ieremia 45:5, vezi 
Raşi), discipolul lui Yeremiahu, care era 
deja pregătit să fie învestit ca profet, dar, 
pentru că Templul fusese deja distrus, nu 
a mai avut această şansă. Profetul Ye-
hezkel/Ezechiel, ale cărui profeţii au fost 
rostite în timpul exilului Babilonian, a fost 
învestit înainte de distrugerea Primului 
Templu. Atunci au fost învestiţi şi Hagai, 
Zecharia şi Malachi, ale căror profeţii au 
fost rostite după reclădirea Templului. 

Când venea un om cunoscut ca drept 
şi cucernic şi pretindea că ar fi primit un 
mesaj divin şi reuşea să facă miracole ca 
dovadă, cum putea fi deosebit profetul 
adevărat de impostor? În Devarim/Deu-
teronom 43:18-20 este menţionat criteriul: 
cel a cărui profeţie nu se împlineşte este 
un profet mincinos. Doar după ce au 
trecut doi ani şi exilaţii nu s-au întors, s-a 
dovedit că Hanania ben Azur a fost de 
fapt un profet mincinos.

Acest criteriu, deşi pare evident, cre-
ează o problemă. În după-amiaza zilei de 
Iom Kipur am citit Cartea profetului Yona. 
Yona a prevestit că în patruzeci de zile Ni-
nive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au 
postit, s-au căit şi s-au lepădat de faptele 
lor rele şi şi-au salvat oraşul. Poate oare 
Yona fi considerat profet mincinos pentru 
că nu i s-a îndeplinit profeţia? 

În Yad haHazaka Yesodei Hatora 
(10:4), Maimonide scrie că orice prevesti-
re rea poate fi schimbată prin căinţă, amâ-
nată sau chiar anulată, căci Dumnezeu 
este milostiv. Orice prevestire rea este ca 
o ameninţare, care s-ar putea să se împli-
nească sau nu. De aceea o prevestire rea 
care nu s-a împlinit nu este nicio dovadă. 
Numai când nu se împlineşte o prevestire 
bună, precum cea a lui Hanania ben Azur, 
este dovada că profetul este mincinos.  

De la distrugerea Primului Templu 
nu au mai fost învestiţi profeţi. Cei care 
au rămas, au pierit şi ei de mult. Ne-au 
rămas doar cărţile lor, izvor nesecat de 
îndrumare morală. Deşi trăim în cu totul 
alte condiţii, conflictele fundamentale 
ale existenţei au rămas în mare parte 
neschimbate. Un studiu aprofundat al 
acestor cărţi poate deschide fiecăruia o 
nouă cale de ascensiune morală.  

Prim-rabin RAFAEL SHAFFER    

Brit Mila la Sinagoga Merarilor (Iaşi)
Începutul anului 5778 a fost unul fast pentru familia preşedintelului Comunităţii 

Evreilor din Dorohoi, Ioji Sacagiu, care a devenit bunic. Nepotul său Avi – în certifi-
catul de naştere a primit numele ebraic Zindel Zeev, după străbunicul lui, tatăl lui Ioji. 
Ceremonia de Brit Mila a avut loc în Sinagoga Merarilor din Iaşi. 

Printre cei ce au împărtăşit bucuria părinţilor (Simona şi Radu Sacagiu), a bunicilor 
materni (originari din Dorohoi, stabiliţi la Iaşi, Reli şi Fabian Meer) şi a celor paterni 
(Ioji Sacagiu şi Ada Tauberg) s-au numărat preşedintele Comunităţii Evreilor din Iaşi, 
ing. Abraham Ghiltman, primarul şi viceprimarul Iaşiului, Mihai Chirica şi Gabriel Vasile 
Harabagiu, oaspeţi din Israel, printre care rabinul Iosi Wasserman, originar din Dorohoi, 
numeroşi prieteni ai familiilor Sacagiu şi Meer. Naşul noului membru al comunităţii 
este directorul Clinicii particulare „Arcadia” din Iaşi, Dani Fiterman. Mazal Tov! 

Ce este Bereshit?
Este un seminar de studiu iudaic la nivel academic, 

ce se desfăşoară de fiecare dată în alt oraş, în altă 
comunitate, având invitaţi profesori de la universităţi 
din Israel şi în cadrul căruia petrecem împreună patru 
zile. Pe lângă prelegeri şi discuţii interactive, nu lipsesc 
muzica, dansul, un Şabat ne neuitat şi ceremonia de 
Havdala. O ocazie specială de a revedea vechi prieteni 
din alte comunităţi, dar şi de a cunoaşte oameni noi.

Cine poate participa?
Seminarul Bereshit este dedicat evreilor, membri 

ai comunităţilor evreieşti din România şi familiilor 
acestora.

Unde vor fi cazaţi participanţii?
Participanţii pot alege între unul dintre hotelurile 

Ramada, Continental, Ibis şi Rin.
Cum pot participa?
Este necesară completarea formularului de înscriere 

(care poate fi descărcat de pe www.jcc.ro şi expedierea 
acestuia către JCC Bucureşti, fie prin e-mail (bereshit@
jcc.ro), fie prin fax ori prin poştă. Tel. 0213202608

nerecunoscut de 
publicul larg şi ne-

predat în şcoli. Asta plasează romii în 
rândul victimelor ignorate ale acestui 
genocid”, a spus Daniel Vasile.

La evenimentul prilejuit de Ziua Naţi-
onală de Comemorare a Victimelor Holo-
caustului din România a mai luat cuvântul 
şi Yoseph Yonah, preşedintele Grupului 
Parlamentar de Prietenie cu România din 
Knesset. „Am venit astăzi aici ca prieten 
al României şi al românilor. Prima mea 
întâlnire cu românii a fost în copilărie, 
prin vecinii mei, originari din România. Ei  

mi-au împărtăşit cu mândrie amintirile lor 
şi cultura românească. De atunci, această 
ţară cu oamenii şi cultura sa are un loc spe-
cial în sufletul meu”, a spus Yoseph Yonah.

Evenimentul s-a încheiat cu ceremo-
nia depunerii unor coroane de flori din 
partea Administraţiei Prezidenţiale, a 
Parlamentului şi Guvernului României, a 
autorităţilor centrale şi locale, dar şi a re-
prezentanţilor Corpului diplomatic acredi-
taţi la Bucureşti şi a organizaţiilor evreieşti 
naţionale (F.C.E.R, C.E.B., A.E.R.V.H., 
BBR ) şi internaţionale, a reprezentanţilor 
Partidei Romilor. 

Ceremonia a fost moderată de Elisa-
beth Ungureanu, de la INSHR.

Victimele Holocaustului din România… 
(Urmare din pag. 3)

E.S. Tamar Samash şi Y. Yonah

E. Kupferberg, Aurel Vainer şi 
Ovidiu Bănescu au depus o coroa-

nă de flori din partea F.C.E.R.
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Sucot la TES
În perioada 7-11 octombrie 2017 a 

avut loc evenimentul „Sucot la Teatrul 
Evreiesc de Stat”, gândit sub forma 
unor microspectacole de teatru şi mu-
zică dedicate sărbătorii de Sucot 5778. 
Momentele artistice au fost susţinute 
de actorii Dorina Păunescu, Arabela 
Neazi, Viorica Bantaş, Geni Brenda, 
Mihai Ciucă, Nicolae Botezatu, care 
au fost acompaniaţi de TES Orchestra 
(dirijorul Bogdan Lifşin, instrumentiştii 
Rodica Doija, Mihai Pintenaru şi Sergiu 
Marin). Spaţiul ales pentru derularea 
acestor secvenţe a fost proximitatea 
intrării principale a teatrului, unde a 
fost ridicată o construcţie specifică 
sărbătorii, suca. Evenimentul a fost 
realizat în cadrul proiectului TES „Ilus-
trarea tradiţiilor iudaice prin mijloacele 
caracteristice teatrului”, prin care sunt 
propuse formule inedite de familiariza-
re a publicului cu obiceiurile şi spiritul 
sărbătorilor mozaice. (C.B.)

Cum am putea defini într-un cuvânt 
ceea ce simţim de Iom Kipur? Poate, 
regăsire. Regăsire a lanţului de generaţii 
care ne leagă de evreitate, a drumului spre 
Dumnezeu, a fiinţei noastre lăuntrice. De 
la Kol Nidrei până la Neila, abstraşi din tot 
de înseamnă vălmăşag cotidian, ne înfăţi-
şăm în faţa Divinităţii, a propriei conştiinţe, 
scrutându-ne fără cruţare faptele. Este „o 
zi unică în an”, în care, după cele zece zile 
de Slihot, de la Roş Haşana la Iom Kipur, 
retrăim versetul Psalmistului: „Cine poate 
urca pe Muntele Domnului?”. O facem, 
spunea preşedintele C.E.B., ing. Paul 
Schwartz, la Templul Coral din Capitală, 
„desprinşi de materialitate, încercând să 
fim mai buni, rugându-L pe Dumnezeu să 
fim iertaţi”. Este esenţa uneia dintre cele 
mai solemne, mai importante rugi prelu-
diind sărbătoarea: Kol Nidrei. O altă rugă 
semnificativă, aprecia vorbitorul, este Al 
Het: mărturisirea cu glas tare a greşelilor. 
Urarea tradiţională „Să fiţi înscrişi în Car-
tea Vieţii!” a fost dublată de dorinţa „a ne 
revedea în sinagogă şi în zilele obişnuite”.

„Trei Cărţi se deschid de Roş Haşa-
na, amintea prim-rabinul Rafael Shaffer: 
pentru cei caracterizaţi prin fapte bune; 
pentru cei care-au făcut lucruri reproba-
bile; pentru cei ce nu sunt nici buni, nici 
răi. Noi nu ştim unde figurăm dar, prin 
comportamentul nostru în această zi, în-
cercăm să înclinăm balanţa înspre Cartea 
faptelor bune. Uniţi, vom avea şanse mai 
mari să fim înscrişi în Cartea Vieţii”.

 Această „zi a căinţei, a smereniei, a 
jertfelor, a egalităţii sufletelor, a dorinţei 
de iertare, pentru că, de Iom Kipur, este 
pecetluită sentinţa dată de Roş Haşa-
na”, i-a prilejuit preşedintelui F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, retrăirea unor crâmpeie 
de copilărie, adolescenţă, maturitate, a 
unor aspecte din viaţa socială, din istoria 
comunităţii – parte din istoria Români-
ei. „În Ştefăneştiul natal, la o populaţie 
evreiască de 3 000 de locuitori, erau 30 
de sinagogi. Noi mergeam la Sinagoga 
Mare, unde gabai era bunicul din partea 
mamei. Celălalt bunic nu voia să rămână 
mai prejos. Împreună cu alţi fondatori, a 
ridicat o sinagogă, în care să fie şi el gabai. 
Aveam un cantor cu o voce tare frumoasă, 
care a devenit, după ani şi ani, cantor al 
Templului Coral din Bucureşti. Eu, fiind 
cel mai mic dintre fraţi, eram trimis să duc 
kapurăs la haham; găini, pentru partea 
feminină, cocoşi, pentru cea masculină. 
Îmi amintesc de prânzul de dinainte de Iom 
Kipur, un prânz special, pentru că urma 
să postim 25 de ore. Obiceiul a rămas 
foarte puternic înrădăcinat în mine; de 
Iom Kipur nu-mi este nici foame, nici sete. 
Se stătea în sinagogă de dimineaţă până 
când apăreau primele stele şi se suna din 

Şofar. La Botoşani – capitala de judeţ unde 
am fost evacuaţi în anii Holocaustului –, 
am locuit în Calicime. Acolo trăiau evrei 
săraci, dar sărbătorile erau respectate 
cum se cuvine. De Iom Kipur şi de fiecare 
Şabat se făcea Hala. Sărbătorile erau 
un exemplu de solidaritate, de frăţietate. 
Când îl prindea Şabatul pe drum pe un 
evreu, era o cinste să-l ai în ospeţie. În 
Bucureşti, chiar şi-n timpul lui Antonescu, 
sinagogile erau deschise. Nu erau doar 
locuri de rugăciune, erau şi locuri de întâl-
nire între membri ai comunităţii, locuri ale 
speranţei. În anii comunismului, funcţiona 
un sistem de autocenzură. Nu te puteai 
învoi la serviciu spunând adevărul, că te 
duceai la şil. Lipseai? Erai dat absent. Şi 
atunci foloseai cele mai diverse pretexte 
ca s-ajungi să zici Izkor. Dar în seara 
de Kol Nidrei, în curtea Templului Coral 
n-aveai loc s-arunci un ac. Înainte de Izkor, 
şef-rabinul Rosen ţinea un discurs foarte 
impresionant. În sală era un plânset gene-
ral. Celor care veneau la şil numai să zică 
Izkor, şef-rabinul le zicea izkorişti. Deşi 
acum sunt alte vremuri, noi semănăm cu 
ei. Şi totuşi, ne-a mişcat faptul că la ediţia 
din acest an a Festivalului Enescu, unul 
dintre marii violoncelişti ai prezentului, 
evreu originar din fosta Uniune Sovietică, 
Misha Maisky, a cântat la Ateneul Român 
Kol Nidrei de Max Bruch şi oamenii din 
sală şi-au ţinut răsuflarea ascultându-l”.

  În cea mai sfântă zi a anului iudaic, ne 
rugăm pentru cei dragi care trăiesc în noi. 
„Ne rugăm – spunea înainte de Izkor prim-
rabinul Rafael Shaffer – pentru sufletele 
celor care ne-au crescut, ne-au educat, 
ne-au ajutat să fim oameni. Şi sufletele 
lor se bucură că ne aflăm în sinagogă”. 
Totodată, prim-rabinul a îndemnat la am-
plificarea voluntariatului. „Să ne gândim 
la cei care n-au putut veni la sinagogă, 
fiindcă sănătatea nu le-a permis, şi sunt 
singuri între patru pereţi. Să-i facem să 
simtă că-s mai puţin singuri”. Prim-can-
torul Iosif Adler, cantorul Beniamin Ben 
Işai (Israel), Corul Templului Coral, dirijat 
de Robert Levensohn, au arătat, încă o 
dată, că muzica are puterea de a continua 
acolo unde se opreşte cuvântul. (I.D.)

IuDAICA – Sărbătorile evreieşti de toAMnă 5778
Iom Kipur 5778 la Templul Coral  

din Bucureşti Nici un ac nu ai mai fi putut arunca în 
frumoasa suca, ridicată şi împodobită cu 
toate roadele toamnei, realizată cu mă-
iestrie, ca în fiecare an, de echipa de la 
serviciul administrativ al F.C.E.R., condus 
de Jean Bercu. Lumea a venit în număr 
mare deoarece, aşa cum a spus prim-rabi-
nul Rafael Shaffer la slujba de la Sinagoga 
Mare, Sucotul este o sărbătoare a bucuriei 
generate de faptul că am reuşit să adunăm 
roadele câmpului, pe care este frumos să 
le sărbătorim împreună, la o masă mare. 
Scurta ceremonie religioasă a cuprins 
rugăciunile şi cântecele tradiţionale, inter-
pretate cu măiestrie de prim-cantorul Iosif 
Adler şi de corul Templului Coral, condus 
de Robert Levensohn.

În suca s-a întins o masă mare, de 
fapt mai multe mese, la care au luat loc 
conducerea F.C.E.R., C.E.B., B’nai B’rith, 
Joint şi JCC, prim-rabinul Rafael Shaffer 
şi prim-cantorul Iosif Adler, membrii co-
munităţii şi invitaţii lor din toate categoriile 
de vârstă şi - o surpriză plăcută - un mare 
număr de tineri. Au fost prezenţi  evrei şi 
neevrei deopotrivă, care au dorit să par-
ticipe la această sărbătoare a bucuriei. 
Oaspetele de onoare a fost acad. Ionel 
Valentin Vlad, preşedintele Academiei 
Române, dar au răspuns invitaţiei şi 
deputatul Cătălin Predoiu, senatorul 
Şerban Nicolae, Mihai Busuioc, secretarul 
general al Guvernului, alături de deputatul 
F.C.E.R., Silviu Vexler, reprezentanţi ai 
Ambasadei Israelului şi ai cultelor.

Oaspeţii au fost salutaţi de ing. Paul 
Schwartz, preşedintele C.E.B., care a 
vorbit despre semnificaţia Sucotului şi 
importanţa agriculturii astăzi pentru evreii 
din Israel. 

Prim-rabinul Rafael Shaffer a subliniat 
diferenţa între cele două sărbători ale 
recoltei, de Şavuot şi Sucot. Sucotul nu 
este o sărbătoare a opulenţei, ci una sim-
plă, frumoasă, de strângere a plantelor. 
Prim-rabinul a dorit tuturor participanţilor 
belşug şi sănătate. 

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, i-a salutat pe participanţi cu „Şalom 
în suca” şi a explicat istoria sărbătorii, 
făcând referire la ieşirea evreilor din Egipt 
şi la cei 40 de ani petrecuţi în deşert, 
când a trebuit să-şi ridice colibe, în care 
au trăit. Astăzi, noi sărbătorim în suca 

din respect pentru strămoşii noştri, ca o 
rememorare a ieşirii din Egipt şi a vieţii în 
pustiu. În acelaşi timp, slăvim şi libertatea 
dobândită de strămoşii noştri. Referin-
du-se la succesele agriculturii israeliene, 
despre care a vorbit preşedintele C.E.B., 
vorbitorul a arătat că Dumnezeu ne-a dat 
o ţară cu nisip şi deşert, dar ne-a dat şi 
învăţătura cum să le cultivăm. Preşedin-
tele F.C.E.R. a urat participanţilor evrei şi 
neevrei să se bucure de sărbătoare şi de 
prietenia dintre ei. 

Eduard Kupferberg, secretarul gene-
ral al F.C.E.R. şi director al Cancelariei 
Rabinice, a explicat detaliat semnificaţia 
plantelor simbolice pentru această săr-
bătoare – etrogul sau chitra, mirtul, pal-
mierul şi salcia. Aceste plante, a spus el, 
simbolizează diferitele tipuri de oameni cu 
calităţile şi defectele lor şi care, la un loc, 
formează poporul evreu. Soarta omului, a 
mai arătat Eduard Kupferberg, se decide 
între marile sărbători: Roş Haşana, Iom 
Kipur, Hoşana Raba şi Sucot. La această 
ultimă sărbătoare ştim că am fost cân-
tăriţi şi că suntem binecuvântaţi, că am 
fost înscrişi în Cartea Vieţii. Cele patru 
plante din care se face mănunchiul ritual  
de Sucot ne îndeamnă să nu facem dis-
criminări, deoarece calităţile şi defectele 
oamenilor  se compensează  reciproc, a 
spus în încheiere vorbitorul.  

Binecuvântările, rugăciunile şi  cân-
tecele au însoţit desfăşurarea sărbătorii 
conform tradiţiei. La asigurarea mesei cu 
bunătăţi de Sucot au contribuit de la direc-
torul Silvian Horn, vicepreşedinte C.E.B., 
până la întreg personalul de la bucătărie 
şi servire, îndrumat de Ilona Mudava. Irina 
Hârlăoanu (C.E.B.) şi Andreea Varodin 
(F.C.E.R.) s-au ocupat de buna desfăşu-
rare a evenimentului. Mulţumiri tuturor!

 EVA GALAMBOS

Sucot în suca de la Sinagoga Mare

Simhat Tora şi Şmini Aţeret celebrate în Capitală
Ca în fiecare an, la 

Templul Coral din Bu-
cureşti a fost celebrată 
sărbătoarea de Simhat 
Tora (Bucuria Torei, sau 
Bucuria primirii Torei). 
Au luat parte reprezen-
tanţi ai F.C.E.R. – de-
putatul Silviu Vexler, 
vicepreşedintele Ovidiu 
Bănescu, secretarul-ge-
neral Eduard Kupferberg (care este şi di-
rectorul Cancelariei Rabinice) – alături de 
liderul comunităţii bucureştene, ing. Paul  
Schwartz, vicepreşedintele, ec. Silvian 
Horn, preşedintele B’nai B’rith România, 
José Iacobescu,  precum şi numeroşi 
membri ai comunităţii bucureştene.

În cuvântul său de deschidere, Eduard 
Kupferberg a subliniat importanţa Torei în 
viaţa fiecărui evreu, evocând existenţa 
celor două sărbători dedicate acesteia 
– Şavuot şi Simhat Tora. Aceste două 
zile de sărbătoare, a arătat vorbitorul, 
marchează centralitatea mesajului To-
rei şi recunoaşterea primită din partea 
fiecărui evreu, fapt unic în arhitectura 
religiei iudaice. De asemenea, secretarul 
general al F.C.E.R. a dat exemplul unei 
istorii talmudice ilustrând curajul poporului 
evreu de a primi Legea direct de la Cre-
ator, asumându-şi astfel misiunea de a o 
cunoaşte şi de a o respecta.

Ing. Paul Schwartz, preşedintele Co-
munităţii Evreilor din Bucureşti, a vorbit 
despre conceptul de „popor ales”, care 
poate fi explicat prin voinţa şi misiu-

nea asumată de a primi 
şi răspândi monoteis-
mul în rândul celorlal-
te popoare. Celelalte 
două religii abrahamice 
– creştinismul şi isla-
mul – au ca fundament 
principiile enunţate în 
Tora, iar aceste elemen-
te comune ar trebui să-i 
unească pe reprezen-

tanţii şi credincioşii lor. 
În mesajul său, prim-rabinul Rafael 

Shaffer a pornit de la întrebarea de ce 
evreii îmbrăţişează sulurile de Torah şi 
cum poate fi explicată cooexistenţa celor 
două sentimente de bucurie şi totodată de 
respect în raport cu sacralitatea textului 
divin? Cu atât mai mult, a arătat el, cu cât 
această dragoste de Tora se manifestă 
prin vechiul obicei de Hakafot, care arată 
încă o dată apropierea de aceste suluri de 
Tora, iar bucuria arătată la terminarea unui 
ciclu de studiu accentuează rolul deosebit 
al învăţării Torei în viaţa fiecărui evreu.

Vicepreşedintele F.C.E.R., ec. Ovidiu 
Bănescu, a urat Hag Sameah, atât în 
nume personal, cât şi din partea preşe-
dintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. El s-a 
arătat încrezător că atât Federaţia, cât şi 
comunităţile evreieşti din România au un 
viitor pentru multă vreme de acum încolo, 
fapt demonstrat cu precădere de prezen-
ţa a numeroşi copii care au luat parte la 
celebrarea acestei sărbători. 

Ritualul sinagogal de Hakafot a fost 
precedat de serviciul divin oficiat de 

prim-rabinul Rafael Shaffer, de cantorul 
Emanuel Pusztai şi de membrii Corului 
Templului Coral, dirijat de Robert Leven-
sohn, care au interpretat melodii religioa-
se specifice acestei sărbători. 

Şmini Aţeret, la finalul 
sărbătorilor de toamnă

Miercuri, 12 octombrie, membri ai 
comunităţii bucureştene şi nu numai 
s-au reunit din nou la Templul Coral din 
Capitală pentru a celebra sărbătoarea de 
Şmini Aţeret. 

Ceremonia a fost deschisă de servi-
ciul divin, oficiat de prim-rabinul Rafael 
Shaffer şi de cantorul Emanuel Pusztai, 
cărora li s-a alăturat Corul Templului Co-
ral, dirijat de Robert Levensohn.

Ritualul religios a inclus rugăciunile 
de Şaharit, Hoşanot şi Musaf, aprinde-
rea lumânărilor, precum şi rugăciunile de 
Minha şi Maariv. 

„Explicând semnificaţia sărbătorii, 
prim-rabinul Rafael Shaffer a arătat că 
este un bun prilej pentru adunare şi ru-
găciune,  termenul de aţeret provenind 
de la rădăcina verbului aţar (a se opri), 
sărbătoarea putând fi tradusă ca „a opta 
oprire”. Reuniunea prilejuită de această 
sărbătoare îi pregăteşte pe credincioşi 
pentru aşteptarea următoarelor mari 
sărbători iudaice, precum Pesah-ul, ofe-
rindu-le posibilitatea de a petrece un timp 
preţios împreună. 

DAN DRUTA

Suca de la Sinagoga Mare din Bucureşti

Bucuria Torei, tablou de Sh. Brambacher
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– De ce şi cum v-aţi decis să candidaţi 
la funcţia de preşedinte al organizaţiei 
studenţeşti şi cu ce şanse?

– Intenţia de a candida la preşedinţia 
Uniunii Europene a Studenţilor Evrei 
(EUJS) s-a născut din sentimentul că îmi 
doresc să rămân implicată în organizaţia 
care, începând cu 2015, mi-a devenit din 
ce în ce mai dragă. De ce preşedinţia? 
Pentru că mi-am dorit să aduc o nouă 
perspectivă, să întorc o nouă pagină din 
istoria preponderent vest-europeană a 
organizaţiei, să încerc să îmbin două 
realităţi evreieşti foarte diferite, dar care 
au enorm de învăţat una de la cealaltă.

M-a frământat întrebarea: „Sunt oare 
reprezentativă?” Contracandidata mea, 
fosta preşedintă a Uniunii Evreilor din 
Italia (UGEI), fusese deja în conducerea 
EUJS doi ani. În România, o astfel de 
organizaţie nici nu există momentan. Dar 

ceea ce trebuia să-mi fie evident de la 
început a fost că fiecare tânăr evreu este 
reprezentativ, fiecare dintre experienţele 
noastre evreieşti sunt importante şi valide. 

Marile emoţii de la alegeri
– Cum au decurs alegerile?
– EUJS este singura reprezentare 

democratică a tinerilor evrei cu vârste 
cuprinse între 18-35 de ani din Europa. 
Ca atare, există o reprezentare politică 
formată din preşedinte şi şapte vicepre-
şedinţi, şi un corp executiv care pune în 
practică direcţia imaginată de aceştia. 
Lucrăm în 35 de ţări, fie cu organizaţii 
naţionale, fie cu tineri neafiliaţi, dar pa-
sionaţi şi dornici să contribuie la viaţa 
lumii evreieşti din ţările lor. O dată la doi 
ani, o nouă conducere este aleasă de 
către Adunarea Generală. Organizaţiile 

Alina Bricman, aleasă preşedinte al Uniunii Europene a Studenţilor Evrei
Despre Alina Bricman (foto) am scris în urmă cu câteva luni, când am aflat că va 

candida la preşedinţia Uniunii Europene a Studenţilor Evrei (EUJS). Alina a urmat 
Şcoala Lauder şi Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”. Apoi, s-a înscris la Facultatea 
de Ştiinţe Politice a SNSPA (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative) 
din Bucureşti. A făcut practică – acum se cheamă internship – la Reprezentanţa 
Comisiei Europene în România şi a participat în 2013 la organizarea unei importante 
manifestări studenţeşti care a avut loc la Bucureşti – Adunarea Generală a Asociaţiei 
Internaţionale a Studenţilor în Ştiinţe Politice (IAPSS- International Association of 
Political Science Students). A fost şi este membră a C.E.B. şi s-a implicat în acţiunile 
destinate tineretului. A urmat un masterat la Universitatea Central-Europeană de la 
Budapesta, o adevărată şcoală a democraţiei, apreciază ea.

Munca în organizaţiile evreieşti a dus-o până la urmă în Uniunea Europeană a 
Studenţilor Evrei, care este compusă din 35 de organizaţii evreieşti de tineret din 
Europa, reprezentând 160.000 de tineri evrei. Printre obiectivele organizaţiei figu-
rează susţinerea Europei unite şi apărarea drepturilor omului, ceea ce echivalează 
cu apărarea drepturilor evreilor. De aceea, s-a gândit să candideze la funcţia de 
preşedinte şi a şi fost aleasă cu o majoritate de voturi.

În urma acestui succes, am solicitat-o să ne acorde un interviu despre viitoarele 
ei planuri în această funcţie.

Meditaţie muzicală evreiască
La 18 septembrie, Templul Coral din 

Capitală a găzduit evenimentul „Medi-
taţie muzicală evreiască”, organizat de 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România-Cultul Mozaic, prin intermediul 
Departamentului Cultură, Artă, Media 
(DCAM), alături de Comunitatea Evreilor 
din Bucureşti şi Fundaţia „Caritatea”. 
Momentul muzical a fost asigurat de 
violonceliştii Andrei Kivu şi Sergiu Marin.

În intervenţia sa de deschidere, Robert 
Schorr, directorul adjunct al DCAM, a mul-
ţumit tuturor celor prezenţi şi i-a asigurat 
că în viitor astfel de serate muzicale se 
vor regăsi mai des în activităţile culturale 

prezentate publicului.
Urându-le spectatorilor un mesaj de 

bun-venit, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, a afirmat că îşi doreşte ca Templul 
Coral să redevină un spaţiu al adunării şi 
cinstirii artelor şi frumosului. 

Sergiu Marin şi Andrei Kivu au in-
terpretat arii ale unor binecunoscuţi 
compozitori precum Jacques Offenbach, 
Jakob Klein, Serge Kaufmann sau Mau-
rice Ravel. În încheiere, tema muzicală 
a filmului „Lista lui Schindler”, semnată 
de John Williams, a stârnit momente de 
emoţie şi aplauze de mulţumire.

DAN DRUŢĂ

JCC Bucureşti: de zece ani,  
„un vector al istoriei către prezent”

aflate sub umbrela EUJS şi care îşi pot 
dovedi activitatea numesc delegaţi care 
să voteze. Numărul de voturi deţinut de 
fiecare ţară este proporţional cu populaţia 
evreiască a ţării în cauză. Întreaga cam-
panie a fost una dintre cele mai incitante 
experienţe prin care am trecut vreodată. 
M-a forţat să îmi conturez din ce în ce 
mai exact viziunea şi programul pentru 
următorii doi ani, să mă decid ce e cel mai 
relevant pentru organizaţie şi pentru cei  
160 000 de tineri evrei pe care îi repre-
zentăm. Am contactat fiecare organizaţie 
în parte, am încercat să aflu ce nevoi au 
diversele comunităţi. In acelaşi timp, am 
consolidat legăturile avute cu partenerii 
EUJS din Bruxelles, pregătind cu opti-
mism terenul pentru un rezultat pozitiv. 

De departe, cele mai memorabile mo-
mente au avut loc înainte de alegeri, în 
cadrul Summer University, cel mai mare 
eveniment organizat anual de EUJS, cu 
o tradiţie de 34 de ani. Discursul scris la 
patru dimineaţa, răsăritul pe care l-am 
prins pe terasa hotelului din Lefkada, în 
Grecia, o oră de somn pe un şezlong la 
Marea Ionică, voturile depuse în urne şi 
emoţia din timpul numărării sunt o înlăn-
ţuire pe care nu o voi uita vreodată.

Comunitatea evreiască trebuie  
să-şi promoveze tinerii

– Care sunt principalele proiecte pe 
care vi le-aţi propus?

– Identitate pozitivă, apartenenţa 
activă, responsabilitate colectivă, cred 
că acestea sunt trei lucruri esenţiale pe 
care încercăm să le cultivăm la tinerii pe 
care îi reprezentăm. Discursul din jurul 
comunităţii evreieşti este de cele mai mul-
te ori unul negativ, legat de antisemitism, 
de asimilare, de pericole de securitate 
– toate acestea sunt evident probleme 
extrem de importante, care trebuie tratate 
cu maximă seriozitate. De altfel, România 
este în prima linie în ceea ce priveşte 
protecţia comunităţii sale evreieşti, fiind 
atât autoarea, cât şi una dintre primele 
ţări care au adoptat definiţia de lucru a 
antisemitismului, formulată şi votată în 
timpul preşedinţiei române a Internati-
onal Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA). Rolul nostru, ca tineri, este să 
amintim mereu că dincolo de aceste teme 
sumbre, identitatea evreiască trebuie să 
se bazeze pe lucruri pozitive, iar comuni-
tatea evreiască să îşi promoveze tinerii. 

Acestea fiind spuse, ne intensificăm 
munca în două direcţii: consolidarea 

organizaţiilor membre şi intensificarea 
activităţii politice, de lobby. De ce? Pentru 
că aceştia sunt cei doi piloni care consti-
tuie expertiza şi unicitatea EUJS. Vrem 
ca organizaţiile membre să înveţe să îşi 
stabilească obiective, să construiască 
strategii pe termen mediu şi lung, să 
construiască un buget, să facă o strân-
gere de fonduri, să pună pe picioare o 
campanie, să se înregistreze ca ONG, 
cu aceste cunoştinţe fiecare organizaţie 
poate decide pentru ea însăşi ce teme 
au relevanţă. La nivel internaţional, vom 
continua să aducem realităţile tinerilor 
din toată Europa pe masa Parlamentului 
şi a Comisiei Europene, a Consiliului Eu-
ropei, a OSCE, a Naţiunilor Unite. Cum 
vom face asta? Dându-le chiar tinerilor 
cuvântul. Vor avea loc seminare politice 
în mai multe rânduri pe parcursul anului, 
aducând tineri evrei la Bruxelles, la Ge-
neva şi nu numai, pentru a întâlni parla-
mentari, comisari, ambasadori, lobby-işti, 
consultanţi, activişti şi pentru a-şi forma 
o imagine mult mai palpabilă despre me-
canismele politice. Cu experienţa asta la 
activ, sper că se vor simţi îmbărbătaţi şi 
motivaţi să se implice mai mult.

– În ce măsură funcţia ocupată va 
influenţa sau îi va ajuta pe studenţii evrei 
români, fie din România, fie care studiază 
în străinătate?

– În primul rând accesul la informaţie: 
până acum foarte puţini tineri români 
auziseră de EUJS, în special în gene-
raţia mea. Acest lucru se va schimba cu 
siguranţă. Aş zice de fapt că deja lucrurile 
se mişcă, am câţiva participanţi români în 
ultimele activităţi pe care le-am organizat. 

În al doilea rând, sper foarte mult că 
vom aduce un seminar în România, poate 
chiar în 2018. Acest lucru îi va pune în 
contact pe tinerii români cu EUJS şi, mai 
important, participanţii internaţionali ai 
seminarului vor cunoaşte comunitatea 
românească. 

Foarte important, de asemenea, este 
să nu existe studenţi care să nu poată fi 
activi din motive economice. Vom căuta 
formule de sponsorizări pentru astfel de 
situaţii. 

Dincolo de orice lucruri punctuale, 
impactul pe care sper din tot sufletul să 
îl aibă rolul meu este să energizeze şi să 
inspire tinerii din ţară să fie mai implicaţi 
social şi să ştie că, indiferent de vârstă, 
îşi pot face auzită vocea.

– Mulţumim, Alina, şi sper să ai succes 
în continuare!

A consemnat EVA GALAMBOS

La 17 septembrie 2017, JCC Bucu-
reşti a sărbătorit zece ani de activitate, 
moment marcat prin organizarea unui 
festival aniversar. Nu a fost singurul 
motiv de bucurie pentru membrii şi pri-
etenii JCC-ului, împlinirii celor zece ani 
adăugându-i-se apropierea sărbătorii de 
Roş Haşana şi începerea unui nou an de 
programe comunitare şi activităţi legate 
de viaţa evreiască din România, după 
cum a subliniat directorul Adrian Gueron.

Ziua a fost bogată în evenimente adre-
sate tuturor vârstelor: de la „Aniversarea 
copiilor” – care a îmbinat studiul (tradiţii 
şi obiceiuri cu privire la Roş Haşana) cu 
recreerea (muzică, dansuri, premii) – şi 
„Târgul aniversar” (produse culinare spe-
cific israeliene, posibilitatea achiziţionării 
de suveniruri şi bijuterii evreieşti, dar şi 
de participare la un atelier de scriere a 
numelui fiecăruia în limba ebraică), la 
„Spectacolul aniversar”.

Atrăgând o audienţă extrem de nume-
roasă, acesta din urmă a constat într-un 
recital de pian, susţinut de cantorul Ema-
nuel Pusztai, demonstraţii de tehnici de 
autoapărare de tip krav maga, o tombolă 
cu bilete speciale (invitaţii la Festivalul 
„George Enescu”, abonamente la Centrul 
de fitness al JCC-ului), încheind cu un 
concert al artistului Pavel Stratan.

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
a arătat cât de mult înseamnă zece ani, 
pentru viaţa unei instituţii de profil comu-
nitar: „Istoria JCC a fost creată în fiecare 
zi”, „JCC este un vector al istoriei către 
prezent”. Înfiinţat la iniţiativa JOINT (al 

cărei director pentru România, Israel 
Sabag, este supranumit „Mr. Push”, pentru 
tenacitatea sa), după modelul unui centru 
comunitar evreiesc de la Budapesta, 
JCC a introdus un concept revoluţionar 
– organizarea de programe pentru toate 
categoriile de vârstă – unul dintre cele 
mai proeminente fiind Bereşit-ul, ajuns 
la a XV-a ediţie. Vorbitorul a subliniat 
rolul formator al JCC-ului în viaţa tinerilor 
pasionaţi de ceea ce fac (Adrian Gueron, 
care „a crescut în Centru” şi „a devenit un 
excelent director”) şi parteneriatul exem-
plar al F.C.E.R. şi JCC cu JDC România.

Preşedintele C.E.B., ing. Paul 
Schwartz, a evocat receptivitatea organi-
zaţiei JDC la semnalele lumii moderne, 
punând, încă din anii 2000, bazele unor 
cluburi de IT; Adrian Gueron şi Vali Co-
hen îi îndrumau pe seniorii comu nităţii 
evreieşti în lucrul cu tehnologia infor ma-
ţiei şi a comunicării (rememorare a arh. 
Aristide Streja). De la o sală de compu tere 
la activiţăţi comunitare, care favorizează 
socializarea, integrarea în marea fami-
lie evreiască, JCC-ul a fost onorat la 
aniversare de către toţi cei interesaţi de 
redescoperirea iudaismului, gândurile 
vorbitorului fiind îndreptate spre continui-
tatea şi reuşitele instituţiei.

Israel Sabag a mulţumit echipei JCC 
şi conducerii F.C.E.R. pentru „munca 
excelentă, uimitoare” pe care aceştia 
o depun în mod consecvent, rezul-
tatul vizibil fiind existenţa unui loc care 
„schimbă atmosfera şi viaţa comunitară 
din Bucureşti”.

În sprijinul ideii de a face cunoscut 
efortul oamenilor devotaţi activităţilor 
oferite de JCC, Adrian Gueron i-a înmâ-
nat lui Sergiu Mihai, madrih în aproape 
toate taberele JCC, o distincţie – o cupă 
gravată cu numele lui, prin care a fost 
recunoscut în calitate de campion al ta-
berelor evreieşti din 2017. În încheiere, 
întreaga echipă JCC a urcat pe scenă şi 
a cântat împreună cu Pavel Stratan melo-
dia „Mulţi ani trăiască!”, fiecare membru 
primind trofeul „JCC 10 ani”.

CLAUDIA BOSOI
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Bucurându-se de o 
numeroasă participare, 

cuprinzând segmente din toate gene-
raţiile, Seuda de Roş Haşana 5778 în 
comunitatea evreilor băcăuani a fost 
celebrată în respect faţă de tradiţie. Cei 
care, având probleme cu deplasarea, dar 
şi-au exprimat dorinţa de a fi prezenţi la 
sediul comunitar unde a fost organizată 
festivitatea, au fost transportaţi cu maşi-
na comunităţii. Au fost aprinse lumânări, 
au fost rostite binecuvântări de Iom Tov. 
Şeheheianu a fost intonat de cel mai tânăr 
membru al comunităţii, Emy Leibu.

Preşedintele comunităţii, Hainrich Bri-
ff, a salutat adunarea. Ing. Florin Goldring 
a vorbit despre semnificaţiile sărbătorii. A 
fost făcut kiduş pe vin şi binecuvântarea 
pe pâine. Hainrich Brif, care este şi ofici-
ant de cult, a accentuat caracterul solemn 
al sărbătorii: serviciul divin este oficiat fără 
a se rosti Halel; de Roş Haşana, încep 
cele zece zile de căinţă (Slihot – Iertări); 
întoarcere spre Dumnezeu (Teşuva). 
Aceste zece zile sunt numite Yomim No-

raim (Zile înfricoşătoare), în care ni se sta-
bileşte şi pecetluieşte soarta pentru anul 
care începe. Atmosfera a fost însufleţită 
de melodii evreieşti interpretate de ing. 
Hari Rubingher, solist vocal şi chitarist. 
Sunetele Şofarului, în Sinagoga „Arie Leib 
Rosen”, au avut darul de a trezi conştiinţe-
le de Iom Hadin – Ziua Judecăţii. Familia 
Apreutesei, Clara Bălan şi ceilalţi membri 
ai personalului administrativ au asigurat 
o Seuda fără cusur. 

Coresp. HAINRICH BRIF

Bacău

În acest an, Roş Ha-
şana a fost celebrat de 

peste 300 de persoane în Sinagoga din 
Cetate, unica opţiune pentru un aseme-
nea număr impresionant de participanţi, 
după ce singura sinagogă funcţională 
din Timişoara, cea din Cartierul Iosefin, 
a rămas fără turlă şi acoperiş în urma 
recentei furtuni devastatoare (după cum 
i-am informat pe cititorii noştri). Mobili-
zarea membrilor comunităţii a fost şi mai 
impresionantă, în condiţiile în care afară 
ploua torenţial. Preşedinta comunităţii 
timişorene, dr. Luciana Friedmann, a 
încercat să dea, cu această ocazie, un 
mesaj de speranţă, chiar dacă acel cadru 
în care s-a desfăşurat sărbătorirea era 
destul de auster. Cantorul David Appel 

şi soţia sa Edith, din Israel, au insuflat 
evenimentului o atmosferă mai festivă, 
apreciată de membrii comunităţii şi de 
oaspeţii lor, inclusiv de preotul Marius 
Florescu, reprezentant al Mitropoliei 
Ortodoxe a Banatului. După rugăciunea 
ţinută de cantor în compania oficiantului 
de cult Ervin Weinberger, s-au servit 
tradiţionalele mere şi halot înmuiate în 
miere, pentru Şana Tova u Metuka (un an 
bun şi dulce). Sărbătoarea a continuat cu 
masă de Roş Haşana în familia evreiască 
a comunităţii. 

Un gând aducător de bucurie...
Cu ocazia Roş Haşana, numeroşi 

voluntari, inclusiv Rabinul Zvika Kfir, 
au vizitat 28 de persoane vârstnice 

din comunitate, în majoritatea lor ne-
deplasabile, care nu se pot bucura de 
ceremonia sinagogală. Pentru ambele 
părţi a fost un moment de emoţie şi 
bucurie. Coşuleţele frumos decorate cu 
mere, rodie şi miere au adus în case 
puţin din atmosfera festivă a acestei  
celebrări. 

Sărbătorirea seniorilor
Celebrarea Zilei Persoanelor Vârstni-

ce a devenit o tradiţie la Timişoara, care 
nu putea să fie abandonată nici în acest 
an! Momentul a fost pregătit, cu peste o 
lună înainte, de Iudith Hirsch, coordona-
toarea programelor pentru pensionari. 
Colaborarea excelentă cu Opera din 
Timişoara şi cu familia Diana şi Mugurel 
Chirilă a dat atmosfera specială şi cu 
adevărat festivă a evenimentului. Recita-
lul de operă şi operetă, precum şi dansul 
balerinilor, veniţi în vizită la comunitate, 
au încântat asistenţa. Cei prezenţi au 
privit fascinaţi spectacolul, pus în sce-
nă în sala „Rabin Ernest Neumann” a 
comunităţii. Nu putea să lipsească de la 
un asemenea eveniment un bufet frumos 
decorat şi aranjat, căci erau sărbătoriţi 
seniorii acestei comunităţi, cei cărora 
li se datorează atât de mult din fiinţa 
acestei obşti.

LUCIANA FRIEDMANN

ROS HASANA ÎN COmuNitAti

n  Preşedintele C.E. Oradea, 
ing. FELIX KOPPELMANN, unul 
dintre preşedin-
ţii de comunitate 
cu cele mai vechi 
stagii, s-a făcut 
remarcat prin de-
dicarea faţă de 
obştea orădeană, 
printre cele mai 
mari din ţară, cu 
vechi şi bogate 
tradiţii continuate 
şi diversificate la 
parametrii mo-
dernităţii, prin energia şi priceperea 
lui. Bunele relaţii interetnice şi gos-
podărirea comunităţii sunt obiective 
permanente. Viaţa religioasă e pu-
ternic impulsionată de prezenţa unui 
rabin permanent, a unui Bet Din, a 
sinagogilor reabilitate. Educaţia iudai-
că – de activitatea JCC-ului, a corului 
şi a formaţiei de klezmeri de mare  
succes.
n Preşedintele C.E. Reşiţa, IVAN 

SCHNABEL, şi-a propus şi a reuşit 
să  rev igoreze 
viaţa evreiască 
d i n  l oca l i t a t e 
prin reapropie-
rea oamenilor de 
activităţile comu-
nitare. A adâncit 
bunele relaţii cu 
autorităţile locale 
şi cu organizaţiile 
m i n o r i t ă ţ i l o r 
na ţ i ona le ,  cu 
atât mai mult cu 
cât oraşul face parte dintr-o zonă 
multietnică, astfel încât buna convieţuire 
interetnică şi interconfesională are o 
pondere însemnată. Asistenţa socială 
şi medicală, aşezămintele din patrimo-
niul iudaic sacru constituie obiective 
constante ale grijii sale.
n  Preşedintele C.E. Sighet, 

DAVID LIEBERMAN, a dinamizat pu-
ternic viaţa comu-
nităţii sighetene, 
prin atenţia faţă 
de cultivarea con-
ştiinţei identitare 
în plan religios, 
lingvistic – iniţie-
rea de cursuri de 
ebraică – la toate 
segmentele de 
vârstă, prepon-
derent, la tineri. 
Se implică în iniţi-
ative de răsunet internaţional – cum a 
fost recenta comemorare a unui an de 
la intrarea în eternitate a sigheteanului 
Elie Wiesel – în menţinerea vie a me-
moriei Holocaustului. Se preocupă de 
buna întreţinere a cimitirelor evreieşti 
zonale.
n  Preşedintele C.E. Focşani, 

MIRCEA ROND, a reuşit în plan lo-
cal ceea ce, în 
plan general, e 
numit miracolul 
unei vieţi evre-
ieşti intense în 
condiţiile diminu-
ării accentuate a  
populaţiei evre-
ieşti. Împreună cu 
soţia sa, Harieta, 
şi cu elevi de la 
şcoli focşănene, 
el editează revis-
ta online Menora, bine primită de citi-
tori, fiindcă „atacă” probleme de interes 
general şi se adresează gusturilor 
celor mai diverse. Are în perspectivă 
reabilitarea sinagogii. Se preocupă cu 
acelaşi devotament de situaţia obştilor 
arondate.

I.D.

AD MeA VeeSRIM!  
Preşedinţi de comunităţi 

nãscuþi în luna octombrie
În ajunul Anului Nou 

iudaic, sala de întrunire 
era plină ochi. Erau prezenţi majoritatea 
membrilor comunităţii, invitaţi, simpa-
tizanţi şi presă. De remarcat că printre 
invitaţi era şi Alysa Polkes, din California, 
care cu o lună înainte de Anul Nou iudaic 
ne-a cerut permisiunea să participe la 
acest eveniment, ştiind că va fi într-o 
excursie în Sibiu.

Cu un an în urmă, la încheierea 
sărbătorilor de toamnă, ne-am despărţit 
cu urarea ca sărbătorirea Roş Haşana 
5778 să ne găsească din nou pe toţi cei 
prezenţi atunci. Se vede că toţi am avut 
un înscris bun în Cartea Vieţii.

Cum în prezent nu avem un oficiant de 
cult, am marcat evenimentul împletind o 
prezentare amplă a semnificaţiei sărbă-
torii de Roş Haşana – istoric, obiceiuri şi 
tradiţii – nu numai cu referiri la Anul Nou 
ci şi despre toate sărbătorile de toamnă 
– Iom Kipur, Sucot, Simhat Tora.

Ampla prezentare a fost ascultată 
cu mult interes – cu atât mai mult cu 
cât au participat şi invitaţi din Sibiu, de 
alte religii. Am reuşit să captez aten-
ţia auditoriului, prezentarea abordând 
semnificaţii istorice, religioase precum 
şi obiceiuri care ne fac să întâmpinăm 
acest eveniment cu veselie şi încredere 
în viitor. Partea religioasă s-a desfăşurat 
cu aportul deosebit al Alysei Polkes, 
care a citit rugăciunile în ivrit, şi al Nadiei 
Badrus, care a citit traducerea în limba 
română, folosind rugăciunile sinagogale. 
A. Polkes a cântat câteva melodii tradiţio-
nale, ceea ce a emoţionat vizibil pe cei 
prezenţi, dându-le speranţa unui An Nou 
cu sănătate şi pace.

Tradiţionalele cornuri cu miere, ca 
şi alte bunătăţi specifice au intensificat 
buna dispoziţie şi optimismul, încrederea 
că anul care a început va fi pentru toţi un 
înscris pozitiv în Cartea Vieţii.

Ca de fiecare dată, evenimentele săr-
bătorilor iudaice, petrecute în comun, au 
arătat că ştim să ne bucurăm de ele, că 
le apreciem şi că trăim o viaţă evreiască 
comunitară.

ing. OTTO DEUTSCH
preşedinte C.E. Sibiu

Sărbătoarea de ajun de Roş Haşana 5778 s-a desfăşurat la Sina-
goga Evreiască din Craiova. Au participat 54 de persoane, dintre care 

20 de evrei, dar şi rude, simpatizanţi şi reprezentanţi ai organelor locale.
Prof. dr. Corneliu Sabetay a deschis sărbătoarea vorbind despre importanţa ei. 

Ştefan Ardeleanu a prezentat partea religioasă. Subsemnatul a dat citire mesajelor 
trimise de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, şi de Ion Preoteasa, preşedintele 
Consiliului Judeţean Dolj. La sărbătoare au participat şi reprezentanţi ai Bisericii 
Ortodoxe şi ai Bisericii Romano-Catolice. Ziarul „Cuvântul Libertăţii” din Craiova a 
publicat un articol despre importanţa acestei sărbători. Preşedintele C.E. Craiova i-a 
invitat pe participanţi la masa festivă.

vicepreşedinte ABRAHAM FRANCISC

Sibiu

Craiova

Timişoara

În ziua de 20 septembrie 2017, Comu-
nitatea Evreilor din Tulcea a organizat în 
incinta Templului Israelit ajunul Noului An 
Iudaic 5778.

Au răspuns invitaţiei reprezentanţii 
oficialităţilor locale: prefectul Judeţului 
Tulcea, Lucian Furdui, vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Tulcea, Mita Mer-

geani, primarul Municipiului Tulcea, Con-
stantin Hogea, viceprimarul Municipiului 
Tulcea, Petre Marinescu. Au participat 
reprezentanţi ai comunităţilor etnice 
locale, membrii echipei tehnice care a 
realizat reparaţia capitală a Templului, 
prieteni ai comunităţii, ziarişti şi membrii 
comunităţii noastre.

Au susţinut alocuţiuni reprezentan-
ţii autorităţilor locale iar preşedintele 
comunităţii a citit câteva fragmente din 
Mesajul preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, adresat cu ocazia Noului An, Roş 
Haşana 5778.

Naiman Berty, membru al comunităţii 
noastre, a vorbit despre semnificaţia săr-
bătorii şi a obiceiurilor de Roş Haşana. 
A fost vizionat un videoclip cu melodia 
„Avinu Malkeinu”, interpretată de Barbra 
Streisand.

În final, au fost servite fructele tradi-
ţionale, mierea de albine şi vinul ritual, 
timp în care au avut loc discuţii amicale.

Şana Tova!
ing. SOLOMON FAIMBLAT

preşedinte C.E. Tulcea

tulcea
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Ziua Naţională de Comemorare a 
Holocaustului, 9 octombrie, a fost mar-
cată anul acesta la Iaşi prin simpozionul 
„Rememorare, educaţie prin cunoaştere, 
speranţă pentru viitor”, organizat de „YA-
CHAD” din cadrul Comunităţii Evreilor, 
în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Iaşi. 

Cu câteva ore înainte de deschiderea 
simpozionului, poarta Sinagogii Merarilor 
a fost deschisă pentru profesorii şi elevii 
din liceele, colegiile şi şcolile gimnaziale 
din judeţ, care au organizat expoziţii sau 
doar au intrat pentru prima dată într-o 
sinagogă.

La ora începerii evenimentului co-
memorativ, sala sinagogii era arhiplină. 
Momente emoţionante de rememorare: o 
supravieţuitoare a deportării în Transnis-
tria (dr. Bianca Idel) şi doi supravieţuitori 
ai Pogromului de la Iaşi din iunie 1941 
(prof. Lidia Dascălu şi ing. Abraham 
Ghiltman, preşedintele C.E. Iaşi, care 
a fost şi moderatorul manifestării). Prof. 
Maria Rados, inspector pentru istorie şi 
ştiinţe socio-umane la Inspectoratul Şco-
lar Judeţean  Iaşi, prof. univ. dr. Dumitru 
D. Rădăuceanu şi o elevă au fost invitaţi 
să aprindă şase lumânări în memoria 
celor şase milioane de evrei victime ale 
Holocaustului şi a celor peste 25.000 de 
victime din rândul populaţiei roma. S-a 
păstrat un moment de reculegere, iar 
juristul Albert Lozneanu, oficiant de cult, a 
intonat o rugăciune de omagiu şi binecu-
vântare a memoriei celor care au pierit în  
Holocaust. 

Au fost evocaţi doi binecunoscuţi 
supravieţuitori ai Holocaustului, persona-
lităţi de seamă ai evreimii mondiale: Elie 
Wiesel şi Simone Veil, trecuţi în veşnicie 
în anul 2016.

Laureatul Premiului Nobel Elie Wiesel 
(z.l.) nu a fost numai un supravieţuitor 
al Holocaustului, ci şi un mărturisitor. În 
volumul „Noaptea”, tradus în 30 de limbi 
şi publicat în 10 milioane de exemplare, 
Elie Wiesel, tânărul care a cunoscut 
gustul amar al vieţii din lagăr, mărturisea: 
„Niciodată nu voi uita fumul care se ridi-
ca din cuptoare, prima noapte în lagăr, 
figurile disperate şi neputincioase ale 

celor din convoaiele ce se îndreptau spre 
camerele de gazare. Niciodată nu voi uita 
momentele acelea când a fost incendiat 
Dumnezeul meu!”

Simone Veil (z.l.), supravieţuitoare 
a Holocaustului şi primul preşedinte al 
Fundaţiei pentru Memoria Şoahului, 
personalitate emblematică a Franţei şi a 
lumii, revenită la Auschwitz după 60 de 
ani de la suferinţele cumplite îndurate 
atunci şi acolo, mărturisea: „Mă urmăresc 
încă imagini, mirosuri, ţipete, umilinţe şi 
cerul plin de fumul crematoriilor”.

Manifestarea comemorativă de la Iaşi, 
menită să menţină vie flacăra memoriei, a 
continuat cu evocarea de către dr. Bianca 
Idel a vieţii unui copil evreu, sub spectrul 
morţii în ghetoul din Cernăuţi şi apoi în 
lagărele din Transnistria, de la Moghilev 
şi Tropova. O experienţă de viaţă trau-
matizantă, o copilărie marcată de frică, 
foame, boli şi mizerie.

Prof. Maria Rados a prezentat pro-
gramele de studiere a Holocaustului în 
învăţământul ieşean şi perceperea, şi la 
nivel guvernamental, a eforturilor depuse 
în acest sens.

Prof. Eliza Ilie, de la Colegiul Eco-
nomic din Iaşi, şi prof. Serinela Pintilie, 
de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, 
participante la un seminar pentru profe-
sorii de istorie din România, organizat la 
Institutul Yad Vashem din Ierusalim, au 
vorbit despre o experienţă încărcată de o 
deosebită emoţie şi despre acest institut, 
„un adevărat templu laic”.

Eleva Ecaterina Perşu, premiantă a 
Concursului Memoria Holocaustului, a 
povestit despre lectura Jurnalului Annei 
Frank, din care a învăţat speranţa şi cre-
dinţa în libertate şi că trebuie să respecţi 
pentru a fi şi tu respectat.

Prof. Alexandru Baciu a prezentat 
un proiect realizat cu elevii de la Şcoala 
gimnazială din Andrieşeni, judeţul Iaşi, 
proiect ce cuprinde două părţi: tragedia 
Holocaustului şi miracolul creării Statului 
Israel.

Prof. Minel Marcu a abordat tema „Anti-
semitismul ieri, azi... în viitor” subliniind  

MARTHA EŞANU

ziuA HOlOCAuStului COmemORAtA ÎN COmuNitAti

Ceremonii organizate de elevi din trei licee
La Roman, elevii din trei licee au organizat ceremonii de-

dicate comemorării Zilei Holocaustului în România: Colegiul 
Naţional „Roman Vodă”, Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Liceul 
cu Program Sportiv, coordonaţi fiind de profesorii lor de istorie.

Mai întâi, pe peronul gării, în faţa bustului eroinei Viorica 
Agarici a avut loc o slujbă religioasă oficiată de un sobor de 
preoţi, secondaţi de un grup de elevi ai Seminarului Ortodox 
„Melchisedec Ştefănescu”.

Prof. Mariana Cristea a evocat evenimentele petrecute în 
anii 1940-1944, Holocaustul cu urmările sale tragice, suferin-
ţele poporului evreu, greu încercat. Apoi, în sala de festivităţi a 
Colegiului Tehnic „Miron Costin” au luat cuvântul numeroşi elevi 

şi au prezentat imagini-document, culese şi mixate inteligent, 
care au avut ecou în sufletele participanţilor.

În intervenţia sa, prof. Iancu Wexler, preşedintele Comunităţii 
Evreilor din localitate, a prezentat situaţia evreilor romaşcani în 
anii Holocaustului, menţionând cetăţeni ai oraşului care au venit 
în sprijinul concitadinilor lor evrei şi i-au ajutat să treacă peste 
grozăviile la care au fost supuşi de legile antisemite elaborate 
de guvernanţii ţării din acele vremuri.

Ceremoniile desfăşurate au deşteptat în sufletele participan-
ţilor ideea şi hotărârea ca Holocaustul să nu se mai poată repeta.

Prof. MARIANA CRISTEA

Între comemorare şi educaţie

Participare numeroasă

„Rememorare, educaţie prin 
cunoaştere, speranţă pentru viitor”

Blaj

tulcea

Iaşi

Vineri, 6 octombrie, Biblioteca Munici-
pală „Şcoala Ardeleană” din Blaj (director 
Simona Frâncu, bibliotecare Alina Oprean 

şi Viorica Borcea) a găzduit activitatea 
susţinută de elevii Şcolii Gimnaziale 
„Toma Cocişiu” (clasele a VII-a A şi B, a 
VIII-a A şi B), sub genericul „Holocaustul, 
între comemorare şi educaţie”, după cum 
relatează site-ul „Alba 24.ro“.

Proiectul, cu implicarea elevilor în 
elaborarea de materiale ilustrative şi 
documentare, şi-a propus să evidenţie-
ze rolul istoriei în promovarea dialogului 
intercultural, să cultive valorile umane 
(toleranţă, demnitate) şi să condamne 
atitudinile antisemite şi rasiste.

Au fost prezentate cărţi despre Holo-
caust: Lois Lowry – „Numără stelele – o 
poveste din Copenhaga”, Art Spiegelman 
– „Maus – povestea unui supravieţuitor” 
şi revista „Realitatea Evreiască”. A avut 
loc un moment liric prin recitarea poezii-
lor: ”Ceva… pentru copiii Holocaustului”, 
de Michael R. Burch, traducere Petru 
Dimofte; şi „O pată pe obrazul istoriei”, 

de Harry Ross. Au fost ascultate mărturii 
cutremurătoare ale celor care au scăpat 
cu viaţă din lagărele naziste. A fost orga-

nizată şi o expoziţie.
Manifestarea l-a avut 

în prim-plan, ca invitat, pe 
Avram Faibiş, membru al 
comunităţii evreilor din Alba 
Iulia, descendent, împreună 
cu soţia, ai unor familii de su-
pravieţuitori. „Holocaustul re-
prezintă o pată pe obrazul 
omenirii. S-au scris tone de 
cărţi despre acest subiect, 
toţi încearcă să-ţi explice cum 
de oamenii au reuşit să facă 
atât de mult rău, să omoare 
atâţia oameni nevinovaţi în-
tr-o perioadă atât de scurtă. 
Războaie între oameni au 
existat, dar tragedia Holo-
caustului este că au murit 
oameni nevinovaţi”, a spus 

Avram Faibiş.
Interesul elevilor a fost trezit şi de 

mărturia emoţionantă a directorului 
şcolii, prof. dr. Alina Maria Dulău, care a 
relatat elevilor despre vizitarea Muzeului  
Auschwitz-Birkenau.

Acţiunea s-a desfăşurat în parteneriat 
cu Biblioteca Municipală „Şcoala Ardelea-
nă”, fiind iniţiată şi coordonată de profe-
soara de istorie Mona-Carmen Cârnaţ. 
„La finalul activităţii elevii au devenit mai 
conştienţi de semnificaţia zilei de 9 octom-
brie – Ziua Naţională de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului, nu numai prin 
prisma a ceea ce s-a întâmplat cu evreii 
din Europa şi din România, în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial, ci şi asupra 
modului în care au fost comise crimele 
împotriva umanităţii”, a declarat prof. 
Mona-Carmen Cârnaţ.

În şcoală au avut loc şi alte activităţi 
pe aceeaşi temă.

În ziua de 9 octombrie 2017, ora 13, 
Comunitatea Evreilor din Tulcea a organi-
zat în incinta Templului Israelit „Ziua Naţi-
onala de Comemorare a Holocaustului”.

Din partea autorităţilor locale au par-
ticipat: Anica Madar, director în cadrul 
Prefecturii Tulcea, Mita Mergeani, vice-
preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, 
Constantin Hogea, primarul Municipiului 
Tulcea, şi Mihai Nicolae, consilier al pre-
şedintelui Consiliului Judeţean Tulcea. Au 
fost de faţă reprezentanţi ai minorităţilor 
naţionale din Tulcea şi invitaţi.

Au rostit alocuţiuni: vice preşedintele 
Consiliului Judeţean Tulcea, Mita Mer-
geani şi primarul Municipiului Tulcea, 
Constantin Hogea.

În încheiere, preşedintele Comuni-
tăţii Evreilor din Tulcea le-a vorbit celor 
prezenţi despre semnificaţia zilei de 9 
octombrie şi despre principalele eveni-
mente tragice care au fost organizate şi 

aplicate împotriva evreilor, cetăţeni ro-
mâni, în perioada 1940-1944, ca urmare 
a legilor antievreieşti, promulgate atunci 
în statul român.

ing. SOLOMON FAIMBLAT
preşedinte C.E. Tulcea

Roman
(Continuare în pag. 26)
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Senzorii reprezintă viitorul, deoarece 
pot fi întrebuinţaţi de la detectarea can-
cerului şi până la diagnosticarea tehnică 
a autoturismelor. Aceasta este povestea 
extinderii unui startup israelian care folo-
sea tehnologia de radiofrecvenţă (RF) des-
tinată detectării cancerului de sân pentru 
a crea dispozitive de mari dimensiuni care 
să monitorizeze pasagerii în autoturisme. 

Este vorba despre compania Vayyar 
Imaging, care construieşte un senzor 
multifuncţional, cu utilizări din viaţa reală.  
Cofondatorii Vayyar,  Raviv Melamed, Miri 
Ratner şi Naftali Chayat, au descoperit în 
2011 că fiecare dintre ei avea un membru 
al familiei care suferea de cancer. Astfel 
că produsul pe care l-au construit a fost un 
senzor de dimensiuni mari, cu 24 de antene 

RF încorporate. Semnalele RF pot penetra 
orice, de la ţesutul uman la pereţii de beton. 
Deoarece obiectele fabricate din materiale 
diferite absorb semnalele RF la rate diferite, 
unele semnale trec direct printr-un obiect, în 
timp ce altele se întorc înapoi în puncte forte 
distinctive, realizând un punct de „reflexie”. 
Vayyar foloseşte numeroasele sale antene 
pentru a structura aceste reflexii într-o ima-
gine 3D. De exemplu, pentru cancerul de 
sân, Vayyar ar putea fi folosit pentru a se 
putea face diferenţa între ţesutul normal şi 
o tumoare şi între tumorile benigne şi cele 
maligne. Fondatorii companiei Vayyar au 
realizat de curând că aceeaşi tehnologie 

ar putea fi utilizată în aplicaţii aproape 
nelimitate – de la case inteligente până la 
automobile ecologice.

Senzorul-minune vine din Israel

Semnele maladiei Alzheimer  
dintr-o privire…

Noi metode de măsurare a glicemiei

Bumbacul care te apără de microbi

Startup-ul israelian RetiSpec intenţio-
nează ca în următorul an să construiască 
şi să înceapă testarea unicului său scan-
ner ocular pentru detectarea maladiei 
Alzheimer. Aceiaşi biomarkeri care se 
acumulează în creier – acele proteine 
numite beta-amiloide care se adună 
sub forma unor „plăci” lipicioase şi care 
sunt semnele bolii Alzheimer – apar în 
retina ochilor cu până la 15 ani înainte 
de apariţia oricăror altor simptome. Tot 
ceea ce medicul ar trebui să facă este să 
introducă un scanner portabil şi să-l ata-
şeze pe ochii pacientului. Acest lucru va 
economisi bani şi va reduce la minimum 
disconfortul pacientului. De la aceste pre-
mise a pornit Eliav Shaked, fondatorul şi 
CEO-ul companiei RetiSpec. „Scannerul 
RetiSpec îşi propune să identifice mar-

kerul schimbărilor neuropatologice care 
indică boala Alzheimer în doar câteva 
secunde”, a spus Shaked. 

Conform unor estimări, numărul paci-
enţilor din întreaga lume se va dubla la 
75 de milioane până în 2030, iar până în 
2050 vor ajunge la circa 130 de milioane. 
Nu există nici un tratament pentru boala 
Alzheimer, dar detectarea precoce ar 
permite oamenilor să încerce modificări 
ale regimului alimentar şi ale stilului de 
viaţă care ar putea încetini ritmul sau de-
butul demenţei. De asemenea, ei se pot 
pregăti financiar şi emoţional. Există încă 
un avantaj în testarea timpurie: boala Al-
zheimer nu poate fi incurabilă pentru tot-
deauna. Există zeci de noi medicamente 
în domeniul farmaceutic, spune Shaked, 
iar tratamentul preventiv ar putea ajunge 
pe piaţă încă din anul 2025. 

RetiSpec nu este singurul care exami-
nează ochii pacienţilor pentru a diagnos-
tica boala Alzheimer, conexiunea dintre 
retină şi creier fiind descoperită cu mai 
mult de un deceniu în urmă.

Cercetătorii israelieni de la Univer-
sitatea Ben-Gurion sunt pe cale să 
producă o substanţă cu ajutorul căreia 
măsurarea nivelului glicemiei din sânge 
ar putea deveni mai precisă. Echipa 
de cercetători a creat o nouă „super-
enzimă” care poate detecta nivelul de 
glucoză din sânge. Această enzimă 
superioară îmbunătăţeşte astfel me-
toda standard de verificare a nivelului 
de glucoză, prin care o proteină este 
amestecată cu o picătură de sânge 
pentru a provoca o reacţie chimică. Ea 
oxidează glucoza şi o transformă într-o 
moleculă diferită. Procesul trimite apoi 
electroni spre un electrod iar energia 
rezultată este interpretată ca nivel de 
glucoză. Ceea ce este important este 
că enzima detectează glucoza, dar nu 
este sensibilă la alte substanţe şi astfel 
returnează răspunsuri mult mai rapid. 
Acest lucru scade timpul de prelevare 
a testelor şi contribuie la îmbunătăţirea 

rezultatelor analizei, dar şi a siguranţei 
pacientului. 

Cercetarea a fost coordonată de 
profesorii Lital Alfonta şi Raz Zarivach, 
împreună cu studenţii lor Itai Algov şi Jen-
nifer Grushka din cadrul Departamentului 
de Ştiinţe ale Vieţii de la binecunoscuta 
universitate israeliană. În articolul lor 
publicat în Journal of the American Che-
mical Society, autorii au tras concluzia 
că „enzima de fuziune prezentată poate 
servi drept un bun candidat pentru moni-
torizarea glicemiei şi pentru alte sisteme 
bioelectrochimice pe bază de glucoză”. 
Acest studiu a fost finanţat printr-un grant 
oferit de Israel Science Foundation. De-
mersul a fost bine primit de comunitatea 
internaţională, având în vedere statisticile 
alarmante care, potrivit Organizaţiei Mon-
diale a Sănătăţii arată că, între 1980 şi 
2015, numărul celor afectaţi de această 
boală a crescut de la 108 milioane la 
peste 420 de milioane.

Pagină realizată de DAN DRUŢĂ

Bătălia împotriva virusurilor rezistente la antibiotice nu se 
referă doar la găsirea unor medicamente mai puternice împotriva 
infecţiilor, accentul punându-se în primul rând pe prevenţie. În 
acest sens, Argaman Technologies a lansat Argaman CottonX 
– un bumbac bio 100%, care nu permite aşezarea diferiţilor 

germeni sau virusurilor. Inginerul textilist Jeff Gabbay, fondator 
şi CEO al Argaman Technologies, a explicat că  particulele de 
oxid de cupru îmbunătăţite din produsul său sunt tratate cu 
ultrasunete, astfel rezultând un bumbac ecologic, iar tehnolo-
gia folosită este 100% nepoluantă. 99% din bacterii şi virusuri 
sunt ucise în doar câteva secunde de la intrarea în contact cu 
oxidul de cupru, iar bacteriile nu pot deveni rezistente la oxidul 
de cupru, aşa cum se întâmplă în cazul antibioticelor, explică 
fondatorul companiei israeliene. 

Infecţiile dobândite în spital au costat unităţile medicale 
din SUA aproximativ 25 de miliarde de dolari anual. Un studiu 
realizat de centrele americane de combatere a bolilor a fost 
recent finalizat, verificând eficacitatea aşternuturilor, pernelor 
şi pijamalelor CottonX pentru a reduce infecţiile dobândite în 
spital. Rezultatele vor fi publicate în curând. Produsul a fost 
foarte bine primit de piaţa de profil, Carrefour fiind doar una 
dintre companiile care vor comercializa produse pe baza acestei 
inovaţii.  De asemenea, în curând vor fi lansate şosetele me-
dicale de la CottonX, pentru prevenirea ulceraţiei cunoscute 
sub numele de „picior de atlet”, dar şi a ulcerului piciorului de 
diabetic. Argaman Technologies se află în discuţii cu o firmă de 
modă pentru a crea un nou brand de produse de tip „lifestyle”.

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Institutul  
de Studii Ladino
După mai bine de 500 de ani de la 

momentul expulzării evreilor din Spania, 
autorităţile de la Madrid au în vedere cre-
area unui institut de limbă ladino, pentru 
a onora astfel o moştenire culturală deo-
sebit de importantă. Potrivit cotidianului 
El País, reprezentanţii Academiei Regale 
a Spaniei au anunţat înfiinţarea  unui 
centru dedicat studierii şi promovării iu-
deo-spaniolei. Darío Villanueva, director 
în cadrul Academiei Regale a Spaniei, 
a caracterizat vechea limbă a evreilor 
din Peninsula Iberică drept „un fenomen 
cultural  şi istoric extraordinar de impor-
tant”, afirmând că a venit vremea achitării 
unei datorii istorice faţă de comunităţile 
evreieşti din ţara sa. Reprezentanţii înal-
tului for cultural susţin că acest institut va 
colabora cu Autoritatea Naţională pentru 
Limba Ladino, cu guvernul de la Tel Aviv, 
precum şi cu alte instituţii de profil din 
întreaga lume. Darío Villanueva a afirmat 
că moştenirea culturală lăsată de limba 
ladino s-a perpetuat în mod miraculos 
de-a lungul secolelor, existând o bogată 
literatură, chiar şi o traducere a Tanah-
ului. Oficialul spaniol a precizat că noul 
centru va face parte dintr-o reţea intitulată 
Asociaţia Academiilor de Limbă Spaniolă. 

Isaac Querub, preşedintele Federa-
ţiei Comunităţilor Evreieşti din Spania, a 
apreciat această iniţiativă, afirmând că 
„ladino este  limba în care mamele îşi 
culcau copiii timp de mai bine de 500 de 
ani sau limba prin care se lăsau moşte-
nire diferite reţete”. 

Shmuel Refael, directorul Centrului 
Salti de Studii Ladino din cadrul Univer-
sităţii Bar-Ilan din Tel Aviv, a declarat că 
aproximativ 400.000 de israelieni au cu-
noştinţe minime legate de această limbă. 
Demersul cultural este apreciat în ambele 
ţări şi apare la scurt timp după ce guvernul 
de la Madrid a adoptat o lege care facilitea-
ză acordarea cetăţeniei spaniole descen-
denţilor din comunităţile sefarde expulzaţi 
în anul 1492, un act normativ similar fiind 
promulgat şi în ţara vecină, Portugalia. 

Premiile Nobel 
2017

Oamenii de ştiinţă americani Jeffrey 
C. Hall, Michael Rosbash şi Michael W. 
Young au câştigat Premiul Nobel pentru 
Medicină din 2017 pentru studiul lor 
privind mecanismele moleculare care 
controlează ritmul circadian, a informat 
Comitetul Nobel de la Stockholm. Cei 
trei cercetători au colaborat la studierea 
modului în care ceasurile interne ale 
organismelor se aliniază cu ciclurile 
naturale ale zilei şi nopţii. „Descoperi-
rea lor explică modul în care plantele, 
animalele şi oamenii îşi adaptează 
ritmul biologic astfel încât acesta să se 
sincronizeze cu rotaţia Pământului’’, se 
arată în comunicatul de presă publicat 
de Comitetul Nobel la scurt timp după 
anunţarea numelor câştigătorilor. 

Michael Rosbash
P o v e s t e a 

profesorului Mi-
chael Rosbash, 
de la Universi-
tatea Brandeis, 
este deosebit 
de interesantă. 
Tatăl său, care 
era cantor într-o  
s i n a g o g ă ,  a 
tre buit să fugă 
împreună cu în-
treaga familie din Germania nazistă în 
1938, cu şase ani înainte de naşterea 
viitorului laureat al Premiului Nobel. El 
s-a stabilit în Brookline, Massachusetts, 
nu departe de campusul Brandeis, acolo 
unde fiul său avea să îşi înceapă cariera 
academică, şi a slujit la Templul Ohabei 
Shalom, o sinagogă reformată locală.

Rainer Weiss şi Barry C. Barish
Premiul Nobel pentru Fizică a fost 

acordat oamenilor de ştiinţă Rainer 
Weiss, Barry C. Barish şi Kip S. Thor-
ne, conform Comitetului Nobel de la 
Stockholm. Cei trei au meritul detectării 
undelor gravita-
ţionale, un con-
cept lansat de 
Albert Einstein 
în 1916, în ce-
lebra sa Teorie 
a Relativităţi i 
Generale. 

R a i n e r  
Weiss, de la In-
stitutul de Teh-
nologie din Mas-
sachusetts, este 
fiul unui evreu 
din Germania, 
dar familia sa 
a părăsit ţara 
natală din cau-
za ascensiunii 
regimului nazist. 

Părinţii  lui 
Barry C. Barish 
erau imigranţi 
evrei din Polo-
nia, care s-au stabilit în Statele Unite. 

Richard H. Thaler
Premiul Nobel pentru Economie 

a revenit anul acesta lui Richard H. 
Thaler pentru 
„contribuţia sa 
la înţelegerea 
dimensiunii psi-
hologice a eco-
nomiei”. Profe-
sorul american, 
care în prezent 
predă la Uni-
versitatea din 
Rochester, s-a 
născut în 1945 
într-o familie de 
evrei din New Jersey.

Richard H. Thaler

Barry C. Barish

Rainer Weiss

Michael Rosbash
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L a u r i  p e n t r u  o a m e n i  c a r e  f a c  l u m e a  m a i  b u n ăCROnICA BBR
La Templul Coral din Capitală, B’nai 

B’rith România (BBR) a acordat distinc-
ţia „Membru de Onoare al B’nai B’rith 
România” unor personalităţi marcante 
israeliene şi româneşti: E.S. Tamar Sa-
mash, ambasador al Statului Israel în Ro-
mânia; acad. prof. univ. dr. Ionel Valentin 
Vlad, preşedintele Academiei Române; 
arh. Sergiu Nistor, consilier prezidenţial 
la Departamentul pentru Cultură, Culte 
şi Centenar; dr. Zvi Herman Bercovici, 
consul onorific al României în Israel. 
Manifestarea a reconfirmat trăinicia re-
laţiilor România-Israel, solidaritatea între 
Diaspora şi Israel, prestigiul de care BBR 
se bucură în societatea românească.

Evenimentul a avut loc între Roş Haşa-
na şi Iom Kipur. Semnificaţiile momentului 
au puse în valoare de secretarul general 
al F.C.E.R., Eduard Kupferberg. Cu ace-
laşi prilej, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, a conferit Medalia de Onoare 
„Prieten al Comunităţilor Evreieşti din Ro-
mânia” consulului onorific al României în 
Israel, dr. Zvi Herman Bercovici. Amploa-
rea festivităţii a fost dată de participare: 
alături de lideri ai F.C.E.R., C.E.B., JCC, 
ACPCCI, Fundaţiei „Lauder”, în public 
s-au aflat reprezentanţi de elită ai clasei 
politice româneşti, ai mediului de afaceri, 
academic, foşti ambasadori ai României 
în Israel, oaspeţi israelieni. A fost prezent 
prim-rabinul Rafael Shaffer.

Preşedintele BBR, ing. José Iaco-
bescu, a subliniat că după acordarea 
distincţiilor, secretarul general al F.C.E.R., 
Eduard Kupferberg, s-a referit la rolul şi 
însemnătatea sărbătorilor evreieşti de 
toamnă. Revenind la primul punct al ordinii 
de zi, vorbitorul a spus: „Vreau să subli-
niez că distincţiile Membru de Onoare al 
Forumului B’nai B’rith «Dr. Moses Rosen» 
România marchează sprijinul pe care l-am 
primit în derularea acţiunilor şi activităţilor 
noastre, în mod deosebit, a Proiectului 
European «Podurile Toleranţei», care a 
ajuns în România la a patra ediţie. Ele 
constituie, de asemenea, aprecierea pen-
tru contribuţia la lupta continuă împotriva 
discriminării, rasismului şi antisemitismu-
lui, pentru promovarea democraţiei prin 
înţelegere şi respect reciproc”.

E.S. Tamar Samash, ambasadorul 
Israelului în România: actualitatea 

nevoii de armonie
„Sunt membră a organizaţiei B’nai 

B’rith – Loja Feminină «Armonia» din 
Franţa”, a declarat Tamar Samash. „Cred 
în armonie cu atât mai mult cu cât, adesea, 
armonia a fost sfărâmată. Spiritul B’nai 
B’rith constă în a fi împreună, a învăţa co-

piii să acţioneze pentru o lume a toleranţei 
şi a înţelegerii. Mulţumesc Forumului BBR 
şi voi face tot ce-mi stă în putinţă pentru 
binele comunităţii, al poporului lui Israel. 
Şana Tova! şi G’mar Hatima Tova!”

Consilier prezidenţial,  
arh. Sergiu Nistor: cercurile bunei 

conlucrări interetnice 
„Singurul merit personal, atunci când 

m-am confruntat cu probleme legate de 
organizarea evenimentului «Podurile To-
leranţei», este acela de a fi căutat să le 
rezolv cât mai bine cu putinţă”, a subliniat 
Sergiu Nistor. „Meritul este al poporului 
român, care trăieşte în bună convieţuire 
cu comunitatea evreiască. Meritul revine 
spiritului de toleranţă, aprecierii pentru 
comunitatea evreiască, pentru toate mi-
norităţile naţionale din ţara noastră. Me-
ritul revine preşedintelui Klaus Iohannis, 
prin exercitarea funcţiei de preşedinte al 
tuturor românilor. Meritul este al oame-
nilor cu tact din conducerea Federaţiei, 
cu care am venit în contact. Cu zâmbetul 
lor, au făcut ca lucrurile pe care trebuia 
să le ducem împreună la bun sfârşit să 
nu fie grele. Eu vă mulţumesc foarte mult 
pentru această distincţie. E o mare onoare 
pentru mine”.

Consul onorific al României în Israel, 
dr. Zvi Herman Bercovici: 

„Fac tot posibilul să întăresc relaţiile 
între România şi Israel”

„Prima dată, am fost în acest splendid 
edificiu de cult mozaic în urmă cu 50 de 
ani. De Hanuca, şef-rabinul Rosen reunea 
la Bucureşti tineri evrei din ţară. Şi iată că, 
în acelaşi Templu, primesc acum onorante 
distincţii”, a mărturisit consulul onorific 
al României în Israel, dr. Zvi Herman 
Bercovici. „La renaşterea Statului Israel, 
bun, modern şi frumos, evreii din Aliaua 
română au avut şi au, în continuare, o 
masivă contribuţie. Israelul are strânse re-
laţii cu România. În ceea ce mă priveşte, 
fac tot posibilul să întăresc aceste relaţii. 
România are nevoie de Israel, Israelul are 
nevoie de România. Premierul Netanyahu 
îşi aminteşte cu plăcere de vizita în Româ-
nia, făcută acum 14 ani. Mulţumesc pre-
şedintelui BBR şi preşedintelui F.C.E.R. 
pentru aceste distincţii, foarte importante 
pentru mine, care mă obligă, o dată mai 
mult, să fac tot ce-mi stă în putinţă pentru 
această comunitate, pentru Israel, pentru 
România”. Cuvinte cu acoperire în fapte 
atestate de preşedintele BBR: „Dr. Zvi 

Herman Bercovici ne-a ajutat într-un mo-
ment dramatic, când s-a produs tragedia 
de la Clubul Colectiv. Alertat de Ruth Lavy, 
reprezentanta noastră în Israel, i-am tele-
fonat în aceeaşi noapte: «Copii ai noştri 
sunt arşi de vii!». «Pot să te ajut, imediat, 
cu un unguent special, folosit pentru mi-
litarii israelieni când e nevoie». A trimis  
150 000 de flacoane, a trimis bani”.

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer: 
„Organica legătură cu ţara natală” 
Indestructibila legătură cu ţara de 

baştină a consulului onorific al Româ-
niei în Israel, dr. Zvi Herman Bercovici, 
a fost nucleul alocuţiunii preşedintelui 
F.C.E.R. la decernarea Medaliei „Prieten 
al Comunităţilor Evreieşti din România”. 
„La începutul discursului de recepţie, 
am crezut că laureatul va vorbi despre 
valorile israeliene. Nu, el a vorbit despre 
relaţiile neîntrerupte dintre cele două 
state, de la proclamarea independenţei 
Israelului până în prezent. I-am urmărit in-
tervenţiile de câte ori a venit în România. 
Întotdeauna a amintit de locul de origine: 
Tg. Lăpuş. Această organică legătură cu 
ţara natală îl determină să caute cât mai 
multe căi de colaborare între România şi 
Israel. Au fost foarte mulţi consuli onorifici 
ai României în Israel, dar nu ca dr. Zvi 
Bercovici. Domnia sa s-a implicat şi în 
viaţa Centrului Universitar din Cluj, unde 
s-a format soţia sa, eminentul muzicolog 
Elisabeth Bercovici”. Textul plachetei care 
a însoţit Medalia a fost citit de secretarul 
general al Federaţiei, Eduard Kupferberg.

Preşedintele Academiei Române,  
Ionel Valentin Vlad: puncte comune 
între două edificii de spiritualitate 
„Templul Coral a fost construit în ace-

laşi an cu Academia Română”, a spus 
acad. Ionel Valentin Vlad, menţionând 
printre punctele comune ale celor două in-
stituţii promovarea europenităţii. Amintind 
faptul că regii României au fost prieteni ai 
Academiei Române, laureatul s-a referit 
la alocuţiunea rostită de Regele Carol I  
în 1879, când România căpăta statut 
de regat: „Fie ca renumele Academiei 
noastre să aibă un răsunet important în 
străinătate pentru a se încredinţa că statul 
român este neatârnat”. Şi reprezentanţi 
de seamă ai evreilor români au acţionat în 
acelaşi spirit. Domnia sa a arătat că, prin-
tre membrii de onoare ai Academiei Ro-
mâne, de-a lungul celor 150 de ani, s-au 
numărat nu puţini intelectuali evrei români 
şi intelectuali evrei originari din România. 
Au fost menţionaţi acad. Nicolae Cajal, 
fost vicepreşedinte al Academiei şi preşe-
dinte al F.C.E.R., Alexandru Şafran, Elie 
Wiesel. Vorbitorul a evidenţiat faptul că, 
prin Fundaţia „Menachem Elias”, au fost 
editate lucrări de referinţă despre istoria 
României, au fost organizate manifestări 
culturale de interes naţional şi internaţio-
nal, s-au amplificat relaţiile cu academii 
europene, au fost ocrotite valori inestima-
bile adăpostite de Biblioteca Academiei. 
Împlinirea celor 150 de ani de existenţă 
a Academiei a generat lucrarea „de inte-
res naţional” despre „strategia României 

pentru viitorii 20 de ani, coordonată de 
Academia Română, sub patronajul pre-
şedintelui României, Klaus Iohannis, cu 
sprijinul Băncii Naţionale a României”. 
Mulţumind pentru distincţie, a adresat o 
rugă către Divinitate: „Fie ca Dumnezeu 
să ne păstreze în lumea Lui, pentru a-L 
sluji în perfecţionarea Operei Sale!”. Feli-
citându-l, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, a evidenţiat încă o coordonată 
comună Academiei şi Templului Coral: 
„Regele Carol I a contribuit şi la susţinerea 
financiară a Templului Coral, cu o donaţie 
din fonduri proprii pentru repunerea în 
funcţiune a Templului deteriorat în urma 
unor vandalizări. Nu există Sidur fără o 
pagină dedicată monarhiei române pentru 
comportamentul faţă de evrei”.

Secretarul general al F.C.E.R.,  
Eduard Kupferberg: 

de la zbucium lăuntric la bucurie
O meditaţie asupra sărbătorilor de 

toamnă a fost oferită de secretarul ge-
neral al F.C.E.R., Eduard Kupferberg. „În 
traducere exactă, Roş Haşana înseamnă 
Capul Anului.Roş Haşana nu e Anul Nou 
în sensul în care e perceput 1 ianuarie. 
Anul Nou iudaic e ziua de 1 Nisan, când 
sărbătorim ieşirea din robia egipteană, 
actul de naştere al poporului evreu. 
Roş Haşana este sărbătoarea întregii 
umanităţi. Ne aducem aminte de zilele 
Creaţiei. În cea de-a şasea zi, Dumne-
zeu a creat omul.Timpul a fost creat de 
Dumnezeu pentru ca omul să-l măsoare.
Ne reapropiem de Dumnezeu pentru că şi 
Dumnezeu se apleacă asupra noastră în 
acel moment. De Roş Haşana stăm faţă 
în faţă cu Dumnezeu. Judecătorul lumii 
are trei Cărţi deschise în faţă: prima – a 
celor care au făcut bine pe parcursul anu-
lui; a doua – a celor care au făcut rău; a 
treia – a celor care au făcut şi bine şi rău. 
Ne înfăţişăm în faţa propriei conştiinţe, 
să vedem unde am greşit, faţă de noi 
şi de ceilalţi; le cerem iertare semenilor, 
fiindcă simpla căinţă nu e suficientă. Abia 
atunci îl putem ruga pe Dumnezeu să ne 
ierte. Iom Kipur este ziua în care ni se 
pecetluieşte sentinţa (…). De Iom Kipur, 
Moşe a coborât cu noile Table ale Legii, 
semn că Dumnezeu a iertat poporul. 
Moşe a suflat din Şofar să aducă aminte 
poporului de Dumnezeu. (…) Există o 
legătură între Iom Kipur şi Purim. De Iom 
Kipur ne înălţăm sufleteşte, ceea ce este 
o bucurie. De Purim ne bucurăm şi fizic. 
De Iom Kipur ne reunim să facem Teşu-
va, care înseamnă ispăşire, dorinţă de 
îndreptare a greşelilor, reîntoarcere spre 
noi înşine, amintire a celor dragi. Îl rugăm 
pe Dumnezeu să ne înscrie în Cartea 
Vieţii pentru a face lucruri cât mai bune în 
anul care vine. Până la Sucot avem răgaz 
să facem apel la Judecata Lui. De Sucot 
ne bucurăm: este sărbătoarea recoltei a 
doua, am primit Tora, am fost înscrişi în 
Cartea Vieţii”. 

Un cocteil în onoarea laureaţilor a fost 
oferit de conducerea BBR. Coordonatori 
– Victoria Demayo si şeful Serviciului 
Administrativ al F.C.E.R., Jean Bercu. 

IULIA DELEANU

Conferinţă internaţională  
evreiască la Debreţin

Pentru a 18-a oară, între 18-20 august 
a.c., Comunitatea Evreilor din Debreţin 
a organizat conferinţa internaţională 
care-i reuneşte pe evreii din Debreţin şi 
din alte oraşe din Ungaria cu comunităţile 
evreieşti de dincolo de graniţe. Tematica 
acestei sesiuni a fost „Coexistenţa reli-
gioasă şi socială în Bazinul Carpatic”. 

Au participat Papp Laszló, primarul 
oraşului Debreţin, reprezentanţi ai dife-
ritelor culte din oraş, dr. Robert Frölich, 
şef-rabinul cultului neolog, Heiszler An-
drás, preşedintele Mazsihisz (Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din Ungaria) şi 
Horovitz Tamás, preşedintele Comuni-
tăţii Evreilor din Debreţin. În cuvântul 
său, Papp Laszló a vorbit despre buna 
colaborare a tuturor cultelor la Debreţin 
şi a atras atenţia că tineretul trebuie să 
cunoască istoria, iar Holcaustul nu tre-
buie dat uitării. 

Heiszler András, preşedintele Mazsi-
hisz, a subliniat că pentru evrei starea 
minoritară este o situaţie firească. Noi 
suntem cei care înţelegem ce înseamnă 
pentru unguri să fie minoritari, a spus el 
şi a adăugat că cei din patria-mamă nu-i 
vor uita pe evreii care trăiesc dincolo de 

graniţe. Cea mai mare comunitate evre-
iască din Europa centrală şi de est, care 
numără 100.000 de persoane, trăieşte în 
Ungaria, ceea ce înseamnă o posibilitate, 
dar şi responsabilitate. 

Tamas Horovitz a vorbit despre o 
colaborare mai eficientă şi mai strânsă 
decât până acum între evreimea din 
Ungaria şi evreimea din Bazinul Carpatic.

 Au fost prezenţi la conferinţă şi repre-
zentanţi ai comunităţilor din Satu Mare, 
Sighet şi Braşov. În cuvântul său, av. 
Nicolae Decsei, preşedintele comunităţii 
din Satu Mare, a prezentat principalele 
valori evreieşti păstrate de comunitatea 
sătmăreană timp de 300 de ani. Tiberiu 
Roth (Braşov), preşedintele Asociaţiei 
Sioniste din România, a pus în dezbatere 
problema identităţii iudaice.

În cele trei zile ale conferinţei s-au 
dezbătut teme ca menţinerea evreimii în 
diaspora, evreimea şi genetica, precum 
şi aspecte ale vieţii religioase, culturale 
şi probleme minoritare. Peste 100 de 
persoane, reprezentând comunităţi din 
vecinătatea Ungariei, au participat la 
conferinţă.

E.G.

Zvi Herman Bercovici, E.S. Tamar Samash şi consilie-
rul prezidenţial Sergiu Nistor (de la stg. la dr.)
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„Evreii au făcut viaţa noastră  
mai frumoasă şi mai bună”

Scopul realizării acestui documentar a fost foarte clar 
trasat de prof. Camelia Pop care, în cele câteva rânduri 
de introducere, a scris, printre altele: „Ori de câte ori 
citim despre Holocaust, indiferent unde s-a practicat, 
trăim un sentiment de neputinţă, de neînţelegere şi 
revoltă. Cu cât interiorizăm  mai mult suferinţa evreilor 
persecutaţi, ne dorim să spunem mai departe toate 
poveştile pe care le descoperim...Toţi oamenii pierduţi 
în lagărele exterminării au devenit mesagerii suferinţei 
către Dumnezeu, adică îngeri, pentru că în limba greacă 
angelos înseamnă mesager. Tăcerile lor vorbesc în cer 
şi pe pământ, revarsă iubire şi noi forţe de viaţă. Îmbo-
găţind societăţile în care au trăit, evreii au dat lumii mari 
personalităţi, ale căror nume s-au înscris în rândul celor 
care au făcut viaţa noastră mai frumoasă şi mai bună”.

În preajma zilei de 9 octombrie, Ziua de Comemo-
rare a Holocaustului din România, am vrut să ştiu mai 
multe despre această iniţiativă deosebită  şi am stat de 
vorbă cu Camelia Pop, ca să aflu resorturile care au 
determi nat-o să introducă această tematică în programul 
Clubului de istorie, precum şi reacţia elevilor.

Clubul de istorie doreşte  
să păstreze istoria şcolii

Clubul de Istorie „Principesa Ileana”, mi-a relatat 
interlocutoarea mea, s-a născut din dorinţa de a conser-
va istoria şcolii şi de a păstra vie amintirea Principesei 
Ileana (una dintre fiicele Regelui Ferdinand), care ne-a 

patronat şcoala în perioada interbelică.  Demersul nostru 
s-a bucurat de aprecierea Casei Regale a României. 
ASR Principele Radu ne-a scris un Cuvânt introductiv 
la Anuarul şcolii şi la Revista „România Regală”. De 
asemenea, în urma corespondenţei cu ASR Principele 
Radu, am primit din partea MS Regelui Mihai invitaţia 
de a participa la un Garden Party cu ocazia Zilei de 10 
Mai. La spectacolul de operă oferit MS Regelui Mihai cu 
ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani, am avut onoarea 
să-l cunosc pe dr. Aurel  Vainer, preşedintele F.C.E.R., pe 
care mi l-a prezentat prof. Victor Aileni.

Preocupare personală  
faţă de tema Holocaustului

„În ceea ce mă priveşte, a existat o preocupare per-
sonală în legătură cu istoria  suferinţei secolului XX şi în 
mod deosebit cu tema Holocaustului. În cadrul Clubului 
am adus în atenţie subiectul, iar elevii mei  au fost impre-
sionaţi şi s-au arătat interesaţi de un studiu aprofundat. 
În activitatea noastră de cercetare ne-am bucurat de 
sprijinul preşedintelui C.E.B., ing Paul Schwartz, care 
ne-a pus la dispoziţie mai multe cărţi de istorie şi litera-
tură, de care elevii mei s-au bucurat din plin”.

Prof. Camelia Pop a relatat şi despre întâlnirea la un 
simpozion din 2011 pe tema Holocaustului, desfăşurat la 
Şimleu Silvaniei, cu doamnele Hedy Fried şi Elly Berko-
vits Gross, supravieţuitoare ale lagărului de la Auschwitz. 
În septembrie 2016, ne-a spus ea, a participat la acor-
darea medaliei „Iuliu Haţieganu” de către Universitatea 
de Medicină şi Farmacie din Cluj doctorului Herman Ţvi 
Berkovits (medicul personal al premierului Benjamin Ne-
tanyahu)  pentru promovarea şcolii medicale româneşti 

şi a relaţiilor dintre România 
şi Israel. „Cu această ocazie 
i-am oferit revista noastră, pe 
care a apreciat-o foarte mult. 
Totodată, am discutat despre 
oportunitatea relaţionării Lice-
ului Teoretic «Mihai Eminescu» 
cu un liceu similar din Israel”.

Pentru elevi, tema Holoca-
ustului nu era o necunoscută. 
Înainte de a aborda proble-
matica Holocaustului, elevii 
ştiau câte ceva de la orele de 
istorie sau din filmele pe care 
le-au văzut. În cadrul Clubului 
am dorit să ne apropiem de suferinţa din lagărele de 
exterminare şi chiar să facem exerciţiul imaginar de a 
trăi o experienţă similară, identificându-ne cu viaţa unei 
fetiţe pe nume Hana, care a fost deportată împreună cu 
familia ei în Transnistria. 

În privinţa bibliografiei, pe lângă cărţile puse la 
dispoziţie de preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz, 
am folosit cărţi de istorie, albume, reviste:  Memorialul 
Martirilor evrei din România, Copii evrei în Transnistria, 
Copilărie la Poalele Măgurii, Elka şi povestea ei într-o 
lume schimbătoare, Hedi Fried – Frânturi dintr-o viaţă, 
drumul la şi de la Auschwitz etc.

M-aţi întrebat dacă elevii cunosc aspectele legate de 
deportarea evreilor de la Cluj şi din Transilvania de Nord 
la Auschwitz. Subiectul  legat de deportarea evreilor din 
Cluj şi din Transilvania de Nord este o temă în lucru, am 
adunat câteva mărturii şi căutăm altele noi, însoţite de 
documentare şi cărţi în vederea redactării unei noi revis-
te. Desigur, cunoaştem monumentul  de la Cluj dedicat 
deportaţilor la Auschwitz şi intenţionăm să facem în faţa 
lui o lecţie de istorie, pregătită  de elevii din Clubul de 
istorie „Principesa Ileana”.

Cu ocazia comemorării Zilei Holocaustului din Româ-
nia (9 octombrie), care se marchează la multe şcoli din 
Cluj,  se vizionează filme documentare urmate de dez-
bateri. Elevii din Clubul de istorie au prezentat celorlalţi 
elevi de liceu revista „Holocaustul altfel decât în cifre”. 
Interiorizarea suferinţei prin imaginarea unei poveşti 
personale a captivat interesul elevilor, care s-au dovedit 
creativi şi totodată receptivi  la dramele suferite de evrei,  
în special de copii.

A consemnat EVA GALAMBOS

H o l o c a u s t u l  a l t f e l  d e c â t  î n  c i f r e
O iniţiativă a Clubului de istorie al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca

Dialog de suflet  
la Arad

Rezidenţii Căminului de Persoane Vârstnice din 
cadrul Comunităţii Evreilor din Arad au avut o mare 
surpriză la 12 septembrie. În însorita cameră de zi 
a acestui centru familial a pătruns, cu zâmbete largi 
şi calde, o delegaţie formată din Anette Vainer, vi-
cepreşedinte B’nai Brith, prim-rabin Rafael Shaffer, 
Israel Sharli Sabag, director JDC pentru România 
şi fosta Iugoslavie, Ery Pervulescu, coordonator 
programe naţionale JCC.

Primul lucru remarcat a fost zâmbetul de pe 
buzele angajaţilor, atmosfera pe care aceştia 
o creează pentru rezidenţii căminului fiind una 
caldă, de confort, exact cum trebuie să fie într-o 
casă evreaiscă. Dialogul s-a înfiripat cu uşurinţă, 
doamnele şi domnii care au participat au motivat 
starea de spirit pozitivă care îi animă prin faptul că 
se simt, realmente, „ca acasă”. Personalul încearcă 
să le ofere o atmosferă plăcută şi mici bucurii, care 
să le lumineze zilele petrecute în această institu-
ţie. Anette Vainer remarca, pe bună dreptate, că 
această vibraţie pozitivă este dată de felul în care 
personalul se raportează la cei care locuiesc acolo.

Vizita a fost extrem de bine primită, rezidenţii bu-
curându-se enorm să stea de vorbă şi să-şi spună 
poveştile de viaţă. De exemplu, Iuliana Weiss a fost 
emoţionată până la lacrimi când a aflat că prim-rabinul 
Rafael Shaffer, arădean prin naştere, îi calcă pragul  
camerei.

„Kol HaKavod!” au afirmat la final cu toţii, bucu-
rându-se că au avut şansa să cunoască din interior 
un spaţiu atât de plăcut, pe rezidenţi şi personalul 
de excepţie.    LUCIANA FRIEDMANN

Mi-a parvenit de curând o publicaţie, editată de Clubul de istorie al liceului „Mihai Eminescu” din Cluj, sub 
coordonarea profesoarei de istorie Camelia Pop. Revista se intitulează „Holocaustul altfel decât în cifre” şi este 
de fapt o excepţională documentare despre Holocaust, redactată de Camelia Pop şi de elevii membri ai Clubului 
de istorie. Documentarea are o parte de istorie generală a Holocaustului, naşterea şi fundamentarea ideologiei 
naziste, politica antisemită a guvernului hitlerist german, care a culminat cu „soluţia finală” aplicată evreilor, de-
portarea şi exterminarea evreilor din diferite ţări, precum şi o serie de date privind cele mai importante momente 
ale istoriei evreilor. Partea a doua prezintă situaţia evreilor din România în diferitele etape ale istoriei lor, politica 
antievreiască, istoria Holocaustului din România, cu accent pe deportările în Transnistria, această parte fiind 
realizată în exclusivitate de elevi. La sfârşit, elevii au scris poveşti de viaţă ale copiilor, victime ale deportărilor.

Scriitorul Andrei Oişteanu, invitat la FILIT 2017 Iaşi  
În perioada 4-8 octombrie a.c. s-a desfăşurat la Iaşi 

prestigiosul Festival Internaţional de Literatură şi Tradu-
cere, considerat deja cel mai important eveniment cultural 
de gen din această parte a Europei. Ajuns anul acesta la 
cea de-a V-a ediţie, festivalul a avut peste 169 de invitaţi 
care au luat parte la circa 100 de activităţi diferite, care 
printr-o efervescenţă culturală de excepţie au atras mii şi 
mii de participanţi, tineri şi vârstnici din ţară, din Iaşi şi din 
străinătate. Manifestarea a avut loc în Casa FILIT, în Casa 
Poeziei, în muzeele şi casele memoriale ale bătrânului 
şi mereu tânărului Iaşi, oraş-emblemă pentru cultura şi 
spiritualitatea românească.

Totodată el este şi o emblemă pentru cultura şi spiri-
tualitatea evreiască. Sinagoga Mare, inaugurată în anul 
1671, este cea mai veche sinagogă de pe cuprinsul 
României; aici, în anul 1855, a apărut primul ziar în lim-
ba idiş din lume,”Korot Haotim” şi tot aici, în anul 1876, 
Avram Goldfaden a pus bazele primului teatru profesionist 
evreiesc din lume.

Invitat la FILIT, vineri 6 octombrie, scriitorul Andrei 
Oişteanu, cercetător la Institutul de Istorie a Religiilor 
(Academia Română), conferenţiar la Facultatea de Litere 
(Universitatea din Bucureşti) şi preşedinte al Asociaţiei 
Române de Istorie a Religiilor, a vorbit despre „Sexuali-
tate şi Societate”, făcând frecvente referiri la volumul cu 
acelaşi titlu publicat în seria de autor la Editura Polirom 
în anul 2016. Moderator al evenimentului a fost prof. univ. 
dr. Nicu Gavriluţă de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.

Cartea „Sexualitate şi societate: istorie, religie şi 
literatură” este o abordare comparativă a unui domeniu 
delicat, în care, apelând la numeroase aspecte inedite 
din istoria şi cultura României şi a lumii, autorul eviden-
ţiază persistenţa în mentalitatea colectivă a unor modele 
mentale şi comportamentale”, scrie Patricia Marinescu, 
într-o relatare pe News.ro.

Despre acest volum, care poate fi definit ca o privire 
culturală asupra sexualităţii, Andrei Oişteanu afirmă: 
„Este o carte care se ocupă, ca şi celelalte de un subiect 
tabu, dar m-am ferit să îl trivializez ca şi la «Narcotice în 
cultura română». Am avut aceeaşi pudibonderie nu doar 
la nivelul ţăranului şi al omului de rând, care înjură peste 
tot, dar când e să vorbească despre asta are un nod în 
gât. Dar şi oamenii de ştiinţă, lingviştii, etnologii s-au ferit 
să vorbească pe această temă”.

Sâmbătă, 7 octombrie, Muzeul „Vasile Pogor” a găz-
duit conferinţa profesorului Andrei Oişteanu, cu tema: 
„Evreii din România în context est-central-european. 
Asemănări şi deosebiri”. Istoricul Adrian Cioflâncă a avut 
plăcuta sarcină de a-l prezenta pe conferenţiar.

Făcând o retrospectivă a istoriei evreilor din România 
şi comparând comunitatea evreilor din România cu cele 
din centrul şi estul Europei, vorbitorul a subliniat că eve-
nimentul fundamental care a produs diferenţieri esenţiale 
între acestea a fost atitudinea politică, răspunsul negativ 
la dorinţa evreilor români de a se emancipa politic şi 
social, de a primi cetăţenia română. S-a făcut trimitere 
la anul 1866, când partidele politice, împotriva voinţei 
regelui Carol I, au refuzat să acorde drept de încetăţenire 
evreilor. Articolul 7 al Constituţiei – modificat astfel „Numai 
străinii de rit creştin pot dobândi cetăţenia română” – a 
făcut ca România să rateze un moment de sincronizare 
cu Europa centrală. Partidul liberal a refuzat încetăţenirea 
evreilor deoarece „mica şi marea burghezie românească 
dorea să prospere şi mica şi marea burghezie evreiască 
erau competitori care trebuiau ţinuţi deoparte”. Abia prin 
Constituţia din 1923 evreii români au primit, ultimii din 
Europa, acest drept. 

Apreciind expoziţia „Muzeul de Istorie a Evreilor din 
Iaşi” vernisată şi prezentată de istoricii Adrian Cioflâncă 
şi Florin Cântic, ca fiind deosebit de amplă şi de intere-
santă, conferenţiarul a făcut ample referiri la prezenţa şi 
implicarea activă a intelectualilor evrei în cultura româ-
nă, în două direcţii fundamentale: în lingvistică şi istorie 
literară şi în avangarda şi modernismul din arta plastică.

MARTHA EŞANU

Anette Vainer şi Israel Sabag (centru) în vizită la Arad
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Recent încheiatul Festival Internaţio-
nal „George Enescu”, la care au participat, 
ca de fiecare dată, şi muzicieni evrei din 
Israel şi din multe alte ţări, mi-a sugerat 
sau a retrezit dorinţa de a scrie un ciclu 
de articole despre rolul şi evoluţia muzicii, 
ca şi a poeziei, în istoria milenară a po-
porului lui Israel, fără o cronologie strictă 
şi fără pretenţia ridicolă de a epuiza un 
vast domeniu de cercetare specializată. 
Dacă muzica are cea mai mare vechime, 
poezia populară, religioasă şi cultă este 
mult mai tânără, iar poporul evreu modern 
este şi mai tânăr. Desigur, dacă deschizi 
subiectul enunţat în titlu, aproape oricine 
va vorbi despre Psalmii lui David şi Cân-
tarea Cântărilor a lui Solomon. Dar evreii, 
în drumul lor din cetatea Ur, prin Mesopo-
tamia, au ajuns în Canaan, apoi în Egipt, 
au revenit în Canaan, au format regate, au 
dominat, au fost dominaţi, exilaţi  de două 

ori, risipindu-se în întreaga lume civilizată. 
Nu se cunosc popoare care să fi avut 
atâtea contacte, să fi preluat atâtea influ-
enţe culturale fără a-şi pierde identitatea 
religioasă şi culturală, deşi limbile vorbite 
s-au diferenţiat pe zone – ebraica veche, 
aramaica, apoi idişul (din dialect central 
şi est-european, cu adaosuri ebraice), 
ladino în Peninsula Iberică), limba actuală 
în Israel fiind ivrit (ebraica modernizată de 
Ben Iehuda). 

Muzica şi poezia au suferit aceleaşi 
metamorfoze, fiecare în zona unde a evo-
luat. Puţini ştiu, de exemplu, că „Sanie cu 
zurgălăi”, cântec popular românesc, are 
la bază un vechi motiv evreiesc, iar imnul 
Statului Israel este scris pe un motiv folclo-
ric românesc. Muzica şi poezia sunt artele 
cele mai apropiate, dar poezia are avanta-
jul perenităţii. Noi nu putem şti ce muzică 
se cânta în vechime, putem deduce doar 

după construcţia instrumentelor. Abia în 
ultimele patru secole notele muzicale au 
alcătuit „alfabetul”, aşa că noi putem citi 
poezia scrisă în ultimele patru milenii. 

Biblia este un tezaur de poezie şi epos. 
Cu ea vom începe expunerea propusă. 
Utilizăm traducerea în română din ediţia 
cea mai recentă. Începând cu primele rân-
duri, simţim din primele pagini amploarea 
acestei minunate alcătuiri, fiorul liric. GE-
NEZA – Pământul era pustiu şi gol, peste 
faţa adâncului de ape era întuneric…
Urmează creaţia lumii vii, alcătuirea lui 
Adam şi a Evei, fratricidul făptuit de Cain 
asupra lui Abel. S-au scris nenumărate 
poeme culte pe această temă tragică, mu-
zică de balet, de operă şi simfonică. Vom 
reveni cu exemple. Ne vom opri la muzica 
sinagogală, la muzicieni evrei celebri, la 
instrumente muzicale vechi şi noi, notaţii 
muzicale premoderne etc. Aceasta este 
doar o introducere.

BORIS MARIAN

M u z i c a  ş i  p o e z i a  e v r e i l o r  (Ep. 1)

Prim-rabinul Rafael Shaffer şi viaţa religioasă la Templul Coral
La Templul Coral din Capitală s-au desfăşurat, în 

zilele de 18, 27 septembrie şi 2 octombrie, trei prelegeri 
susţinute de prim-rabinul Rafael Shaffer, menite să intro-
ducă enoriaşii în atmosfera sărbătorilor de Roş Haşana, 
Iom Kipur şi Sucot.

Prima dintre ele a avut ca obiect rolul şofarului în viaţa 
evreiască: renumit ca obiect de cult, pe vremuri şofarul 
era un instrument de uz comun, cu multiple valenţe: 
de sirenă (anunţa apropierea vrăjmaşilor); trâmbiţă (de 
încoronare, nu de răzmeriţă) la evenimentele solemne; 
bucium (mijloc de comunicare de pe un munte pe altul), 
goarnă pentru ordinele adresate soldaţilor; semn al vic-
toriilor militare repurtate (în locul salvelor de bucurie de 
mai târziu), dar şi al eliberării sclavilor. Unde îl întâlnim 
în Tora? Prima menţiune a şofarului se face printr-o 
metonimie, prin înlocuirea părţii cu întregul: berbecul 
care a fugit către patriarhul Avraham, pentru a fi jertfit 
în locul lui Iţhac. Din coarnele acestui berbec s-au făcut 
două şofaruri: din cornul stâng, mai mic, a suflat însuşi 
Dumnezeu, la revelaţia sinaitică; din cornul drept, mai 
mare, se va sufla atunci când va veni Mesia. Şofarul are 
două motive muzicale de bază: tekiá („suflare”) – un su-
net lung, neîntrerupt, liniştitor, care în timpul peregrinării 
prin deşert era semnalul de adunare, iar astăzi ne cere 
să ne unim sufletele; şi truá (compus din şvarim şi truá), 
un sunet întrerupt, ca un geamăt – în deşert era semnalul 
plecării, iar pentru noi este un imbold la refuzul comodi-
tăţii şi parcurgerea drumului spre sine. Sunetul lung şi 
liniştitor este reluat, pentru a semnala oprirea (limitarea 
timpului de introspecţie), cele învăţate fiind menite să 
ne creeze o nouă rutină de gândire, dar beneficiind de 
o cunoaştere superioară. Dacă ziua de Iom Kipur este 
de asumare a răspunderii pentru Împărăţia divină, ziua 
de Roş Haşana ne îndreaptă spre trezirea conştiinţei 
şi împlinirea faptelor bune. Pentru cel care va reuşi să 
trăiască timp de o zi la nivelul conştiinţei sale, va fi un 
semn că întregul an ar putea să fie un om mai bun (de 
pildă, dacă nu se va mânia în această zi, atunci va fi o 
şansă de a nu reacţiona nestăpânit în restul anului). Ca 
simbol al neprihănirii cu care dorim să acţionăm în noul 
an, obiceiul mozaic este ca veşmintele purtate de Roş 
Haşana să fie albe.

A doua prelegere s-a concentrat asupra modului de a 
ne raporta la cea mai sfântă zi din an – ziua de Iom Kipur, 
numită şi „ziua ispăşirii” – temută de oameni, deşi nu este 
numai ziua în care se pecetluieşte verdictul fiecăruia, ci 
şi ziua care favorizează iertarea: celui care se căieşte, 
rugăciunea îi este mai bine primită în cer decât în orice 
altă zi din an; pe pământ, omul simte că astăzi îi este cel 
mai uşor să se căiască. Despre Kol Nidrei, conferenţiarul 
a arătat că este numai parţial o rugăciune: are rostul 
de a-l smeri pe om, de a-l salva de cerbicia respectării 
cuvântului dat. În Talmud se arată că, dacă omul face o 
făgăduinţă (de exemplu, îşi ia angajamentul că va deveni 
vegetarian), tribunalul rabinic îl poate dezlega de ea, 
dacă simte că nu o poate respecta. La această rugăciune 
s-au alăturat maranii, care se adunau de trei ori pe an 
(de Roş Haşana, Iom Kipur şi Pesah); astfel, făgăduinţa 
pe care o făcuseră – de a-şi renega credinţa – era anu-
lată. De remarcat este că numai făgăduinţele făcute lui 
Dumnezeu puteau fi anulate, nu şi cele făcute oamenilor. 
Kol Nidrei este menit să ne deschidă inima către căinţă 
(ebr. tchuvah, „întoarcere”), care prezintă trei aspecte: 
recunoaşterea păcatului, regretarea lui şi asumarea de 
a nu-l repeta. Că avem puterea de a justifica în propriii 
ochi tot ce facem, cel mai grăitor exemplu îl dau fraţii lui 
Iosif (care, deşi îşi vânduseră fratele, abia după 22 de ani 
îşi fac un examen de conştiinţă, nici atunci dus până la 
capăt). De aceea, căinţa nu este doar un act de credinţă 
sau de umilinţă, ci un efort de gândire, întrucât ne putem 
reproşa doar faptele mici, fără a le distinge pe cele grave. 
Pentru a ne ajuta pe această cale, Înţelepţii Israelului 
au alcătuit textul de mărturisire a păcatelor. Chiar dacă 
nu găsim în acea listă de păcate fapta săvârşită, cartea 
ne ajută să căutăm în forul nostru interior ceea ce am 
refuzat să vedem. Ziua de Iom Kipur nu este una tristă, 
ci ne dă prilejul de a reface drumul spre noi înşine, de 
a ne întoarce la natura noastră, considerată în iudaism 
fundamental bună.

A treia prelegere a fost dedicată sărbătorii de Sucot 
(Zman Simhatenu, „timpul bucuriei noastre”), care expri-
mă bucuria împlinirii unui ciclu: ploile au făcut pământul 
fertil, roadele au crescut, au fost culese, au fost lăsate 
pe câmp să se usuce şi, înainte de venirea ploilor, au 

fost adunate de oameni în hambare. Truda anului s-a 
încheiat, dar chiar şi în ziua de Sucot grija viitorului 
îşi face loc în sufletul omului. Se va mai bucura el de 
sănătate şi bunăstare? „N-a fost ceva care l-a hrănit 
mai mult decât eşecul şi nici ceva care să îl fi distrus 
mai tare decât reuşita”. De aceea, timp de şapte zile 
omul iese din casă, pentru a mânca şi a dormi în suca. 
Este un gest care îl smereşte, dar nu îi interzice să se 
bucure de roadele muncii sale. Din cele patru plante 
specifice – etrog (chitră), lulav (palmier), hadas (mirt) 
şi arava (salcie plângătoare) se face un mănunchi şi 
se aduce mulţumire pentru roadele anului trecut. Cu 
gândul la ploaia de care va fi nevoie pentru ca pămân-
tul să rodească şi anul următor, de Sucot apa este mai 
preţuită decât vinul. Rugăciunea pentru ploaie începe 
la două săptămâni după sărbătoarea de Sucot, pentru 
a le lăsa timp pelerinilor să ajungă acasă. Mănunchiul 
cu patru plante este o rugăciune tăcută: toate, dar mai 
ales salcia, au nevoie de apă. Când le ridicăm, este ca 
şi cum am spune: „Cât de frumoase şi bine mirositoare 
sunt creaţiile Tale! Dă-le apă ca să nu piară, pentru ca 
Tu să fii slăvit, şi atunci vom avea şi noi belşug!”, căci 
„în legăturile apropiate, gesturile iau de multe ori locul 
cuvintelor”.

CLAUDIA BOSOI

În ungaria 
există mai multe 

organizaţii de cult 
evreieşti

În cadrul unui interviu acordat revistei 
noastre, dr. Robert Frölich, şef-rabinul ne-
olog al Ungariei, a subliniat că în Ungaria 
există mai multe organizaţii de cult evre-
ieşti. Mazsihisz (Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din Ungaria) îi cuprinde pe evreii 
neologi, care reprezintă 95 la sută din 
evreimea din Ungaria, dar şi Comunitatea 
Autonomă Ortodoxă, care colaborează 
strâns cu cea neologă. Curentul neolog, 
a explicat şef-rabinul, este, ca principii 
şi doctrine, similar cu cel ortodox, diferă 
doar unele aspecte de rit. „În anumite 
domenii suntem mai moderni, de pildă, 
în folosirea orgii. Mai există şi alte două 
culte reform: Şim Şalom şi Comunitatea 
Evreiască Reform Maghiară. Suntem în 
relaţii bune cu ele, dar nu  avem legături 
în domeniul practicării cultului. În Ungaria 
este prezent şi Habadul.“ (În nomencla-
torul oficial al cultelor din Ungaria mai 
figurează Comunitatea Unitară Israelită 
din Ungaria, de tipul Statusquo Ante, 
respectiv nici neolog nici ortodox, n.r.)

Evreii din Ungaria nu s-au declarat 
minoritate, a arătat dr. Frölich, deoarece 
există o tradiţie care îşi are originea în 
trecutul istoric, încă în 1848, de a se 
considera unguri de rit mozaic. Recunosc 
că această relaţie identitară puternică a 
evreilor unguri nu prea se mai întâlneşte 
în lume, a declarat şef-rabinul Ungariei. 
Calitatea lor de maghiari este prioritară 
faţă de evreitatea lor, în pofida a ceea ce 
li s-a întâmplat în perioada Holocaustului. 
Peste tot în lume evreii seculari unguri 
au această concepţie, se simt ataşaţi de 
limba, de cultura maghiară. Poate  aceas-
tă stare de spirit a evreilor a fost cel mai 
bine definită de istoricul literar şi scriitorul 
Szerb Antal – evreu convertit, dar care a 
fost omorât de nyilaşişti într-un marş for-
ţat spre Germania – care s-a autodefinit 
ca evreu de limbă maghiară. (E.G.)

Experienţă muzical-didactică israeliană, imposibil de uitat
Prim-trompetistul Operei Naţionale din 

Timişoara, Sergiu Cârstea, are la activ 
o carte de vizită artistic-interpretativă şi 
didactică impresionantă. Cu un masterat 
în Franţa, fiind parte a unui cvintet dar şi 
singurul solist trompetist din România, 
Sergiu Cârstea a dobândit, de-a lungul 
timpului, o importantă recunoaştere inter-
naţională. Prin programul Erasmus, dar şi 
prin activitatea concertistică, a evoluat în 
numeroase ţări, din Italia în Croaţia, din 
Franţa în Israel. „În anul 2013, prin inter-
mediul unui foarte bun prieten, Tamir Akta, 
am avut şansa să fiu parte a unui proiect 
foarte interesant al Classical Accademy, 
la Raanana Music Center, din Israel, 
organizat de acesta şi de soţia sa, Limor 
Akta. Ea este directorul acestui centru 
de excelenţă care îşi propune să pregă-
tească tineri muzicieni, dându-le şansa 
unor cursuri de excepţie. Ei m-au invitat 
să susţin un master class audio-video, 
care a fost transmis în întreaga lume. La 
acel moment am pregătit doi băieţi, care 
erau în armată, unul dintre ei, Arik Amitai, 
având şi origini din România”.

Cu Tamir Akta, Sergiu Cârstea a ţinut 
legătura de-a lungul timpului, fiind încân-

tat de trompeta concepută şi introdusă în 
fabricaţie de prietenul său, sub numele 
“Galileo Dolce”, de o calitate excepţiona-
lă. Deja numeroşi muzicieni români “au 
adoptat” acest instrument. “În acest an am 
avut posibilitatea să pregătesc, în compa-
nia unor somităţi muzicale din întreaga 
lume, Orchestra Naţională Filarmonică de 
Tineret a Israelului. A urmat un spectacol 
în care 400 de tineri au evoluat împreună”, 
mi-a mărturisit maestrul.

Acesta a fost vrăjit de Ierusalim, cu 
întreaga sa atmosferă unică în lume, dar 
a rămas foarte plăcut impresionat şi de 
tinerii pe care i-a pregătit. „Atât de serioşi 
şi dedicaţi, încât pot fi un model şi pentru 
cei din România. Experienţa pe care am 

avut-o acolo poate fi aplicată, cu siguran-
ţă, în activitatea didactică de acasă pentru 
ridicarea nivelului educaţional”, susţine el.

Cum aţi rezuma în trei noţiuni impresia 
pe care v-a lăsat-o societatea israeliană? 
- l-am întrebat pe maestrul Sergiu Câr-
stea. Fără să ezite, dintr-o suflare, mi-a 
răspuns: „Mentalitate progresivă, cultură 
la nivel înalt şi demnitatea dragostei de 
ţară”. Aceasta este percepţia unui artist 
cu o experienţă aparte, născut în Moldova 
(sovietică, la acea vreme), aşezat în ora-
şul care se proclamă şi azi unul dintre cele 
mai cosmopolite din România, Timişoara.

„Mă leagă o prietenie foarte strânsă 
de artiştii de acolo, ca şi faţă de alţi artişti 
din lume. Eu cred că muzica funcţionează 
în baza altor legi decât cele obişnuite. 
Avem un limbaj comun, indiferent de 
culoare, religie etc. Muzica nu are cum 
să aibă accente de ură; adevăraţii artişti, 
nu simplii executanţi, sunt fraţi şi se 
recunosc oriunde s-ar afla”, mai afirma 
Sergiu Cârstea la revenirea din Israel, în 
urma uneia dintre cele mai interesante 
experienţe profesionale şi umane pe care 
le-a avut până acum.

LUCIANA FRIEDMANN
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Centrul Comunitar Evreiesc pe harta 
culturală a Bucureştiului

JCC Bucureşti a participat şi anul 
acesta la programul Noaptea Albă a Ga-
leriilor. Din oferta evreiască a Nopţii Albe 
a Galeriilor au făcut parte: 

#„Un Album de Amintiri” – un fragment 
din viaţa unei fetiţe evreice, a familiei ei 
şi a colegelor de clasă, în Oradea anului 
1944. Hedy a fost deportată din Oradea 
la Auschwitz în timpul Holocaustului din 
Transilvania de Nord şi a supravieţuit. 
Expoziţia a fost realizată de Asociaţia  
Tikvah cu sprijinul financiar al Inter-
national Holocaust Remembrance  

Alliance şi al Ambasadei Canadei în 
România. 

#„Imagini şi Povestiri din Bucureştiul 
Sefard” – cu dr. Anca Tudorancea şi  
dr. Felicia Waldman.

#„Eşet Chayil – O Femeie de Valoa-
re” – binecunoscute pictoriţe românce 
de origine evreiască, printre care Medi 
Dinu, Margareta Sterian şi altele. Curator: 
Carmen Ioviţu.

Din viitorul apropiat
# Recital extraordinar al sopranei Sha-

ron Azrieli (Canada), la Templul Coral – 30 
octombrie, de la ora 18:00. Abordând un 
repertoriu ladino, cantorial, israelian şi 
idiş, recitalul binecunoscutei soprane va 
garanta un început de excepţie al noii 
săptămâni.

Accesul la spectacol se va face pe 
bază de invitaţie ce se distribuie în mod 

gratuit, de la sediul JCC 
Bucureşti ori la sediul 
Comunităţii din Bucu-
reşti.

# Eşet Chayil – Edi-
ţia a 5-a a seminarului 
exclusiv pentru doam-
ne şi domnişoare „Eşet 
Chayil” se va desfăşura 
în Bucureşti, în perioada 
2-5 noiembrie, 2017. 
Un seminar în care vei 
întâlni femei curajoase 
şi de succes, cu poveşti 
de neuitat, cu ieşiri în zo-
nele importante ale Bucureştiului cultural, 
unde tu vei fi vedeta propriei tale poveşti.

Fii şi tu parte a acestei poveşti! Te 
poţi înscrie online pe www.jcc.ro sau cere 
detalii în comunitatea ta.

# Keşet XI – duminică, 12 noiembrie, 
ora 10:00.

Editia a XI-a de Keşet, ce se desfăşoa-
ră atât în Bucureşti, cât şi la nivel naţional, 
are ca temă „Eu şi comunitatea”. 

Evenimentul are loc cu ocazia Zilei 
Mondiale a Studiului Iudaic, accesul fiind 
gratuit. Ca de obicei, în încheiere, va fi 
organizat un bufet.

ADRIAN GUERON

Pagină coordonată de 
GEORGE GÎLEA

JCC  
BuCureşti

rOMÂNiA

Concert inaugural, discret luminat
Deschiderea anului la JCC Timişoara a 

avut loc la lumina a numeroase lumânări. 
Această dată, 17 septembrie, a coincis cu 
furtuna distrugătoare din zona Banatului. 
Apreciabil şi impresionant a fost faptul că 
peste 80 de persoane au venit, chiar şi în 

aceste condiţii, la eveniment. Chiar şi în 
penumbră, concertul susţinut de Esther 
Csatari-Malek din Oradea, excepţionala 
solistă a formaţiei Klezmer, şi pianistul 
timişorean, foarte talentat la rândul său, 
Traian Moldovan au atras lungi aplauze. 
Organizatorii programelor JCC şi-au 
prezentat, pe rând, oferta pentru anul ce 
urmează, încercând „să îşi vândă cât mai 
bine marfa”. Rabinul Zvika Kfir le-a vorbit 
celor prezenţi despre semnificaţia speci-
ală a zilelor care precedă Roş Haşana şi 
despre alăturarea, stranie şi unică, a bu-

curiei şi durerii în iudaism. La final, tot sub 
coordonarea rabinului şi a doamnei Ana 
Adrian, s-a servit o gustare excepţională 
de bucate tradiţionale evreieşti.

Muzică, dans, atracţii culinare
Festivalul Etniilor, desfăşurat la 8 sep-

tembrie, de către Primăria Municipiului 
Timişoara în Parcul Rozelor a adus împre-
ună secvenţe culturale şi gastronomice pe 
care minorităţile trăitoare în Banat doresc 
să le promoveze. A fost o reală sărbătoare 

pentru oraşul Timişoara, ca în fiecare an 
să deguste bucate tradiţionale, dintre 
care unele pregătite chiar la faţa locului, 
în cortul de prezentare. În spectacolul de 
pe scena generoasă a parcului au evoluat 
formaţii ale grupurilor etnice. Corul Şalom, 
condus de Alexandru Fischer, a atras şi de 
această dată numeroase aplauze. Prăji-
turile şi azima pe care le-a adus la stand 
comunitatea evreilor „nu au rezistat”, 
deoarece au fost suficienţi amatori care 
să deguste atractivele bucate.

LUCIANA FRIEDMANN

JCC  
tiMişOArA

Bilanţ la ceas aniversar
Duminică, 17 septembrie, a avut loc 

aniversarea a 8 ani de la deschiderea 
JCC Iaşi şi lansarea programului de 
activităţi pentru următoarele luni, un bun 
prilej de a aduce împreună aproape 70 
de prieteni ai JCC.

Directorul JCC Iaşi, Albert Lozneanu, 
a făcut un bilanţ al celor 8 ani care au 
trecut de la deschiderea Centrului la Iaşi, 
subliniind rolul jucat de acesta în viaţa co-
munitară şi a prezentat principalele eve-
nimente locale şi naţionale din perioada 

următoare, evidenţiind totodată faptul că 
sediul a fost renovat şi dotat cu aparatură 
electronică diversă, dar şi cu mobilier nou. 

Preşedintele C.E. Iaşi, Abraham Ghilt-
man, a vorbit despre proiectele actuale 
şi viitoare ale Comunităţii, reiterând spri-
jinul pe care aceasta îl acordă Centrului 

Comunitar Evreiesc din Iaşi pentru buna 
desfăşurare a activităţilor. Martha Eşanu, 
coordonatoarea “Yachad” - Activitate de 
Cult, a subliniat buna colaborare dintre 
acesta şi fratele mai mic, JCC Iaşi. 

În continuare, cei prezenţi au participat 
la un cocteil şi au urmărit un concert de 
muzică klezmer, susţinut de soliştii Uri 
Ferenbac şi Albert Lozneanu, acompani-
aţi de inimosul profesor Romeo Luchian.

Sărbători cu bine
Emoţia, bucuria şi pocăinţa sunt  senti-

mente care îi unesc pe evreii de pretutin-
deni în timpul zilelor de Roş Haşana şi Iom 
Kipur, zile în care ne înfăţişăm înaintea 
Judecăţii Divine cu tot ce am făptuit pe 
parcursul anului care a trecut, cu bune şi 

rele, şi ne rugăm bunului Dumnezeu să 
fie iertător cu greşelile săvârşite şi să ne 
înscrie în Cartea Vieţii.

Şi în acest an, Sinagoga Merarilor 
s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru cei 
veniţi să participe la serviciul religios şi să 
asculte sunetul pătrunzător al şofarului, 
care reaminteşte tuturor că trebuie să ne 
căim de păcate şi să ne  împăcăm cu fraţii 
şi surorile noastre. 

După serviciul religios oficiat de Albert 
Lozneanu şi Avi Halevi, din Botoşani, care 
au îmbinat armonios rugăciuni sefarde şi 
aşkenaze, a urmat masa festivă, organi-
zată la Restaurantul Ritual al Comunităţii, 
unde au fost servite mâncăruri specifice, 
alături de tradiţionalele  honeikleikeh şi 
mere şi rodii cu miere.

SILVIAN SEGAL

Şana tova!
Au trecut zilele însorite de vară, s-au 

terminat concediile şi iată că a sosit, 
cu paşi repezi, toamna cu o recoltă 
generoasă în evenimente.

Între 8-10 septembrie, Primăria Ora-
dea în parteneriat cu Ambasada Statului 
Israel în România, Comunitatea Evreilor 
Oradea şi JCC au organizat în premieră 

Zilele Culturii Iudaice ale Municipiului 
Oradea. Gazdă a fost Sinagoga Zion de 
pe malul Crişului, un obiectiv turistic de 
mare importanţă al oraşului nostru.

Fiind la prima ediţie, evenimentul s-a 
bucurat de un real succes. Cu  acest  pri-
lej, organizatorii au adus în faţa publicului 
specificul, valorile şi tradiţiile cele mai im-
portante ale culturii iudaice, reprezentate 
prin expoziţii, proiecţii de filme, preparate 
culinare evreieşti, prezentări ale istoriei 
evreilor din Oradea şi concerte de muzică 
klezmer. 

Ca toţi evreii din întreaga lume, am 
sărbătorit Anul Nou Evreiesc 5778, care 
a debutat pe 20 septembrie. Roş Haşana 
este o sărbătoare veselă şi a durat două 
zile, aşa cum ne spune tradiţia pentru 
diaspora. În aceste zile am mâncat măr 
cu miere, pentru a avea un an nou bun şi 
dulce, peşte şi rodii. 

Roş Haşana a fost urmată de cele 
zece zile înfricoşătoare, în care toţi ne-am 
rugat să fim desăvârşiţi în Cartea Vieţii, 
urmate de cea mai mare sărbătoare evre-
iască, Iom Kipur – „ziua ispăşirii”, când 
s-au definitivat înscrierile. Din ritual nu  a 

lipsit nici rugăciunea de comemorare a 
morţilor, Izkor.

Pe 2 octombrie, cu prilejul Zilei Inter-
naţionale a Vârstnicilor, am avut motiv de 
petrecere cu supravieţuitorii Holocaustului 
şi pensionarii asistaţi din comunitate. La 
petrecere, cu toţii i-au cântat „la mulţi ani” 
supravieţuitoarei Holocaustului, Vioara 
Braun, care a împlinit  91 de ani. Pe lângă 
multitudinea activităţilor de cult specifice, 
JCC Oradea a organizat o prezentare a 
istoriei evreilor orădeni, pentru un grup 
de 25 de evrei originari din Rusia, care 
trăiesc în Germania. Prezentarea a fost 
apreciată de auditoriu şi a fost urmată de 
ample dezbateri.

În zilele de 2 şi 3 octombrie ne-am 
pregătit intens pentru Sărbătoarea Cor-
turilor – Sucot. Ne-am adunat de la mic 
la mare, cu cântece şi voie bună, pentru 
construirea şi ornarea cortului – suca. 
Acest adăpost simbolic a fost construit în 
curtea interioară a JCC Oradea şi a fost 
îmbrăcat cu toate elementele ce ţin de 
tradiţia evreiască (acoperiş de stuf, de-
coruri cu recolta toamnei, mere, struguri, 
rodii şi nuci). Membrii comunităţii noastre, 
bucuroşi de prezenţa acestui cort, s-au 
folosit de prilej şi au servit mesele de 
sărbătoare în suca.

La jumătatea lunii octombrie ne-am 
bucurat de un eveniment condus de Thea 
Haimovitz – coordonator proiect TVR 
Cluj, Romeo Couţi, director TVR Cluj, şi 
Virgil Oniţă, director Libris. Un proiect in-
teresant dedicat evreilor de pretutindeni, 
ce a avut loc la Primăria din Oradea. În 
cadrul evenimentului a fost lansat volumul 
„ALive. Auschwitz 70 de ani” şi au fost 
prezentate o serie de interviuri în exclu-
sivitate cu supravieţuitori din Oradea, Cluj  
şi Arad.

DOINA BUMBU

JCC  
iAşi

JCC  
OrADeA

JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18

Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro

www.jcc.ro

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/JccOra-

deaEvenimente

JCC ŞTIRI DESPRE
Centrele Comunitare Evreieşti

JCC TIMIŞOARA
Str. Gh. Lazăr 5

Telefon: 025.620.16.98
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Spectacol  
de Zilele Seniorilor

Ziua Internaţională a Vârstnicului este 
sărbătorită în fiecare an pe 1 octombrie. 

JCC Bucureşti, însă, îşi celebrează 
seniorii cu fiecare ocazie. Şi cu acest pri-
lej, sub genericul Zilele Seniorilor, sala de 
spectacole din Popa Soare 18 a fost plină 
la concertul extraordinar susţinut de Diana 
Tudor (voce) şi Alexandru Burca (pian). Un 
concert cu parfum de epocă, ce i-a trecut 
pe spectatori prin şansonetele celebre 
ale Parisului şi şlagărele Micului Paris de 
altădată.

„Sunt emoţionată, pentru că de foarte 
multe ori mă gândesc cu mult drag şi dor 
la părinţii mei. De aceea, munca aceasta 
pentru mine înseamnă enorm”, a spus 
Sanda Wolf, organizator al evenimentului, 
în deschidere.

Directorul JCC Bucureşti a vorbit, de 
asemenea, despre importanţa evenimen-
telor şi programelor dedicate seniorilor, dar 
şi despre rolul comunităţii în viaţa socială 
şi culturală a celor din generaţia „de aur”.

„Scopul instituirii unei Zile Internaţionale 
a Persoanelor Vârstnice a fost de a pro-
mova şi apăra drepturile acestei categorii 
sociale. De asemenea, ideea a fost aceea 
de promovare a participării active a senio-
rilor în viaţa culturală, economică, socială. 

Foarte important este faptul că aici, la 
JCC, dar şi la comunitatea evreiască, în 
general, toate aceste lucruri se întâmplă 
deja. Sunt mândru să pot spune că aici, 
în comunitatea evreiască, nu avem nevoie 
de o zi specială a vârstnicului, pentru a 
ne gândi la seniorii, la înţelepţii noştri. Noi 
facem asta în fiecare zi. Nu mulţi bătrâni, 
din păcate, au parte, la nivelul societăţii, 
de tratamentul şi atenţia necesare, aşa 
cum se întâmplă în comunitatea noastră. 
Aş vrea să mulţumesc, în final, tuturor 
celor care s-au îngrijit de dumneavoastră 
în fiecare zi, în cadrul Departamentului de 
Asistenţă Socială şi Medicală, departament 
condus astăzi de doamna dr. Mona Bejan”.

”Mă bucur să vă văd în număr atât de 
mare, astăzi, aici!”, a spus dr. Mona Bejan, 
prezentă la eveniment. „Pentru mine este 
deja o tradiţie, pentru că nu mă pot gândi 
că de 1 octombrie aş putea fi în alt loc decât 
la JCC, pentru a sărbători împreună Ziua 
Vârstnicului. Desigur, peste tot în lume, 
aceasta este o zi specială, dar cred că 
pentru noi, cei din comunitate, este o zi cu 
adevărat deosebită. Asta pentru că atunci 
când ne gândim la ziua de 1 octombrie, nu 
putem să nu ne amintim şi de 9 octombrie, 
Ziua Naţională de Comemorare a Holoca-
ustului. Vârstnicii noştri, spre deosebire de 
ceilalţi, au trecut prin nişte traume pe care 
nu le pot uita. Bineînţeles că nu le putem 
şterge cu buretele, dar ne străduim în fie-
care zi să le facem viaţa puţin mai bună. 
Pentru toate aceste servicii şi programe 
dedicate seniorilor aş vrea să mulţumesc 
celor care le fac posibile: F.C.E.R., JDC şi 
Claims Conference, dar şi tuturor colegilor 
mei implicaţi în realizarea acestor proiec-
te”, a mai spus dr. Mona Bejan.

Înaintea concertului susţinut de Diana 
Tudor şi Alexandru Burca, seniorii comu-
nităţii s-au bucurat de un moment poetic, 
susţinut de fostul profesor de matematică 
şi poetul Zigu Tauberg. Redăm şi noi aici, 
în final, o strofă dintr-o poezie citită în faţa 
publicului.

Iubită e ţara strămoşilor mei,
Cu ape, pământ, cu istoria ei…
Cu oameni viteji, cu profeţi şi cu regi
Trecând prin milenii întregi.

GEORGE GÎLEA

– Cum a fost la 23 august ’44?
– Jurnalul, primul şi ultimul ţinut vreo-

dată, scris în ebraică – l-am avut profesor 
pe Natan Mark, care m-a pregătit pentru 
Bar Miţva –, consemnează lapidar: 23 
august, încheierea armistiţiului.

– Şi imediat după?
Din acelaşi jurnal: 25 august, jafuri 

ale nemţilor; 26 august, am stat în beci 
la vecini, cu mai mulţi oameni; 28 august, 
mare bucurie! Ruşii au intrat în oraş; 10 
noiembrie, am mers la şcoală. Intrarea în 
teritoriul câţiva ani interzis a fost înlesnită 
de circumstanţele momentului: în oraş 
nu se deschiseseră decât două şcoli 
secundare. Îmbulzeala era prea mare 
pentru ca proscrişii de până ieri să mai 
resimtă vreo sfială sau teamă.

– Început de lume, început de viaţă?
– Începutul de lume a fost festiv: 

steaguri, demonstraţii, cântece, mar-
şuri, bătăi pe umăr... Reversul adevărat 
şi sumbru nu se va desluşi decât mai 
târziu, când înregimentarea era consu-
mată şi ieşirea din rânduri, tardivă. Ca în 
viziunea lui Mitrea Cocor, am străbătut 
„drumul spinos al înţelegerii”, numai că în 
sens invers: de la adeziune la nedume-
rire, de la nedumerire la decepţie, de la 
decepţie la aversiune. Început de viaţă? 
Mai curând – începuturi. Licean – publi-
cist la Şcoala nouă, Buletinul Liceului 
de băieţi nr.1; membru al Cercului literar 
Slova nouă, care a editat câteva Caiete 
de poezie. Ultimul an de liceu – urmat 
la fără frecvenţă, fiindcă atunci am lucrat 
ca redactor la secţia de scenarii a recent 
înfiinţatului Comitet al Cinematografiei.  
Admis cu brio la Facultatea de limba şi 
literatura română, Universitatea din Bu-
cureşti. Absolvit cu brio. Aveam de ales 
între publicistica literară şi-un post de 
preparator universitar. Am optat pentru 
cariera didactică.

– De ce?
– Cursurile lui Tudor Vianu... Sala în 

care-şi ţinea cursurile devenea, în preaj-
ma orei de curs, ţinta unui adevărat asalt. 
Cei care nu izbândeau să ocupe un loc 
în băncile ticsite se mulţumeau cu prichi-
ciul ferestrelor sau, la nevoie, cu vreun 
colţ al estradei. Magistrul nu rămânea 
străin de însufleţirea discipolilor. Erau 
momente când osmoza devenea atât de 
puternică încât continuarea monologului 
se dovedea cu neputinţă. Profesorul 
lansa atunci o întrebare legată de pro-
gresul expunerii, căreia cei din sală se 
întreceau să-i răspundă.

 – Aşadar, model?
 –  Stimulent. Devenit profesor într-un 

sistem politic care favoriza la toate nive-
lurile falsitatea şi impostura, încercam 
să induc studenţilor apetenţa de a gândi 
liber. Un excurs în lumea scriitorilor ro-
mâni din secolul al XIX-lea se transforma 
într-o excursie la propriu: o plimbare pe 
vechile străzi ale Bucureştilor, visând 

împreună un ghid literar al lor. Îmi scriam 
prelegerile şi mi le cronometram, pentru 
că omul de la catedră trebuie să ştie în 
orice clipă dacă se încadrează sau nu 
în timpul prevăzut. Textul funcţionează 
ca o plasă de siguranţă. În rest, nimic 
nu interzice ivirea şi dezvoltarea unor 
asociaţii spontane, aluziile la actualitate, 
inserţiile anecdotice...

*
Nu cred, spirit iconoclast cum este, 

că-i de acord cu eticheta de exeget al 
lui Caragiale, deşi sudura s-a creat în 
timp. Ea a pornit chiar de la teza de 
doctorat cu „Aspecte ale comicului la 
Caragiale”, în care recunoştea, parafra-
zând un verset din „Kohelet”, că „teoriile 
sunt trecătoare, râsul este veşnic”. A 
intuit – intuiţie verificată de profunzimea 
şi rigoarea cercetătorului – că „a vorbi 
despre tradiţiile comicului caragialesc 
înseamnă în largă măsură a face istoria 
râsului românesc”. Aprecierile lui Nicolae 
Manolescu la cartea apărută înaintea 
tezei sună a învestire cu-n titlu nobiliar 
din partea unui critic atât de parcimonios 
cu ele: „spirit analitic sprijinit pe o desă-
vârşită cunoaştere a operei”; „erudiţie 
cu tactul de a nu cădea în paradă atunci 
când caută tradiţiile şi influenţele acestei 
opere”; „filiaţii depistate cu umor subţire”. 
Dar poetul din adolescenţă nu a murit cu 
totul. El scoate capul travestit în teoretici-
an – „Tensiunea lirică”, eseist – „Stelele 
cardinale” şi, mai ales, „Pygmanolion”. 
„Pygmalion optează pentru viaţă, Ma-
nole – pentru artă. Amândoi întreprind 
acţiuni „poetice“, adică treceri de la ne-
fiinţă la fiinţă, a căror izbândă semnifică 
depăşirea unor limite. Dilema „artă sau 
viaţă“ poate fi depăşită dacă înţelegem 

arta ca pe o formă a vieţii, iar viaţa ca pe 
o formă a artei”. Un studiu despre umorul 
liric împacă poetul cu istoricul literar, prin 
constatarea: „nu există obiecte inapte 
pentru poezie”.

 *
– Piesa dumneavoastră de rezis-

tenţă?
– „Alfabetul de tranziţie”, o carte în 

care analizez epoca 1830-1860, când 
Ţările Române străbat o epocă de mari 
transformări, în cadrul căreia „formele 
fără fond” împlineau rolul de punct ar-
himedic. Nu există domeniu al culturii 
noastre moderne care să fi debutat în alt 
chip, nu există instituţie care să fi ocolit 
acest stadiu.

*
Calamburistul jonglează cu omonimia 

între perfectul simplu al verbului a fi şi 
prezentul etern al verbului a fura: „Forme 
fără fond n-au existat niciodată. A existat, 
în schimb, o vreme în care formele fură 
fond, adică ele înseşi constituiau fondul, 
identificându-se provizoriu cu el în sco-
pul de a-l genera. Şi tot atât de adevărat 
este că, în orice timp, formele fură fond, 
aşa cum ucenicul fură meseria: sunt 
goluri dornice, primitoare, fremătătoare, 
o întrupare sensibilă a spaimei de vid”. 
Nevoia de a păstra o punte a înţelegerii 
duce la ivirea unei limbi de tranziţie.

*
   Prima ediţie a „Alfabetului...” (1986), 

cu sibilinicul „va urma” final, luminează 
acuta sensibilitate la prezent şi previziu-
nea lui ’89, când începe o altă tranziţie, 

colectivă şi personală, fiindcă lăcaşul 
obişnuit de studiu al eruditului avea să 
devină, o vreme, Parlamentul. Lăcaş 
nu mai puţin roditor. Cine citeşte „La 
belle époque”, înţelege că Partidul Liber 
Schimbist de inspiraţie caragialescă, 
care l-a condus pe Ştefan Cazimir în 
Parlament, era cât se poate de serios.  
Istoria Partidului Liber Schimbist – spune 
preşedintele său – este o amplă notă de 
subsol la o replică a Scrisorii pierdute.  
„Biografia Partidului se consumă la 
graniţa dintre existenţial şi estetic”. Şi 
Râsete în Parlament, Caragiale e cu 
noi!, Honeste scribere, I.L. Caragiale faţă 
cu kitschul se constituie în fapte literare 
probatorii. Partidul spiritului critic rafinat 
se va retrage în ficţiunea din care s-a 
ivit, fiindcă „istoria şi ficţiunea nu sunt 
alergice una faţă de alta”. Şi cu asta se 
prefigurează recenta carte a lui Ştefan 
Cazimir, „Sabia şi imperiul”, simptomati-
că pentru starea de spirit a omului trăind 
într-o lume în care realul surclasează din 
ce în ce mai rapid imaginarul.

– Ce-i fericirea?
– Nu ştiu. Fiecare o percepe-n felul 

său. Un răspuns generic ar fi cu neputin-
ţă. Pentru mine ar însemna a fi de folos 
celorlalţi şi a nu fi în conflict cu tine însuţi.

IULIA DELEANU

Un posibil  motto aniversar: 

„A fi de folos celorlalţi, a nu fi în conflict cu tine însuţi”

Ştefan Cazimir

Prima definire de sine a profesorului Ştefan Cazimir datează de când avea 
zece ani, când, după propria-i declaraţie, „începe să tachineze muzele”. Cu suc-
ces, fiindcă Ziarul Copiilor îi publică poezia care-l deconspiră. O poezie despre un 
pitic – alter ego – purtător al unei căciuliţe năzdrăvane, mască defensivă anume 
protectoare pentru cei prea gingaşi pentru lumea, dintotdeauna brutală, cu darul 
de a-l face invizibil, evadând din cuşcă. Spaţiu concentraţionar, se zice  azi, cu 
referire la istoria recentă – cei 45 de ani de dictatură, uitându-se, se fac unii, c-a 
mai fost şi alta, cea a anilor ’40-’44, pe care profesorul i-a trăit şi i-a păstrat intacţi, 
aşa cum i-au  rămas în ochi de copil. „Întorcându-mă într-o zi de la şcoală, am 
văzut în vitrinele unor magazine din centru nişte afişe mari, colorate, cu inscrip-
ţia «Arisches Geschäft».  Acasă mi s-a tradus: «Întreprindere ariană». Suna pe 
româneşte la fel de criptic. Am priceput, totuşi, ceva mai târziu, că fercheşii ofiţeri 
germani nu trebuiau să cumpere din prăvăliile evreieşti”. 

În Pogromul din Iaşi ’41 i-a fost ucis unchiul Kiva: din cărţile poştale primite de la 
rude vin veşti tulburi strecurate prin sita Siguranţei: „Noi suntem cu toţii bine, afară 
de Kiva, care nu ştim ce-i cu el”. Următoarea epistolă nu mai lasă dubii: „De Kiva 
nu mai întrebaţi, căci nu mai aveţi ce întreba”. Ca-n toată ţara, la Piatra Neamţ, 
oraşul copilăriei, bărbaţii evrei sunt internaţi în lagăre. Tatăl, medic, e dat afară din 
slujba de la Casa Asigurărilor Sociale, post pe care şi-l va recăpăta în decembrie 
’44. Băiatul, care n-are acces la şcolile de stat, învaţă la Şcoala primară israelito-
română. După ce absolvă-n câteva săptămâni clasa întâi – premiul I cu cunună 
–, clasa a doua primară începe sub auspicii rele: localul şcolii e transformat în 
spital militar, elevii învaţă în clase improvizate în încăperi ale sinagogilor. Spiritul 
ludic cu miez grav, care-i este propriu, se iveşte din faptul că „elevii învăţau după 
aceleaşi manuale ca şi cei de la şcolile de stat. Puteau, aşadar, să-i numească 
«strămoşii noştri» pe daci şi pe romani, fără a risca vexaţiunile suferite de Iosef 
Hechter”. Dar spaima exista, nenumită. 
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– Dar acordarea Premiului, în opinia 
dumneavoastră?

– Cred că juriul a fost sensibil nu 
numai la amploarea investigaţiilor mele 
ştiinţifice, bazate pe o vastă documentaţie 
arhivistică, dar şi la tematica acestora; în 
cazul meu, a evreilor din România, con-
tributori la prosperitatea statului român, 
viziune de primă importanţă pentru orici-
ne studiază evoluţia ideilor de identitate 
naţio nală, problematica convieţuirii pe 
acelaşi teritoriu a populaţiei majoritare cu 
diferite grupuri minoritare.

– Nuclee din propria alocuţiune de 
recepţie?

– Am dedicat acest premiu bunicilor 
mei morţi în Marele Război de Reîntregire 
a României, bunicul din partea mamei, 
Herşcu Moscovici, fiind unul dintre nume-
roşii eroi de la Mărăşeşti, al cărui nume se 
află în Monitorul Oficial; părinţilor, Clara şi 
Iţic Iancu, originari din Bucecea şi Hârlău, 
orfani din Primul Război Mondial, care 
n-au putut învăţa la şcoală decât patru 
şi, respectiv, două clase primare; familiei 
mele: soţiei Danielle, istoric; fiului Micha-
el, istoric; fiicei Sarah, violoncelistă. De 
asemenea, primei mele învăţătoare, Hilda 
Dumitrescu, dascălilor şi profesorilor de la 
şcoala şi liceul din Hârlău, unde se făcea 
şi se face carte bună. 

Am mai afirmat că angajamentul meu 
în domeniul istoriei a fost determinat de 
ambianţa Hârlăului, unde se întâlnesc 
amintiri istorice şi dilemele convieţuirii. 
În acest orăşel din nordul Moldovei, unde 
am văzut lumina zilei, am fost marcat atât 
de ruinele palatului domnesc al lui Ştefan 
cel Mare, de lângă frumoasa biserică 
Sfântu Gheorghe, cât şi de superba Si-

nagogă Mare datând din 
anul 1814, care este în 
prezent restaurată prin gri-
ja Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti şi a preşedintului 
ei, dr. Aurel Vainer.

De asemenea, am sub-
liniat importanţa scrierii 
istoriei comunităţilor et-
nice, în cazul meu, a evreilor, care au 
trăit împreună cu românii în frumoasa 
ţară a Carpaţilor şi care au contribuit la 
prosperitatea statului român. Acest lucru 
este de primă importanţă privind evoluţia 
ideilor despre identitatea naţională şi pro-
blematica convieţuirii pe acelaşi teritoriu 
a populaţiei majoritare cu diferite grupuri 
minoritare. Cu alte cuvinte, se pune în 
vedere necesitatea cunoaşterii istoriei 
efective, respectând formula „de la istorie 
proprie la istorie”, pentru a utiliza titlul 
unui eseu al profesorului Andrei Marga, 
consacrat acestui subiect. Este vorba de 
un concept de care suntem astăzi cu toţii 
puternic ataşaţi, necesitatea de a cunoaş-
te în afară de Istoria Românilor, şi Istoria 
României, luând în considerare şi destinul 
diferitelor minorităţi etnice, lingvistice sau 
religioase. În această perspectivă, trebuie 
amintit că la cultura şi civilizaţia Români-
ei au adus notabile contribuţii bărbaţi şi 
femei care au o altă origine etnică sau 
religie decât românii. Îmi este agreabil 
să citez aici doar numele unui bărbat 
şi al unei femei, evrei, care fac cinste 
României: pictorul Constantin Daniel Ro-
senthal (1820-1851), care s-a identificat 
cu idealul naţional al revoluţionarilor de la 
1848, autor al celebrului tablou «România 
revoluţionară» şi pianista Clara Haskil 

(1895-1960), născută la Bucureşti, care 
a devenit una dintre cele mai reputate 
pianiste pe plan mondial.

– Şi dincolo de rostirea la Ateneu?
– În Diploma primită este semnalat 

faptul că premiul „onorează o întreagă 
carieră dedicată istoriei”. Pentru mine 
el reprezintă o recunoaştere a lucrărilor 
mele ştiinţifice consacrate istoriei contem-
porane a României şi relaţiilor internaţio-
nale, în special, trecutului comunităţilor 
evreieşti din spaţiul românesc.

– De ce interesul crescut pentru isto-
rie, azi?

– Datorită mutaţiilor politice prin care 
a trecut societatea românească începând 
cu Marea Unire până la răsturnările din 

1989. Un loc aparte îl 
reprezintă consecinţele 
regimurilor totalitare, fas-
cist şi comunist. O mare 
parte a intelectualităţii 
este astăzi preocupată 
de raporturile dintre cul-
tură şi societate, dintre 
globalizare şi dilemele 
identitare. De aici şi rolul 
mult mai evident al istori-
cului, de sensibilizator al 
opiniei publice, în cazul 
în care conştientizea-
ză asta, implicându-se 
în principalele dezbateri 
sociale contemporane. 
După părerea mea, el are 
chiar datoria să fie „om 
al cetăţii”, participând la 
diferitele probleme care 

frământă azi umanitatea, să susţină di-
ferite cauze care ajută la consolidarea 
democraţiei.

– Alte preocupări personale?
– M-am implicat în mai multe asociaţii, 

printre care L’Amitié judéo-chrétienne, 
L’Entente judéo-chrétienne, L’Association 
des Amis de Jules Isaac.

– Cum apreciaţi predarea istoriei Ho-
locaustului în şcolile româneşti?

– Eu prefer termenul ebraic de Şoah, 
utilizat curent în Israel, în Franţa, în lumea 
francofonă. Aşadar, istoria Şoah-ului tre-
buie predată în şcoli din perspectiva în-
delungatei istorii a comunităţilor evreieşti 
în spaţiul românesc. Propun realizarea 
de „mape pedagogice” consacrate iuda-
ismului, în general, şi istoriei evreilor, în 
particular, destinate profesorilor de istorie, 
şi nu numai, care nu au nici o pregătire 
în acest domeniu. Aceste „mape” trebuie 
să conţină o vastă documentaţie, biblio-
grafie, texte explicative, imagini, CD-uri 
etc. Ele pot fi păstrate în centre de do-
cumentare pedagogică şi împrumutate 
profesorilor. În Franţa am rezolvat cu 
succes această acţiune.

– Devenirile relaţiei Israel-diaspora?
– Începând de la primul Congres sio-

nist (1897) şi până la renaşterea Statului 
Israel (1948), două au fost noţiunile majo-
re care au marcat relaţiile Israel-diaspora: 
„negarea diasporei” şi „centralitatea Is-
raelului”. Ţinând cont de mutaţiile inter-
venite după Şoah şi în contextul actual 
al relaţiilor internaţionale, rolul Diasporei 
este acela al unui partener care trebuie 
să facă toate eforturile pentru a susţine 
Statul Israel. De altfel, subiectului i-am 
consacrat un volum de comunicări la 
temă, apărut la Editura Universităţii Al. 
I. Cuza din Iaşi, pe care l-am coordonat, 
împreună cu fiul meu, Michael: Les réla-
tions Israel-Diaspora à travers l’histoire.  

– Comunitatea evreiască din Româ-
nia, azi?

– Deşi redusă numeric, comunitatea 
evreiască din prezent se caracterizează 
printr-un excepţional dinamism în dome-
niul cultural şi instituţional, faţă de care 
îmi exprim toată admiraţia, şi căreia îi 
adresez în acest început de an nou ebraic 
5778 cele mai bune urări de Şana Tova 
umevurehet, şnat şalom ubitahon.

IULIA DELEANU

Încercările de a combate persecu-
ţiile rasiale şi antisemite au început să 
devină vizibile din a doua jumătate a 
secolului trecut şi, în timp, s-au ampli-
ficat. Unul dintre pionierii luptei împo-
triva discriminării antisemite şi rasiale 
a fost scriitorul Elie Wiesel, laureat al 
Premiului Nobel pentru Pace, născut 
la Sighetu Marmaţiei, cu aproape 90 
de ani în urmă (30.09.1928), victimă 
a Holocaustului, împreună cu familia 
sa, şi decedat la 2 iulie 2016. 

În memoria omului şi a eforturilor 
sale de a construi o lume mai bună, o 
bursă de studiu, care îi poartă numele, 
Elie Wiesel Study Tour, este organiza-
tă anual de Ambasada SUA, Ambasa-
da Israelului, Institutul „Elie Wiesel” 
pentru Studierea Holocaustului în 
România şi American Councils for In-
ternational Education. De prima ediţie 
a vizitei de studiu, ce a avut loc anul 
acesta între 21-27 iulie, am beneficiat 
25 de studenţi şi masteranzi. Scopul 
bursei este de a promova mesajul de 
toleranţă şi de a elimina discriminarea 
şi genocidul. 

În oraşul Sighet, am vizitat locuinţa 
familiei în care s-a născut şi a trăit 
Elie Wiesel, în primii 15 ani de viaţă, 
care acum este mai mult decât o casă 
memorială, chiar un muzeu dedicat 
victimelor pogromului din Transilvania.

Un alt obiectiv cultural al vizitei a 
fost Memorialul Victimelor Comunis-
mului şi al Rezistenţei de la Sighet 
care, alături de alte centre de deten-
ţie din timpul regimului comunist, a 
încarcerat, torturat şi eliminat deţinuţi 
politici. Acum, clădirea-muzeu este 
dedicată victimelor regimului comu-
nist, exterminate în centrele de de-
tenţie din acea perioadă, în România. 
Simbolistica acestui loc este puternic 
emoţională, prin expoziţiile organizate 
în fostele celule. 

Vizita de la lagărul Auschwitz-
Birkenau a fost, pentru mine, cel mai 
dureros moment. La vederea acestei 
uriaşe maşinării a morţii, transformată 
în loc al memoriei dedicat victimelor, 
m-am simţit copleşit de durerea că 
mintea omenească poate crea atât 
de mult rău. Indiferent de cât de multe 
am citit sau mi s-au povestit despre 
acest loc, realitatea este puternică şi 
copleşitoare. 

Toate exponatele sunt obiecte care 
au aparţinut milioanelor de evrei victi-
me ale regimului nazist, ce le-au fost 
oprite: de la proteze dentare, până la 
chei, haine, valize, verighete. Pereţii 
holurilor erau acoperiţi cu fotografii 
ale victimelor, sub care erau trecute 
numele şi vârsta – începând de la 
câţiva anişori. 

Muzeul Fabrica lui Schindler re-
prezintă un omagiu adus nu numai lui 
Oskar Schindler, salvatorul a mii de 
evrei în timpul Holocaustului, ci şi tutu-
ror polonezilor care au luptat împotriva 
ocupaţiei naziste. Cea mai importantă 
sală din muzeu este o cameră rotundă, 
cu pereţi din ceară, pe care sunt scrise 
numele persoanelor care au murit în 
timpul ocupaţiei. 

Atât la Sighet, cât şi în Cracovia am 
observat influenţa şi aportul pe care 
le-a avut minoritatea evreilor asupra 
comunităţii, chiar şi după persecuţia 
acestora. Din păcate, cu trecerea tim-
pului, comunitatea evreiască a devenit 
aproape inexistentă în aceste oraşe.

Mesajul pe care organizatorii vizitei 
de studiu doresc să îl comunice este 
cel de compasiune şi de convieţuire, 
aşa cum, în ultima parte a vieţii sale, 
Elie Wiesel l-a transmis prin vizitele 
sale anuale de la Auschwitz. Dezvol-
tarea spiritului civic, atât de imperativ 
pentru coeziunea dintre oameni, este 
cheia care ne garantează un viitor 
liniştit şi paşnic.

VLADIMIR PRIPP

Încercările 
memoriei

„Am dedicat acest premiu bunicilor mei,  
morţi în Marele Război de Reîntregire a României”

Interviu cu prof. univ. dr. Carol Iancu, laureat al Premiului „Constantin Brâncoveanu”, ediţia 2017 

Arad: Omagiu academicianului  
Nicolae Cajal

La 1 octombrie a.c., ziua de naştere a acad.dr. Nicolae 
Cajal (z.l.), o delegaţie a Universităţii de Vest ”Vasile Gol-
diş” şi a Centrului de Studii Iudaice din Arad  împreună cu 
ing. Ionel Schlesinger, preşedintele C.E. Arad, au depus 
jerbe de flori la bustul academicianului,  amplasat în faţa 
Sinagogii  Ortodoxe. Prof. univ. dr. Aurel Ardeleanu, preşe-
dintele Universităţii, şi prof. univ. dr. Marius Grec, directorul 
Centrului, au adus  un omagiu academicianului, atât ca 
om de ştiinţă, amintindu-se realizările sale profesionale 
ca director al Institutului de Virusologie, cât şi ca prieten 
al mediului universitar arădean, concretizate în relaţiile 
excelente pe care le-a avut cu Universitatea de Vest. Cei doi vorbitori au subliniat 
că datorită sprijinului oferit de acad. Nicolae Cajal s-a putut înfiinţa la Universitatea 
”Vasile Goldiş” Facultatea de Medicină. La 10 ani după înfiinţarea Centrului de 
Studii Iudaice al Universităţii, a menţionat dr. Marius Grec, acesta a primit numele 
academicianului Nicolae Cajal, fost preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România. (M.O.)

Fundaţia Alexandrion a instituit Premiile „Constantin Brâncoveanu” pentru a 
perpetua memoria ilustrului voievod sub forma „promovării de valori ale culturii, 
ştiinţei, artei şi economiei româneşti“. La cea de-a patra ediţie, preşedintele şi vice-
preşedintele juriului, acad. Dan Berindei şi prof. univ. dr. Andrei Marga, împreună 
cu membrii acestuia, personalităţi marcante în fiecare dintre domeniile premiate, au 
acordat premii pentru: Arte Plastice – Geta Brătescu; Muzică – Horia Andreescu; 
Arhitectură – prof. univ. dr. Dorin Ştefan; Teatru – Oana Pellea; Film – Luminiţa 
Gheorghiu; Istorie – prof. univ. dr. Carol Iancu; Medicină – acad. prof. univ. dr. Leon 
Dănăilă; Economie – prof. univ. dr. Ilie Şerbănescu. Distincţii post-mortem au fost 
decernate academicianului Augustin Buzura şi prof. univ. dr. Mihai Maxim. Premiul 
special al Fundaţiei a fost oferit Sanctităţii Sale Mor Ignatius Aphrem al II-lea, Pa-
triarh Siro-Ortodox al Antiohiei şi al întregului Orient. Bursa Nawaf Salameh a fost 
obţinută de Bianca Maria Doriţă. 

Profesorul Carol Iancu retrăieşte momente de la a IV-a ediţie a Galei de premiere, 
la Ateneul Român: altitudinea intelectuală – prezentările făcute laureaţilor, discursurile 
lor de recepţie; şi artistică  – prestaţia muzicală a patru cunoscute soliste originare din 
Europa de Est, a orchestrei conduse de Alexandru Petrovici. Descoperă în Placheta 
distribuită invitaţilor, În onoarea valorilor culturii române, Laudatio-ul 
care-i argumentează desemnarea, scrisă de prof. univ. dr. Ioan Scurtu, 
sinteză a datelor biografice, carierei universitare, studiilor şi cărţilor 
publicate în franceză, unele traduse în română şi apărute la Hasefer, 
cu accent pe volumele consacrate emancipării evreilor şi participării lor 
în Primul Război Mondial, istoriei comunităţilor evreieşti din România 
Mare, rolului unor personalităţi evreieşti în cultura română şi universală. 
Subscrie la observaţia finală: „Carol Iancu este un istoric care, trăind 
în străinătate, nu şi-a uitat ţara de origine, urmărind ca prin studiile 
şi cărţile sale să facă cunoscută istoria comunităţii evreilor, precum 
şi istoria României, în general, cu părţile lor pozitive şi negative, aşa 
cum a fost realitatea însăşi”. 
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de medicină acasă la mama două luni şi 
m-au înduioşat privirile ei, rugăciunile ei, 
credinţele ei; sărmana presimţise că şi-a 
perdut feciorul din turma neamului său, că 
el e înstrăinat şi că el e gata să se boteze.

Să fi văzut tu, Alecule, cum a plâns 
şi zi şi noapte, la masă, la sculare şi nu 
îndrăznea să-mi spună motivul – iar eu 
m-am înduioşat; am simţit că inima mea 
perdută în viaţa voastră bate mai mult 
pentru acei ce suferă, cei prigoniţi, cei 
alungaţi, de atunci. Alecule, viaţa mea a 
fost un poem întreg, trupul meu se svâr-
colea nopţi întregi în gânduri şi în chinuri. 
Trebuiam să aleg între botez pe care-l 
doream şi între apropierea de «ai mei» 
la care mă pironi sufletul.

Mi se desfăşura tabloul viitorului meu 
în ţara ta, când voi fi şi eu privit ca şi tine, 

când voi putea şi eu să ajung la aspiraţiile 
mele, când voi putea şi eu să fiu conside-
rat ca om, să-mi dau şi eu avânt ca om, 
la toate manifestările mele şi m-am decis: 
mă botez...

Dar iată tabloul celalt, dragă Alecule, 
mai trist, care mă reţine; e tabloul su-
fletului meu care mă împinge cu capul 
plecat, cu amorul propriu umilit, cu dem-
nitatea mea frântă către masa nevoiaşă, 
nenorocită, prigonită a evreilor, în special 
dragostea de mamă. O! Ar fi murit pe 
loc, ar fi fost îngropată de vie, ar fi fost 
redusă la schingiuirile de conştiinţă, la 
chinurile regretelor pentru fapta pe care 
aş fi făcut-o.

Scrisoarea unui emigrant evreu din Iaşi

Sighet şi Elie Wiesel, 
înainte şi după Holocaust

În perioada 3-5 octombrie 2017, s-a 
desfăşurat la sediul Universităţii Naţio-
nale Kapodistria din Atena şi la sediul 
Institutului Goethe Conferinţa Internaţi-
onală „Holocaustul – o abordare inter-
disciplinară şi diacronică”, organizată de 
Universitatea Naţională Kapodistria din 
Atena, în colaborare cu clusterul EUNIC 
(European Union National Institutes for 
Culture). La eveniment au mai participat 
şi susţinut prezentări invitaţi din Israel, 
Spania, Polonia, Germania şi Grecia. 

Am susţinut o prezentare pe tema 
„Sighet şi Elie Wiesel, înainte şi după 
Holocaust”, ca reprezentant al CSIER. 
Participarea la eveniment a fost organi-
zată de Ambasada României cu sprijinul 
Institutului Cultural Român. 

Comunicarea a fost prezentată în 
cadrul secţiunii A place and a name. The 
influence of the Holocaust in Literature 
and the Arts, unde s-a discutat şi des-
pre influenţa subiectului Holocaustului 
asupra filmelor sau a teatrului. Am vorbit 
despre lumea lui Elie Wiesel, o lume vie 
în 1929, plină de cuvinte idiş şi care a dis-
părut, cum se ştie, într-o „noapte”. Lumea 

vie a Sighetului trăieşte în personajele 
literare create de Wiesel, decriptate prin 
interviurile pe care le-a acordat lui Paul 
B. Marian în paginile Revistei Cultului 
Mozaic (RCM) în perioada comunistă, 
dar şi prin interpretarea cinematografică 
recentă a lui Radu Mihăileanu în filmul 
Train de vie (1998), care este o reinser-
ţie în „Noaptea” Sighetului, cu o istorie 
inversată. 

Sighet devine pentru Elie Wiesel un 
oraş-fantomă, de care încearcă să fugă, 
dar pe care îl vede pretutindeni, oriunde 
se duce în lume. Prima lui vizită în Si-
ghet, în 1964, este o retrăire a traumei 
din 1944, ceea ce îl face să spună că 
este o greşeală că a revenit. Şi totuşi s-a 
reîntors în Sighet, devenind personajul 
principal al comemorărilor din 1984. S-a 
întors şi în 1995, şi în 2002 pentru a 
inaugura Casa Memorială „Elie Wiesel”. 
A înţeles că trebuie să fie numele care 
reprezintă Sighetul viu, aşa cum casa 
memorială reprezintă şi istoria comuni-
tăţii evreieşti de aici.  

ANCA TUDORANCEA

F.C.E.R.-JOINT – 50 de ani  
de la reluarea colaborării

În cadrul istoriei de un secol de par-
teneriat între Joint şi F.C.E.R. intervine o 
ruptură în anul 1949. În condiţiile războ-
iului rece şi ale cortinei de fier între Est 
şi Vest, autorităţile comuniste au interzis 
activitatea JDC în România. În acest sens 
a fost promulgată Decizia de guvern nr. 
197, cu data de 4 martie 1949. Activitatea 
este reluată în 1967, în condiţiile relaxării 
relaţiilor dintre Statul român şi Occident. 

JDC îşi reia în mod oficial activitatea 
în România. Folosind fondurile alocate 
de către Joint, Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România va furniza alimente, 
haine şi ajutor medical populaţiei evre-
ieşti, va organiza cantine caşer, va echipa 
aziluri de bătrâni. La 15 iulie 1979 a fost 
inaugurat Căminul „Amalia şi şef-rabin dr. 
Moses Rosen” din Bucureşti. La festivitate 
au participat Donald Robinson, preşe-
dintele JDC din New York, Aba Gefen, 
ambasadorul Statului Israel, Ana Aslan 
şi vicepreşedintele Consiliului Popular al 
Capitalei, I. Iordache. 

Perioada de după revoluţia din decem-
brie 1989 se caracterizează prin noi forme 
de activitate. Accentul nu este pus numai 
pe asistenţă socială,ci şi pe organizarea 
unor activităţi cultural-educative pentru di-
ferite grupe de vârstă, începând cu copiii 
şi terminând cu vârstnicii, cu grijă specială 
pentru supravieţuitorii Holocaustului. 

Prin înfiinţarea Centrelor Comunitare 
Evreieşti, în anul 2007 s-au creat condiţii 
favorabile pentru activităţi educative. În 
acest sens, un rol important revine pro-
gramelor Bereshit şi Keshet, organizate 
anual cu participarea unor specialişti în 
domeniul istoriei evreilor şi al iudaismului 
din România şi Israel, care ţin conferinţe 

despre istoria, cultura şi civilizaţia iudaică, 
contribuind astfel la dezvoltarea conştiin-
ţei de sine a populaţiei evreieşti – trăsă-
tură determinantă a identităţii iudaice. O 
atenţie deosebită se acordă formării în 
spirit iudaic a leadership-ului comunitar. 

La 15 octombrie 1987, Revista Cultului 
Mozaic publica un articol semnificativ, 
intitulat „Omagiu pentru Joint”. Se împli-
neau 20 de ani de la reluarea colaborării. 
Evenimentul a fost marcat printr-un com-
plex de manifestări. Cu această ocazie, a 
fost depus un acoperământ pe bimah din 
Templul Coral, cu un text brodat în limbile 
română, engleză şi ebraică. Referindu-se 
la această perioadă, Zvi Feine, director al 
JDC pentru România (1988-2006), a sub-
liniat următoarele realizări, începând din 
anul 1968: extinderea îngrijirii medicale 
pe întregul teritoriu al ţării prin funcţiona-
rea a 26 de policlinici; crearea de secţii 
în centrul medical din Bucureşti, precum 
cardiologie, urologie, oftalmologie, ORL 
ş.a.; trimiterea de medicamente; 1.800 
de asistaţi din 75 de localităţi au primit 
pachete cu medicamente, alimente şi 
îmbrăcăminte; cei aflaţi în sărăcie au 
beneficiat de ajutor financiar, atât din 
partea F.C.E.R., cât şi din partea JDC, 
primind şi ajutor de iarnă în bani pentru 
achiziţionarea de combustibil. 

Atenţia acordată de conducerea JDC 
relaţiilor cu comunitatea evreiască din 
România rezultă şi din nenumăratele 
vizite ale unor membri din conducerea 
JDC şi chiar ale unor preşedinţi ai orga-
nizaţiei care sunt o dovadă concludentă 
în acest sens. 

LYA BENJAMIN
NATALIA LAZĂR

CSIER la FILIT 2017
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor 

din România (CSIER) a participat la ediţia 
din 2017 a Festivalului Internaţional de 
Literatură şi Traduceri (FILIT) cu două 
expoziţii găzduite de Casa Memorială 
„Vasile Pogor”. Prima, purtând titlul  
Iaşiul evreiesc înainte şi după „Duminica 
aceea”, s-a referit la trecutul evreiesc al 
fostei capitale a Moldovei şi perioada 
când evreii constituiau până la jumătate 
din populaţia Iaşiului. A doua expoziţie, 
Duminica aceea, a înfăţişat episoadele 
Pogromului de la Iaşi din 29 iunie 1941, 
când mii de evrei au fost ucişi de autori-
tăţile române, în colaborare cu localnici 
şi militari germani. Vernisajul a avut loc 
în data de 7 octombrie, în cadrul unui 

eveniment în care dr. Andrei Oişteanu a 
conferenţiat pe tema „Evreii din România 
în context est-central european”. 

Expoziţiile, coordonate de Adrian 
Cioflâncă, au fost realizate de echipa 
CSIER pe baza materialelor fotografice 
şi documentare din mai multe arhive: 
Fototeca CSIER, Arhivele Naţionale ale 
României, sediul central şi Serviciul Ju-
deţean Iaşi, Arhiva Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securităţii 
etc. Au fost utilizate, de asemenea, fo-
tografii şi gravuri din colecţii particulare, 
cea mai importantă fiind aceea a lui Jil 
Silberstein. Expoziţiile vor fi deschise 
pe cuprinsul întregii luni octombrie 
2017. (A.B.)

(Continuare în pag. 26)
MARIA MĂDĂLINA IRIMIA

New York, Aprilie 1900
Iubite Alecule, 
Ai să rămâi desigur ca trăznit când 

vei zări în capul scrisoarei mele de as-
tăzi cuvintele New York; vei exclama, 
sînt sigur, cu mirare: «Vai! Ce aventurier 
e prietenul meu Haim Herşcu». Mă cu-
noşti prea bine, pentru ca să înţelegi că  
n-a fost la  mijloc vreo aventură.

Dragă Alecule, ţii tu minte acum trei 
luni când te-am văzut la Iaşi şi când 
eram mâhnit peste măsură? Tu parcă 
pricepuseşi ceva, dar n-ai îndrăznit să 
mă întrebi, ai presimţit sigur că vei răscoli 
tot sufletul meu întrebându-mă de cauza 
mâhnirei mele. Atunci, iubite Alecule, era 
momentul «decisiei». Trebuiam să mă 
decid între şi între, cum s-ar zice. Între 
„botez” şi „emigrare”.

Când îmi aduc aminte momentul de 
acum câteva luni când eram prin Româ-
nia, când sufletul meu era sbuciumat, 
când gândul meu era chinuit în frământări, 
îmi vine să plâng şi chiar plâng.

Ştii bine că am luat amândoi Bacala-
uriatul mai anii trecuţi, ei bine, de atunci, 
de trei ani, mi-am pus problema vieţii şi a 

viitorului meu: Ce voi ajunge în România? 
Ce viitor mă aşteaptă?

Tu unul cunoşti bine sentimentele mele 
intime. Cu tine am copilărit, cu tine am ur-
mat 12 ani pe băncile şcoalei, cu tine am 
fost pedagog la Internatul Franco-Român. 
Sînt evreu, nu-i aşa? Dară educaţia mea în 
jurul vostru, contactul meu mereu cu viaţa 
voastră m-a schimbat de tot, m-a prefăcut. 
Nu mai simţiam în mine nici o energie de 
a mă putea numi evreu, mi-era ruşine, 
trebue să-ţi mărturisesc, de numele meu, 
Herşcu Haim, şi mă jenam când plecam 
acasă în vacanţă să aud vorbind jargonul 
şi să mai văd obiceiurile mamei mele ha-
botnice; mă simţeam român ca tine, întru 
cât de pildă erai tu mai român? Ne-am 
întâlnit la vârsta de 5 ani, am stat împre-
ună, am urmat aceeaş evoluţie culturală, 
socială, am cetit zile şi nopţi întregi împre-
ună, am petrecut amândoi pe la aceleaşi 
localuri? Nu-i aşa că era fatal ca din acest 
contact să capăt totul ce trebuia să uit că 
aş fi evreu? Dacă n-aş fi venit în vacanţă 
acasă şi dacă nu aş fi văzut printre colegi 
o manifestare ostilă faţă de numele meu 
Herşcu Haim, crede-mă că nici nu ştiam 
că sunt evreu. Asta o poţi mărturisi desigur. 
Cu toate acestea, dragă Alecule, iată-mă 
unde am ajuns, sunt astăzi la New York şi 
sunt subchirurg; învăţ limba englezească 
ca să pot învăţa medicina.

De ce? 
Iată de ce. De o bucată de timp în-

cepuse în fundul sufletului meu o mare 
svârcolire de sentimente, sbuciumări mă 
chinuiră grozav, am început a simţi în fun-
dul sufletului meu că sunt evreu, că am o 
mamă evreică, că am fraţi şi surori evrei; 
începu parcă să-mi tremure inima la situa-
ţia evreilor din ţară şi Europa şi încetul cu 
încetul se infiltră în inima mea iubirea şi 
dragostea către acei de cari am fost des-
rădăcinat: am stat după al 2-lea examen 

La începutul secolului al XX-lea, 
mulţi evrei din România şi-au căutat 
norocul pe alte meleaguri. A fost vorba 
de un exod în masă. În perioada 1899-
1904 au emigrat din România 43.000 
de evrei, inclusiv mulţi evrei ieşeni. În 
intervalul 1904-1912, au mai plecat pes-
te 13.000 de persoane. Aşadar, peste 
56.000 de evrei au părăsit România, pe 
jos, în căruţe sau cu vaporul. Unii isto-
rici avansează chiar cifra de 90.000 de 
emigranţi. Aceştia au rămas în memoria 
colectivă ca fusgeyers sau pedeştri 
(emigranţi pe jos). În urma emigrărilor, 
populaţia evreiască a Iaşiului a scăzut 
cu 1.877 de suflete.

Haim Herşcu a fost unul dintre emi-
granţii din Iaşi la începutul anului 1900, 
care a ajuns la New York. Redau mai 
jos scrisoarea, găsită în ziarul „Egalita-
tea“, din 26 mai 1900, pe care Haim a 
trimis-o prietenului său român (creştin) 
Alecu, la scurt timp de la stabilirea sa 
în New York. 

Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
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O distribuţie de excepţie la Căminul „Rosen“
Noi, rezidenţii Căminului „Rosen“, suntem invitaţi 

frecvent la Teatrul Evreiesc de Stat (TES). De un an şi 
mai bine însă, directoarea teatrului, Maia Morgenstern, 
a avut o iniţiativă care ne-a încântat. Suntem vizitaţi cu 
regularitate la cămin de actori ai teatrului, care ne oferă 
momente de mare bucurie. Este vorba de lecturi tot-
deauna pline de haz, de muzică şi chiar de scenete din 
repertoriul teatrului. Am putea spune că TES a deschis 
o microstagiune la Căminul „Rosen“.

S-a produs un adevărat miracol. Am dat mâna cu 
vedetele pe care noi le admirăm de departe, pe sce-
nă, ne-am îmbrăţişat, am devenit prieteni. Desigur, de 
fiecare dată noi facem comentarii, iar ei ne povestesc 
despre culisele spectacolelor şi în general despre viaţa 

fascinantă a artiştilor. Nu pierdem ocazia şi facem foto-
grafii împreună, pe care le păstrăm apoi printre amintirile 
cele mai dragi.

Recent, actorii de la TES ne-au făcut o mare surpri-
ză. La întâlnirea noastră obişnuită am avut o distribuţie 
de excepţie. Au venit Maia Morgenstern – nu e prima 
dată – Geni Brenda, Anka Levana şi Marius Manole, 
care au citit din Bashevis Singer nişte schiţe extrem de 
amuzante, pe care le-au interpretat cu har, iar hohote 
de râs şi aplauze au exprimat sentimentele noastre de 
recunoştinţă pentru clipele plăcute petrecute împreună.

Vorbeam despre o distribuţie de excepţie, dar surpri-
zele nu s-au terminat. Împreună cu vedetele de la TES a 
venit şi deputatul nostru, Silviu Vexler. Am crezut iniţial 
că a venit în calitate de parlamentar, dar ne-am înşelat, 
tânărul nostru deputat a făcut parte din distribuţie. Ur-
mărind prestaţia actorilor, el s-a integrat pe nesimţite în 
spectacol şi chiar a mimat numeroase momente hazlii. 
Se pare că a fost o premieră: debutul în teatru al depu-
tatului Federaţiei! 

A fost o întâlnire minunată într-o atmosferă de bună 
dispoziţie generală. Ne-am despărţit cu regret de oaspeţii 
noştri, dar ne-au promis că vor reveni.

La Cămin comentariile au continuat şi în zilele urmă-
toare. Cotnăreanu, Ardeleanu, Weissbuch, Ocneanu, 
Sachter şi alţii m-au rugat să le transmit mulţumiri.

POMPILIU STERIAN

Fascinanta poveste  
a lui Bruno Fraitag

Pe Bruno Fraitag l-am întâlnit în lobby-ul unui hotel 
din Bucureşti, într-o dimineaţă de toamnă, aşa cum 
li se întâmplă uneori reporterilor să-şi întâlnească 
poveştile pe care le spun mai departe, fără să le uite.

„Despre bunicul meu am aflat întâmplător, citind 
o carte”, îmi spune Bruno Fraitag, iar eu văd deja un 
scenariu de film în acest început de poveste.

Bruno Fraitag este medic, trăieşte la Paris şi toată 
cariera şi-a dedicat-o cercetărilor medicale. Asemenea 
multor evrei care trăiesc astăzi în Europa şi Israel, şi 
el îşi are rădăcinile în România. Tatăl său s-a născut 
aici, în anul 1909, şi a emigrat în Franţa, 20 de ani 
mai târziu. A studiat medicina şi a rămas la Paris, unde 
şi-a întemeiat o familie. Ca un detaliu foarte interesant, 
mama lui Bruno Fraitag s-a născut în Franţa, dar fa-
milia sa provenea tot din România.

„ P o v e s t e a 
căutărilor mele 
începe în urmă 
cu 15 ani. Atunci 
am venit la Bu-
cureşti ca direc-
tor al companiei 
mele, pentru a 
part ic ipa la o 
conferinţă cu alţi 
medici din Ro-
mânia. Atunci 
mi-am dat sea-
ma că nu sunt 
în stare să spun 
nici măcar bună 
dimineaţa în lim-
ba ţării în care 
s-a născut tatăl meu. Din păcate, tata nu ne-a învăţat 
nici un cuvânt în limba română, nici pe mine, nici 
pe sora sau pe fratele meu. De fapt, nu ne-a spus 
nimic despre familia sa, despre trecutul său. Singurul 
amănunt pe care ni l-a povestit a fost că în momentul 
în care Regele Carol al II-lea a trecut prin Târgu Fru-
mos, unde locuia el, Majestatea Sa a oprit să salute 
persoanele importante din micul oraş, iar printre ele 
era şi bunicul meu. Doar asta am ştiut despre familia 
mea din partea tatălui”.

Conferinţa de la Bucureşti a trecut, iar Bruno 
Fraitag a mers acasă, gândindu-se că şi-ar fi dorit să 
ştie câteva cuvinte în limba tatălui său. După 15 ani, 
Bruno se afla în locuinţa sa de la Paris şi citea o carte 
scrisă de Radu Ioanid, la Washington. Era versiunea 
în limba franceză a cărţii despre Progromul de la Iaşi.

„În această carte era descris ce s-a întâmplat la 
Iaşi, în oraş şi în Trenurile Morţii. La pagina 25, ţin 
minte cu exactitate, scria că în momentul în care tre-
nurile au oprit în Târgu Frumos, câţiva evrei au fost 
duşi la Sinagogă, iar Fraitag, preşedintele comunităţii 
evreieşti, a fost pus să adune evreii, a fost bătut de 
soldaţi şi aşa mai departe. La acel moment m-am 
gândit că ar putea fi o legătură, dar în carte nu era 
trecut un prenume şi nu aveam cum să ştiu sigur. Aşa 
că i-am scris lui Radu Ioanid. După o scurtă cercetare 
aveam un răspuns: era vorba despre Solomon Fraitag, 
bunicul meu. Atunci am aflat de fapt şi despre faptul 
că el a fost şeful comunităţii evreieşti din oraş, în acei 
ani. A fost o descoperire destul de şocantă, mai ales 
pentru că tatăl meu nu mi-a menţionat nimic despre 
toate acestea”.

Aşa se face că, la scurt timp, Bruno Fraitag a 
revenit în România pentru a-şi regăsi rădăcinile. S-a 
întâlnit în Bucureşti cu oameni care l-au ajutat cu detalii 
despre familia sa şi a reuşit să găsească mormântul 
bunicului în cimitirul evreiesc din Iaşi.

„După o discuţie cu Adrian Cioflâncă, directorul 
Centrului de Studiere a Istoriei Evreilor din România, 
mi-am dat seama de ce tatăl meu nu a vrut să ne 
povestească despre familia lui din România. Pentru 
că, odată cu începerea războiului, el nu şi-a mai putut 
vedea părinţii. Bunicul a fost deportat în Transnistria. 
A murit în anul 1952 şi a fost îngropat la Iaşi, dar tata 
nu a putut participa la înmormântare, de teamă să nu 
fie arestat”.

Istoria zbuciumată a secolului trecut a făcut ca 
Bruno Fraitag să nu-şi poată cunoaşte bunicul. A simţit 
însă că are o datorie de onoare faţă de rădăcinile sale 
şi a hotărât să se întoarcă în România, alături de soţia 
sa. A găsit mormântul bunicului şi l-a renovat, iar cu 
ajutorul F.C.E.R. şi al autorităţilor din Iaşi a organizat 
o conferinţă pentru un grup de liceeni de la Colegiul 
„Garabet Ibrăileanu” din Iaşi. Acolo a ţinut o prezentare 
despre istoria Pogromului de la Iaşi şi despre datoria 
noastră de a ne întoarce către memoria stromoşilor 
noştri.

Bruno Fraitag este astăzi vicepreşedintele Comu-
nităţii Evreilor din Paris.

GEORGE GÎLEA

Micha Harish: Muzeul de la Rosh Pina 
se află pe drumul cel bun

„Organizaţia AMIR se preocupă intens 
de realizarea  Muzeul Originarilor din 
România de la Rosh Pina”, ne-a declarat 
preşedintele AMIR, Micha Harish. „Avem 
fondurile, terenul este pregătit şi în curând 
va începe construcţia. Acum ne ocupăm 
de aspectul istoric al muzeului. Există o 
comisie de experţi la AMIR, coordonată de 

istoricul Rafael Vago, care va strânge ma-
terialele. Acest muzeu, ridicat în localitatea 
ale cărei baze au fost puse de imigranţii 
evrei din România, va reflecta istoria şi re-
alizările evreilor români care au făcut alia în 
Ereţ Israel precum şi istoria evreimii române 
din toate provinciile care au format România 
Mare”, ne-a spus preşedintele AMIR. (E.G.)

 Viaţa Centrului de Ajutor Medical (CAjM) face parte, de 16 ani, din viaţa medicului 
stomatolog Isabella Udrea, devenită coordonatoarea lui de aproape un an; o nouă formulă 
de conducere, îmbinând îndatoririle administrative cu dedicarea faţă de profesie. Acolo 
a făcut primii paşi în carieră: asistentă a prof. univ. dr. Nicolae Atanasiade. Colaborarea 
a început din studenţie, când i-a fost dascăl la Catedra de Protetică, domeniu în care s-a 
specializat. Sub îndrumarea lui a făcut practică la Centrul de Pregătire şi Formare Profe-
sională, între anii ’90-’95. „Întrepătrunderea între teorie şi practică ne era de mare ajutor. 
Aşa căpătam experienţă”, retrăieşte Isabella Udrea epoca sa de formare. 

Am fost pacienta amândurora când policlinica funcţiona în Călăraşi. Dr. Atanasiade 
făcea parte din spiţa intelectualilor, specie rară, pentru care omul, nu rangul, era centrul 
lumii. Orele la „dentist” deveneau, prin povestirile sale folosite, la rugămintea mea, în chip de anestezic, excursii în 
lumea filozofiei şi a istoriei, consideraţii despre întrepătrunderea între mentalităţi şi peisaje, observaţii de lectură.

„ E s e n ţ i a l ă  e  m u n c a  î n  e c h i p ă ”
Interviu cu dr. Isabella Udrea, coordonatoarea Centrului de Ajutor Medical al F.C.E.R. 

– Să ne amintim de domnul doctor, care, din păcate, 
ne-a părăsit acum 10 ani.

– Îi păstrez o vie amintire şi recunoştinţă. Mi-a fost 
părinte spiritual; m-a învăţat că profesiunea-i stearpă, 
dac-o faci fără suflet. Era un om de mare cultură şi 
bunătate, de o modestie pe care numai profunzimea 
cunoştinţelor o naşte, departe de vanităţi. Îmi vorbea 
despre înaintaşi: profesorul Firu, care a pus bazele 
stomatologiei româneşti, profesorul Ene, de la care a 
învăţat meserie. S-a retras din muncă în 2005. Împreună 
cu tehnicianul dentar Elena Niţescu, pensionată şi ea în 
2008, am fost ca o familie.

– Alţi modelatori de conştiinţă? 
– Dr. Alexandru Elias. O personalitate. Ne înţelegea 

ca director; ne ajuta cu medicamente, aparatură. Era 
receptiv la problemele noastre de viaţă. Cu o capaci-
tate intelectuală intactă, ia parte şi acum la întruniri ale 
Comisiei Medicale pentru internări în cămin şi ajutoare 
suplimentare pentru asistaţii la domiciliu. „Vreau să fiu 
reţinut ca om, nu ca director”, afirmă el.

– Colaborări în prezent?
– În special, cu directorul DASM, dr. Mona Bejan, 

discipolă a doctorului Elias. Ne consultăm în probleme 
legate de solicitările pacienţilor şi contracte. Le parcurg 
şi i le supun atenţiei. Pe urmă au loc licitaţii cu depozite 
farmaceutice, se întruneşte o comisie care analizează 
ofertele, oprindu-se la cele mai avantajoase. Răspun-
dem prezent solicitărilor primite de la vicepreşedintele 
F.C.E.R., ec. Ovidiu Bănescu, asigurând urgenţele, în 
caz de nevoie, la sinagogi, de sărbători. Ca şi solici-
tărilor din partea preşedintelui C.E.B., ing. Paul Sch-
wartz, în cazul unor donaţii destinate nouă. De pildă, 
donaţia consistentă primită de la dr. Mirela Freifeld z.l., 
medic cardiolog mulţi ani în policlinică. Din banii ei s-a 
cumpărat aparatură modernă pentru fizioterapie, oftal-
mologie, cardiologie, dermatologie, chirurgie generală, 
diabetologie, stomatologie. Colaborăm cu JCC-ul, asi-
gurând asistenţa medicală pentru seniorii aflaţi în tabere  
la CIR-uri.

– Ce faceţi pentru rezidenţii de la Căminul „Rosen”?
– Mergem la cămin o dată pe săptămână pentru eva-

luare, prevenţie, tratament. Când am intrat în policlinică, 
era cămin-spital, cu medic radiolog, ecograf, internist. 
Acum se ocupă permanent de cei internaţi dr. Stela 
Anghel şi nou angajata dr. Ştefania Grigore. Pentru ne-
deplasabili, vin medici de la noi: dr. Narkis Marc, dr. Filip 
Bromchis.  Când e nevoie de intervenţii oftalmologice, 
cardiologice, sunt aduşi la policlinică.

– Şi pentru asistaţii la domiciliu?
– Ei sunt majoritatea. Cu ani în urmă, numărul celor 

deplasabili era mai mare. Acum prevalează nedeplasabi-
lii, din care cauză multe tratamente, investigaţii, recoltări 
de sânge se fac, adesea, la domiciliu. Dacă medicul 
care-i consultă înţelege că-i nevoie, sunt aduşi la noi. Se 
ocupă de ei, dar şi de căminişti medicul psihiatru Adri-
ana Cristescu şi internistul, diabetologul, nutriţionistul, 
specialistul în boli metabolice Iuliana Ignat. Ea alcătu-
ieşte meniurile pentru toţi şi face parte din Comitetul de 
internări în cămin. În caz de spitalizare, urmărim evoluţia 
asistatului atât noi, cât şi asistenţii sociali. 

– Probleme?
– Traumele pacienţilor: de natură sufletească – vârsta 

înaintată, experienţa Holocaustului; medical-cronică: 
bolnavii de diabet, afecţiuni neoplazice, Alzheimer. Toate 
influenţează tratamentele stomatologice. Încerc să le 
depăşesc cu răbdare, înţelegere.

– Realizări?
– Unele mai vechi, cum sunt intervenţiile pentru 

cataractă secundară din Programul „Project Vision”. 
Altele – de dată recentă: am prelungit programul de 
luni până la ora 18, pentru a lărgi aria de adresabilitate 
înspre salariaţi, colaboratori (contra cost). 

– Dezideratul numărul 1?
– Să angajăm un medic cardiolog şi încă un internist.
– Ce credeţi că vă defineşte?
– Perseverenţa, ambiţia de a-mi duce la capăt pro-

iectele, maleabilitatea, înţelegerea pacienţilor, perfecţi-
onismul. Dar esenţială e munca în echipă. (I.D.)     
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De curând, la editura Amazon a fost publicată tradu-
cerea în limba engleză a romanului De 2000 de ani, de 
Mihail Sebastian. Traducerea a fost realizată de Philip 
O’Ceallaigh, un irlandez care trăieşte în România din 
anul 2000. Este laureat al mai multor premii literare şi 
acum lucrează la un studiu despre Holocaustul din Eu-
ropa de est. Cartea lui Sebastian, a declarat traducă-
torul pe site-ul Pop matters, referindu-se şi la „Jurnal”, 
„a fost o călătorie stranie, o descoperire a unui capitol de 
istorie a României asupra căruia s-a păstrat mult timp tăcere. 
Reapariţia romanului De 2000 de ani înseamnă depăşirea 
unei amnezii pe scara global-istorică, un fel de trezire..Cartea 
nu putea  să apară sub comunism, deoarece era un regim 
care nega Holocaustul, din alte motive decât sovieticii”. Car-
tea, arată traducătorul, reflectă multiplele faţete ale antisemi-
tismului, faptul că eroul, chiar dacă ar vrea să se detaşeze 
de evenimentele istorice, nu poate scăpa de efectele lor.
Una dintre marile calităţi ale cărţii, opinează el, este marea 
măiestrie în prezentarea  treptelor de intensitate a antise-
mitismului, faptul că aceia care azi erau prieteni cu evreii, 
foarte uşor devin apoi duşmanii lor. Ilustrativă în acest sens 
este experienţa lui Sebastian cu mentorul său, Nae Iones-

cu. La rugămintea 
scriitorului de a-i 
prefaţa cartea, 
acesta i-a scris 
un text profund 
antisemit.

După părerea traducătorului, una dintre cele mai impor-
tante lecţii ale cărţii este că istoria se repetă. Democraţia, 
toleranţa, statul de drept, aceste principii care ne permit să 
trăim civilizat, nu sunt eterne. Ele vor supravieţui numai dacă 
vom fi conştienţi de ce se va întâmpla dacă respectarea lor 
va eşua. De aceea trebuie să recâştigăm experienţa anilor 
’30, deoarece fără ea vom uita că democraţia poate eşua.

La aceeaşi concluzie ajunge şi criticul american Adam 
Kirsch, în publicaţia culturală evreiască online „Tablet”, ca-
re-l plasează pe Sebastian ca evreu în postura de paria al 
societăţii. Prefaţa lui Nae Ionescu, arată el referindu-se la 
această scriere cu caracter antisemit, este un document care 
ilustrează perfect însuşi fenomenul pe care cartea încearcă 
să-l descrie şi să-l studieze: persistenţa antisemitismului 
chiar şi la acei români care îi puteau trata pe evrei, individual, 
ca prieteni şi colegi. (E.G.)

„De 2000 de ani” tradus în engleză

Evreii din România în perioada 1945-1950

Istoria  
evreimii arădene  
în cărţi şi articole
Cu prilejul celei de-a 300-a aniversări a 

stabilirii primelor două familii de evrei în Arad, 
Centrul de Studii Iudaice al Universităţii de Vest 
„Vasile Goldiş” i-a dedicat mai multe scrieri care 
se ocupă de istoria evreilor din  oraş şi judeţ.. 
Astfel, sub semnătura prof.dr. Alexandru Du-
mici, a fost publicată lucrarea „Istoria medicinei 
evreieşti din Arad”, o incursiune aprofundată în 
practicarea de către evreii din Arad a acestei me-
serii tradiţionale. Autorul explică numărul mare 
al medicilor evrei de-a lungul timpului, în Arad şi 
în comunele din jur, pe de-o parte, prin existenţa 
în religia mozaică a unor precepte stricte legate 
de sănătate, supravegheate cu mare atenţie, 
acest aspect fiind una din explicaţiile mortalităţii 
mai mici a populaţiei evreieşti. Aici a jucat un 

rol şi rabinul arădean Aron 
Chorin, preocupat de starea 
enoriaşilor lui. Pe de altă 
parte, un alt precept biblic, 
grija faţă de semeni, a avut 
contribuţia sa, fundamen-
tând  caracterul social al 
practicării medicinei. Printre 
primele măsuri luate de 
comunitatea nou înfiinţată, 
scrie autorul, a fost constru-
irea unui spital unde erau 

trataţi gratuit atât pacienţi evrei, cât şi neevrei. 
Dr. Alexandru Dumnici urmăreşte progresul me-
dicinei din Arad, scoţând în evidenţă cunoştinţele 
foarte moderne ale medicilor din acest oraş, care 
au studiat la universităţi din străinătate şi care nu 
numai că erau la curent cu cele mai noi procedee 
şi tratamente medicale, ci şi le aplicau. Medicii 
evrei, a arătat autorul, erau deosebit de apreciaţi 
de locuitorii oraşului, indiferent de etnie. Paralel 
cu istoria medicinei evreieşti, autorul nu poate 
ocoli nici dezvoltarea  generală a comunităţii 
evreieşti şi influenţa condiţiilor în care trăiau 
evreii în diferitele perioade istorice, inclusiv  con-
secinţele legilor rasiale din perioada legionară 
şi antonesciană, care au afectat comunitatea şi 
activitatea medicilor evrei. În condiţiile scăderii 
drastice astăzi a populaţiei evreieşti din Arad, 
această lucrare se doreşte a fi un memento al 
unei activităţi preţioase şi al unor personalităţi 
a căror faimă nu a fost uitată.

În ajunul sărbătoririi evenimentului, Centrul 
de Studii Iudaice, în prezenţa E.S. Tamar Sa-
mash, ambasadorul Statului Israel, şi a dr. Aurel 
Vainer, preşedintele F.C.E.R., a lansat  un număr 
omagial al revistei „Studia Iudaica Aradensis” 
V/2017. Mai multe articole – „Comunitatea 
Evreiască din Arad la 300 de ani de existenţă” 
(Redacţia revistei), „Comunitatea Evreilor ară-
deni-Scurt istoric” (Ionel 
Schlesinger, preşedintele 
C.E. Arad), „Despre comu-
nitatea evreilor din Arad”  
(Stelean-Ioan Boia), „Co-
munităţi Evreieşti din Jude-
ţul Arad – Pâncota şi Almaş” 
(Radu Alexandru Hord) 
– sunt dedicate aniversării 
comunităţii. Articolele pun 
accentul pe contribuţia în 
cei 300 de ani de existenţă 
a evreilor arădeni la dezvoltarea oraşului în 
toate domeniile. Revista prezintă personalita-
tea şi rolul rabinului Aron Chorin, iar în articolul 
„Chipul unui intelectual evreu: avocat dr. Ernest 
Schiller” (Radu Alexandru Hord) se descrie 
cariera acestui prestigios jurist, care a activat 
într-o serie de localităţi din judeţul Arad. Două 
studii din revistă se ocupă de problema antise-
mitismului şi rasismului în epoca medievală şi 
modernă. Un articol bine documentat prezintă 
istoria  tipografiei „Samitca” din Craiova.

Deşi nu a fost editat de Centrul de Studii Iu-
daice, menţionăm publicarea în cadrul volumului 
„Valori nepieritoare pe pământ şirian”, de prof. 
Marcel Priescu, în capitolul „Mărturii păstrate 
peste ani”, a articolului „Prezenţa comunităţii 
evreieşti în istoria comunei Şiria”. Abordarea 
este cu atât mai interesantă, cu cât date despre 
evreii din comunele din jurul Aradului sunt din 
ce în ce mai puţine; ele se bazează mai ales pe 
istoria orală, deoarece în 1940, când evreii din 
comune au fost strămutaţi în oraşe, arhivele lor 
au fost distruse.

EVA GALAMBOS

Luni, 2 octombrie, Asociaţia de Pri-
etenie România-Israel a organizat, la 
Hotelul Cişmigiu din Capitală, lansarea 
cărţii lui Şlomo Leibovici-Laiş, intitulată 
Evreii din România faţă de un regim în 
schimbări, 1944-1950. La eveniment 
au luat parte lideri ai comunităţii evre-
ieşti – ing. Paul Schwartz, preşedintele 
Comunităţii Evreilor din Bucureşti, José 
Iacobescu, preşedintele B’nai B’rith 
România, Liviu Beris, preşedintele Aso-
ciaţiei Evreilor din România Victime ale 
Holocaustului, dr. Andreea Păstârnac, 
ministrul pentru Românii de Pretutin-
deni, Irina Cajal, subsecretar de stat în 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, 
diplomaţi, universitari şi membri ai co-
munităţii evreilor din Bucureşti. 

Lansarea a fost moderată de preşe-
dintele Asociaţiei de Prietenie Româ-
nia-Israel, g-ral (r.) prof.univ.dr. Mihail 
Ionescu. În cuvântul de deschidere, el 
a mulţumit editorului Marcel Shai pen-
tru această apariţie editorială în limba 
română, care reuneşte pagini de istorie 
„din perioada de trecere între cele două 
regimuri”, pentru comunitatea evreiască 
din ţara noastră. De asemenea, a subli-
niat eforturile depuse pentru a face po-
sibilă editarea acestui volum, evocând 
totodată tenacitatea lui Marcel Shai, 
care s-a lovit de numeroase obstacole. 

Acad. prof.univ. dr. Jean Askenasy 
a rememorat drumul sinuos al apariţiei 
acestei cărţi, care a fost oprită de la tipar 
de şase ori. Vorbitorul a afirmat că scri-
erile lui Şlomo Leibovici-Laiş reprezintă 
mai mult decât încă o lucrare de istorie 
a evreilor din România; ea prezintă o 
analiză lucidă asupra unei perioade 
trăite în România, pe când autorul avea 
între 17 şi 23 de ani, analiză realizată 
de pe poziţia unui cetăţean israelian, 
în calitate de director al unui serviciu în 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe al 
Statului Israel. 

Liviu Beris, preşedintele Asociaţiei 
Evreilor din România Victime ale Ho-
locaustului, a afirmat că, citind această 
carte, a retrăit întâmplări din perioada 
Holocaustului, când umanitatea a cu-
noscut o recrudescenţă a tot ceea ce 
ea are mai rău, dezvăluindu-se „omul-
gol”, lipsit de orice urmă de omenie. El 
a afirmat că, deşi cartea reprezintă şi o 
filă de istorie a României, ea este tot-
odată o pagină esenţială despre evreii 
din România.  

Ministrul pentru Românii de Pretu-
tindeni, dr. Andreea Păstârnac, a re-
marcat talentul cu care autorul a reuşit 
„să coboare în trecut”, cu scopul de a 
reda publicului cititor aspecte relevante, 
fragmente de istorie trăită. Vorbitoarea 

a afirmat că unor astfel de demersuri 
şi acţiuni ale asociaţiilor evreilor din 
România, precum A.C.M.E.O.R., merită 
să li se consacre studii de cercetare, 
acest subiect urmând a deveni în viitorul 
apropiat parte a unui curs de istorie a 
diasporei româneşti.

Marcel Shai, editorul cărţii, a relatat 
în intervenţia sa despre aspecte din 
ultimele întâlniri cu autorul, care a murit 
mâhnit de faptul că prima ediţie a cărţii 
apăruse într-un tiraj foarte redus. El a 
subliniat apetenţa lui Şlomo Leibovici 
Laiş pentru cercetare, precum şi faptul 
că informaţiile prezentate în carte sunt 
susţinute de o multitudine de documen-
te, unele având un caracter inedit. Toate 
acestea, afirmă Marcel Shai, constituie 
un fragment de „istorie adevărată” a 
unei perioade tulburi pentru comunita-
tea evreiască din România. 

Volumul, lansat în a doua ediţie, 
cuprinde o serie de informaţii care 
alcătuiesc un tablou despre ceea ce a 
însemnat perioada imediat următoare 
celui de-al Doilea Război Mondial pen-
tru evreii din România. Schimbarea 
avea să se dovedească o mare dezilu-
zie pentru marea majoritate a evreilor, 
care a decis să facă Alia. 

DAN DRUŢĂ

Mihail Sebastian – 110 ani de la naştere
În ajunul Festivalului anual de la Brăila dedicat fiului Ora-

şului cu Salcâmi, Mihail Sebastian, aniversăm şi 110 ani de 
la naşterea dramaturgului, scriitorului şi jurnalistului venit pe 
lume sub numele de Iosif Hechter. Născut la 18 octombrie 
1907, la Brăila şi decedat la 29 mai 1945, la Bucureşti, el a 
făcut studii universitare de drept şi filozofie la Bucureşti 
şi a lăsat o moştenire apreciabilă ca romancier, dramaturg, 
critic literar şi jurnalist cu un acut simţ al valorii. A fost influ-
enţat de profesorul de filozofie Nae Ionescu, care l-a adus 
în Capitală într-o perioadă tulbure sub aspect politic. 

Debutează în 1932 cu „Fragmente dintr-un carnet găsit”, 
publicând în acelaşi an volumul de nuvele „Femei”. În 1934 
publică romanul „De 2 000 de ani”, în care descrie condiţia 
evreului în România. Prefaţa antisemită scrisă de Nae Io-
nescu, la cererea scriitorului şi publicată integral de acesta 
din urmă, stârneşte reacţii virulente atât în cercurile evreieşti, 
cât şi în ansamblul societăţii. În replică la numeroasele re-
proşuri pentru relaţia cu mentorul său, devenit prolegionar, 
Sebastian scrie „Cum am devenit huligan”.

A scris şi piese de teatru – bine primite de public şi jucate 
şi azi – precum „Jocul de-a vacanţa”, „Steaua fără nume” 
(jucată în anii războiului sub nume fals, apoi în anii ’50, 

devenind o ecranizare într-o coproducţie româno-franceză 
(Mona, l’étoile sans nom, avându-i în rolurile principale pe 
Claude Rich şi Marina Vlady); „Insula” (nefinalizată), „Ultima 
oră” (ecranizată postum); romanele „Oraşul cu salcâmi”, 
„Accidentul” ş.a.

Are de suferit în timpul regimurilor legionar şi antonescian. 
În urma politicii antisemite promovate de acestea, nu i s-a 
mai permis să funcţioneze ca jurnalist, iar piesele de teatru 
au primit interdicţia de a mai fi jucate. Moare la 29 mai 1945, 
la puţin timp după plecarea naziştilor din ţară, călcat de un 
camion. Este îngropat în cimitirul evreiesc Filantropia, unde 
o alee îi poartă astăzi numele.

Între 1935 -1944 ţine un jurnal intim, publicat postum abia 
în 1996, în care sunt descrise atât evenimente ţinând de viaţa 
sa amoroasă, de viaţa mondenă a Bucureştiului anilor ’30 cât 
şi ororile antisemitismului. Jurnalul a fost publicat în Româ-
nia, precum şi în Franţa, SUA, Olanda, Cehia şi Germania.

În anul 2000, Michelle Hechter, nepoata lui Sebastian, 
a publicat lucrarea „M şi M”, lucrare autobiografică în care 
tratează pe larg despre viaţa unchiului ei.

Mihail Sebastian rămâne un caz de etnoculturalitate, 
disputat şi azi.      BORIS MARIAN MEHR

B A C Ă U  –  l a n s a r e  d e  c a r t e
Sub egida Uniunii Scriitorilor din România (USR) – Filiala 

Bacău şi a Comunitaţii Evreilor din localitate, a avut loc lansa-
rea a două noi cărţi de proză ale Adei Shaulov-Enghelberg, 
scriitoare israeliană de limbă română, intitulate „Primul tan-
gou, ultima iubire” şi „Eu sunt omul tău”, ambele apărute la 
Editura Hasefer. Cărţile au fost recomandate de criticul literar 
Petre Isachi. O incursiune în opera scriitoarei, originară din 
acest oraş, a fost realizată de Cristian Ştefan (USR). Lan-
sarea a prilejuit evocări ale unor momente de viaţă comune 
Adei şi prietenilor ei, foşti colegi de liceu: Dumitru Bontaş, fost 
prefect al Judeţului Bacău, şi Viorel Savin. Acesta din urmă, 

elev al tatălui scriitoarei, profesorul Enghelberg, cunoscut 
prin exigenţă şi obiectivitate, a desenat un dublu crochiu: 
tată şi fiică. Din partea C.E. Bacău au fost prezenţi, printre 
alţii, Fani şi Paul Kaltman, Florin Goldring, Vili Moscovici, 
Cristi Apreutesei, Laura Şerban, Sergiu Pancescu şi soţia. 
Mulţumind antevorbitorilor, autoarea s-a referit la clipe de 
viaţă – nuclee ale romanelor lansate, bucuria revederii unor 
prieteni din adolescenţă şi şi-a exprimat dorinţa de a pune 
bazele unui club comunitar pentru toate generaţiile, care să 
poarte numele bunicii sale.

Coresp. HAINRICH BRIF, FLORIN GOLDRING 
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„Am crescut într-o familie evreiască tradiţională din Dorohoiul de acum 
mai bine de jumătate de veac, cu urme de şteitl încă vizibile”, povesteşte 
noul preşedinte al comunităţii băcăuane, ing. Hainrich Brif. „La trei ani, 
tata m-a dus la heider. Acolo am desluşit buchiile, dar ebraica am început 
s-o învăţ serios abia când am luat lecţii de pregătire pentru Bar Miţva cu 
I. Reicher z.l. Totuşi, când Hari Vigdar, fost preşedinte al comunităţii 

din Bacău, unde trăiesc din 1986,  m-a chemat să oficiez la sinagogă, 
am avut mari reţineri: dacă n-o să mă descurc? M-a ajutat Ghideon 
Bruchmaier z.l. De-atunci încoace i-am zis profesor. Chiar după  

ce-am fost ales secretar al comunităţii şi, de curând, preşedinte, sinagoga 
a continuat să ocupe un loc central în sufletul meu”.

„Doresc să fac tot ce-mi stă în putinţă 
pentru atragerea oamenilor  

spre comunitate”

Interviu cu ING. HAINRICH BRIF, preşedintele C.E. Bacău

1 9 4 2 :  U n  t a b l o u  a l  a b s o l v e n ţ i l o r  ş i  d e s t i n e l e  l o r
Privesc tabloul promoţiei 1942 a 

Liceului Evreiesc „Kecskeméti Lipót” 
din Oradea cu sentimente de pioşenie, 
compasiune şi deosebit respect. Din 
perspectiva a 75 de ani, mottoul Tempora 
mutantur et nos mutamur in illis – Vremu-
rile se schimbă şi cu ele ne schimbăm şi 
noi, reflectă presimţirile acestei generaţii, 
ce urma să treacă prin urgia conflagraţiei 
mondiale şi a Holocaustului. Iar îndemnul 
„Ne revedem în 1952” nu i-a prins în via-
ţă decât pe 18 din cei 44 de absolvenţi. 
Dar nici această promisiune nu s-a putut 
onora în primii ani după război, ci abia în 
1982, în Israel. Cei pieriţi în Holocaust 
şi-au găsit sfârşitul fie în batalioanele de 
muncă forţată, fie în lagărele de exter-
minare cunoscute: Auschwitz-Birkenau, 
Ravensbruck, Stutthof, Flossenburg,  
Mauthausen, Gross Rosen, Buna Mo-
nowitz, Ordruf, Ebensee.

Unii, precum Grünstein Zsuzsa şi Kor-
mos Zsuzsa, au fost torturaţi de poliţiştii 
ghetoului orădean zile în şir, împreună cu 
familiile lor, pentru a dezvălui unde şi-au 
ascuns obiectele de valoare. Printre vic-
time au fost adevăraţi eroi în lupta împo-
triva nazismului. De exemplu Rosenbaum 
Miklós, care făcea parte din rezistenţa 
sionistă şi comunistă, la Budapesta, în 
iarna anului 1944, luptând cu arma în 
mână împotriva opresorilor nazişti şi a 
szalasiştilor din „Crucea cu săgeţi”. Fiind 
prins, a fost torturat şi executat în sediul 
Gestapo-SD din Svábhegy-Budapesta, 
unde se afla la vremea aceea şi Adolf 
Eichmann. Tot ilegalist comunist a fost şi 
colegul lui de clasă, Lőrincz Ferenc, mort 
într-un batalion de muncă. Alţii, în schimb, 
au fost salvaţi de la deportare tocmai prin 
înrolarea în batalionul de muncă, coman-

dat de colonelul Reviczky Imre. Printre 
ei şi socrul meu, Nicolae Steinberger, 
fost preşedinte al Comunităţii Evreieşti 
din Satu Mare. Reviczky i-a salvat şi pe 
unii profesori mai tineri, ca Rózsa Jenő, 
Schapira Gyula, Csehi Gyula care, după 
război, s-au afirmat în cariera univer-
sitară. Marianne Leitner (Schwab) a 
fost printre puţinii salvaţi cu trenul lui 
Rudolf Kasztner, reuşind să supravieţu-
iască la Bergen-Belsen. După decenii, 
a relatat fundaţiei lui Steven Spielberg 
cele îndurate în timpul deportării şi  
supravieţuirea ei.

Unii, precum Galambos Pál şi Weis-
smann Endre, au fost mai întâi înrolaţi 
în batalioane de muncă forţată, ca apoi 
să fie deportaţi la Mauthausen şi alte 
lagăre. Weissmann Endre a supravieţuit, 
devenind profesor universitar în fizică 
teoretică la Universitatea Babeş-Bolyai, 
iar apoi la Universitatea din New York şi 
cercetător într-o vreme la Institutul Weiz-
mann din Rehovot. Galambos Pàl a trăit 
la Timişoara.

În centrul tabloului îi găsesc pe profe-
sorii liceului, somităţi ştiinţifice şi pedago-
gice, dar şi exemple de devotament uman. 

Directorul Szilas Izidor, istoric literar, rabi-
nul Vajda István, profesorul de matematică 
Kelemen Izidor (mort la Mauthausen), 
profesorul de ebraică Abra hamovits Sa-
muel, Halmi István mort la Bergen-Belsen, 
Norbert Fuchs deportat din Cernăuţi, pro-
fesorul de latină Herbert Wünsch, originar 
din Cernăuţi, mort în batalionul de muncă 
forţată la Volokonovka în Rusia, Salamon 
Elias, Lakatos Béla, profesor de sport, 
participant la Olimpiada de la Berlin din 
1936. Toţi, pieriţi în Holocaust...

Supravieţuitorii au dus mai departe cu 
demnitate spiritul acestui liceu de referinţă 
al educaţiei evreieşti, destinele frânte şi 
memoria colegilor martiri. Au ajuns în 
toate colţurile lumii, în ţări precum Israel, 
SUA, Suedia, Franţa, Ungaria, Australia, 
Canada, Germania, Brazilia. S-au integrat 
în viaţa postbelică, realizându-se în diver-
se domenii ale vieţii economice, sociale, 
artistice, universitare şi ştiinţifice sau chiar 
academice, ca de exemplu colegul lor din 
promoţia anterioară, Ádám György, sau 
regizorul şi directorul de teatru Harag 
György, istoricul Vagó Béla. Socrul meu, 
Nicolae Steinberg, a fost şeful serviciului 
tehnic al unei întreprinderi sătmărene 
timp de patru decenii, având mai multe 
brevete de invenţii şi inovaţii.Un exemplu 
de profesionalism şi comportament uman!

Nu trebuie uitaţi. Datorită vârstei tinere 
au făcut parte din generaţia cu şansa de 
a nu fi trimişi direct în camerele de gazare 
la sosirea în Auschwitz. Dar, precum am 
mai amintit, nici jumătate dintre ei n-au 
supravieţuit în Holocaust. Nu avem voie, 
noi, cei născuţi după cataclismul Şoah, 
să uităm cele întâmplate lor, pentru a nu 
lăsa să se repete astfel de orori.

PAUL DANCU

– Poate, de aici, râvna pentru orga-
nizarea Kabalat Şabat-ului  în Templul 
Cerealiştilor, la Bereşit 14? 

– Nu doar eu m-am zbătut. Am avut 
parte de susţinerea multor enoriaşi. 
Templul Cerealiştilor este o emblemă a 
comunităţii noastre. Acolo au făcut Bar 
Miţva şi au primit binecuvântări sub Hupa 

Keduşa mulţi dintre cei din generaţiile mai 
vechi. Templul este singurul „supravieţu-
itor“ din cele 26 de sinagogi existente în 
Bacăul interbelic, fără a pune la socoteală 
Sinagoga Arie Leib Rosen, funcţională 
în prezent. Sperăm, cum a promis pre-
şedintele Federaţiei, dr. Aurel Vainer, că 
va fi readus la viaţă. Lucrează pentru 
asta un colectiv tehnic condus de Janina 
Ilie şi Mircea Cojocaru. Fondurile pentru 
proiectare au fost aprobate, urmând ca, 
imediat ce apare noul Ghid al Fondurilor, 
să se execute lucrarea cu bani proveniţi 
din Fondurile norvegiene. 

– Cât de adânci sunt rădăcinile co-
munităţii?

– Cea mai veche piatră tombală 
datează din 1703, ceea ce înseamnă o 
prezenţă evreiască din veacul al XVIII-lea.  
Apoi apar primele forme de organizare co-
munitară: sinagogă, heder, cămin pentru 
vârstnici, spital evreiesc. Primul spital a 
fost fondat în 1847. 

– Ocupaţii?
– În 1838 evreii băcăuani reprezentau 

55% din populaţie. 20% dintre ei erau 
meseriaşi. În perioada interbelică, erau 
recunoscuţi drept pionieri în industria 
uşoară (pielărie, textile, morărit) dar şi 

în diverse ramuri ale industriei grele. 
Comunitatea a dat personalităţi culturale 
de mare valoare. 

– Prezent comunitar?
– Dinamic. Suntem pe ultima sută de 

metri la inaugurarea Clubului comunitar, 
pentru înfiinţarea căruia am fost sprijiniţi 
de scriitoarea israeliană de limbă română 
Ada Shaulov, originară şi ea din urbea 
noastră. Suntem invitaţi să participăm cu 
corul nostru la Ziua Minorităţilor, organi-
zată de Consiliul Judeţean. La sărbătorile 
de toamnă, anul acesta, am înregistrat o 
prezenţă semnificativă. Îmbucurătoare – 
participarea tinerilor, puţini câţi sunt, dar 
foarte implicaţi în acţiunile comunitare. 
Nu ne uităm bătrânii, majoritatea singuri, 
suferinzi; nici copiii în nevoie. Pentru 
toţi aceştia funcţionează Centrul Yad be 
Yad, condus de asistenta socială Corina 
Irimia. Avem grijă şi de enoriaşii noştri din 
Oneşti, Moineşti, Buhuşi. 

– Relaţii cu populaţia majoritară?
– De Ziua Holocaustului în România 

suntem invitaţi de conducerile multor şcoli 
din Bacău să le vorbim elevilor despre 
tragediile prin care am trecut în anii pri-
goanei. În cadrul programului Şcoala alt-
fel, grupuri de elevi, însoţiţi de profesori, 
ne vizitează sinagoga şi muzeul. Le-am 
constatat interesul pentru iudaism, le-am 
simţit emoţia privind imagini din perioada 
Holocaustului.

– Şi – cu alte minorităţi naţionale?
– Invităm şi suntem invitaţi la nume-

roase manifestări culturale. La Bereşit 14, 
petrecerea de ieşire din Şabat, a evoluat 
şi formaţia muzicală a Forumului Demo-
crat German – Filiala locală. Colaborăm, 
toate filialele băcăuane de organizaţii, în 
fiecare an, de Ziua Minorităţilor Naţionale.

– Proiecte?
– Continuarea demersurilor de reabili-

tare a Templului Cerealiştilor; construirea 
unui foişor suficient de mare la sediul co-
munitar, care să permită organizarea unor 
activităţi în aer liber; defrişarea vegetaţiei 
în Cimitirul vechi şi, imediat după Sucot, 
în Cimitirul nou.

– Obştea noastră la viitor?
– În pofida diminuării numerice, viitorul 

ei e configurat de tinerii din ce în ce mai 
implicaţi în viaţa evreiască, de conştiinţa 
că unirea face puterea, indusă de condu-
cerea Federaţiei.

Delegaţie 
israeliană  
la C.C.I.B.

Preşedintele Camerei de Comerţ 
şi Industrie a Municipiului Bucureşti 
(CCIB), prof. univ. dr. Sorin Dimitriu, a 
primit recent o misiune israeliană din 
oraşul Beer Şeva. 

Dr. Nathan Cohen, preşedintele Or-
ganizaţiei locale a Israelienilor Originari 
din România (HOR), şi Carola Ceauşu, 
preşedinta Organizaţiei Internaţionale 
a Femeilor Sioniste (WIZO) din Beer 
Şeva, s-au întâlnit cu preşedintele 
Camerei bucureştene pentru a discuta 
despre un posibil parteneriat cu Camera 
de Comerţ şi Industrie din Beer Şeva 
şi Negev.

Conform unei informaţii transmise de 
CCIB, preşedintele acesteia şi-a mani-
festat deschiderea pentru extinderea 
colaborării bilaterale şi pentru semnarea 
unui acord de cooperare între cele două 
Camere de Comerţ. (A.M.)

– Cum vă raportaţi la această misi-
une?

– Doresc să fac tot ce-mi stă în pu-
tinţă pentru atragerea oamenilor spre 
comunitate, cultivarea bunei înţelegeri, a 
sentimentului că suntem toţi egali. 

 IULIA DELEANU

Sorin Dimitriu (stg.), Carola Ceauşu  
şi N. Cohen
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Închid ochii. Iar şi iar îi strâng. Cât se 
poate de tare. Până mă ustură. Dar, în 
zadar! Imaginea de care vreau să scap şi 
care îmi fură liniştea, la ceas de zi ori de 
noapte, îmi apare tot mai vie şi la fel de 
devastatoare.Se vede că mare dreptate a 
avut cel care a spus că poţi închide ochii 
în faţa realităţii, adică poţi să nu vezi ceea 
ce nu vrei să vezi, dar în faţa memoriei ...

Imaginea pe care am încercat în fel 
şi chip s-o alung din amintirile mele mă 
urmăreşte cu răutate, cu o tenacitate 
obsesivă, ca o boală incurabilă ori ca un 
blestem. S-a întâmplat într-o luni dimi-
neaţă, mai exact la 30 iunie 1941, adică 
în negrele zile ale pogromului, care a 
adus sânge, jale şi moarte pentru evreii  
din Iaşi.

Era a doua zi după bestialul masacru 
din curtea Chesturii de poliţie, soarele se 
înălţase bine pe bolta fără o scamă de 
nor, iar noi, cei rămaşi în viaţă, făceam 
primii paşi, încolonaţi sub pază straşnică, 
pe strada V. Alecsandri, poticnindu-ne 
de cei morţi ori de muribunzi, călcând în 
smârcuri de sânge, urme cutremurătoare 
ale unui adevărat seceriş al morţii.

Doar ce trecuserăm de poarta Ches-
turii, când un ordin răcnit ne-a oprit din 
marşul nostru împiedicat. Pentru regru-
pare, chipurile. Atunci am simţit un ghiont 
puternic în coastă. Mutul, care păşea în 
dreapta mea, despre a cărui tragedie 
personală am scris cândva, îmi făcu un 
semn cu capul spre curtea virană de 
peste drum. Apoi, îngrozit îşi acoperi faţa 
cu palmele. Atunci am văzut şi eu acea 
imagine care-mi cutremură mintea şi-mi 
tulbură liniştea. Peste mai mulţi ani aveam 
s-o compar cu o secvenţă decupată par-
că din celebra peliculă italiană „Mondo 
cane”. Un serial care a zguduit lumea 
întreagă, dezvăluind chipul ascuns al 

unei omeniri în plină degradare morală şi  
socială.

Acum, când scriu aceste rânduri, 
îl revăd, parcă aievea, pe bătrânul din 
curtea pustie, zăcând într-o baltă de 
sânge. La pieptul său ţinea strâns, între 
braţele sale, un copil. Un câine trăgea cu 
turbare din trupul plăpând al copilului. O 
scenă năucitoare, care cu siguranţă ar 
putea constitui o emblemă a grozăviilor 
petrecute în timpul masacrului de la Iaşi.

Câţi copii evrei au pierit atunci, prin 
moarte de martir, în cele mai cumplite 
chinuri? Cine mai ştie? Într-o scriere con-
sacrată pogromului, intitulată „Duminica 
neagră”, regretatul critic literar Eugen Luca 
subliniază că în zilele pogromului au fost 
ucişi peste cinci sute de copii! Poate au fost 
mai puţini, ori poate mai mulţi. Oricum, le 
sugerez instituţiilor îndrituite să-şi propună 
o cercetare serioasă, riguroasă, pe aceas-
tă temă. Nu ar fi lipsit de interes să ştim 
câţi copii au fost ucişi în braţele mamelor 
lor, în curtea Chesturii, pe străzile Iaşiului, 
ori sufocaţi în sinistrele trenuri ale morţii.

Cruciada pogromistă împotriva copiilor 
evrei a cutremurat conştiinţa multor per-
sonalităţi, cunoscute pe plan internaţional 
pentru militantismul lor în slujba valorilor 
umanităţii.

În „Iulie însângerat”, o carte de re-
ferinţă, laborios documentată, dedicată 
„României şi Holocaustului din vara lui 
1941,  „Simon Geissbüler, expert în istoria 
şi politica Europei, fost prim-colaborator al 
ambasadei elveţiene la Bucureşti, citând 
un martor direct al evenimentelor, no-
tează cu îndurerare „cum evreii, inclusiv 
copiii mici, au fost târâţi afară din case şi 
împuşcaţi!”. 

Din sute de case evreieşti au încetat 
să mai răsune glasuri vesele şi nevino-
vate de copii! Pământul le-a astupat nu 

numai gura! În gropile comune şi în cel 
mai negru anonimat, odată cu ei au fost 
îngropate şi visele lor înaripate sau de o 
inocenţă înduioşătoare. În căminele din 
care altădată te întâmpinau bucuria şi 
veselia celor mici, acum domnea tăcerea 
doliului, întreruptă de litaniile Kadişului iar 
familia, cei care au mai rămas, stăteau la 
pământ shiva.

Nu o dată mi s-a spus: nu te mai 
chinui, uită, şi-ţi vei recăpăta somnul şi 
liniştea! Doar pentru liniştea şi confortul 
meu să-mi fi furat propria memorie? Dar 
cum, Dumnezeule, l-aş putea uita pe bu-
nul meu prieten, care-mi era ca un frate, 
pe Aurel Şvarţ? Îmi răsună şi acum în 
urechi vocea lui plină de spaimă, atunci 
când, sub grindina de gloanţe, ne căţăram 
pe zidul de cetăţuie care despărţea poliţia 
de cinematograul „Sidoli”! Îl apucasem 
de o mână şi-l trăgeam, din toate puterile 
mele sus, spre creasta zidului, în care 
erau încastrate triunghiuri de sticlă. Doar 
un pas, un singur pas îl mai despărţea 
ca să-mi fie alături. Era pasul care ar fi 
făcut diferenţa între viaţă şi moarte!  Din 
nefericire, Aurică nu l-a mai făcut. În clipa 
aceea hotărâtoare s-a întâmplat nenoro-
cirea. Am simţit cum prietenul şi colegul 
meu de şcoală îşi slăbeşte strânsoarea 
cu care se agăţase de mine şi de viaţă şi 
uşor alunecă spre pământ, spre neant. 
Am apucat să-i zăresc ochii lui măriţi de 
groază sau doar uimiţi de ceea ce i se 
întâmplă!  Un glonţ i-a lovit pieptul pe 
care se ivise, ca o floare roşie, semnul  
morţii.

Dar cine ar putea să-mi izgonească 
din memorie tragica moarte a lui Carolică, 
un băieţel firav, subţire, ca un firicel de aţă 
şi cu urechile în suferinţă, veşnic înfunda-
te cu motocei de vată? Ne-am reîntâlnit 
în curtea Chesturii, la doar câteva zile 
după ce fusese onorat cu Bar Miţva, la 
Kantarshi-Shil. Ne-am nimerit unul lângă 
altul în blocul de evrei captivi, trântiţi pe 
caldarâmul încins şi nemişcaţi ca morţii.

Priveşte, bătrâne, îmi şopteşte, şi-mi 
arată în căuşul palmei o gâză, o gărgăriţă 
uscată, mai mult moartă decât vie. Dacă 
nu o duc la petecul acela de iarbă, moare, 
săraca. Şi a plecat înainte de a-mi asculta 
răspunsul. L-am mai văzut o dată, târân-
du-se şerpeşte. Timpul se târa şi el ca 
melcul: un minut, două, care mie mi s-au 
părut o veşnicie, un lătrat scurt de armă 
automată. Asta a fost totul!  De atunci nu 
l-am mai văzut pe Carolică decât în visele 
mele, în amintirile mele.

Aurel, Carolică sunt doar două din 
cele douăsprezece nume ale elevilor 
martiri, niciunul trecut de paisprezece 
ani, ai ultimei promoţii a şcolii „Cultura”, 
care au căzut jerfă Al Kiduş Haşem, întru 
slăvirea numelui Domnului! Oricare dintre 
cele douăsprezece nume ar putea fi titlul 
unei întâmplări de un dramatism cople-
şitor, emblematice pentru grozăviile în 
timpul cărora a curs sânge evreiesc pe 
străzile Iaşiului. Eroii lor, aceşti copii sau 
preadolescenţi care au plătit cu viaţa doar 

S Ă  N U  U I TA Ţ I !  –  R e c v i e m  p e n t r u  m a r t i r i i  d i n t r - a  ş a p t e a

Aprecieri pentru 
CIR Cristian

Investiţiile şi preocuparea pentru asi-
gurarea unor condiţii cât mai bune pentru 
oaspeţii Centrelor de Instruire şi Recreere 
ale F.C.E.R. îşi arată roadele. Dovadă şi 
scrisorile de mulţumire adresate condu-
cerii Federaţiei şi şefului Oficiului CIR, 
Emil Rosner.

De exemplu, dr. ing. Răzvan Rughi-
niş, preşedintele „Tech Lounge”, afirmă 
după plecarea de la a patra ediţie a unei 
tabere organizate la CIR Cristian, în 14-
17 septembrie 2017: „Dorim să subliniem 
calităţile de bun manager ale ing. Emil 
Rosner şi de asemenea calităţile de bun 
organizator de evenimente ale Mihaelei 
Bîcleşanu. Condiţiile foarte bune de ca-
zare care au cunoscut în ultima perioadă 
un important salt calitativ – mobilierul 
nou, împărţirea inspirată pe camere, 
aranjarea mansardei şi a sălii de şedinţe 
– şi-au spus din plin cuvântul şi au creat 
un cadru adecvat unui mediu universitar. 
Mâncarea servită a fost de asemenea 
deosebită, bună şi gustoasă. Promitem 
să revenim cu aceleaşi sentimente de 
bucurie şi deplină mulţumire”.

Aceleaşi mulţumiri şi impresii favo-
rabile au fost exprimate într-o scrisoare 
transmisă de prof.dr. Madeea Axinciuc, 
director de departament la Facultatea de 
Limbi şi Literaturi străine din Universitatea 
Bucureşti: 

„În perioada 29 august - 7 septembrie 
a.c. am organizat la CIR Be-Yahad, Cris-
tian, cea de-a doua ediţie a Şcolii de vară 
Biblia Ebraică: traducere şi interpretare 
(http://www.unibuc.ro/facultati/limbi/stu-
dii-iudaice, http://www.unibuc.ro/facultati/
limbi/stud-reli/). În cadrul acesteia s-a 
continuat, în regim intensiv, traducerea 
Cărţii Psalmilor. O atenţie deosebită a fost 
acordată registrului hermeneutic, pornind 
de la valenţele textului ebraic. Evenimen-
tul a beneficiat de sprijinul generos al 
Ambasadei Statului Israel la Bucureşti.

Vă scriu aceste rânduri pentru a vă 
mulţumi şi în acest an pentru sprijinul 
aparte acordat, pentru generozitate şi, în 
general, pentru colaborarea de excepţie 
în organizarea acestui eveniment atât de 
important pentru proiectul nostru de tra-
ducere desfăşurat în cadrul Facultăţii de 
Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii 
din Bucureşti.

Şederea echipei noastre la CIR 
Be-Yahad a fost şi de această dată o 
experienţă de neuitat. Ne-au impresio-
nat implicarea deosebită, în calitate de 
manager, organizator şi negociator, a 
lui Emil Rosner, abilităţile impecabile de 
administrare şi coordonare ale Mihaelei 
Bîcleşanu, atenţia, rigoarea şi prietenia lui 
Meir Faina. Entuziasmul, generozitatea, 
profesionalismul şi ospitalitatea dumnea-
lor au făcut ca Şcoala de vară să fie şi 
în acest an un real succes. Am apreciat 
deopotrivă condiţiile excepţionale oferite 
de CIR Be-Yahad, dotarea camerelor, 
curăţenia, calitatea mâncării şi a servirii, 
îngrijirea şi aspectul spaţiilor deschise.

De aceea, primiţi, vă rog, din nou mul-
ţumirile şi recunoştinţa noastră deplină, 
împreună cu exprimarea intenţiei noastre, 
pe care o vom concretiza într-o solicitare 
oficială, de a organiza şi cea de-a treia 
ediţie a Şcolii de vară, anul viitor, la CIR 
Be-Yahad, Cristian. (M.O.)

fiindcă au fost fii ai lui Israel, nu au mo-
numente placate cu marmură, care să le 
înveşnicească amintirea, deşi o merită cu 
prisosinţă. Unii dintre ei îşi dorm somnul 
etern în gropi neştiute!

Doar ei, morţi fiind, rămân nemuritori 
prin sacrificiul lor înălţător. Ei au rămas 
prezenţi în sufletele şi în conştiinţa noas-
tră şi a celor ce ne urmează!

A-i aminti înseamnă a nu-i lăsa să 
moară pe cei morţi, iar rândurile mele se 
doresc un profund Recviem pentru cei ce 
mi-au fost colegi, prieteni, pentru martirii 
clasei a şaptea.

LEONARD ZĂICESCU

Există poeţi „de profesie” şi poeţi care 
n-au scris vreodată un vers. Sau l-au 
scris aşa cum te rogi, repudiind din start 
vanitatea de a-l etala sub semnătură. Aşa 
a făcut Maria Săpătoru Elias. Nu 
ea şi-a strâns poeziile-n volum. 
A făcut-o soţul ei, doctorul Ale-
xandru Elias, cu durerea lui, cu 
iubirea lui. Maria a fost aproape 
de poezie în tot ce-a făptuit. Căci 
versurile ei, ca şi documentarele 
ei – peste o sută, cât timp a 
fost regizor la Studioul de Filme 
„Alexandru Sahia” – vorbesc, 
indiferent de subiect, despre „un 
suflet curat cum puţine am întâlnit 
în viaţă”, mărturiseşte, în prefaţa 
cărţii, cel care a ales poeziile pen-
tru a fi tipărite, dintre multe altele lăsate 
în urmă de soţia sa. 

Rândurile sunt scrise cu sinceritate 
şi fără menajament faţă de sine şi de 
cei dragi: „Cine plânge în amurg de zi/ 
cine se trezeşte cu ochii-n lacrimi/ cine 
pătimeşte şi ziua şi noaptea?/ E fata care 

şi-a amăgit dragostea,/ E bărbatul care 
şi-a asumat singurătatea./ Nu sunt fraţi/ 
nu sunt amanţi/ nu sunt vii/ nu sunt morţi/ 
sunt amăgiri fireşti/ din lumea întreagă./ 

Sunt eu/ eşti tu/ suntem noi/ 
amândoi”. 

Maria ştia că absolutul e 
ficţiune, n-avea ce reproşa 
cuiva. Când era singură, 
stătea de vorbă cu ea-cea-
tânără. Nu cu dojană; cu 
retrăirea anilor lor tineri, 
pătimaş şi pur; ani cu gre-
şeli, regăsiri, palpitul clipei. 
Uneori, stătea de vorbă cu 
mama ei: „Am o icoană la 
care mă-nchin:/ e mama la 
marginea patului stând/…/

cu lacrimi neplânse/ în colţul ochilor strân-
se”. La graniţa între material şi imaterial, 
poeziile Mariei Săpătoru Elias refac uni-
tatea de-nceput jinduită.

IULIA DELEANU
*  MARIA SĂPĂTORU ELIAS, „Zbor printre 

amintiri”, Editura Hasefer, Bucureşti, 2017

Să scrii aşa cum te rogi*

Fondatori ai prieteniei România-China
Expoziţia itinerantă „Amintiri din China” la Bucureşti 

„Într-o lume tulbure şi violentă, oameni 
de excepţie”, printre ei – şi medici mili-
tari români de origine evreiască, David 
Iancu, Bucur şi Ghizela Clejan, care au 
ajutat China, confruntată cu agresiunea 
japoneză, măcinată de holeră, tifos, foa-
mete, salvând de la moarte sute de mii 
de militari şi civili chinezi. „Peste 30% au 
căzut victimă bolilor. Ghizela Clejan a fost 
una dintre ele”, a spus gazda expoziţiei 
itinerante “Amintiri din China”, directorul 
general al Muzeului Naţional de Istorie 
a României (MNIR), Ernest Oberlander 
Târnoveanu. Evenimentul a fost organi-
zat de Asociaţia de Prietenie a Poporului 
Chinez cu Popoare Străine (APPCPS), 
Ambasada Chinei la Bucureşti, Casa Ro-
mâno-Chineză (CRC), Municipalitatea din 
Shanghai, Cimitirul din Shanghai “Song 
Qinling”, în parteneriat cu MNIR.  

„China nu-şi uită prietenii”. A fost nu-
mitorul comun al cuvântărilor rostite de 

Song Jingwu,  vicepreşedintele  APPCPS, 
E.S. Xu Feihong, ambasadorul Chinei în 
România, Ioan Donca, vicepreşedintele 
CRP, Zhao Yong Feng, director pentru 
Afaceri Externe al Municipalităţii din 
Shanghai. „Dialog multicultural”,  „lecţie 
de sacrificiu şi solidaritate” au caracterizat 
expoziţia secretarul de stat în Ministerul 
Culturii, Alexandru Oprean, preşedintele 
ICR, Liliana Ţuroiu. Prietenia din ge-
neraţie în generaţie a fost reconfirmată 
de Tania Iancu, fiică a doctorului Iancu, 
referindu-se la memoriile tatălui ei, “Nouă 
ani medic pe front. 1937-1945”, şi de 
Emanuel Druckman, nepotul doctorului 
Clejan, în mesajul trimis din Israel.

Anii de studenţie ai înaintaşilor au 
coincis cu ascensiunea extremei drepte 
în România. Propaganda antisemită tot 
mai agresivă pregătea drum legislaţiei ra-
siale, Holocaustului. David Iancu şi Bucur 
Clejan, medici evrei români, s-au alăturat 

frontului antifascist internaţional, luptând 
în Războiul Civil din Spania împotriva lui 
Franco, apoi în China, la apelul Crucii 
Roşii Internaţionale. S-au reîntors în ţară 
în 1946 şi, respectiv, 1948. Imagini din 
viaţa lor în şi după război le-au recreat  
lumea.  

În prezent, expoziţia este deschisă 
la Constanţa, prin grija Casei Româno- 
Chineze, filiala locală. (I.D)
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Război fără câştigător  
în PSD

Acceptarea demisiilor ce-
lor trei miniştri ai PSD a fost o premieră 
cu mult miez în politica românească. 
Văzută de majoritatea presei ca un 
război între Mihai Tudose şi Liviu Drag-
nea, lupta s-a încheiat, după declaraţia 
premierului, fără desemnarea unui alt 
câştigător decât „partidul, Guvernul şi 
ţara”. Schimbarea lui Sevil Shhaideh 
şi a Rovanei Plumb a fost, într-adevăr, 
un moment scurt, dar extrem de impor-
tant pentru societatea românească, în 
ansamblul ei: pentru prima oară, a fost 
acceptată schimbarea din funcţie a doi 
miniştri aflaţi în cercetare penală. Dacă 
DNA şi-a depăşit sau nu atribuţiile, 
braconând în terenul politicii, este o 
întrebare crucială pentru democraţia 
românească, dar la care încă nu se 
poate da un răspuns limpede şi defini-
tiv. Dar faptul că un om politic care este 
cercetat penal a trebuit să facă un pas 
înapoi (anulat, după numai câteva zile, 
de decizia Camerei Deputaţilor de a nu 
încuviinţa urmărirea penală a Rovanei 
Plumb) rămâne o sclipire de adevăr în 
peisajul tulbure al politicii noastre şi se 
cuvine a fi semnalat ca atare.

În acelaşi moment al deciziei PSD, 
Liviu Dragnea a pus degetul pe o altă 
rană purulentă a politicii noastre: con-
cluzia că incapacitatea de comunicare 
corectă între politicienii puterii poate 
duce la crize şi la pierderi de imagine, 
care se traduc în pierderi de voturi. „Am 
comunicat prost unul cu altul. Eu îmi 
asum. Nu mai putem face asemenea 
greşeli”, a spus preşedintele social-
democraţilor, referitor la relaţia sa cu 
premierul.

Despre această racilă a liderilor de 
toate culorile aflaţi vremelnic la putere 
am mai scris şi nu vreau să revin. Din 
păcate, momentul analizei interne ge-
nerat de demisia celor trei miniştri nu a 
schimbat nimic în această direcţie. Re-
cent, ministrul de finanţe, Ionuţ Mişa, 
a anunţat, cât se poate de bâlbâit, că 
o nouă taxă de solidaritate, de 2% din 
fondul de salarii, va trebui plătită de 
toţi angajatorii. A urmat o explicaţie 
chinuită că, de fapt, taxa nu e nouă, că 
era şi până acum, dar cuantumul era 
de 0,25%, că e cerută de legislaţia eu-
ropeană, dar că 90% din valoarea taxei 
rămâne nu se ştie pentru ce la bugetul 
de stat, deci nu mai e de solidaritate. 
Mihai Tudose l-a taxat imediat şi a ex-
plicat jurnaliştilor că nici el nu a înţeles 
mare lucru din declaraţia lui Mişa: „Din 
ce a explicat ministrul Finanţelor am 

înţeles aproape ca dumneavoastră, 
doar că norocul nostru (al conducerii 
PSD – n.red.) este că ştim că nu e aşa. 
Eu încerc să vorbesc în româneşte, nu 
în finanţista domnului ministru Mişa, 
care a explicat bine, dar traducerea 
iese rău la domnia sa”.

Din topul gafelor de comunicare îl 
mai amintim şi pe Tudorel Toader, care 
a declarat că nu a realizat impactul 
propriei sale legi despre compensarea 
condiţiilor de detenţie.

Dacă într-adevăr PSD a înţeles 
că o comunicare defectuoasă poate 
duce guvernul şi partidul în situaţii de 
cumpănă, de ce nu se sancţionează de 
către partid astfel de declaraţii? Poate 
că o folosire mai amplă a purtătorilor 
de cuvânt ar mai rezolva ceva din bâl-
bâielile unor comunicatori neinspiraţi, 
precum ministrul de finanţe şi cel de 
justiţie.

Israelienii, mulţumiţi  
de democraţia din ţara lor

Institutul Pew a dat recent publici-
tăţii un studiu efectuat pe un eşantion 
reprezentativ de aproape 42.000 de 
respondenţi din 38 de state, tema 
cercetării fiind o eventuală recesiune 
a democraţiei, în contextul creşterii 
populismului. Concluzia a fost că mai 
bine de jumătate dintre cei intervievaţi 
consideră democraţia o formă de 
guvernământ bună pentru ţara lor, 
dar există şi susţinători ai unor lideri 
autoritari, sau chiar a unor regimuri 
militare. Democraţiile reprezentative 
sunt apreciate de 78% din totalul res-
pondenţilor, în timp ce 26% şi-ar dori un 
lider autoritar, iar 24% un regim militar.

În Israel, ca şi în SUA, Canada, 
Australia, numai 7% din populaţie are 
opţiuni nedemocratice, în timp ce în 
restul Orientului Mijlociu, între 13% 
(Liban) şi 36% (Iordania) sprijină forme 
de guvernământ nedemocratice.

Studiul stabileşte că naţiunile mai 
bogate sunt şi cele mai dedicate de-
mocraţiei reprezentative. În rândul 
aceleiaşi categorii de naţiuni, preferinţa 
se îndreaptă către a avea experţi în gu-
verne (48% în Israel, 40% în SUA). Un 
lider puternic este preferat de subiecţii 
cu orientări de dreapta (29% în Israel, 
27% în SUA, faţă de 15%, respectiv 
14%, dintre cei cu orientări de stânga 
din aceleaşi state).

În schimb, în SUA, numai 46% din-
tre cetăţeni sunt mulţumiţi de actualul 
sistem democratic, faţă de 52% în 
Israel, în ambele ţări majoritatea (51%) 
fiind satisfăcută de actualul guvern. 

Opţiunea pentru un lider autoritar este 
împărtăşită de 26% dintre israelieni 
(22% în SUA), dar numai 10% dintre 
israelieni şi-ar dori un regim militar. 
Totuşi, atunci când vine vorba despre 
probleme de interes naţional deosebit, 
60% dintre israelieni preferă să voteze 
direct, decât să lase decizia pe mâinile 
politicienilor.

Limuzina ONU are nevoie  
de reparaţii capitale

UNESCO s-a compromis din cauza 
atitudinii sale constant anti-israeliene, 
ceea ce a dus recent la decizia SUA şi 
a Israelului de a se retrage din acest 
Comitet. Audrey Azoulay, cetăţean 
francez cu origini evreieşti şi tată ma-
rocan, aleasă recent director general 
al UNESCO, a declarat că acesta are 
nevoie de o reformă urgentă şi profun-
dă. Rămâne de văzut! 

Între timp însă, Consiliul ONU 
pentru Drepturile Omului pare a se 
angaja pe panta pierderii credibilităţii. 
În ciuda unor intervenţii făcute de un 
grup de state, în frunte cu Olanda, şi 
a avertismentelor ambasadorului SUA 
la ONU, Nikki Haley, de a nu permite 
statelor care încalcă în modul cel mai 
evident drepturile omului să devină 
liderii Consiliului, printre cei 15 membri 
ai Comitetului de Conducere se află ţări 
cu mari probleme în respectarea drep-
turilor omului, precum Qatar, Pakistan, 
Congo, Afghanistan şi Angola. 

Această stranie selecţie este con-
siderată de directorul executiv al orga-
nizaţiei neguvernamentale UN Watch, 
Hillel Neuer, ca fiind „o insultă la adresa 
victimelor din statele respective”. Ofi-
cialul a amintit că ambasadorii statelor 
arabe care fac parte din conducerea 
Consiliului folosesc această poziţie 
pentru a contrazice acuzaţiile de în-
călcări ale drepturilor omului din ţările 
lor. În Congo se semnalează cazuri de 
persoane ucise sau dispărute, tortură, 
abuzuri sexuale şi altele. În Angola, 
autorităţile au fost acuzate că presa nu 
este liberă, că se recurge la pedepse 
violente şi umilitoare, că se încalcă 
libertatea de asociere şi de expresie.

Acţionând la fel ca şi Consiliul 
pentru Drepturile Omului, OMS l-a de-
semnat pe dictatorul Robert Mugabe ca 
ambasador al bunăvoinţei, doar pentru 
a-şi anula decizia după două zile.

Va mai putea ONU să fie o organi-
zaţie mondială credibilă, cu astfel de 
gafe la nivelul conducerii organizaţiilor 
sale?

ALX. MARINESCU

Sunt cuvinte din petiţia Uniunii Evreilor Pă-
mânteni, adresată Corpurilor Legiuitoare în iunie 
1918. Era după semnarea Tratatului de pace de 
la Bucureşti, dintre România şi Germania, Austro-
Ungaria, Bulgaria şi Turcia. Se anunţase discuta-
rea de către guvern a unui proiect de lege privind 
încetăţenirea evreilor. Conducerea 
UEP a considerat necesar să-şi 
formuleze punctele de vedere şi 
cerinţele în legătură cu prevederile 
legii respective. S-a cerut să se ţină 
cont de următoarele: „Că suntem fii 
legiuiţi ai acestei ţări şi avem drept 
la protecţiunea ei. Cerem să nu se tăgăduiască 
ce-i al nostru: însuşirea de pământeni... Cerem 
emanciparea politică în numele intereselor ţării şi 
al nostru, ca şi în numele dreptăţii. Nu facem apel 
la generozitate. În chestiunile mari de ordin naţi-
onal sau social, nu sentimentele de generozitate 
hotărăsc, ci judecata rece a intereselor în joc”. 

Nu a fost primul document prin care UEP 
s-a adresat conducerii ţării pentru a arăta că 
degradarea în care a fost ţinută populaţia evre-
iască, considerată a fi străină, nu era în interesul 
ţării. Conducerea UEP s-a adresat ţării şi după 
mobilizarea din 1913, în ajunul convocării consti-
tuantei, cu un memoriu înmânat regelui Carol I,  
Corpurilor Legiuitoare şi guvernului în care au 
fost astfel formulate revendicările Uniunii: „Avem 
nădejdea că de data aceasta vom fi ascultaţi şi 
că ni se va face dreptate, acordându-se drepturi 
politice şi civile egale cu ale celorlalţi români tu-
turor evreilor pământeni, adică tuturor celor care 
sunt născuţi în ţară şi care nu sunt supuşi unei 
protecţii străine. Aceasta este cererea unanimă 
a populaţiei evreieşti băştinaşe. Dezlegarea 
problemei evreieşti va avea urmări fericite, căci 
va însemna înlăturarea pentru totdeauna a unei 
chestiuni iritante, aducându-i neajunsuri în acţiu-
nea ei externă; va însemna câştigarea pentru ţară 
a unor elemente dovedit folositoare şi capabile de 
a lucra cu succes pentru progresul ei material şi 
cultural; va însemna un adaos important la dez-
voltarea neamului românesc pe calea progresului 
şi a civilizaţiei”. 

Dar, din păcate, cererile formulate şi argumen-
tele aduse în favoarea satisfacerii lor nu au fost 
luate în considerare. Petiţia din anul 1918 trebuia 
să constate că evreii „sunt oameni fără patrie în 
propria lor ţară, sunt decretaţi vagabonzi, supuşi 
goanei şi prigoanei, asimilaţi cu românii numai în 
privinţa datoriilor”. Evreii care au slujit regele şi 
ţara ca soldaţi în oastea românească nu aveau 
dreptul să avanseze în grad şi redeveneau vaga-
bonzi din ziua când ieşeau din cazarmă. Nu mai 
erau lăsaţi să se întoarcă în comunele de unde 
fuseseră recrutaţi. În final, peţionarii conchideau: 
„O mare operă de reparare socială trebuie înfăptu-
ită pentru ridicarea economică şi politică a ţării. În 
acelaşi timp trebuie înfăptuită cea mai mare, cea 
mai înălţătoare, cea mai omenească dintre opere-
le care contribuie cel mai mult la ridicarea statelor, 
opera dreptăţii pentru toţi. În numele acestei drep-
tăţi, cerem de la dumneavoastră, reprezentanţi ai 
naţiunii, drepturile omeneşti integrale: le cerem cu 
aceeaşi dreptate cu care, ca fii ai ţării, ni se impun 
toate datoriile. Le cerem cu aceeaşi hotărâre cu 
care fraţii şi fiii noştri au luptat şi mulţi dintre ei 
au murit pentru apărarea ţării”. Odată cu petiţia 
adresată Corpurilor Legiuitoare, conducerea UEP 
s-a adresat şi preşedintelui Consiliului de Miniştri, 
prezentând, printre altele, modul în care s-a re-
zolvat emanciparea evreilor în ţările europene”. 
Pretutindeni în întreaga lume civilizată – se scria 
în memoriu – până şi în Rusia, unde sunt şapte 
milioane de evrei, emanciparea s-a rezolvat în 
bloc şi în mod automat, fără categorii, fără condiţii 
şi fără acte. În 24 de ore după decretarea legii 
chestia a fost rezolvată. Singura soluţie dreaptă 
şi echitabilă este împământenirea tuturor evreilor 
născuţi sau domiciliaţi în ţară şi care declară că 
nu sunt supuşi altui stat”. Petiţiile din 1918 au fost 
publicate „ca o chemare către ţară, către Parla-
ment şi către Guvern ca să grăbească opera de 
eliberare politică, făgăduită încă din 1848 de către 
programele de guvernare ale celor care urmăreau 
făurirea unei Românii moderne”.

LYA BENJAMIN

O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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5 martie, Bucu-
reşti - ieromonahul 
Lucian Florea (la 26 
martie a fost hiroto-
nisit arhimandrit de 

către Benedict, patriarhul Ierusalimului) 
a fost numit de către Biserica Ortodoxă 
Română Superior al Aşezămintelor 
româneşti de la Ierusalim şi Iordan, 
funcţie pe care o va deţine până în 
anul 1975. Deşi Patriarhia română 
numise încă din anul 1947 ca Superior 
al acestor Aşezăminte pe arhimandritul 
Victorin Ursache, acesta nu şi-a putut 
îndeplini misiunea din cauza condiţiilor 
politice. Lucian Florea a devenit astfel 
primul Superior al BOR care şi-a înde-
plinit misiunea efectiv în Israel.

16 martie, Bucureşti – printr-o 
Hotărâre a MAI, Direcţia a III-a, a fost 
închis dosarul de acţiune informativă 
nr. 229, deschis în anul 1951, privind 
pe Moses Rosen, pe motivul neobţinerii 
de materiale „care să verifice suspi-
ciunile pe baza cărora a fost deschis 
dosarul” („activitate duşmănoasă, 
naţionalistă şi suspectă de spionaj în 
favoarea Legaţiei Israel”). Se arăta că 

„cea mai importantă latură a activităţii 
sale, respectiv relaţiile cu străinii, pozi-
ţia sa principială în ţară şi în străinătate 
adoptată cu ocazia călătoriilor sale în 
Finlanda, Franţa, Anglia, SUA şi Israel, 
a adus o contribuţie pozitivă în lupta 
pentru pace şi a demonstrat cercurilor 
capitaliste din aceste ţări adevărata 
situaţie din ţara noastră...”.

12 aprilie, Bucureşti – încheierea 
misiunii diplomatice a ministrului isra-
elian Katriel Pessach Salmon.

3 septembrie, Israel – preşedintele 
Statului Israel i-a primit pe reprezen-
tanţii organizaţiilor evreilor originari din 
România, între care Mapam, Herut, 
Ahdut Avoda. Cu acest prilej, Zalman 
Shazar şi-a exprimat mulţumirea pen-
tru ritmul emigrării evreilor din RPR, 
apreciind că „evreii veniţi din RPR în 
ultimii trei ani sunt bine pregătiţi sub 
aspectul tehnic şi profesional, ceea ce 
nu creează greutăţi pentru încadrarea 

lor în viaţa economi-
că a ţării”. 

7 octombr ie , 
New York – între-
vederea lui Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor Externe, 
cu omologul israelian Golda Meir, la 
cererea acesteia, în cadrul Misiunii Per-
manente a României la ONU. G. Meir 
a exprimat „aprecierea şi recunoştinţa 
guvernului israelian faţă de politica gu-
vernului român în problema repatrierii 
persoanelor de naţio nalitate evreiască”.

22 octombrie, Israel – deschiderea 
lucrărilor celui de-al V-lea Congres al 
HOR. În cadrul şedinţei inaugurale a 
luat cuvântul prim-ministrul Levi Esh-
kol, care şi-a exprimat speranţa că 
până la sfârşitul deceniului „numărul 
evreilor originari din RPR va ajunge 
la 500.000 faţă de cei 300.000 evrei 
sosiţi” din România care erau stabiliţi 
deja în Israel. În numele guvernului 
israelian, premierul a mulţumit guver-
nului român „pentru faptul că manifestă 
bunăvoinţă şi înţelegere faţă de proble-
ma emigrării evreilor în Israel”.

Dr. FLORIN C. STAN

Relaþi i bi laterale ROMÂNIA -  ISRAEL (1963)
Continuăm trecerea în revistă  

a principalelor momente  
din istoria relaţiilor diplomatice 

româno-israeliene.
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J E W I S H  R E A L I T Y
The Holocaust in Romania commemorated in Bucharest

The National Holocaust Remembrance 
Day was celebrated this year too at 
the Holocaust Memorial in Bucharest. 
The symposium entitled The Courage 
of Jewish Students at Cultura High 
Schools-1942 followed and after it, the 
awarding of the distinction Friend of the 
Jewish Communities in Romania to all 
those who were members of the Wiesel 
Commission.

President of Romania Klaus Iohannis 
spoke about the importance of education 
in the eradication of extremism but also 
of the need to enforce the anti-Semitism 
laws. Vice-president of the Romanian 
Senate, Nicolae Bădălău, spoke about the 
importance of the Romanian state position 
of recognizing and taking responsibility of 
Holocaust crimes. Dr. Aurel Vainer, FJCR 
president, referred to the ability of words 
to spread hate and to hurt.

Liviu Beris, AERVH president, spoke 
about the role of Holocaust survivors 
and their descendants in eradicating the 
present extremism around the world.

At the Coral Temple seminar, Dr. 
Mihai Burcea, history professor and 
researcher at the Faculty of History 
of the University of Bucharest, who 
discovered the investigation file of the 
students from the Cultura B High School, 
members of Zionist Hashomer Hatzair, 
showed that adolescents were accused 
of spreading anti-war propaganda, as well 
as against the Antonescu regime, and 
then sentenced three of them to death and 
the rest to many years of imprisonment.

According to the research results 
of a large number of documents of the 
Security and of the trial against the youth, 
those who spread bills with anti-war 
slogans were three young people who 
were part of the Union of the Communist 
Youth, illegal at the time, being also 
members of Hashomer Hatzair. The other 
members of the Zionist organization had 
no connection with the communist activity 
and knew nothing of this action. The three 
teens, caught and accused of spreading 
the banknotes, were executed. The others 
were sentenced to 20-25 years of hard 
labor, being pardoned by King Michael 
and released in August 1944, after nearly 
three years of detention.

Dr. Alexandru Elias is the only known 
survivor of those judged 75 years ago in 
trial of the Cultura High Schools students. 
“The idea of organizing the symposium 
came from the information received from 
the Faculty of History of the University of 
Bucharest”, said Dr. Aurel Vainer, FJCR 
president.

Young Elias’s nightmare began one 
afternoon when, coming from Cultura 

High School-2, where he had been 
after been kicked out of Gheorghe 
Lazăr High School, following anti-Jewish 
legislation, he found two men agents of 
the Security at home where they were 
searching the apartment. The parents 
were frightened and as a young man 
he did not understand very well what 
was all about, the former Hashomer 
Hatzair member recalled. The speaker 
also emphasized why the students were 
members of Hashomer Hatzair:  “It was 
1942 and we, as young Jews, we were 
affected by the anti-Semitic aggression 
after the events in Bucharest and Iaşi 
and after the murders in the Trains of 
Death”. On this background of natural 

rebellion, Alexandru Elias had become, 
for only a few months, a member of 
Hashomer Hatzair. “It was then our hope 
to solve the problems of persecution and 
anti-Semitism. We were naive, without 
experience, only with ideals. We then 
chose to return to Palestine, the ancestral 
country, because Israel did not exist yet. 
It was our way of struggle to solve the 
problems. Our attitude was only natural 
and explainable”.

Alexandru Elias has extensively 
spoke about the beatings during the 
investigation, the miserable conditions 
of detention, the release from prison 
due to King Michael and the life after his 
imprisonment.

Claims 
Conference 
pension for 
Holocaust 

survivors from 
Iaşi and Tecuci
Claims Conference  announced 

that according to the last regulations 
adopted by the organization, Jews from 
Iaşi and Tecuci who were persecuted 
during the Holocaust can receive a 
monthly pension from the German state. 
The persons in this category, residents 
in Romania, interested to benefit from 
the mentioned pension are requested 
to address the Jewish Community 
from Bucharest. The persons who 
suffered from persecutions during 
the Holocaust in Iaşi and Tecuci and 
who are residents in another state 
are requested to call 0097235194400 
(Israel).

Contact details for the Jewish 
Community from Bucharest:

Bucharest, Sfânta Vineri Street,  
n. 9-11, sector 3, postal code 030202,

E-mail: ceb.email@gmail.com
President eng. Paul Schwartz, phone:  

021-3131782
Feder Simona, phone:  021-3157057

J C C  B u c h a r e s t :  F o r  t e n  y e a r s  
„ a  v e c t o r  o f  t h e  h i s t o r y  t o  t h e  p r e s e n t ”

On September  17.2017,  JCC 
Bucharest celebrated ten years of activity, 
a moment marked by the organization 
of an anniversary festival. It was not the 
only reason for joy for JCC members and 
friends, the ten-year celebration joining 
the Rosh Hashana’s celebration and the 
launching of a new year of community 
programs and activities related to Jewish 
life in Romania, as director Adrian Gueron 
emphasized.

The day was rich in events addressed to 
all ages: from the „Children’s Anniversary” 
– which combined the study (traditions 
and customs about Rosh Hashana) with 
recreation (music, dances, and awards) 
– and „Anniversary Fair” (Israeli cuisine, 
Jewish souvenirs and jewelery purchase 
and participation in a Hebrew Writing 
Workshop for everybody’s name), at the 
„Anniversary Show”.

Attracting an extremely large audience, 

the latter consisted of a piano recital by 
cantor Emanuel Pusztai, demonstrations 
of krav maga self-defense techniques, a 
raffle with special tickets (invitations to the 
George Enescu Festival, subscriptions at 
the JCC Fitness Center) and ending with 
a concert by artist Pavel Stratan.

FJCR president, Dr. Aurel Vainer, 
showed how much represents ten years for 
the life of a community-based institution: 
„The JCC’s history has been created every 
day,” „The JCC is a vector of history to 
the present”. Founded on the initiative 
of JOINT (whose director for Romania, 
Israel Sabag, is also called „Mr. Push” 
for his tenacity), following the model of a 
Jewish community center in Budapest, the 
JCC introduced a revolutionary concept 
– organizing programs for all categories 
of age – one of the most prominent being 
the Bereshit, that reached its 15th edition. 
The speaker has highlighted the JCC’s 

role as a trainer in the lives of youngsters 
passionate for what they do (Adrian 
Gueron, who „grew up in the Center” and 
„became an excellent director”) and the 
exemplary partnership of FJCR and JCC 
with JDC Romania.

JCB president Paul Schwartz evoked 
JDC’s receptiveness to modern world 
signals by putting in place since 2000 the 
foundations of IT clubs; Adrian Gueron 
and Vali Cohen guided the seniors 
of the Jewish community in working 
with information and communication 
technology (remembering Aristide Streja). 
From a computer room to community 
activities that favored socialization, 
integration into the great Jewish family, 
the JCC was honored at the anniversary 
by all those interested in the rediscovery 
of Judaism, the speaker’s thoughts being 
centered on the continuity and success of 
the institution.

Israel Sabag thanked the JCC team 
and the FJCR for the „excellent, stunning 
work” that they consistently achieved, 
the visible result being the existence of a 
place that „changes the atmosphere and 
community life in Bucharest”.

In support of the idea of   making 
known the effort of people devoted to 
JCC activities, Adrian Gueron handed to 
Sergiu Mihai,  madrih in almost all JCC 
camps, a distinction – a cup engraved 
with his name, through which he was 
recognized as the champion of the Jewish 
camps in 2017. Finally, the entire JCC 
team climbed the stage and sang together 
with Pavel Stratan the song „Many years 
live!” each member receiving the „JCC 10 
Years” trophy.

Autumn Holidays 57 78
In the capital, the Rosh Hashana celebrations (presented 

extensively in the previous issue), Yom Kippur and Sukkoth 
(largely in this number) took place at the Coral Temple and the 
Great Synagogue, and to all three events attended the leaders 
and members of FJCR, JCB, BBR, Joint, JCC, representatives 
of the Presidency, Government, Parliament. Businessmen, 
academics, senior hierarchs and diplomats also took part. 
Greeting words for Rosh Hashana were addressed by Dr. Aurel 
Vainer, FJCR president, Eng. Paul Schwartz, JCB president, with 
focus on the need for good inter-ethnic and inter-confessional 
relations.

Eduard Kupferberg, secretary-general of the FJCR, 
emphasized that man was created, he who has the consciousness 
of time and measures it, and at Seuda he interpreted the culinary 
symbols. BBC president José Iacobescu made on Rosh 
Hashana a retrospective of B’nai B’rith Romania activity. Sergiu 
Nistor, presidential counselor read the congratulatory message 
of the president of Romania, Klaus Iohannis; FJCR deputy Silviu 
Vexler read the message of the deputy head of the Chamber of 
Deputies, Liviu Dragnea.

On the Day of Judgment, Dr. Aurel Vainer, FJCR president 
synthesized the main directions of the Federation’s activities, 
Yom Kippur stirred up personal memories with insertions in 
social life and history of the community.

While deciphering the symbols of the four traditional plants 
of the Sukkoth feast, the FJCR’s secretary general emphasized 
the need for inter-human unity. First-Rabbi Rafael Shaffer spoke 
of the spiritual height of the feast of Yom Kippur, and before 
Izkor urged the evocation of the loved ones that stayed to live 
inside us, and to volunteer to visits to our elders to make them 
feel less lonely.

In the Sukkah built at the Great Synagogue, the president of 
FJCR has shown the significance of staying in tents: to relive the 
feeling of free men experienced by our ancestors after exiting 
the Egyptian bondage. Victor Opaschi, state secretary for Cults, 
made a jouney into the history of Jewish life in Romania, giving 
confidence for the future.

The music accompanied us throughout the celebrations: 
the secular music - the Hazamir Choir led by Bogdan Lifşin; 
and religious - the cantor Iosef Adler, the cantor Benjamin 
Ben Ishai (Israel), the Choir of the Coral Temple, directed by 
Robert Levensohn. Special thanks were expressed to the team 
coordinated by Jean Bercu, which made the Sukkah, and the 
culinary masters of SMAD, led by Ilona Mudava.

In the Sukkah at the Jewish Theatre there were artistic 
programs with the theatre actors and the Bucharest Klezmer 
Band. Autumn holidays 5778 were marked in all communities 
in the country.
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R e d e s c o p e r i r e a  I e r u s a l i m u l u i  p ă m â n t e s c  (X)
Continuând enumerarea marilor eve-

nimente istorice care au zguduit Oraşul 
Sfânt, memorialul de călătorie „Itinerariu 
de la Paris la Ierusalim” (1811), operă a pi-
osului pelerin François-René de Chateau-
briand, consemnează intrarea Cetăţii Sio-
nului în epoca imperială: „Solomon a lărgit 
tocmirea Cetăţii Sfinte: a ridicat Primul 
Templu, despre care Scripturile şi istori-
cul Josephus [Flavius] zugrăvesc atâtea 
minunăţii, asupra căruia Solomon însuşi 
a compus atât de negrăit de frumoasele 
Cântări. La cinci ani după moartea lui 
Solomon [926 a.C.], Şişac [Sheshonq I. 
Meryamón (în egip. ššnk mr ỉmn, domnitor 
de origine berberă, fondatorul celei de-a 
22-a Dinastii – 945-924 a.C.)], faraonul 
Egiptului îl atacă pe Roboam [fiul şi suc-
cesorul regelui Solomon, primul rege al 
Regatului Iuda (931-914 a.C.), cf. III Reg. 
14, 21], asedie şi prădă Ierusalimul [925 
a.C.]. Oraşul a mai fost prădat cincizeci 
de ani mai târziu de Ioas, regele Israelului 
[datare incorectă, fiindcă Ioas este atestat 
documentar ca domnind între 798-782 
a.C., deci la peste un veac şi un sfert de 
la precedentul asediu. În timpul ultimilor 
12 ani de domnie, în co-regenţă cu fiul 
său Ieroboam II, a reuşit să recucerească 
aproape toate teritoriile care aparţinuseră 
de Imperiul lui David şi Solomon.] Invadat 
din nou de către asirieni, Manase, regele 
din Iuda, a fost luat în captivitate la Babi-
lon [asirienii sub Sennacherib (705-681 
a.C.) au asediat fără succes Ierusalimul 
la 701 a.C., dar au cucerit în 720 a.C. 

Regatul Israelului. Manase şi-a început 
domnia la patru ani după acest asediu 
eşuat, domnind timp de 54 de ani. Asediul 
avusese loc sub domnia părintelui său 
Ezechiel]. În sfârşit, Nabucodonosor [al 
II-lea; în ebr. Nebucadneţar, domneşte 
în Babilon între 605-562 a.C.; va cuceri 
pentru prima oară Ierusalimul la anul 586 
a.C., însă la anul 600 a.C. este izgonit, 
dar recucereşte cetatea în 597 a.C., 
când începe perioada Robiei babiloniene. 
Chateaubriand se referă la cea de-a doua 
ocupaţie babiloniană. Profeţia mesianică 
a lui Daniel, în ebr. Beltşaţar (v. Dan. 2, 
1-48; 44: „Dumnezeul cerului va ridica un 
regat veşnic care nu va fi nimicit niciodată 
şi care nu va fi trecut la alt popor; El va 
sfărâma şi va nimici toate aceste regate 
şi singur El va rămâne în veci”), datează, 
după tradiţie, de la anul 604 a.C.] a răvăşit 
Ierusalimul pe de-a întregul, a incendiat 
Templul şi i-a luat pe evrei în robia babi-
loniană. Sion quasi ager arabatur, spune 
Ieremia; (Vulgata, Jeremias 26, 18: „aşa 
zice Domnul Savaot: «Sionul va fi arat ca 
un ogor, Ierusalimul va ajunge o movilă 
de dărâmături şi Muntele Templului aces-
tuia va fi un deal împădurit»”)]. Sfântul 
Ieronim, pentru a înfăţişa singurătatea 
acestui oraş deşert, zice că nu se vedea 
zburând [deasupra locului] nici măcar 
o singură pasăre. Primul Templu a fost 
dărâmat la patru sute şaptezeci de ani, 
şase luni şi zece zile de la ridicarea sa de 
către Solomon, în anul 3153 de la Facere 
[597 a.C., corect, Anul 4911 de la Facerea 

lumii, Anno 1141 a.U.c.], cu aproape şase 
veacuri înaintea venirii lui Isus-Cristos: se 
scurseseră patru sute şaptezeci de ani 
de la David până la Iezechia şi cetatea 
fusese cârmuită [în acest interval] de şap-
tesprezece regi. După şaptezeci de ani 
[de fapt, şaizeci, începând cu 538 a.C.] de 
captivitate, Zorobabel a început să reclă-
dească Templul şi oraşul. Această lucrare, 
întreruptă câţiva ani, a fost desăvârşită, 
pe rând, de Ezdra [rege şi Mare Preot 
(480-440 a.C.), deţine ambele demnităţi, 
marcând o revenire la statul teocratic 
originar; a reintrodus Tora la Ierusalim, cf. 
1 Ezra , 10] şi de Neemia [în ebr. Nahum, 
cu înţelesul de «Iahve miluieşte», sec. V 
a.C., guvernator al Iudeei persane, sub 
domnia lui Artaxerse II (465-424 a.C.), 
cf. 2 Ezra 10, 1. Sub cârmuirea sa va fi 
refăcut Templul la 433 a. C., cf. 2 Ezra 13, 
6: „în anul al treizeci şi doilea al domniei 
lui Artaxerse, regele Babilonului”].

Alexandru cel Mare a trecut prin [de 
fapt, l-a ocupat fără luptă] Ierusalim la 
anul 3583 de la Facere [332 a.C., corect, 
Anul 5176 de la Facerea lumii şi 1406 
ab Urbe condita] şi a oferit sacrificii în 
Templu. Ptolomeu, fiul lui Lagus [Ptolo-
meu I Soter, diadoh al Egiptului, care în 
305 a.C. se proclamă rege, întemeind 
dinastia ptolemaică din Epoca elenisti-
că, cârmuind din 294 a. C. şi Palestina; 
moare în 283 a.C.], ajunse stăpân peste 
Ierusalim; însă oraşul a fost cinstit după 
cum se cuvine de către Ptolomeu Phila-
delful [succesor al lui Ptolomeu Lagus, 
domnind între 283-246 a.C.] care a adus 

Templului ofrande grandioase. Antioh cel 
Mare [Antioh al III-lea Megas (242-187 
a.C.), domnitor al Siriei seleucide între 
223-187, ocupă în 200 a.C., cu ajutorul 
localnicilor, Citadela Ierusalimului, dar 
cedează teritoriul Samariei şi Oraşul Sfânt 
Egiptului după încheierea, în 195 a.C., a 
unei alianţe cu Ptolomeu al V-lea Epifanul] 
a recucerit Iudeea, dar renunţă ulterior 
la ea în favoarea lui Ptolomeu Evergetul 
[sau Ptolomeu al III-lea Evergetul moare 
în anul 222 a.C. Chateaubriand, derutat 
de supranume, îl confundă pe Ptolomeu al 
III-lea Evergetul cu nepotul său Ptolomeu 
al V-lea Epifanul]. Antioh Epifanul [Antioh 
al IV-lea, rege al Siriei între 175-164 a.C., 
cucereşte Ierusalimul şi Regatul de Jos al 
Egiptului în 168 a.C., începând un proces 
de elenizare şi intenţionând să transforme 
Oraşul lui David în polis grecesc. În 167 
a.C. chiar interzice Tora, prin edict. În 164 
a.C. se restabileşte cultul tradiţional iudaic 
prin reconsacrarea Altarului ofrandelor 
din Cel de-al Doilea Templu, moment 
comemorat prin Sărbătoarea Hag Ha-
Hanoukka (a Târnosirii)] pradă din nou 
Ierusalimul şi aşează în Templu statuia 
idolatră a lui Jupiter Olimpianul [Din nou, 
autorul utilizează date contradictorii. An-
tioh, sub influenţa practicilor epicuriene, 
finanţa într-adevăr ridicarea unui templu 
consacrat lui Jupiter, însă la Atena. La 
Ierusalim a impus cultul zeului fenician al 
cerurilor Baal Shamen, după denumirea 
sa aramaică]. 

Traducere şi prezentare V. PAPPU

Scrisoarea unui emigrant evreu din Iaşi 
Toată viaţa ei 

sbuciumată, toată 
speranţa ei de mamă a pus-o în mine 
şi eu să-i dau lovitura de moarte! Eu să 
o pun la dispreţul lumei evree şi chiar 
creştine? Nu! Zic dispreţul lumei creştine 
fiindcă după mine botezul e o infamie a 
conştiinţei tolerată de societate, dar să nu 
intru într-o chestie lăturalnică...

Ei bine, dragă Alecule, rezultatul luptei 
între educaţia românească şi redeştepta-
rea dragostei de neam m-a decis să nu 
fac nici una nici alta; ...am plecat «dispre-

ţuindu-mă» chiar, că n-am fost capabil să 
iau o decizie – într-o parte sau într-alta.

Aici sunt deocamdată străin şi n-am 
nevoe nici să fiu român ca să pot ajunge la 
idealurile mele, nici să fiu evreu ca să-mi 
împac viaţa internă, firea mea complexă. 
În curând îţi voi mai scrie. Am auzit că ai 
susţinut teza deja, te felicit şi-ţi doresc 
noroc.

Al tău prieten, actualmente student 
subchirurg,

Herşcu Haim

(Urmare din pag. 17)

„Rememorare, educaţie prin 
cunoaştere, speranţă pentru viitor”

că Iaşiul are un trist 
privilegiu în acest 

domeniu, iar tragicele evenimente din 
iunie 1941 au constituit vârful anti-
semitismului. 

Amintindu-ne cuvintele lui Elie Wie-
sel: „Fără antisemitism nu ar fi fost 
Auschwitz”, milităm împotriva antisemi-
tismului, a xenofobiei şi pentru educaţie 
în acest spirit. Speranţa pentru viitor 
este educaţia prin cunoaştere. Exemple 
sunt cercurile de istorie de la Colegiul de 
Informatică, Liceul Pedagogic şi Colegiul 
Economic „Virgil Madgearu”, coordonate 
de prof. Maria Rados, Serinela Pintilie, 
Aurora Cristina Bălan şi Daniela Livadaru.
Îndreptate spre cunoaşterea şi punerea 
în valoare a trecutului, spre intercultura-

litate, proiectele iniţiate de aceste cercuri 
subliniază valenţele multiple ale educaţiei 
tinerilor în spiritul respectului faţă de se-
meni şi al principiului european „unitate 
prin diversitate”.

Pacea – valoare universală, indis-
pensabilă aprecierii celuilalt şi a bogăţiei 
sale spirituale şi culturale, este ideea ce 
a stat la baza întemeierii, în cadrul liceului 
economic anterior menţionat, a Clubului 
de Pace Act+.

Prin expoziţia prezentată în cadrul 
simpozionului, membrii clubului au suge-
rat că vor să se implice în viaţa comunităţii 
noastre promovând valorile europene 
şi că împreună putem fi mai puternici şi 
mai buni.

(Urmare din pag. 9)

Şcoala Gimnazială din Cheţani  
a comemorat Ziua Holocaustului

Comu-
n i t a t e a 
E v r e i l o r 
din Cluj a 
primit invi-
taţia de a 
participa la 
festivitatea 
organizată 
de Şcoala 
Gimnazia-
lă din co-

muna Cheţani, cu prilejul Zilei Naţionale 
de Comemorare a Holocaustului. Semna-
tara invitaţiei, profesoara Denisa Mărgi-
nean, ne ruga să venim, dacă se poate, 
cu cineva care să le poată vorbi copiilor 
despre Holocaust, din propria experienţă. 
În acest demers am găsit un partener 
ideal în Andrei Klein,  unul dintre foarte 
puţinii copii supravieţuitori ai Transnistriei,  
născuţi în lagărul de la Moghilev. 

Când am ajuns, curtea şcolii era plină 
de copii îmbrăcaţi frumos, unii dintre ei 
purtând postere despre Holocaust, ilus-
trate cu poveştile supravieţuitorilor. Ne-a 
primit profesoara Maria Mocan, direc-
toarea şcolii, care ne-a spus că Şcoala 
Gimnazială din comuna Cheţani are în jur 
de 300 de elevi, provenind din satele com-
ponente: Cheţani, Hădăreni, Grindeni. Am 
aflat că această şcoală marchează an de 
an data de 9 octombrie. Iniţiatoarea acţiu-
nii, tânăra profesoară Denisa Mărginean, 
ne-a spus că – predând istoria – consi-
deră de datoria ei să marcheze nu numai 

momentele luminoase, ci şi pe cele mai 
întunecate, pentru că trebuie cunoscute 
şi înţelese pentru a nu se repeta.

Evenimentul, găzduit în căminul cul-
tural, a reunit un public numeros, mulţi 
elevi fiind însoţiţi de fraţii mai mici, de 
părinţi sau bunici. Au participat primarul 
şi viceprimarul comunei, reprezentantul 
Inspectoratului Şcolar Mureş şi un istoric, 
specialist în Holocaust. După alocuţiunile 
directoarei şcolii şi conducerii comunei, 
care au subliniat importanţa cunoaşterii 
istoriei Holocaustului, educaţiei în spi-
ritul respectului şi înţelegerii interetnice 
şi interconfesionale, Andrei Klein le-a 
povestit copiilor câteva episoade trăite 
în lagărul de la Moghilev-Podolski. Copiii 
l-au ascultat cu maximă atenţie. Apoi, 
un grup de elevi din clasele V-VIII au 
prezentat posterele realizate sub îndru-
marea profesoarei de istorie. Trei copii au 
interpretat o scenetă inspirată din jurnalul 
Evei Heyman. 

Urmărind relaţia stabilită între tânăra 
profesoară Denisa Mărginean şi copii, 
am înţeles că omul sfinţeşte locul! În 
final, toţi copiii şi invitaţii la eveniment au 
primit „Diplome de participare şi implicare 
activă”, care să le amintească de această 
zi deosebită, în care elevii din comuna 
Cheţani au marcat Ziua Naţională de 
Comemorare a Holocaustului. 

Acţiunea m-a impresionat cu atât mai 
mult, cu cât printre elevi am văzut şi copii 
romi, unii dintre ei implicaţi în proiect. Să 
nu uităm că şi romii au fost victime ale 
Holo caustului din România, au suferit şi 
au murit cu miile în lagărele din Trans-
nistria. Nu am putut să nu-mi amintesc 
violenţele îndreptate împotriva romilor 
din Hădăreni (1993), dar am constatat 
cu satisfacţie cât de mult s-au schimbat 
lucrurile în 20 de ani şi cât de important 
este ca elevii de aici să înţeleagă unde 
poate duce ura împotriva unei întregi 
comunităţi, numai pentru că e diferită de 
majoritari.  

În discuţiile care au precedat eve-
nimentul, i-am întrebat pe copii ce ştiu 
despre obiceiurile evreieşti şi dacă au 
văzut vreodată o sinagogă. Răspunsul 
a fost negativ, motiv pentru care, în final, 
copiii şi profesorii implicaţi în proiect au 
fost invitaţi să vină la  Cluj, la sărbătoarea 
de Hanuca. Îi aşteptăm cu drag.

ANDREA GHIŢĂ

Două piese de teatru interpretate  
de actori israelieni
de către Amichai 
Pardo, actor la Tea-

trul pentru copii „Orna Porat” din Tel Aviv.
Ing. Paul Schwartz, preşedintele 

C.E.B., a relatat povestea lui Janusz 
Korczak (Henryk Goldszmit), medicul 
pediatru care, înfiinţând un orfelinat în 
Polonia, a salvat sute de vieţi ale copiilor 
evrei, iar cu cei pe care nu i-a putut sal-
va a împărtăşit moartea prin gazare, în 
lagărul nazist de la Treblinka. Vorbitorul 
a subliniat că gestul lui Janusz Korczak, 
de a pleca în lagăr împreună cu copiii 
pentru a-i putea încuraja, este cu atât 

mai impresionant cu cât, în condiţii mai 
puţin grave pentru umanitate – în absenţa 
tragediei Holocaustului –, mulţi oameni ar 
face orice pentru a trăi o zi în plus.

Tova Ben Nun-Cherbis, preşedinta 
Complexului educaţional Lauder-Reut, 
a vorbit despre monumentul ridicat în 
2006, la Varşovia, în memoria lui Janusz 
Korczak, care apare înconjurat de câţiva 
copii şi adolescenţi orfani. Medicul evreu 
polonez şi-ar fi dorit să studieze în Israel 
şi tot acolo să moară; astăzi, multe străzi 
din Israel îi poartă numele.

(Urmare din pag. 3)

Mulţumiri 
din partea 

Principelui Radu  
al României

Principele Radu al României a trans-
mis F.C.E.R. un mesaj prin care mulţu-
meşte pentru sincerul mesaj de condo-
leanţe transmis la decesul mamei sale, 
Gabriela Duda. „Principesa Moştenitoare 
şi cu mine, împreună cu fratele meu şi 
familia lui, am fost mişcaţi de generosul 
dvs. suport şi de afecţiunea cu care ne-aţi 
stat alături, în aceste momente”, se arată 
în mesajul de mulţumire.
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Festivitatea a avut loc în Aula „Ale-
xandru Domşa” a Universtăţii Tehnice din 
Cluj, în prezenţa membrilor senatului, a 
unor oaspeţi din ţară şi din străinătate, 
membrii familiei, prieteni şi colegi ai lui 
Strul Moisa, cercetător al Universităţii Ben 
Gurion din Beer Sheva (Negev). Printre 
participanţi s-a numărat şi profesorul Zvi 
Hacohen, rectorul Universităţii Ben Guri-
on, Doctor Honoris Causa al Universităţii 

Babeş-Bolyai din Cluj, dar şi pro rectorul 
Universităţii Tehnice din Braşov, alma 
mater a săr-
bătoritului. 

În lauda-
tio rostită de 
p r o f e s o r u l 
universitar dr. 
Ioan Vida-Si-
miti au fost 
subliniate ca-
lităţile esenţi-
ale prin care 
Strul Moisa a 
meritat înaltul 
titlu onorific: 
ac t i v i ta tea 
ş t i i n ţ i f i c ă 
originală şi 
diligenţele, de peste un deceniu şi jumă-
tate, pentru stabilirea şi întărirea legătu-
rilor dintre oamenii de ştiinţă din Israel 
şi din România, din Beer Sheva şi Cluj. 
Profesorul Hacohen l-a numit pe Strul 
Moisa „singurul ambasador al relaţiilor 
ştiinţifice, cu dublă însărcinare israeliană 
şi română”. 

În discursul de recepţie, dr. Strul 
Moisa a vorbit despre rădăcinile sale din 
România şi resorturile spirituale care l-au 
determinat să se dedice întăririi relaţiilor 
dintre mediul ştiinţific şi educativ din Is-
rael şi din România. Cu acelaşi prilej s-a 
semnat şi un acord de cooperare între 
Universitatea Tehnică din Cluj şi Univer-
sitatea Ben Gurion din Neghev, având ca 
obiect colaborarea ştiinţifică şi schimbul 
de studenţi. (A.G.)

COmuNitAt i

Deschiderea 
anului la şcoala 

„Smaranda 
Gheorghiu”  
Elisa şi Iosif 

Samuel
Deschiderea anului şcolar 2017-18 a 

oferit un bun prilej pentru a li se aminti 
elevilor târgovişteni de la Şcoala Gim-
nazială „Smaranda Gheorghiu” istoria 
clădirii în care învaţă, donată de familia 
industriaşului evreu Iosif Samuel. În urmă 
cu un secol (1916), Elisa şi Iosif Samuel 
au donat oraşului şcoala pentru copiii 
cartierului (atunci, cel mai defavorizat).

De aceea, copiii de azi  au o obligaţie 
morală ca în activităţile extracurriculare 
să  studieze istoria poporului evreu (5778 
ani) şi istoria Statului Israel (69 ani).

Preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Bucureşti, Paul Schwartz, vechi prieten al 
şcolii,  a dat acesteia Luah Shana 5778 
(2017-2018), calendar care prezintă atât 
sărbătorile religioase, cât şi activităţile la-
ice ale comunităţilor evreilor din România 
şi din lume.

Judecător Margareta Teodorescu  a 
oferit elevilor dulciuri, conform urării „Să 
fie un an dulce” (Shana Tova Umetuka), 
cu multe succese la învăţătură şi în pro-
pria lor familie.

La manifestare a participat prof. Tatia-
na Ghiţă, inspector la Inspectoratul Şcolar 
judeţean Dâmboviţa, care a transmis 
elevilor mesajul Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi al Inspectoratului. În cuvântul 
său, vorbitoarea a insistat asupra faptului 
că elevii şcolii au şansa reală de a fi în 
aceeaşi clasă elevi din trei etnii: română, 
bulgară şi romă, fiecare cu limbă ma-
ternă şi cultură proprie, respectându-se 
reciproc, singurul criteriu de departajare 
fiind rezultatele la învăţătură ale fiecăruia.

Iar noi, membrii Asociaţiei Centrale 
de Prietenie şi Colaborare Culturală cu 
Israelul,  dorim să arătăm lumii că se 
poate trăi în pace.

Şalom!  
ILEANA GHENCIULESCU

Gheorghienii cântă şi dansează

Târgovişte
Moineşti

Braşov
Încă din ajunul zilei de 9 septembrie, 

liniştitul oraş Gheorghieni a început să 
îmbrace haina de sărbătoare. Scena de 
pe strada principală, dar şi întreaga atmo-
sferă a oraşului anunţau emoţiile sărbăto-
rii iniţiate de comunitatea armeană, care 
avea să prilejuiască o caldă manifestare 
interetnică.

Între invitaţi s-a aflat corul Comunităţii 
Evreilor din Braşov, a cărui apariţie pe 
scenă şi prestaţie au animat întreaga 
asistenţă, care a participat energic la sus-
ţinerea ritmului melodiilor. Evenimentele 
au continuat până la lăsarea serii şi apoi 
în cea de-a doua zi.

Supriza a constat în felurile de mânca-
re specifice etniilor participante, savurate 
din plin de public. Nu mai puţin apreciată 
şi solicitată a fost supa cu găluşte din 
făină de pască, oferită de grupa evreilor 
din Braşov.

Întâlnirea de la Gheorghieni şi-a atins 
scopul de a apropia şi de a ajuta să se 
cunoască între ele etniile conlocuitoare. 
Astfel de evenimente trebuie repetate şi 
sprijinite.

VALER PLUGARU
preşedinte C.E. Braşov

Festivalul 
sărbătorilor 

evreieşti  
de toamnă

Toamna a venit la Moineşti pe ritmuri 
de Hava Naghila! Alături de Şcoala Gim-
nazială „Tristan Tzara”, membrii Fundaţiei  
Leolam au spus Şana Tova. La şcoală s-a 
dansat, au avut loc concursuri interactive, 
iar invitaţii de la C.E. Bacău le-au povestit 
copiilor despre semnificaţia Roş Haşana. 
Copiii au fost foarte încântaţi să descope-
re cele trei mari sărbători evreieşti (Roş 
Haşana, Iom Kipur şi Sucot). Cu ajutorul 
prof. Otilia Purcaru, elevele au pregătit 
un moment plin de viaţă, în ritm şi ton de 
Hava Naghila.

După terminarea serbărilor, am avut 
parte de un feedback neaşteptat, care 
ne motivează să continuăm, să mişcăm 
lucrurile în comunitate. Pe stradă, volun-
tara noastră Bianca Pintilie s-a întâlnit cu 
Ştefania, una dintre fetiţele de la Şcoala 
„Tristan Tzara”,  care a ţinut să îi spună 
cât de fericită a fost şi ce mult i-a plăcut 
evenimentul. 

Timpul bucuriei noastreBacău

Vizita lui Randolph L. BrahamCluj
Facultatea de Ştiinţe Politice, Admi-

nistrative şi ale Comunicării (FSPAC), de 
la Universitatea Babeş-Bolyai, l-a avut 
oaspete pe cunoscutul savant şi politolog 
american Randolph L. Braham, autor al 
unor cărţi de referinţă despre Holocaus-
tul din Ungaria şi România, membru al 
Comisiei Wiesel. Randolph L. Braham 
a sosit la Cluj la invitaţia publicistului şi 
profesorului universitar Zoltán Tibori-Sza-
bó, directorul Institutului de Studii despre 
Holocaust şi Genocid din cadrul FSPAC, 
vechi colaborator şi prieten. 

Conferinţa cu un subiect incitant, Să 
înţelegi ininteligibilul, s-a desfăşurat în 
stilul nonconformist, plin de vigoare şi 
aplomb al profesorului emerit, care nu-şi 
arată deloc vârsta – 95 de ani! Dialogul 
dinamic cu publicul a scos în evidenţă as-
pectele inedite ale studierii Holocaustului, 
dar şi ale realităţii internaţionale, negaţi-
onismului şi antisemitismului european.

Cu acelaşi prilej conducerea Comu-
nităţii Evreilor din Cluj i-a înmânat pro-
fesorului Randolph L. Braham Medalia 
de Onoare a F.C.E.R., acordată în semn 
de recunoaştere şi apreciere a muncii 

sale ştiinţifice de cercetare a Holoca-
ustului şi a activităţii depuse în cadrul 
Comisiei Wiesel. Randolph L. Braham 
a primit cu multă satisfacţie distincţia, 
transmiţând mulţumirile sale conducerii 
F.C.E.R., personal, preşedintelui dr. Aurel  
Vainer.

A doua zi prof. Braham a vizitat Dejul, 
oraşul copilăriei şi adolescenţei sale, de 
unde în octombrie 1943 a fost înrolat 
în detaşamentul de muncă al armatei 
maghiare. A supravieţuit frontului din 
Ucraina, a evadat, a fost luat prizonier de 
sovietici, a evadat din nou şi a revenit la 
Dej, în ianuarie 1945. Aflând că întreaga 
sa familie pierise la Auschwitz, Randolph 
L. Braham a părăsit ţara şi s-a stabilit în 
America. A studiat la City University din 
New York şi tot acolo a făcut o carieră uni-
versitară extraordinară, în ştiinţe politice 
şi cercetarea ştiinţifică a Holocaustului. 
Întrebat cum a putut să studieze ştiinţific 
acest fenomen istoric cumplit, care l-a 
afectat profund, personal, prof. Braham a 
răspuns: „La fel ca un chirurg care trebuie 
să-şi opereze mama, ca s-o vindece”.

ANDREA GHIŢĂ

Dr. Strul Moisa – Doctor Honoris Causa 

Participare la o conferinţă 
internaţională la Chişinău

Prima zi de Sucot a fost sărbătorită 
de membrii comunităţii băcăuane prin  
două momente distincte. Mai întâi, ne-am 
întâlnit la Sinagoga Rosen, unde s-au 
desfăşurat  serviciile de Şaharit şi de 

Musaf. S-au intonat Şmone Esre pentru 
Şalos Regalim. După Şmone Esre de Şa-
harit, s-au făcut binecuvântările cuvenite 
pentru Lulav  şi cea de Şeehianu şi apoi 
Halel Şalem, cu scuturarea Lulavului. 
S-au scos două Suluri de Tora (oficiantul 
explicând de ce două) şi semnificaţiile 
Sărbătorii Corturilor. După terminarea 
serviciului la Sinagogă, ne-am deplasat 
cu toţii la sediul C.E. Bacău, unde fusese 
amenajată o suca. Oficiantul a făcut bine-
cuvântarea pe suca, a scuturat Lulavul în 
cele patru puncte cardinale, în sus şi în 
jos (explicând semnificaţia omniprezenţei 
divine). A urmat o gustare (după kiduş şi 
binecuvântarea pâinii) în sala mare, unde 
s-a servit peşte şi legume. Din cauza 
vremii nefavorabile, gustarea a avut loc 
în interior. Sărbătorirea a decurs într-o 
atmosferă foarte plăcută, destinsă, cei 
prezenţi arătându-şi deja interesul pentru 
activităţile următoare ale comunităţii.  

HAINRICH BRIF

În iunie 2017, la Chişinău a avut loc Conferinţa internaţională „Comunităţi Etnice 
şi Diaspora în timp şi spaţiu“. Organizatori au fost Muzeul Naţional de etnografie şi 
istorie naturală din Moldova, Academia de ştiinţe a Moldovei, Institutul de ecologie şi 
geografie a Moldovei, Asociaţia de geografie şi etnologie din Moldova, Associazione 
AssoMoidova, Italia, Asociaţia de geopolitică „Ion Conea“ din România şi Universi-
tatea Tartu.

La această activitate din partea Asociaţiei de geopolitică din România a participat 
şi profesoara tecuceană Maria Postea, cu lucrarea de doctorat intitulată „Comunitatea 
evreiască din Tecuci, o istorie veche de peste trei secole“. Autoarea tezei este o recu-
noscută profesoară de geografie, care a fost directoare la şcolile „Nicolae Bălcescu“ 
şi „Elena Doamna’’ din Tecuci. Este o simpatizantă a comunităţii noastre şi răspunde 
prezent la activităţile şi solicitările noastre. I-am pus la dispoziţie toate materialele 
legate de istoria comunităţii tecucene, lucrarea prezentată la conferinţă bucurându-se 
de foarte mult succes. O dovadă este faptul că reprezentanta comunităţii evreieşti 
din Chişinău, Iuliana Murciu, a dorit contactarea preşedintelui comunităţii din Tecuci 
pentru o eventuală înfrăţire între comunităţi.

Oricum, aducem şi pe această cale mulţumiri distinsei profesoare pentru modul 
cum ne-a reprezentat la respectiva conferinţă.

IANCU AIZIC
preşedinte C.E. Tecuci

tecuci

Randolph L. Braham
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יום הלאומי של אזכרת השואה צוין 
גם בשנה הזאת ליד האנדרטה לזכר 
השואה בעיר בוקרשט. אחרי טקס 

האזכרה התקיים הכנס בנושא "אומץ 
התלמידים היהודיים מבתי הספר התיכון 

קולטורה בשנת 1942" והענקת האות 
"ידיד הקהילות היהודיות מרומניה" 

לכל האנשים שהיו חברים בוועדת ויזל. 
נשיא רומניה, קלאוס יוחאניס, דיבר 

על חשיבות החינוך בדחיית הקיצוניות, 
וגם על הצורך בהפעלת החוקים במאבק 

כנגד האנטישמיות. סגן יו"ר הסנאט 
של רומניה, ניקולאי באדאלאו, דיבר 
על החשיבות בכך שרומניה נטלה על 
עצמה את האחריות על פשעי השואה. 
ד"ר אאולר ויינר, יו"ר הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה, התייחס 

לכוחן של המילים להפיץ ִשטנה ולפגוע. 
יו"ר איגוד היהודים מרומניה קורבנות 
השואה, ליביו בריש, דיבר על תפקידם 

של ניצולי השואה ושל צאצאיהם 
לדחיית העמדות הקיצוניות בכל העולם 

כעת.
בכנס שהתקיים בהכיל הכוראלי, 

ד"ר מיכאיל בורצ'אה, מורה להיסטוריה 
ועובד מחקר בפקולטה להיסטוריה של 
אוניברסיטת בוקרשט, שגילה את תיק 
החקירה של תלמידי התיכון "קולטורה 

ב'", חברים בתנועה הציונית "השומר 
הצעיר", אמר שאותם נערים הואשמו 

בהפצת תעמולה נגד המלחמה ונגד 
משטרו של יון אנטונסקו ולאחרי זה 
נדונו – שלושה מהם למוות ואחרים 

לשנות מאסר רבות. בהתאם לתוצאות 
המחקר שבו נחקרו מסמכים רבים 
של הבולשת הרומנית ושל המשפט 
שבו הועמדו אותם צעירים, שהפיצו 
שטרות שבהם רשמו סיסמאות נגד 

המלחמה, היו שלושה צעירים חברים 
בארגון הנוער הקומוניסטי שפעל 

במחתרת, שהיו גם חברים ב"השומר 
הצעיר". לחברים אחרים באותה התנועה 

הציונית לא היה שום קשר לפעילות 
הקומוניסטית ולא ידעו דבר על אותו 

המעשה. שלושת הנערים שנתפסו 
בהפצת השטרות הוצאו להורג. אחרים 

נדונו ל-25-20 שנות עבודת-פרך, 
קיבלו חנינה מהמלך מיכאיל ושוחררו 

באוגוסט 1944, אחרי כמעט שלוש שנות 
מאסר. 

הרופא אלכסנדרו אליאס הוא 
הניצול היחיד שעדיין חי כפי שידוע 

מבין הנשפטים לפני 75 שנים במשפט 
התלמידים של בתי הספר "קולטורה". 
"הרעיון לארגן את הכנס הנ"ל עלה 
בעקבות ידיעות שקיבלנו מהפקולטה 

להיסטוריה שבאוניברסיטת בוקרשט", 
ציין יו"ר הפדרציה, ד"ר אאורל ויינר.

סבלו של הנער אליאס התחיל יום 
אחד אחר הצהריים, כאשר חזר לביתו 
מיום לימודים בתיכון "קולטורה ב'", 
שם למד לאחר שסולק מבית ספר 

התיכון "גיאורגי לזר" בעקבות החמרת 
האנטישמיות. בביתו מצא שני גברים 

סוכני משטרת הביטחון עורכים חיפוש 
בדירה. "הוריו היו מפוחדים והצעיר לא 

הבין טוב במה מדובר", זוכר החבר 
לשעבר בתנועת "השומר הצעיר". הוא 
גם הדגיש מדוע התלמידים היהודים 

היו חברים ב"השומר הצעיר": "זה היה 
בשנת 1942 ואנחנו, צעירים יהודים, 
היינו נפגעים בהתקפות אנטישמיות 

אחרי מאורעות בוקרשט ויאסי, אחרי 
הרציחות ברכבות המוות". על יסוד 

זה של תגובת מרד טבעית, אלכסנדרו 
אליאס הצטרף לתנועת "השומר הצעיר" 

כמה חודשים קודם לכן בלבד. "אז, 
זו הייתה תקוותנו לפתור את בעיית 

הרדיפות והאנטישמיות. היינו תמימים, 
חסרי ניסיון, רק עם שאיפות. בחרנו 

בחזרה לארץ אבותינו, ארץ-ישראל, כי 
מדינת ישראל עוד לא הוקמה. זו הייתה 
דרך המאבק שלנו, של פתרון הבעיות. 
העמדה שלנו הייתה טבעית, סבירה". 
אלכסנדרו אליאס סיפר בהרחבה 
על המכות שקיבל בזמן החקירה, על 

התנאים הקשים שבמאסר, על השחרור 
בזכותו של המלך מיכאיל ועל חייו 

אחרי השחרור מבית הסוהר.

zicedid ze`ivnd
 י"א תשרי תשע"ח - י"א חשון תשע"ח כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

שואת יהודי רומניה: הזכרתה בבוקרשט

בבוקרשט הבירה, חגיגות ראש השנה 
(שתוארו בהרחבה בגיליון הקודם של 
עיתון זה), יום כיפור וסוכות התקיימו 
בהיכל הכוראלי ובבית הכנסת הגדול. 

בשלושתן השתתפו ראשי וחברי 
הפדרציה של הקהילות היהודיות 

מרומניה, של קהילת יהודי בוקרשט, בני 
ברית רומניה, המרכז הקהילתי היהודי, 

נציגי נשיאות רומניה, של ממשלתה, 
של הפרלמנט. השתתפו אישים מעולם 

העסקים, מעולם האקדמיה, אנשי 
כנסייה בכירים, דיפלומטים. יו"ר 
הפדרציה, ד"ר אאורל ויינר, ויו"ר 

קהילת יהודי בוקרשט, המהנדס פאול 
שווארץ, נשאו דברי ברכה לראש 

השנה בדגש על הצורך ביחסים טובים 
בין עדות ובין דתות. מזכ"ל הפדרציה, 

אדוארד קופפרברג, שם דגש על בריאת 
האדם שהוא בעל תודעת הזמן ומודד 
אותו – ובסעודה הסביר את הסמלים 
של המאכלים. יו"ר בני ברית רומניה, 
המהנדס ז'וסי יעקובסקו, תיאר את 

פעילותו של הארגון הנ"ל בראש השנה. 
היועץ הנשיאותי סרג'יו ניסטור קרא 
את מסר הברכה של נשיא רומניה; 

חבר הפרלמנט מטעם הפדרציה, סילביו 
וכסלר, קרא את מסר הברכה של יו"ר 

בית הנבחרים, ליביו דראגנאה. 
ביום הכיפורים, יום הדין, יו"ר 

הפדרציה, ד"ר אאורל ויינר, הכליל 
את הכיוונים העיקריים של פעילות 

הפדרציה. יום כיפור העלה בו זיכרונות 
אישים, נושאי מּודעות לחיים החברתיים 

ולתולדות הקהילה. 

תוך כדי הסבר על סמליות ארבעת 
המינים אותם מברכים בחג הסוכות, 
מזכ"ל הפדרציה הדגיש את הצורך 

באחדות בין אנשים. הרב הראשי ראפל 
שפר דיבר על העלייה הרוחנית שביום 

הכיפור, ולפני תפילת יזכור המריץ 
לאזכרת האהובים שממשיכים לחיות 

בתוכנו – ולהתנדבות של ביקורים אצל 
זקנים בודדים על מנת להפיג במעט את 

בדידותם.
בסוכה שנבנתה בבית הכנסת הגדול, 
יו"ר הפדרציה דיבר על סמליות הישיבה 

בסוכות: לחיות מחדש את ההרגשה 
להיות בני חורין אחרי יציאת מצרים, 

יציאה מעבדות לחירות. 
מזכיר המדינה לענייני דתות, 

ויקטור אופסקי, הרחיב על תולדות 
החיים היהודיים ברומניה, שנותנים 
תקווה לעתיד. מוזיקה ליוותה את 

כל תקופת החגים: מוזיקה חילונית – 
מקהלת הזמיר, בניצוחו של בוגדאן 

ליפשין – ומוזיקה דתית, פרקי חזנות, 
מאת החזן הראשי יוסף אדלר, החזן 

בנימין בן ישי מישראל, מקהלת ההיכל 
הכוראלי בניצוחו של רוברט לוינסון. 

תודות הובעו לקבוצה שבנתה את 
הסוכה, שבראשה ז'אן ברקו, ולטבחים 

של המינהלת לסעד חברתי ורפואי, 
שבראשם אילונה מודאווה.

בסוכה שבתיאטרון היהודי הממלכתי 
הועלו תוכניות אמנותיות על ידי שחקני 
התיאטרון ועל ידי להקת "בוקרשט כלי 

זמר באנד". חגי תשרי תשע"ח נחגגו 
בכל הקהילות היהודיות מרומניה.

מאת: קלאודיה בוסוי
ב-17 בספטמבר 2017, המרכז 

הקהילתי היהודי מבוקרשט חגג עשר 
שנות פעילות, רגע שצוין בפסטיבל של 
יובל. זאת לא הייתה הסיבה היחידה 

של שמחה לחברי וידידי המרכז 
הנ"ל, היות שהתקרב גם ראש השנה 
ותחילתה של שנה חדשה של תוכניות 
קהילתיות ופעולות הקשורות בחיים 

היהודיים ברומניה, כפי שציין והדגיש 
מנהלו אדריאן גירון.

יום האירוע היה עשיר בפעולות 
לכל הגילים: מ"יובל הילדים" – ששילב 

את הלימוד (מסורות ומנהגים לראש 
השנה) עם הבילוי (מוזיקה, ריקודים, 

פרסים) – ו"יריד היובל" (מוצרי 
מזון ישראליים אופייניים, אפשרות 
לרכוש מזכרות ותכשיטים יהודיים, 

וגם השתתפות בסצנה לכתיבת השם 
של כל אחד בעברית) ועד "מופעי 

היובל". זה האחרון משך משתתפים 
רבים וכלל רסיטל ניגונים בפסנתר 

מאת החזן עמנואל פושטאי, הסברים 
על שיטות הגנה עצמית בסגנון "קרב 
מגע", הגרלה עם כרטיסים מיוחדים 

והזדמנות לפסטיבל "ג'יאורג'י אנסקו", 
מינויים למרכז התעמלות של המרכז 
הקהילתי היהודי, ובסוף קונצרט של 

האמן פאוול סטראטאן.
יו"ר הפדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה, ד"ר אאורל ויינר, 
אמר שעשר שנים בשביל מוסד 

בעל אופי קהילתי הוא זמן ארוך: 
"היסטוריה של המרכז הקהילתי 
היהודי נוצרה מדי יום... המרכז 

הקהילתי היהודי הוא חץ של תולדות 
ההווה". מוסד זה נוסד ביוזמת הג'וינט 
(שמנהלו בשביל רומניה, ישראל סבג, 

מכונה "מר פוש" בגלל עקשנותו) 
לפי הדגם של מרכז קהילתי שבעיר 
בודפשט, המרכז הקהילתי היהודי 

הכניס מושג מהפכני – ארגון תוכניות 
לכל גיל – שמהבולטות שבהן היא 

"בראשית", שהגיעה למהדורה הט"ו. 
הדובר שם דגש על התפקיד המניע של 

המרכז הקהילתי היהודי בחייהם של 

הצעירים שמתלהבים ממה שעושים 
(אדריאן גירון, "שגדל במרכז הנ"ל 

ונהיה מנהל מצוין") ושיתוף הפעולה 
המצוין של הפדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה ושל המרכז 
הקהילתי היהודי עם הג'וינט רומניה. 

יו"ר קהילת יהודי בוקרשט, 
המהנדס פאול שווארץ, התייחס לכושר 
הקליטה של סימני העולם המודרני על 
ידי המרכז הקהילתי היהודי, שמבוסס 

על יסודות של מועדוני הדרכה 
לצעירים עוד בשנות ה-2000; אדריאן 

גירון וואלי כהן הדריכו את זקני 
הקהילה איך לעבוד עם הטכנולוגיה 
של המידע והתקשורת (זיכרונות של 

אריסטידי סטרז'א מעולם המחשבים 
לפעולות קהילתיות שעוזרות לשילוב 
במשפחה הגדולה היהודית), המרכז 
הקהילתי היהודי כובד ביובלו על 
ידי כל המעוניינים בגילוי מחדש 

של היהדות; מחשבת הדובר פנתה 
לרדיפות ולהצלחות המוסד. ישראל 

סבג הודה לקבוצת אנשי המרכז 
הקהילתי היהודי ולהנהגת הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה על 
"עבודתם המצוינת, המפליאה" שהם 
עושים בעקביות, שתוצאתה הברורה 
היא קיומו של מקום "שמחליף את 

האווירה ואת החיים הקהילתיים 
בבוקרשט".

בתמיכת הרעיון להפיץ ידיעה 
על אודות מאמציהם של האנשים 
הנאמנים לפעילות המוצעת על ידי 

המרכז הקהילתי היהודי, אדריאן גירון 
מסר לסרג'יו מיכאי, המדריך כמעט 
בכל הקייטנות של המרכז הקהילתי 
היהודי, אות הצטיינות – גביע עם 
שמו חרוט עליו, באמצעותו קיבל 

הכרה בתור אלוף הקייטנות היהודיות 
של 2017. בסוף, כל קבוצת אנשי 
המרכז הקהילתי היהודי עלתה על 

הבמה ושרה עם פאוול סטראטאן את 
הניגון "תזכה לשנים רבות", וכל חבר 

בקבוצה קיבל את מזכרת הניצחון 
"המרכז הקהילתי היהודי – 10 שנים".   

חגי תשרי תשע"ח

המרכז הקהילתי היהודי: בן עשר שנים, "חץ 
של תולדות ההווה"

קצבה מארגון 
"קליימס" לניצולי 
השואה מן הערים 

יאסי וטקוצ'י
ועדת התביעות ("קליימס 

קונפרנס") פרסמה מודעה לפיה 
בהתאם לתקנות האחרונות שאומצו 
על ידיה, היהודים שסבלו מרדיפות 
בשואה, אנשי הערים יאסי, טקוצ'י, 

יכולים לקבל קצבה מהמדינה 
הגרמנית.

האנשים מקבוצה זו המתגוררים 
ברומניה, ומעוניינים ליהנות מהקצבה 
הנ"ל, מוזמנים לפנות לקהילת יהודי 
בוקרשט. האנשים שסבלו מרדיפות 

בימי השואה ביאסי ובטקוצ'י 
ומתגוררים כעת במדינה אחרת, 

מתבקשים לפנות למשרד "קליימס 
קונפרנס" במדינה שבה הם גרים. 

כתובת פנייה לקהילת יהודי 
בוקרשט, יו"ר פאול שווארץ או גב' 
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FILE DE CALENDAR6 6
Evrei născuţi în luna noiembrie

Sholem (Shalom) Asch – scriitor idiş. 
Născut la Kutno, Polonia, 1 noiembrie 
1880, imigrat în SUA, 1910. Printre roma-
ne: Kiddush HaShem (Sfinţirea Numelui 
lui Dumnezeu; 1919), unul dintre primele 
romane istorice în limba idiş. Decedat la 
Londra, 1957.

Joseph (Jozef) Rotblat – fizician. Năs-
cut la Varşovia, 4 noiembrie 1908, imigrat 
în Anglia, 1939, profesor la Universitatea 
din Liverpool. Specialist în fizică atomică, a 
lucrat în domeniul producerii bombei atomi-
ce. Ulterior a luptat pentru neproliferarea ei. 
Premiul Nobel pentru Pace, 1995. Decedat 
la Londra, 2005.

Bernard Henry Lévy – jurnalist şi filo-
zof. Născut la Béni Saf, Algeria, 5 noiem-
brie 1948, stabilit cu familia la Paris,1949. 
Susţinător al ideii că evreii trebuie să aibă 
o voce morală unică în societate şi politică. 
Dintre cărţi: Réflexions sur la guerre, le mal 
et la fin de l’histoire; Qui a tué Daniel Pearl?

Cesare (Ezechia Marco) Lombroso 
– medic şi criminolog. Născut la Verona, 
Italia, 6 noiembrie 1835. Părintele teoriei 
criminologiei antropologice. Printre scrieri: 
L’uomo delinquente; L’amore nel suicidio 
e nel delitto; L’antisemitismo e le scienze 
moderne. Decedat la Torino, 1909.

Peter Ulrich Weiss – scriitor şi re-
gizor. Născut la Nowawes, Germania,  
8 noiembrie 1916, stabilit în Suedia, 1939. 
Scrieri: Die Ermittlung – Auschwitz Orato-
rium (piesă de teatru); Die Aesthetik des 
Widerstands (roman trilogie). Decedat la 
Stockholm, 1982.

Imre Kertész – scriitor. Născut la Bu-
dapesta, 9 noiembrie 1929. Deportat la 
Auschwitz, apoi la Buchenwald la vârsta 
de 14 ani, supravieţuitor al Holocaustului. 
Premiul Nobel pentru Literatură, 2002. 
Printre scrieri: Sorstalansag (Fără destin); 
Kaddis a meg nem szuletett gyermekért 
(Kadiş pentru copilul nenăscut). Decedat 
la Budapesta, 31 martie 2016.

Arnold Zweig – scriitor. Născut la Glo-
gau, Silezia, 10 noiembrie 1887. Emigrat în 
Palestina, 1933, a publicat ziarul Orient la 
Haifa. Revenit în Germania, 1948, stabilit 
la Berlin. Printre scrieri: Das Ostjudische 
Antlitz; Der grosse Krieg der weissen 
Manner (6 volume). Decedat la Berlin-Est, 
26 noiembrie 1968.

Benjamin Fondane (Beniamin Fun-
doianu – Barbu Wechsler) – poet, 
critic, filozof existenţialist. Născut la Iaşi,  
14 noiembrie 1898, stabilit în Franţa, 1923, 
a adoptat limba franceză. Deportat, ucis 
la Auschwitz, 2 octombrie 1944. Revista 
Cahiers Benjamin Fondane este dedicată 
cercetării operei sale.

George Wald – neurobiolog. Născut la 
New York, 18 noiembrie 1906. Cunoscut 
pentru cercetări în domeniul pigmenţilor 
din retină. Premiul Nobel pentru Medicină 
şi Fiziologie, 1967. Decedat la Cambridge, 
Massachussets, 1997.

Anna Seghers (Anna Netty Rei-
ling-Radvanyi) – scriitoare. Născută 
la Mainz,19 noiembrie 1900, exilată în 
Franţa,1934, apoi în Mexic, revenită 
în Germania, 1947, stabilită la Berlin. 
Nationalpreiss der DDR, 1951. Printre 
romane: Der Ausflug der toten Madchen; 
Die Toten bleiben jung. Decedată la 
Berlin-Est, 1983. 

Ofra Bat-Sheva Haza – mezzo-so-
prană de muzică pop, israeliană şi medio-
orientală. Născută la Tel Aviv într-o familie 
de origine yemenită, 19 noiembrie 1957. 
Locul 2 la Festivalul Eurovision 1983, cu 
cântecul Hay – Am Yisrael Hay (Trăieşte 
– Poporul lui Israel trăieşte). Decedată la 
Ramat Gan, 2000.

Yitzhak Ben-Zvi (Shimshelevich-
Shimshi) – istoric, lider sionist, om politic 
israelian. Născut la Poltava, Ucraina, 24 
noiembrie 1884, imigrat în Palestina, 1907. 
Cel de-al doilea preşedinte al Israelului, 
1952 – 1963, decedat în funcţie, la Ieru-
salim. Studii de istorie a evreilor orientali, 
caraiţi, samariteni. 

Jacob (Yakov) Fichman – poet, 
prozator, eseist ebraic. Născut la Bălţi, 
Basarabia, 25 noiembrie 1881, imigrat 
în Palestina, 1919. Poezii în stil romantic 
tradiţional. Premiul Israel pentru Literatură, 
1957. Decedat la Tel Aviv, 1958.

Alberto Moravia (Pincherle) – scrii-
tor. Născut la Roma, 28 noiembrie 1907. 
Romane asupra problemei existenţei şi 
alienării. Preşedintele organizaţiei PEN 
International, 1958-1962. Printre romane: 
Gli indifferenti; Il conformista; La ciociara. 
Decedat la Roma, 1990.

Evrei decedaţi în luna noiembrie
Shlomo Luria (Maharshal) – rabin. 

Născut la Poznan, Polonia, 1510. Scrieri: 
Yam shel Shlomo (Marea lui Shlomo), 
cazuistică, în probleme ale dreptului iudaic-
halahic; Chokhmat Shlomo (Înţelepciunea 
lui Şlomo), comentariu la Talmud. Decedat 
la Lublin, 7 noiembrie 1574.

Hannah Szenes – poetă şi luptătoare 
în cel de-al Doilea Război Mondial. Născu-
tă la Budapesta, 1921, imigrată în Pales-
tina, 1939, voluntară în armata britanică, 
1943, paraşutistă lansată în Iugoslavia 
pentru a-i ajuta pe evreii maghiari, 1944. 
Arestată la frontiera ungară, condamnată 
la moarte, executată, 7 noiembrie 1944. 
Reînhumată la Ierusalim, 1950; eroină 
naţională a Israelui.  

Mordecai Menahem Kaplan – rabin, 
eseist, educator, co-fondator al iudaismului 
reconstrucţionist. Născut la Svencionys, 
Lituania, 1881, imigrat cu familia în SUA, 
1889. Scrieri: Judaism as a civilization; Dy-
namic Judaism; The meaning of God in mo-
dern Jewish religion; Questions Jews ask. 
Decedat la New York, 8 noiembrie 1983.

Chaim Azriel (Charles) Weizmann 
– biochimist, lider sionist şi om poli-
tic israelian. Născut la Motol, Belarus,  
27 noiembrie 1874; conferenţiar, Uni-
versitatea din Manchester, 1904. Primul 
preşedinte al Statului Israel, 1949 – 1952, 
decedat în funcţie, Rehovot. A întemeiat 
Weizmann Institute of Science.

Norman Mailer – scriitor şi jurnalist. 
Născut la Long Branch, New Jersey,1923. 
Printre creatorii non-ficţiunii creative. Pre-
miul Pulitzer; National Book Award. Printre 
romane: The naked and the dead; The 
executioner’s song; Armies of the night. 
Decedat la New York, 10 noiembrie 2007. 

Mikhail Iosifovich Gurevich – inginer 
aerospaţial. Născut la Kursk, Rusia, 1893. 
Co-proiectant al avioanelor Mikoyan-Gure-
vich MiG-3 şi Mikoyan-Gurevich DS, care 
îi poartă numele. Decedat la Leningrad,  
12 noiembrie 1976.

Henry Mălineanu – compozitor de 
muzică uşoară. Născut la Bucureşti, 1920. 
Premiul Uniunii Compozitorilor din Româ-
nia (1971, 1977, 1978, 1981). Decedat la 
Bucureşti, 12 noiembrie 2000.

Camille Pissarro – pictor. Născut la 
St. Thomas, Virgin Islands, 1830, educat, 
stabilit şi activ în Franţa, Venezuela, An-
glia. Alăturat curentului impresionist, apoi 
celui post-impresionist. Decedat la Paris,  
13 noiembrie 1903.

Abba (Aubrey Solomon) Eban – om 
politic şi diplomat israelian. Născut la 
Cape Town, 1915, imigrat în Palestina, 
1940. Ministru de externe al Statului 
Israel, 1966-1974. Decedat la Tel Aviv,  
17 noiembrie 2002. Scrieri de istorie evre-
iască popularizată.

Marcel Valentin Louis Georges 
Eugène Proust – scriitor. Născut la Au-
teuil, Franţa, 1871. Printre scrieri: à la 
recherche du temps perdu (7 volume). 
Decedat la Paris, 18 noiembrie 1922.

Lev (Léon Yehuda Leyb Isaakovich 
Schwarzmann) Shestov – filozof exis-
tenţialist. Născut la Kiev, 1866, stabilit la 
Paris, 1921. Printre scrieri: Sur les confins 
de la vie; Athènes et Jérusalem. Decedat 
la Paris, 19 noiembrie 1938.

Anton Grigorievich Rubinstein – 
compozitor, pianist. Născut la Vikhvatinets, 
Podolsk, 28 noiembrie 1829. A compus 
muzică pentru 20 de opere, printre care 
Demonul. Întemeietor al Conservatorului 
din St. Petersburg. Decedat la Petergof, 
Rusia, 20 noiembrie 1894.

Etty (Esther) Hillesum – scriitoare. 
Născută la Middelburg, Olanda, 1914. 
Scrisori şi un jurnal (1941-1943), în care 
descrie viaţa din Amsterdam în timpul 
ocupaţiei germane, publicate postum 
sub titlul Het Verstoorde leven (O viaţă 
întreruptă). Deportată la Auschwitz, ucisă 
la 30 noiembrie 1943.

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

Y  D E C E S E  Y  C O M E M O R Ă R I  Y

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna septembrie 2017: LOBELSOHN PYA (84 de 
ani, Cimitirul Giurgiului); CORNEA LUCA-IRINA (94 de ani, Cimitirul Filantropia).

În 5 octombrie 2017 s-au 
împlinit 17 ani de la decesul 
prof. univ. dr. SOLOMON 
VAIMBERG, om de ştiinţă şi 
dascăl apreciat. Soţia Irina, 
fiica Livia, ginerele Sorin.

Arthur Rubinstein,  
o personalitate de neuitat

 În Israel este organizată anual o manifestare muzi-
cală dedicată marelui pianist Arthur Rubinstein. A fost un 
pionier în domeniul înregistrărilor, efectuându-le între anii 
1927-1976. Întreaga sa carieră de pianist este reflectată 
şi de seria de 94 de CD-uri intitulată „Rubinstein Collec-
tion” şi editată de BMG în 1999, ce conţine peste 700 
de înregistrări, însumând peste 100 de ore de muzică. 
De departe cel mai înregistrat şi reînregistrat compozitor 
este Chopin (nocturne, concerte, scherzouri, poloneze, 
balade şi mazurci). Integrala Concertelor pentru pian de 
Beethoven poate fi găsită în trei ediţii. 

Arthur Rubinstein a murit la Geneva în 1982. Conform 
dorinţei sale, corpul său a fost incinerat, iar cenuşa a fost 
adusă în Israel, fiind îngropată lângă Ierusalim, într-o 

pădurice care îi poartă numele, lângă moşavul Aminadav. Locul unde este amplasat 
mormântul său este unul de mare frumuseţe iar în apropiere se află un monument 
sub forma unor valuri de clape de pian. A trăit până la vârsta 95 de ani. Interesanta 
poveste a vieţii lui este cuprinsă în două volume autobiografice intitulate “My Young 
Years” (1973) şi “My Many Years” (1980). Era poliglot, vorbind fluent opt limbi. Între 
1916 şi 1917, Rubinstein a efectuat turnee în Spania şi în America de Sud iar în 1921 
două turnee în SUA. Între 1932-1937 îşi întrerupe cariera concertistică pentru a-şi 
perfecţiona tehnica, relansându-se apoi ca un gigant al pianisticii secolului al XX-lea. 
Pe parcursul celui de al Doilea Război Mon-
dial, cariera lui s-a desfăşurat doar în Statele 
Unite, unde primeşte cetăţenia în 1946. Pe 
lângă activitatea ca solist, s-a ocupat şi de 
muzica de cameră, printre partenerii săi 
numărându-se Eugène Ysaye (1858-1931), 
Gregor Piatigorsky (1903-1976), Jascha He-
ifetz (1901-1987) şi Henryk Szeryng (1918-
1988). A refuzat să cânte în Germania post-
belică, pentru că membrii familiei sale au fost 
exterminaţi de către nazişti. S-a retras de pe 
scenă în 1976, la vârsta de 89 de ani, recitalul 
de adio susţinându-l la Londra. (B.M)

Shaul Carmel ar fi împlinit 80 de ani
Prezenţa lui Shaul Carmel crea ime-

diat impresie, nu numai prin renumele de 
poet în Israel şi România, ci şi prin vocea 
sa de stentor, optimismul debordant pe 
care îl manifesta, interesul pentru cei 
cu care discuta erau cuceritoare. L-am 
văzut de câteva ori la redacţia revistei 
noastre. Nu credeam că ne va 
părăsi după numai doi ani de 
la ultima vizită. 

L-am admirat nu numai 
pentru creaţia sa, ci şi 
pentru caracterul său 
deschis, intransigent 
faţă de cei viciaţi de  
antisemitism. La Nep-
tun, în cadrul unei în-
tâlniri scriitoriceşti, a 
refuzat să-i răspundă la 
salut „bardului” C.V. Tudor, 
şi a refuzat să primească 
de la preşedintele României 
din acea vreme (Traian Băsescu) 
Ordinul Meritul Cultural din cauza unei 
omisiuni în privinţa poziţiei Statului Israel 
şi a toleranţei faţă de campaniile lui CVT. 
Este interesant de citit şi acum interviul 
acordat în 2008 jurnalistului Avram Cro-
itoru, de la „Realitatea evreiască”, unde 
evocă momente din copilăria şi tinereţea 
din România. 

În Enciclopedia exilului românesc, 
a lui Florin Manolescu (Ed. Compania, 
2003) se specifică data şi locul naşterii 
poetului – 6 iulie 1937, Ştefăneşti, judeţul 
Botoşani), în familia unui negustor de 
vite. Tatăl său a fost salvat de la moarte 
în timpul dictaturii antonesciene de către 
două ţărănci. Mama poetului avea ante-
cesori cantori talentaţi, de unde şi spiritul 
artistic al fiului. 

Saul Croitoru, ce va semna Shaul 
Carmel, a urmat cursurile Şcolii de Lite-
ratură din Bucureşti, alături de Nicolae 

Labiş  ş.a. În 1965 a emigrat în Israel, 
a locuit un timp în kibuţ, apoi, treptat, a 
fost recunoscut ca poet de valoare, conti-
nuând cariera începută în România, prin 
debutul la revista „Clopotul” din Botoşani, 
susţinută de Scarlat Calimachi. Tot în 
România a mai publicat la „Flacăra Ia-

şului”, „Iaşul literar” ş.a. A păstrat 
permanent legătura cu scriito-

rii de valoare din România, 
un prieten apropiat fiind 
Ştefan Augustin Doinaş, 
ambii scriind psalmi in-
spiraţi de Biblie. În 1996 
publică antologia „Eşti”, 
cu poezii scrise în Israel 
după stabilirea în Ţara 
Sfântă. A editat revista 

israeliană de limbă ro-
mână „Izvoare“, a condus 

Asociaţia Scriitorilor Israeli-
eni de Limbă Română, a fost 

vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor 
Israelieni. Academia Română i-a acordat 
Premiul „Mihai Eminescu“. În Israel i 
s-a acordat Premiul Sion, de asemenea 
România şi Republica Moldova i-au 
acordat înalte distincţii. Bibliografia sa 
este extrem de bogată, merită o ediţie 
de opere complete. 

A murit în 31 martie 2011, fiind suferind 
de inimă. Reamintim şi interviul acordat 
de poet lui Solo Har, cuprins în volumul 
„Generaţia confruntărilor” (Ed. Hasefer, 
1997). În antologia publicată în 1991 de 
Sergiu Levin, „În noi e un cer mai adevă-
rat”, Carmel este prezent cu unsprezece 
poeme, din care remarcăm excelentul 
poem „Ce caut eu printre voi”, iar în altă 
antologie, publicată de Radu Cârneci, 
„Arborele memoriei” (Ed. Orion, 1997) cu 
optsprezece poeme, printre care poemul 
de largă respiraţie „Moshe”.

BORIS MARIAN

Cu mare durere amintim celor care l-au cunos-
cut şi iubit că au trecut 6 ani (25 Tişri – 24 octombrie) 
de când dragul nostru soţ, tată, cumnat şi prieten, 
colonel dr. BENO HOIŞIE ne-a părăsit. Fie-i me-
moria binecuvântată. Dr. Sylvia Hoişie, prof. dr. 
Andrei Hoişie-Corbea, prof. dr. Magda Jeanrenaud, 
dr. Mirjam Bercovici şi familia.
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tistului, pe complexi-
tatea sa sufletească 
şi intelectuală, ci pe 
precaritatea condiţiei 
sale umane. Refugiul 
în marginalitate – să 
nu uităm că autorul 
însuşi, cu scurte şi 
nesemnificative ex-
cepţii, a trăit numai 
în Piatra Neamţ – nu 
mai este suficient, 
poetul nu se mai sim-
te nicidecum protejat 
de un spaţiu securi-
zant, ci trăieşte din plin nesiguranţa onto-
logică şi biologică a condiţiei sale, care îl 
roade pe dinăuntru: „Cartea foarte subţire 
stă în lăuntrul/ cărţii groase ca un semn/ 
lăsat acolo după răsfoire/ sau/ cartea foar-
te subţire stă în burta/ cărţii groase ca un 
bisturiu/ uitat acolo după operaţie/ (încet 
ucigând-o încet)”. Cum se poate observa 
din acest mic poem-bijuterie, elementul 

ameninţător nu este exterior, ci intrinsec 
fiinţei poetului, certitudinile creaţiei fiind 
dublate şi subminate din interior de şi 
mai puternice incertitudini. De unde şi 
imaginea metaforică a sufletului prădător.

Văd în această poezie, postmodernă 
în formă, un neostentativ manifest uma-
nist, într-un moment al istoriei în care, 
cum spunea Brodsky, preţul vieţii umane 
a scăzut foarte mult. Emil Nicolae este, 
în acest context, un creator pentru care 
arta trebuie să vorbească despre pro-
blematica umană, marginalitatea nefiind 
decât o ipostază a fragilităţii (şi, tocmai de 
aceea, a importanţei) omului. Poezia sa, 
sensibilă şi rafinată, explorează această 
dimensiune fundamentală a fiinţei, care 
este vecinătatea permanentă a morţii, cu 
o netăgăduită acuitate. 

De aceea, cred eu, nu poate lăsa pe 
nimeni indiferent.

RĂZVAN VONCU
*EMIL NICOLAE – Suflet prădător, Editura 

Junimea, Iaşi, 2017

Poetul Emil Nico-
lae – pseudonimul lite-
rar al lui Emanuel Na-
dler, preşedintele Co-
munităţii Evreilor din 
Piatra Neamţ – este 
una dintre prezenţele 
cele mai active şi mai 
pregnante ale vieţii 
culturale din urbea 
de la poalele Pietri-
cicăi. Critic şi istoric 
de artă, eminent exe-
get al operei lui Victor 
Brauner, cercetător al 

avangardei interbelice şi al contribuţiei 
evreilor români la modernizarea artei din 
ţara noastră, Emil Nicolae este şi un minu-
nat poet. Component al ramurii nemţene a 
generaţiei optzeci, el şi-a câştigat demult 
locul în peisajul poeziei contemporane, 
premiile şi cronicile consacrate volumelor 
sale alcătuind un reconfortant tablou de 
receptare critică. Poetul nu caută cu tot 
dinadinsul prim-planul vieţii literare, este 
discret şi retras, concentrat asupra artei 

sale, semn că receptarea unanimă tradu-
ce fidel calitatea artei sale.

Suflet prădător, apărut la prestigioasa 
casă ieşeană de editură Junimea, este, 
dacă am calculat bine, al 10-lea volum 
original al poetului nemţean (neluând în 
calcul antologiile şi traducerile). Ca toate 
celelalte de până acum, este puţin diferit 
faţă de precedentul, dar fără o ruptură 
brutală. Tema centrală rămâne – în 
nota poeticii optzeciste – artistul însuşi, 
demiurg şi marginal, în acelaşi timp, cre-
ator de valori simbolice şi fiinţă fragilă, 
ameninţată cu extincţia. Sau, cum spune 
criticul Ioan Holban (unul dintre cei mai 
buni exegeţi ai poetului nemţean şi, în 
acelaşi timp, al scriitorilor evrei de limbă 
română), „marginalii lui Emil Nicolae sunt, 
toţi, poetul...”: „Tacticos aprinzând ţigara/ 
îşi imaginează cum s-ar dezechilibra/ 
îngerul de la celălalt capăt al balconului/ 
dacă i-ar smulge o pană din aripă”. 

Însă, în acest nou volum, accentul nu 
mai cade pe latura de creativitate a ar-

Poezia discretă
Realitatea 

cărţii

O criză care nu e (numai) a Spaniei
Criza catalană nu este un impas al societăţii 

spaniole, ci un moment periculos cu implicaţii 
şi explicaţii cel puţin continentale, dacă nu pla-
netare.

Până să aflăm CUM se vor sfârşi aceste 
tulburări, pentru că suspendarea guvernului 
Cataloniei este numai o etapă, nicidecum sfâr-
şitul contestărilor, ar trebui să vedem DE CE a 
izbucnit această criză. 

Insatisfacţia identitară a catalanilor faţă de 
apartenenţa regiunii la Spania este doar una din 
cauzele tulburărilor şi nu cea mai importantă. 
Cea mai recentă acutizare a manifestărilor în 
favoarea ruperii regiunii de ţara din care făcuse 
parte de secole au apărut în contextul crizei 
economice din 2008 - 2011, când Catalonia, care 
şi azi realizează aproape o cincime din PIB-ul 
spaniol, a considerat că s-ar descurca mult mai 
bine dacă nu ar fi trebuit să-şi cedeze câştigurile 
autorităţilor de la Madrid. Aceleaşi revendicări 
şi aceleaşi argumente pentru independenţă le 
avea în Italia formaţiunea Liga Nordului. Iar pe 
22 octombrie 2017, Liga Nordului a organizat, 
în zonele bogate Lombardia şi Veneto,  referen-
dumurile legale pentru obţinerea autonomiei faţă 
de  Roma, insistând că se urmăreşte autonomia, 
nu independenţa. E grăitor faptul că mişcările 
secesioniste au apărut tocmai în Italia şi Spania 
care, alături de Grecia şi Portugalia, au fost ţările 
cele mai afectate de criza economică şi abia azi 
putem vorbi aici de redresarea lor, încă necon-
solidată, dar sprijinită masiv, de la bun început, 
de Uniunea Europeană.

Privind lucrurile în această perspectivă, 
putem explica tendinţele centrifuge catalane 
şi nord-italiene prin exacerbarea unei tensiuni 
INTERNE extrem de grave între politica şi eco-
nomia amintitelor regiuni, ceea ce a generat şi 
reaprinderea, cu sau fără instigări din partea 
Rusiei, a crizei identitare, a naţionalismului, 
exacerbat de criza economică şi de cea a mi-
granţilor. Tensiunile interne din Catalonia şi din 
Italia de nord sunt cele între nevoia economiilor 
moderne de globalizare şi între obiectivele po-
liticii naţionaliste, care doreşte înfiinţarea unor 
entităţi administrativ-teritoriale mici, pe criterii 
strict etnice.

Încă o dovadă a contradicţiei între globalizare 
şi segregaţionism etnic este faptul că nici cata-
lanii, nici italienii din Lombardia şi Veneto nu vor 
să se desprindă de Uniunea Europeană, pe care 
cei din urmă o definesc ca pe o viitoare „Uniune 
a Regiunilor”. Cel mai clar a explicat fenomenul 
Guy Verhofstadt, liderul liberalilor europeni şi fost 
premier al Belgiei, care consideră că astfel de 
revendicări pot fi satisfăcute prin federalizarea 
statelor, aşa cum se întâmplă şi în cazul Belgi-

ei, ţară care este însă 
departe de a fi un model de bună guvernanţă 
politică. Avertizând că acceptarea independenţei 
unor regiuni precum Catalonia ar fi o „nebunie 
care ar paraliza UE, care s-ar putea trezi cu 75 
de membri”, Verhofstadt militează pentru nego-
cieri cu separatiştii, ignorarea acestora neputând 
duce decât la agravarea tensiunilor.  

Că motorul crizei este coliziunea între ten-
dinţele politice naţionaliste, de fărâmiţare a unor 
state, şi cele economice globaliste, tinzând către 
pieţe cât mai mari, o dovedeşte şi faptul că reven-
dicările, eminamente politice, au efecte imediate 
în plan economic. De pildă, clamarea indepen-
denţei Cataloniei şi organizarea referendumului 
au determinat imediate efecte economice: în 
numai trei săptămâni (de la 1 octombrie până la 
momentul la care scriu aceste rânduri), numărul 
turiştilor care au vizitat Catalonia a scăzut cu 15% 
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, deşi re-
giunea amintită este pe primul loc în preferinţele 
celor care vizitează Spania. Iar rezervările de 
transport şi cazare până în decembrie au scăzut 
cu 20% faţă de acelaşi interval de referinţă. Mai 
mult decât atât, teama investitorilor de o even-
tuală proclamare unilaterală a independenţei 
Cataloniei a dus la scăderea valorii acţiunilor 
societăţilor care îşi au sediul în zonă, drept care 
1200 de firme au început deja demersurile pentru 
mutarea sediilor în afara Cataloniei, în timp ce 
numai 52 de companii au făcut mişcarea în sens 
invers, după cum informează Agerpres.

Efectul distructiv al părăsirii unei pieţe mari 
în favoarea celei naţionale se manifestă şi în 
cazul Angliei: preţurile în desfacerile de mărfuri 
cu amănuntul ar putea creşte, dacă angajaţii 
străini din retail vor părăsi Marea Britanie în 
urma Brexit-ului. Se aşteaptă ca Anglia să piardă 
10.000 de locuri de muncă numai în sectorul 
bancar şi 20.000 de posturi în cel financiar, de-
oarece clienţii societăţilor din aceste domenii îşi 
vor muta în UE active în valoare de… 1.800 de 
miliarde de euro!

Exemplele pot continua, dar concluzia este 
limpede: mişcările naţionaliste (care se pot ma-
nifesta, în urma alegerilor recente, şi în Austria şi 
Cehia) contrazic interesele economice ale ţărilor 
respective, iar într-o lume globalizată, firmele nu 
pot fi constrânse să nu mai migreze spre locurile 
unde pot obţine profituri mai substanţiale. 

Lupta dintre economie şi politică este una 
care ucide societăţile prospere, aşa cum s-a 
întâmplat şi în comunism. Politicianul care ignoră 
economia nu poate ajunge, mai devreme sau 
mai târziu, decât unde au sfârşit toate guvernele 
comuniste din Europa.

ALX. MARINESCU
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UNIRII NR. 43-45 BL. E2-E3, SECTOR 3, BUCUREŞTI. Contul 
IBAN: BCR RO51RNCB0074011952750001(LEI), RO40R-
NCB0074011952750005 (USD), RO94RNCB0074011952750003 
(EURO), swift: RNCBROBU, sau BANK LEUMI ROMÂNIA, 
SUCURSALA MOŞILOR, Adresa băncii: CALEA MOŞILOR 
NR. 280, SECTOR 2, BUCUREŞTI, Contul IBAN: RO89DAF-
B108000090989RO02, RO06DAFB108000090989US02, 
RO46DAFB108000090989EU02, swift: DAFB RO22. Pentru 
EUROPA, un abonament pe un an costă 45 de euro (cu toate 
taxele incluse). Pentru EXTRA EUROPA, un abonament costă 
95 de dolari USA (cu toate taxele incluse). Pentru Israel, un 
abonament pe un an costă 40 de dolari USA.
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Haina ironiei  
şi a absurdului
O enormă şarjă ironică vizând primi-

tivismul, iraţionalul şi monstruozitatea 
discriminărilor rasiale! „O lecţie de bune 

maniere” porneşte de la o scriere a autorului francez 
Jean Claude Grunberg. Spectacolul (regia: Alexandru 
Berceanu) actualizează însă tematic textul (amintind de 
ţigani, negri, arabi; de valul de emigranţi dar şi de recrudescenţa anti-
semitismului şi xenofobiei) şi, mai ales, dezvoltă, amplifică stilistic vâna 
de comic grotesc şi absurd.

Asistăm la o presupusă prelecţiune ce deraiază rapid de la subiec-
tul „cum să ne comportăm civilizat la masă” către o diatribă antisemită. 
Conferenţiara este o femeie pe care o vedem mai întâi în modestul său 
univers casnic, într-o bucătărie în care frământă aluat, modelându-l cu 
multă dăruire şi punându-l la copt. (Nu avem nimic cu gospodinele, dar, 
vorba ceea, „uite cine vorbeşte!”).

Discursul protagonistei are pretenţii ştiinţifice. Face referinţă la cărţi apă-
rute prin 1930 în Franţa, ce descriu discriminatoriu şi denigrator tipologia 
specifică evreului. (E perioada teoriilor superiorităţii rasei ariene, preluate 
de Hitler ca bază a politicii de exterminare a evreilor şi ţiganilor). Se enu-
meră caracteristici definitorii. O prezentare mai mult decât tendenţioasă, 
în care şi calităţile par a fi defecte. Un adevărat atac la adresa Omului! 
De la „antropologi”, „medici” etc. (gen prof. dr. Montandon ori Drumond) 
se trece la scriitori precum Céline ori Gobineau. E drept, pe ecranul ce 
însoţeşte demonstraţia apare şi chipul lui Léon Blum, strălucit publicist, 
de trei ori prim-ministru al Franţei, care, vai, nu corespunde... tipologiei...

Montarea de la TES este un one woman-show performant Maia Mor-
genstern. Regăsim aceeaşi prezenţă magnetizantă. Aceeaşi personalitate 
puternică. Aceeaşi angajare declarată. Aceeaşi libertate şi fantezie a 
improvizaţiei „sans rivages”. Aceeaşi mobilitate de a încarna personajul 
şi apoi de a-l submina, comentându-l. Aceeaşi energie nedezminţită, timp 
de aproape o oră şi jumătate de joc neîntrerupt.

Şi ce nu face Maia aici? Execută mai întâi (pe fundalul unui faimos lied 
romantic) o lungă şi inventivă scenă mută (între coca frământată, tăvi şi 
aragaz). Îşi pune (metamorfoză neaşteptată) un jabou şi manşete şi se 
avântă spre „catedră”. Se adresează auditoriului într-o blândă şi persuasivă 
captare a bunăvoinţei şi atenţiei. Descrie cu rigoare, pe puncte, tipologia 
specifică rasei semite. Mânuieşte vânjos bastonul arătător, devine eloc-
ventă apelând la proiecţii şi desene (fanteziste!). Implică, repetat, publicul 
în „dialog”, ba chiar în măsurători antropometrice (trucate!). Din calmă, 
imparţială, devine indignată, vehementă, isterică, delirul ei verbal schim-
bând tonul grav cu acute stridente. Face apel şi la Wagner (executând 
o hilară pantomimă eroică). Invocă pe Céline. Schimbând perspectiva, 
aminteşte de Pluguşoarele urii din presa legionară autohtonă incitând la 
persecuţii şi agresiune.

În sfârşit, speach-ul ironic este definitiv lăsat deoparte. Schimbându-şi 
radical postura, Maia Morgenstern vorbeşte sălii în numele ei de actriţă – 
azi, acum. Printr-un discurs (de data aceasta al ei) inteligent şi bine articulat, 
Maia îşi exprimă îngrijorarea între trecut (Holocaust) şi neobarbarie. Şi 
cheamă la veghe şi vigilenţă. Recunoaşte însă că, oricât de lucid şi activ, 
actorul nu este un superman. Şi că el, „comediantul”, are de fapt menirea 
de a-i face pe oameni să râdă... 

Este ceea ce, împreună cu Alexandru Berceanu, a încercat (şi a reuşit) 
– cu mijloacele ironiei, parodiei, persiflării, grotescului comic – spectacolul. 
Chiar dacă axat pe o temă foarte serioasă şi gravă!

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru
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