
Un an după alegerea lui ca președinte 
al SUA, Donald Trump a onorat una dintre 
promisiunile electorale: recunoașterea 
Ierusalimului drept capitală a Israelului 
și, în perspectivă, mutarea Ambasadei 
SUA în acest oraș. Potrivit președintelui, 
această declarație înseamnă „începutul 
unei noi abordări a conflictului dintre Israel 
și palestinieni”. Donald Trump a reamintit 
că decizia de a muta ambasada la Ierusa-
lim a fost adoptată de Congresul american 
încă din 1995 şi a explicat că, de peste 
20 de ani punerea ei în aplicare a fost 
amânată de fiecare președinte, pentru a 
facilita negocierile israeliano-palestinie-
ne. Dar, a constatat el, „după 20 de ani, 
nu suntem mai aproape de un acord de 
pace durabil între Israel și palestinieni... 
de aceea am decis că a venit timpul să 
recunoaștem oficial că Ierusalimul este 
capitala Israelului”. Trump a adăugat că 
„acest demers servește interesele SUA și 

procesul de pace israeliano-palestinian”. 
De la începutul creării statului evreu, a 
spus el, Israelul și-a ales drept capitală 
Ierusalimul, care nu numai că este orașul 
în care sunt respectate cele trei credințe 
– mozaismul, islamul și creștinismul – 
ci este și centrul uneia dintre cele mai 
reușite democrații din lume.

Președintele american a afirmat că 
Statele Unite își mențin angajamentul față 
de realizarea unui acord de pace durabil și 
că problemele statutului final, respectiv li-
mitele suveranității israeliene în Ierusalim 
sau soluționarea granițelor contestate vor 
fi rezolvate de cele două părți. Conștiente 
că problema Ierusalimului este deosebit 
de sensibilă, Statele Unite vor susține în 
continuare soluția celor două state. El a 
lansat un apel liderilor moderați din Ori-
entul Mijlociu să i se alăture  în căutarea 
de noi soluții și posibilități care să aducă 
o pace durabilă în regiune.

„Suntem profund recunoscători  
Americii“

Pentru Israel, acest demers este 
împlinirea unui vis multimilenar. Ierusa-
limul nu a fost și nu este numai simbolul 
unei realități politice, al faptului că a 
fost capitala statului iudeu antic, ci şi 
al fundamentului credinței – locul unde 
Dumnezeu (Hașem) s-a apropiat de 
poporul evreu. Ajunși în diaspora, evreii 
din toate colțurile lumii visau și sperau 
să ajungă din nou la Ierusalim, idee care 
se regăsește în rugăciunile zilnice ale 
credincioșilor, în urarea „la anul, la Ieru-
salim” iar cei care ar  da uitării orașul sunt 
sortiți ca mâna lor dreaptă „să-și uite des-
toinicia ei”, așa cum este scris în Psalmul 
137. S-a vărsat mult sânge în războaie 
pentru Ierusalim. În acest context, nu 
este de mirare că pentru președintele 
Rivlin, demersul președintelui american 
este „cel mai potrivit și cel mai frumos 
dar pentru apropiata aniversare de 70 
de ani de la proclamarea independenței 
Israelului... Recunoașterea Ierusalimului 
drept capitală a Israelului (...) reprezintă 
un moment important în recunoașterea 
dreptului poporului evreu la pământul 
nostru și o piatră de hotar pe calea păcii 
pentru toți locuitorii Ierusalimului și ai 
regiunii”, a spus el.

„Este o zi istorică”, a afirmat la rân-
dul său premierul Benjamin Netanya-
hu. „Suntem profund recunoscători 
președintelui pentru decizia curajoasă 
și dreaptă de a recunoaște Ierusalimul 
drept capitală a Israelului și de a pre-
găti mutarea aici a Ambasadei SUA.  
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Împreună, putem depăși lipsa de oficianți  
de cult și supraveghetori de cașrut! 

Venind în întâmpinarea nevoilor actuale ale comunităţilor evreieşti din România, 
Cancelaria Rabinică a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România va organiza, 
în primul trimestru al anului 2018, cursuri de instruire și calificare la Centrul de 
Instruire și Recreere „B’Yachad” (Com. Cristian, Jud. Brașov).

Cerințele minime pentru a deveni oficiant de cult (baal tefila) sau supraveghe-
tor de cașrut (mașghiah):
§  Persoană de religie mozaică (după mamă):
  –  Pentru oficianți de cult – numai bărbați
  –  Pentru supraveghetori de cașrut – bărbați și femei
§  Membru al uneia dintre comunităţile evreiești din România
§  Interesat să presteze activitatea de oficiant de cult sau supraveghetor de cașrut 

în cadrul comunităţii sau al F.C.E.R.
Solicitarea de participare la cursuri trebuie trimisă până cel mai târziu la data 

de 31 ianuarie 2018, prin email la adresa rav.shaffer@jewishfed.ro, cu specificarea 
datelor de contact și a cursului la care se solicită participarea.

Hag Hanuca 
Sameah!
Un an nou fericit  
tuturor cititorilor 

noştri!
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Ierusalimul recunoscut drept  
capitala Israelului de președintele Trump

Dacă te voi uita, Ierusalime,
Să-şi uite dreapta mea destoinicia ei!
Să mi se lipească limba de cerul gurii,
Dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,
Dacă nu voi face din Ierusalim
Culmea bucuriei mele!

(Psalmul 137)

O  z i  i s t o r i c ă  p e n t r u  I s r a e l
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De curând, Ministerul Afacerilor Externe 
de la Ierusalim a trimis în România o misiune 
alcătuită din Iris Ambor, directorul Departa-
mentului Europa de Sud, și din ambasador 
Rodica Radian-Gordon, adjunct al Directo-
rului General pentru Probleme Europene.  
Într-un briefing de presă, E.S. Rodica 
Radian-Gordon, care  între 2003-2007 
a îndeplinit funcția de Ambasador al 
Statului Israel la București, a răspuns 
întrebărilor ziariștilor de la Radio Româ-
nia Internațional, Agerpres și „Realitatea 
Evreiască“.

Israelul a evitat să se amestece  
în războiul din Siria

Situația din Orientul Mijlociu este de-
osebit de complexă, mai ales după ce 
Rusia s-a implicat puternic în războiul din 
Siria și a oferit sprijin regimului lui Bashar 
al-Assad. De asemenea, se constată o 
prezență mai susținută a Iranului, nu în 
mod direct, ci prin forțele Hezbollah și ale 
altor asemenea intermediari. Obiectivul 
urmărit de Iran este realizarea unei axe 
Iran-Marea Mediterană, cu sprijinul acestor 
grupări. Israelul, dar și multe țări europene, 
consideră periculoase aceste aspirații ale 
Iranului. Multe state arabe, în primul rând 
Arabia Saudită, dar și alte țări, mai puțin 
vocale, sunt nemulțumite de tendințele 
expansioniste ale Teheranului. 

Israelul, a subliniat Rodica Radian-Gor-
don, a evitat să se amestece în războiul 
din Siria, dar a fixat niște așa-numite „linii 
roșii”, a căror încălcare nu va fi permisă, și 
anume nici un fel de prezență armată irani-
ană sau a Hezbollah în apropierea graniței 
de nord a țării și nici un fel de transfer de 
armament strategic acestei grupări în Siria 
sau Liban. Israelul nu dorește un conflict 
cu Hezbollah și, pentru a evita un incident 
sau o neînțelegere care ar putea duce la 
declanșarea unui război, se duc negocieri 
la nivel de grup de lucru între armata israe-
liană și militarii ruși. În același sens, există 

chiar un dialog la nivel înalt între premierul 
Netanyahu și președintele Vladimir Putin. 

Prezența israeliană la granița cu Siria se 
concretizează în ajutorul oferit populației, 
mai ales femeilor și copiilor care trăiesc în 
această zonă de conflict. Astfel, în spita-
lele din nordul Israelului au fost transferați 
aproximativ 3000-4000 de oameni. Aceas-
tă inițiativă schimbă percepția populației 
asupra Israelului, opinie exprimată de 
multe ori prin declarațiile unor locuitori din 
zonă. Este vorba de un aspect pozitiv dar, 
deocamdată, această imagine schimbată 
a Israelului nu a pătruns în toate păturile 
populației arabe. Este însă un început.

Relațiile cu statele arabe
Israelul are relații cordiale cu Iordania și 

Egiptul, cu care a semnat tratate de pace, 
a spus Rodica Radian-Gordon. În condițiile 
ultimelor atentate teroriste din Peninsula 
Sinai, Israelul a permis prezența armatei 
egiptene și a echipamentului necesar 
acesteia, pentru a-i contracara pe teroriști, 
în pofida prevederilor Acordului cu Egiptul 
privind interzicerea unor anumite categorii 
de armament în Sinai. În ceea ce privește 
relațiile cu Autoritatea Palestiniană, Is-
raelul așteaptă noua inițiativă de pace a 
SUA, cu implicarea directă a președintelui 

INTERVIUL lunii
decembrie

– Cel mai important eveniment al lunii?
– Bereșit XV – Sibiu, prin gradul de 

participare, condițiile de desfășurare a 
sesiunilor în plen și de grup la Hotelul 
Ramada, prin calitatea prelegerilor. 
Genericul „Identitatea evreiască“ mi 
s-a părut de mare importanță, mai ales 
pentru evreii din România de azi, aces-
ta fiind un reper în strategia de viitor a 
F.C.E.R. Semnificative au fost definițiile 
conferențiarilor, la final. Cu precădere, 
cea a renumitului profesor și compozi-
tor israelian Max Stern. Pornind de la 
Tora, Talmud și Psalmi, domnia sa a 
considerat că identitatea iudaică constă 
în credința în Dumnezeu Unicul, etnici-
tatea, istoria și cultura poporului evreu. 
Alte observații remarcabile: dr. Nitza 
Davidovitch, dr. Zilla Sinuany-Stern, dr. 
Eyal Lewin, dr. Eyal Boers. Un punct 
de vedere nonconformist, interesant a 
fost rostit, în deschidere, de dr. Andrei 
Cornea, de la Centrul de Studii Ebraice 
al Universităţii din București.

– Întâlniri speciale la Bereșit XV?
– Împreună cu prim-rabinul Rafael 

Shaffer, directorul Joint pentru Româ-
nia, Israel Sabag, președintele C.E. 
Oradea, ing. Felix Koppelmann, rabinul 
comunității orădene, Shraya Kav, am 
participat la o scurtă reuniune privind 
programul național de convertiri – ghiur. 
S-a convenit: introducerea în Statutul 
F.C.E.R.-C.M. a unui alineat special 
privitor la procesul de convertire;  
înființarea unui Tribunal Rabinic – Bet 
Din – local, alcătuit din doi daianim 
(judecători), un rabin și președintele 
Federației, care să aibă competență 
în soluționarea cererilor; organizarea 
de întâlniri – interviuri cu persoanele 
care doresc convertirea la iudaism, 
pe care urmează să le conduc la CIR 
„Be’ Yahad“ Cristian, în februarie 2018;  
înscrierea în programul de convertire se 
va face completându-se un chestionar 
întocmit de prim-rabinul Rafael Shaffer; 
găsirea de daianim și a unui rabin intră 
în sarcina rabinului Shraya Kav. Rezul-
tatele întâlnirilor le voi prezenta în fața 
Comitetului Director. 

– Alte evenimente notabile?
– Participarea F.C.E.R. la Târgul 

de Carte Gaudeamus, ediția 2017, cu 
apariții editoriale de mare interes ale 
Hasefer-ului, lansate la standul propriu, 
organizat în cadrul expunerii colective 
realizate de Departamentul Relațiilor In-
teretnice. Demnă de menționat – ediția 
a XI-a a Keshet-ului, în București și în 
țară, cu tema „Eu și Comunitatea“. 

– Momente de emoție la reinaugu-
rarea Sinagogii din Alba Iulia?

– Unele – de natură estetică, 
admi rând lucrările de ameliorare a 
decorațiunilor interioare, vitraliile, Bima. 
Altele – de natură etică: rugămintea 
de iertare din partea sa și a unchiului 
său, în fața numerosului public și a 
oficialităților, făcută de nepotul unui fost 
legionar, care, în 1938, a îndemnat trei 
tineri să comită un atentat cu bombă 
asupra sinagogii. Din fericire, n-au fost 
victime, dar s-au produs importante 
pagube materiale. Păstrând proporțiile, 
am comparat gestul cu cel făcut de Willy  
Brandt, fost cancelar al Germaniei, 
cerându-și iertare, în numele poporului 
german, pentru abominabilele crime ale 
Holocaustului, în fața Monumentului 
Victimelor Holocaustului din Varșovia. 

– Ecouri la expoziția „Temple și 
sinagogi din România“ de la Palatul 
Patriarhiei?

– Au fost, într-adevăr, ecouri națio-
nale și internaționale, rezultat al acti-
vității depuse pentru realizarea expo-
ziției de către un colectiv condus 
de directorul DCAM, Robert Schorr. 
Mulțumesc, pentru dăruirea cu care 
s-au implicat în realizarea acestei 
expoziții, Hannei Carmen Iovițu, direc-
torul Muzeului de Istorie a Evreilor din 
România; Ancăi Tudorancea, secretar 
științific – CSIER; Luciei Apostol, direc-
tor adjunct al CAPI; Silviei Solomonovici 
– DCAM; lui Adrian Cioflâncă, director 
al CSIER; lui Eduard Kupferberg, se-
cretar general al F.C.E.R. O mențiune 
specială pentru George Dumitriu, foto-
graf; Sorin Vințeanu, grafician. În semn 
de aleasă prețuire, am primit din partea 
P.F. Părinte Patriarh Daniel un album, 
realizat în excelente condiții grafice, cu 
fotografii de la vernisaj și simpozion.

– Conexiuni la viața socio-politică 
a României?

– Una dintre reușitele deputatului 
F.C.E.R. în Parlamentul României, 
Silviu Vexler, cu care am consultări 
permanente, a fost adoptarea în plen a 
Legii privind Ziua Limbii și Teatrului Idiș 
în România, pentru care am mulțumit 
președintelui Senatului, Călin Popescu 
Tăriceanu, și președintelui Camerei 
Deputaților, Liviu Dragnea. Remarca-
bil – modul în care deputatul F.C.E.R. 
acționează pentru susţinerea interese-
lor populației evreiești și ale țării.

– Reacții la trecerea în eternitate a 
Regelui Mihai I?

– Am transmis un comunicat de 
presă, exprimându-ne mâhnirea și 
dorința noastră de a păstra în memorie 
această personalitate de excepție în 
istoria României. Am acordat interviuri 
pe aceeași temă pentru Radio România 
Cultural (George Gîlea) și Radio Ro-
mânia Actualități (Remus Rădulescu). 

– Contacte diplomatice?
– I-am avut oaspeți la Biblioteca 

„M.A. Halevy“ a Templului Coral, în 
pre zența unor membri ai Comitetului 
Director, pe E.S. Rodica Radian-Gor-
don, fost ambasador al Israelului în 
România, în prezent director general 
adjunct în MAE din Israel, și pe E.S. Ta-
mar Samash, ambasadorul în exercițiu 
al Israelului în România. E.S. Rodica 
Radian Gordon a vizitat Templul Coral 
reînnoit și a fost impresionată de aceas-
tă excepțională operă de restaurare. 
Am oferit informații despre Muzeul de 
Istorie și al Holocaustului Evreilor din 
România, arătând importanța lui pentru 
evreii din România, oriunde trăiesc. 
Cu prilejul decernării titlului de Doctor 
Honoris Causa al Universității „Titu 
Maiorescu“ din Capitală consulului ono-
rific al României în Israel, dr. Herman 
Berkovits, am apreciat marea omenie 
a laureatului, în spiritul Jurămintelor lui 
Hippocrate și Maimonide.

– Preocupări imediate?
– Pregătiri pentru: Hanuchiada 

5778 în București și în țară; punerea în 
aplicare a ordonanței privind majorarea 
salariului minim de la 1 ianuarie 2018 
și a prevederilor pentru preluarea de la 
angajator la angajat a plății contribuțiilor 
la stat; reuniunile Comitetului Director 
și Consiliului de Conducere; reuniunea 
Fundației „Caritatea“, având ca su-
biect probleme de strategie în viitor a 
Federației și proiectul de Memorandum 
2018-2020 privind alocațiile Fundației. 

IULIA DELEANU

Te m e  d e  a z i ,  
s t r a t e g i i  d e  m â i n e 

Interviu cu președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer 
În preajma Hanucăi, a Sărbătorii Luminilor, a Binelui și a Bucuriei, 

președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a urat revistei, colaboratorilor și cititorilor 
ei un călduros HAG HANUCA SAMEAH!

(Continuare în pag. 14)
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Percepția asupra Israelului s-a schimbat 
în unele țări arabe și europene

Deputatul F.C.E.R., Silviu Vexler, a 
înregistrat un nou succes în activitatea sa 
legislativă în favoarea comunității și culturii 
evreiești din România. Proiectul de lege 
pe care l-a inițiat, privind instituirea pe  
30 mai a Zilei Limbii și Teatrului Idiș, a 
fost adoptat cu unanimitate de voturi de 
plenul Camerei Deputaților, după ce an-
terior fusese aprobat și de Senat. Data de  
30 mai a fost aleasă pentru că în această zi, 
în anul 1901, s-a născut Ițic Manger, poet 
și prozator, unul dintre maeștrii literaturii  
idiș.

Potrivit deputatului Silviu Vexler, pro-
iectul legislativ a fost inițiat în urma unui 
dialog cu Maia Morgenstern.

Idișul, limba istorică a evreilor așkenazi, 
era vorbit de marea majoritate a evreilor 
din Europa Centrală și de Est, inclusiv 
din  toate provinciile românești. Folclorul, 
cultura și literatura idiș s-au născut în 
micile așezări evreiești (ștetl) și s-au dez-
voltat în comunitățile evreiești din marile  
orașe. 

„La ședința în plen în care a avut loc 
dezbaterea proiectului am menționat că 
limba idiș este o tradiție vie, care a generat 
o întreagă cultură reprezentativă pentru 
poporul evreu din întreaga lume și este 
parte integrantă din identitatea evreilor din 
România. Teatrul Evreiesc de Stat (TES) 
este unul dintre simbolurile cele mai vizi-
bile și cele mai frumoase ale comunităților 

evreiești din România și, îndrăznesc să 
spun, un motiv de mândrie, la nivel mon-
dial, pentru țara noastră“, a spus autorul 
proiectului de lege.

„Sunt onorat de faptul că Proiectul a fost 
adoptat în unanimitate, toate grupurile par-
lamentare din Camera Deputaților votând 
favorabil acest proiect legislativ deosebit 
de important“, a subliniat Silviu Vexler.

În expunerea de motive a noii legi, 
Silviu Vexler a precizat că „instituirea 
Zilei Limbii și Teatrului Idiș va avea o 
contribuție esențială la păstrarea tradiției 
și a valorilor specifice limbii idiș, la com-
baterea xenofobiei și antisemitismului, a 
clișeelor și percepțiilor eronate, la dez-
voltarea identității și diversității culturale 
ale țării noastre, dar și la promovarea 
aportului cultural al vieții evreiești din 
România la viața culturală românească și  
internațională“.

Având în vedere că în România au 
apărut primul ziar în limba idiș din lume, 
precum și primul teatru în limba idiș din 
lume, întemeiat cu 141 de ani în urmă la 
Iași de Avram Goldfaden, deputatul consi-
deră că „instituirea Zilei Limbii și Teatrului 
Idiș va avea un rol deosebit de important 
în promovarea imaginii României în lume, 
dezvoltarea turismului și punerea în valoa-
re a tradițiilor istorice, prin evenimentele și 
manifestările care vor fi organizate pentru 
celebrarea acestei zile“.

Conform Agerpres, el a amintit şi că 
Teatrul Evreiesc din București (TES) 
a devenit instituție de stat în 1948 și a 
funcționat de atunci permanent, chiar și 
în perioada comunistă. „Teatrul există 
și astăzi, menținând vie cultura idiș din  

(Continuare în pag. 14)
M.O.

Rodica Radian-Gordon, foto MFA Israel

„Ziua Limbii și Teatrului Idiș“  
în România
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 Identitate evreiască sau spirit iudaic?
La sesiunea plenară, dr. Andrei Cor-

nea, de la Centrul de Studii Ebraice al Uni-
versităţii din București, a abordat din unghi 
secular identitatea evreiască, pe care a 
înlocuit-o prin sintagma „spirit iudaic“ –  
ferment al dorinței de cunoaștere pe cărări 
nebătătorite, reformă a sistemului social, 
punct de pornire al religiei creștine. A 
vorbit despre convertire silită, din convin-
gere, din oportunitate – „pașaport“ pentru 
afirmare în societatea neevreiască euro-
peană. Ideologii rasismului n-au acceptat 
vreuna dintre formule: din Evul Mediu 
(Inchiziția) până în secolul al XX-lea 
(legislația nazistă). Sionismul modern s-a 
născut din nevoia de patrie ca scut în fața 
antisemitismului (Herzl). Conferențiarul a 
metaforizat spiritul iudaic prin încleștarea 
cu Necunoscutul în postură ambiguă, 
adversar și aliat, din episodul biblic al 
luptei nocturne a lui Iaacov cu Îngerul, în 
care Îngerul nu l-a putut învinge. În zori, 
Iaacov a primit, ca binecuvântare, numele 
de Israel, ceea ce înseamnă: „te-ai luptat 
cu Dumnezeu și cu oamenii și ai biruit“.

Cum a renăscut muzica evreiască  
după Holocaust

Comunitățile evreiești europene erau 
distruse, Statul Israel modern voia ruperea 
de trecutul galutian, și-a început prelege-
rea prof. Max Stern. Totuși, evreii ameri-
cani proveniți din Europa de Est au păstrat 
cântecele idiș ale bunicilor. În comunitățile 
hasidice create în SUA după război s-au 
creat condiții pentru renașterea muzicii 
klezmer, punte între viața evreiască pre 

și postholocaust. Interpreți israelieni de 
muzică clasică încep să răspândească 
muzica klezmer în lume, organizează 
festivaluri de muzică evreiască. Între 
anii ’60-’70 asistăm la adoptarea unui tip 
modern de muzică sinagogală. În pre-
zent, tineri Hasidim au creat un mix între 
melodii hasidice tradiționale și muzica pop 
sau rock. „Scripcarul pe acoperiș“ (1964) 
marchează începutul renașterii culturii idiș 
în lume. După desființarea Cortinei de 
Fier, renasc centre de cultură evreiască 
în fosta U.R.S.S. și în țări ex-comuniste. 
În Israel, evrei sefarzi, proveniți din țări 

arabe, promovează muzica evreiască 
orientală (piyutim). O sursă de inspirație 
în muzica clasică contemporană este 
muzica sinagogală. Tradiția (identitatea 
evreiască), ortodoxismul (Talmud Tora, 
ieșivot), revigorarea muzicii klezmer, a 
piyutim, muzica clasică contemporană 
de inspirație evreiască, festivalurile din 
Europa Centrală și de Est sunt rezultatul 
renașterii. Cauza e Divinitatea.

Cultura timpului liber în iudaism
Prof. Nitza Davidovich a definit timpul 

liber în iudaism din perspectivă socio-psi-
hologică: „spune-mi cum îți petreci timpul 
liber și-ți voi spune ce fel de om ești“. În 
Israel, țară care îmbină tradiția și moder-
nitatea, identitatea iudaică religioasă și 
cea laică, vatikim și olim, există concepții 
diferite față de timpul liber. El poate avea 
conotații negative: timp petrecut în acțiuni 
lipsite de importanță, ducând la îndepărta-
rea de Dumnezeu. Poate fi o stare menta-
lă: slăvirea numelui lui Dumnezeu, sfințind 
Șabatul, zi în care Dumnezeu s-a odihnit. 
Să-ți folosești timpul liber înseamnă să-ți 
înalți sufletul și spiritul. În lumea modernă, 
cu tensiunile, tentațiile, consumerismul ei, 
conexiunea la Divinitate face din timpul 
liber o valoare în sine. 

„Cu tot ce ai, dobândește priceperea“
Prof. Zilla Sinuany-Stern a reconfirmat 

rolul statisticii în întărirea poziției Israe-
lului ca unul dintre cele mai dezvoltate 
state ale lumii. Indicele dezvoltării umane 
(IDU) în Israel în comparație cu Diaspora, 
tema conferinței sale, are trei compo-

nente: speranța 
de viață, educația, 
venitul pe cap de 
locuitor. Pentru 
Dias pora, termenii 
de comparație au 
fost SUA, Rusia, 
Ucraina, România. 
Plecând de la unul 
dintre proverbele 
lui Solomon, „cu tot 
ce ai, dobândește 
priceperea“, Isra-
elul a demonstrat 
lumii că „minele“ 
sale sunt „mințile“ 
s a l e .  S u r s e l e 
pros perității sunt 

educația superioară, valurile de Alia, 
tehnologia foarte avansată transferată 
din domeniul militar în cel civil. Pericolul 
numărul unu pentru Israel este antiisrae-
lismul, tradus prin Boicot, Deposedare, 
Sancțiuni (BDS). Au fost trecute în re-
vistă principalele realizări economice ale 
Israelului.

Perechea Șabatului: poporul evreu
Cele două sesiuni paralele de pregătire 

sufletească pentru primirea Șabatului 
au constat în vizite la domiciliile unor 

asistați și comentarii, cu ilustrări, asupra 
cântecelor de Șabat. Cea de-a doua 
sesiune a fost condusă de Cristi Ezri, 
care a demonstrat, deopotrivă, virtuți 
vocale și cunoștințe teoretice. O poves-
tire midrașică luminează spiritualitatea 
Șabatului: zilele săptămânii au mers la 
Dumnezeu pentru a-l ruga să fie perechi. 
Dumnezeu a acceptat. Numai Șabatul a 
rămas fără pereche. Atunci, Dumnezeu 
a spus: perechea ta să fie poporul evreu. 

Kabalat Șabat la Sinagoga din Sibiu
Sinagoga din Sibiu, arhiplină de Ka-

balat Șabat. În public, lideri ai F.C.E.R., 
președinți de comunități, prim-rabinul 
Rafael Shaffer, rabinul Șraia Kav, rabinul 
Șalom Levi, cantorul Emanuel Pusz-
tai, tineri apropiați de viața evreiască, 
participanți de toate vârstele: de la nici 
un an la aproape centenari. E.S. Tamar 
Samash, ambasadoarea Israelului în 
România, a fost oaspete de Șabat. Israel 
Sabag a anunțat un eveniment apropiat: 
Ziua voluntarilor Joint, la 17 decembrie 
2017, care vor aduce asistaților din 
comunitățile noastre lumina de Hanuca, 
însoțită de daruri. Între 15-18 martie 2018 
va avea loc următoarea ediție Bereșit, 
la Timișoara. Momente speciale din 
ultimii zece ani ai Sinagogii sibiene au 
fost amintite de președintele F.C.E.R., 

dr. Aurel Vainer. A fost apreciat succesul 
Programului Bereșit, datorat, în bună 
măsură, „fluierului“ lui Israel Sabag. A 
fost subliniată importanța genericului 
acestei ediții: identitatea evreiască. A 
fost evidențiată capacitatea de regene-
rare a obștii din România, miracol care 
impune accelerarea înființării Centrului 
educaţional „Cultura nouă“ la București. 
Felicitări au fost adresate directorului JCC 
București, Adrian Gueron, și echipei sale. 
Președintele C.E. Sibiu, Otto Deutsch, 
a făcut un scurt istoric al comunității și 
al sinagogii sale. Metaforizând pericopa 
săptămânii, Vaiețe, în care e vorba des-
pre iubirea celor două surori, matriarhele 
noastre Rahel și Lea, pentru același 
bărbat, Iaacov, E.S. Tamar Samash s-a 
referit la iubirea israelienilor și a palesti-
nienilor pentru același pământ: Israelul. 
Țara Sfântă a fost sub ocupația romani-
lor, cruciaților, otomanilor, englezilor. N-a 
existat vreodată un stat palestinian. Rahel 
și Lea, rivale, au clădit împreună poporul 
evreu. Tot așa, prin așezarea împreună la 
masa tratativelor, israelienii și palestinienii 
vor putea face pace. Comentând aceeași 
pericopă, prim-rabinul Rafael Shaffer a 
evidențiat faptul că trebuie să menajăm 
sensibilitatea fiecăruia pentru a evita 
declanșarea resentimentelor. Cântecele 

B E R E Ș I T  X V   23 – 26 noiembrie 2017, Sibiu
Timp de trei zile, Sibiul a fost gazda celei de-a XV-a ediții a Bereșit, program 

de educație iudaică, bucurându-se în România de cel mai mare succes dintre 
comunitățile europene care l-au adoptat, afirma directorul Joint pentru România, 
Israel Șarli Sabag. Actuala ediție a Bereșit-ului a reușit să focalizeze interesul a 400 
de participanți din 38 de comunități din țară. Din 2011 până în prezent s-a creat 
„o familie Bereșit“, constata directorul JCC București, Adrian Gueron, concomitent 
crescând audiența din partea oficialităților și a reprezentanților de culte. Prestigiu 
confirmat și de mesajul președintelui României, Klaus Iohannis, prezentat de con-
silierul prezidențial Sergiu Nistor, fiind evidențiată contribuția evreilor la dezvoltarea 
României moderne și aprecierea față de Programul Bereșit, care a reușit „să creeze 
o punte de bună conviețuire între oameni de etnii și confesiuni diferite“. 

Bereșit-ul n-ar fi avut aceeași evoluție fără excepționalul parteneriat dintre Joint 
și F.C.E.R., sprijinul Fundației „Caritatea“, devotamentul echipelor de la Centrele 
Comunitare Evreiești, a accentuat vicepreședintele F.C.E.R., ec. Ovidiu Bănescu. 
Președintele C.E. Sibiu, Otto Deutsch, a adresat o mențiune specială Școlii „Re-
gele Ferdinand“, condusă de prof. Mihai Frâncu, unde se predă opțional istoria 
Holocaustu lui. Prodecanul Facultății de Teologie a Universității „Lucian Blaga“, pr. 
prof. univ. dr. Aurel Pavel, a pus în valoare rădăcina comună monoteistă a celor 
două religii, mozaică și creștină. Reprezentanta Prefecturii, Cristina Muntean, a 
relevat caracterul multietnic al orașului, buna înțelegere interumană. Prof. univ. dr. 
Nitza Davidovitch, de la Universitatea israeliană Ariel – Samaria, pentru a doua 
oară invitată la Bereșit, și-a prezentat colegii de la aceeași universitate: dr. Eyal 
Lewin, dr. Eyal Boers; prof. emerit Max Stern; dr. Zilla Sinuany-Stern, fost rector al 
universității, în prezent prof. emerit al Universității Ben Gurion – Beer Sheva, Negev. 

(Continuare în pag. 15)
IULIA DELEANU

Dr. Aurel Vainer, Anette Vainer, O. Bănescu, prim-rabin Rafael Shaffer

Prim-rabin Rafael Shaffer (stg.) şi Israel Sabag (dr.)

S-a stins una dintre cele mai luminoase 
figuri din istoria României

Într-un comunicat transmis de con-
ducerea F.C.E.R. se arată că „decesul 
Regelui Mihai, după o îndelungată 
suferință, a îndoliat nu numai familia 
regală a României, ci și întreaga țară.

Alături de poporul român, toți mem-
brii Federației Comunităților Evreiești 
din România, întreaga etnie iudaică 
trăitoare pe aceste meleaguri, au aflat 
cu adâncă durere că suveranul, care nu 
a încetat să se bucure de afecțiunea și 
respectul foștilor săi supuși, chiar și după 
ce a fost obligat să abdice, s-a alăturat 
iluștrilor săi înaintași, trecuți de mult în  
eternitate.

În ceasurile cele mai negre ale efor-
turilor lor de a supraviețui în diaspora, 
în timpul Holocaustului și al dictaturii 
antonesciene, evreii din România au 
găsit în familia regală, în persoana  
Reginei-Mamă Elena și a Regelui Mihai, 
ocrotitori de cel mai înalt rang. 

Este greu de descris entuziasmul 
cu care evreii din România anului 1944 
au întâmpinat decizia Majestății Sale  
Regele Mihai de a scoate țara din lupta 
alături de Germania hitleristă și de a o 
angaja în război alături de Aliați. Pentru 
comunitatea evreiască din România, 
această hotărâre istorică a însemnat 
eliberarea nu numai din umilințele în 
care trăise ani de zile, cât fuseseră în 
vigoare legile rasiale, ci și din primejdia 
de a vedea sute și mii de familii deportate 
și nimicite în lagărele din Transnistria. 

În timpul comunismului, Regele 
Mihai, aflat în exil, a reușit să rămână 
aproape de poporul său, căruia i-a trans-
mis numeroase mesaje de susținere, 
izbutind să mențină vie flacăra speranței 
în redobândirea libertății și a demnității.

Chiar și când s-a aflat, fără voia sa, 
departe de țară, Regele Mihai a rămas, 
prin demnitatea și căldura sa sufleteas-
că, o lumină călăuzitoare pentru poporul 
său, pe care vremuri potrivnice l-au su-
pus unor suferințe îndelungate. Această 
calitate a sa, de a rămâne un reper mo-
ral pentru români, îi va aduce și de azi 
înainte neuitarea și prețuirea poporului 
român, precum și a evreilor care au trăit 
sau trăiesc încă în România.

Dumnezeu să îl odihnească în pace 
și, cum se spune în tradiția iudaică, să îi 
fie de-a pururi amintirea binecuvântată”.

Comunicatul este semnat de Comi-
tetul Director al Federației Comunităților 
Evreiești din România, de președintele 
acestuia, dr. Aurel Vainer.

În ziua de 11 decembrie, F.C.E.R. 
a organizat la Templul Coral Adunarea 
Publică „Regele Mihai I şi evreii din 
România“. Vom reveni în numărul viitor.
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T o t u ș i ,  o a m e n i l o r  l e  p l a c e  s ă  c i t e a s c ă
Și în acest an s-a demonstrat că, în 

pofida laptopurilor, tabletelor, telefoa-
nelor mobile, chiar și a e-reader-elor, 
oamenilor le place să răsfoiască, ba mai 
mult, să citească o carte în format clasic, 
să simtă hârtia sub degete și mirosul de 
cerneală și chiar să și plătească pentru 
câte un volum. Cel puțin, așa reiese din 
micul bilanț al ediției 2017 (a XXIV-a) a 
Târgului de carte Gaudeamus, care s-a 
desfășurat în perioada 22-26 noiembrie 
a.c. la Complexul expozițional Romexpo 
din Piața Presei. 

La Târgul organizat de Radio România 
au participat 300 de edituri şi parteneri, 
au avut loc 800 de evenimente, au fost 
donate 1.500 de cărţi şi i-au trecut pragul 
125.000 de cititori.

Invitatul de onoare al ediţiei a fost 
Uniunea Europeană, prin intermediul 
Reprezentanţei Comisiei Europene, 
iar preşedintele de onoare al Târgului 
a fost scriitorul şi omul de radio Matei  
Vişniec.

Trofeele Gaudeamus, ai căror câştigă-
tori au fost stabiliţi prin votul publicului, au 
fost acordate editurilor Humanitas (locul 
1), Nemira şi RAO (locul 2) şi Polirom 
(locul 3).

Trofeul pentru „cea mai râvnită carte a 
Târgului“, stabilit tot prin votul publicului, 
a revenit editurii Litera, pentru volumul 
„Testamentul lui Abraham“, de Igor Ber-
gler. Premiul de Excelenţă, în valoare de 
10.000 lei, oferit de către Radio România, 
a fost decernat Editurii Crime Scene Press.  
Premiul pentru traducere „Antoaneta 
Ralian“, decernat pentru traducători din 
limba română, într-o limbă străină şi 
dintr-o limbă străină în limba română, a 
fost acordat la această ediţie Irinei Oprea 
şi lui Radu Paraschivescu – pentru tra-
ducerea din limba engleză a volumelor 
cinci şi şase ale seriei „Cronicile din 
Narnia“ de C.S. Lewis, publicată de edi-
tura Arthur; Aurorei Cornu, Ralucăi Barb 
şi lui Edith Cottrell, pentru traducerea 
în limba franceză a volumului „Poeme. 
Proze scurte“, de Aurora Cornu, ediţie 
bilingvă română/franceză, publicată de  
Editura Vinea.

Editura Hasefer, trei lansări de excepție
Editura Hasefer și-a prezentat cărțile în 

cadrul standului colectiv organizat de De-
partamentul pentru Relații Interetnice. Tot 
aici a fost organizat, de către Hasefer, „Sa-
lonul Iudaica“, unde un număr de 17 dintre 
cele mai importante edituri românești au 
venit cu propriile producții cu tematică 
iudaică și/sau scrise de autori evrei. 

În standul propriu, Editura Hasefer, din 
cadrul F.C.E.R., a prezentat peste 100 de 
titluri, totalizând mai bine de 750 de volu-
me, 20 dintre titlurile amintite fiind apărute 
în cursul anului 2017, ceea ce este destul 
de mult pentru o editură cu numai patru 
redactori, a arătat la deschidere Alexan-
dru Marinescu, directorul CIEP (Centrul 
Iudaic de Editură și Publicistică). 

Editura, a arătat el, lansează la Gau-
deamus 2017 trei opere remarcabile: ro-
manul „Marienbad“ al cunoscutului scriitor 

de limbă idiș, Șalom 
Alehem; „Eva, fata 
mea“  de Agnes 
Zsolt, emoționantul 
jurnal al Evei Hey-
man, o fetiță de 13 
ani din Oradea care 
a murit în lagărul 
de exterminare de 
la Auschwitz; oferta 
fiind completată de 
volumul al doilea 
al lucrării „Memorii 
și Jurnale“ (1940-

1944) a lui Wilhelm Filderman, liderul 
istoric al evreimii din România până la 
sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondi-
al. Cele trei volume lansate completează 
pagini de istorie evreiască și rememorea-
ză episoade dramatice din trecutul evre-
ilor din România, a mai arătat Alexandru 
Marinescu.

Un roman ca o „capsulă a timpului“
Romanul epistolar „Marienbad“ (Șalom 

Alehem) a fost lansat în prezența conf.
univ.dr. Camelia Crăciun, coordonator al 
colecției „Biblioteca de Literatură Idiș“ a 

Editurii Hasefer, și a conf.univ.dr. Răzvan 
Voncu, critic literar.

Camelia Crăciun, de la Centrul de 
Cercetare și Conservare a Culturii Idiș 
din cadrul Teatrului Evreiesc de Stat, a 
subliniat importanța redescoperirii unui 
„patrimoniu de excepție“. Aceasta se da-
torează atât activității TES de promovare 
a culturii idiș (s-au împlinit 141 de ani de 
teatru idiș în România), cât și colecției 
de specialitate inițiate în cadrul Editurii 
Hasefer, prin care în 2018 va fi reeditat 
romanul „Stele rătăcitoare“ (Șalom Ale-
hem) și va fi realizată antologia „Scriitori 
de limbă idiș din România Mare“ (îngrijită 
de dr. Camelia Crăciun), lucrare pusă sub 
semnul Centenarului Unirii. Dintre proiec-
tele Centrului de Cercetare menționat, 
amintim pregătirea primei reviste acade-
mice dedicate culturii idiș în România, dar 
și a unei sesiuni de comunicări științifice 
în domeniul vizat. De remarcat este că 
romanul „Marienbad“ va fi dramatizat pe 
scena TES, în regia lui Andrei Munteanu.

Răzvan Voncu a reliefat statutul 
idișului în istoria recentă – „o limbă dis-
părută în Europa“, „o limbă care nici în 
Israelul renăscut nu și-a mai găsit locul, 
pentru a nu redeschide rănile Holocaustu-
lui“, „o limbă în care lucrau și se exprimau 
burghezii cumsecade“. În această ultimă 
accepție, „Marienbad“ este romanul unei 
epoci de aur: lungul proces de emancipa-
re se încheiase, evreii participau la viața 
culturală a majorității, puteau merge în 
stațiuni balenare în care să se relaxeze. 
Astfel, „Marienbad“ poate fi definit drept 

o „capsulă a timpului“ – din perspectiva 
tragediei Holocaustului, cartea este un 
avertisment asupra fragilității lumii, în 
care răul se poate insinua oricând, iar 
o stațiune de recreere poate deveni o 
amintire.

„Eva, fata mea“ – Holocaustul  
prin ochii unui copil 

Alexandru Marinescu a prezentat 
volumul lui Ágnes Zsolt, caracterizându-l 

drept o scriere care oferă o mărturie și o 
percepție asupra războiului și Holocaustu-
lui, văzute prin ochii unui copil. 

Dr. Lya Benjamin a felicitat editura Ha-
sefer pentru inițiativa de a publica această 

carte, pe care o consideră „un adevărat 
document despre ceea ce a însemnat 
Holocaustul. Este absolut impresionant 
faptul că o fetiță de 13 ani a avut o ase-
menea viziune asupra evenimentelor“. 
Istoricul a afirmat că, potrivit scrierilor Evei 
Heyman, episodul deportării evreilor din 
Ungaria nu poate fi 
pus în exclusivitate 
pe seama ocupației 
germane, el fiind 
cauzat și de impli-
carea absolută a 
autorităților hort-
hyste. De aseme-
nea, ea a arătat 
că în acest caz, 
jurnalul unei fete 
în vârstă de doar 
13 ani înglobează 
complexitatea unui 
fenomen ca Holocaustul și descrie atmo-
sfera din orașul său natal, Oradea, chiar 
de dinainte de începutul războiului.

În intervenția sa, Eva Galambos, 
traducătoarea cărții, a afirmat că încă 
de la primele pagini a fost impresionată 
de mărturia plină de maturitate a acestei 
tinere fete, martoră la cea mai gravă 
atrocitate a secolului al XX-lea. „Este 
vorba despre un copil care s-a maturizat 
din cauza acelor condiții, și nu numai a 
celor istorice, ci și a celor familiale“. Avem 
de-a face cu o fată extrem de inteligentă, 
remarcă vorbitoarea. Despre posibila 
comparație între cele două jurnale (al Evei 
Heyman și al Annei Frank), pot fi identifi-
cate o serie de elemente comune, dar și 
diferențe. Excepțional la jurnalul Evei este  

Târgul Gaudeamus 2017

H e r m a n 
B e r k o v i t s , 
consul onori-
fic al Româ-
niei în Israel, 
medic perso-
nal al prim-
m i n i s t r u l u i 
B e n j a m i n 
Netanyahu, 
evreu năs -
cut la Târgu 
Lăpuș, a fost 
distins cu ti-
tlul de Doctor 

Honoris Causa al Universității „Titu Maio-
rescu“, în prezența oficialităților centrale și 
locale, a Corpului academic, a prietenilor 
și rudelor. 

Rectorul Universității „Titu Maiorescu“, 
Smaranda Angheni, a deschis evenimen-
tul solemn. „Este un moment emoționant 
pentru mine, pentru că decernăm un 
nou titlu de Doctor Honoris Causa unei 
personalități medicale și academice. 
De-a lungul timpului, am acordat acest 
titlu unor personalități marcante din țară 
și din străinătate. 

Salut prezența la acest eveniment a 
personalităților lumii științifice, politice și 
sociale. Salut prezența Înalt Preasfințitului 
Ieronim Sinaitul. La această ceremonie 
importantă participă Excelența Sa Tamar 
Samash, ambasadoarea Statului Israel în 
România, dr. Aurel Vainer, președintele 
F.C.E.R., de asemenea Doctor Honoris 
Causa al universității noastre, doamna 
Gabriela Firea, primarul general al Capi-

talei, Daniel Florea, primarul Sectorului 
5, Valeriu Zgonea, fost președinte al 
Camerei Deputaților. La prezidiu se află 
și Adrian Năstase, primul Doctor Honoris 
Causa al Universității „Titu Maiorescu“, 
alături de decanii celor zece facultăți 
ale universității“, a mai spus Smaranda 
Angheni.

Președintele Universității „Titu Maio-
rescu“, dr. Iosif Urs, a citit în fața celor 
prezenți un Laudatio pentru noul Doctor 
Honoris Causa al instituției, Herman 
Berkovits. „Numele dr. Herman Berko-
vits este unul dintre cele care se aud în 
cele mai importante medii academice și 
medicale. Cu deosebită considerație îi 
rostesc numele oameni de știință, cărtu-
rari și profesori. Dar și oamenii simpli îi 
pronunță numele cu recunoștință. Toate 
acestea pentru că dr. Herman Berkovits 
a contribuit decisiv la binele României și 
al Israelului.

Herman Berkovits s-a născut după o 
mare tragedie, într-o eră care trebuia să 
fie a speranței și reconstrucției, dar care 
s-a dovedit a fi a greutăților – comunis-
mul. A cunoscut ororile Holocaustului, 
pierzând multe rude în lagărele de ex-
terminare, mama sa fiind singura care a 
scăpat de la Auschwitz. În 1975 a emigrat 
cu familia în Israel, iar până în 1980 a ur-
mat stagii de specializare în pediatrie. În 
prezent este un reputat specialist al me-
dicinei pediatrice, într-o țară recunoscută 
pentru valorile sale în medicină. Faima sa 
a trecut însă peste granițele Israelului.

Steven Auschnitt, un om al faptelor  
şi nu al vorbelor, medaliat de F.C.E.R.
Deschiderea celei mai noi secţiuni 

securizate a unei parcări ultramoderne 
pentru tiruri, cu condiţii de cazare şi resta-
urant pentru cei aflaţi în tranzit, a repre-
zentat un eveniment 
economic excepţional 
pentru oraşul Lugoj, 
dar şi pentru întreg 
judeţul Timiş. Prima-
rul oraşului, Francisc 
Boldea, numeroase 
personalităţi, zeci de 
jurnalişti au acordat 
importanţa cuvenită 
acestei parcări, care  a 
fost denumită „Ausch-
nitt, Olariu şi asociaţii“. 

Artizan al unor idei 
antreprenoriale inedite, 
adevărat creator de 
„start-up“-uri, Steven Auschnitt, fiul ma-
relui industriaş interbelic Max Auschnitt, 
la cei 94 de ani, a tăiat personal panglica 
inaugurală a parcării. „Aşa ceva nu se 
mai găseşte, nu numai în România, ci şi 
în întreaga zonă a Balcanilor“, a afirmat 
el în cadrul unei discuţii cu un grup mai 
restrâns. Partenerul său, Gabriel Olariu, 
a explicat cum a luat naştere această 
asociere, care a adus înnoire în multe 
domenii economice şi educaţionale.

Pentru acest eveniment s-a deplasat 
special la Lugoj vicepreşedintele F.C.E.R., 
ec. Ovidiu Bănescu. Împreună cu preşe-
dintele Comunităţii Evreilor din Lugoj, 

ing. Ivan Bloch, el i-a înmânat lui Steven 
Auschnitt Medalia „Prieten al Comunităţii 
Evreilor din România“, o distincţie pe de-
plin meritată pentru întreaga sa dedicare 
şi implicare în conştientizarea profesori-
lor şi elevilor din România în problema 
Holocaustului. Preşedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, a transmis un impresionant  

(Continuare în pag. 14)
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Atmosfera care a predominat 
în Templul Coral în seara de 12 
decembrie a.c., când a fost aprinsă 
prima lumânare de Hanuca, a fost 
una trepidantă. În afara enoriașilor – 
membri F.C.E.R, ai C.E.B. – au parti-
cipat numeroși invitați: parlamentari, 
membri ai Guvernului (Andreea 
Păstârnac, ministru pentru Româ-
nii de Pretutindeni, Paul Claudiu 
Cotîrleț, secretar de stat la Ministerul 
Culturii, Aledin Amet, subsecretar de 
stat la DRI), consilierul prezidențial 
Sergiu Nistor, E.S. Tamar Samash, 
ambasadorul Statului Israel, și Tania 
Berg-Rafaeli, șef de Misiune a Israelului, și 
alți membri ai Corpului diplomatic, Victor 
Ciorbea, fost premier și Avocat al Poporului. 
Au fost de față înalți reprezentanți ai cultelor. 
Au participat liderii F.C.E.R., C.E.B., JOINT, 
B’nai B’rith România, deputat Silviu Vexler, 
subsecretar de stat Irina Cajal, figuri mar-
cante din viața culturală, socială, economică 
a României.

Au fost citite felicitările de Hanuca adre-
sate de primarul Iașiului, Mihai Chirica, și 
de directoarea generală a ROMFILATELIA, 
Cristina Popescu.

Eduard Kupferberg, secretar general al 
F.C.E.R. și director al Cancelariei Rabinice, 
a moderat festivitatea și a vorbit despre 
semnificația sărbătorii de Hanuca, cu accent 
pe importanța victoriei luminii asupra întune-
ricului. Dar, în situații critice, lumina poate fi 
umbrită de întuneric, un exemplu recent fiind 
moartea Regelui Mihai I care, împreună cu 
Regina-Mamă Elena, în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, au reușit să salveze 
un mare număr de evrei. Vorbitorul a cerut 
un moment de reculegere în amintirea celui 
dispărut.

În continuare, povestea Hanucăi a fost 
prezentată de cercul dramatic pentru copii al 
JCC. Prima lumânare a fost aprinsă de prim-
rabinul Rafael Shaffer și cantorul Emanuel 
Pusztai, dar și de membrii Corului de copii 

al JCC, ceremonia fiind însoțită de melodii 
interpretate de Corul Templului Coral.

În cuvântul său, dr. Aurel Vainer, 
președintele F.C.E.R., a arătat că în seara de 
Hanuca, la Templul Coral se rememorează 
fapte petrecute cu peste 2000 de ani în urmă. 
Istoria Hanucăi scoate în evidență valori ale 
iudaismului, cum sunt prioritatea acordată 
istoriei, curajul și credința monoteistă. Acel 
mic grup curajos de evrei a purtat un război 
de gherilă cu masiva armată a sirienilor 
grecizați, care au vrut să-i lipsească de 
credința lor, prin victoria lor salvând mono-
teismul mozaic, care a stat la baza nașterii și 
răspândirii creștinismului în lume. În context, 
președintele F.C.E.R. a amintit gestul curajos 
al Regelui Mihai de a trece de partea Aliaților 
și astfel, evreii din România au scăpat de 
teama de a fi nimiciți. Cum Hanuca este 
o sărbătoare a bucuriei, el a menționat și 
decizia președintelui SUA, Donald Trump, 
de a declara Ierusalimul capitala Israelului. 

Momentul înnoirii, tipic pentru Hanuca, 
s-a concretizat la noi prin renovarea și re-
inaugurarea Sinagogii din Alba Iulia, cel mai 
vechi lăcaș de cult din Transilvania.

Pentru consilierul prezidențial Sergiu 
Nistor, „mărturia înnoirii Templului și miraco-
lul luminii Menorei sunt temelii ale identității 
poporului evreu, iar mesajul acestora… 
este o parte din puntea care definește în 
România relația dintre evrei și majoritatea 

românească“. Sergiu Nistor a sub-
liniat că în 2018 Hanuca va fi săr-
bătorită imediat după sărbătoarea 
Marii Uniri, „ca o cinstire simbolică 
a memoriei militarilor evrei care 
s-au jertfit pentru o Românie, nu 
numai întregită, ci și mai dreaptă“. 
Consilierul prezidențial a anunțat 
că președintele Klaus Iohannis a 
promulgat propunerea legislativă 
a deputatului Silviu Vexler privind 
„Ziua Limbii și Teatrului Idiș“.

Andreea Păstârnac a subliniat 
importanța sărbătorii de Hanuca 
pentru cei ce trăiesc în diaspora 
și învățămintele pentru România 
care, la ora actuală, se confruntă 

cu probleme asemănătoare. 
Potrivit lui Paul Claudiu Cotîrleț, secretar 

de stat la Ministerul Culturii, „comunitatea 
evreiască din România este parte integrantă 
din istoria țării noastre, contribuind la drumul 
României către modernitate“. 

Silvian Horn, vicepreședintele C.E.B., 
referindu-se la marele număr de copii în 
Templu, a apreciat că ei reprezintă minunea 
de Hanuca, iar deputatul F.C.E.R., Silviu 
Vexler, a apreciat exuberanța atmosferei din 
Templul Coral. 

Prim-rabinul Rafael Shaffer a atras 
atenția asupra paradoxului că lumina poate 
aduce bezna, ca în cazul civilizației elene, 
care a adus lumină în lume, dar întuneric în 
Israel, atunci când a dorit impunerea cu forța 
a concepțiilor ei.

În încheierea ceremoniilor, Eduard 
Kupferberg a mulțumit Joint-ului și directoru-
lui său, Israel Sabag, pentru ajutorul oferit în 
menținerea și dezvoltarea vieții comunitare.

Mulțumiri pentru buna organizare a 
festivității de Hanuca se cuvin secretarului 
general E. Kupferberg, director al Cance-
lariei Rabinice, directorului Silvian Horn, 
vicepreședinte C.E.B, lui Jean Bercu și 
colectivului său, precum și Andreei Varodin, 
de la Serviciul de protocol al F.C.E.R.

Programul artistic a cuprins cântece de 
Hanuca și alte melodii în idiș, ebraică, ladino 
și română, interpretate de Corul de copii al 
JCC, Bucharest Klezmer Band și Maia Mor-
gerstern, Corul Hazamir și Corul Templului 
Coral. O mențiune specială, pentru interpre-
tarea prim-cantorului Iosif Adler.

Conform tradiției, copiii au primit Hanuca 
Gelt și toată lumea – gogoși.

EVA GALAMBOS

„Pr in cunoaștere reciprocă, spre 
recunoaștere reciprocă“ este unul dintre 
mesajele esențiale pe care președintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, le-a transmis celor 
prezenți la Festivitatea de reinaugurare a 

celei mai vechi sinagogi din Transilvania și, 
totodată, a celei mai vechi clădiri de zidărie 
din această zonă a țării. Edificată în 1827, 
în timpul activităţii Rabinului Transilvaniei, 
Ezekiel Paneth, Sinagoga s-a degradat 
din cauza umidității și a trecerii timpului, 
fiind supusă în ultimii șase ani la un proces 
substanțial de restaurare. Evrei și neevrei, 
umplând această sinagogă care a stat zeci 

de ani goală, și-au dat mâna în acest spirit 
al recunoașterii reciproce. 

Directorul JDC România, Israel Sabag, 
acompaniat de prim-rabinul Rafael Shaffer 
și de cantorul Emanuel Pusztai, au așezat 

Mezuza pe porțile Sina-
gogii. Lăcașul de cult își 
reprimește astfel sfințenia, 
care i-a fost știrbită de anii 
de nefolosință. 

Purtătoare a visului 
renovării acestei sinagogi, 
extrem de emoționată 
pentru că un aseme-
nea deziderat a deve-
nit realitate, președinta 
Comunității Evreilor din 
Alba Iulia, Lia Borza, a 
vorbit despre pașii care 
au dus la acest moment 
atât de așteptat. Dăruirea 
deputatului Silviu Vexler 
– „punctul de plecare” al 
iniţiativei renovării sina-

gogii, determinarea președintelui F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, încurajările prim-rabinului 
Rafael Shaffer, munca asiduă a directorului 
CAPI, ing. Rudy Marcovici, și a ing. Petrică 
Preoțescu, optimismul și prietenia directorului 
JDC România, Israel Sabag, au fost doar 

(Continuare în pag. 21)
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Moment festiv la Alba Iulia
Sinagoga cu cea mai lungă istorie  

din Transilvania a fost reinaugurată

Hanuca, într-o atmosferă trepidantă

De Hanuca 5778, împreună, în comunități
Și în acest an a continuat tradiția ca membrii conducerii F.C.E.R. să parcurgă cât mai 

multe comunități, pentru a aprinde împreună lumânările de Hanuca și pentru a rosti îm-
preună Hag Hanuca Sameah! A doua zi după celebrarea Sărbătorii Luminilor la Templul 
Coral din București, o delegație condusă de președintele Aurel Vainer s-a deplasat în 
Moldova, în comunitățile evreiești din Râmnicu Sărat, Bacău, Piatra Neamț, Tg. Neamț, 
Rădăuți, Suceava, Botoșani, Iași, Roman, Bârlad şi Tecuci.

Vicepreședintele Federației, Ovidiu Bănescu, a condus grupul care a mers în Hanu-
chiadă la Craiova, Constanța și Ploiești.

Secretar general Eduard Kupferberg, împreună cu alți membri ai conducerii F.C.E.R., 
au mers să aprindă lumânările de Hanuca la Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Cluj, Arad, Timișoara, 
Reșița, Caransebeș, Lugoj, Deva și Pitești.

Tot în Ardeal a plecat și delegația condusă de Rudy Marcovici, director C.A.P.I., membrii 
acesteia fiind primiți cu bucurie la Oradea, Baia Mare, Sighet și Satu Mare.

Comunitățile din Brăila și Galați au fost vizitate de membrii grupului în fruntea căruia 
s-a aflat Paul Schwartz, preşedintele C.E.B.

Vom reveni, în numărul următor, cu reportaje din comunitățile vizitate de conducerea 
F.C.E.R. în timpul sărbătorii de Hanuca 5778. M.O.

V i i t o r u l  c o m u n i t ă ț i i  n o a s t r e
Seriile de articole nu ar trebui întrerup-

te. Din păcate, astăzi sunt nevoit să încalc 
această regulă.

Luna aceasta am vizitat o comunitate 
care se afla într-o situație de criză. Avea 
un oficiant care se pricepea la toate, dar 
astăzi el nu mai poate să-și îndeplinească 
menirea. Fiecare om, oricât s-ar strădui, are 
limitele lui. Fiind singurul care știa să înde-
plinească ritualurile religioase, comunitatea 
nu mai reușea să-și desfășoare activitatea 
de cult. Mi-au cerut să le aduc un oficiant 
din afară. De unde pot să le aduc oficiant? 
Pentru marile sărbători reușim, cu mare efort 
logistic și financiar, să aducem oficianți în 
câteva comunități. Pentru activitățile curente 
este clar peste posibilități. Le-am explicat 
că singura soluție pentru a avea un oficiant 
permanent este ca un membru al comunității  
să-și asume sarcina, iar Cancelaria Rabinică 
îl va instrui. 

Marele nostru noroc este că am avut 
rabini vizionari. Marele Rabin Menachem 
Hacohen a promovat și susținut financiar 
întocmirea unei cărți de rugăciuni cu trans-
literare, conform ortografiei românești. Prim-
rabin Șlomo Sorin Rosen, susținut de echipa 
Cancelariei Rabinice, a fost cel care cu mare 
trudă a transformat visul în realitate. 

Cartea se numește Sidur Lemaan Ahai 
(„Sidur“ se traduce „ordine“). Cuvântul este 
folosit pentru cărțile de rugăciuni care sunt 
un fel de „ordine a rugăciunii“. „Lemaan 
Ahai“ este un fragment din versetul 122:8 
din Psalmi şi înseamnă „de dragul fraților 
mei“. Nu s-ar fi putut găsi un nume mai 

potrivit. Deși contestat la început, volumul 
s-a dovedit deosebit de folositor. 

Pentru cei care nu erau familiarizați cu 
rugăciunea din copilărie, Sidur Lemaan Ahai 
a fost poarta spre un tărâm până atunci de 
nepătruns. Enoriași, care până nu de mult 
urmăreau în tăcere, fără a înțelege prea mult 
din ce se petrece, au început să urmărească 
rugăciunea în cărțile din fața lor. Mulți au 
cumpărat cartea și au studiat-o acasă, ca 
pregătire pentru rugăciune. Pentru o mai 
bună orientare, în Luah a fost publicat un 
scurt îndrumar al rugăciunii, cu trimiteri la 
paginile din Sidur Lemaan Ahai. De aseme-
nea, înaintea fiecărei sărbători, când ordinea 
rugăciunilor e mai greu de urmărit, Cancela-
ria Rabinică publică un îndrumar care intră 
în cele mai mici detalii. Cu puțină pregătire, 
orice vorbitor de limbă română, chiar dacă 
nu cunoaște limba ebraică, va reuși să-și 
croiască drum în hățișul rugăciunii. 

Pentru cei doritori să pătrundă misterul 
oficierii s-au deschis la C.I.R. Cristian cursuri 
de specializare, o dată sau chiar de două ori 
pe an. De joi la amiază până duminică la 
amiază, „elevi“ de toate vârstele se dedică 
învățăturii. Efortul e mare, dar ambianța 
plăcută și atmosfera prietenească creează 
un sfârșit de săptămână deosebit de plăcut. 
Cea mai bună dovadă, cei care au avut deja 
șansa să participe mă tot întreabă când va 
avea loc următorul curs. 

În trei zile, nimeni nu devine oficiant. În 
perioada dintre cursuri sprijinim participanții 
prin conferințe video, în care repetăm cele 
învățate sau chiar învățăm lucruri noi. Nimic 

însă nu poate înlocui repetarea. Cei care 
s-au ținut de învățătură, chiar dacă la început 
rugăciunea le-a fost străină, au izbutit. În 
câteva comunități avem deja oficianți, care 
și-au început „cariera“ la aceste cursuri.

Iarna aceasta, la o dată care urmează să 
fie stabilită, se va desfășura un nou curs la 
C.I.R. Cristian. Bărbați, evrei halahici, mem-
bri ai comunităților, sunt invitați să participe. 
Dacă vor reuși să devină oficianți, ei vor fi 
cei care vor duce mai departe iudaismul în 
România. Dacă vor reuși doar parțial, ei vor 
deveni participanți activi în rugăciune, ceea 
ce tot este un mare câștig.

*
O altă problemă, nu mai puțin gravă, cu 

care ne confruntăm este lipsa de suprave-
ghetori de cașrut (mașghiahi) atât pentru 
spaţiile F.C.E.R., cât și pentru clienți din 
afară: fabrici și hoteluri care doresc să fie 
certificate Kosher. Cu personalul existent nu 
mai reușim să facem față solicitărilor.

Iarna aceasta, tot la C.I.R. Cristian, se 
va desfășura un curs care va pregăti un nou 
grup de mașghiahi. Bărbați sau femei, evrei 
Halahici, membri ai comunităţilor sunt invitați 
să se înscrie. 

*
Când îi invit pe membrii comunității să 

participe la aceste cursuri, ei îmi răspund, 
cu sau fără cuvinte, că niciodată nu s-au 
văzut în ipostaza de deservent de cult. Viața 
este însă plină de surprize. Trebuie să avem 
curajul să trecem peste prejudecăți și să ne 
adaptăm cerințelor realității! 

Prim-rabin RAFAEL ShAFFER



6  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 506-507 (1306-1307) - 1 – 31 Decembrie 2017

„Trenul Leica pentru libertate“ 
Unul dintre cazurile mai puțin cunos-

cute este „Trenul Leica pentru libertate“. 
Familia Leitz era proprietara faimoasei 
firme de aparate de 
fotografiat Leica. 
Familia era forma-
tă din persoane cu 
dragoste față de se-
menii lor care, în pe-
rioada ascensiunii 
lui Hitler la putere, 
și-au salvat angajații 
evrei. Patriarhul de 
religie protestantă al 
familiei, Ernst Leitz 
II (foto), a fost supranumit „Schindler-ul 
industriei de aparate foto“. După insta-
larea regimului nazist, el a început să 
primească cereri de la angajații evrei ca 
să-i ajute să poată pleca din țară. Atunci, 
Leitz a organizat în secret ceea ce mai 
târziu s-a numit „Trenul Leica pentru liber-
tate“. Aceasta s-a concretizat în trimiterea 
angajaților evrei în posturi la filialele din 
străinătate ale firmei. Astfel, angajații 
evrei și familiile lor, chiar și prieteni ai 
acestora, au fost relocați în birourile de 
vânzări din Franța, Marea Britanie sau 
Hong Kong, activitatea intensificându-se 
mai ales după „Noaptea de cristal“. După 
ce ajungeau, de pildă, la New York, la 
birourile firmei, angajații germani erau 
ajutați să-și găsească servicii în industria 
fotografică americană, iar, până reușeau, 
primeau ajutoare bănești. La sosire în 
portul New York, fiecare refugiat avea 
atârnat de gât câte un aparat Leica nou. 
Printre ei se aflau proiectanți, tehnicieni, 
vânzători și ziariști pentru presa spe-
cializată în fotografii. Culmea activității 
„Trenului“ a fost în anii 1938 și 1939, când 
aproape săptămânal soseau la New York 
grupuri de astfel de refugiați. Acțiunea 

de salvare a evreilor a luat sfârșit odată 
cu începerea celui de-al Doilea Război 
Mondial, dar, până atunci, au reușit să se 
salveze sute de angajați evrei ai firmei.

Regimul nazist a închis ochii, deoare-
ce avea nevoie de produsele Leica pentru 
scopuri de război, dar și de valuta adusă 
de firmă, piața ei cea mai bogată fiind 
Statele Unite. Cu toate acestea, angajați 
ai firmei, chiar și una dintre fiicele lui Leitz,  
au fost prinși şi arestaţi când îi ajutau pe 
evrei. Cu greu au reușit să scape.

Caracterizată printr-o mare modestie, 
familia Leitz nu a dorit să se facă publi-
citate în jurul actelor sale de binefacere. 
De aceea despre acest „Tren“ special s-a 
aflat abia după moartea celor implicați, 
dar cei care au fost salvați nu au uitat 
niciodată cum au scăpat cu viață.

Giorgio Perlasca, un Wallenberg italian
Italianul Giorgio 

Perlasca a reușit 
să salveze – la 
fel ca Raoul Wal-
lenberg, alături de 
care a și acționat 
– peste 5000 de 
evrei unguri la Bu-
dapesta, în iarna 
anului 1944 când, 
deși războiul era 
pierdut, regimul 
nylașist aresta, 
deporta sau împușca zilnic mii de evrei. 
Unii dintre ei au fost scoși chiar din fața 
plutonului de execuție, alții dați jos chiar 
din trenurile care plecau spre Auschwitz. 
Perlasca, deși italian, se prezenta ca 
oficial al Ambasadei Spaniei și acționa 
sub această acoperire.

Giorgio Perlasca, născut în Italia, a 
fost atras la început de ideologia fascistă 
(care apoi l-a deziluzionat) dar nu şi de 

Războiul de Întregire a Neamului  
și participarea evreilor

Evreii au căpătat dreptul de cetățenie 
abia în 1923, prin Constituție, dar parti-
ciparea lor la Războiul de Întregire a fost 
necondiționată. Vom parcurge câteva  
repere semnificative în acest sens. Ro-
mânia a intrat în război, alături de puterile 
Antantei, în august 1916. În luna aprilie a 
aceluiași an, Uniunea Evreilor Pământeni 
(UEP) a lansat o chemare către obștea 
evreiască să subscrie la împrumutul 
național pentru susținerea efortului  ar-
matei. Lojile B’nai B’rith s-au alăturat 
acestei chemări. Operațiunile militare 
încep în august. Circa 25.000 de evrei 
sunt înrolați voluntar în armata română. 
Ulterior s-au mai înrolat până la 100.000. 
Comunitatea din Iași deschide cantine 
pentru familiile românilor mobilizați pe 
front. Evreii militari participă la bătălia de 
la Oituz, din octombrie 1916. Comunita-
tea evreilor sefarzi și organizații sioniste 
sprijină efortul armatei române. Spitalele 
pentru răniți primesc ajutoare din partea 
obștii evreilor. Un evreu din Târgoviște, 
Herman Kornhauser, este executat de 
ocupanții germani pentru ajutorul acordat 
unor prizonieri români să evadeze. 

Obștea evreiască solicită  acordarea 
dreptului de cetățenie militarilor evrei în 
armată, dar primește un refuz nedrept, 
exprimându-se neîncrederea în aceștia. 
Circa 10% din populația evreiască a fost 
mobilizată în armată. După război, peste 
800 de militari evrei au fost distinși cu 
ordine și medalii. Peste o mie de orfani 
de război evrei sunt preluați în grijă de 
comunități. Marele Stat Major emite un 
ordin ca, la orice ofensivă, în prima linie 
să fie trimiși evrei.

Georges Clemenceau se exprimă în 
favoarea acordării cetățeniei evreilor din 
România. La București, Aron Schuller 
deschide cantine pentru săraci. Regele 
Ferdinand elogiază participarea la război 
a minorităților naționale, dar nu amintește 
și de evrei. Aviatorul evreu Marcel Drăgu-
șanu primește Ordinul „Mihai Viteazul”. 
Organizații evreiești se pronunță în oc-
tombrie 1918 pentru unirea Bucovinei cu 
România. Basarabia era deja în adminis-
trare românească. Evreii din Ardeal sunt 
alături de români  la Alba Iulia, de ziua 
declarării Marii Uniri, 1 decembrie 1918.

BORIS MEhR

„La temelia României Mari  
se află și piatra pe care am pus-o noi“ 

(„Curierul Israelit“)
Nu atât criza diplomatică între Imperiul 

Austro-Ungar și Serbia (asasinarea prin-
cipelui moștenitor de către un naționalist 
sârb la 28 iunie 1914), cât naționalismele 
exacerbate au declanșat Primul Război 
Mondial. Rusia, considerându-se protec-
toarea Serbiei, decretează mobilizarea. 
Germania încurajază în același sens 
Austro-Ungaria, gata, la rându-i, de răz-
boi. Război care a costat milioane de vieți 
nevinovate – militari și civili. 

Interesele statului român – Vechiul Re-
gat – îi dictau reunirea tuturor provinciilor 
locuite de români rămase în afara țării: 
Transilvania, Banat, Bucovina, încorpora-
te de Imperiul Austro-Ungar; Basarabia, 
anexată de Imperiul Ţarist. 

Conducătorii României, întruniți într-o 
reuniune a Consiliului de Coroană, aleg 
iniţial, expectativa. Când Antanta (Franța, 
Anglia, Italia, Rusia) se angajează să 
lase României „mână liberă“ pentru 
readucerea Transilvaniei, Banatului și 
Buco vinei la țara-mamă, România intră 
în război de partea Antantei, la 28 august 
1916. Atacată de Puterile Centrale, fără 
ajutor din partea aliaților, armata română 
e nevoită să se retragă. Pierderilor de 
vieți omenești pe câmpul de luptă li se 
adaugă cele survenite din cauza foametei 
și a epidemiilor. După străpungerea în 
zona Mărăști, urmează victoria, intrată în 
legendă, de la Mărășești. 

În urma izbucnirii revoluției bolșevice 
în Rusia, la 24 ianuarie 1918 este procla-
mată o „Republică Moldovenească liberă, 
autonomă, independentă“. Sub pericolul 

ocupației bolșevice sau ucrainene, Sfatul 
Țării din noua republică votează, la 27 
martie/ 9 aprilie 1918, unirea cu România. 

Adunarea Constituantă a deputaților 
Dietei și a primarilor din Bucovina votează 
o moțiune pentru unire „cu celelalte țări 
române într-un stat național indepen-
dent“, adoptată, la 15/28 noiembrie 1918, 
de Congresul reprezentanților populației 
din Bucovina. 

La 1 decembrie 1918, Consiliul 
Național Român convoacă Marea Adu-
nare la Alba Iulia, unde participă 1228 
de deputați și peste 100.000 de ro-
mâni de pretutindeni. Unionistul Vasile 
Goldiș citește Rezoluția, redactată de el, 
consfințind unirea cu România. 

La doar două săptămâni distanță, 
periodicul bucureștean „Curierul Israelit“ 
titrează: „La temelia României Mari se află 
și piatra pe care am pus-o noi“. Cuvintele 
au acoperire în fapte. Dintr-o statistică 
alcătuită imediat după război, pe baza 
datelor din Monitorul Oficial, reiese că 
procentajul militarilor evrei căzuți în lupte, 
fără a avea cetățenie română (10% din 
totalul populației), este aproape identic 
cu al populației majoritare. Argument 
de netăgăduit pentru ca, în sfârșit, să le 
fie acordate drepturi cetățenești evreilor 
români, consfințite prin noua Constituție 
din 1923. 

Din 31 iulie 1990, 1 Decembrie devine 
Ziua Națională a României. Anul care 
începe este consacrat sărbătoririi Cen-
tenarului acestei „ore astrale“: România 
reunită.                       I.D.

Oameni curajoși care au salvat evrei din ghearele nazismului 
Deși au trecut peste 70 de ani de la terminarea celui de-al Doilea Război Mondial 

și eliberarea evreilor din lagărele naziste ale morții și au apărut numeroase cărți, 
studii și documente despre prigonirea evreilor europeni și despre prea puținele 
acțiuni de salvare a lor, apar din memorie și din istorie gesturi umane mai puțin 
cunoscute despre riscurile la care s-au expus oameni curajoși, cu suflet mare, care 
au salvat sute de vieți.

nazism. Avea foarte mulți prieteni evrei și 
detesta legile rasiale. A luat parte la răz-
boiul din Etiopia și a participat într-o briga-
dă de voluntari italieni alături de forțele lui 
Franco în războiul civil din Spania. Drept 
recompensă, a primit o scrisoare de la 
Ministerul spaniol de Externe în care i s-a 
promis sprijinul Ambasadelor spaniole, 
indiferent de țară, dacă va avea nevoie. 
Cu ajutorul acestui document el a devenit 
la Budapesta diplomat spaniol.

 Perlasca a ajuns în capitala Ungariei 
în 1942, ca reprezentant al unei firme de 
import-export care achiziționa produse 
pentru armată. În 1943, odată cu ieșirea 
Italiei din război, a fost arestat ca inamic 
de război, închis într-un lagăr, de unde a 
reușit să fugă și a revenit la Budapesta 
unde, până la urmă, a primit un pașaport 
spaniol. El a descoperit atunci că Angel 
Sanz Briz, consulul Spaniei, elibera 
scrisori de protecție evreilor unguri, 
iar angajații evrei ai Ambasadei erau 
adăpostiți chiar în clădirile Consulatului. 
După ce membrii ambasadei au fost 
obligați să plece, Perlasca a preluat cu 
mult curaj protecția evreilor rămași. S-a 
dus la Ministerul ungar de Externe, s-a 
prezentat drept noul consul al Spaniei și a 
avertizat autoritățile ungare să nu se atin-
gă de evreii din ambasadă, amenințând 

cu măsuri de pedepsire din partea Spani-
ei. Noul „consul“ a organizat aproviziona-
rea cu alimente, medicamente și a oferit 
protecție celor 5200 de evrei aflați în clă-
direa Consulatului. Misiunile diplomatice 
ale altor patru state neutre – Portugalia, 
Elveția, Vaticanul și Suedia – au ajutat de 
asemenea la salvarea evreilor. 

Perlasca a colaborat cu Wallenberg 
pentru salvarea și a altor evrei, dar, în 
timp ce Wallenberg dispunea de fonduri, 
Perlasca a dat din banii lui pentru a-i hrăni 
pe refugiați. A reușit prin amenințări să 
oprească scoaterea lor din clădirea Con-
sulatului și a putut împiedica executarea 
unor evrei sau transportarea lor cu trenul 
în Germania.

Faptele lui Perlasca au ieşit la lumină 
abia pe la sfârșitul anilor 1980, când 
câțiva evrei unguri au povestit despre 
intervenția „consulului spaniol“ din timpul 
războiului. Perlasca nu a vorbit despre 
ce făcuse deoarece nu ar fi fost crezut. 
După ce familiile respective și-au adus 
aminte de el, au fost căutați și alți mar-
tori, iar Perlasca a primit titlul de „Drept 
între Popoare“ și numeroase distincții 
și din partea altor state și organizații. 
În onoarea lui a fost compusă chiar și o 
piesă muzicală.

EVA GALAMBOS

Condoleanțe pentru  
Familia Regală şi poporul român

Congresul Mondial Evreiesc
Congresul Mondial Evreiesc (WJC) „deplânge decesul Regelui Mihai al României, 

care era un mare prieten al evreilor, care s-a luptat împotriva acoliților lui Hitler și 
care a contribuit la salvarea a mii de vieți în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 
Fără intervenția fermă a Regelui Mihai și fără renunțarea la legăturile cu puterile Axei, 
nenumărați evrei și-ar fi pierdut viețile în continuare”, se arată în mesajul transmis 
de WJC către F.C.E.R.

Mesajul mai subliniază faptul că Regele Mihai a fost un „adevărat apără-
tor al democrației, în fața celor mai grele regimuri totalitare” și reamintește că  
Reginei-Mamă Elena i-a fost acordat titlul de „Drept între Popoare” de către Yad 
Vashem, iar în anii de după Holocaust, Regele Mihai i-a îndemnat pe români să-și 
amintească de evreii care au suferit din cauza fraților lor, spunând că evreii „au fost 
mereu concetățenii noștri, frații și surorile noastre”.

Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română
Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română a transmis Ambasadei României 

la Tel Aviv un mesaj în care își arată durerea pricinuită de decesul Regelui Mihai și 
solidaritatea cu poporul român și cu Familia Regală. 

„România este în doliu. Regele Mihai, o personalitate măreață într-o epocă de 
multe frământări, a plecat dintre noi“, se arată în mesaj, autorii acestuia precizând, 
în numele scriitorilor de limbă română din Israel: „Asociația Scriitorilor Israelieni de 
Limbă Română a primit cu profundă durere şi tristeţe vestea decesului Majestăţii 
Sale Regele Mihai I. Prin tot ceea ce a făcut, Regele Mihai şi-a pus întreaga viaţă 
în slujba României şi a servit-o cu demnitate şi responsabilitate până în ultima 
clipă. Transmitem condoleanțe întregului popor român în aceste clipe grele. Fie-i 
amintirea binecuvântată!“
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Secretarul general al F.C.E.R., Eduard 
Kupferberg, cel care a și moderat primul 
panel de discuții, a fost de părere că 
evreii au dezvoltat o sensibilitate faţă de 
discursul urii, deoarece s-au confruntat 
cu acest tip de atitudine încă din cele 
mai vechi timpuri. Dacă tema predilectă 
a promotorilor antisemitismului făcea apel 
în trecut la clișeul „străinului din interior“, 
acela fiind evreul, vorbitorul a arătat că în 
prezent antisemitismul îmbracă cel mai 
adesea forma unei atitudini antiisraeliene. 
Ea este marcată de un dublu standard, 
care analizează în mod subiectiv acțiuni 
politice ale Statului Israel, pe care le 
consideră ilegale sau lipsite de etică, în 
timp ce aceleași fapte sau decizii devin 
perfect justificate dacă sunt inițiate de alte 
state. De asemenea, secretarul general al 
F.C.E.R. s-a referit la propagarea mesaje-
lor de ură prin intermediul mediului online, 
care devine o unealtă extrem de facilă și 
utilă, cu atât mai mult cu cât un segment 
important din populație tinde să nu verifice 
informația accesată în mediul virtual. 

Mesajul antisemit în România actuală 
este alimentat de prejudecăți transmise 
din generație în generație, a arătat direc-
torul general al Institutului Național de 
Studiere a Holocaustului în România „Elie 
Wiesel“ (INSHR – EW), prof. univ. dr. Ale-
xandru Florian. Faptul că apar manifestări 
antisemite de inspirație interbelică, mai 
ales pe internet, indică existența unor re-
surse nocive, deși populația evreiască din 
România nu se simte amenințată. În Ro-
mânia există legislație care pedepsește 
manifestările publice antisemite și cultul 
persoanelor vinovate de crime contra 
umanității, dar legea nu se aplică. Un 
exemplu: nu departe de sediul JCC 
București există bustul lui Mircea Vulcă-
nescu, ministru în guvernul Ion Antones-
cu. Deși INSHR-EW a sesizat instituțiile 
abilitate, nu au fost luate măsuri conform 
legii. În urma unui sondaj, comandat în 
2017 de Institutul „Wiesel“, 10% dintre 
respondenți au considerat că evreii sunt o 
problemă în România; 4% – o amenințare; 
10% – evreii au mai multe drepturi decât 
populația majoritară; 16% – evreii n-ar 
trebui să vină în România; 14% – evreii 
n-ar trebui să viziteze România; 47% și-
au manifestat indiferența față de a avea 
vecini sau colegi de serviciu evrei. Aceștia 
reprezintă o posibilă masă de manevră în 
anumite conjuncturi. În urmă cu o lună, 
cimitirul evreiesc din Reghin a fost devas-
tat. Răspuns-tip: minori care au vrut să se 
amuze. În România nu există formațiuni 
politice extremiste în Parlament. În fața 
atitudinilor xenofobe, antisemite e nece-
sar protestul. „Dacă vom întoarce capul, 
într-o societate democrată poate reveni, 
oricând, dictatura“.

Dr. Radu Răileanu, reprezentant al 
Agenției de Monitorizare a Presei „Active 
Watch“ România, s-a referit la acțiunile 
legale întreprinse pentru combaterea 
negării Holocaustului, iar, potrivit lui, da-
tele statistice sunt grăitoare. Astfel, dintre 
cele o sută de plângeri care au la bază 

OUG 31/2002, doar șase au fost trimise 
spre soluționare în instanță. În ceea 
ce privește componenta educațională, 
reprezentantul „Active Watch“ a afirmat 
că la nivelul mentalului colectiv este 
înrădăcinată ideea că în România nu 
au existat victime ale Holocaustului, iar 
această percepţie are drept cauză lacu-
nele din programa școlară. În ceea ce 
privește difuzarea mesajelor antisemite 
și extremiste în mediul online, vorbitorul 
a arătat că lupta împotriva acestui flagel 
devine din ce în ce mai dificilă, mediile 
de promovare fiind tot mai diverse și 
numeroase. Dacă platformele de soci-

alizare – Facebook, Twitter ș.a. – pot 
fi monitorizate într-o oarecare măsură, 
aplicațiile destinate comunicării precum 
WhatsApp nu permit aceeași monitoriza-
re, devenind astfel vulnerabile. Discursul 
devine așadar receptat de un număr de 
persoane care se mărește exponențial, 
mediul online fiind unul facil de accesat. 
Potrivit lui Radu Răileanu, educația 
rămâne instrumentul și totodată soluția 
pentru combaterea acestui flagel, iar o 
componentă importantă ar trebui să se 
refere la strategii de formare a viitoarelor 
generații de profesori. 

Importanța istoriei orale – mărturii ale 
supraviețuitorilor Holocaustului și ai opre-
siunilor totalitariste – a fost evidențiată 
de regizorul David Schwartz, autorul 
unui proiect de artă teatrală demarat cu 
nouă ani în urmă, realizat de tineri actori 
și de rezidenți ai Căminului „Rosen“. 
Spectacolul „Domiciliu instabil“ urmează 
să fie prezentat la TES. Vorbitorul a pro-
pus un concurs de piese având ca temă 
personalități evreiești care au marcat 
istoria României. 

Direcții centrale ale dialogului interac-
tiv: TES – „pilon al iudaismului în Româ-
nia“; promovarea spectacolelor în idiș; 
mai mare atenție față de ladino; accent 
mai puternic pe spiritualitatea iudaică.

Maia Morgenstern, directorul Teatrului 
Evreiesc de Stat, s-a referit în intervenția 

K E S H E T  X I  -  E U  Ş I  C O M U N I T A T E A
Keshet la București

„Dacă vom întoarce capul din fața urii și a violenței, 
poate reveni, oricând, dictatura“

Era firesc ca ediția a XI-a a Keshet-ului, Ziua Mondială a Studiului Iudaic, mar-
cată în 400 de comunități evreiești din lume, între care și 18 din România, să fie 
axată pe comunicări cu tema „Eu și comunitatea“. După retrospectivă – 8 ani de la 
inaugurarea Programului Keshet în Centrele Comunitare Evreiești din România –, 
realizată de directorul JCC București, Adi Gueron, a urmat introducerea, prezentată 
de Delia Marc: discursul urii sub diverse înfățișări, de la societatea primitivă la cea 
modernă, cu accent pe antisemitism. 

A fost evidențiată importanța cuvântului în iudaism, ilustrată în Biblie. „Să fie 
lumină“, a zis Dumnezeu, și a fost lumină, fiindcă „a numi un lucru înseamnă a-i da 
viață“. Cuvântul a fost modalitatea-cheie de supraviețuire evreiască în istorie. Avem 
datoria să transformăm cuvântul în acțiune, fiindcă umanitatea nu are dreptul să 
rămână pasivă în fața incitărilor la ură și violență și a acțiunilor lor, victime fiind, azi, 
reprezentanți ai oricărei etnii și confesiuni. A fost reafirmat imperativul educației în 
spiritul respectului reciproc, născut din cunoaștere și dialog, pentru ca trecutul să 
nu devină viitor.

Secretarul general al F.C.E.R., Eduard Kupferberg, și regizorul Emanuel Gyémánt 
au moderat secțiunile științifică și artistică ale ediției. 

sa la influența identității evreiești în artă și 
la menirea teatrului evreiesc de expresie 
idiș. Ea a oferit auditoriului amănunte 
despre conjunctura în care s-a produs 
apropierea de această instituție de cultură 
– în urma unui concurs pentru ocuparea 
unui post de figurant corp ansamblu – 
desfășurat în anul 1980. La întrebarea 
„cine mai vorbește astăzi idiș“ și „pentru 
cine se mai joacă astăzi în limba idiș“, 
actrița Maia Morgenstern a răspuns că 
acest demers completează o parte impor-
tantă a identității evreiești, având un rol 
educativ. „Ne adresăm unui public extrem 
de divers, în special publicului tânăr. El 
educă, atrage publicul de mâine, care 
va face cunoștință cu ceea ce înseamnă 
viața, cultura evreiască, dramaturgia 
și cultura israeliană“. Profilul actorului 
de la Teatrul Evreiesc de Stat, a arătat 
directorul TES, este unul al „actorului 
complet“; cântecul, dansul și pantonima 
se întrepătrund într-o manieră bine de-
finită, încă de la primele spectacole din 
istoria teatrului evreiesc, cunoscute sub 
denumirea de Purim spiel. De asemenea, 
în același spirit al unor demersuri artistice 
complexe, în prezent spectacolele de 
teatru sunt însoțite de diverse evenimen-
te, „întâmplări artistice“ – după cum le-a 
numit directorul TES – care au menirea 
de a îmbogăți profilul acestei instituții și 
care își propun să facă cunoscute nume 
ale literaturii, dramaturgiei și culturii idiș, 
prin intermediul unor lecturi, spectacole 
muzicale și tematice. 

IULIA DELEANU
DAN DRUțĂ

K e s h e t  î n  C o m u n i t ă ț i
Programele Keshet au 

crescut „ca voinicul din po-
veste“, cea de-a XI-a ediție înregistrând la 
Bacău un record: 75 de participanţi! Ma-
nifestarea, conform părerii celor prezenţi, 
a fost un succes şi a decurs într-un mod 
plăcut, datorită numărului mare de pro-
grame desfăşurate.

În cuvântul de deschidere le-am urat 
bun-venit celor prezenţi şi am dat cu-
vântul lui Puiu Mandler, care a explicat 
semnificaţia termenului Keshet (curcu-
beu), ales pentru denumirea acestor 
programe. Apoi, Fany Kaltman a făcut 
o prezentare a unor mari comunităţi 
evreieşti din lume, iar Florin Goldring 
a trecut în revistă istoricul comunităţii 
evreieşti băcăuane, contribuţia evreilor 
la viaţa economică şi culturală a oraşului, 
participarea tinerilor evrei şi jertfele aduse 
de etnia noastră în Marele Război de 
Reîntregire a ţării. În Cimitirul Eroilor din 
Primul Război Mondial din Bacău sunt 
înmormântaţi 32 de soldaţi evrei, cărora 
li se face, în fiecare an, Kadişul cuvenit. 

Vorbitorul a arătat că apariţia comu-
nităţii a reprezentat o necesitate, impusă 
de evoluţia social-economică şi istorică 
a societăţii evreieşti de pe meleagurile 
băcăuane.

S-a arătat că nu poate exista nici 
comunitate fără membri, dar nici viaţă 
evreiască în afara comunitaţii. 

A urmat un frumos program muzical 
de orgă, cu piese semnate de compozi-
tori evrei, dar şi cu compoziţii proprii ale 
maestrului Irinel Aciobăniţei.

Într-o scurtă pauză s-au servit gustări, 
prăjituri şi cafea, după care s-a urmărit 
un film artistic, cu mare succes la public. 

hAINRICh BRIF

Dimineața de toam-
nă târzie a trecut neo-

biș nuit de repede în comunitatea evreilor 
din urbea noastră. Frunțile s-au descrețit, 
prietenii au fost din nou împreună și au 
început captivantele  alocuțiuni ale  vor-
bitorilor. 

Președintele David Iosef le-a urat 
bun-venit participanților și le-a anunțat 
tematica „Eu și comunitatea”, pregătită 
de ing. Gustav Finkel. Problematica a 
suscitat un viu interes, discuțiile fiind 
urmărite cu atenție.

M. Goldenberg a subliniat rolul 
asistenței  sociale în viața coreligionari-
lor noștri, arătând că membrii colectivului 
de conducere îi ajută, atât material, cât și 
spiritual, pe cei aflați în nevoie.  

Importanţa apartenenței la o comu-
nitate și ilustre personalități culturale 
evreiești au constituit tema principală 
adusă în discuție de semnatara aces-
tor rânduri. A fost amintit un moment 
important  al vieții culturale – înființarea 
Teatrului Idiș.

Oaspeții din Israel, Moty Moscovici și 
Liviu David, au vorbit despre Pericopa 
„Viața  Sarei” și despre dorința eternă a 
poporului evreu de a avea un stat puter-
nic, consolidat din punct de vedere militar 
și economic. 

O incursiune deosebit de interesantă 
în milenara istorie a evreilor a fost reali-
zată, plastic și documentat, de Dumitru 
Butnaru. 

Discuțiile au fost antrenante și mem-
brii comunității au dovedit că sunt o 
familie frumoasă și trainică. 

Prof. BEATRISA FINKEL

În afară de faptul că 
a reapărut soarele, după 

câteva zile mohorâte, duminica din 12 

noiembrie a avut un colorit deosebit și 
pronunțat pentru comunitatea noastră. 
Evenimentul care a adus astfel de culori 
este Keshet XI, cu un subiect care  ar fi 
putut fi discutat mai multe zile. Așa cum 
a fost pregătită, prezentarea temei „Eu și 
Comunitatea” a lăsat loc unei desfășurări 
deosebit de plăcute.

Cuvântul rabinului Zvi Kfir, care a vor-
bit despre rolul comunității și importanța 
fiecărui membru al ei, și proiecția unui 
film documentar despre Achiva Weiss, 
inițiatorul, realizatorul și animatorul creării 
oraşului Tel Aviv, propus de Asher Sha-
frir pentru a explica forța colectivității în 
consolidarea comunităților și hotărârea 
persoanelor din grup implicate în acti-
vitate, au fost puncte de plecare pentru 
interesantele discuții care au urmat.

Din dezbateri au rezultat propuneri 
pentru activitățile pe care vom dori să le 
realizăm și pe care le vom populariza în 
momentul înfăptuirii lor.

VAL GEORGE,
pt. conf. Valer Plugaru

Și de această 
dată, Keshet a adus 

împreună la Timișoara peste o sută de 
participanţi. Ei au avut parte de conferinţe 

diverse şi bine documentate, din diferite 
domenii de interes. În paralel cu progra-
mul pentru adulţi, 16 copii s-au bucurat de 
cel realizat special pentru ei de Rebeca 
Barnea, organizatoarea programului 
„Olam ieladim“ („Lumea copiilor“). 

Prima sesiune a fost susţinută de dr. 
Andrei Schwartz şi s-a referit la „Situaţia 
politică, economică şi geo-strategică la 
nivel internaţional“. Prezentarea power-
point, completată de un foarte interesant 

Bacău Botoşani

Braşov

Timişoara

(Continuare în pag. 11)
LUCIANA FRIEDMANN
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Neamț, Craiova și Deva, dar urmează și 
alte comunități. S-a creat o atmosferă cu 
totul specială și fascinantă. A participat o 
echipă complexă de tineri, inclusiv rabini. 
Cu acest prilej au fost prezentate și alte 
programe ale F.C.E.R.-Joint, iar rezultate-
le s-au văzut imediat, prin prezența unor 
membri ai acestor comunități la Bereșit. 
Acum, aceste comunități vor organiza și 
singure Șabatul.

Al doilea program de mare succes 
a fost Keșet-ul, cu peste 1000 de par-
ticipanți. Aici putem vorbi despre un 
revi riment, deoarece programul se desfă-
șoară de câțiva ani. Un al treilea program 
inițiat este „Roș Hodeș Mesiba“ . Este 
un program de dezbateri, concerte și, 
la sfârșit, câte o petrecere. Deocamda-
tă a fost organizat în nouă comunități. 
Participanții s-au simțit foarte bine.

Acum ne pregătim pentru alte două 
programe noi. Unul care s-a desfășurat 
a fost „Hanuchiada tinerilor“, separată 
de cea „oficială“. Ea a fost precedată de 
două Șabatonuri, la Arad și la Galați, cu 
participarea tinerilor din toată țara. După 
cele trei zile petrecute la Șabaton, tinerii 
au plecat în comunitățile mici să aprindă 
luminile de Hanuca. Dar cel mai mare 
program este „Livratorii de lumină“ în 

toate comunitățile din țară. Voluntarii s-au 
dus la persoanele nedeplasabile, care au 
primit fiecare o Hanuchie, lumânări de 
Hanuca și sufganiot. La fel, și voluntarii 
au primit cadou o Hanuchie. Programul 
a fost organizat de F.C.E.R.-Asistență și 
Joint. Sunt 300 de beneficiari ai acestui 
program.

– Ery, îți mulțumesc pentru interviu și, 
dacă mai faceți lucruri atât de interesan-
te, chemați-ne, ca să-i putem informa pe 
cititori.

EVA GALAMBOS

– Ery, am auzit despre tine de cel puțin 
doi ani. Mi-ai fost prezentat drept tânărul 
care a avut rolul principal în reînvierea 
comunității evreilor din Caransebeș. 
Și pe-atunci nu aveai decât 15-16 ani. 
Spune-ne cum s-a întâmplat.

– Am avut norocul să fac parte dintr-o 
familie evreiască iubitoare, dar cel care 
s-a ocupat de educația mea iudaică a fost 
unchiul meu. De la el am învățat foarte 
multe, atât despre sărbători, cât și despre 
istoria evreilor. A venit, însă, un moment 
care m-a determinat să mă implic în viața 
evreiască, și asta cam la 15 ani. Motivul 
principal a fost...sinagoga!

„Clădirea Sinagogii parcă plângea“
Din cauza numărului mic de evrei, cam 

14, care nu puteau întreține sinagoga, s-a 
decis ca ea să fie cedată Primăriei. Dar, 
mergând la un eveniment – în Sinagogă 
se organizau concerte – mi-am dat 
seama că Primăria nu s-a preocupat 
prea mult de starea ei. Sinagoga având 
o orgă minunată, era foarte multă lume, 
dar clădirea părea părăsită, parcă plân-
gea. Se vedea că nu era îngrijită. Atunci, 
ne-am gândit, împreună cu Ivan Bloch, 
președintele Comunității din Lugoj, de 
care aparținea obștea din Caransebeș, că 
am putea face ceva pentru comunitate și 
prima mea inițiativă a fost să organizăm 
acolo o comemorare a Holocaustului, 
care, în acel an, a avut loc pe 8 oc-
tombrie. Ne-am gândit să invităm elevii 
liceelor din oraș. Cu câteva zile înainte,  
ne-am apucat să pregătim Sinagoga și, în 
timp ce făceam ordine, am descoperit o 
serie de documente valoroase aparținând 
comunității, unele registre chiar foarte 
vechi. Surpriza mare a fost că, la invitația 
noastră de a veni la Sinagogă, a răspuns 
toată lumea. În prima zi au fost 500 de 
elevi. A fost un succes neașteptat, am 
primit în continuare solicitări. Și a doua zi 
au venit tot atât de mulți, le-am prezentat 
istoria Sinagogii, copiii au stat de vorbă 
cu supraviețuitori ai Holocaustului. 
S-a prezentat și un film documentar al 
Primăriei despre comunitatea evreilor din 
Caransebeș. A fost o imagine uluitoare.
Toate cele 300 de locuri au fost ocupate, 
Sinagoga a fost arhiplină cu oameni  
tineri.

După acest moment, discutând cu 
membrii comunității, ne-am dat seama că 
trebuie să facem mai mult, că li s-a trezit 
entuziasmul. Am convenit ca președintele 
Bloch să solicite președintelui F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, să facă demersurile pen-
tru ca Sinagoga să ne revină. Dânsul a 
fost de acord, ne-a oferit tot ajutorul său 
și am reușit.

Bineînțeles, după aceea a trebuit să 
ne ocupăm de Sinagogă, să igienizăm, 
să facem curățenie. Am început cu volun-
tari – membri și nemembri ai comunității. 
Primăria ne-a ajutat mult, a înlocuit 
geamurile sparte. Arhiva a fost pusă la 
punct de istoricul clujean Atilla Gidó.

– Am înțeles că a crescut și numărul 
membrilor. Cum?

– Acțiunile organizate de noi au 
dus la redescoperirea unui număr de 
evrei care, văzând lipsa de activita-
te din trecut a comunității, s-au des-
prins, nu au mai plătit contribuția și  
s-au izolat. Acum, entuziaști, au revenit. 
În acest fel s-a refăcut obștea și, dacă 
în 2013 eram vreo 14, acum suntem 34. 
Chiar dacă acest număr ne-ar permite ju-
ridic să devenim comunitate, relația dintre 
noi și comunitatea din Lugoj este atât de 
bună, încât suntem mulțumiți de această 
formă, Lugojul și Caransebeșul formează 
o unitate. Am avut și noroc. S-au întors 
două familii din Israel, s-a mutat o familie 
de medici, foarte activă. Toți au copii și 
s-au născut încă doi bebeluși, astfel că 
ne înnoim. Am ajuns să fim o obște vie.

– În cadrul acestei reorganizări, ce 
dificultăți ați întâmpinat?

– Administrarea patrimoniului – re-
spectiv sinagoga și cimitirul. Una dintre 
marile probleme a fost repararea fațadei, 
de pe care cădeau bucăți de tencuială, iar 
Primăria m-a chemat și m-a solicitat să o 
reparăm (Ery Pervulescu, elev fiind, a fost 
ales responsabil al obștii). Am încercat să 
conving Primăria să refacă fațada, dar 
am fost refuzat. Atunci mi-a trecut prin 
minte o soluție, îndrăzneață – „nebunia 
tinereții“, mi-a spus președintele Bloch – 
dar, surprinzător, a dat roade. O parte din 
fonduri am primit-o de la Federație – erau 
suficiente pentru refacerea unuia dintre 
turnuri – , dar mie mi s-a părut că este urât 
să fie reabilitată numai o parte din fațadă 
și, cu toate că nu aveam bani, am decis 
să continuăm. Firma de construcții a spus 
că ne va păsui un timp, dar noi aveam 
nevoie de bani. Mi-a venit atunci ideea să 
apelez pentru donații la întreprinderile din 
oraș. Mi-aduc aminte cât de uluit a fost 
directorul primei fabrici la care m-am dus 
și i-am cerut ajutorul; pur și simplu, nu-i 
venea să creadă că un copil de 15-16 
ani vine la el cu o asemenea cerere. Dar 
răspunsul a fost pozitiv, și nu numai din 
partea lui, ci și de la alte fabrici, unii ne-au 
dat bani, alții – materiale de construcție. 
Dar au făcut donații și persoane par-
ticulare, locuitori ai Caransebeșului, și 
nu numai evrei. Pentru manoperă am 

primit ajutor de la președintele F.C.E.R. 
și de la Federație. Astfel, e drept cu foarte 
mult stres și efort, am reușit să reabilităm 
fațada Sinagogii.

Casă plină la Oneg Șabat
– Ce ați făcut mai departe?
– De-acum se formase un nucleu 

de oameni dornici de activitate, dar mai 
aveam de soluționat problema vieții de 
cult, deoarece fără aceasta nu se poate 
vorbi de o adevărată viață comunitară. 
În lipsa unui oficiant de cult, am urmat eu 
cursurile școlii de vară Siha, organizată de 
Cancelaria Rabinică, și am învățat cum să 
organizez Șabatul. După aceea am reușit 
ca, în fiecare vineri seara, să avem Kaba-
lat Șabat și, o dată pe lună, Oneg Șabat. 
Și, surprinzător, vine lume! Există un 
nucleu de bază care face lucrurile să se 
miște. În plus, am primit foarte mult sprijin 
de la președintele Vainer, de la ing. Rudy 
Marcovici, de la Eduard Kupferberg și, cât 
mai lucra la DASM – de la Atilla Gulyas. 
Împreună cu comunitatea din Lugoj ținem 
toate sărbătorile alternativ, când la noi, 
când la ei. De asemenea, încetul cu înce-
tul, am reabilitat și cimitirul. Datorită orgii, 
Sinagoga este folosită și pentru concerte, 
vin artiști originari din Caransebeș și chiar 
și de la Viena, și atunci nu se mai găsește 
nici un loc în sală.

Noi programe naționale ale F.C.E.R.-Joint
– Ai venit la București, la facultate, ți-ai 

dat demisia de la Caransebeș, dar ești în 
continuare activ în alte direcții. Ce faci?

– Israel Sabag, directorul Joint, m-a in-
vitat, încă dinainte de a veni la București, 
să particip la organizarea activităților Joint 
și m-a numit responsabil cu programele 
naționale, programele comune Federație-
Joint, pe care le elaborăm împreună. Am 
introdus o serie de programe noi, aș pu-
tea spune chiar revoluționare. Unul dintre 
ele se numește „Șabat în comunitatea 
ta“. Scopul programului a fost de a pre-
zenta comunităților atmosfera Șabatului. 
Echipe de doi-trei voluntari au început 
de-acum să meargă în comunitățile mici 
și au petrecut împreună Șabatul. Acest 
eveniment a fost organizat la Piatra 

„Sinagoga m-a determinat să mă implic în viața evreiască“
Interviu cu Ery Daniel Pervulescu

Deși are numai 20 de ani, Ery Per-
vulescu are în urma sa o „carieră“ în 
viața comunitară. Pe când era elev de 
liceu, a fost ales responsabil al obștii 
din Caransebeș pe care, împreună 
cu câțiva oameni entuziaști, inclusiv 
președintele C.E. din Lugoj, ing. Ivan 
Bloch, a reușit să o readucă la viață. 

Familia – celebrată la Templul Coral din Capitală
Cuplurile având o căsnicie de peste 

45 de ani au fost celebrate duminică, 19 
noiembrie, în cadrul unei emoționante 
ceremonii desfășurate la Templul Coral 
din Capitală.

„Este pentru prima dată când Fundația 
Filderman, împreună cu F.C.E.R. și 
C.E.B., organizează un astfel de eveni-
ment. Omagiem puterea iubirii, puterea 
înțelepciunii de a nu renunța la cel de 
lângă tine. Bucuria de a fi de sărbători 
alături de celălalt, de a împărtăși cele 
bune și cele rele. Este vorba despre 
sărbătorirea căsătoriilor de peste 45 de 
ani. De aceea, duc dreapta la inimă și 
vă spun: aveți prețuirea mea!”, a spus în 
deschidere dr. Janina Ilie, organizatoarea 
evenimentului. „De ce acest eveniment? 
Pentru că este vorba despre viață, care 
este o călătorie. De unul singur nu are 
farmec. Nu știm cât de scurtă sau lungă 
va fi călătoria, nu știm ce oameni vom 
întâlni și nici cum ne vor influența viața. 
Știm doar când începe călătoria. Cu 
timpul, călătoria ne premiază și ne adu-

ce lângă noi o persoană cu care trăim 
zeci de ani. O persoană în care poți să 
crezi”, a mai spus directorul executiv al 
Fundației „Wilhelm Filderman“.

Prezent la eveniment, președintele 
Fundației, ing. Albert Kupferberg s-a 
adresat cuplurilor sărbătorite: „Acest 
eveniment este foarte important pentru 
că subliniază credința oamenilor în oa-
meni. Și pentru că fundația are numele lui 
Filderman, cel mai important conducător 
laic al evreilor din România, am încercat 
să găsesc date despre Filderman, din 
perspectiva vieții lui de familie. După ce a 
studiat la Paris, a revenit în țară în 1909, 
pentru a se căsători cu Emilia Gabrieles-
cu. S-au căsătorit la 1 noiembrie 1909. 
Emilia Gabrielescu, sau Mimi, cum i se 
spunea în familie, era născută în 1888, 
cel mai probabil într-o familie mixtă. 
Mama ei se numea Neti Goldstein. Deci 
s-au căsătorit în 1909 și, la exact un an, 
în 1910 s-a născut primul lor băiat. Au 
mai avut apoi un fiu în 1914. Căsătoria 
lor a dăinuit 54 de ani. Vă urez și dum-
neavoastră cât mai mulți ani înainte și 
sănătate!”, a mai spus Albert Kupferberg.

Dr. Aurel Vainer ,  președintele 
F.C.E.R., a felicitat la rândul său cuplurile 
prezente. „Faptul că aveți peste 45 de ani 
de căsnicie înseamnă că știți care este 
spiritul cuvântului Şalom. Sunt familii 
mixte, în care soții au trăit mult și bine, 
respectându-se unul pe celălalt. Poate 
că e chiar mai greu să dăinuiești într-o 
familie mixtă. Acum, de ce ținem noi atât 
de mult să celebrăm familia? În cazul 
meu, care am trăit într-o familie cu șapte 
copii, a fost o școală a vieții de la început 

până la sfârșit. Trebuie să le mulțumim 
aici cuplurilor care au făcut din căsnicia 
lor povești de viață, care sunt astăzi date 
drept exemplu. Eu v-aș invita să așterneți 
cu toții pe hârtie poveștile voastre despre 
viață și iubire. Poate scoatem o carte 
care să se numească chiar așa: Povești 
despre iubire și viață. Vă felicit că ați 
ajuns aici și să vă dea Dumnezeu sănă-
tate să continuați până la 120 împreună”, 
a mai spus Aurel Vainer.

Silvian Horn, vicepreședinte C.E.B., 
a transmis, de asemenea, un mesaj 
cuplurilor. „Este o onoare pentru noi să 
fim parteneri la acest eveniment. Avem 
de unde să învățăm! Vorbesc aici în 
numele generației mele. Eu sunt la în-
ceput în căsnicie și am de unde învăța. 
Un exemplu a fost întotdeauna familia 
Vainer. Mulțumesc mult și la mulți ani!”, 
a mai spus Silvian Horn.

Pentru una dintre familii – Lya Benja-
min și Hary Kuller – am primit felicitări la 
redacție, din partea colaboratorului nos-
tru Baruch Tercatin. Transmitem celor în 
drept cuvenitele felicitări și le adăugăm și 
noi pe ale noastre, pentru toate cuplurile 
sărbătorite.

Cuplurile prezente în Templul Coral, 
cu peste 45 de ani de căsnicie, iar unele 
chiar cu peste 65 de ani, au primit în final 
diplome și cadouri din partea organiza-
torilor, Fundației Filderman, F.C.E.R. și 
C.E.B., cu sprijinul sponsorilor. Eveni-
mentul s-a încheiat cu un microrecital 
susținut de soliști ai Operei Naționale 
din București.

DAN DEMETRIAD

Sinagoga din Caransebeş

Aurel Vainer, Albert Kupferberg 
(centru) şi Janina Ilie
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Profanarea sinagogilor  
din Focșani în 1925

Orașul Focșani a fost răvășit de 
mai multe ori de incidente antisemite. 
Cele mai grave s-au produs în 16-18 
martie 1925, atunci când Corneliu Zelea 
Codreanu a ajuns în oraș pentru a se 
înfățișa la procesul în care era inculpat 

pentru asasinarea prefectului de poliție 
din Iași, Constantin Manciu. Suporterii 
lui Codreanu și A.C. Cuza, avocatul lui 
Codreanu în proces, au devastat carti-
erele evreiești și au profanat sinagogile 
din oraș. Pogromiștii au aruncat animale 
moarte în Templul Coral (construit în 
1795, dărâmat de echipe legionare în 
1940). În 1925, a fost profanată și Si-
nagoga Nouă, construită în 1855, care 
se păstrează și astăzi. Fotografia a fost 
făcută în 1985, la puțină vreme după ce 
sinagoga a fost prădată și profanată de 
persoane necunoscute. 

Atentat la Sinagoga din Alba Iulia, 1938
În perioada interbelică, Mișcarea Legionară a organizat mai multe atentate împo-

triva unor obiective și simboluri evreiești. Un astfel de atac terorist a fost pus la cale 
în 1938, de legionari din Frățiile de Cruce din Alba Iulia. Aceștia au plasat o bombă 
într-un perete al sinagogii din Alba Iulia, pe care au declanșat-o pe 20 noiembrie 
1938, în timpul serviciului religios de dimineață, când clădirea era plină de enoriași. 
Deflagrația nu a avut efectele scontate, atentatul soldându-se doar cu câțiva răniți. 
Clădirea, în schimb, a suferit daune serioase. Atentatorii au fost reținuți de poliție și 
condamnați. În timpul anchetei și reconstituirii, au fost făcute mai multe fotografii, 
dintre care am selectat două pentru expoziție.

Profanarea Templului 
Coral din București

Construit în 1866, Templul Coral 
din București a fost vizat de atacuri 
ale antisemiților în toate epocile. Încă 
din anul inaugurării, în 30 iunie 1866, 
a fost asaltat de protestatari care se 
opuneau acordării cetățeniei evreilor 
prin Constituția votată atunci. În timpul 
guvernării legionare, Templul a fost 
atacat de mai multe ori. Cele mai grave 
atacuri s-au produs pe 16/17 noiembrie 
1940 și în timpul Rebeliunii din ianuarie 
1941. Pe 21 ianuarie 1941, evreii aflați la 
rugăciunea de seară au fost sechestrați 
în sediul Corpului Muncitoresc Legionar. 
O parte dintre aceștia, după ce au fost 
torturați, au fost împușcați în Pădurea 
Jilava. După război, Templul a mai fost 
profanat o dată, în 20 septembrie 1963. 
Deși distrugerile au fost importante, 
autoritățile au găsit vinovate două fetițe. 
Autorii devastării au scris cu cretă în 
Templu: „Nu ne căutați că nu ne găsiți!”

SINAGOGI PROFANATE ȘI DISTRUSE

Schiță a Templului Coral din Focşani 
din perioada interbelică

Sinagoga din Alba Iulia, fotografie 
făcută imediat după atentatul din 1938. 
Fototeca CNSAS

Fotografie din timpul reconstituirii 
făcute de Poliție. Legionarul Alexandru 
Gruiță arată cum a plasat bomba în 
zidul sinagogii. Fototeca CNSAS

Templul Coral, imagine din anii ’30. 
Fototeca CSIER

Recuperarea obiectelor de cult 
de la Templul Coral prădate în timpul 
Pogromului de la București. 

Fototeca CSIER

Templul Mare Spaniol (Cahal Gran-
de) din București, construit în 1819

Templul Spaniol incendiat în timpul 
rebeliunii legionare. Fototeca CSIER

Interiorul Templului Mare Spaniol, 
distrus de legionari. Fototeca CSIER

Sinagoga Mare din București, con-
struită în 1840. Sulurile sfinte profanate 
de legionari în ianuarie 1941

Templul Fraterna, construit în 1887. 
Interiorul devastat de legionari. 

Fototeca CSIER

Sinagoga Beth Hamidraș, după de-
vastările și incendiul din timpul Pogro-
mului din ianuarie 1941. Fototeca CSIER

Sinagoga Talmud Tora, devastată 
în timpul Pogromului de la București. 
Fototeca CSIER

Sinagoga Malbim, înființată în 1864, 
a fost ocupată de legionari în ianuarie 
1941 și transformată în centru de tortu-
rare a cca. 300 de evrei. Fototeca CSIER

Suluri sfinte din Templul Coral pro-
fanate în 1963. Fototeca CNSAS

Sinagoga Nouă din Focșani în 
1985. Fototeca CSIER

Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

Sinagogile, templele și casele de 
rugăciuni, simboluri ale lumii iudaice, au 
fost ținta a numeroase atacuri din partea 
antisemiților în istoria modernă a Români-
ei. Acestea au mers de la acțiuni profana-
torii până la atentat cu bombă, devastare 
și incendiere. În timpul rebeliunii legionare 
și Pogromului de la București, un număr 

de sinagogi au fost distruse. Dar atacurile 
nu au început doar în timpul Holocaus-
tului, ci mult mai devreme, și nu s-au 
oprit după instalarea comunismului. Am 
ilustrat prin materialele de mai jos câteva 
episoade tragice din istoria lăcașurilor de 
cult evreiești din România. 

ADRIAN CIOFLÂNCĂ

Profanarea sinagogilor  
în timpul Pogromului  

de la București
Pe lângă Templul Coral, în timpul 

Rebeliunii legionare au fost devastate 
numeroase alte sinagogi, din București 
și din țară. 
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Arheologii în căutarea Chivotului 
Legământului

O echipă mixtă de arheologi israelieni 
și francezi s-a reunit pentru a cerceta 
unul dintre puținele situri biblice, unde, 
conform Bibliei, Chivotul Legământului a 

fost păstrat timp de două decenii. Ele au 
fost excavate pentru prima dată de către 
arheologi în această vară. Organizatorii 
speră că studierea zonelor în apropi-
erea localității Kiryat Ye’arim va arăta 
importanța acestui loc în timpul epocii 
fierului, perioadă asociată cu relatarea 
biblică a regelui David. 

Kiryat Ye’arim este menționat de mai 
multe ori în Biblie ca un oraș evreiesc 
situat în apropierea Ierusalimului în 
timpul Judecătorilor și al regelui David 
– din punct de vedere arheologic, epoca 
fierului. Prof. Israel Finkelstein, de la 
Universitatea din Tel Aviv, a declarat că 
acest sit, care până acum nu a mai fost 
studiat, poate fi singurul loc important din 
vechiul Regat Iuda care nu a fost supus 
unor săpături arheologice sistematice. 
Un astfel de demers ar putea oferi indicii 
relevante despre istoria îndepărtată a 
Israelului. Motivația acestor excavări se 
regăsește în textul biblic. 

Potrivit Cărții lui Samuel, Chivotul Le-
gământului a fost păstrat la Kiryat Ye’arim 
timp de 20 de ani, după ce a fost returnat 
evreilor de către filisteni, care îl captu-
raseră în luptă. Potrivit aceleiași surse, 
el a fost „păstrat în casa lui Avinadab, 
pe deal” și a fost ținut de preotul Elazar, 
înainte ca regele David să îl transfere 
la Ierusalim. Indiferent dacă povestea 
Chivotului păstrat la Kiryat Ye’arim se va 
dovedi valabilă istoric, prof. Finkelstein 
susține că simpla menționare a orașului 
în textul sacru are un potenţial istoric și 
arheologic considerabil. 

O nouă metodă de diagnosticare 
precoce a autismului, bazată pe sistemul 
SensPD, este acum pregătită pentru 
studii clinice. Un tată israelian, Raffi 
Rembrand, își îndeplinește, după trei 
decenii, visul de a oferi un mod simplu și 
non-invaziv de a examina nou-născuții 
pentru detectarea semnelor de autism, 
afecțiune cu care sunt diagnosticați, pe 
plan mondial, peste trei milioane de co-
pii anual. Asta înseamnă că „din fiecare 
grup de 45 de nou-născuți din acest an, 
unul va fi diagnosticat mai târziu cu au-
tism. Problema este că diagnosticul este 
descoperit prea târziu și se bazează ex-

clusiv pe observațiile comportamentului. 
SensPD va schimba toate acestea”, a 
declarat R. Rembrand, fondator și CEO 
al start-up-ului medical SensPD. 

Procedeul de diagnosticare utilizat 
de SensPD, acum pregătit pentru studii 
clinice, utilizează același instrument fo-
losit în prezent în creșele de nou-născuți 
și în clinicile pentru copii, care testează 
auzul sugarilor prin măsurarea emisiilor 
otoacustice. Noutatea pe care o aduce 
Rembrand constă în măsurarea acestor 
emisii ca indicator al percepției senzori-
ale globale a copilului. Cercetările sale, 
desfășurate alături de alți specialiști 
din SUA, l-au determinat să conchidă 
că aceste două simptome – supraîn-
cărcarea senzorială și insuficiența so-
cială – sunt strâns legate: problemele 
percepției senzoriale determină abili-
tatea de a folosi și interpreta indiciile 
sociale, cum ar fi limbajul corpului și 
contactul vizual. Testul de screening 
poate fi administrat la doar câteva ore 

Nouă metodă de diagnosticare  
a autismului

Mai aproape de vindecarea  
infecţiei cu HIV

Inovații  în domeniul  
inteligenței ar tificiale

Oamenii de știință din cadrul Centru-
lui Medical Kaplan din Rehovot, afiliat 
Universității Ebraice din Ierusalim, oferă 
o speranță bolnavilor infectați cu virusul 
HIV. Ei testează un medicament care 
induce autodistrugerea celulelor infec-
tate, fără a afecta restul organismului. 
Medicamentul a fost introdus în tuburi 
de testare care conțin sângele a zece 
pacienți afectați de SIDA, aflați în prezent 
în tratament la spital. După doar opt zile, 
s-a constatat că numărul de virusuri HIV 
a scăzut cu 97%. 

Substanța activă din medicament 
este o peptidă sau o versiune mai mică 
a unei proteine, dezvoltată de cercetătorii 
Abraham Loyter și Assaf Friedler, de la 
Universitatea Ebraică. Peptida produce 
câteva copii ale ADN-ului virusului pen-
tru a intra în celula infectată, provocând 
autodistrugerea ei. Prof. Loyter a explicat 
că noua abordare este superioară efortu-
rilor anterioare, distrugând celulele, astfel 

încât nu există nicio șansă ca virusul să 
recidiveze, deoarece nu vor mai exista 
în organism celule infectate cu HIV. El 
a precizat că medicamentul intensifică 
anumite procese din organism în timpul 
răspândirii virusului, ceea ce ajută vinde-
carea. În prezent, infectarea cu virusul 
HIV, care afectează peste 37 de milioane 
de oameni în întreaga lume, este tratată 
folosind o suită de medicamente care 
doar încetinesc progresul infecției în or-
ganism și au permis medicilor să trateze 
SIDA ca pe o boală cronică, nu ca pe 
una fatală.

Domeniul inteligenței artificiale (IA) 
este în plină dezvoltare, iar companiile 
israeliene de profil țin pasul, ba chiar de-
vin lideri în acest sector relativ nou. Până 
în 2025, piața globală IA este estimată că 
va fi în valoare de peste 30 de miliarde 
de dolari. În prezent, există peste 430 de 
companii israeliene care utilizează teh-
nologia IA ca parte esențială a ofertei lor, 
numărul lor triplându-se în doar trei ani. 

#AIdoc, realizat în Tel Aviv, simplifică 
sarcina radiologului prin integrarea tutu-
ror datelor relevante privind diagnosticul 
și istoricul pacientului într-o perspectivă 
globală. 

#Beyond Verbal a fost fondat în anul 
2012, după peste 21 de ani de cercetări, 
și are sediul în Tel Aviv. Specializată în 
analiza emoțiilor, această tehnologie 
permite dispozitivelor și aplicațiilor să 
înțeleagă nu doar ceea ce spun oamenii, 

ci și ce simt, ba chiar și starea sănătății lor. 
#Nexar – această aplicație desti-

nată tabloului de bord al mașinii oferă 
documentație, permite înregistrarea video 
și reconstituirea în caz de accident. Ea 
utilizează algoritmi de vedere a mașinilor 
și algoritmi de fuziune a senzorilor, utili-
zând sistemele iOS și Android. Cu ajutorul 
acestei aplicații, șoferul poate fi avertizat 
și asupra situațiilor periculoase, aflate 
dincolo de câmpul vizual. 

#Zebra Medical Vision este o platfor-
mă de analiză a imaginilor. Ea îi ajută pe 
radiologi să identifice pacienții cu risc de 
îmbolnăvire și poate detecta semne de 
compresie și de fracturi vertebrale, boli 
hepatice, deficiențe și niveluri excesive 
de minerale sau afecțiuni coronariene.

Pagină realizată de DAN DRUŢĂ

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Fumatul  
și alcoolismul,  

în strânsă legătură
Potrivit celor mai recente cercetări ale 

oamenilor de știință de la Universitatea 
din Tel Aviv, în cazul în care în adolescen-
ţă ai fost un fumător înrăit, probabilitatea 
de a consuma prea mult alcool ca adult 
crește exponențial. Cercetătorii au des-
coperit de ceva vreme această legătură 
între consumul de nicotină și consumul 
de alcool, iar un nou studiu arată ce se 
întâmplă cu adevărat în creier. 

Dr. Seggey Barak, coordonatorul 
echipei de cercetare, afirmă că amprenta 
tutunului asupra unui adolescent este cea 
care modifică reacția creierului la alcool 
ca adult. Și nu contează dacă a existat o 
perioadă în care fumatul a fost întrerupt. 
Aceleași cercetări arată că aceste „amin-
tiri” ale nicotinei duc la tendința de a bea 
tot mai mult, odată cu trecerea timpului. 

Studiile au folosit cobai pentru a testa 
conexiunea dintre nicotină și alcool. Mai 
întâi au instalat un dispozitiv distribuitor de 
alcool cu un mecanism de autoservire, pe 
care șobolanii l-ar putea opera prin apă-
sarea unei pârghii. Lăsați pe cont propriu, 
șobolanii care primiseră anterior o doză de 
nicotină au consumat echivalentul a apro-
ximativ unu până la două pahare de vin în 
timpul unei sesiuni de două ore. Interesant 
este că șobolanii, care „fumau” și beau în 
același loc, au consumat echivalentul a 
patru pahare de vin, ba chiar mai mult, a 
precizat dr. Koral Goltseker, care a cola-
borat la studiu. El afirmă că acest studiu 
ne va învăța multe despre mecanismele 
creierului care duc la alcoolism.

Kaf-Tet BeNovember
70 de ani de la decizia istorică  
a ONU de împărțire a Palestinei
Recent a avut loc aniversarea a 70 de 

ani de la Hotărârea Adunării Generale a 
ONU de împărțire a Palestinei mandatare 
britanice, teritoriu pe care să fie întemeiate 
un stat evreu, un stat arab și o zonă neutră 
sub mandatul Națiunilor Unite. Această 
Hotărâre istorică a fost votată la 29 noiem-
brie 1947. Liderii sioniști și cei ai evreimii 
din Ereț Israel au primit-o cu atât de mult 
entuziasm, încât au denumit data votării cu 
cifre bazate pe literele alfabetului ebraic: 
„Kaf-Tet BeNovember“. Era acceptarea 
internațională a întemeierii și existenței 
viitorului stat evreu, alături de un stat arab 
palestinian.

Împărțirea Palestinei era problema-
tică pentru ambele părți. Granițele celor 
două state viitoare, precum și ale zonei 
neutre, fuseseră stabilite de Comitetul 
Special al Națiunilor Unite pentru Pales-
tina (UNSCOP), format din reprezentanții 
a 11 state. Existase și o altă propunere, 
minoritară, de întemeiere a unui stat fede-
ral binațional. Planul împărțirii propus de 
UNSCOP acorda statului evreu Galileea 
Răsăriteană, zona litorală de la Golful Haifei 
până la nord de orașul Ashdod, precum și 
partea sudică a deșertului Neghev, fără 
orașul Beer-Sheva. Chiar și în acest terito-
riu unele orașe erau împărțite, cantonizarea 
fiind făcută în funcție de etniile care locuiau 
cartierele. Pentru mișcarea sionistă însem-
na o victorie – întemeierea unui stat evreu 
în Ereț Israel – dar și o lovitură: renunțarea 
la Ierusalim. Liderii arabi au considerat 
acest plan o înfrângere, o nedreptate: ei 
voiau întreaga Palestină, pe teritoriul căre-
ia să se înființeze un singur stat, cel arab 
palestinian. Liderii evrei din Palestina, în 
frunte cu David Ben-Gurion, au acceptat 
planul de împărțire și hotărârea ONU, unii 
cu strângere de inimă. Liderii arabi pales-
tinieni însă nu au acceptat-o. De atunci au 
trecut 70 de ani… O parte mare a lumii 
arabe încă nu acceptă realitatea, existența 
Statului Israel întemeiat și recunoscut în 
urma acestei Hotărâri ONU, la 14 mai 1948.

Planul UNSCOP nu fusese prima pro-
punere de împărțire a Palestinei. După 
ce Declarația Balfour promisese „căminul 
național evreiesc“ în Palestina, urmase 
împărțirea din anul 1922, când partea de est 
a țării, de la răsărit de râul Iordan, fusese 
transformată în emiratul Transiordania. 
Alte planuri de împărțire – de data aceasta 
numai a Palestinei de la vest de râul Iordan 
– fuseseră propuse în anii 1937, 1938 și 
1946, dar fuseseră respinse de toate părțile. 
De data aceasta (29 noiembrie 1947), 
împărțirea Palestinei de la apus de Iordan 
s-a bazat pe factorul demografic, precum și 
pe capacitatea populației evreiești stabilite 
în Palestina de a-și apăra teritoriul locuit 
de ea și pe imposibilitatea ei de a controla 
teritoriul locuit de o populație arabă densă. 
La votul ONU au participat 56 de state 
membre, dintre care 33, printre care SUA și 
URSS, au votat pentru împărțirea Palestinei 
și întemeierea celor două state; 13, printre 
care toate statele arabe, au votat împotri-
vă; 10, printre care Marea Britanie, s-au 
abținut de la vot. Liderii sioniști s-au străduit 
să convingă diferitele guverne să voteze 
pentru; aceasta însemna recunoașterea 
întemeierii unui stat evreu în Palestina, în 
special după tragedia Holocaustului. Unii 
lideri sioniști au refuzat totuși să sărbăto-
rească evenimentul: ei voiau întregul Ereț 
Israel. Alți lideri evrei au afirmat că nu au 
nevoie de o hotărâre a liderilor altor popoa-
re: legătura poporului evreu cu Ereț-Israel 
este garantată de Biblia Ebraică, în urma 
legământului lui Dumnezeu cu patriarhul 
Avraham; de aceea, ei au preferat denu-
mirea datei „29 noiembrie“ și nu „Kaf-Tet  
BeNovember“.

Oricum, refuzul arab de a recunoaște 
Statul Israel și războaiele – în special cele 
din 1948 și 1967 – au determinat schim-
bări în geopolitica Orientului Mijlociu, în 
granițele statelor. Dar nimeni nu poate 
nega importanța Hotărârii ONU de la 29 
noiembrie 1947…

LUCIAN-ZEEV hERșCOVICI

după nașterea copilului, deoarece me-
canismul intern al urechii se dezvoltă în 
al treilea trimestru de sarcină. El speră 
ca într-o zi să fie posibilă chiar examina-
rea prenatală a tulburărilor din spectrul 
autismului, deoarece cu cât afecțiunea 
este descoperită într-o fază incipientă, 
cu atât șansele de recuperare sunt mai  
mari. 

Studii similare au fost făcute în Israel și 
pentru diagnosticarea autismului pe baza 
reacțiilor olfactive la așa-numiții stimuli 
olfactivi sociali, cum ar fi „mirosul fricii“, pe 
care oamenii nici nu mai sunt conștienți 
că îl simt, dar la care reacționează. 
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dialog cu partici-
panţii, s-a bucurat 

de succes, multe întrebări născându-se 
la final. Ana Adrian i-a invitat pe cei pre-
zenţi la o călătorie în primii zece ani ai 
propriei biografii. Într-o poveste plină de 
nostalgie, s-au împletit bucuria şi can-
doarea anilor copilăriei cu suferinţa vieţii 
într-un regim de prigoană. Mulţi dintre 
cei prezenţi au lăcrimat, regăsindu-şi în 
istorisirile ei propriile suferinţe de odini-
oară. Locuri şi oameni din alte timpuri au 
prins viaţă în decursul unei ore urmărite 
cu sufletul la gură. 

Într-un cu totul alt registru au fost 
amintirile aduse de dr. Tina Sas din ex-
cursia sa recentă în Bhutan, o ţară până 
de curând imposibil de vizitat, aflată la 
poalele Munţilor Himalaya şi care are 
doar 700.000 de locuitori. Populaţia din 
„Țara Dragonului“ pare să deţină un se-
cret al fericirii, căci oamenii par să aibă 
o mulţumire şi o lumină interioară greu 
de surprins în alte locuri. 

Masa de prânz a completat o zi  plă-
cută, cu informaţii preţioase şi o atmo-
sferă prietenească. 

K e s h e t  î n 
C o m u n i t ă ț i
(Urmare din pag. 7)

ComunitAt i

Un eveniment care se repetă

„Branding Israel“,  
temă academică la Timişoara

450 de școli din județul 
Dâmbovița au comemorat Holocaustul

„Între prieteni“ – ediţia a VI-a
Cinstirea memoriei evreilor

Braşov

Timişoara

Târgovişte

Cluj
Dej

TETNOVEMBER a devenit un eveni-
ment obișnuit și așteptat în Brașov. De 
altfel, a început să depășească granițele 
județului, fiind menționat în ghidurile 
internaționale ale Transilvaniei. 

Festivalul reunește cu mult succes 
toate etniile din zonă care, prin dans, 
cântec, poezie, ateliere de creație, își 
subliniază prezența în viața cotidiană și 
culturală. Și la această a XVIII-a ediţie 
a prestigiosului festival, Comunitatea 

Evreilor din Brașov a fost, ca întotdeauna, 
prezentă. Reprezentanții ei au participat, 
prin grupul vocal, la manifestările cultura-
le, bucurându-se de aprecierea publicului 
spectator. 

Am făcut cunoscută această activitate 
deoarece sprijinim acțiunile interetnice 
și păstrăm cele mai bune relații cu toate 
etniile conlocuitoare din zona noastră.

VAL GEORGE,
pt. conf. Valer Plugaru

Universitatea de Vest din Timişoara 
a dedicat o sesiune specială tuturor 
celor interesaţi, profesori şi studenţi, cu 
tema „Branding Israel“. Cea care a sus-
ţinut prezentarea, invitată de rectoratul 
prestigioasei instituţii timişorene, a fost 
adjunctul Misiunii diplomatice israeliene 
la Bucureşti, Tania Berg Rafaeli. Prezen-
tarea ei a început cu o întrebare: „care 
este primul cuvânt pe care îl asociaţi cu 
Israelul?“ Răspunsurile – „demnitate“, 
„tehnologie“, „religie“, „dezvoltare“ – au 
avut conotaţii pozitive. Conferenţiara 
a trebuit să admită faptul că România 
reprezintă un caz fericit. În multe ţări, 
din cauza manipulării şi prejudecăţilor, 
răspunsurile sunt diferite. Vorbitoarea a 
prezentat câteva videoclipuri ale Ministe-
rului de Externe israelian care surprind, 
în doar câteva minute, esenţa diversităţii 

societăţii israeliene. Religie şi laicitate, 
așchenazi şi sefarzi, tehnologie de înaltă 
clasă şi beduini, cercetare şi viaţă de 
noapte, sporturi şi dansuri tradiţionale, 
mâncare evreiască din toate colţurile 
lumii, soldaţi şi manechine, dar şi femei-
soldat-manechine, toate acestea şi multe 
altele se regăsesc doar în această țară 
fără asemănare. 

Cei din sală au dorit să afle mai multe 
despre cum se naşte „brandingul“ de ţară 
în Israel şi au aflat că şi acolo există com-
petiţie şi selecţie, ca în orice societate 
democratică. De fapt, democraţia este 
unul dintre atuurile Israelului, într-o regi-
une în care asemenea regimuri, bazate 
pe opţiunea liber exprimată a majorităţii, 
sunt o raritate.

LUCIANA FRIEDMANN

Și anul acesta, Asociația Centrală 
de Prietenie și Colaborare Culturală cu 
Israelul a organizat diferite activități de 
comemorare a victimelor Holocaustului în 
România. În toate școlile din Târgovişte și 
județul Dâmbovița, 450 la număr, elevilor 
li s-au prezentat atrocitățile produse de 
politica de discriminare rasială aplicată 
în România, în perioada celui de-al II-lea 
Război Mondial.

La Colegiul Național „Ienăchiță Văcă-
rescu“ din Târgoviște, sub îndrumarea 
profesoarei de istorie Mihaela Orfanu, un 
grup de elevi de liceu (clasele 9-12) au 

prezentat referate tematice și au proiectat 
imagini de arhivă.

Prof. Edith Konigsberg, în vârstă de 
85 ani, care a trăit acele vremuri, alături 
de familia sa, a relatat momentele tragice 
care au marcat-o și a prezentat documen-
te personale care atestau cele evocate.

Cei prezenți au fost vădit emoționați.
Subsemnata a transmis mesajele de 

salut ale dr. Aurel Vainer, președintele 
F.C.E.R. și ing. Paul Schwartz, preșe-
dintele C.E.B., vechi prieteni ai elevilor 
din Târgoviște. 

ILEANA GhENCIULESCU

Începând din anul 2011, comunitățile 
armenească şi evreiască se întâlnesc 
în luna noiembrie, alternativ, la Cluj şi la 
Gherla, pentru a le oferi concitadinilor, 
majoritari sau de alte naţionalităţi, un 
regal de cântece, poezii, muzică instru-
mentală şi dansuri. Aşa s-a întâmplat şi 
în 12 noiembrie 2017, la cea de-a şasea 
ediţie a acestei întâlniri de suflet, când 
gazdă a fost Comunitatea Evreilor din 
Cluj şi amfitrion – Radio Cluj, care a pus 
la dispoziţie Sala Mare. 

Evenimentul a început cu ceremo-
nia de înmânare a Medaliei de Onoare 
Prieten al Comunităților Evreieşti din 
România – Iubitor de pace şi iubitor de 
oameni, conferită sucursalelor Gherla şi 

Cluj ale Uniunii Armenilor din 
România, filiala Transilvania. 
Distincţiile au fost preluate de 
Ioan Esztegár, preşedintele 
UAR Transilvania, şi de membrii 
echipei UAR Cluj, alcătuită din 
Karen Attila Sebesi, preşedin-
te, Mircea Maximilian Tivadar, 
vicepreşedinte, şi Anna Steib, 
secretar. 

Programul artistic, mai bogat 
şi mai variat decât în anii trecuţi, 
a început cu lansarea cărţii Kris-
tóf Szongott, istoriograful Gher-
lei şi al armenilor transilvăneni, 
de Francisc Kiss (traducere din 
limba maghiară, Andrea Ghiţă), 

publicat de Editura Ararat în 2017. 
Apoi au evoluat formaţiile ar-

tistice ale celor trei comunităţi: Formaţia 
de muzică klezmer Mazel Tov, Corul Ar-
menopolis, al Parohiei Armeano-Catolice 
din Gherla, Corul Şira Hadaşa şi formaţia 
de dansuri Hayakhagakh, al UAR Gherla. 
Între momentele muzicale, actorul Karen 
Attila Sebesi a recitat crâmpeie din lirica 
poeţilor armeni şi evrei, în limbile română 
şi maghiară.

În final, toată lumea s-a delectat cu 
savuroasele specialităţi culinare evreieşti, 
preparate şi servite de personalul resta-
urantului ritual al Comunităţii Evreilor din 
Cluj, şi cu delicioasele deserturi arme-
neşti pregătite de gospodinele armence. 

ANDREA GhIŢĂ

Între 17 și 19 noiembrie s-au adunat la 
Dej urmașii dinastiei de rabini Paneth, din 
Israel, Statele Unite și Anglia și studenți 
ai rabinului Itzhak Paneth din Bnei Brak. 
Ei au comemorat prezența în Dej și în 
localitățile din împrejurimi a familiei de 
rabini Paneth, care a condus viața reli-
gioasă evreiască din această zonă timp 
de o sută de ani.

Existența comunității evreiești din 
orașul Dej este legată de mutarea în oraș, 
în anul 1862, atunci când autoritățile aus-
tro-ungare au permis stabilirea evreilor 
în oraș, a rabinului Menachem Mendel 
Paneth, fiul rabinului-șef al Ardealului, 
Yehezkiel Paneth. Marea Sinagogă 
din Dej, clădirea-simbol a evreilor din 
această localitate, a fost construită în anii  

1907-1909, sub îndrumarea și binecu-
vântarea rabinului de atunci al Dejului, 
Yehezkiel Paneth.

Rabinul Yakov Elimelech Paneth a 
rămas alături de enoriașii săi în ghetoul 
din pădurea Bungăr, deși ar fi putut să se 
salveze împreună cu familia sa prin „ane-
xa la transportul elvețian“, și a fost ucis 
în camerele de gazare de la Auschwitz.

În Israel, la Bnei Brak, a fost construi-
tă, în memoria evreilor din Dej, sinagoga 
Yakov Zichron. Numele ei este dat în 
amintirea lui Yakov Elimelech Paneth, 
ultimul rabin-șef al Dejului.

Rabinul Itzhak Michel Paneth vine 
deseori în orașul Dej, ajutând la păstrarea 
tradițiilor evreiești în cadrul comunității 
noastre. El a organizat două zile de 
rugăciuni în Marea Sinagogă din Dej, 
care s-au încheiat cu o masă festivă la 
care au participat cei 60 de invitați din 
străinătate, prim-rabinul F.C.E.R., Ra-
fael Shaffer, primarul municipiului Dej, 
Costan Morar, viceprimarul municipiului 
Dej, Teodora Muncelean, președintele 
Comunității Evreilor din Zalău, Dan Has, 
și subsemnatul.

MIșU ROSENBERG
președinte C.E. Dej

Galeria Personalităţilor din Comunitatea EvreilorIaşi
În cadrul matineului cultural intitulat 

„Bazarul amintirilor“, organizat de ac-
tivitatea de cult „YACHAD“ din cadrul 
comunităţii ieşene, a fost inaugurată, în 
ziua de 5 noiembrie 2017, Galeria Per-
sonalităţilor acestei străvechi comunităţi 
evreieşti moldave, cunoscută prin aportul 
deosebit al membrilor ei la dezvoltarea 
economică şi cultural-ştiinţifică a oraşului 
Iaşi şi implicit a României. 

Situată la etajul Sinagogii Merarilor, 
în fosta Sinagogă a femeilor, Galeria 
Personalităţilor l-a readus acum la Iaşi pe 
graficianul şi pictorul Lipa Nathansohn, o 
personalitate a artei plastice româneşti 
şi israeliene. Născut la Iaşi în anul 1935, 
Lipa Nathansohn a studiat grafica cu 
maestrul Vasile Dobrian la Şcoala Medie 
de Artă din Iaşi, iar între anii 1953 şi 1959 
pictura monumentală la Institutul de Arte 
Plastice „Nicolae Grigorescu“ din Bucu-
reşti, avându-i ca profesori pe Gheorghe 
Labin şi Ştefan Constantinescu.

Scriitorul şi criticul de artă Emil Ni-
colae (Nadler), preşedintele Comunităţii 
Evreilor din Piatra Neamţ, a prezentat 
expoziţia, subliniind: „Lipa Nathansohn, 
artist apreciat pe toate meridianele  

lumii, este prezent în colecţii muzeale sau 
private şi în galerii cu lucrări de grafică 
şi uleiuri care denotă un talent, o viziune 
şi o experienţă demne de tot interesul.

Expoziţia vernisată acum la Iaşi, a doua 
după cea de la Piatra Neamţ din anul 2016, 
este şi cea de-a doua deschisă în România 
după emigrarea artistului în Israel, cu cinci 
decenii în urmă. Este o recuperare pentru 
arta şi cultura românească. Tablourile re-
alizate în anii ’60 ai secolului trecut, ani ai 
proletcultismului, au valoare artistică şi au 
supravieţuit timpului prin această valoare, 
prin vigoare şi verticalitate, prin armonie şi 
cromatică. Originalitatea sa a izbândit chiar 
dincolo de tematica impusă de contextul 
politic al momentului. Expoziţia este o 
necesară recuperare pentru arta şi cultura 
românească“. 

Cel ce l-a readus la Iaşi pe artistul 
plastic Lipa Nathansohn, prin lucrările 
sale de grafică expuse la Sinagoga Me-
rarilor, este inginerul Ilie Gînga din Piatra 
Neamţ. Colecţionar al acestor tablouri, 
el ne-a prezentat povestea colecţiei sale 
pe care a achiziţionat-o, după plecarea 
artistului în Israel, de la Marcu Şerman, 
un ieşean iubitor de artă. 

„Lipa Nathansohn, plecat din România 
pe 3 ianuarie 1967, ne-a spus colecţiona-
rul, vorbeşte şi azi, după peste 50 de ani, 
aceeaşi limbă curată românească. Nu 
s-a străduit s-o uite, dovadă de dragoste 
pentru locurile în care s-a născut“. 

Mesajul trimis de artist, în ajunul des-
chiderii expoziţiei, l-am citit în faţa publi-
cului venit la vernisaj, public căruia Lipa 
Nathansohn i-a urat vizionare plăcută 
şi pentru care expoziţia a fost o plăcută 
surpriză. 

În partea a doua a matineului, tot la 
capitolul amintiri, am marcat împlinirea a 
15 ani de la înfiinţarea Clubului YACHAD, 
clubul „generaţiei de aur“ din comunitatea 
ieşeană, evocându-i cu pioasă aducere 
aminte pe cei ce-au sprijinit organizarea 
lui şi care azi nu ne mai sunt alături.

Totodată, am sărbătorit revista „Pri-
etenia“, a Comunităţii Evreilor din Iaşi, 
ajunsă la vârsta de 5 ani şi, respectiv, la 
50 de numere, şi pe redactorii, colabora-
torii şi cititorii ei.

MARThA EŞANU

Formaţia de muzică klezmer Mazel Tov

(Continuare în pag. 15)



12  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 506-507 (1306-1307) - 1 – 31 Decembrie 2017

Din viitorul apropiat
#hanuca. Ne pregătim pentru Hanu-

ca – Sărbătoarea Luminii – și ne dorim 
să ne bucurăm împreună cu cât mai 
mulți membri ai comunității de sufgani-
ot (gogoși) proaspete și aromate și de 
lumina lumânărelelor de Hanuca. Alege 
evenimentul potrivit vârstei sau preocu-
părilor tale, notează-ți în calendar și... ne 
vedem curând!

Pentru tineri: Petrecerea de Hanuca 
în Blue Lagoon – sâmbătă, 9 decembrie, 
de la ora 21:00, cu formația D-Lema 
(participanți în selecția Eurovision 2017), 

DJ Not So Common (Expirat), con cursuri 
și sufganiot. Contactează-ne pentru 
informații și bilete. 

Pentru toate vârstele: Hanuca Shuk – 
Bazarul de Hanuca – duminică, 10 decem-
brie, în intervalul 16:00-18:00. Poți dona 
din timp lucrurile de care nu mai ai nevoie, 
iar acestea vor fi vândute în cadrul shuku-
lui, fondurile încasate urmând a fi folosite 
în scop caritabil. Vino pentru o grămadă de 
chilipiruri – haine, bijuterii, cărți, produse 
electronice, gogoși, ceai cald și atmosferă 
de bazar. Special: stand cu lumânări de 
Hanuca și hanukiot. Accesul gratuit.

Pentru cei mici: Hanuca Copiilor – 
cea mai mare petrecere de Hanuca pentru 
copii – duminică, 17 decembrie, ora 11:00. 
Aprindem împreună lumânările, învățăm 
povestea macabeilor, mâncăm sufganiot. 
Nu vor lipsi dreidel-urile, muzica, jocurile 

gonflabile și magia.
Aducătorii de Lumină (duminică, 17 

decembrie, 17:00). Alătură-te sutelor de 
voluntari din toată țara pentru a face o 
faptă bună și a vizita persoane în nevoie 
din comunitate. Contactează-ne pentru 
a te înscrie pe lista voluntarilor. Cadou 
special pentru fiecare voluntar!

#Ciorberia, ediția a 9-a, duminică, 
28 ianuarie 

Binecunoscutul festival al supelor și 

ciorbelor s-a bucurat de-a lungul anilor 
trecuți de participarea unor nume mari, 
precum Horia Vârlan, Joseph Hadad, 
Mircea Vintilă, Adrian Hădean, Mircea Di-
nescu, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea 
și mulți alții! Participă în concurs cu rețeta 
preparată de tine, sau vino să guști din 
ciorbele participante! Intrarea gratuită!

#Dăm startul taberelor din 2018!
Află programul taberelor din 2018 și 

programează-ți vacanța. Detalii pe www.
jcc.ro.

Printre primele tabere ale anului:
• Galil Winter Camp – tabăra la munte 

pentru adolescenți (Cristian), 10-14 ia-
nuarie 2018

• Tabăra de Tu B’Shvat la C.I.R. Cris-
tian pentru familii cu copii, 8-11 februarie 
2018.

ADRIAN GUERON

Pagină coordonată de 
GEORGE GÎLEA

JCC  
BuCureşti

rOMÂNiA

Părere avizată despre criza  
din Catalonia

Participanţii la programele JCC 
Timişoara au avut ocazia să audă din 
partea celei mai avizate voci locale 
o analiză, foarte atent elaborată, a 
situaţiei din Catalonia. Prieten constant 
al Comunităţii Evreieşti din Timişoara, 
Consulul Onorific al Spaniei, José Mi-
guel Viñals Ariño, a prezentat care sunt 
rădăcinile istorice ale actualei crize, dar şi 
resorturile psiho-sociologice şi economice 

implicate. Barcelonez prin naştere, care a 
trăit şi studiat în mai multe ţări europene 
şi în Statele Unite, domnia-sa are capa-
citatea unei viziuni de ansamblu a „crizei 
spaniole“. Fără să îşi ascundă punctul 
de vedere unionist, dar având înţelegere 
pentru acea parte a barcelonezilor care 

îmbrăţişează teza separatistă din motive 
sentimentale, domnia-sa a argumentat de 
ce independenţa ar fi cea mai rea dintre 
soluţii pentru Catalonia. De asemenea, 
a vorbit despre manipulare şi interese 
economice în rândul conducerii locale 
catalane. Subiectul a trezit numeroase 
întrebări din partea participanţilor, care 
cu greu l-au lăsat să plece pe acest drag 
prieten.

Un vis devenit realitate…
De mulţi ani de zile, o excursie colectivă 

în Israel era ceea ce îşi doreau, poate cel 
mai mult, unii membri ai Comunităţii Evrei-
lor din Timişoara. Numeroase persoane 
nu au avut niciodată şansa de a vizita 
Ţara Făgăduinței, de a vedea acele locuri 
despre care ştiu atât de multe şi alături 

de care inima lor vibrează întotdeauna. 
Odată cu introducerea zborurilor directe 
Tel Aviv-Timişoara, această speranţă s-a 
transformat într-o oportunitate reală. Pes-
te 40 de evrei timişoreni l-au avut timp de 
şapte zile ca ghid pe rabinul Zvika Kfir, în 
cadrul unei fascinante excursii în Israel. 
Pentru a rezuma un itinerar impresio nant, 
trebuie să menţionăm Ierusalim – Marea 
Moartă – Tel Aviv – Beer-Sheva – Haifa – 
Natania – Massada – Cezareea – Ein Hod 
– Sde Boker – Tzfat – Tveria şi lista nu e 
nici pe departe încheiată!  Deja imaginaţia 
îşi îngăduie să se îndrepte spre o nouă 
excursie, pentru un alt grup, experienţa 
de acum arătând exact cum se poate 
perfecţiona organizarea unei asemenea 
acţiuni majore. 

LUCIANA FRIEDMANN

JCC  
tiMişOArA

Keshet pentru toate vârstele

În organizarea JCC Iași, a Comunității 
Evreilor din Iași și cu sprijinul JDC, la Si-
nagoga Merarilor a avut loc cea de a XI-a 
ediție a evenimentului național KESHET- 
Ziua Culturii Iudaice. 

Având ca temă principală  „Eu și 
Comunitatea“,  seminarul a oferit celor 
70 de participanți subiecte interesante și 
invitați speciali.

În mesajul de deschidere, directorul 
JCC Iași, Albert Lozneanu, care a fost 
și moderatorul evenimentului,  a vorbit 
despre  importanţa seminarului Keshet 

în viaţa fiecărei comunități și a fiecărui 
evreu, subliniind faptul că evenimentul 
național, ajuns deja la cea de-a XI-a 
ediție, este un model real de atragere la 
viaţa comunitară a tuturor generațiilor. 

Președintele C.E. Iași, ing. Abraham 
Ghiltman, a susținut  prima conferință 
a seminarului, vorbind despre istoria 
Comunității din Iaşi, care este una dintre 
cele mai vechi din România, dovadă fiind 

pietrele funerare datând din secolul al 
XV-lea, descoperite în cimitirul Ciurchi, și 
Sinagoga Mare, construită în anul 1657.

Cea de-a doua conferință a fost 
susținută de Teo Răileanu, psiholog și 
consilier politic în Parlamentul European, 
care a vorbit despre experiența sa în Is-
rael, unde a locuit timp de șase ani. El a 
relatat că lucrul cel mai important învățat 
în Israel este că trebuie să îți iubești țara 
și comunitatea din care faci parte, valoa-
rea unei comunități fiind dată de fiecare 
membru al ei. Să nu ai sentimentul că 
totul ți se cuvine, ci să te întrebi mereu 
ce datorezi țării tale.

Prof. univ. dr. Odette Blumenfeld, de 
la Facultatea de Litere a Universității 
„Al.I. Cuza“ Iași, a vorbit despre evoluția 
comunității evreiești din România în de-
cursul istoriei. În prezentarea sa a sublini-
at faptul că evreii români au supraviețuit, 

în ciuda tuturor  vicisitudinilor, datorită 
unității religioase, etnice și lingvistice. 

Elena Motaș, consilier pe problemele 
romilor în cadrul Prefecturii din Iași, a 
susținut ultima prezentare, arătând că 
rolul comunităților este de a ajuta la con-
servarea identității etnice și culturale a 
minorităților, iar datoria acestora este să 
ajute la îmbogățirea culturii țării adoptive.

Nu doar cei mari au avut însă parte de 
o duminică specială, ci și copiii s-au bucu-
rat de un eveniment dedicat lor. În paralel, 
sub coordonarea Benjaminei Lozneanu, 
s-a desfășurat „Keshet-ul copiilor“, unde 
cei mici au învățat să pregătească Chalah 
și Begeleh tradiționale care, de altfel, au și 
fost savurate în cadrul mesei de la restau-
rantul ritual al Comunității, care a încheiat, 
într-o atmosferă plăcută, această ediție a 
Keshet-ului.  

SILVIAN SEGAL

Ambasadorul SUA, în vizită  
la Comunitatea Evreilor din Oradea

Comunitatea Evreilor din Oradea poa-
te fi luată drept exemplu pentru implicarea 
sa de-a lungul timpului în viața socială 
și culturală a orașului. Această perioadă 
a lunii a fost punctată de  momente 
remarcabile în comunitatea noastră. 
Pentru că fiecare eveniment are o va-
loare și o importanță deosebite, relatez 
desfășurarea lor în ordine cronologică. 

În perioada 2-5 noiembrie, doamnele 
și domnișoarele din Oradea au avut oca-
zia să participe la seminarul Eshet Chayil, 
desfășurat la București. Ecourile au fost 

extrem de pozitive. Această întâlnire a 
fost o experiență unică, organizatorii ofe-
rind participantelor un program complex. 
Întâlnirile cu personalități de seamă și 
ieșirile în locurile deosebite ale capitalei 
le-au scos pe doamne și domnișoare din 
rutina zilnică.

Pe 6 noiembrie, membrii C.E.O. și JCC, 
alături de rabinul Shraya Kav, s-au adunat 
în sala de evenimente pentru a-i  cânta „la 
mulți ani“ președintelui comunității noastre, 
ing. T. Felix Koppelmann. Îi transmitem și 
pe această cale numai gânduri bune, multă 
sănătate, viață lungă și liniștită alături de 
familie și de cei dragi! 

Pe 9 noiembrie am trăit bucuria să-l 
avem în vizită pe E.S. Hans Klemm, am-
basadorul SUA în România. Vizita a fost 
discretă, durând aproximativ două ore, 
timp în care președintele C.E.O. a fost o 
gazdă primitoare, dar și un partener de 
discuții excelent. Cei doi, împreună cu 

alți membri importanți din comunitate, au 
vorbit despre proiectele din trecut, dar 
și despre cele din viitor ale comunității, 
într-o atmosferă destinsă. Ambasadorul 
a rămas profund impresionat de moder-
nizarea celor două temple de rugăciune, 
Sinagoga Zion și Sinagoga Ortodoxă. 

În urma vizitei sale la Oradea, amba-
sadorul îndeamnă, printr-un clip video 
postat pe Facebook, ca toți cetățenii 
țării să viziteze măcar o dată acest „oraș 
încântător, care transmite dinamism și 
energie pozitivă“. 

Pe 12 noiembrie  a avut loc Keshet XI, 
la care au participat în jur de 80 de adulți și 
copii. În paralel, tinerii și copiii s-au distrat 
împreună punând în practică diferite jocuri 
de cunoaștere și comunicare, pe care 
le-au învățat în taberele și seminarele de 
madrihim. 

În final, cu toții am mâncat tradiționalul 
gulaș, gătit în ceaun, în aer liber .

Seminarul de madrihim, din 16-19 
noiembrie, a fost cel mai așteptat de 
tinerii din comunitatea noastră, aceștia 
întorcându-se, ca de fiecare dată, cu 
experiențe frumoase și amintiri de neuitat.

În perioada 23-26 noiembrie, 40 de 
membri ai comunității noastre au parti-
cipat la Bereshit, în Sibiu. Cu toții s-au 
declarat încântați de cum s-a desfășurat 
întreg programul artistic și de atmosfera 
impresionantă.

DOINA BUMBU

JCC  
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În cadrul festivității de deschidere, 
regizorul Andrei Munteanu, Cabiria Mor-
genstern și Cristina Mohan i-au întâm-
pinat pe cei prezenți cu un mesaj rostit 
în idiș, engleză și română. „În numele 
Teatrului Evreiesc de Stat din București, 
doresc să urez un călduros bun-venit 
tuturor oaspeților noștri. Este o mare 
plăcere să vedem astăzi în teatrul nostru 
oameni care și-au făcut un scop în viață 
din a sluji teatrul și cultura evreiască“.

Robert Schorr, directorul Depar-
tamentului Cultură, Artă, Media din 

cadrul F.C.E.R. a transmis mesajul 
președintelui Aurel Vainer. El a felicitat 
Teatrul Evreiesc de Stat pentru orga-
nizarea deja a celei de-a doua ediții a 
Festivalului de Teatru Idiș și a subliniat 
importanța unui astfel de demers cul-
tural inedit. „Acest festival reprezintă 
o manifestare de mare am ploare, care 
reunește nu numai iubitorii de teatru 
idiș, ci și iubitorii de cultură în general“, 
a conchis vorbitorul.

Deputatul Silviu Vexler s-a arătat în-
crezător că în prezent limba idiș cunoaște 
un reviriment, iar ipoteza este confirmată 
de faptul că există un festival de teatru 
în această limbă. „Este adevărat că față 
de România de altădată, în care existau 
aproape 850.000 de evrei, comunitatea 
mult redusă de astăzi a pierdut o parte din 
sentimentul pe care îl aduce limba idiș. 
Cine s-ar fi putut gândi acum doi ani că 
în România se va organiza un festival de 
teatru evreiesc, chiar unul în limba idiș?“ 
a arătat deputatul, mulțumind organizato-
rilor pentru eforturile depuse în vederea 
realizării acestui proiect. De asemenea, 
Silviu Vexler a menționat că în prezent 
promovează un proiect de lege care să 
introducă o zi de celebrare a culturii idiș 
în România. 

Directorul Teatrului Evreiesc de Stat, 
Maia Morgenstern, a adresat un mesaj 
organizatorilor, publicului și iubitorilor 
de cultură idiș deopotrivă. „Se spune 
că al doilea spectacol este acela mai cu 
emoții. Probabil că așa este. Ne aflăm la 
a doua ediție a Festivalului Internațional 
de Teatru Idiș TES-FEST. Pentru a ne 
demonstra nouă și lumii întregi că tea-
trul idiș este necesar. Și, în primul rând, 
pentru a petrece împreună un timp de 
foarte bună calitate“. Managerul instituției 
a subliniat „că limba, cultura și teatrul 
idiș există, sunt extrem de vii, iar aceas-
tă stare de fapt trebuie transmisă mai  
departe“.

Lansări de carte și workshop-uri 
tematice

Luni, 16 octombrie, foaierul TES a 
găzduit lansarea volumului „Marienbad“, 
de Șalom Alehem, apărut la Editura 
Hasefer și coordonat de lect. univ. dr. 
Camelia Crăciun. La eveniment au 

fost prezenți, pe lângă coordonatoare, 
directorul Editurii Hasefer, Alexandru 
Marinescu, prof. univ. dr. Liviu Rotman și 
cercetătoarea dr. Lya Benjamin.

Alexandru Marinescu a subliniat, în 
intervenția sa, importanța acestui demers 
editorial, care face parte dintr-un proiect 
amplu denumit „Biblioteca de Literatură 
Idiș“, realizat împreună cu lector univ. dr. 
Camelia Crăciun, coordonatorul Centrului 
de Cercetare și Conservare a Culturii 
Idiș din cadrul TES. El a precizat că în 
viitorul apropiat va fi lansat volumul „Stele 

rătăcitoare“ de Șalom Alehem, dedicat 
începuturilor teatrului de expresie idiș pe 
teritoriul românesc, subliniind faptul că o 
carte a acestui autor care să se refere 
strict la România este o raritate. 

Prof.univ.dr. Liviu Rotman, director al 
Centrului de Studii Israeliene din cadrul 
S.N.S.P.A., a felicitat inițiatorii acestui 
proiect de readucere în prim-plan a unei 

colecții de opere traduse din limba idiș. 
Despre volumul „Marienbad“ a opinat că 
„deși nu prezintă societatea cu care ne 
obișnuiește Șalom Alehem, el dovedește 
europenismul societății evreiești ieșite din 
ștetl, [...] iar scrisorile pe care și le trimit 
personajele nu sunt bârfă, ci o formă de 
expresie a opiniei publice“.

Lya Benjamin a precizat că în ediția în 
limba germană a cărții se arăta că roma-
nul creionează „o istorie foarte încurcată 
care se desfășoară între Varșovia și Ma-
rienbad“. Despre titlul cărții ea a afirmat 
că a fost diferit la fiecare apariție, însă 
edițiile în limba română l-au păstrat pe 
cel originar. 

Lect. univ. dr. Camelia Crăciun a pre-
zentat activitatea Centrului de Cercetare 
și Conservare a Culturii Idiș din cadrul 
TES și proiectele de cercetare viitoare. 
Alături de susținerea activității artistice a 
teatrului, prin intermediul traducerilor din 
dramaturgia de expresie idiș, centrul de 
cercetare are în vedere lansarea primei 
reviste științifice de studii idiș, conti-
nuarea seriei de spectacole-lectură și 
popularizarea literaturii idiș prin noi titluri 
propuse de Editura Hasefer. 

Despre limba și cultura idiș s-a vorbit 
în workshop-urile “The Uniqueness of 
Jewish Dance“, coordonate de Steve 
Weintraub. 

Poezia lui Iţik Manger a fost readu-
să în prim-planul iubitorilor de versuri 
în cadrul workshop-ului „Balada lui Ițik 
Manger“ susținut de Miriam Hoffman – o 
prezentare despre spiritul și moștenirea 
culturală lăsată de unul dintre cei mai 
importanți poeți de limbă idiș, născut la 
Cernăuți și care a trăit peste un deceniu 
și la București. 

În cea de-a de-a șasea zi a TES-FEST 
s-a desfășurat workshop-ul „Dramaturgi 
contemporani de limbă idiș“, care a avut 
menirea de a aborda problematica viito-
rului limbii și culturii idiș din România. În 
cadrul acestui eveniment, actorul Carol 
Feldman a făcut o donație importantă 
pentru teatru: albumul absolvenților 
Studioului de teatru idiș, constituit la 
Teatrul Evreiesc de Stat în 1957 cu 
scopul formării tinerilor actori în spiritul 
teatrului evreiesc, primit de la directorul 
Albert Kreingold. El a rememorat cu 
vizibilă emoție momente din perioada în 
care a funcționat acel studio, evocând 
numele unor foști colegi, deveniți actori 
emblematici ai teatrului idiș, precum Toby 
Bălan, Bebe Bercovici, Carol Marcovici, 
Suly Roizen și Ofelia Ștral. 

Festivalul Internațional de Teatru Idiș – a doua ediție în România
La sfârșitul lunii octombrie 2017, Teatrul Evreiesc de Stat din București a orga-

nizat cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Teatru Idiș – TES-FEST, 
cu ocazia aniversării a 141 de ani de la înființarea primului teatru profesionist de 
limbă idiș din lume în România, la Iași, la inițiativa dramaturgului și omului de cul-
tură Avram Goldfaden. În șapte zile, publicul spectator a putut lua parte la o suită 
de evenimente cultural-artistice, care au avut ca temă centrală limba și cultura idiș, 
concretizate prin piese de teatru, concerte de muzică klezmer, lansări de carte, 
workshop-uri și expoziții. Cu această ocazie, pe scena Teatrului Evreiesc de Stat au 
prezentat spectacole mai multe trupe profesioniste de teatru idiș din Israel, Rusia, 
SUA, Polonia și Franța, precum și formații klezmer.

 Matthew (Motl) Didner (SUA):

„România este locul de naștere a teatrului idiș și suntem 
foarte mândri să lucrăm astăzi cu actorii români!“ 

La izvoarele unei legende
R e c e n t  a m 

fost invitat la Iași, 
neștiind atunci că 
aveam să întâlnesc 
acolo ceva ce pă-
rea începutul unei 
legende: obeliscul 
amplasat pe locul 
Teatrului evreiesc 
„Pomul Verde“ – 

monument dedicat memoriei primului 
teatru profesionist din lume în limba idiș, 
întemeiat în anul 1876 de către actorul 
și dramaturgul Avram Goldfaden (1840-
1908); obeliscul este amplasat pe locul 
unde s-a aflat grădina de vară „La Pomul 
Verde”, actualmente în parcul din fața 
Teatrului Național din Iași.

Nu îmi închipuiam atunci că voi avea 
șansa să fiu invitat la Teatrul Evreiesc 
de Stat din București, la cea de-a doua 
ediție a Festivalului Internaţional de 
Teatru Idiş, unde am văzut cunoscuta 
piesă „Vrăjitoarea“, de Avram Goldfaden, 
sub bagheta regizorală a unui prestigios 
regizor american, Matthew (Motl) Didner.

Un regizor american la București 
Piesa a fost o coproducție româ-

no-americană, cu actori de la TES și 
de la The National Yiddish Theatre  
Folksbiene din New York, pentru care 
s-au făcut, în total, opt zile de repetiții.

Motl Didner s-a născut în 1973, în 
New Brunswick, New Jersey. A absolvit 

o școală publică și apoi școala evreiască 
de la Anshe Emeth din South River. Mai 
târziu a absolvit cu onoruri studiile de 
specialitate de la Universitatea New York, 
unde a jucat și a regizat la un studio tea-
tral până în 2003, când a devenit regizor 
artistic asociat la Teatrul Național Idiș 
„Folksbiene“, unde lucrează și în prezent.

Un rol deosebit în educația sa l-a avut 
bunica pe linie maternă care, în 1986, l-a 
dus să vadă pe Broadway producția „The 
Golden Land“. Pe când studia teatrul, a 
început să se acomodeze cu piese idiș 
în traducere engleză. După o ședere de 
șase ani în Richmond, Virginia, unde a 
fost coregizor artistic, Motl s-a întors la 
New York. 

În 2013 a regizat o producție-reper, 
„The Megile of Itzik Manger“, în core-
grafia semnată de Merete Meunter și 
scenografia realizată de Jenny Romaine, 
această producție fiind mult apreciată 
atât de presă cât și de muzicieni.

Motl trăiește în Brooklyn, împreună 
cu soția sa, Danielle, și cu cele două 
fiice, Natalie Nekhomele și Maya Mine 
– Shulamis.

La finalul piesei „Vrăjitoarea“, regi-
zorul american Matthew (Motl) Didner 
a avut amabilitatea să îmi răspundă la 
câteva întrebări.

– Felicitări pentru spectacolul din 
această seară! Când ați venit pentru 
prima dată în România?

– Am fost pentru prima dată în Româ-
nia în 2016. Am venit cu Teatrul Idiș din 
New York. Mai întâi Maia Morgenstern 
a jucat în „Lola Blau“ la noi; a fost un 

schimb de experiență între actori, iar noi 
ne-am gândit să venim la București cu o 
piesă de Goldfaden.

– Care va fi următorul proiect în Ro-
mânia?

– Sperăm că vom fi invitați din nou 
anul viitor; nu am decis încă, dar mai 
avem un an la dispoziție pentru asta.

– Ce le doriți cititorilor acestui inter-
viu?

– România este, desigur, locul de 
naștere a teatrului idiș și suntem foarte 
mândri să lucrăm astăzi cu actori români! 
Să readucem mândria națiunii, să ne 
conectăm cu istoria sa. Le dorim toate 
cele bune partenerilor și, pentru 2018, 
le urăm tuturor LA MULȚI ANI !

 IOAN IACOB

(Continuare în pag. 17)

CLAUDIA BOSOI
DAN DRUțĂ

Obeliscul amplasat pe locul  
Teatrului evreiesc Pomul Verde
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Percepția asupra Israelului…

„Ziua Limbii și Teatrului Idiș“ în România
R o m â n i a  p r i n 
spectacole și ma-

nifestări de excepție, (...) fiind singurul 
ansamblu de acest gen cu existență 
neîntreruptă“, a subliniat Silviu Vexler.

Ziua Limbii și Teatrului Idiș poate fi 
organizată de către autoritățile publice 
centrale și locale și instituțiile aflate în 
subordinea sau coordonarea acestora, 
de către societatea civilă și persoane 
fizice și juridice, prin organizarea și/
sau participarea la programe și mani-
festări culturale, educative, artistice, 
cu caracter social și științific, consa-
crate promovării limbii și teatrului idiș. 
Autoritățile administrației centrale și 
locale și instituțiile aflate în subordinea 
sau coordonarea acestora pot acorda 
sprijin logistic și pot aloca fonduri din 
bugetele proprii în vederea organizării și 
derulării în bune condiții a manifestărilor 
prevăzute de lege, în limita alocațiilor 
bugetare aprobate.

La solicitarea deputatului Silviu Vexler, 
spectacolul „O lecție de bune maniere” a 

fost interpretat la Palatul Parlamentului 
de Maia Morgenstern, directoare a TES, 
fiind de altfel pentru prima oară când un 
astfel de eveniment are loc în clădirea 
Legislativului român.

Piesa intitulată „O lecție de bune 
maniere“ (autor Jean-Claude Grumberg, 
regia Alexandru Berceanu) a evidențiat 
„absurdul din spatele unor prejudecăți 
formate de-a lungul timpului despre 
evrei” și a constituit un moment propice 
pentru promovarea valorilor toleranței 
și democrației, precum și pentru com-
baterea antisemitismului. Spectacolul 
s-a jucat pentru a marca împlinirea a 
141 de ani de teatru în limba idiș în  
România. 

O parte dintre actorii de la Teatrul 
Evreiesc de Stat, împreună cu Maia 
Morgenstern, au asistat în plenul Ca-
merei Deputaților la dezbaterile pro-
iectului de lege privind instituirea Zilei 
Limbii și Teatrului Idiș, mai precizează  
Agerpres. 

Trump. Pe de altă 
parte, privește cu 

scepticism înțelegerea dintre Hamas și 
președintele Abbas care, deocamdată, nu 
a avut nici un fel de rezultat, mai ales că 
Hamas nu vrea să se dezarmeze și nici 
să recunoască Statul Israel. 

Rolul Europei în Orientul Mijlociu  
– un mare semn de întrebare

Nu se știe, deocamdată, cum va 
evolua situația în regiune. Sunt semne 
de întrebare legate de rolul și capacita-
tea viitoare a Europei de a se implica în 
soluționarea situației din Orientul Mijlociu. 
După ce se va încheia războiul, va urma 
o perioadă de reconstrucție și nu se 
știe în ce măsură Europa va participa la 
acest proces, ținând cont de faptul că se 
confruntă cu numeroase probleme pro-
prii – Brexitul, terorismul, revenirea unor 
teroriști în țările lor de baștină, problema 
refugiaților. Oricum, cel mai important rol 
în regiune în viitor îl va avea Rusia.

Relațiile Israelului cu Uniunea Eu-
ropeană par să intre într-o etapă nouă. 
Premierul Netanyahu a fost invitat pe 11 
decembrie 2017 la reuniunea miniștrilor 
de externe ai ţărilor UE, fiind cea mai 
importantă participare de acest gen de la 
încheierea Acordului de asociere a Isra-
elului cu UE. O serie de state europene 
încep să-și schimbe percepția asupra 
Israelului și conștientizează faptul că fon-
durile oferite unor organizații palestiniene 
au fost cheltuite pentru alte scopuri decât 
cele cărora le-au fost destinate, astfel că 
acum au devenit mai atente în relațiile cu 
palestinienii.

În context european, Israelul încearcă 
să-și diversifice relațiile cu țările europene 

membre ale UE, printr-o serie de acorduri 
punctuale, bilaterale sau subregionale și 
aici pot fi amintite cele cu Ciprul, Grecia, 
țările baltice și, în ultima perioadă, cu 
țările Grupului de la Vişegrad. În fond, 
chiar dacă geografic Israelul nu se află în 
Europa, valorile,  obiectivele, interesele lui 
sunt comune cu cele ale Europei.

România – intermediar  
între Israel și Uniunea Europeană
Din punctul de vedere al Israelului, 

România este o voce pozitivă, atât pe plan 
internațional, european, cât și al relațiilor 
bilaterale, care s-au dezvoltat vertiginos 
în ultimii ani. În Israel, România se vede 
într-o lumină pozitivă, există multă simpa-
tie față de această țară, concretizată și în  
numărul crescând de turiști care vin aici. 
Un semn pozitiv este și schimbul de vizite 
între liderii politici din ambele țări. O vizită 
a demnitarilor israelieni în România ar fi 
necesară și oportună, a apreciat vorbitoa-
rea, dar anul 2018 e unul special și pentru 
România, care va sărbători un secol de la 
crearea României Mari, și pentru Israel, 
care va aniversa 70 de ani de la procla-
marea independenței, ceea ce îi va obliga 
pe liderii celor două țări să se preocupe 
de aceste evenimente interne, anul 2019 
fiind un termen mai probabil pentru o vizită 
israeliană la nivel înalt în România. 

Interlocutorii au abordat și problema 
imaginii celor două țări, reflectată în 
mass-media și au atras atenția asupra 
pericolelor care pot veni din partea mij-
loacelor de socializare, folosite din ce 
în ce mai mult. În aceste pagini, care nu 
sunt supuse nici unui control, pot apărea 
calomnii și denigrări, precum și știri false, 
cu greu depistate de cititorul de rând. (Urmare din pag. 2)

(Urmare din pag. 2)

Herman Berkovits – Doctor Honoris Causa …
Abnegația, spi-

ritul de sacrificiu și 
iubirea de oameni îl caracterizează pe dr. 
Herman Berkovits“, a spus Iosif Urs, care 
a continuat vorbind despre importanța 
legăturilor pe care Herman Berkovits le 
are cu România. 

„Experiența medicală din satele 
românești i-a adus înțelegerea umană și 
nu a uitat niciodată contactul cu România. 
O recunoaștere a valorii sale ca medic a 
venit din cea mai înaltă sferă a mediului 
politic. Odată cu al doilea mandat al lui 
Benjamin Netanyahu, dr. Berkovits a de-
venit medicul personal al prim-ministrului 
Israelului. Cetățean de bază al Statului 
Israel, Herman Berkovits a fost și a rămas 
un evreu român. A rămas mereu aproape 
de țară, fiind conectat la spiritul românesc. 
Dr. Berkovits se implică în mod activ, cu 
toată priceperea sa, în susținerea Româ-
niei în toată lumea. Pentru toate acestea, 
Universitatea «Titu Maiorescu» este ono-
rată să-i acorde domnului Herman Berko-
vits titlul de Doctor Honoris Causa“, a mai 
spus Iosif Urs, președintele Universității.

În discursul său de acceptare a titlu-
lui, dr. Herman Berkovits a vorbit despre 
importanța păcii în lume și despre nevoia 

de susținere a luptei împotriva teroris-
mului, extremismelor și xenofobiei, în 
general.

„Distinși oaspeți, vă mulţumesc foarte 
mult pentru participare. Stimați membri 
ai Corpului academic, dragi studenți și 
prieteni. Vă mulţumesc pentru gândul 
transformat în faptă, de a-mi acorda acest 
titlu. De peste 40 de ani respect jurământul 
lui Hippocrate și dăruirea pentru România. 
Cu atât mai mult, acest titlu este important 
pentru mine, cu cât Titu Maiorescu a fost 
unul dintre apărătorii evreilor în vremuri 
grele. Din poziția de parlamentar, Titu Ma-
iorescu a fost un apărător al libertăților și 
drepturilor pentru evrei în România, așa că 
noi, evreii, îi purtăm un respect deosebit.

Astăzi terorismul a devenit o realitate 
întunecată a lumii, iar pacea întârzie să 
vină. Securitatea internațională și a indi-
vidului trebuie să devină astăzi prioritatea 
liderilor lucizi ai lumii. Lumea riscă să devi-
nă un spațiu al intoleranței. Deși civilizația 
a evoluat, intoleranța persistă și astăzi. 
Diferențele dintre noi ar trebui însă să ne 
apropie, pentru a participa împreună la pa-
trimoniul mondial al umanității. Ce trebuie 
să facem noi, cei atașați valorilor uma-
nismului? Este o întrebare care ar trebui 

(Urmare din pag. 4)
Steven Auschnitt, 
un om al faptelor  
şi nu al vorbelor, 

medaliat de F.C.E.R.
mesaj video, în 
care a apreciat în 

cel mai înalt grad implicarea în domeniul 
economic a lui Steven Auschnitt, spiritul 
lui antreprenorial, mintea ageră la fel ca 
şi pasul, faptul că a reuşit să contribuie la 
dezvoltarea economică a regiunii, după 
întoarcerea sa în România, după 1989. 
Milionar de o modestie impresionantă, 
care a reuşit să pună pe picioare afaceri 
de mare succes, cu un curaj ieşit din 
comun, domnia-sa a izbutit să aducă o 
parte a talentului său şi în România. Con-
tinuă astfel activitatea tatălui său, care la  
momentul plecării din România pierduse 
totul, fiii săi dezvoltând în Statele Unite 
afaceri complet diferite de ale tatălui lor.

Mai presus de orice, aşa cum au 
precizat atât preşedintele F.C.E.R., cât şi 
vicepreşedintele Ovidiu Bănescu, marele 
merit pentru România, din punct de vede-
re evreiesc, este iniţierea şi susţinerea, 
în partenariat cu Institutul „Elie Wiesel“, 
a Şcolii de vară referitoare la „Memoria 
Holocaustului“, de care au beneficiat, din 
anul 2011, sute de profesori şi elevi. Cer-
cetători de top din domeniu, educatori, 
scriitori, istorici, sociologi – cei mai buni 
din domeniu – au conferenţiat la aceste 
Şcoli de vară, care vor continua şi în anii 
următori. 

„Am fost prieten cu Olga Lengyel, cea 
care şi-a dedicat efortul şi averea pentru 
a face cunoscut ce înseamnă Holocaus-
tul. Înainte de a muri, m-a chemat, mi-a 
zâmbit şi m-a înscris în testamentul său. 
Astfel am primit misiunea de a continua 
această muncă de educaţie despre Holo-
caust în SUA şi apoi am decis să venim în 
România…“, a declarat Steven Auschnitt. 
În parteneriat cu Gabriel Olariu, el s-a 
implicat şi în realizarea acestor cursuri 
de cunoaştere a tragediei Holocaustului, 
ca un omagiu în amintirea bunei prietene 
Olga Lengyel. Singura supravieţuitoare a 
familiei ei, deportată din Cluj la Auschwitz, 
aceasta l-a lăsat drept legatar testamen-
tar pe Steven Auschnitt şi încrederea ei 
a fost pe deplin răsplătită prin activitatea 
educativă şi de cercetare ce a continuat şi 
după plecarea ei fizică din această lume, 
în anul 2001.

(Urmare din pag. 4)

Împreună, pentru unitate națională
Președintele C.E. Iași, Abraham Ghiltman, a răspuns invitației primarului munici-

piului, Mihai Chirică, și a luat parte la ceremonia organizată de 1 Decembrie în Piața 
Palatului Culturii.

„Am fost deosebit de încântat că dvs., în calitate de președinte al Comunității 
Evreiești din Iași ați fost alături de noi la ceremoniile organizate cu acest prilej”, a 
spus Mihai Chirică într-un mesaj, în care și-a exprimat speranța că „pe viitor vom fi 
alături la manifestări dedicate unității naționale”.

Iaşi

Depuneri de coroane la Monumentul 
Eroilor de la Tâncăbești 

La Monumentul din Cimitirul Eroilor 
militari căzuți în lupte în 
Primul Război Mondial, 
de la Tâncăbești, a avut 
loc ceremonia anua-
lă de comemorare a 
ostașilor eroi din armata 
Marii Britanii. 

Au fost înhumați în 
acest cimitir 91 de mi-
litari, proveniți atât din 
Anglia, cât și din Africa 
de Sud, Australia, Ca-
nada, Noua Zeelandă. 
La ceremonie au parti-
cipat E.S. Paul Brummell, ambasadorul 
Marii Britanii în România, membri ai 
Ambasadei, oaspeți din Marea Brita-

nie, militari și oficiali români, E.S. Hans 
Klemm, ambasadorul 
SUA, reprezentanți ai 
Corpului diplomatic 
acreditați în România, 
atașați militari ai unor 
ambasade. Slujba reli-
gioasă a fost oficiată de 
Revd. Flt. Lt. Jonathan 
Stewart (RAF). A fost 
păstrat un moment de 
reculegere, după care 
au urmat depuneri de 
coroane. 

Președintele C.E.B., 
ing. Paul Schwartz, și directorul CAPI, ing. 
Rudy Marcovici, au depus o coroană de 
flori din partea F.C.E.R. și C.E.B. (I.D.)

să ne preocupe pe toți“, a spus Herman 
Berkovits, vorbind în continuare despre 
legăturile neîntrerupte cu România.

„M-am născut în România, la Târgu 
Lăpuș, într-o familie care a cunoscut 
tragedia Holocaustului. Mama mea a 
fost singura supraviețuitoare. Am crescut 
însă într-un mediu pașnic, cu oameni 
aparținând mai multor etnii și culturi. M-am 
format în sistemul de învățământ româ-
nesc, iar profesorii români au pus bazele 
personalității mele, au contribuit decisiv 
la desăvârșirea mea ca om. Chiar dacă 
de mai bine de patru decenii trăiesc în 
Israel, nu am uitat niciodată țara. Îmi dedic 
toate resursele pentru întărirea relațiilor de 
colaborare dintre Israel și România. Am 
vrut să particip la împlinirea aspirațiilor 
poporului român şi de aceea am promovat 
întotdeauna valorile culturii românești în 
Israel. Principiul care m-a călăuzit întot-
deauna a fost umanismul. Educația a fost 
și rămâne fundamentul omenirii. Școala și 
universitatea au un rol esențial. Schimba-
rea lumii poate începe de aici, din această 
Aula Magna, de la mine și de la tine. Sunt 
onorat că îmi acordați astăzi acest titlu“, a 
mai spus dr. Herman Berkovits.

Între personalitățile din Israel care au 
transmis mesaje de felicitare pentru acor-
darea titlului de Doctor Honoris Causa au 
fost, între alții, premierul Benjamin Netan-
yahu, Yuli-Yoel Edelstein, președintele 
Knessetului, și ministrul Apărării, Avigdor 
Liberman.

Aflat la prezidiul de acordare a titlului, 
dr. Aurel Vainer, președintele F.C.E.R., 
la rândul său Doctor Honoris Causa al 
Universității „Titu Maiorescu“, l-a felicitat 
pe laureat.

„Onorată audiență, vă salut cu bună 
ziua și, ca de obicei, cu Şalom! Trebuie 
să milităm și să înfăptuim pacea ca stare 
de spirit, iar universitatea în care ne aflăm 
face acest lucru. Mă bucur că acestei 
comunități academice i s-a mai adăugat 
un evreu român, dr. Herman Berkovits. 
Vă felicit că ați devenit Doctor Honoris 
Causa și pentru minunatul mesaj pe care 
l-ați transmis astăzi aici. Spiritul acesta 
foarte deschis îmi este și mie familiar și îl 
practic așa că, din acest punct de vedere, 
ne asemănăm. Dr. Berkovits este astăzi 
un medic și un umanist excepțional, poate 
și pentru că a depus două jurăminte: al 
lui Hippocrate și al lui Maimonide. Felicit 
Universitatea «Titu Maiorescu» pentru 
această decizie, pentru promovarea spi-
ritului de pace și pe dr. Berkovits pentru 
titlu“, a mai spus dr. Aurel Vainer.

Paul Schwartz (stg.) şi Hans Klemm
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de Șabat au animat publicul. Rabinul 
Șraia Kav a fost solist al imnului național 
al Israelului, Hatikva. 

Muzica și dansul sau „ce înseamnă 
suflet evreiesc“

Actrițele Arabela Neazi și Geni Bren-
da, soliste ale Formației Bucharest Klez-
mer Band, Rodica Doija, instrumentistă 
în aceeaşi formaţie, acum solistă vocală, 
Formația Hakeșet Klezmer Band din 
Oradea, solistă Eszter Csatari-Malec, 
soliștii Florian și Iuliana Chelu, corul și 
formația de dansuri ale C.E. Oradea, 
rabinul Șalom Levi, din Israel au creat o 
atmosferă muzicală specific evreiască 
în fiecare din serile petrecute împreună. 
„Am simțit ce înseamnă suflet evreiesc“, 
a spus Israel Sabag. 

Holocaustul în mentalul colectiv 
israelian 

La sfârșitul veacului al XIX-lea – înce-
putul veacului al XX-lea, sionismul a fost 
o mișcare a evreilor est-europeni. În fața 
dificultăților – lipsa infrastructurii, a hranei 
–, mulți veneau în/și plecau din Palestina. 

Tot în aceeași perioadă – a arătat dr. Eyal 
Lewin – exista o mare varietate de opțiuni 
sioniste, de la ultraseculare la ultrareligi-
oase. Ceea ce prima pentru majoritatea 
seculară, condusă de Ițhak Grὔnbaum, 
era teritorialismul: a trăi în Israel, a fi 
precum Macabeii, a realiza infrastructura 
necesară pentru ca „masa critică“ – evreii 
europeni – să vină în Israel. După 1945, 
„masa critică“ nu mai exista; fusese ucisă 
în Holocaust. Primul lider al Statului Israel 
a fost David Ben Gurion, de orientare so-
cialistă. Mișcarea Șas, partid ultrareligios, 
era formată din reprezentanți ai evreilor 
religioși din Africa de Nord, cărora li s-au 
alăturat puținii ultrareligioși așkenazi 
rămași în viață. Din ieșivele înființate cu 
ajutorul unor donatori s-au selectat viito-
rii lideri. În mentalul israelian, traumele 
Holocaustului există și azi. Amenințarea 
nazistă a fost înlocuită cu amenințarea 
extremiștilor islamişti. Statul Israel este 
o garanție pentru evreii de pretutindeni 
că nu va mai fi Holocaust.

Societatea israeliană  
între republicanism și liberalism
Despre modul de gândire republi-

can și liberal în Israel a vorbit dr. Eyal 
Lewin. Primul pune societatea în cen-
trul existenței, se-
cundul – individul. 
Republicanii sunt 
de stânga, libera-
lii – de dreapta. 
Momentul în care 
ponderea în socie-
tatea israeliană au 
început s-o aibă li-
beralii a fost războ-
iul de Iom Kipur, în 
1973. Societatea 
liberală promovea-
ză egalitatea de 
gen. Totuși, socie-
tatea israeliană se 
caracterizează prin 

amestecul celor două moduri de gândire: 
unele comunități sunt mai republicane, 
altele – mai liberale.

Deveniri ale cinematografiei israeliene
Tema a făcut obiectul prelegerii 

susținute de dr. Eyal Boers. Înainte de 
1948 predomina filmul de propagandă, 
exemplificat prin pelicula „Aceasta este 
Țara“. Viața din kibuț prevala asupra ce-
lei de la oraș. Momentul 1948, războiul 

pentru independența 
Israelului, e prins în 
„Dealul 24 nu răspun-
de“. Este accentuat 
contrastul dintre evreul 
nou, israelian, sabru, și 
evreul vechi, european. 
Sabrul își cunoaște 
originile. Pentru evreul 
european, originile sunt 
neclare. În 1977, filmul 
„Operațiunea Entebbe“ 
este ultimul în care 
duritarea sabrului este 
evidențiată. De atunci, 
accentul se mută asu-
pra sensibilității sa-
brului. Filmul israelian 

câștigă în profesionalism, dobândește 
numeroase premii internaționale. 

„Muzica e în literele Torei“
Profesorul și compozitorul Max Stern 

a reliefat numitorul comun, muzical din 
Biblie, Talmud, Midraș: toate regnurile 
îl slăvesc pe Creator prin muzică. În 
compozițiile sale, conferențiarul a încer-
cat să îmbine tradiția și modernitatea în 
reflectarea acestei stări de spirit. Dacă 
fiecare instrument cântă partea care-i 
revine, rezultă armonie. Dacă fiecare 
improvizează, rezultă zgomot. La muzică 
te poți raporta ca divertisment sau ca dar 
ceresc. Raportarea din urmă e specifică 
regelui David, leviților. „Tora este muzică, 
muzica e în literele Torei“. Chiar rugăciu-
nea fundamentală a iudaismului, „Șma, 
Israel!“, conduce spre muzică.

Carte de vizită a F.C.E.R.
Autoprezentarea a fost făcută la se-

siunea generală de Limmud. Un succint 
istoric al Federației, de la înființare (1936) 
până azi, a fost realizat de președintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Alegerile con-
ducerii F.C.E.R. la Congresul al III-lea, 
în 2016, au arătat procesul de continu-

itate și înnoire. Președintele reprezintă 
Federația și Cultul Mozaic. Prim-rabin 
al F.C.E.R. este rabinul Rafael Shaf-
fer. În Parlament, interesele populației 
evreiești sunt susținute de deputatul 
Silviu Vexler. Performanțele DASM sunt 
recunoscute în lumea evreiască. Deși 
suntem o comunitate mică numeric, cu 
o populație majoritar vârstnică, tinerii, 
atâția câți avem, sunt apropiați de viața 
comunitară. Vicepreședintele Federației, 
ec. Ovidiu Bănescu, a făcut o trecere 
în revistă a responsabilităților din mo-
mentul intrării în activitatea F.C.E.R. 
până acum. După aprecierile adresate 
directorului Joint pentru România, Israel 
Sabag, președintele C.E. Oradea, ing. 
Felix Koppelmann, a sintetizat câteva 
dintre evenimentele recente din comu-
nitatea sa. Directorul DASM, dr. Mona 
Bejan, a trasat direcțiile de activitate a 
departamentului său. În contextul bo-
gatei vieți culturale evreiești, directorul 
DCAM, Robert Schorr, s-a referit la un 
eveniment istoric: expoziția „Temple și si-
nagogi din România“ găzduită de Palatul  
Patriarhiei.

„Țara veche-nouă“
E.S. Tamar Samash, ambasadoarea 

Israelului în România, a prezentat, în 
cadrul Limmud-ului, legăturile dintre Bi-
blie și Statul Israel modern. Primul lider 
al statului renăscut, Ben Gurion, noul 
Ioșua, a vrut să șteargă Galutul, să aline 
traumele Holocaustului, să creeze un nou 
tip de evreu. Dezvoltarea excepțională a 
Israelului a fost cauzată de provocări. Pu-
ternica legătură între armată și societatea 
civilă, sub raportul cercetării, a condus la 
ceea ce este numit, azi, start-up nation. O 
constantă a vieții politice israeliene este 
democrația. Au fost puse întrebări des-
pre: BDS, inamicii din interior, cetățenie 

israeliană, la care au fost oferite răspun-
suri substanțiale. 

„A simți evreiește nu se încadrează 
într-o definiție“

Identitatea iudaică, temă pusă în 
discuție, într-o altă întâlnire din Limmud, 
de prim-rabinul Rafael Shaffer, are două 
mari criterii de înțelegere. Cel colectiv, 
strâns legat de respectarea preceptelor 
de învățătură iudaică, și cel individual, 
care poate duce la o identitate conflic-
tuală, la distorsionări. „A fi evreu nu e 
un concept bazat pe definiții clare. A 
simți evreiește nu se încadrează într-o 
definiție“. 

*
Pikuah Nefeș – despre importanța 

vieții în iudaism – a fost subiectul des-
pre care a vorbit dr. Radu Berca. Istoria 
evreilor din Sibiu a fost rezumată de 
președintele C.E. Sibiu, Otto Deutsch. 
Respectarea tradiției și conectarea la 
prezent în viața comunitară modernă a 
fost subiectul abordat de președintele 
C.E. Lugoj, Ivan Bloch. Identitatea evre-
iască postholocaust și descoperirea 
rădăcinilor evreiești a fost tema expo-
zeului președintelui C.E. Sighet, David 
Lieberman. Peninah Zilberman a vorbit 
despre „Femeile evreice după revoluție“.

Ceremonia de Havdala, despărțirea 
de Șabat într-un spațiu public a devenit 
tradiție pentru Bereșit. „Când există oa-
meni care aduc întuneric asupra orașelor 
lumii, noi aducem lumină“, a simbolizat 
gestul Israel Sabag. 

La revedere, Bereșit!
La sesiunea de încheiere, fiecare din-

tre profesorii israelieni a definit identitatea 
iudaică. Dr. Aurel Vainer a vorbit despre 
deschiderea spre universal a iudaismu-
lui prin Cele Zece Porunci. Identitatea 
evreiască este credința în Dumnezeu 
Unicul, dragostea pentru Ereț Israel și 
poporul evreu. O propunere: Viitoarea 
ediție Bereșit să se cheme „Be´Yahad“ 
– „Împreună“. Israel Sabag a mulțumit 
madrih-ilor, rabinului Șalom Levi, perso-
nalului DASM, condus de Ilona Mudava, 
echipei de meșteri culinari de la Comple-
xul „Băluș“, din cadrul Căminului „Rosen“, 
cameramanului. A adus, de asemenea, 
mulțumiri prim-rabinului Rafael Shaffer, 
rabinului Șraia Kav, președintelui C.E. 
Sibiu, Otto Deutsch, gazda ediției, ma-
nagerilor de la Hotelul Ramada, direc-
torului JCC București, Adrian Gueron, 
și colectivului său. Participanții la ediția 
Bereșit 15 au primit diplome din partea 
Universității Ariel.

(Urmare din pag. 3)

B E R E Ș I T  X V   23 – 26 noiembrie 2017, Sibiu

K e s h e t  î n  C o m u n i t ă ț i
Comunitatea 

Evreilor din Za-
lău s-a alăturat celorlalte 
comunități din țară în orga-

nizarea ediției a XI-a a „Curcubeului” 
(Keshet), o manifestare care a devenit 
de-acum tradițională în ca-
drul Federației și care are 
succes, dovadă numărul 
mare de participanți. Ast-
fel, la 12 decembrie, și la 
Zalău s-a organizat Kes-
het  cu tema „Eu şi Comu-
nitatea”. Evenimentul s-a 
desfășurat la Centrul de 
Cultură şi Artă din Sălaj, 
unde au fost prezenţi un 
număr mare de participanți, aproximativ 
115 persoane, o ilustrare a ceea ce s-a 
scris anterior legat de popularitatea 
acțiunii. Prezența remarcabilă demon-
strează și faptul că nu numai evreii 
sunt interesați de tematicile abordate 
la Keshet. 

 Moderatorii evenimentului au fost 
directorul Colegiului Tehnic „Al.Papiu 
Ilarian” din Zalău, profesor Ioan Lung, 
și subsemnatul.  

Prelegerile au fost susținute de 
profesoarele Adela Lobonț şi Monica 
Rusan. Printre temele  prelegerilor  au 
figurat aspecte ale vieții religioase din co-
munitate, importanța studiului în familiile 
evreiești și în comunitate, semnificația 

lăcașului de cult, respectiv Sinagoga, 
și folosirea băilor rituale (mikva). Deși 
la Zalău nu mai există deocamdată o 
sinagogă, s-a considerat important de 
dezbătut rolul sinagogii  pe multiple pla-
nuri în viața evreiască. Participanții au 
fost foarte mulțumiți de acest program 
și au solicitat organizarea unor dezbateri 
similare și cu alte prilejuri.

DAN hAS
președinte C.E. Zalău

(Urmare din pag. 11)

Zalău
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T o t u ș i ,  o a m e n i l o r  l e  p l a c e  s ă  c i t e a s c ăTârgul Gaudeamus 2017
descrierea cu luci-
ditate a vieții petre-

cute în ghetoul Oradei și dificultățile greu 
de imaginat prin care a trecut. Autoarea 
dovedește o premoniție dublată de luci-
ditate, ea conștientizând deznodământul 
tragic pe care avea să-l cunoască. „Spre 
deosebire de cei mai mulți evrei din ghe-
tou, care sperau să scape, Eva Heyman 
era conștientă că ea și întreaga sa familie 
vor ajunge în Polonia, unde vor fi uciși“, 
a arătat traducătoarea cărții. 

Liviu Beris, președintele Asociației 
Evreilor din România Victime ale Holo-
caustului, a apreciat calitatea de docu-
ment a acestei cărți, afirmând că, citind 
paginile acesteia, a retrăit clipele în care 
s-a aflat el însuși într-o situație asemănă-
toare, dar, spre deosebire de tânăra fată 
din Oradea, nu a avut inițiativa de a edita 
un volum memorialistic. „Copiii de atunci 
s-au maturizat în fracțiuni de secundă. Și 
eu am ajuns la aceeași concluzie atunci. 
În Transnistria, am avut o discuție cu 
Dumnezeu, doar eu și El. Credeți acest 
copil care a scris acest jurnal!“, a afirmat 
vorbitorul, care a mărturisit auditoriului 
experiența tragică a deportării și impactul 
extrem de puternic asupra tuturor celor 
care au traversat acele clipe. Liviu Beris a 
arătat că, citind această carte, retrăiește 
sentimente și ipostaze întâlnite acum 
mai bine de 70 de ani, marcate de de-
generare, corupție și o profundă lipsă de 
compasiune pentru ființa umană. 

Wilhelm Filderman - o epocă dedicată 
salvării evreilor

Prezentând în câteva cuvinte cel de-al 
doilea volum al Jurnalului lui Wilhelm Fil-

derman, Alexandru Marinescu a mulțumit 
Institutului Național pentru Studierea 
Holocaustului din România „Elie Wiesel“ 
și directorului general Alexandru Florian 
pentru eforturile de a obține copyright-ul 
și manuscrisul în limba engleză, după 
care s-a făcut traducerea.

Traducătorul Nicolae Drăgușin, cer-
cetător la INSHR, a scos în evidență 
clarviziunea lui Filderman, mult mai acută 
decât a unor oameni politici contemporani 
lui privind evoluția situației din Europa și 
România. Osatura volumului, a subliniat 
el, este reprezentată din memoriile pe 
care le-a înaintat Filderman lui Ion An-
tonescu pentru a atrage atenția asupra 
ilegalităților comise împotriva evreilor. 
Chiar dacă a fost demis din funcția de 
președinte al Federației, el a activat în 
permanență pentru salvarea evreilor. În 
Memoriile lui, Filderman documentează 
intenția directă a genocidului evreilor, 
sunt pagini întregi scrise și sute de soli-
citări pentru a ușura soarta lor.

Istoricul Adri-
an Cioflâncă, di-
rectorul CSIER, 
a dorit să scoată 
în evidență o sin-
gură idee, fap-
tul că Memoriile 
cuprind date și 
informații care 
nu se regăsesc 
în nici un fel de 
alte documente 
ale vremii. Fil-
derman a avut 

o capacitate extraordinară de sinteză, 
de aceea a putut cuprinde foarte multe 
informații. În Memoriile lui, a arătat vor-

bitorul, pot fi găsite elemente care au 
lipsit din rapoartele Serviciilor române 
de informații din perioada res pectivă, de 
pildă în ceea ce privește Pogromul din 
București. De altfel, statul român a avut 
foarte puține informații despre Filderman, 
în sine, și chiar şi acestea – bazate pe 
zvonuri și bârfe. Acest volum de memo-
rii, un adevărat roman de culise, redă 
personalitatea omului Filderman – o 
personalitate extrem de cultivată, care 
dispunea de o largă rețea de cunoștințe 
și cu un fler politic extraordinar. A. Cio-
flâncă i-a felicitat pe toți cei care s-au im-
plicat în valorificarea Memoriilor liderului 
evreilor.

Pentru Eduard Kupferberg, în calitate 
de secretar general al F.C.E.R., Memo-
riile reprezintă o carte a unui mare lider. 
Ca și în cazul Memoriilor lui Churchill, 
poți urmări calea care a dus la luarea 

(Urmare din pag. 4)

D e z b a t e r e  d e s p r e  B u c u r e ș t i u l  s e f a r d  
l a  B a n c a  N a ț i o n a l ă  a  R o m â n i e i

La 15 noiembrie 2017, sediul central al Băncii Naționale a Ro-
mâniei a găzduit o dezbatere asupra cărții „Personaje și povești 
din Bucureștiul sefard”, a autoarelor dr. Anca Tudorancea și 
conf. univ. dr. Felicia Waldman. La eveniment au luat cuvântul 
acad. Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, dr. Aurel Vainer, 
președintele F.C.E.R., arh. Cristian Brăcăcescu și autoarele. 
Dezbaterea a fost moderată de Cristian Păunescu, consilierul 
guvernatorului BNR.

Acad. Mugur Isărescu a schițat istoricul celor două palate 
ale BNR – Palatul Vechi, construit între 1884 și 1890 în stil 
neogotic francez, pe terenul Hanului Șerban Vodă din capitală, 

și Palatul Nou, necesar extinderii 
spațiilor de lucru ale băncii, a cărui 
construcție a fost încheiată după 
al Doilea Război Mondial. Dacă 
Banca Națională a fost înființată 
în 1880, fiind, cronologic, a XVI-a 
bancă centrală din lume, înaintea 
celor din Italia, Japonia ori SUA, 
Banca „Halfon et fils” fusese fon-
dată de evreul sefard Solomon 
Halfon încă din 1832. Pornind 
de la cartea celor două autoare, 
vorbitorul a realizat conexiuni cu 
documentele cercetate în arhiva 
BNR, evocând calitatea de cenzor 

a lui Emanuel Manoach Hillel la Banca Națională. Acad. Isăres-
cu a citat câteva proverbe sefarde colectate în volumul supus 
dezbaterii, printre care cele care privilegiază atitudinea etică 
(„Onoarea înainte de câștig!”) ori prudența bancară („Nu făgădui 
mai mult de jumătate din ceea ce poți înfăptui cu ușurință!”). El a 
arătat că împărtășește crezul autoarelor, conform căruia „tot ce 
se poate recupera din istorie merită efortul și dăruirea noastră”.

Președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a mulțumit acad. Isă-
rescu și conducerii BNR pentru desfășurarea acestui eveniment 
de consfințire a contribuției social-economice a evreilor sefarzi, 
ei participând și la unificarea instituției BNR. „Am recunoscut, 
de copil, valoarea sefarzilor” – a afirmat vorbitorul, subliniind 
nivelul înalt de instruire și bunăstarea materială care predomi-
nau în rândurile acestora. Marile nume ale bancherilor sefarzi 
– Manoach Hillel și fiii Emanuel și Isaac, Solomon Halfon și fiii 
Avram, Nissim și Iosef, Menachem Elias și fiul Jacques, Mauriciu 
Blank și fiul Aristide – au fost amintite cu respect și admirație, 
în același spirit fiind oferit exemplul lui Jacques Elias, care și-a 
donat întreaga avere Academiei Române. O mențiune specială 
a fost adusă muzicii sinagogale sefarde, pe care vorbitorul a 
caracterizat-o drept o creație de esență superioară.

Cristian Păunescu a reliefat dimensiunea unui eveniment 
cultural de excepție pe care o capătă dezbaterea cărții dedica-
te Bucureștiului sefard, prin prezența în sală a ambasadorului 

Regatului Spaniei la București, a reprezentanților ambasadelor 
Israelului și Canadei în România, a oamenilor de cult și a iubi-
torilor de cultură.

Arh. Cristian Brăcăcescu a pus în lumină cele două calități 
ale scriiturii autoarelor – erudiția și fluiditatea. Prima componentă 
este vizibilă printr-o bogăție de informații care implică paliere de 
cunoaștere istorică și geografică, prin introducerea notelor de 
subsol și desfășurarea unui impresionant efort bibliografic, cu 
recurs la surse internaționale; a doua decurge din cea dintâi: 
„Adevărata erudiție se debarasează de ambalajul doctoral, ofe-
rind o lectură plăcută, cu umor fin, fără a aluneca în derizoriu”. 
Un alt merit al cărții, evidențiat de vorbitor, constă în modul de 
prezentare a rezultatelor cercetării – evoluțiile sociale reies din 
istoriile individuale –, definit drept persuasiv și atrăgător.

Dr. Anca Tudorancea a mărturisit că apropierea de istoria 
sefarzilor s-a datorat oamenilor deosebiți pe care i-a cunoscut 
și interviurilor pe care le-a luat – o figură proeminentă fiind 
muzicianul Dan Mizrahi. Sefarzii au fost primii evrei care au 
venit la București; comunitatea lor a fost recunoscută oficial în 
1730, de Nicolae Mavrocordat. În afara poveștilor de succes 
ale bancherilor sefarzi, au existat nostalgia limbii spaniole, 
comparabilă cu o patrie pierdută, dar și distrugerea sinagogii 
Cahal Grande din București, unul dintre simbolurile spiritualității 
mozaice. Alternanța istoriilor dureroase cu acelea care dau 
speranță (intervenția ambasadorului Spaniei la București din 
acea vreme a contribuit la salvarea de la demolare a Sinagogii 
Mari, care preluase și serviciul pentru comunitatea sefardă) a 
motivat-o pe vorbitoare să formuleze îndemnul de a ne conside-
ra cu toții ambasadori ai culturii sefarde, prin păstrarea memoriei 
oamenilor și a locurilor.

În continuarea ideii de contrapunere a istoriilor individuale, 
conf. univ. dr. Felicia Waldman l-a evocat pe prof. dr. arh. Mihail 
Caffé (1924-2016), unul dintre ultimii sefarzi din România, care 
putea da mărturie cu privire la cartierele sărace ale unora dintre 
membrii comunității căreia îi aparținea. Motivația publicării cărții 
„Personaje și povești din Bucureștiul sefard” a fost aceea de a 
umple o lacună de ordin bibliografic – nu mai fusese scrisă o 
carte dedicată evreilor sefarzi din București – dar și de a „des-
chide o ușă” către viitoare cercetări în acest domeniu. Cartea 
a comparat și corectat informațiile care au circulat în epocă, a 
compensat numărul mic al surselor documentare existente prin 
consultarea presei internaționale a vremii, a propus numeroase 
paliere de analiză și un studiu unitar, nu doar o trecere în revistă 
a unor elemente disparate.

Evenimentul a fost încheiat printr-o sesiune de autografe (o 
ediție în limbile română sau engleză a fost dăruită participanților) 
și printr-un recital susținut de Bucharest Klezmer Band și TES 
Orchestra, cu participarea Maiei Morgenstern, director al Tea-
trului Evreiesc de Stat din București.

CLAUDIA BOSOI

unor decizii istorice, 
astfel că volumul poate 
servi drept sursă de 
inspirație pentru un 
lider, dar nu numai. Poți 
învăța cum să alegi 
când să faci compromi-
suri ca să te poți apro-
pia de ceilalți, toate 
acestea pentru a reuși 
să-i salvezi pe alții. 
Pentru vorbitor cartea 
este o călăuză pentru 
a fi un profesionist, 
un lider și un prieten, 
pentru a afla cum să 
iei o decizie. De fapt, 
fiecare cititor va lua din 
carte ce-i convine.

În încheierea eve-
nimentului, Alexandru 

Marinescu a mulțumit redactorilor celor 
trei cărți, respectiv George Gîlea, An-
dreea Olaru-Moisescu și Ileana Buculei, 
precum și Mihaelei Trifu pentru asigura-
rea logisticii necesare lansării. 

Evenimente editoriale evreiești  
la Gaudeamus

Alături de Editura Hasefer, o serie de 
alte edituri au lansat sau prezentat cărți 
ale unor autori evrei sau care tratează 
subiecte din istoria și cultura poporului 
evreu. 

Semnalăm apariția la Editura Polirom 
a patru volume semnate de istoricul Victor 
Neumann: „Tentația lui Homo Europae-
us“; „Geneza ideilor moderne în Europa 
Centrală și de Sud-Est“, ediția a IV-a; 
„Ideologie și Fantasmagorie“, ediția a II-a;  
„Neam, Popor sau Națiune?“, ediția a 
III-a; „Conceptualizarea istoriei și limite-
le paradigmei naționale“. La lansare au 
participat, alături de autor, academicianul 
Răzvan Theodorescu și profesorul Adrian 
Cioroianu. 

Editura Teșu a lansat și prezentat ur-
mătoarele apariții editoriale: Edit și Radu 
Gaton: „Crâmpeie din viață, Mihail Sebas-
tian, Noi, evreii“ (volum omagial); Teșu 
Solomovici: „Mossad. Războaiele secrete 
ale Israelului“; „Mihail Sebastian, Jurnal 
II. Jurnal indirect“ (ediție definitivă) și, tot 
de Teșu Solomovici, „Istoria Holocaustu-
lui din România“, ediția 2017. Volumul 
pe care s-a insistat cel mai mult a fost 
„O istorie altfel a evreilor din România“, 
apărută la Editura Academiei, despre 
care autorul a spus: „Editura Academiei 
Române m-a onorat, cu asupra de măsu-
ră, tipărindu-mi cartea «O istorie altfel a 
evreilor din România»“. Au luat cuvântul 
acad. Nicolae Breban, jurnalistul Sorin 
Roșca Stănescu, ing. Paul Schwartz, 
președintele C.E.B., dr. Mihai Popa, di-
rector al Editurii Academiei Române, și 
dr. Lya Benjamin.

Autorul a adăugat: „Acum, la senec-
tute, este tot ce pot lăsa tribului evreo-
român căruia îi aparțin, și lumii românești 
natale. Această istorie a celor două mile-
nii de existență evreiască, printre români 
și alături de ei, pe pământurile românești, 
evenimente, bucurii și spaime, zidiri și 
speranțe, și sentimente, și suflet – totul 
alunecă într-un con de umbră, pulbere 
și uitare. Anii se vor duce, pietrele se vor 
fărâmița și, după ce ultimul evreu român 
se va stinge și, odată cu el, va dispărea 
și ultimul martor, trag nădejde că din toate 
sevele cărții mele se va auzi mărturia: tră-
itori am fost și noi pe aceste pământuri!“ 

Editura Rao a organizat lansarea 
cărții „Conversații la amurg“, de Claude 
Karnoouh, autorul participând la un dia-
log interactiv alături de Dan Neumann și 
Aurelian Giugăl. 

De asemenea, Administrația Fondu-
lui Cultural Național a lansat un număr 
special al revistei „Secolul 21“, dedicat 
academicianului Solomon Marcus, care 
a fost prezentat de președintele AFCN, 
Alina Ledeanu. 

Editura Junimea a adus în atenția 
publicului cititor volumul „Suflet prădător“, 
semnat de Emil Nicolae. 

E. Kupferberg, A. Cioflâncă, N. Drăguşin (de la stg. la dr.)
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Conferința „Re-
țeaua idiș – Trecut, 

prezent, viitor“ a fost evenimentul care 
a deschis a șaptea zi a Festivalului 
Internațional de Teatru Idiș, avându-i 
drept invitați pe Daniel Galay, Ana Ro-
senfeld, Jacob Kobi Weitzner, Arie Yass, 
Boris Sandler, Avi Hoffman, Barry Davis, 
Tal Hever, Sergo Bengelsdorf, Schmuel 
Atzmon, Rhoda Abecais. Aceștia au luat 
în discuție nu doar valorile trecutului în 
ceea ce privește cultura idiș, ci au venit 
și cu diverse propuneri pentru avântul 
acestei culturi și răspândirea către o 
masă mai largă de oameni.

Muzică idiș
Concertele au adus în atenția publicu-

lui artiști care, individual sau în formație, 
au interpretat într-un stil modern cântece 
tradiționale din cultura idiș. Aflat la a doua 
participare la acest festival, Zalmen Mlo-
tek, directorul artistic al Teatrului Național 
Idiș „Folksbiene“ din New York, a susținut 
un concert de pian, oferind numeroase 
explicații asupra istoriei muzicii idiș, cu 
exemplificări din operele cântăreților din 
Brod (Di Broder Singers) – Berl Margulis, 
Moyshe și Shloyme Prizament, tată și fiu 
–,ale lui Velvel Zbarjer și ale lui Avram 
Goldfaden.

Reunind Bucharest Klezmer Band și 
TES Orchestra – Bogdan Lifșin (dirijor și 
interpretare la acordeon), Rodica Doija 
(vioară), Sergiu Marin (violoncel și chi-
tară bas), Sorin Dobrotă (clarinet), Mihai 
Pintenaru (clarinet și saxofon), Radu 
Gheorghe, Cristian Dragomir (percuție), 
Carmen Hannah Iovițu, Geni Brenda 
Vexler și Arabela Neazi (vocal), cărora li  
s-a alăturat Maia Morgenstern –, specta-
colele susținute timp de trei seri în limbile 
idiș, ebraică, ladino și română au atras de 
fiecare dată un public însemnat la Fântâna 
„Vioara spartă“ de lângă spitalul Colțea.

Avi Hoffman a adus în fața publicului 
bucureștean „Ăsta sunt eu“, un one-man-
show deosebit, un adevărat manifest 
pentru cultura idiș, plin de sentiment și 
melodie, actorul interpretând cu mult ta-
lent și dăruire o colecție de cântece în idiș.

Cei trei membri ai trupei Wandering 
Jew (SUA), la care ne vom referi mai jos, 
au cântat melodii evreiești despre New 
York, Coney Island, tinerețea lăsată în 
urmă în Estul Europei și mâncărurile cele 
mai gustoase („germanii au carne de vită 
cu varză murată, românii au mămăligă, 
evreii au pește umplut, cea mai delicioasă 
mâncare din copilărie“), au dansat și au 
jucat scenete vesele care au stârnit râsul 
spectatorilor.

Istoria Teatrului Evreiesc de Stat  
în imagini

În foaierul TES a avut loc vernisajul 
expoziției „Teatrul evreiesc din România. 
Începuturi“, prezentată de lector univ. dr. 
Camelia Crăciun. Selecția de documente 
alcătuită de Muzeul Național al Literaturii 
Române din Iași, pe baza colecției Theo-
dor Burada și a Teatrului Național din Iași, 
a reunit materiale care reflectă începutu-
rile fenomenului teatral de limbă idiș din 
spațiul românesc, inclusiv un document 
redactat de Avram Goldfaden, creatorul 
primului teatru profesionist de limbă idiș 
din lume la Iași, în 1876, prin care solicita 
aprobarea reprezentării unor spectacole 
în capitala Moldovei. De asemenea, afișe 
cu spectacole după Goldfaden sau Latei-
ner și reprezentate de trupe evreiești în 
spațiul românesc în perioada 1892-1903 
au completat expoziția. În prezentarea ei, 
Camelia Crăciun a accentuat importanța 
acestei colecții pentru cunoașterea isto-
riei fenomenului teatral de limbă idiș din 
spațiul românesc, realizând o prezentare 
cronologică a acestuia și a profilului lui 
Goldfaden.

Spectacole „la foc continuu“
Scrisă în 1914 și montată pentru prima 

oară în 1920, în Polonia, piesa „Dibuk“ 

de S. Anski, producție a TES, a îmbinat, 
în viziunea regizorală a lui Chris Simion-
Mercurian, spectacolul clasic și reinter-
pretarea modernă, cu actori precum Ale-
xandra Fasolă, Veaceslav Grosu, Andrei 
Finți, Cabiria Morgenstern ș.a. Povestea 
de dragoste a Leei și a lui Hanan, tânărul 
student eminent de la ieșiva, sărac și or-
fan, care postește de la o sâmbătă la alta 
și se inițiază în practicile Cabalei dorind 
să devină bogat și să o poată cere în că-
sătorie pe fata iubită, este redată cu multă 
sensibilitate. Elementele de modernitate 
și de spectaculos ale piesei se regăsesc 
în scenografie și în mișcarea scenică a 
actorilor, vizibile mai ales în ceremonia de 
îndepărtare a spiritului lui Hanan (dibuk) 
din trupul Leei și de eliberare a sufletului 
tânărului de forțele răului.

Spectacolul „Târgușorul Kasrilevke“, 
producție a Teatrului Evreiesc de Stat 
„Esther Rachel și Ida Kaminska“ din Po-
lonia, a fost regizat de Shmuel Atzmon 
și interpretat de acesta alături de actorii 
Henryk Rajfer și Jerzy Walczak. Piesa a 
concentrat secvențe narative din opera 
lui Șalom Alehem – povestirea „Târgul 
oamenilor mărunți“, romanul Tevi lăp-
tarul –, aducând în prim-plan personaje 
pitorești ale ștetl-ului imaginar Casrilifke, 
unde oamenii sunt „săraci, dar veseli“, 
unde idealul lor, după o săptămână de 
muncă grea, este să își asigure „cele 
de trebuință pentru Șabat“, unde „nu s-a 
pomenit ca vreun bogătan să moară“ 
(un casril îi recomandă lui Rothschild să 
se mute în acest târgușor, pentru a trăi 
veșnic), unde Menahem Mendel și Tevi 
constată că afacerile norocoase nu sunt 
apanajul oamenilor sărmani.

După mai mult de 50 de ani în care nu 
a mai fost jucată, piesa lui Avram Goldfa-
den, „Vrăjitoarea“ (titlul original „Vrăjitoa-
rea din Botoșani“), coproducție a TES și 
a Teatrului Folksbiene din New York, în 
regia lui Motl Didner, a fost realizată în 
zece zile. Spectacolul este rezultatul cer-
cetărilor lui Zalmen Mlotek asupra muzicii 
idiș și al unui workshop de teatru pe care 
l-a coordonat. Structura de basm, în care 
fiica blândă și frumoasă este persecutată 
de mama vitregă, aproape de a fi ucisă 
cu ajutorul unei vrăjitoare malefice, este 
suprapusă unui spectacol modern, de 
tip musical, în care actorii (Raquel Nobi-
le, Joseph Mace, Luana Stoica, Rafael 
Goldwaser, Mircea Dragoman ș.a.) ating 
performanțe deosebite și atrag aplauzele 
publicului.

Teatrul Evreiesc de Stat „Șalom“ din 
Moscova, unul dintre cele mai apreciate 
teatre de expresie idiș din lume, înființat 
în 1920, a prezentat spectacolul „Pește 
umplut cu garnitură“, care a îmbinat 
momentele dramatice (descrierea vieții 
din ștetl-uri, în care „nu pentru toată 
lumea zâmbește Dumnezeu“, iar visul 
prosperității americane rămâne nealterat: 
„Dacă se găsește un locșor cald și pen-
tru mine, scrie-mi și voi veni, de oriunde 

m-aș afla!“) cu dansurile formației „Gefilte 
fiș“ și cântecele în idiș ale unor actori 
experimentați ca Ghenadii Abramov, 
Margarita Vișneakova, Olga Grinștein.

Spectacolul  „Pis ic i le albastre“, 
producție a Teatrului Evreiesc de Stat, 
cel care a și încheiat a treia seară a TES-
FEST 2017, a conturat, în fața unui public 
numeros, scene dintr-un vechi spectacol 
și, de ce nu, de viață. Teme și sentimente 
cardinale, precum dragostea, pasiunea, 
norocul și devenirea, au fost cântate și 
reinterpretate într-un spectacol de cabaret. 
Interpreta Ruth Levin și pianistul Aleksan-
der Fisz au oferit o veritabilă lecție muzica-
lă despre arta de a trăi cu multă pasiune.

Spectacolul „Cei doi Kuni Lemel“, în 
regia lui Alexander Hausvater, s-a dovedit 
a fi o adaptare contemporană a piesei 
clasice a lui Avram Goldfaden, părintele 
teatrului idiș. O comedie a erorilor, bazată 
pe adoptarea unor identități false care 
duc la încurcături amuzante, musical-ul 
israelienilor a reunit teatrul clasic cu cel 
modern, inserând, pe lângă replicile acto-
rilor, materiale video și elemente de decor 
ingenioase. De altfel, după cum a mărtu-
risit regizorul la finalul spectacolului, trupa 
a venit doar cu o parte din decor, restul 
fiind realizat într-o singură zi de echipa 
tehnică de la TES. Publicul care a umplut 
sala teatrului la „Cei doi Kuni Lemel“ a 
avut parte și de o întâlnire emoționantă 
cu o bucată din istoria TES, printre actorii 
trupei israeliene numărându-se și Tricy 
Abramovici, una dintre stelele TES din 
anii ’70, dar și Iacov Bodo.

O altă piesă despre memorie a fost 
„La jumătatea drumului de dor“, producție 
a Troim Teater din Franța. Piesa realizată 
de Boris Sandler o are în centru pe Sa-
runey (interpretată de Annick Prime-Mar-
gules), o femeie în vârstă care locuiește 
singură într-un oraș israelian. Plecată 
din Basarabia în Rusia și apoi în Israel, 
Saruney rămâne să trăiască singură, 
deoarece își pierde soțul, iar copiii se 
mută – unul în Canada și celălalt în Ger-
mania. Cu ocazia unui interviu, Saruney 
își amintește de familia ei, de ghetou și 
de lagărele de concentrare.

 „O noapte în cazinou“, producție a 
Wandering Jew Troupe (SUA), un specta-
col regizat și interpretat de Shane Baker, 
Miryem-Khaye Seigel și Yelena Shmu-
leson, a introdus publicul în atmosfera 
cazinoului din munții Catskill, o oază de 

bucurie („Vorbim idiș, din Brooklyn până 
în Bronx!“), amuzament („De ce e marea 
așa sărată? Din cauza heringului!“, „Este 
o gaură în barca mea și intră apă; ce să 
fac? Fă o altă gaură, ca să iasă apa!“) 
și nostalgie dublată de o notă satirică 
(„Înainte, era teatru în idiș; lumea se 
întorcea entuziasmată acasă. Astăzi, se 
uită la Netflix, până adoarme pe scaun!“). 
Pledoaria pentru lumea idiș, simplă și 
fermecătoare, cu sentimente profund 
umane, manifestate intens, poate fi un 
îndemn pentru viitorul teatrului evreiesc 
universal: „Ți-e dor de vremurile bune? 
Lumea idișului continuă. Uită-te la noi! 
Călătorim în toată lumea, jucăm oriunde 
e măcar un evreu!“

Duminică, 22 octombrie, a fost ultima 
zi a TES-FEST. Cu prilejul ceremoniei 
de închidere a festivalului, regizorul An-
drei Munteanu a mulțumit tuturor celor 
implicați în realizarea lui, atât angajaților 
și colaboratorilor teatrului cât și parte-
nerilor externi, printre care se numără 
și Federația Comunităților Evreiești din 
România. 

Din dubla sa ipostază de spectator și 
de martor, președintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, a evocat momente importante 
din istoria Teatrului Evreiesc de Stat și 
a reafirmat sprijinul pe care F.C.E.R. îl 
acordă acestei instituții de cultură. „Vreau 
să vă felicit din suflet. Ceea ce s-a întâm-
plat în aceste zile a fost de necrezut, mii  
de oameni au trecut pragul T.E.S.-ului. 
Să îi aplaudăm pe acești oameni de la 
Teatrul Evreiesc de Stat“, a spus liderul 
F.C.E.R., care i-a transmis pe această cale 
și un mesaj de felicitare directorului Maia 
Morgenstern și „întregii ei echipe de aur“.

Seara s-a încheiat cu spectacolul 
„Visătorul“, în regia lui Rafael Goldwaser, 
și cu un concert extraordinar susținut de 
Bucharest Klezmer Band și TES Orches-
tra. „Visătorul“ prezintă marile visuri de la 
începutul secolului al XX-lea, visul ameri-
can, visul socialismului, visul sionismului. 
Piesa cuprinde un joc de iluzii si decepţii, 
iar Menahem Mendl, micul visător ieşit din 
popor, ne antrenează în acest joc.

Momentul muzical oferit de cele două 
trupe reunite, susținute de trioul vocal 
deja binecunoscut – Geni Brenda-Vexler, 
Carmen Hannah Iovițu și Arabela Neazi 
– a atras aplauzele publicului spectator, 
nerăbdător de a participa deja la… cea 
de-a treia ediție a TES-FEST!

Festivalul Internațional de Teatru Idiș – a doua ediție în România
(Urmare din pag. 13)

Maia Morgenstern, Doctor Honoris Causa Artis al UVT
Universitatea de Vest din Timişoara 

(UVT) a avut o adevărată zi de sărbă-
toare la 13 noiembrie. Aula Magna a 
fost plină de studenţi şi profesori care au 
întâmpinat-o cu bucurie pe marea actriţă 

Maia Morgenstern, cu ocazia ceremoniei 
de decernare a titlului de Doctor Honoris 
Causa Artis al Universităţii. Cuvântul 
rectorului prof. dr. Marilen Pirtean, dar şi 
laudatio rostit de prof. dr. Violeta Zonte, 
decan al Facultăţii de Muzică şi Teatru din 
cadrul UVT, s-au referit la numeroasele 
roluri de excepţie, la premiile şi distincţiile 
interne şi internaţionale, la activitatea 
directorială, ca şi la proiectele umanitare 
şi de voluntariat, în beneficiul semenilor, 
susţinute de Maia Morgenstern. 

De această dată, protagonista eve-
nimentului a fost mai emoţionată decât 
în orice alt rol în care am avut şansa să 
o vedem. Am recunoscut în ea fetiţa şi 
studenta de odinioară, mişcată de Gau-
deamus Igitur, cântat repetitiv. Momentul 
în care a îmbrăcat roba, care o face parte 
a corpului onorific al acestei Universităţi, 
a fost, de asemenea, unul demn de 
reţinut pe retina camerei, căci zâmbetul 
emoţionat şi fericit a fost unic, credem, în 

cariera ei impresionantă de până acum. 
În cuvântul ei, atât de potrivit unei au-

dienţe studenţeşti, s-a referit – în manie-
ra aceea specială care îmbină zâmbetul 
cu melancolia – la viaţa de fost student 
la Teatru, apoi la Iudaistică, dar şi ca 
dascăl pentru generaţii de tineri care vor 
să „fure“ din secretele acestei profesii.

A vorbit cu fineţe şi regret despre 
părinţii care i-au fost cei mai sinceri şi 
duri critici, dar care i-au ghidat paşii 
cu acea unică şi irepetabilă dragoste 
necondiţionată, şi despre cei trei copii 
ai ei, dintre care doi pot fi văzuţi deja pe 
scenă. Loială mereu unor valori umane 
care vin din educaţie, Maia Morgenstern 
a arătat şi cu această ocazie de ce este 
demnă de un asemenea titlu: un talent 
imens, combinat cu un om bun şi corect, 
care îşi cunoaşte – aşa cum spunea şi 
ea – inerentele defecte pe care oricare 
fiinţă umană le are.

LUCIANA FRIEDMANN

Teatrul Evreiesc de Stat Shalom, Moscova
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Proiect de buget avem.  
Știm să-l gospodărim?

Guvernul a trimis la Parlament pro-
iectul de buget pe 2018, iar majoritatea 
confortabilă care susține Executivul ofe-
ră certitudinea că legea nu va fi sensibil 
diferită de documentul supus dezbaterii. 

România intră în execuția bugetară 
pe anul viitor cu o situație paradoxală, 
care va trebui să fie remediată: deși 
am înregistrat în 2017 creșterea cea 
mai dinamică a produsului intern brut 
din UE (6,9% pe primele nouă luni, față 
de aceeași perioadă a anului trecut), 
competitivitatea economiei românești 
este afectată de faptul că suntem una 
dintre țările care au cheltuit cel mai puțin 
pentru cercetare din cele 28 de state 
ale Uniunii. Mai exact, dacă în celelalte 
țări membre media alocărilor pentru 
cercetare era de 2,03%, România nu a 
investit în acest domeniu decât 0,48%  
din PIB!

O altă problemă este obsesia 
guvernanților de a scădea cât mai mult 
fiscalitatea, deși ea nu este mare. Po-
trivit Eurostat, în Franța, Danemarca și 
Belgia taxele și impozitele reprezintă 
circa 47% din PIB, în timp ce în Româ-
nia ponderea acestora este de numai 
26%, ceea ce generează subfinanțări 
în domenii publice precum sănătatea și 
învățământul.

În sfârșit, dar nicidecum în ultimul 
rând, o altă racilă este că, pentru a 
se încadra în deficitul impus de UE, 
autoritățile economisesc de la sumele 
cuvenite pentru investiții publice și 
pentru coplata la atragerea fondurilor 
europene atunci când depășesc nivelul 
de cheltuieli guvernamentale, ceea ce 
explică atât ritmul lent de dezvoltare a 
României, cât și dependența de con-
sum, ca unul dintre principalele motoare 
de creștere economică. Că așa stau 
lucrurile ne-o arată și faptul că, în 2017, 
România nu a izbutit să atragă decât 
1,1% din fondurile europene repartizate 
pentru perioada 2014-2020, în timp ce 
eterna noastră concurentă, Bulgaria, 
a cheltuit 7,7% din suma alocată pe 
respectivii șapte ani.

Reținând că PIB-ul nostru s-a 
mărit anul acesta în special pe baza 
consumului, fără a se face investițiile 
promise, fără a se atrage fonduri euro-
pene și fără a aloca suficient cercetării, 

să ne uităm pe previziunile bugetare 
pentru 2018. În condițiile unei creșteri 
economice de 5,5%, a unei inflații 
de 3,1% și a unui curs de schimb de 
4,55 lei/euro, premierul Mihai Tudose 
ne asigură că va fi pentru prima oară 
când PIB-ul României va depăși pra-
gul de 200 de miliarde de euro. Tot el 
promite că domeniile prioritare vor fi 
sănătatea (alocare cu 17% mai mare 
față de acest an), educația (+16%) și 
investițiile (+42%), pentru transporturi 
bugetul fiind cu 0,9% mai mare, dar pre-
văzându-se și aproape 31 de miliarde 
lei pentru plata unor sume scadente în 
anii următori (credite de angajament), 
cum este cazul la proiecte mari de 
infrastructură. 

Totul e că și în acest buget, ca și 
până acum, numai cheltuielile sunt cer-
te, dar veniturile nu, așa că iar riscăm 
tăieri de fonduri exact din domeniile 
prioritare. 

Turismul, o ramură  
tot mai importantă  

în economia Israelului
Campania internațională de stimu-

lare a turismului se pare că dă roade în 
Israel. De la începutul anului, turismul 
a adus 4,5 miliarde de dolari economiei 
israeliene (cifră la care ar trebui să ciu-
lească urechile și responsabilii români 
din domeniu), în perioada ianuarie-no-
iembrie 2017 intrând în țară 3,3 milioane 
de turiști (la o populație de opt milioane 
de locuitori), cu 25,3% mai mulți decât 
în 2016 și cu 28% mai mulți decât acum 
doi ani, se afirmă într-un comunicat 
transmis la redacție de Biroul de presă 
al Guvernului de la Ierusalim.

„Continuăm să doborâm toate recor-
durile”, a comentat ministrul Turismului, 
Yariv Levin, care a explicat creșterea 
prin „schimbarea strategiei de marke-
ting, creșterea numărului de zboruri 
și diversificarea ofertei pentru călătorii 
aeriene, precum și prin îmbunătățirea 
infrastructurii turistice”.

Numărul record de turiști sosiți în 
Israel s-a înregistrat în luna noiembrie 
2017, respectiv 355.900 de vizitatori, 
cu 70% mai mulți decât în noiembrie 
2016, iar veniturile din turism s-au ridi-
cat la 487 de milioane de dolari numai 
în această lună! Pentru a vedea exact 
efectul modificărilor de strategie de 

care vorbea ministrul Yariv Levin, să 
mai adăugăm că în noiembrie 2016, 
în Israel sosiseră numai 287.900 de 
turiști.

Proiect gigantic  
de producție  

a gazelor lichefiate
Rusia a inaugurat recent o uzină de 

lichefiere a gazelor naturale, construită 
în peninsula Iamal, din zona arctică a 
Siberiei. Finanțarea proiectului a fost 
îngreunată de sancțiunile impuse de 
americani companiei rusești Novatek, 
care deține o cotă de 50,1% din acțiuni 
în proiect, la care s-a alăturat firma fran-
ceză Total (20% participație), urmată de 
CNPC (20%) și Silk Road Fund (9,95%), 
ultimele două fiind companii chinezești, 
fondurile provenite din China înlocu -
indu-le pe cele de la băncile occidentale, 
la care Novatek nu a mai avut acces.

După cum precizează Agerpres, 
compania rusă vrea să dezvolte un 
nou proiect gigantic în zona arctică, 
amplasat în peninsula Gydan, din Marea 
Kara, și care ar trebui să fie finalizat  
în 2022.

Iamal LNG a costat 27 de miliarde de 
dolari și va asigura exploatarea gazelor 
din zăcământul arctic South Tambey, 
lichefierea a 16,5 milioane de tone anual 
(la capacitate maximă, acum producția 
fiind de 5,5 milioane de tone pe an), 
precum și livrarea produsului finit prin 
portul Sabetta. Peninsula Iamal are re-
zerve considerabile de hidrocarburi, dar 
temperaturile scad frecvent sub minus 
50 de grade Celsius.

Șantierul a fost deschis în 2013, 
uzina dispunând de un port și de un 
aeroport, iar primele livrări au fost 
făcute pe 8 noiembrie 2017. În lunile 
următoare, moderna uzină va trebui să 
demonstreze că poate funcționa fără 
probleme și întreruperi în condițiile 
ostile de mediu din Arctica. O probă 
dură va trebui să fie trecută și de trans-
portatorii de gaz lichefiat, în condițiile 
iernii polare.

Finalizarea proiectului, la termen 
și cu respectarea bugetului inițial, va 
transforma compania rusă Novatek 
dintr-o firmă de anvergură locală, într-un 
furnizor de importanță mondială.

ALx.  MARINESCU

Întrucât Legea de Încetăţenire promulga-
tă de Guvernul Marghiloman nu a fost apli-
cată şi din cauza respingerii ei de către UEP, 
guvernarea Ion I.C. Brătianu va adopta o a 
doua lege, ce va fi publicată la 29 decembrie 
al aceluiaşi an. În raportul că-
tre rege care însoţea legea se 
argumenta astfel necesitatea 
adoptării ei: „pentru asigurarea 
tuturor locuitorilor Regatului, 
care nu aparţin altor state, să se 
bucure de o completă şi egală 
folosinţă a drepturilor cetăţeneşti“. Numai că, 
în conţinut, după cum rezultă şi din petiţiile 
de protest adresate de conducerea UEP 
regelui, guvernului și parlamentarilor, legea 
asigura cu greu obţinerea cetăţeniei; prin 
procedură se solicitau mai multe acte decât 
în cazul Legii Marghiloman; a fost chiar o 
dare înapoi faţă de prima lege. 

Comunicatul Uniunii în legătură cu imper-
fecţiunile legii a fost publicat în presa vremii, 
nu doar în „Curierul Israelit“, ci şi în ziarul 
„Dimineaţa“ şi în alte publicaţii de epocă. 
„Această lege este restrictivă în principiul 
său – scria conducerea UEP în comunicat –, 
pune populaţia evreiască să colinde oficiile 
de stare civilă, Siguranţa statului, unităţile 
militare, să caute martori, să pornească 
procese la judecătorii sau tribunale, să vină 
din toată ţara la Curtea de Casaţie din Bu-
cureşti, să-şi scoată hotărâri judecătoreşti şi 
toate acestea în termenul restrictiv de 60 de 
zile. O asemenea lege nu este o lege socială 
de care să profite marea masă a populaţiei 
evreieşti. Ea este o lege pentru câţiva pri-
vilegiaţi, care dispun de timp, de cultură şi 
mijloace băneşti. Iată motivul pentru care 
Reprezentanţa UEP protestează împotriva 
legii de încetăţenire individuală adusă de 
guvern şi aşteaptă legea de emancipare a 
tuturor evreilor pământeni, fără nici o proce-
dură, decât o simplă manifestare de voinţă“. 

În petiţiile înaintate, conducerea UEP a 
cuprins şi următoarele revendicări: 1.Eligibili 
pentru cetăţenia română sunt toţi evreii, 
deopotrivă bărbaţi şi femei,care declară 
autorităţilor locale că pe 15 august 1916 nu 
erau supuşii vreunei alte ţări, că se născu-
seră sau erau domiciliaţi în România, sau 
că au efectuat serviciul militar obligatoriu. 
Autorităţile locale sunt îndrituite şi obligate 
să furnizeze un certificat de naţionalitate în 
clipa în care primesc declaraţia. Declaraţia 
şi certificatul trebuie să fie scutite de orice 
timbru şi taxă. 2. Poporul evreu trebuie să 
se constituie într-un colegiu electoral aparte 
pentru a vota la alegerile parlamentare, ale 
birourilor judeţene şi de sector. Numărul 
deputaţilor evrei trebuie să fie proporţional 
cu numărul electoratului evreu. 3. Populaţia 
evreiască trebuie să aibă autonomie religi-
oasă şi culturală deplină. Personalul şcolilor 
şi instituţiilor culturale trebuie să primească 
salariu din bugetul de stat. Pornind de la 
imperfecţiunile legii, Reprezentanţa UEP 
şi-a luat, pentru a doua oară, răspunderea 
şi a sfătuit populaţia evreiască să nu se 
folosească de ea. 

Din documentele Uniunii rezultă că masa 
populaţiei evreieşti a aprobat poziţia politică 
a conducerii UEP. Dr. W. Filderman nota în 
„Jurnalul“ său: „Pe 19 ianuarie 1919, dintre 
cei 45.000 de evrei aflaţi în Bucureşti, doar 
425 solicitaseră cetăţenia. Dintre cei 30.000 
de evrei din Iaşi, doar 20 au făcut cereri. 
Proporţia celor care luptaseră în războaiele 
duse de România era aproximativ aceeaşi 
în ambele oraşe. Respingerea a fost încă şi 
mai demnă de atenţie, deoarece noua lege 
fixase 30 martie 1919 ca termen-limită. Cei 
care nu făcuseră cerere până la acea dată 
erau consideraţi străini“, conchide Filder-
man. Reprezentanţa UEP a reiterat aceeaşi 
revendicare: „Nu naturalizare individuală, ci 
emancipare în masă.“ 

Dr. LyA BENjAMIN

O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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Dezbateri intense, decizii importante ale Comitetului Director 
În ziua de 21 noiembrie a avut loc o nouă întrunire a 

Comitetului Director (C.D.) al F.C.E.R., care a adoptat o listă 
bogată de decizii din domenii de mare interes pentru membrii 
comunității evreiești din România.

Pentru a asigura eficiența conducerii colective a Federației, 
membrii C.D. au analizat modul în care au fost îndeplinite pre-
cedente decizii, începând din luna august și până în prezent. 
De asemenea, a fost discutată desfășurarea unor activități 
majore ale F.C.E.R. în domeniul cultural, fiind felicitați orga-
nizatorii Expoziției „Temple și Sinagogi din România“ (Palatul 
Patriarhal), ai Festivalului Internațional „Mihail Sebastian“ 
(Brăila) și aportul Federației la buna desfășurare a Festiva-
lului Internațional de Teatru Idiș (București). S-a hotărât ca 
programul ediției viitoare a Festivalului „Mihail Sebastian“ să 
fie corelat cu sărbătorirea Centenarului Marii Uniri.

În ceea ce privește viața de cult, C.D. a aprobat cele cinci 
trasee pe care se va desfășura Hanuchiada în anul 5778, 
acoperind toate regiunile României (Moldova, Ardeal, Banat, 
Oltenia, Muntenia și Dobrogea). De asemenea, cu prilejul 
sărbătorii de Hanuca, se va acorda Hanuca Gelt tuturor 
angajaților F.C.E.R., precum și trei zile de concediu, plătite, 
pentru perioada 27-29 decembrie 2017.

Un alt subiect important a fost analiza participării 
reprezentanților F.C.E.R. la reuniuni și schimburi de expe-
riență peste hotare. Secretarul general al Federației, Eduard 
Kupferberg, a participat la un schimb de experiență organizat 
de Ministerul german de Externe. C.D. a apreciat ca utilă 
prezența sa la Berlin și a recomandat participarea la astfel 
de misiuni și a unor președinți de comunități locale, în funcție 
de specificul întrunirii și de profilul profesional al fiecărui 
președinte de comunitate. În urma participării directorului 
C.A.P.I., Rudy Marcovici, la întâlnirea anuală a Directorilor 
Congresului European Evreiesc, desfășurată la Bruxelles, 

conducerea Federației a decis informarea celor care răspund 
în F.C.E.R. de subiectele dezbătute (combaterea antisemi-
tismului, îmbunătățirea securității etc.), precum și întărirea 
colaborării conducerilor comunităților evreiești cu organele 
de pază și securitate din România. De asemenea, a fost 
apreciată participarea vicepreședintelui Ovidiu Bănescu la 
Conferința „MAHAR“, din Macedonia.

Deplasarea președintelui Aurel Vainer la Brăila și Galați 
a determinat decizia de a se întocmi urgent un program 
pentru întreținerea cimitirelor, repararea sediului C.E. Brăila 
și adoptarea unor măsuri pentru valorificarea Sinagogii din 
Galați. De asemenea, s-a decis colaborarea cu B’nai B’rith 
România pentru organizarea „Podurilor Toleranței“ în 2018 
și diversificarea zonală a acestei acțiuni, prin organizarea 
viitoare a evenimentului la Tulcea. Președintele BBR, José 
Iacobescu, a fost felicitat pentru alegerea sa în Colegiul de 
Conducere al CCIR.

A fost discutat și proiectul de Memorandum cu Fundația 
„Caritatea“ pentru perioada 2018-2022. În altă ordine de idei, a 
fost constituit un grup de lucru, format din Silviu Vexler, Eduard 
Kupferberg, Alexandru Elias, Liviu Beris, Abraham Ghiltman, 
José Iacobescu, Adrian Cioflâncă cu scopul de a prezenta un 
proiect legislativ privind adoptarea unei noi definiții a antise-
mitismului, conform propunerii promovate de IHRA.

C.D. a solicitat CSIER să prezinte expozițiile organizate 
la Iași și altor comunități și a decis că se vor iniția demersuri 
de organizare a expozițiilor la Chișinău.

Comitetul Director al F.C.E.R. a mai dezbătut probleme 
legate de resursele umane și a validat alegerile în Comite-
tul de Conducere de la C.E. Satu Mare, Adrian Beșa fiind 
președinte, iar membri sunt Ștefan Pap, Paul Decsei, Judith 
Vaida și Robert Schonberger. Nicolae Decsei a fost numit 
președinte de onoare. (A.M.)
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Idiș în Țara Soarelui Răsare
Deși primele comunități evreiești din 

Japonia sunt atestate documentar din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
iar prima sinagogă a fost construită în 
anul 1895, viața evreiască sau existența 
unei culturi idiș în acel colț al lumii poa-
te fi considerat un fenomen realmente  
inedit. 

Cu toate acestea, un grup de univer-
sitari japonezi reușesc să aducă în prim-
plan această importantă componentă a 
culturii evreiești. Înființarea unui club de 
limbă idiș la Tokyo, apariția unui dicționar 
idiș-japonez sau predarea unui curs 
intensiv pentru învățarea acestei limbi – 
sunt doar câteva dintre proiectele unor 
cercetători și studenți din Țara Soarelui 
Răsare, dedicați acestui domeniu. 

Într-un articol apărut în ediția electro-
nică a publicației „In Geveb“, Yuu Nishi-
mura abordează problematica studierii 
limbii și culturii idiș în contextul acade-
mic nipon. Pentru prima dată în istoria 
Japoniei, în anul 1994, la Universitatea 
Ritsumeikan din Kyoto a fost inițiat un 
program intensiv de predare a limbii idiș 
de către prof. Masahiko Nishi. De ase-
menea, Universitatea din Osaka oferă un 
curs în cadrul Departamentului de limbi 
europene, el fiind predat de prof. Mitsuha-
ro Akao. Nu în ultimul rând, Universitatea 
din Tokyo – orașul cu cea mai numeroasă 
comunitate evreiască – organizează un 
astfel de program, absolvit anul trecut 
de nu mai puțin de 28 de studenți de la 
Facultatea de limbi străine. 

O nouă premieră în domeniul studiilor 
idiș a avut loc în anul 2010, atunci când 
Kazuo Ueda a coordonat editarea primu-
lui dicționar idiș-japonez, care numără nu 
mai puțin de 1.300 de pagini și la care a 
lucrat aproape 20 de ani. „Idișul a fost ca 
un joc de puzzle pentru mine. Asta e ceea 
ce îmi place la el. Citirea propozițiilor în 
acele litere neobișnuite e ca și cum aș 
descifra un cod“, afirmă autorul, care a 
descoperit această limbă din scrierile lui 
Franz Kafka, un pasionat de teatru idiș. 

Toate aceste date confirmă faptul că 
acest domeniu, abordat preponderent în 
spațiul academic israelian, american și 
european, câștigă teren într-un orizont 
cultural destul de îndepărtat de realitățile 
culturale evreiești. Yoshiji Hirose este 
unul dintre cei care au contribuit în mod 
special, el fiind autorul unor lucrări des-
pre limba și cultura idiș. Totul a pornit de 
la o carte a laureatului Premiului Nobel 
Isaac Bashevis Singer, a mărturisit el, 
apreciind totodată că a descoperit unele 
similitudini între cultura evreiască și cea 
japoneză. Unul dintre aceste elemente 
este relația strânsă dintre părinți și copii 
sau importanța păstrării tradiției, elemen-
te pe care le-a sesizat în binecunoscuta 
operă a lui Shalom Alechem, Tevye Lăp-
tarul. Hirose studiază limba idiș de mai 
bine de 30 de ani și consideră că astfel 
se simte mai apropiat de cultura și spiritul 
evreiesc, deși cei mai mulți evrei pe care 
îi cunoaște nu vorbesc idiș. În ceea ce 
privește viitorul acestei limbi în țara sa 

„Să crească  
în continuare Radioul românesc!”

De Ziua Radioului, cu prilejul împlinirii a 89 de ani de la prima emisiune, dr. A. Vainer, 
președintele F.C.E.R., a transmis conducerii Radiodifuziunii un mesaj de felicitare. 

„Radioul românesc este pentru mine un mijloc minunat de informare continuă, 
pentru cunoaștere: un izvor de cultură și un vector de civilizație… Felicitări sincere și… 
Şalom – Pace! Doresc Radioului Românesc să aibă rezultate pe măsura eforturilor 
continue! Bravo, să crească în continuare Radioul Românesc!”, se arată în mesaj.

Georgică Severin, președinte director general al postului Radio România, i-a 
mulțumit dr. Aurel Vainer pentru „rândurile de apreciere” transmise cu prilejul Zilei 
Radioului. Președintele Radioului public și-a exprimat speranța cu privire la continu-
area  relațiilor  dintre F.C.E.R. și  Radio România sub aceleași auspicii favorabile ca 
și până acum. „Aveți în Radioul public un prieten, un aliat de încredere”, se mai arată 
în scrisoarea de mulțumire, în care semnatarul își exprimă de asemenea aprecierea 
față de activitatea președintelui Federației.

Muzeul 
Guggenheim,  

un punct  
de atracție  
la New York

În anul 1937, Solomon R. Guggen-
heim a inaugurat la New York muzeul 
care îi poartă numele. Conține colecții de 
mare valoare cu lucrări de impresioniști, 
post-impresioniști, artă contemporană, 
expoziții permanente și temporare. Nu-
mele muzeului a fost acordat în 1952, 
după decesul fondatorului. Arhitectura 
actuală se datorează artistului Frank 
Lloyd Wright, clădirea principală fiind 
cilindrică. 

Solomon R. Guggenheim, născut 
într-o familie înstărită, a colecționat 
opere de artă începând din 1890, iar din 
1926 s-a orientat spre pictura de avan-
gardă europeană, printre primii pictori 
prezentați fiind W. Kandinsky. In 1937 
a creat Fun dația Guggenheim, care va 
susține muzeul cu același nume. Este 
unul dintre cele mai mari și mai valo-
roase muzee din lume, anul acesta fiind 
organizată o retrospectivă de răsunet. 
Peste 95% dintre lucrări sunt din Euro-
pa, mulți autori moderni, la îmbogățirea 
muzeului contribuind numeroși amatori 
celebri, inclusiv fiica lui Solomon Gu-
ggenheim, Peggy. Un loc de onoare îl 
ocupă Brâncuși, care în 1955 a fost pre-
zentat cu o retrospectivă impresionantă: 
59 de lucrări – sculpturi, plus desene, 
guașe. Însuși sculptorul și-a exprimat 
recunoștința pentru modul în care a fost 
receptat în America, mai bine decât în 
România și Franța. Picasso, Miro, Bauer, 
Malevich, Calder, Klee, Pollock şi multe 
alte personalități artistice sunt prezente 
cu lucrări. Brâncuși se regăsește la etajul 
2, cu şase sculpturi. 

Peggy Guggenheim a înfiinţat un mu-
zeu la Veneția unde sunt expuse lucrări 
ale lui Brâncuși şi Victor Brauner.

(B.M.M.)

natală, el se arată optimist, afirmând că, 
deși nu există vorbitori nativi în Japonia, 
sunt totuși câțiva cercetători interesați de 
acest subiect. „Fără cunoașterea idișului 
este aproape imposibil ca japonezii să se 
apropie de cunoașterea lumii sau a reli-
giei evreiești“, afirmă profesorul Hirose.

DAN DRUțĂ

Compozitori şi  interpreţi evrei  
din secolele XVI-XX

În secolul al XVI-lea, apar în Europa 
formații muzicale, fără sedii stabile, care 
oferă programe originale, laice, la diverse 
ocazii. Adesea ele își găseau protectori/
sponsori la curțile nobiliare, la primării. 
Astfel, la Mantua, familia Gonzaga a 
luat sub protecție o formație de cameră, 
care a dăinuit aproape două secole. 
Multe comedii muzicale, madrigaluri erau 
susținute de artiști evrei. Un muzician cu-
noscut în Italia, compozitor, dirijor şi inter-
pret a fost Salamone Rossi (m.1628). La 
curtea împăratului habsburgic Ferdinand 

II era, în acea perioadă, compozitorul 
mantovan Allegro Porto Ebreo. În Franța 
și Germania, muzicienii evrei nu au fost 
încurajați. În schimb, Praga i-a primit cu 
brațele deschise.

În secolul al XVIII-lea, Anglia încu-
rajează prezența muzicienilor evrei, iar 
în secolul al XIX-lea, majoritatea țărilor 
Europei cunosc prezența unor formații și 
personalități evreieşti. Mozart era în bune 
relații cu muzicieni și cu sponsori evrei. 
Devin cunoscuți Halevy, Mendelssohn-
Bartholdy, Meyerbeer. Liszt era în relații 
excelente cu confrați evrei, spre deose-
bire de ginerele său, genialul Wagner. 
Opera din Paris își datorează înființarea 
și renumele participării multor muzicieni 
și sponsori, printre care erau numeroși  
evrei. Hiller, Moscheles,Thalberg, Herz, 
Rubinstein,Tausig, Goldmark, Bruell, 
strălucitul Jacques Offenbach, Zepler 
sunt doar câteva nume care au rămas 
în istoria muzicală a Parisului și a lumii. 
Gustav Mahler (la care vom reveni) 
a dat un impuls memorabil muzicii  
moderne. 

Libretele, textele literare care au 
motivat multe creații muzicale aveau și 
autori evrei. Arnold Schoenberg a fost 
unul dintre inițiatorii muzicii moderne în 
secolul al XX-lea, urmat de Ernest Bloch, 
apoi de Darius Milhaud, în Franța (Cân-
tece populare ebraice, Poeme evreiești, 
sunt mostre de muzică cultă pe motive 
populare), la fel ca Mario Castelnuovo-
Tedesco. 

Muzica şi poezia  
evreilor - 3

O pleiadă de compozitori originali – 
Krein, Gnessin, ș.a. – s-a format în Rusia, 
o parte dintre ei emigrând în Palestina, 
înainte de reconstrucția Israelului. Vom 
reveni asupra biografiei unora dintre 
ei, fără a uita celebra familie Strauss, 
antecesorul fiind evreu. De asemenea, 
ne vom opri la pleiada compozitorilor și 
interpreților evrei din America. 

BORIS MEhR

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Yoshiji Hirose (stg.) cu soţia

O zi  istorică pentru Israel
Dec iz ia  re f l ec -
tă angajamentul 

președintelui față de un vechi, dar 
permanent adevăr, de a-ți îndeplini pro-
misiunile și a realiza progrese pe calea 
păcii..., care trebuie să includă obligatoriu 
recunoașterea Ierusalimului drept capita-
lă a Israelului”. Benjamin Netanyahu și-a 
exprimat speranța că exemplul SUA va fi 
urmat și de alte state.

Reacții după discursul  
lui Donald Trump

Cu excepția Israelului, cel puțin până 
acum, nici un stat, inclusiv cele care au 
relații diplomatice cu Israelul sau sunt 
partenerele SUA, nu a salutat decizia 
președintelui Trump. Mai mult decât atât, 
ele au atras atenția asupra posibilității 
unor mișcări de protest de amploare 
împotriva Israelului și a Statelor Unite. 
Uniunea Europeană, prin vocea Federicăi 
Mogherini, comisarul pentru politică exter-
nă și de securitate, a declarat că statutul 
Ierusalimului trebuie stabilit prin negocieri 
și soluția finală a acestei probleme va fi 
existența a două state – alături de Israel, 
un stat palestinian cu capitala Ierusalimul 
de est. Mai vehemente au fost țările arabe 
sau cu populație musulmană. Președintele 
turc Erdogan a amenințat cu ruperea 
relațiilor diplomatice cu Israelul. Reacția 
președintelui Autorității Palestiniene, 
Mahmud Abbas, a fost cea mai radicală. 
Pentru el, evreii nu există în Ierusalim, el 
a vorbit numai despre importanța orașului 
pentru musulmani și creștini și a consi-
derat că Statele Unite trebuie excluse 
de la orice fel de negocieri de pace, dată 
fiind poziția lor părtinitoare. Imediat după 
declarația președintelui Trump, Hamas a 

cerut lansarea unei noi intifade. Acest apel 
s-a și concretizat în demonstrații violente  
în Cisiordania, Gaza și Ierusalimul de est 
și prin reluarea lansărilor de rachete din 
Gaza asupra Israelului.

FCER: Ierusalim,  
capitala eternă a Israelului 

Într-o scrisoare adresată Ambasadei 
SUA la București, pentru a fi transmisă 
președintelui Donald Trump, F.C.E.R. afir-
mă că „hotărârea adoptată de președintele 
Donald Trump a fost nu numai un act de 
curaj, ci și unul de dreptate față de întreg 
poporul evreu”. F.C.E.R. consideră că 
„recu  noașterea Ierusalimului drept capita-
lă a Israelului este un pas important către 
pace, către soluția coexistenței pașnice 
și armonioase a evreilor și palestinienilor, 
către stimularea păcii în întregul Orient 
Mijlociu”.

Într-un document similar, adresat 
Amba sadei Israelului pentru a fi transmis 
preșe dintelui Reuven Rivlin și premie-
rului Benjamin Netanyahu, conducerea 
Federației subliniază, între altele, că „și 
până acum, israelienii și evreii din toată 
lumea au simțit că la Ierusalim sunt în 
capitala țării lor“, dar „de acum înainte și 
comunitatea internațională este pusă în 
fața acestei realități incontestabile și vechi 
de 3000 de ani”. În mesaj este exprimată 
speranța că „în viitorul apropiat vom vedea 
la Ierusalim ambasadele unui număr tot 
mai mare de state democratice“, că „gestul 
președintelui Donald Trump va fi unul care 
va deschide drumul către recunoașterea 
mondială a statutului Ierusalimului de 
capitală a statului evreilor“ și că „valul de 
violențe început săptămâna trecută se va 
încheia cât mai curând și fără victime“.

(Urmare din pag. 1)
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J E W I S H  R E A L I T Y
The International 
Yiddish Theater 

Festival
2nd edition in Romania
The Jewish State Theater from 

Bucharest organized on October 15-
22, 2017 the second edition of the 
International Yiddish Theater Festival – 
TES FEST. The event was occasioned 
by the 141 anniversary of the foundation 
of the first professional Yiddish theater 
in the world in Romania, in Iaşi, by 
Avram Goldfaden. During the seven 
days, the audience participated in a 
series of artistic events dedicated to 
the Yiddish language and culture - 
theater, klezmer music concerts, book 
releases, workshops and exhibitions. 
Andrei Munteanu, interim director of 
TES, Cristina Mohan, TES FEST festival 
director, Robert Schorr, DCAS director 
in FJCR, Silviu Vexler, deputy, spoke at 
the opening, underlining the importance 
of preserving and promoting the Yiddish 
culture in Romania, as an irreplaceable 
component of the Jewish identity. 

Marienbad, the epistolary novel 
of Shalom Aleichem was launched, 
subsumed to the collection Library of 
Yiddish Literature from the Hasefer 
Publishing House – a project achieved with 
the collaboration of Professor Camelia 
Crăciun, coordinator of the Center 
for Yiddish Culture Preservation and 
Research of Jewish State Theater. The 
workshop “The uniqueness of Jewish 
Dance” led by Steve Weintraub talked 
about stage movement. Itzik Manger’s 
ballads were used by the workshop with 
the same title held by Miriam Hoffman 
and the debate Contemporary Yiddish 
Playwrights brought to the fore the 
future of Yiddish language and culture in 
Romania. The conference The Yiddish 
Network - Past, Present, Future hosted 
Daniel Galay, Ana Rosenfeld, Jacob Kobi 
Weitzner, Arie Yass, Boris Sandler, Avi 
Hoffman, Barry Davis, Tal Hever, Sergo 
Bengelsdorf, Schmuel Atzmon, Rhoda 
Abecais, who made proposals to stimulate 
the revival of Yiddish culture in the world.

The concerts brought to the public 
attention artists who, individually or in 
formation, interpreted in a modern style 
traditional songs from the Yiddish culture.
Zalmen Mlotek, artistic director of the 
National Yiddish Theater “Folksbiene” 
in New York, held a piano concert 
offering numerous explanations on the 
Yiddish music history with examples 
from the works of Brod Singers (Di 
Broder Singers) - Berl Margulis, Moyshe 
and Shloyme Prizament, father and 
son – by Velvel Zbarjer and Avram 
Goldfaden. Many professional Yiddish 
theater teams presented performances 
on TES stage: „Kasrilevke Shtetl”, the 
production of the Jewish State Theater 
Esther Rachel and Ida Kaminska in 
Poland (directed by Shmuel Atzmon); the 
Witch of Avram Goldfaden, coproduction 
of TES and Folksbiene Theater in New 
York; Fish filled with side dish, offered 
by the Jewish State Theater Shalom in 
Moscow; The two Kuni Lemel (directed by 
Alexander Hausvater); Halfway to longing 
of the TroimTeater team from France; 
A Night in the Casino, the Wandering Jew 
Troupe production (USA).

B E R E S H I T  1 5  –  November 23-26, 2017 – Sibiu

For three days, Sibiu city hosted Bereshit 15, the Jewish 
education program that enjoys in Romania the greatest success 
compared with the European communities that adopted it, as 
stated Israel Sharli Sabag, Joint director for Romania. His 
assertion is covered by the facts: the Bereshit present edition 
in Sibiu managed to catch the interest of 400 participants from 
38 communities from the country. Since 2011 to the present a 
“Bereshit family” was created, as Adrian Gueron director of JCC 
Bucharest said, as well as an audience made up of officials and 
representatives of the religious cults. The message of Sergiu 
Nistor, presidential counselor, also confirmed this prestige, 
expressing the position of Klaus Iohannis, president of Romania, 
which outlines the Jews’ contribution to the development of the 
modern Romania, and his appreciation for the Bereshit program 
that manages „to create a bridge of good living together of 
people belonging to different ethnic and religious communities”. 

Bereshit wouldn’t have had the same evolution without the 
exceptional partnership Joint-FJCR, the support of Caritatea 
Foundation, the devotion of the JCC teams, as economist Ovidiu 
Bănescu, FJCR vice-president emphasized. Otto Deutsch, 
president of the Jewish Community from Sibiu, addressed a 
special mention to King Ferdinand School led by professor Mihai 
Frâncu, where an optional course on the Holocaust is taught, 
and the students attend the synagogue, and  are getting familiar 
with the Judaism, implementing the FJCR actions motto: through 
mutual knowledge to mutual acknowledgement. Professor Aurel 
Pavel, deputy dean of the Faculty of Theology of the Lucian 
Blaga University, highlighted the common monotheist root of 
the two religions, Mosaic and Christian.

The Prefecture representative, Cristina Muntean, revealed 
the multi ethnic character of the city and the understanding 
between people. The edition motto was the Jewish identity, 
to which related from different angles professors from Ariel 
University (Israel), invited to deliver papers on the topic: 
Professor Nitza Davidovitch, Eyal Lewin, PhD, Eyal Boers 
PhD; professor emeritus Max Stern;  Zilla Sinuany-Stern, former 
rector of the same university, today professor emeritus of Ben 
Gurion University (Beer Sheva, Negev).  Andrei Cornea, PhD 
(University of Bucharest) held the opening lecture. Among 
conferences with a large audience at Limud were: FJCR live 
presentation by its leaders; the relation between the Torah and 
the modern Israel outlined by H.E. Tamar Samash, Israel’s 
ambassador in Romania; the perception of the Jewish identity 
in Prime Rabbi Rafael Shaffer’s vision. Kabbalat Shabbat and 
Havdala were wonderful religious experiences. The Jewish 
music in the interpretation of soloists from Bucharest Klezmer 
Band, Hakeshet Klezmer Band from Oradea and Rabbi Shalom 
Levy from Israel enlivened the atmosphere of the Bereshit 
evenings. 

Gaudeamus Bookfair 2017

People still  enjoy reading

Rodica Radian-Gordon – The perception of Israel  
has changed among some Arab and European countries

In this book fair edition organized 
by Radio Romania, 300 publishers and 
partners took part and 125,000 readers 
visited. The European Union was the 
honor guest and Matei Vişniec, writer and 
radio man was the president of the event. 
Hasefer Publishing House presented its 
volumes in the Jewish Book Hall where 
17 important publishers brought their 
products with Jewish topics and authors.  

Hasefer presented 100 titles of which 
20 were published in 2017 only, totaling 
an offer of 750 volumes, as Alexandru 
Marinescu, director of CIEP (Jewish 
Center for Publishing and Press) said 
in the opening. The Publishing House, 
he said, has planned to launch three 
remarkable works: the novel Marienbad 

by the famous Yiddish writer, Shalom 
Aleichem, Eva, my daughter, by Ágnes 
Zsolt (the moving diary of Eva Heyman, 
a girl of 13 who died in the extermination 
camp at Auschwitz), and the second 
volume of the Memoirs and diaries 
of 1940-1944, by Wilhelm Filderman, 
historic leader of the Jewish community 
in Romania till the end of the second 
world war.

Professor Camelia Crăciun, coor di-
nator of Hasefer collection dedicated to the 
Yiddish literature, and Professor Răzvan 
Voncu, literary critic, presented the 
epistolar novel Marienbad (Shalom 
Aleichem). Camelia Crăciun emphasized 
the importance of the Hasefer collection 
of Yddish culture recovery. Răzvan Voncu 
showed that Marienbad is a novel of the 
Jews’ modernization era.

Alexandru Marinescu presented the 
volume „Eva, my daughter” by Ágnes 
Zsolt – a writing providing a testimony 
and a perception of the war and the 
Holocaust, as seen through the eyes of a 
child.  Lya Benjamin, PhD found the book 

„a true document of what the Holocaust 
meant”. According to Eva Galambos, the 
translator of the book, Eva’s journal is 
an exceptionally lucid description of the 
life spent in the ghetto of Oradea and 
the unimaginable difficulties she went 
through. Liviu Beris, president of the 
Association of the Jews Victims of the 
Holocaust in Romania, also praised the 
volume for its quality of document.

Speaking about the second volume 
of  F i lderman’s  Journal ,  N ico lae 
Drăguşin, translator, revealed the deep 
Filderman’s insight, more acute than 
that of his contemporary politicians, 
on the developments in Europe and 
Romania.  Adrian Cioflâncă, historian 
and director of CSIER, stressed that the 
Memories include data and information 
not contained in any other documents of 
the time. For Eduard Kupferberg, in his 
capacity of FJCR general secretary, the 
Memories reflect the thought of a great 
leader. The book is a guide to being a 
professional, a leader and a friend, to 
learning how to make a decision.

Recently, Iris Ambor, head of South 
European Department and Ambassador 
Rodica Radian-Gordon, deputy general 
director for European Affairs in the Israeli 
Foreign Ministry, paid a visit to Romania. 
In a press briefing, Rodica Radian-Gordon 
answered the questions of the journalists 
from Radio Romania International, 
Agerpress and Jewish Reality. 

The situation in the Middle East, 
said the interlocutor, is very complex, 
especially because of the involvement of 
Russia and Iran in the war in Syria. Israel 
has refrained from interfering in the war in 
Syria, but set red lines that will not allow 
to be violated, i.e. no Iranian or Hezbollah 
military presence on the northern border 
of the country and no transfer of strategic 
arms to this group. The Israeli presence 
on the border with Syria is embodied in 
offering help to the people, especially 
women and children living in the conflict 

zone and who were very pleased with the 
support received.

Regarding the Arab states, the 
speaker pointed out that Israel has cordial 
relations with Jordan and Egypt. In the 
case of the Palestinian Authority, Israel 
expects the new peace initiative of US, 
with the direct involvement of President 
Trump, but is skeptical about the deal 
between Hamas and PA, which has not 
yet brought any results, especially since 
Hamas does not agree to disarm or 
recognize Israel. 

Israel’s relations with the European 
Union seem to enter a new stage, Rodica 
Radian Gordon said. Several European 
countries are beginning to change their 
perception on Israel and realize that 
the funds provided to the Palestinian 
organizations have been spent for other 
purposes than those for which they 
were intended, so that now they have 

become more careful in dealing with the 
Palestinians.

In the European context, Israel is 
trying to diversify its relations with the 
countries which are EU members, 
through a series of punctual bilateral 
or sub-regional  agreements and here 
a special role is played by Romania a 
positive voice, both on international, 
European and bilateral relations that 
have developed rapidly in recent years. In 
Israel, Romania is seen in a positive light, 
to which the visits of political leaders from 
both countries contribute. The officials 
also addressed the image of Romania 
and Israel reflected in the media and 
drew attention to the dangers that can 
emerge from the socialization pages, 
not subjected to any control and where 
slander and disparagement and fake 
news may occur, hardly detected by the 
ordinary reader.
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câțiva dintre fac-
torii care au făcut 

ca un vechi vis să devină realitate. De 
asemenea, aşa cum evoca tot Lia Borza, 
membrii, angajaţii şi prietenii comunităţii, 
precum şi autorităţile locale, în foarte 
mare măsură primarul oraşului Alba Iulia, 
Mircea Hava, au contribuit la această 
reuşită. De altfel, IPS Irineu, Arhiepiscop 
de Alba Iulia, dar şi numeroase alte 
personalităţi laice şi religioase au onorat 
acest moment festiv.

 De zeci de ani nu a mai fost deschis 
Aron Hakodeş-ul Sinagogii din Alba Iulia. 
La 26 noiembrie, momentul în care, în 
fața unei asistențe de sute de persoane, 
a fost scoasă Tora a adus o mare emoție. 

Parafrazându-l pe marele diplomat 
Nicolae Titulescu, dr. Aurel Vainer a vor-
bit, cu această ocazie, despre importanţa  
unui spirit de pace, pe care noi, în 
România, avem şansa să îl cultivăm 
şi despre excelenta colaborare cu toţi 
cei care consideră păstrarea moştenirii 
arhitectonice şi patrimoniale evreieşti pe 
teritoriul României o datorie faţă de ge-
neraţiile precedente. „Noi facem o istorie 
nouă chiar acum şi aici, reinaugurând şi 
redând viaţa acestor sinagogi“, afirma 
domnia-sa, fericit că încă o sinagogă re-
devine, dintr-o ruină, un monument redat 
circuitului turistic şi cultual al României. 

Deputatul Silviu Vexler, referindu-se 
cu modestie la eforturile personale pen-
tru realizarea marelui eveniment local, 
a evocat, printre altele, cele două nopţi 
petrecute în sediul comunităţii de doamna 
Lia Borza în aşteptarea aprobărilor de 
finanţare pentru sinagoga reinaugurată. 
„Sunt doi oameni care trebuie menţionaţi 
în mod special: Adrian Lemeni, care  a 
fost secretar de stat în perioada demarării 
acestui proiect, şi Victor Opaschi, secretar 
de stat  în momentul de faţă, care a con-
tinuat şi a susţinut toate proiectele venite 
din partea reprezentanţilor cultelor, păre-
rea mea excepţională despre deschiderea 
faţă de proiectele noastre fiind împărtăşită 
de reprezentanţii tuturor cultelor”. 

Israel Sabag afirma la acelaşi eveni-
ment: „Azi este o sărbătoare pentru întreg 
oraşul, dar pentru dumneavoastră, Lia 
Borza, este cea mai mare sărbătoare! 
Mazal Tov!” 

Cu aceeași ocazie a fost conferită 
medalia „Prieten al Comunității Evreiești 
din România“ unor dragi și importanți 
susținători ai acestei comunități. După 
primarul Mircea Hava, apreciat pentru 
activitatea sa şi de preşedintele Aurel 
Vainer, acelaşi semn al recunoştinţei 
F.C.E.R. a fost înmânat de vicepreşedin-
tele F.C.E.R. Ovidiu Bănescu personali-
tăţilor remarcabile ale cetăţii transilvane: 
Tudor Drâmbărean, Nicolae Moldovan, 
Daniel Dumitran şi Ioan Harabagiu. Toa-
te aceste distincţii au fost oferite pentru 
deschiderea, spiritul umanist şi cald şi 
apropierea de comunitate a celor onoraţi 
cu această medalie. 

Un moment deosebit şi surprinzător 
în desfăşurarea evenimentului a fost 
cuvântul de scuze şi regret al unei rude 
a legionarului Alexandru Gruiţă, cel care 
în 1938 a pus bomba care s-a declanşat 
în zidul sinagogii (v. pag. 9). Nu a fost un 
lucru care se poate vedea frecvent, căci 
puţini sunt aceia care pot recunoaşte 
faptele abominabile ale înaintaşilor.

Programul s-a încheiat cu un specta-
col de excepţie susţinut de actriţa Maia 
Morgenstern, omul care, în pofida unei 
cariere extrem de active în teatru şi film 
şi a misiunii directoriale la TES, consideră 
o datorie morală să onoreze invitaţiile la 
evenimentele evreieşti. Exuberanţa ei 
şi muzica de excepţie a instrumentişti-
lor şi solistelor din formaţia Bucharest 
Klezmer Band au umplut de căldură 
şi bucurie Sinagoga Veche. Zidurile ei 
seculare păreau ele însele să vibreze în 
ritmul muzicii evreieşti care, de atât de 
mult timp, nu s-a mai auzit în această  
clădire. 

Redescoperirea Ierusalimului pământesc  (XI)

„Macabeii [familie nobilă evreiască, 
compusă din șapte frați, fii ai Marelui Preot 
Matatia, care a condus revolta împotri-
va ocupației siriene, întemeind Dinastia 
Hașmonenilor. Cel de-al treilea dintre frați, 
Simon, a purtat supranumele de Macabeu, 
care – există interpretarea – ar fi fost acro-
nimul versetului biblic «Mi Kamokha Ba-
elim, Hachem», însemnând «Doamne, cine 
este asemenea Ție între dumnezei?» (Ieș. 
15, 11). Un alt fiu al lui Matatia, dar nu cel 
mai vârstnic, Iuda Macabeul, recucerește 
Ierusalimul și restabilește cultul ebraic în 
Templu (dec. 164 a.C.). După moartea sa 
(152 a.C.), succesorul său, Ionatan (152-
142 a.C.), este primul care guvernează sub 
titulatura de Mare Preot. A urmat la tron fra-
tele său Simon (142-134 a.C.), avându-l ca 
succesor pe cel de-al doilea fiu al său, Ioan 
Hircan I (134-104). Fiul său, Aristobul I, cu 
o domnie scurtă de un an între 104-103, se 
va proclama rege. După moartea acestuia, 
tronul îi revine fratelui său Alexandru Iona-
tan, cunoscut sub numele de Ianai (103-76). 
Urmează în linie succesorală fiii lui Ianai, 
Hircan II și Aristobul II. La acești doi frați se 
referă, în continuare, autorul, reînnodând 
firul cronologic ] au redat patriei lor libertatea 
și au apărat-o împotriva regilor Asiei.

Din păcate, Aristobul [II] și Hircan [II] 
își disputară coroana [și titlul de Mare 
Preot]; au recurs la ajutorul romanilor 
care, după moartea lui Mitridate [al IV-lea 

Eupator, rege al Pontului între 119-63 
a.C.], deveniseră stăpânii Orientului. 
Pompei [generalul roman Cneus Pompe-
ius Magnus (106-48 a.C.), după cucerirea 
Siriei, a intrat în Ierusalim și a cucerit în 63  
a. C., după un asediu de trei luni, Muntele 
Templului, reînscăunându-l pe Hircan II, în 
timp ce Aristobul II a fost târât, la Roma, în 
urma carului său triumfal] a purces în grabă 
la Ierusalim, iar după ce a fost primit în oraș 
a  asediat și a cucerit Templul. Crassus 
[Marcus Licinius Crassus, general roman 
(115-53 a.C.)] n-a întârziat să prade [54 
a.C.] acest august lăcaș, pe care Pompei 
cuceritorul îl cruțase. 

Hircan [II], protejat de [Iulius] Cezar, și-a 
păstrat demnitatea de Mare Sacrificator 
[Mare Preot, primind totodată și titlul de 
etnarh, în timp ce primul său sfetnic Anti-
pater Idumeul este numit procurator, în gr. 
epitropos]. Antigones [cunoscut sub numele 
de Antigones II Matatia (80-37 a.C.)], fiul lui 
Aristobul [II], otrăvit de partizanii lui Pompei 
[potrivit lui Josephus Flavius, Războaiele 
iudeilor, 19.1, otrăvit a fost tatăl său Aris-
tobul II, în timp ce un frate al său, pe nume 
Alexandru, a fost decapitat la Antiohia], 
luptă împotriva unchiului său Hircan [II] și îi 
chiamă în ajutor pe parți. Aceștia năvălesc 
în Iudeea, intră în Ierusalim [40 a.C.] și-l iau 
prizonier pe Hircan.

Irod cel Mare, fiul lui Antipater [Idumeul], 
distins comandant militar de la Curtea lui 

Hircan [numit anterior de părintele său gu-
vernator militar al Galileii], pune stăpânire, cu 
consimțământul romanilor, pe regatul Iudeii 
[37 a.C.]. Antigones [II Matatia], care cade, 
prin sorții armelor, în mâinile lui Irod, este 
predat lui [Marcus] Antonius [care preia de la 
Iulius Cezar conducerea provinciilor orientale 
ale imperiului]. Ultimul descendent al Maca-
beilor, din spița regilor legiuiți ai Ierusalimului, 
a fost dus la stâlpul infamiei, bătut cu vergi și 
dat morții de către un cetățean roman.

Irod [domnind între 37-4 a.C.] a rămas 
singur stăpânitor  asupra Ierusalimului, 
înzestrându-l cu superbe monumente, la 
care m-am referit în altă parte. A fost să 
fie ca sub domnia acestui prinț să vină pe 
lume Isus Cristos [născut după calculele 
astronomilor, la anul 6 a.C.]. 

Arhelaus, fiul lui Irod și al Mariamnei, i-a 
succedat la tron părintelui său [de fapt îm-
păratul Octavian August l-a numit etnarh], 
în timp ce Irod Antipa, de asemenea fiu al 
lui Irod cel Mare, a primit tetrarhia Galileii 
și a PereII. El a fost cel care a poruncit 
tăierea capului lui Ioan Botezătorul și l-a 
trimis pe Isus la judecata lui Pilat. Acest Irod 
Tetrarhul a sfârșit trimis în surghiun  la Lyon 
[Lugdunum] de către Caligula. 

Lui [Irod] Agrippa [I, domnind între anii 
41-44 d.C. ], nepotul lui Irod cel Mare, i-a 
revenit regatul Iudeii, însă fratele său Irod, 
rege al Calcidei [cunoscut sub numele de 
Irod al V-lea, m.48 d.C. Calcida, astăzi Anjar 
în Valea Bekaa din Liban] a fost cel învestit 
cu puteri depline asupra Templului, asupra 
tezaurului sacru, deținând și demnitatea de 
Mare Sacrificator [demnitatea ecleziastică 
nu este atestată; se cunoaște doar că a 
domnit în Calcida în anii 41-48 d.C., purtând 
titlul de pretor].

După moartea lui Agrippa, Iudeea a fost 
transformată în provincie romană [condusă 
de un procurator]”.

Traducere și prezentare de 
V. PAPPU

În cadrul periplului său – din iulie 1806 în mai 1807 – de 105 zile în jurul Mediteranei 
și după o așteptare de șase luni în porturile Egiptului pentru a se înapoia în Europa, 
îmbarcându-se cu destinația Algeciras de pe coastele Spaniei, François-René de 
Chateaubriand petrece în octombrie 1806 câteva săptămâni în Palestina, relatând 
călătoria în Partea a IV-a a memorialului său „Itinerariu de la Paris la Ierusalim” (1811). 
Principala sa țintă în Țara Sfântă va rămâne Cetatea Sionului, căreia îi schițează o 
cronografie care continuă în actualul episod  cu epoca Dinastiei Hașmoneilor. Ver-
siunea românească a textului original a necesitat numeroase adnotări și intervenții 
explicative pentru a se restabili evenimentele relatate în succesiunea lor firească și în 
intenția de a reînnoda firul narativ, adesea întrerupt de salturi în timp sau de confuzii 
între personalitățile istorice. 

Un politician ortodox, un avocat evreu şi un preot greco-catolic 
(Petru Groza, Otto Roth şi Nicolae Brînzeu) 

Personalita-
tea şi activita-
tea avocatului 
şi politicianului 
Otto Roth (n. 
1884, Mâtnicul 
Mare,  comu -
na Lipova – d. 
1956, Timişoa-
ra) sunt, după 
d e c e n i i  d e 
uitare, din ce 
în ce mai des 
evocate. Foar-

te popular în Timişoara în timpul Primului 
Război Mondial, datorită eforturilor lui de a 
obține fonduri pentru ajutorarea avocaților 
şi a familiilor celor căzuți pe front, el a fost 
liderul Republicii Bănățene în existența ei 
de scurtă durată (31.X.1918 – 21.II.1919). 

Am achiziționat recent manuscrisul 
declarației semnate de dr. Petru Groza 
în favoarea dr. Otto Roth, redactată în 25 
octombrie 1942. Textul aruncă o lumină 
asupra a trei personalități istorice, legate 
printr-o prietenie de excepție, dar şi asupra 
posibilității unei ținute morale corecte în 
condițiile dictaturii antonesciene. „Sub-
semnatul, dr. Petru Groza, f. ministru, … 
văzând legiferarea şi măsurile de guvernă-
mânt în chestiunea evreilor din România, 
împlinesc obligația morală şi comanda 
a consciinței…“, astfel îşi începe Groza 
pledoaria. Otto Roth, victimă a legislației 
rasiale promulgate în România anilor 1940-
1942, nu mai avea dreptul să-şi exercite 
profesia şi fusese exclus din barou, iar 
conştiința îi dicta lui Groza să-i ia apăra-
rea. Toamna anului 1942 era deosebit de 
amenințătoare: asupra evreimii din Româ-
nia plana pericolul deportării în Transnistria 
sau la Auschwitz.

Deducem din argumentația lui Groza că 
evreitatea şi convingerile socialiste ale lui 
Roth erau capetele de acuzare împotriva 
lui. Ideile socialiste erau ale tinereții, Roth 
nu mai participa la nici o activitate politică. 
Groza atenuează „defectul“ de a fi evreu: 
Roth nu era un evreu praticant şi le-a dat co-
piilor o educație creştinească. (Noi ştim, din 

alte surse, că în anul 1938 Roth cutreierase 
Europa în căutarea unei soluții de emigrare 
a evreilor în Madagascar şi că regreta că nu 
le-a dat fiilor lui sentimentul apartenenței la 
comunitatea evreilor.) Elogiul comportamen-
tului lui politic şi moral în poziții de conduce-
re constituie partea centrală a Declarației. 
„În contact direct cu el, am înregistrat fără 
încetare dragostea lui de oameni, zelul de 
a fi folositor obştei şi nestrămutata simpa-
tie pentru români“. Roth a demonstrat o 
conduită de omenie care impunea aceeaşi 
ținută din partea prietenilor, susține Groza 
în declarație. Personalitatea luminoasă a 
lui Roth prinde contururi şi prin însemnările 
preotului Nicolae Brînzeu. Era un „apărător 
al celor persecutaţi, a scăpat chiar de la 
moarte şi pe câţiva români de-ai noştri“; sau  
„m-am convins de data aceasta, mai mult 
ca oricând, ce suflet cinstit şi idealist e Otto. 
Nu râvneşte la nimic personal...“, nota el.

Roth, Groza şi Brînzeu au fost prieteni 
pe viață. Primul a fost fiul unui fabricant 
evreu de spirtoase din Lipova, avocat, 
social-democrat; cel de-al doilea era fiul 
unui preot ortodox, avocat, mare moşier, 
proprietarul a două bănci şi om politic de 
stânga, ministru în anii 1920, prim-ministru 
în primul guvern comunist român. Cel de-al 
treilea era fiul unui învățător greco-catolic, 
preot, membru în partide de centru-dreapta. 

Ce aveau în comun? Au devenit 
prieteni ca elevi la colegiul reformat ma-
ghiar „Kun“ din Orăştie. Intelectuali, cu 
studii în străinătate – Berlin, Budapes-
ta, Viena –, cu pasiune şi deschidere 
pentru idei noi, se avântau în acțiuni 
politice şi voiau să schimbe lumea. Erau 
visători şi încrezători că „nu e departe 
vremea când vom putea lucra împreună 
şi când ideile noastre vor salva țara şi 
neamul“ (N. Brînzeu, 1934).

Se respectau, se admirau şi îşi pur-
tau de grijă. Nici deosebirile de etnie 
– un evreu şi doi români, nici cele de 
religie – un laic, un ortodox, un greco-
catolic, nici divergențele de păreri nu le 
tulburau prietenia. Erau îndrăzneți şi foarte 
curajoşi. Nu o dată au intrat în conflict cu 
guvernul aflat la putere şi şi-au plătit curajul 

cu pedeapsa la închisoare: Roth în 1920, 
Groza în 1943/1944, Brînzeu, împreună cu 
alți preoți greco-catolici, internat în lagăre 
(1948-1950), în închisoarea de la Sighet, 
condamnat la domiciliu forţat. De fiecare 
dată, cei în libertate au sărit în sprijinul celui 
care era deținut. 

Nu ştim în fața cărei instanțe a fost sau 
nu prezentată declarația. Să nu ne amăgim. 
Nu era o declarație de principiu împotriva 
legislației rasiale în România, nici în apăra-
rea evreilor, dar a fost un emoționant gest 
de prietenie, curajos în contextul vremii, 
care dovedeşte că, până şi în condițiile 
unei dictaturi, oamenii de bine nu renunță 
la cinste, fidelitate şi dragoste de semen. 

Prietenia celor trei a durat până la capăt. 
În 1956, Groza, cu siguranță şi Brînzeu, au 
asistat la înmormântarea lui Otto Roth în 
Cimitirul Evreilor din Timişoara. Groza i-a 
purtat sicriul. Pius Brînzeu, fiul lui Nicolae, 
chirurg de mare renume la Timişoara, a avut 
o relație de caldă prietenie cu prim-rabinul 
comunității timişorene, dr. Ernest Neumann. 

Relația lor trebuie văzută pe fondul 
geografic şi cultural al Banatului multietnic, 
multiconfesional şi multilingvistic, unde 
coeficientul de conflicte de natură etnică 
sau religioasă a fost şi mai este scăzut în 
comparație cu alte regiuni în țară. Prietenia 
celor trei ar merita să intre, ca un exem-

plu strălucit pentru modelul de coabitare 
bănățean, în fondul de povestiri din care 
se nutreşte speranța unei coexistențe ar-
monioase.         GETTA NEUMANN

De la stânga la dreapta: dr. Otto Roth, Rozalia Roth, 
dr. Nicolae Brînzeu, dr. Petru Groza.

Otto Roth

Moment festiv  
la Alba Iulia

(Urmare din pag. 5)
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במהלך שלושה ימים אירחה העיר 
סיביו את "בראשית 15" – תוכנית לחינוך 

יהודי. תוכנית זו זוכה להצלחה הגדולה 
ביותר בין הקהילות היהודיות באירופה, 

שאימצו אותה, אמר מנהל הג'וינט בשביל 
רומניה, ישראל שארלי סבג. דבריו מכוסים 

במעשים: המהדורה הנוכחית של התוכנית 
הנ"ל, שהתקיימה בעיר סיביו, הצליחה 

לעניין 400 משתתפים שהגיעו מ-38 קהילות 
יהודיות מרומניה. משנת 2011 ועד עכשיו 

נוצרה "משפחת בראשית", קבע עדי גירון, 
מנהל המרכז הקהילתי היהודי מבוקרשט, 
במקביל לתמיכה מצדם של הרשויות ושל 

נציגי הדתות. זו יוקרה שאושרה גם על ידי 
המסר של היועץ הנשיאותי ברג'יו ניסטור, 

שביטא את עמדתו של נשיא רומניה, 
קלאוס יוחאניס, שבו צוינה תרומתם של 

היהודים להתפתחותה של רומניה המודרנית 
והערכתו כלפי "תוכנית בראשית" על 

שהצליחה "לבנות גשר של חיים משותפים 
בין אנשים בני לאומים ודתות שונים". 

תוכנית "בראשית" לא הייתה יכולה 
להתפתח כך ללא השיתוף המיוחד בין 

הג'וינט לבין הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה, ללא תמיכת קרן 

"קאריטאס", וללא נאמנותן של הקבוצות 
מן המרכזים הקהילתיים היהודיים, הדגיש 

סגן יו"ר הפדרציה, הכלכלן אובידיו בנסקו. 
יו"ר קהילת יהודי סיביו, אוטו דויטש, ציין 
במיוחד את בית הספר "המלך פרדינאנד", 
שבראשו עומד המורה מיכאי פרנקו, שבו 

מלמדים קורס אופציונלי של תולדות 
השואה ושתלמידיו, כאשר הם באים לבית 

הכנסת ונחשפים אל היהדות, מגשימים 

את ה"מוטו" של פעולות הפדרציה: בידיעה 
הדדית להכרה הדדית. 

סגן הדיקן של הפקולטה לתיאולוגיה 
שבאוניברסיטת "לוצ'ין בלאגא", הכהן-

דת פרופ' אאורל פאוול, העריך את השורש 
המשותף של אמונה באל אחד בשתי 

הדתות – יהודית ונוצרית. נציגת הממונה 
על המחוז, קריסטינה מונטיאן, הדגישה 

את האופי הרב-לאומי של העיר וההבנה 
ההדדית בין אנשים. סיסמת המהדורה 
הייתה הזהות היהודית, אליה התייחסו 

מזוויות שונות פרופסורים מאוניברסיטת 
אריאל מישראל שהוזמנו להעביר הרצאות 

בנושא: פרופ' ניצה דוידוביץ, ד"ר אייל 
לוין, ד"ר אייל בורס, פרופ' אמריטוס מכס 

שטרן, ד"ר צילה סינואני-שטרן, רקטור 
לשעבר של אותה האוניברסיטה, כעת פרופ' 
אמריטוס באוניברסיטת בן גוריון שבבאר-
שבע שבנגב. ד"ר אנדריי קורניא, מהמרכז 

ללימודים יהודיים "גורן-גולדשטיין" 
שבבוקרשט, העביר את הרצאת הפתיחה. 

בין ההרצאות שזכו להתעניינות הרבה 
ביותר בתוכנית "לימוד" היו: תיאור חיי 

הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, 
שנעשתה על ידי חבריה; הקשר בין מדינת 

ישראל המודרנית לבין המקרא, שצוין 
על ידי שגרירת ישראל ברומניה, גב' תמר 

שמש; תפישת הזהות היהודית בעמדתו של 
הרב רפאל שפר. 

רגשות דתיים הגיעו לשיאם בקבלת 
השבת ובהבדלה. מוזיקה יהודית בביצועם 

של סולנים מ"בוקרשט כליזמר באנד", 
להקת "הקשת כליזמר באנד" מן העיר 

אוראדיה והרב שלום לוי מישראל – 
הלהיבה את אווירת ערבי בראשית. 
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לפני זמן קצר ביקרו ברומניה אריס 
עמבור, מנהלת המחלקה לאירופה 

הדרומית, והשגרירה רודיקה רדיאן-גורדון, 
סמנכ"לית בעניינים אירופאים במסגרת 

משרד החוץ הישראלי. במסיבת עיתונאים 
קצרה, רודיקה רדיאן-גורדון ענתה לשאלת 

העיתונאים מרדיו רומניה הבינלאומי, 
סוכנות אג'רפרס והעיתון "המציאות 

היהודית". המצב במזרח התיכון, אמרה 
המשתתפת בשיחה, הוא מאוד מורכב, 

במיוחד בגלל התערבותן של רוסיה ושל 
אירן במלחמה בסוריה. ישראל נמנעה 

מלהתערב במלחמה בסוריה, אבל קבעה 
קווים אדומים שלא תתיר שיופרו, פירושו 
של דבר – שום נוכחות צבאית אירנית או 
של חיזבאללה בגבול הצפון ושום העברה 

של נשק אסטרטגי לארגון זה. הנוכחות 
הישראלית בגבול הסורי קיימת בסיוע 

שניתן לאוכלוסייה, במיוחד לנשים ולילדים 

שחיים באזור סכסוך זה, והיא הייתה מאוד 
מרוצה מהסיוע שקיבלה. 

לגבי מדינות ערב, אמרה הדוברת 
שלישראל יש יחסים לבביים עם ירדן ועם 
מצרים. לגבי הרשות הפלשתינית, ישראל 
מחכה ליוזמת השלום של הנשיא טראמפ, 

אם כי היא מתייחסת בספקנות לפיוס שבין 
חמאס לבין היו"ר אבאס, שבינתיים לא 

הביא לשום תוצאה, במיוחד מפני שחמאס 
אינו רוצה להתפרק מנשקו ולהכיר במדינת 

ישראל.
יחסיה של ישראל עם האיחוד האירופי 

נראים כנכנסים לשלב חדש, העריכה 
רודיקה רדיאן-גורדון. מדינות אירופאיות 

אחדות מתחילות לשנות את תפישתן 
לגבי ישראל והן מודעות שכספים מקרנות 

שהוענקו לארגונים פלשתינים הוצאו 
למטרות אחרות מאלה שיועדו להן, כך 

שעכשיו התחילו להיות זהירות יותר 

ביחסיהן עם הפלשתינים.
במסגרת האירופית, מדינת ישראל 

מנסה לשנות את יחסה עם מדינות אירופה 
החברות באיחוד האירופי, באמצעות 

הסכמים נקודתיים דו-צדדיים או תת-
אזוריים, וכאן רומניה משחקת תפקיד 

מיוחד – היא קול חיובי, גם ברמה 
בינלאומית, אירופית, גם בתחום היחסים 
הדו-צדדיים שהתפתחו בצורה מסחררת 

בשנים האחרונות. בישראל, רומניה נתפשת 
באור חיובי, ותורמים לכך גם ביקוריהם של 
מנהיגים מדיניים משתי המדינות. הדוברות 
גם העלו את שאלת דמותן של רומניה ושל 

ישראל, כפי שמשתקפת בכלי התקשורת, 
והזהירו מפני סכנות שיכולות לבוא מדפי 

התקשורת שאינן תחת ביקורת כלשהי, 
בהן יכולות להופיע השמצות, התקפות, 

וכן ידיעות מזויפות, שקשה לקורא הפשוט 
לגלות אותן ולהבין את הזיוף שבהן.

במהדורה זו של יריד הספרים המאורגן על ידי תחנת רדיו 
רומניה, השתתפו 300 הוצאות לאור ושותפים שלהן וביקרו בה 125 

אלף קוראים. מוזמן הכבוד של המהדורה היה האיחוד האירופי, 
ונשיא הכבוד של היריד היה הסופר ואיש הרדיו מתיי וישנייק.
הוצאת "הספר" הציגה את ספריה במסגרת הסלון לספרים 

יהודיים, שבו השתתפו 17 הוצאות ספרים מהמובילות ביותר. אלה 
הציגו מבין ספריהן בנושאים יהודיים ומאת מחברים יהודיים. רק 

בהוצאת "הספר" הוצגו 400 כותרים, מהם 20 שהופיעו בשנת 2017. 
ההצעה הייתה של 750 ספרים, אמר בטקס הפתיחה אלכסנדרו 

מארינסקו, מנהל המרכז היהודי להוצאה לאור ולפרסום. הוצאת 
הספרים, ציין, תכננה להשיק שלוש יצירות בעלות שם: הרומן 

"מארינבאד", מאת הסופר היידי הידוע שלום עליכם; "אווה, הבת 
שלי", מאת אגנס זסולט, יומנה המרגש של אווה היימן, ילדה 

בת 13 שמתה במחנה ההשמדה אושוויץ; הכרך השני של הספר 
"תזכירים ויומנים, 1944-1940", מאת וילהלם פילדרמן, המנהיג 

ההיסטורי של יהודי רומניה עד תום מלחמת העולם השנייה.
הרומן הכתוב כמכתבים, "מארינבאד", הוצג על ידי ד"ר 

קאמליה קראצ'יון, מרצה באוניברסיטה, מרכזת בסדרה "הספרייה 
לספרות יידיש" של הוצאת "הספר", ועל ידי ד"ר רזוואן ואונקו, 
מרצה באוניברסיטה ומבקר ספרות. קאמליה קראצ'יון הדגישה 

את חשיבות הסדרה של הוצאת "הספר" להוקרת התרבות 

היידית. רזוואן ואונקו ציין ש"מארינבאד" הוא הרומן של תקופת 
המודרניזציה של היהודים. 

אלכסנדרו מארינסקו הציג את הספר "אווה, הבת שלי", 
שמביא עדות ותפישה לגבי המלחמה ולגבי השואה בעיניה של 

ילדה. ד"ר ליאה בנימין התייחסה לספר זה כמו אל "מסמך אמיתי 
לגבי מה שהייתה השואה". 

לדברי אווה גלמבוש, מתרגמת הספר, הדבר המיוחד ביומן 
זה הוא התיאור בדעת צלולה של החיים בגטו של אוראדיה ושל 

הקשיים שאותם עברה. ליביו בריש, יו"ר האגודה של יהודי רומניה 
קורבנות השואה, העריך גם הוא את חשיבותו של הספר הנ"ל 

כמסמך כתעודה. 
על אודות הכרך השני של "היומן" של פילדרמן, ציין המתרגם 
ניקולאי דרגושין  את ההבנה הברורה של פילדרמן, שהיא הרבה 

יותר חריפה מזו של מדינאים בני זמנו לגבי התפתחות המצב 
באירופה וברומניה. ההיסטוריון אדריאן צ'יופלנקא, מנהל המרכז 

ללימוד תולדות יהודי רומניה, הדגיש שזיכרונותיו של פילדרמן 
כוללים נתונים וידיעות שאינם מצויים בשום תעודה אחרת מן 

התקופה ההיא. בשביל אדוארד קופפרברג, בתור מזכ"ל הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה, "זיכרונותיו של פילדרמן" הינו 

ספר של מנהיג גדול. הספר הנ"ל הוא מדריך המלמד כיצד להיות 
איש מקצוע, מנהיג וידיד, כדי ללמוד איך לקבל החלטה.

התפישה לגבי מדינת ישראל השתנתה בקרב מדינות ערב 
ומדינות אירופאיות אחדות

יריד הספרים "גאודיאמוס" 2017: בכל זאת, אנשים אוהבים לקרוא

הפסטיבל 
הבינלאומי 

לתיאטרון יידיש – 
המהדורה השנייה 

ברומניה
התיאטרון היהודי הממלכתי 

מבוקרשט ארגן את המהדורה השנייה של 
הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון יידיש 
– טעספעסט (TESFEST) בימים 22-15 

באוקטובר 2017. אירוע זה התקיים לרגל 
יובל ה-141 שנה מהקמת התיאטרון 

המקצועי הראשון בשפה היידית בעולם, 
בעיר יאסי, ביוזמתו של אברהם גולדפדן. 

בשבעת הימים האלה, הציבור השתתף 
בסדרת אירועים אמנותיים המיועדים 

לשפה ולתרבות היידית – מחזות 
תיאטרון, קונצרטים של מוזיקת כליזמר, 

השקות ספרים, סדנאות, תערוכות. 
בטקס הפתיחה נאמו: אנדרי מונטיאנו, 

המנהל הזמני דאז של התיאטרון היהודי 
הממלכתי; קריסטינה מוחאן, מנהלת 

הפסטיבל טעספעסט; רוברט שור, 
מנהל המחלקה לתרבות שבפדרציה של 

הקהילות היהודיות מרומניה; סילביו 
וכסלר, חבר בפרלמנט. הם הדגישו את 
חשיבות שמירתה וקידומה של התרבות 

היידית ברומניה, כחלק מהזהות היהודית. 
הושק הרומן הכתוב בצורת מכתבים 

"מארינבאד" מאת שלום עליכם, שראה 
אור בסדרה "הספרייה לספרות יידיש" 

השייכת להוצאת הספרים "הספר" – 
פרויקט שהוגשם יחד עם ד"ר קאמליה 

קראצ'יון, מרצה באוניברסיטה, מתאמת 
המרכז לחקר ושמירה של התרבות היידית 

של התיאטרון היהודי הממלכתי. על 
אודות התנועה על הבמה דובר בסדנה 

"הייחוד שבריקוד היהודי", שניהל 
סטיב ויינטראוב. השירים של איציק 

מאנגר הוקראו בסדנה בעלת אותו השם, 
שבראשה עמדה מרים הופמן, והדיון 
"מחזאים בני זמננו שכותבים בשפת 

היידיש" העלה בתוכנית הראשונה את 
עתיד השפה והתרבות היידית ברומניה. 

בוועידה "רשת היידיש – עבר, 
הווה, עתיד" התארחו דניאל גלאי, אנה 
רוזנפלד, יעקוב קובי וייצנר, אריה יאס, 
בוריס סנדלר, אבי חופמן, ברי דיוויס, 

טל חבר, סרג'יו בנגלסדורף, שמואל 
עצמון, רודה אבקאיס, והעלו הצעות 

למען עידוד תחייתה של התרבות היידית 
בעולם. הקונצרטים הביאו לתשומת לב 
הציבור אמנים, שביצעו בסגנון מודרני, 
באופן אישי או במסגרת להקה, שירים 

מסורתיים מן התרבות היידית. זלמן 
מלוטק, המנהל האמנותי של התיאטרון 
הלאומי היידי "פאלקביענע" מהעיר ניו-
יורק, ניגן קונצרט לפסנתר ונתן הסברים 

רבים על אודות תולדות המוזיקה היידית, 
והוסיף דוגמאות מיצירותיהם של הזמרים 

מברודווי (די בראדער זינגערס) – בערל 
מארגוליס, משה ושלמה פריזאמנט, אבא 
ובן, ועלועל זבארז'ער ואברהם גולדפדן. 

להקות מקצועיות רבות בתיאטרון היידיש 
הציגו מופעים על במת התיאטרון היהודי 

הממלכתי: "העיירה קאסריליבקה", על 
ידי התיאטרון היהודי הממלכתי ע"ש 

"אסתר רחל ואידה קאמינסקא" מפולין 
(במאי: שמואל עצמון); "המכשפה" מאת 

אברהם גולדפדן, יצירה בימאית משותפת 
לתיאטרון היהודי הממלכתי מבוקרשט 

ושל התיאטרון "פאלקסביענע" מניו-
יורק; "דג ממולא עם תוספת", על ידי 
התיאטרון היהודי הממלכתי "שלום" 
ממוסקבה; "שני קוני-למל" (במאי: 

אלכסנדר חאוסוואטר); "במחצית הדרך 
של געגועים", על ידי הלהקה "טרוים 

תיאטר" מצרפת; "לילה בקזינו", על ידי 
"ואנדרינג ז'יו טרופה" (הלהקה היהודי 

הנודד) מארצות-הברית.  
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FILE DE CALENDAR6 6
Evrei născuți în luna ianuarie 2018

Ben-Zion Dinur (Dinaburg) – istoric, profesor la Universita-
tea Ebraică. Născut la Khorol, Poltava, 2 ianuarie 1884, stabilit 
la Ierusalim, 1921. Printre lucrări: Israel beGolah, 5 volume. 
Decedat la Ierusalim, 1973.

Eliezer Ben-yehuda (Perlman) – lingvist, părintele ebraicei 
moderne. Născut la Luzhky, Belarus, 7 ianuarie 1858, stabilit 
la Ierusalim, 1884. Opera principală: Milon hasafah hayvrith. 
Decedat la Ierusalim, 1922.

hayim Nahman Bialik – poet ebraic. Născut la Radi, Ucrai-
na, 9 ianuarie 1873, stabilit la Tel Aviv, 1924, considerat poetul 
național al Israelului. Printre poeme: Beyir haharegah, inspirat 
de Pogromul de la Chișinău, 1903. Decedat la Viena, 1934.

Abraham joshua heschel – rabin și filozof al iudaismului. 
Născut la Varșovia, 11 ianuarie 1907. Printre scrieri: God in 
search of man; Prophetic inspiration after the Prophets. De-
cedat la New York, 1972.

Chaim Soutine (Sutin) – pictor. Născut la Smilavichy, 
Belarus, 13 ianuarie 1893, stabilit în Franța (1913). Stilul lui a 
servit ca punte între orientarea tradiționalistă și abstracționism. 
Decedat la Paris, 1943.

Natan Sharansky (Anatoly Borisovich Scharansky) – om 
politic israelian. Născut la Doneţk, Ucraina, 20 ianuarie 1948, 
imigrat în Israel după eliberarea din închisoarea sovietică, 
1986, unde fusese arestat ca activist pentru drepturile omului, 
1977-1986. 

Bruno Kreisky – om politic, primul cancelar evreu din 
Austria (1970-1983). Născut la Margareten, Viena, 22 ianua-
rie 1911; în exil în Suedia în perioada 1938-1945. Decedat la 
Viena, 1990. 

Vicky (Hedwig) Baum – scriitoare, prima autoare modernă 
de bestseller. Născută la Viena, 24 ianuarie 1888, stabilită în 
SUA. Circa 50 de romane în limbile germană și engleză. De-
cedată la Hollywood, California, 1960.

Dan Schechtman – specialist în știința materialelor. Născut 
la Tel Aviv, 24 ianuarie 1941, profesor la Technion, Haifa. Pre-
miul Nobel pentru chimie, 2011, pentru descoperiri în domeniul 
semicristalelor. 

Mordecai Richler – scriitor anglofon. Născut la Montreal, 
27 ianuarie 1931. Printre scrieri – romane și eseuri, unele pe 
teme iudaice: The apprenticeship of Duddy Kravitz; Solomon 
Gursky was here. Decedat la Montreal, 2001.

David Emmanuel – matematician. Născut la București, 31 
ianuarie 1854, doctor în matematică, Sorbona 1879, cu teza 
Étude des intégrales abèliennes de troisième espèce; înte-
meietorul școlii matematice moderne din România. Decedat 
la București, 1941.

Evrei decedaţi în luna ianuarie 2018
Teddy (Theodor) Kollek – om politic. Născut la Budapes-

ta, 1911, imigrat în Palestina, 1935. Primar al Ierusalimului, 
1965-1993, cel mai mare constructor al orașului din epoca 
modernă. Premiul Israel pentru contribuții speciale la dezvol-
tarea societății și Statului Israel, 1988. Decedat la Ierusalim, 
2 ianuarie 2007.

Moses Mendelssohn (Moshe ben Menahem, sau Ram-
baman) – filozof. Născut la Dessau, 1729, considerat primul 
evreu modern, pe baza părerilor căruia s-a dezvoltat mișcarea 
de Haskala. Printre scrieri: Jerusalem; Biur (Explicație la Tora); 
Phaedon oder ueber die Unsterblichkeit der Seele. Decedat la 
Berlin, 4 ianuarie 1786.

henri Bergson – filozof. Născut la Paris, 1859, a afirmat 
ideea că procesele experienței imediate și intuiției sunt mai 
semnificative decât raționalismul și știința abstracte. Premiul 
Nobel pentru literatură, 1927. Decedat la Paris, 4 ianuarie 1941.

Carlo Levi – scriitor, pictor, luptător antifascist. Născut la 
Torino, 1902. Printre romane: Cristos s-a oprit la Eboli. Decedat 
la Roma, 4 ianuarie 1975.

Isidor Isaac Rubi – fizician. Născut la Rymanow, Galiția, 
1898, stabilit în SUA împreună cu familia, 1899. Premiul Nobel 
pentru fizică, 1944, pentru cercetări privind natura forțelor care 
leagă protonii de nucleu. Decedat la New York, 11 ianuarie 
1988.

Max Nordau (Simon Maximilian Sudfeld) – lider sionist 
și scriitor. Născut la Budapesta, 1849, stabilit la Paris, 1880. 
Cofondator al Organizației Mondiale Sioniste, împreună cu 
Theodor Herzl. Decedat la Paris, 23 ianuarie 1923; reînmor-
mântat la Tel Aviv.

Amedeo Modigliani – pictor. Născut la Livorno, 1884, 
stabilit la Paris, 1906. Tema principală a picturilor sale este 
portretul uman. Decedat la Paris, 24 ianuarie 1920.

jerome David Salinger – scriitor. Născut la New York, 
1 ianuarie 1919. Romane și volume de povestiri scur-
te, printre care volumele De veghe în lanul de secară; 
Franny şi Zooey. Decedat la Cornish, New Hampshire, 
27 ianuarie 2010.

yitzhak Kaduri – rabin cabalist. Născut la Baghdad, circa 
1902, stabilit la Ierusalim, 1923. Și-a dedicat viața studiului 
Torei și rugăciunii pentru poporul evreu. Amuletele și binecu-
vântările lui sunt apreciate și astăzi. Decedat la Ierusalim, 28 
ianuarie 2006.

Cilibi Moise (Froim Moise Schwartz) – povestitor, umorist 
și autor de pilde și aforisme. Născut la Focșani, 1812. Colecția 
scrierilor: Practica și apropourile lui Cilibi Moise vestitul din Țara 
Românească. Decedat la București, 31 ianuarie 1870.

LUCIAN-ZEEV hERșCOVICI

Y  D E C E S E  Y  C O M E M O R Ă R I  Y

HERTA SPUHN – Un an de la intrarea în posteritate 
Două fotografii cu Herta Spuhn z.l. O fotografie 

– în lumea cărților din odaia ei de lucru. Trăiau prin 
ea, trăia prin ele; o viață. Cealaltă – la prima ediție 
a Salonului Iudaica, la Gaudeamus, 2014: flutura, 
triumfătoare, prima tălmăcire 
în română a „Fraților Opper-
mann“ de Feuchtwanger, care 
i se datora. Era bucuria clipei: 
lansarea romanului, apărut 
la Hasefer, abia scos de sub 
tipar. 

Deținea arta supraviețuirii 
și arta vieții, joc de cuvinte în 
germană, folosit pentru a-l 
portretiza pe Franz Storch, cel 
care-o ajutase să iasă cu bine 
dintr-una din experiențele ka-
fkiene din anii totalitarismului. 
Storch era prozator german, cu influență în fostul 
Consiliu al Culturii. La 17 ani fusese deportat în 
Donbas. „Suferința nu l-a acrit, nu l-a înveninat“, 
continua să mi-l schițeze. De fapt, desenul era un 
autoportret. 

Herta a venit pe lume în 1933, într-un Cernăuți 
cu patină chezaro-crăiască. Aparținea unei fami-
lii de intelectuali pe care-i păștea deportarea în 
Siberia, ca „burghezi“. Și s-ar fi întâmplat, dacă 
tatăl ei, arhitect, n-ar fi donat casa construită de el 

în centrul orașului. Când Cernăuțiul a reintrat sub 
administrație românească, în ’41, familia a fost 
salvată de deportare în Transnistria de medicul 
Corneliu Iubaș și de autorizația primită de la primarul 

Traian Popovici. În ’44, la 21 
aprilie, tatăl ei a văzut primul 
ofițer sovietic. „Clara, suntem 
salvați!“, și-a întors capul spre 
mama ei. Salvați, un fel de-a 
spune, că iar ar fi urmat să fie 
înregistrați în categoria „bur-
ghezi“. Ce mai rămânea? Să 
plece în România! 

Pasiunea pentru literatură 
a adolescentei Herta avea s-o 
conducă spre Facultatea de 
Filologie, absolvită cu brio, la 
București. A fost redactor de 

carte la Editura Tineretului și, după divizarea ei, 
din ’69, la Albatros. De la debutul în tălmăcire cu 
„Manierismul în literatură“ de Gustav René Hocke 
(Editura Univers, 1977) până la „Frații Oppermann“, 
cântecul ei de lebădă, și de la prima colaborare, 
după 2000, la Lettre Internationale până la ultima, 
înainte de-a se sfârși, anul trecut,  Herta Spuhn 
s-a dedicat remarcabil deschiderii spre universal a 
literaturii române.  

IULIA DELEANU

In memoriam Nava Semel (1954-2017)
Nava Semel, fiica lui Yitzhak Artzi – originar 

din Bucovina, supraviețuitor al Holocaustului, fost 
deputat în Knesset –, și sora 
celebrului și îndrăgitului cântăreț 
Shlomo Artzi, a trecut în eternitate 
la 2 decembrie 2017. Și-a lăsat în 
urmă soțul și cei trei copii. Nava 
și mama sa, supraviețuitoare a la-
gărului de la Auschwitz, au plecat 
dintre noi la două săptămâni una 
după cealaltă.

Prima mea întâlnire cu Nava a 
fost prin scrisul ei – cartea „Pălăria 
de sticlă“. Întâlnirea directă a avut 
loc la jumătatea anilor ’90, la o ca-
fenea din Tel Aviv, și a fost urmată 
de multe altele, de-a lungul anilor. 
Am avut bucuria de a o găzdui pe 
draga mea Nava la Toronto, unde venise pentru 
dramatizarea romanului „Râs de șobolan“, pe scena 
Operei din orașul canadian. 

Nava a fost „semnul“ israelienilor din a doua 
generație (semel înseamnă semn, în ebraică), și-a 
onorat identitatea iudaică și cetățenia israeliană, a 
fost o scriitoare talentată, creativă și sinceră. Este 

considerată un arhitect al memoriei Holocaustului 
în societatea și cultura israeliană. A fost o femeie 

puternică și impresionantă – Es-
het Chayil (femeie de valoare) –, 
care întotdeauna a avut grijă de 
întreaga sa familie și de toți cei 
aflați în nevoie, pe care îi ajuta cu 
devotament. Purta mereu cu sine 
un carnețel și un stilou cu care își 
nota ceea ce îi suscita interesul; 
nu voia să uite nimic. 

Așa era Nava Semel, pe 
care ne-o vom aminti ca pe un 
om special, unic, care ne-a lăsat 
o moștenire extraordinară de 
aproximativ 30 de titluri, traduse 
în numeroase limbi, inclusiv în 
română – toate apărute la Editura 

Hasefer: „Pălăria de sticlă“ (2003), „De cine a fost 
sustras spectacolul?“ (2007), „Râs de șobolan“ 
(2014) și, în curs de publicare, cartea pentru copii 
„Lumânările lui Șeindel“.

Fie ca memoria ei să fie binecuvântată!
PENINAh ZILBERMAN

Fundația Tarbut Sighet – Cultură și Educație

Cu adâncă durere, amintim că la 10 noiembrie 2017 s-au împlinit 
37 de ani de la trecerea în neființă a celui care a fost un suflet cald, 
bun și sincer Dr. ELIAS MERDLER (Vatra Dornei-România și Israel).

Familia, prietenii și cei ce l-au cunoscut îi păstrează o veșnică 
amintire și îi binecuvântează memoria.

Cu sinceră durere, anunțăm trecerea în neființă a celei care a 
fost un devotat membru și prieten al Comunității Evreilor din Ploiești, 
GOLDSFARB jEANA (tanti Gigi).

De o inteligență și o cultură remarcabile, prezentă în permanență în 
viața comunității, a lăsat un mare gol în sufletele tuturor. Fie-i amintirea 
binecuvântată!

Comunitatea Evreilor din Ploiești, președinte Adela Herdan

Înhumaț i  în  c imi t i re le 
C.E.B. în luna noiembrie 2017:  
GRIGORU MARTA - EDIT (73 
ani, Str. Şos. Colentina nr. 8, 
Cimitirul Giurgiului); AVADIC 
CELA (87 ani, Bdul. Tineretu-
lui nr.13, Cimitirul Filantropia); 
SAPIRA IOLAN (99 ani, Cămin 
Jimbolia, Cimitirul Sefard). 

Înhumați în cimitirele C.E.B. 
în luna decembrie 2017:  
SALER ELIZA (Cămin Jimbo-
lia; Cimitir Giurgiului)

60 de ani de la decesul lui Umberto Saba
Umberto Poli (1883-1957) și-a luat pseudonimul Saba, adică „bunic“ în 

ebraică, deoarece nu și-a cunoscut tatăl decât la majorat. El exprimă în versuri 
această tragică perioadă: „Când mă născui/mama-ncepu a plânge/singură în 
patul ei pustiu…Tata a fost pentru mine asasinul/ până la vârsta când l-am cu-
noscut/ atunci văzui că era un copil/ și darul ce-l am e de la dânsul“. (trad. A.E. 
Baconschi) Străbunicul matern al scriitorului a fost un învățat ebraist din secolul 
al XIX-lea, S.D. Luzzatto, urmaș, la rândul lui, al unor ebraiști din Evul Mediu. 
Acest antecesor a tradus în italiană din Halevi, mare poet din secolul al XI-lea, 
a scris exegeze despre Cabala, fiind profesor la Colegiul rabinic din Padova. 

Umberto Saba era apropiat de cultura iudaică şi, în egală măsură, de cea 
italiană. În 1912, după ce încercase să-și câștige traiul în marină, în armată, a 
publicat primul volum de versuri „Cu ochii mei“. 

Participă la viața literară interbelică, pleacă la Paris, când atmosfera regimului 
mussolinian devine sufocantă. Revine în 1943 la Trieste. Și-a publicat numai parțial 
opera antumă. În 1963 i s-a publicat un minunat volum, intitulat „Canzoniere“, și 
operele complete în 12 volume. Era un admirator și cunoscător al creației lui Pe-
trarca, al scrierilor lui Umberto Foscolo, un preromantic, și, dintre contemporani,  
al lui Pascoli şi D’Annunzio. A încercat să-și trateze depresia cu ajutorul lui 
Freud. A fost comparat cu Trakl, iar la noi, cu Bacovia. „Iată-mă acum, știi că 
printre fericiți nu-i casa noastră/ că viața cu o privire lacomă/ e toată plină doar 
de lacrimi“. 

Ultimul lui traducător în limba română a fost Ilie Constantin.  (B.M.M.)
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lui Roni Căciularu) 
care „pompează“ 
oameni în „artere-
le“ Israelului. Care, 
în anii ’80, când 
are loc prima în-
tâlnire a scriitorului 
cu stația, încă se 
construia și își că-
uta un drum prin-
tre incertitudinile 
politice. Prozatorul simte și strecoară în 
pagină, cu o artă de invidiat, freamătul și 
mișcarea, zgomotul și mirosurile, agitația 
orientală și, în același timp, siguranța 
unor oameni care, veniți din toate colțurile 
lumii, se simt acasă în Țara Sfântă, pe 
pământul dat lor de bunul Dumnezeu.

Cit i torul din România va apre-
cia, firește, profilurile literare ale unor 
personalități de origine română: actorul 
Nicu Nitai (creator al Teatrului „Karov“), 
pictorul Baruch Elron (evocat într-un 
text apărut, inițial, în „România literară“), 
doctorul Avram Crețu. Oameni de seamă, 

care au lăsat urme atât în cultura română, 
cât și în cea israeliană, alcătuind astfel o 
solidă punte peste Mediterana. Condeiul 
scriitorului ni-i readuce în fața ochilor și, 
odată cu ei, învie o realitate românească 
pe care Holocaustul, comunismul și emi-
grarea au transformat-o, din păcate, în 
istorie. Însă Roni Căciularu stăpânește 
arta de a face trecutul să trăiască din 
nou: cultura, creativitatea și ochiul spe-
cial al prozatorului scot la iveală fațete 
nebănuite ale unor momente definitorii 
pentru personalitatea celor evocați, care 
ies pentru o clipă din spațiul memoriei și 
revin pe scena vieții...

Hoinar de suflet halandala, recenta 
apariție a noii Edituri SAGA, este o lec-
tură nu doar plăcută și instructivă, ci și 
emoționantă. Semn că avem în Roni Că-
ciularu un scriitor a cărui forță stă în finețe 
și în arta detaliului, care ne cucerește 
subtil, pagină cu pagină.

RĂZVAN VONCU 
*Roni Căciularu – Hoinar de suflet halandala, 

Editura SAGA, Tel Aviv, 2017.

Recent lansat la 
ICR Tel Aviv, volumul 
Hoinar de suflet ha-
landala, al scriitorului 
și gazetarului Roni 
Căciularu, poate con-
cura cu succes la titlul 
de cea mai bună carte 
a anului publicată în 
limba română în Isra-
el. Dar, mai mult decât 
atât, este o carte care 
trece fără probleme 

Mediterana, adresându-se cititorului din 
țară și integrându-se firesc în literatura 
română, cea, vorba lui Călinescu, indi-
vizibilă.

Aceasta, în pofida faptului că, în chip 
firesc, locuind în Țara Sfântă din 1983, 
majoritatea „hoinărelilor“ băcăuanului 
Roni Căciularu au loc prin realitatea is-
raeliană. În special prin Tel Aviv, un oraș 
de care scriitorul este (pe bună dreptate!) 
îndrăgostit, și pe care îl cunoaște în toate 
aspectele sale. „Hoinarul“ este, de fapt, 

un iscusit reporter literar, un prozator care 
se plimbă nu numai pe străzi, în galerii de 
artă sau parcuri, ci și prin stări de spirit, 
prin amintiri și prin cultură.

„Hoinărelile“ încep cu o „luare în po-
sesie“ a Tel Aviv-ului: poartă de intrare în 
Israel a noilor olim și, totodată, fascinantă 
metropolă a spiritului evreiesc, întâiul 
mare oraș întemeiat de poporul lui Israel 
din timpurile biblice încoace. Prima proză, 
care dă și titlul volumului, este o mise 
en abîme a întregului, căci, redactată în 
fragmente, punctează toate „popasurile“ 
pe care următoarele proze le vor face 
prin realitatea israeliană și românească. 
Străzile, parcurile, forfota, arhitectura, 
colțurile vechi din Yaffo: toate instituie o 
stare, sub semnul căreia receptăm textele 
următoare.

Unul dintre cele mai frumoase este 
Vechea stație centrală de autobuze. 
Un text încărcat de nostalgie, dar și de 
sens, pentru că această stație a jucat 
un rol-cheie în viața tânărului stat isra-
elian, asemeni unei inimi (metafora e a 

Hoinar de suflet, hoinar prin suflet
Realitatea 

cărţii

O decizie întemeiată, sau una nesăbuită?
Arareori, o decizie politică a avut parte de 

o primire atât de polarizată precum hotărârea 
președintelui Trump de a recunoaște Ierusalimul 
drept capitală a Israelului. 

Declarația care a aprins spiritele pe toată 
planeta are un fundament și o logică incontesta-
bile, după cum incontestabil este și pericolul de 
violențe născute din răscolirea urii și a intoleranței 
unor state (musulmane) față de Israel și evrei. 
Dar tocmai această încrâncenare face necesară 
o privire mai atentă în modul în care s-a născut 
această decizie, în motivația și efectele sale.

În primul rând, Donald Trump nu a avut 
opțiunea dacă să mute sau nu Ambasada ameri-
cană de la Tel Aviv la Ierusalim, ci numai când să 
o facă. Și asta pentru că, pe 8 noiembrie 1995, 
Congresul a adoptat o „Lege a Ambasadei de la 
Ierusalim” în care se afirmă, nici mai mult, nici 
mai puțin, decât că „fiecare națiune suverană 
are dreptul de a-și alege propria capitală. Din 
1950, orașul Ierusalim a fost capitala Statului 
Israel”, iar „Ierusalimul este centrul spiritual al 
iudaismului și este considerat un oraș sfânt de 
adepții altor religii”. Documentul recunoaște 
că „din 1967 Ierusalimul a fost un oraș unitar 
administrat de Israel, iar persoanele de toate 
confesiunile au avut accesul garantat la locurile 
sfinte din oraș”. Legislativul de la Washington 
a stabilit că „Ambasada SUA în Israel trebuie 
să fie mutată la Ierusalim cel târziu până pe 31 
mai 1999”, iar că dacă nu se ia această măsură, 
președintele SUA trebuie să emită o decizie de 
amânare la fiecare șase luni!

Spre deosebire de predecesorii săi, actualul 
șef de la Casa Albă a decis, conform legii, să nu 
mai amâne mutarea ambasadei și să recunoască 
Ierusalimul drept capitală a Israelului. Aici se nasc 
alte două întrebări: de ce acum și cu ce preț. La 
prima, șeful Administrației americane le-a repli-
cat celor care îl acuzau că a torpilat procesul de 
pace (în special state arabe și membre ale UE) 
că, după 22 de ani de tergiversări, „nu suntem 
cu nimic mai aproape de un acord de pace 
durabil între palestinieni și israelieni” și că „ar fi 
o nebunie să crezi că repetarea amânărilor ar 
produce acum un efect diferit de cel din trecut”. 
Răspunsul la întrebare este însă mai complex. Se 
știe că SUA sunt un aliat permanent și strategic al 
Israelului pe care, până în decembrie 2016, l-au 
apărat și în cadrul Consiliului de Securitate. Anul 
trecut, Obama a optat să nu mai opună un veto și 
a permis adoptarea unei rezoluții în care Israelul 
era considerat „putere ocupantă” în Ierusalim și 
în alte zone din Țara Sfântă. A urmat o serie în-
treagă de voturi la ONU și la UNESCO, prin care 
Israelul devenea „ocupant” în locuri precum Zidul 

Plângerii sau Mormântul 
Patriarhilor, ultimele astfel de decizii datând din 
... 3 decembrie 2017! Prin recunoașterea Ieru-
salimului drept capitală a Israelului, cel puțin din 
perspectivă americană, acesta nu mai poate fi 
considerat „putere de ocupație” în propria sa 
capitală, pe care are dreptul să și-o aleagă, ca 
orice stat suveran.

Și pe plan intern se cerea o decizie care 
să demonstreze că președintele SUA, aflat în 
pierdere pronunțată de popularitate (numai 34% 
dintre americani îl mai susțin pe Donald Trump), 
își respectă programul electoral, iar mutarea 
ambasadei era una dintre ele. Motiv pentru 
care acesta a și spus, în discursul său, că își 
onorează promisiunile.

Așadar, motivele pentru care Trump a luat 
decizia sunt întemeiate și firești. La ele se adaugă 
faptul că nimeni nu se poate aștepta ca Israelul 
să renunțe la Ierusalim de frica reacțiilor palesti-
niene și arabe, iar, din același motiv, SUA nu pot 
să perpetueze sine die o situație de impas, Trump 
afirmând că nu renunță la soluția cu două state 
(unul israelian și unul palestinian) și la negocierile 
directe între cele două părți, dar că decizia sa nu 
face decât să recunoască o evidență.

În ceea ce privește întrebarea „cu ce preț”, 
să spunem că, dacă autoritățile israeliene au 
întâmpinat anunțul Casei Albe cu recunoștință 
și entuziasm, pe plan mondial America s-a 
văzut izolată, recenta întrunire de urgență a 
Consiliului de Securitate pe tema Ierusalimului 
fiind edificatoare, ca și  declarațiile șefului ONU, 
Antonio Guterres, și cele ale oficialilor UE. Mai 
mult, violențele au izbucnit în Cisiordania, Gaza 
și la Ierusalim, Hamas a chemat la intifada, iar 
Mahmoud Abbas a declarat că Ierusalimul este 
„un oraș arab creștin și musulman, capitala 
eternă a Statului Palestina” și că evreii nu au ce 
căuta acolo. Unicul lucru asupra căruia se înțeleg 
contestatarii SUA este că „nu există alternativă la 
soluția coexistenței a două state”, ambele având 
capitala la Ierusalim, punct de vedere susținut 
de ONU, UE, Rusia și alte state.

Chiar dacă decizia adoptată de Donald 
Trump este, cum spuneam, una judicioasă și 
întemeiată, impusă de legislația americană, de 
situația internă și internațională, de ineficiența 
negocierilor de pace, argumentele raţionale nu 
pot opri nici intifada, nici protestele palestinienilor 
și musulmanilor, din Turcia până în Iran. Desigur, 
Israelul este recunoscător pentru această decizie, 
dar rămâne de văzut câte state vor urma decizia 
americanilor, până acum mișcarea fiind aprobată 
numai de Cehia, Ungaria și Filipine.
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Gândul 
scris

Șalom Alehem, 
fermecătorul

Nu a existat festival de teatru idiș – la 
București, Iași, Varșovia, Moscova, New 
York – care să nu meargă la înaintare cu 

Șalom Alehem, acest „fermecător și fermecat” scriitor de limbă idiș.
Aș insista și pe caracterul neîntrerupt în timp al dialogului artei sale cu 

publicul. (Ceea ce se datorează, poate, și faptului că moștenirea Alehem 
– ca și cea a lui Peretz, Pinski, Gordin, Ash, Leivik și chiar Anski – a venit 
la pachet cu tipul de spectacol idiș: o irezistibilă împletire spirituală, dina-
mică, interactivă, de observație satirică, de „atmosferă”, haz și exuberanță 
a replicilor și cupletelor, ingeniozitate a gagurilor, improvizație, lirism și 
nerv al cântecelor și muzicii tradiționale.)

Cert, Alehem a fost adoptat cu fervoare de toate teatrele ce jucau în 
ebraică. „Habima“ a pășit cu dreptul în 1919, urându-ne „Mazal Tov“. Scri-
sul dascălului din Perieslav (născut în 1859) a fost reținut și de Studioul 
evreiesc din Petrograd, ori de cel „biblic“ din Moscova  (condus de Vah-
tangov). Ca și de trupele din New York, unde Alehem a emigrat și a murit.

Prestigiul scriitorului, comparat cu Twain și Gogol, nu a fost diminuat 
nici de ideologia revoluției ruse, nici de adepții modernismului. 

Chiar un reputat  teatru de avangardă din Moscova (asumat de Gra-
nowski, Mihaels, Efros) a ales pentru inaugurarea sa din 1921 un triptic 
Șalom Alehem, din care nu lipsea  „Mazal Tov“. Mai mult: a propus o lectură 
ce depășea realismul: cu simboluri și semne magice în decor; cu mai multe 
scene grotești în registrul baroc expresionist. Căci scenograful, care era 
Marc Chagall, nu îl considera pe Alehem un simplu autor de farse. „Există 
destule puncte de sprijin pentru a susține capacitatea teatrului evreiesc 
de a merge  în pas cu vremea“ – credea el. 

Să ne apropiem însă de secolul nostru. Reverență față de clasic? Tribut 
plătit strălucirii conferite de el valorilor de înțelepciune, pitoresc, oralitate 
și umor ale idișului? Tablourile de viață și atmosfera „d’antan“, care intere-
sează pe toată lumea? Desigur! Dar, mai ales, universul Alehem răspunde 
nostalgiei redescoperirii trecutului, rădăcinilor specifice!

Rețin și azi agitația târgurilor, zvonurile de pe drumurile galițiene, 
mentalitățile și obiceiurile caracteristice; acele istorii care vorbesc despre 
lipsa de siguranță a zilei de mâine, pretutindeni, și cu atât mai mult despre 
climatul de corupție, arbitrariu, teroare și prigoana din Rusia țaristă. Atrag 
și azi tipurile de „umiliți și obidiți“, oameni obișnuiți cu destine emoționante, 
amestec de râs și plâns, de dramă și iluzie; acea lungă galerie de 
meseriași, mărunți negustori, telali, cărăuși; capi de familie împovărați de 
griji, orfani  rămași de izbeliște. Așa cum sunt: faimosul Menachem Mendel, 
Tevie Lăptarul, băiatul Motl, bătrânul Reb Alter, Chimele Soroker – croitorul 
din „Lozul cel mare“, ori protagoniștii din „Scripcarul pe acoperiș“ (care a 
inspirat filmul lui Norman Jewison  din 1971). 

Încântă verva satirică și mai ales „realismul patetic și comicul înlăcri-
mat“. Încântă, odată cu blânda compasiune, umorul și ironia – aducătoare 
de reflexivitate, relativitate, melancolie. Reține fereastra către fondul 
folcloric și mitic, specific evreimii Europei orientale. 

În ceea ce ne privește, Șalom Alehem a intrat în conștiința româneas-
că  după 1919 prin conferințe, lecturi, prime reprezentații, printre care un 
„Răspândiți peste mări și țări“. 

Baraşeum, apoi Teatrul Evreiesc au inclus pe afiș peste 30 de titluri. 
Importante succese au fost „Lozul cel mare“, „Tevie lăptarul“, „Noroc bun“, 
„Comoara“. După „Stele rătăcitoare“ (2013), patetica evocare a începutu-
rilor teatrului idiș, TES invită în aceste zile la un nou musical: „Marienbad“. 

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru
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