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Reuniunea Extraordinară a Consiliului de Conducere al F.C.E.R.-C.M.
În zilele de 14 și 15 martie a.c., la CIR B Yachad din Cristian s-au desfășurat
lucrările Reuniunii Extraordinare a Consiliului de Conducere al F.C.E.R.-C.M., cu o
ordine de zi bogată, prima întâlnire după Adunarea Generală din 2017. Anterior au
avut loc trei reuniuni de lucru, cu unele dintre tematici fixate încă la Congresul al
III-lea al F.C.E.R. din iulie 2016.

Identitate iudaică, viața de cult
și prezervarea cimitirelor
Prima reuniune a fost consacrată
definirii identității iudaice. După discuții
bazate pe materiale dinainte pregătite,
Comisia desemnată, subliniind că este o
problemă care frământă atât conducerea
Federației, cât și membrii comunităților,
a ajuns la concluzia că este necesară
stabilirea unei strategii pe termen mediu
și lung. Trebuie mai întâi fixat obiectivul
ce trebuie definit și folosite nuanțe pentru
a defini identitatea evreilor din România,
în condițiile în care această definiție diferă
de la țară la țară. În primul rând, trebuie
realizată o statistică exactă a membrilor comunităților și fixate categoriile,
respectiv numărul evreilor halahici și al
celor cu ascendență evreiască până la
bunici. Este necesar, au arătat membrii
Comisiei, să se facă o consultare largă
cu membrii comunităților, pentru a afla
opinia lor în această chestiune esențială
pentru viitorul comunității evreiești din
România. Pe de altă parte, identitatea se
poate crea și modela. În mod concret s-a
propus realizarea unei înregistrări totale
a membrilor comunităților pe baza unui
formular și adoptarea cât mai curând a

conceptului de identitate evreiască pentru
a prezenta un material pe baza a ceea
ce s-a discutat cu luarea în considerare a
propunerilor venite din comunități. Legat
de rolul și importanța credinței religioase
în cadrul identității, s-a pus și întrebarea
ce orientare din cadrul religiei mozaice
să se adopte, prim-rabinul Rafael Shaffer
pronunțându-se împotriva ideii de experiment, deoarece viața de cult este prea
firavă pentru a introduce riscuri.
Fiind abia prima întâlnire a Comisiei,
s-a decis continuarea mai aprofundată a
activității și prezentarea cât mai curând
a unui material despre măsurile propuse
de Comisie.
Reuniunea privind viața religioasă
a dezbătut atât probleme tehnice, cât și
principii și metode privind îmbunătățirea
vieții de cult. În prima categorie s-a
discutat despre extinderea zonei mixte
în cimitire, o mai bună evidență a organizării de bar și bat mițva și informații
cu caracter practic cu privire la locul de
desfășurare a serviciilor religioase, posibilitatea de procurare a alimentelor cașer,
restaurante rituale. În ceea ce privește
aspectele de conținut, s-a stabilit necesitatea instituirii unui program de instruire
a președinților de comunități, a oficianților
de cult, a căror activitate nu trebuie să se

limiteze numai la oficiere, ci și la explicarea celor prezentate în cadrul slujbelor,
semnificația sărbătorilor, simbolurilor
religioase. Un accent mai mare trebuie
să se pună pe instruirea copiilor ajunși
la vârsta de bar și bat mițva. S-a propus
și organizarea unor ceremonii de bar și
bat mițva tardive și sprijinirea programului
Mazel Tov (căsătorii religioase pentru cei
care s-au căsătorit numai civil). S-a dezbătut de asemenea problema minianului,
cerându-se președinților și membrilor
conducerii comunităților să participe la
serviciile religioase. S-a propus instituirea unui centru de îndrumare rabinică și
ca rabinii F.C.E.R. să se întrunească o
dată pe trimestru. S-a solicitat rabinilor
comunităților să se ducă și la comunitățile
vecine și mai ales să se aibă în vedere
stimularea și sprijinirea vieții religioase
în comunitățile mici. S-a cerut, de asemenea, ca pericopele să fie traduse și în
limba română.
În cadrul reuniunii de lucru dedicate prezervării cimitirelor evreiești din
România, au fost ridicate o serie de
probleme deosebit de spinoase, multe
cu caracter juridic, a căror soluționare
depășește Federația. S-a arătat că este
necesară obținerea actelor de proprietate a cimitirelor evreiești și soluționarea
problemei evaluării terenurilor și a taxelor
și, deoarece în aceste domenii există
multe impedimente legislative, s-a cerut
Eva Galambos
(Continuare în pag. 4)
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„Aceste vizite în comunități
mi-au încărcat
bateriile sufletești”

Interviu cu președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer
A trăi printre oameni și pentru oameni este ceea ce-i oferă președintelui F.C.E.R.
satisfacția și puterea de a își aplica deviza „Dacă Dumnezeu vrea, vreau și eu”.
– Spectacolul de Purim, anul acesta?
– O reușită din toate punctele de vedere: scenariul i-a aparținut președintelui
comunității constănțene, Sorin Lucian
Ionescu; actoricesc și muzical, în viziunea interpretativă a talentatei echipe
TES și a imbatabilelor formații corale și
instrumentale ale F.C.E.R., JCCși C.E.B.
Spectacolul merită să fie repetat. Atmosfera specifică Purimului a existat în toate
comunitățile din țară.
– Reuniuni la CIR Be´Yahad Cristian?
– Tema identității iudaice azi, în România, strategia generală de perspectivă
a Federației pentru continuitatea vieții comunitare în contextul socio-istoric evreiesc în ansamblu și în condițiile României
contemporane au fost dezbătute la prima
reuniune. Au fost adoptate conceptul și
direcțiile de aplicare.
Cea de-a doua întâlnire a avut în
vizor viața religioasă, cu realizări remarcabile: existența în activitate a trei
rabini, doi cantori, un număr important de
oficianți de cult, asigurarea minianului –
săptămânal, zilnic și chiar de trei ori pe
zi în Capitală, funcționarea regulată a
unui număr considerabil de sinagogi și
temple, desfășurarea în bune condiții a
activităților de cult mozaic. Au fost analizate modalități de îmbunătățire a vieții
religioase prin atragerea spre sinagogă
a evreilor toate vârstele, extinderea la
adulți a cursurilor de Talmud Tora, participarea de sărbători a unui număr cât mai
mare de enoriași în comunitățile mici și în
obști, precum și soluționarea judicioasă
a cererilor de ghiur.
La întrunirea Consiliului de Conducere
al F.C.E.R. s-a acordat o mare atenție rezultatelor economico-financiare din anul
2017 cuprinse în bilanțul anual, realitățile
rezultate din bugetul de venituri și cheltuieli, constatându-se că bugetul a fost
realizat în condiții de echilibru și chiar cu
un mic excedent. Datele finale urmează
să fie comunicate la Adunarea Generală
din aprilie a.c. Pe baza lor va fi întocmit
bugetul de venituri și cheltuieli pentru
anul 2018. Înaintea Adunării Generale, în
cadrul unei noi reuniuni a Consiliului de
Conducere, se va decide cea mai bună
variantă de buget pentru 2018.
– Evenimente?
– Expoziția „Temple și Sinagogi în
România” de la Muzeul Național de Istorie a României, din Capitală, cu un semnificativ aflux de vizitatori bucureșteni și
turiști din străinătate.
Hanucat HaParohet la Sinagoga
din Alba Iulia, plină de invitați, inaugurare la care am participat împreună cu
directorul Joint pentru România, Israel
Sabag. Serviciul divin a fost oficiat de
prim-rabinul Rafael Shaffer și cantorul
Emanuel Pusztai. Un moment de emoție
a fost recitalul oferit de corul de elevi ai Liceului de Muzică din oraș, cu remarcabile
prestații solistice în interpretarea, la nai, a
imnului național al Israelului, Hatikva, și a
corului robilor din „Nabucco” de Verdi, în
aranjament pentru flaut. Cu acest prilej,
am acordat Medalia de Onoare pentru
devotament în activitatea comunitară
președintei comunității din Alba Iulia, Lia
Borza. Șabaton-ul organizat de Joint, JCC
și C.E. Timișoara, cu participare de tineret
zonal, țări din fosta Iugoslavie și SUA.
– Vizite în comunități?
– După vizita la Alba Iulia, am poposit
la Deva, unde am avut bucuria să con-
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stat că lucrările de reabilitare a sinagogii
evoluează foarte bine, astfel încât există
premise s-o putem reinaugura de Hanuca sau Purim 5779. De Kabalat Șabat am
fost la Timișoara, în Templul din Iosefin,
reparat cu sprijinul Secretariatului de Stat
pentru Culte. În cadrul unei ceremonii la
sediul comunității, unde a avut loc Oneg
Șabat, am acordat Medalia de Onoare
„Prieten al Comunităților Evreiești din
România” Arhiepiscopului de Timișoara,
Mitropolit al Banatului, Î.P.S. Ioan Selejan, primarului Municipiului Timișoara,
prof. dr. ing. Nicolae Robu, avocatului
Dumitru Ganț, fost prefect al Județului
Timiș, și fiului său, deputat în GPMN,
Ovidiu Ganț. În discursurile de recepție,
laureații au elogiat contribuția evreilor la
dezvoltarea Timișoarei. Av. Dumitru Ganț
a amintit bunele relații cu prim-rabinul
Ernest Neumann z.l. Mitropolitul Ioan
Selejan ne-a oferit un prânz la reședința
sa. Împreună cu mine, au participat
vicepreședintele F.C.E.R., ec. Ovidiu
Bănescu, directorul Joint pentru Româ
nia, Israel Sabag, președinta C.E.
Timișoara, Luciana Friedmann, vicepre
ședinta BBR, ing. Anette Vainer. Amfitrionul ne-a îndemnat să continuăm să ne
refacem sinagogile și să veghem la buna
întreținere a cimitirelor evreiești. Am vizitat, apoi, sinagoga renăscutei comunități
din Caransebeș, fiind bine primiți de
președintele ei, Damian Schwartz, și
de primarul Municipiului, Felix Borcean.
Israel Sabag a promis organizarea unui
Șabaton la Caransebeș. Aceste vizite
mi-au reîncărcat bateriile sufletești.
– Proiecte?
– Itinerarul expoziției „Temple și Sinagogi în România” la Rm. Sărat, Cluj,
Alba Iulia, Satu Mare, Oradea, Tulcea,
Iași. Vernisajul de la Timișoara va avea
loc concomitent cu un simpozion dedicat
Anului Centenar despre aportul evreilor
bănățeni la dezvoltarea orașului. Lansarea, la Sinagoga Mare din București, a
Hagadei șel Pesah, îngrijită de Baruch
Tercatin, comentată de Marele Rabin
Menachem Hacohen. Simpozionul
„Antisemitism - Antisionism” la Templul
„Unirea Sfântă”, urmat de lansarea volumului – deocamdată în limba franceză –
„Miturile fondatoare ale antisemitismului”
de Carol Iancu. Spectacole, organizate
împreună cu Ambasada Israelului în
România, dedicate evenimentului „Israel
– 70”, la Templul Coral și la Universitatea
Națională de Muzică din București. Bereshit la Timișoara, în parteneriat cu Joint
și comunitatea locală. Ediția a V-a a „Podurilor Toleranței”, împreună cu BBR, la
Palatul Cotroceni, Ateneu, Palatul BNR.
– Oaspeți de peste hotare?
– Ne pregătim de primirea unei
delegații a AMIR, conduse de președin
tele organizației, Micha Harish, importantă personalitate a vieții socio-politice israeliene. În prezența membrilor Comitetului
Director, a președinților BBR și AERVH,
va fi semnat un Acord de colaborare între
F.C.E.R. și AMIR.
– Pregătiri de Pesah?
– Ca în fiecare an, orice evreu din
orice colț al țării va avea posibilitatea
să respecte prescripțiile sărbătorii, să
participe la Seder șel Pesah, colectiv sau
în familie. Urez tuturor cititorilor revistei
Hag Pesah Sameah!
IULIA DELEANU

„Moment astral și pentru majoritatea
românească și pentru minorități”

Reflecții de ordin istoric, filozofic, eliberatoare. O altă chestiune a fost cea
cultural ale profesorului Răzvan Theodo- evreiască. Rădăcinile „naționalismului
rescu legate de Anul Centenar încep cu economic” se găsesc în epoca posto caracterizare a conceptului de unitate Berlin. Principele Carol, viitorul rege, și
națională: „unirea reprezintă un ideal Mihail Kogălniceanu au dat dovadă de
vechi al românilor, însă – lucrul acesta țin foarte multă înțelepciune ca integrarea
să-l subliniez – este un ideal al elitelor”. minorității evreiești, extrem de importantă, să fie făcută, chiar
– Premise?
dacă nu fără dificultăți.
– Unirea a început să
Conservatorii erau împofie gândită ca atare în
triva dezvoltării economice
momentul în care, în Evul
a României asigurate de
Mediu, comunitatea de
evrei. Însă atitudinea libelimbă s-a impus. Între elirală față de evrei a dus la
tele politice din Moldova
prosperitatea României.
și din Muntenia s-au creat
Al treilea mare proiect
legături dinastice încă din
național, Marea Unire de
epoca lui Ștefan cel Mare
la 1918, a fost realizat înși a lui Neagoe Basarab.
tr-o vreme în care imperiile
Unirea a fost pregătită de
Interviu cu acad.
din jur se prăbușeau: cel
domniile alternative la Iași,
la București ale unor voie- Răzvan Theodorescu otoman, cel austro-ungar,
cel țarist. A fost opera celei
vozi – Radu Mihnea este
cel mai cunoscut – și nevoia de unire de-a doua generații de oameni de stat
a devenit mai evidentă după momentul care erau și cărturari: Ionel Brătianu,
Mihai Viteazul. Unirea Țărilor Române Nicolae Iorga, Vasile Goldiș, Iuliu Maniu,
sub numele de Dacia a fost gândită și Iancu Flondor, basarabeanii Pantelimon
de principele Transilvaniei, maghiarul Halippa și ceilalți. A fost un moment asGabriel Bethlen. Ideea culturală de uni- tral și pentru majoritatea românească și
tate a fost întărită de cronicarii moldoveni pentru minorități, care au salutat – iau
Grigore Ureche și Miron Costin, care au două exemple, sașii și evreii – ceea ce
studiat la iezuiții din Polonia și au aflat s-a întâmplat la Chișinău, Cernăuți, Alba
de originile noastre romane. Epoca fa- Iulia. A durat, însă, numai două decenii.
– Alte proiecte naționale?
nariotă, cu domniile alternative la Iași și
– Unii socotesc că aderarea Românila București, a întărit ideea.
ei la NATO și UE reprezintă îndeplinirea
– Proiecte de țară?
– În epoca modernă au existat trei unor proiecte naționale. Acestea nu sunt.
asemenea proiecte: Unirea din 1859, Este benefic că noi am aderat, dar sunt
Independența din 1877, Unirea din 1918. proiecte cu caracter euroatlantic și euEle au fost realizate de două generații ropean, fără caracter național.
– Există cauze?
absolut mirabile: erau oameni de stat și
– În ultimii 70 de ani n-am mai avut
oameni de carte, în același timp, lucru
care nu s-a mai întâmplat de atunci în oameni de stat care să fie și oameni de
istoria românească. Avem generația lui cultură. Aproape toți cei amintiți au fost
Alexandru Ioan Cuza, C.A. Rosetti, Ion membri ai Academiei Române. Ultimul
C. Brătianu, care a realizat primele mari om de stat al României a fost Iuliu Maniu,
proiecte: Unirea de la 1859, unică în isto- mort în 1953, la Sighet, în condițiile pe
ria României, prin alegerea lui Alexandru care le știm. Chiar dacă am avut oameni
Ioan Cuza într-un moment în care – cu politici onorabili, a lipsit forța creării de
excepția Franței – toate marile puteri proiecte naționale majore.
– Urmări în plan cultural ale Marii
erau împotriva noastră. Independența
a fost realizată de aceeași generație. Uniri?
– Dacă România și-a lăsat amprenta
Dar Tratatul de pace de la Berlin, din
1878, răpind, din nou, statului român în cultura mondială interbelică, ea a
cele trei județe din sudul Basarabiei, a făcut-o prin două momente: Brâncuși
creat, după mine, sentimentul antirusesc și avangarda, care este, de la Tristan
al românilor. Până atunci, el n-a existat. Tzara la Perahim, aproape în întregime
Dimpotrivă, fiind țară ortodoxă, românii un fenomen creat de artiști evrei.
IULIA DELEANU
vedeau în Rusia, în raport cu Turcia, o

Ambasada SUA se mută la Ierusalim,
chiar de Ziua Israelului

La 14 mai a.c., cu prilejul celei
de-a 70-a aniversări a declarării inde
pendenței Israelului, Statele Unite vor
să inaugureze noua Ambasadă de la
Ierusalim. Chiar dacă deocamdată nu
există o declarație oficială, surse din
Administrația Trump au afirmat că deja
Congresul Statelor Unite a fost informat
despre acest demers. Secretarul de stat
Rex Tillerson ar fi semnat planurile de
securitate ale noii Ambasade. La rândul
lor, Canalul 10 al televiziunii israeliene
și agenția de știri Hadashot au informat
că pe 14 mai va fi organizată ceremonia
de inaugurare.
Analiștii au remarcat că procesul de
mutare a Ambasadei s-a accelerat, comparativ cu declarația vicepreședintelui
american Mike Pence, de acum câteva
săptămâni, care avansa ca dată posibilă
sfârșitul anului 2019 și sublinia că mutarea ar putea dura mai mulți ani. Partea
americană este conștientă că va fi un
proces îndelungat dar inaugurarea din
mai este considerată un gest simbolic.
Vor fi deschise câteva birouri, probabil
în clădirea Consulatului american de
la Ierusalim, dar cea mai mare parte a
personalului va continua să funcționeze
la Tel Aviv. Prima persoană care se va

instala într-un birou la Ierusalim va fi
ambasadorul american David Friedman,
care a cerut urgentarea mutării Ambasadei, scrie cotidianul „The Times of
Israel”. Deoarece clădirea Consulatului
nu conține spații suficiente, va fi nevoie
de achiziționarea unui teren adiacent și
construirea unei anexe care să adăpostească tot personalul ambasadei.
Premierul Benjamin Netanyahu i-a
mulțumit președintelui Donald Trump
pentru acest gest și a declarat că îl va
invita în Israel să participe la „tăierea
panglicii” la noua Ambasadă de la Ierusalim. Trump a promis că, dacă va
putea, va veni. Netanyahu a vorbit și
despre „implicațiile pe termen lung și
semnificația istorică” ale momentului. De
asemenea, fără să nominalizeze vreun
stat, a afirmat că mai multe ambasade
vor urma exemplul Statelor Unite. Guatemala şi-a declarat deja intenţia.
În schimb, Autoritatea Palestiniană
și-a manifestat nemulțumirea și a declarat că măsurile unilaterale nu vor
contribui la procesul de pace israelianopalestinian, iar Hamas a avertizat asupra
posibilității unei „explozii” în regiune.
EVA GALAMBOS
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Purim la Templul Coral, în Bucureștiul troienit

fost ocupate. Printre cei prezenți, conducerea F.C.E.R.,
C.E.B., B’nai B’rith, dar și prieteni ai comunității – E.S.
Tamar Samash, ambasadoarea Statului Israel, sau
părintele Fernand, secretar al Nunțiaturii Apostolice,
membrii comunității și, spre bucuria noastră, mulți copii
de toate vârstele.
Mai târziu, i-am putut admira, strânși laolaltă la cor,
când au interpretat cântece de Purim. O parte dintre
cei prezenți, de toate vârstele, au dat un aer vesel Templului cu costumele și măștile lor, persoanele cele mai
serioase, chemate să citească Meghilat Ester, în frunte
cu prim-rabinul Rafael Shaffer, purtând jobene colorate.
Ceremoniile au început cu citirea Cărții Esterei (Meghilat Ester) de către un grup format din oficiantul de
cult Yehuda Livnat, prim-cantorul Iosif Adler și cantorul
Emanuel Pusztai, directorul JCC, Adrian Gueron, și
principalul povestitor, Eduard Kupferberg, întregul grup
aflându-se sub îndrumarea prim-rabinului. Enoriașii au
fost foarte atenți atât la povestirea în română, cât și
la textul ebraic, deoarece, de fiecare dată când a fost
pronunțat numele lui Haman, gragărele s-au pus în
mișcare, acoperind cu zgomotul lor numele detestat.
După citirea textului, Eduard Kupferberg a arătat că
în timpurile mesianice vor dispărea toate sărbătorile iudaice, cu excepția sărbătorii de Iom Kipur și Purim, Iom
Kipur fiind un moment de introspecție, iar Purimul – de
veselie. De Purim ne punem măști pentru a ne putea
manifesta liber, a elibera copilul din noi, iar prin puritatea
copilăriei să ne apropiem de Dumnezeu.

Dr. Aurel Vainer: Una dintre valorile iudaismului
Dacă în alți ani Purimul a însemnat primăvară, soare,
ghiocei, acum a fost altfel, Bucureștiul îmbrăcându-se în
haine groase de zăpadă. Parcă a vrut să compenseze
cele trei luni de iarnă primăvăratică.
Dar avatarurile naturii nu i-au împiedicat pe cei care
doreau să audă povestea binecunoscută de Purim să
vină la Templul Coral, împodobit de sărbătoare prin grija
Comunității din București și a F.C.E.R., a colectivelor
conduse de Robert Schorr, director Dept. Cultură, Artă,
Media, Andreea Varodin, de la serviciul de Protocol,
echipa de la Administrativ, condusă de Jean Bercu.
Chiar dacă, din cauza vremii, Templul nu a fost arhiplin
ca altădată, până la urmă aproape toate locurile au

Purimul copiilor
la JCC București

„Cel mai mult la Purim îmi plac costumele!” –
Andi, viitor cosmonaut și pompier, fost Spiderman
Fără să stea prea mult pe gânduri, Andi, un băiat de
vârsta grupei mari de grădiniță, mi-a spus că la Purim,
cel mai mult îi plac costumele. Era bucuros că va purta
pentru prima dată costumul lui de cosmonaut. Mi-a povestit însă că anul trecut a fost Spiderman, iar când se
va face mare va fi, în același timp, cosmonaut și pompier.
Andi a fost doar unul dintre zecile de copii care alergau prin sala mare a Centrului Comunitar Evreiesc, cu
vată de zahăr în mână, sau lunecau, cu bucurie mare,
pe imensul tobogan gonflabil.
Vă spun, dacă tiparul dorințelor se păstrează, că în
cazul micului Andi, peste câțiva ani, vom avea destul de
mulți adulți Spiderman, Albă ca Zăpada și, în general,
zâne! Ceea ce nu ar fi deloc rău!

Pe lângă celebrul castel-tobogan gonflabil și aglomerata stație de vată de zahăr, copiii s-au mai bucurat
de roata cu întrebări, face-painting și o grămadă de
ateliere în spiritul veseliei de Purim. Între altele, cei mici
au învățat să decoreze prăjituri, coapte special pentru
Purim, în formă de mască. Evident, munca de decorare a
fost răsplătită chiar cu produsul rezultat. Este cunoscut,
o prăjitură făcută de tine e mai gustoasă!
O altă surpriză a fost micuța carte cu titlul „Povestea
de Purim”, pe care a primit-o fiecare copil.
GEORGE GÎLEA

În cuvântul său, președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer (foto), a arătat că evreii promovează valorile iudaismului pe
care le găsesc în Tora, în Talmud,
în alte cărți sfinte. Două dintre
valori sunt deosebit de importante – memoria și recunoștința.
Memoria ne guvernează, ea nu e
individuală, ci a poporului evreu.
Ceea ce s-a întâmplat acum 2500
de ani, istoria Esterei, devine
fapt de memorie care cuprinde o
întreagă ierarhie de sentimente,
de la teama de moarte la bucu-

ria vieții. Și Holocaustul cuprinde fapte de memorie.
Recunoștința se regăsește în această sărbătoare. Suntem recunoscători persoanelor care au schimbat soarta
evreilor, iar la Purim avem doi eroi care au înfăptuit
minunea salvării – Mordehai și Ester. De Purim, religia
ne permite să ne înveselim, să sărbătorim salvarea
noastră, a spus președintele F.C.E.R.

Ing. Paul Schwartz: Nevoia de unitate
Ing. Paul Schwartz a vorbit despre necesitatea
unității poporului
evreu, așa cum a
dovedit și sărbătoarea Purimului:
numai prin unitate poporul poate
depăși greutățile.
Deși Purimul îndeamnă la optimism, președintele
C.E.B. a avertizat
Paul Schwartz (stg.) şi Silviu Vexler
că trebuie să fim
atenți la evenimente, să nu ne încredem în vorbe, să fim prudenți, să nu
ne amăgim. În acest sens, el a dat exemplul amintirilor
socrilor din Slovacia ai scriitorului Paul Popescu, precum și ale propriului său unchi de la Braunschweig
(Germania), care nu au crezut că Germania și Hitler îi
vor nimici pe evrei. Linia despărțitoare dintre optimism
și pesimism este realismul, a conchis vorbitorul, care
a făcut din nou apel la „unitate fără orgolii” și la a se
ține seama de interesul general.
„Dacă ții cont de binele poporului,
atunci îți va fi și ție bine”, a spus
președintele C.E.B.
Într-o parabolă legată de Purim,
prim-rabinul Rafael Shaffer (foto) a
conchis că povestea Purimului ne
arată că toate estimările noastre privind viitorul sunt de regulă greșite,
important este ca, la fel ca Estera,
să nu ne speriem și atunci lucrurile
vor ieși
EVA GALAMBOS
bine.
(Continuare în pag. 5)

Purimșpil la Teatrul Evreiesc de Stat

Ca în fiecare an, sărbătoarea de Purim a adus mult
umor, muzică și voie bună, iar toate acestea s-au întâmplat pe scena Teatrului Evreiesc de Stat din București, a
cărui sală s-a dovedit neîncăpătoare pentru toți iubitorii
Purimșpilului. Au fost prezenți ambasadorul S.U.A. la
București, E.S. Hans Klemm, ambasadoarea Statului
Israel, E.S. Tamar Samash, și vicepremierul României,
Ana Birchall.

„Audiții de Purim” la TES...
Maia Morgenstern și David Ionescu au interpretat
rolurile unui capricios director de teatru și al unui regizor
extrem de inventiv, aflați într-o mare dilemă – organizarea unui spectacol de Purim.
Textul, semnat de Sorin Lucian Ionescu și în
concepția regizorală remarcabilă a lui Cezar Ghioca, le-a
permis actorilor TES să le ofere tuturor celor prezenți
în sală momente savuroase de umor, cu trimiteri subtile spre unele probleme politice, sociale și artistice de
actualitate.
Nici antisemitismul nu a fost uitat, căci printre
„condițiile” principale ale spectacolului s-a numărat și
aceea ca acest Purimșpil să fie realizat cu cât mai puțini
evrei – dacă se poate fără – drept care ei au fost înlocuiți
cu succes de câțiva „belgieni”, care dovedeau un exces
de zel ieșit din comun. Un moment deosebit l-a constituit
prezența, ca invitat special al acestui spectacol, a lui
Alexandru Arșinel, care a fost protagonistul unui moment muzical intens ovaționat. Variațiuni pe o temă de
Purim – Ester, Haman, Mordehai și Ahașveroș au fost
interpretați rând pe rând de actorii Teatrului Evreiesc
de Stat: Nicolae Călăgărița, Andrei Finți, Geni BrendaVexler, Anka Levana, Viorica Bantaș, Luana Stoica,
Arabela Neazi, Dorina Păunescu, Mircea Dragoman,
Nicolae Botezatu, Darius Daradici, Mihai Ciucă. Pe
gustul spectatorilor s-au dovedit a fi atât TES Orchestra,
coordonată de dirijorul Bogdan Lifșin, cât și Corul Hazamir, Carmen Hannah Iovițu – Bucharest Klezmer Band
și trupele de dans Hora și Haverim, formații coordonate
de ec. Silvian Horn.
Președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, i-a mulțumit
directorului Teatrului Evreiesc de Stat, Maia Morgenstern, pentru sprijinul acordat și implicarea în realizarea
acestui spectacol, pe care l-a caracterizat drept „o istorie
vie a poporului evreu”. Vorbitorul a arătat că sărbătoarea
de Purim este retrăită de mii de ani, iar această istorie
rămâne vie în memoria poporului evreu. De asemenea,
dr. Aurel Vainer a apreciat că spectacolele de Purim au

încă un viitor, dovadă fiind calitatea textelor și a regiei,
semnate de Sorin Lucian Ionescu, respectiv de Cezar
Ghioca.
În intervenția sa, deputatul Silviu Vexler a apreciat
că spectacolul a fost foarte frumos, amintind că Teatrul
Evreiesc de Stat este pentru el o a doua casă, iar un
precedent spectacol de Purim i-a adus un „Da” din
partea celei care avea să îi devină soție – actrița Geni
Brenda-Vexler.
Spectacolul nu ar fi fost poDAN DRUȚĂ
sibil fără munca unor entuziaști
(Continuare în pag. 17)
„din culise“.
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Reuniunea Extraordinară a Consiliului de Conducere al F.C.E.R.-C.M.

ajutorul deputatului
F.C.E.R. Acțiunea
de defrișare a vegetației din cimitirele
evreiești trebuie organizată în mod unitar, urmărindu-se modul experimental
de defrișare și evacuare a deșeurilor
lemnoase din București. Pentru prezervarea și întreținerea cimitirelor trebuie
atrase și organele autorității de stat, un
model de urmat fiind cel al comunității
din Reșița. Trebuie depistate terenurile
unde nu s-au făcut înmormântări și, după
aprobarea instituției rabinice competente,
date spre valorificare, fondurile astfel
obținute folosindu-se pentru prezervarea
patrimoniului sacru evreiesc.
Concluziile celor trei reuniuni de lucru
au reprezentat un punct pe ordinea de zi
a Reuniunii extraordinare și au fost prezentate de Eduard Kupferberg, secretarul
general al F.C.E.R. (identitate, viață de
cult), și de ing. Rudy Marcovici, director al
CAPI (prezervarea cimitirelor). Dr. Aurel
Vainer a concluzionat că astfel de întâlniri
sunt foarte utile, că au fost elucidate multe probleme legate de cimitire, prioritară
fiind clarificarea statutului de proprietate
a acestora.

(Urmare din pag. 1)

Bugetul F.C.E.R. pe 2017,
încheiat cu excedent
Deschizând lucrările reuniunii, dr.
Aurel Vainer, președintele F.C.E.R., a
punctat câteva evenimente importante
din viața Federației: faptul că Primăria
Generală i-a acordat titlul de Cetățean
de Onoare al Bucureștiului; vizita la
București a lui David Harris, președintele
Comitetului American Evreiesc și aprecierile lui cu privire la situația comunității
evreiești din România; multitudinea de
relații internaționale ale Federației, acest
subiect reprezentând, de asemenea,
un punct al ordinii de zi. Președintele a
dat câteva lămuriri legate de contribuția
Fundației „Caritatea” și a organizației
„Claims Conference” la finanțarea unor
activități ale Federației. Vorbitorul a enumerat dificultățile financiare cu care se
confruntă Federația din cauza modificărilor legislative în domeniul fiscal. Acestea
ar necesita mai mulți bani, iar noi nu avem
suficiente surse de venituri, a spus dr.
Aurel Vainer.
Referindu-se la buget, atât la execuția
bugetară preliminată pe anul 2017, cât și
la orientările bugetare pe 2018, el a relevat că sunt cifre provizorii, situația definitivă urmând să fie prezentată la Adunarea
Generală din aprilie a.c. De asemenea,
a subliniat una dintre marile probleme
cu care s-a confruntat Federația – cea
a recorelării salariilor în urma creșterii
obligatorii a salariului minim și a trecerii

Foto: Laurenţiu Zilberman

contribuţiilor aferente salariilor de la
angajator la angajat, rezultatul fiind o
diferență majoră de salarii. Președintele
s-a referit și la alte puncte de pe ordinea
de zi – evaluarea comunităților, unele
modificări, ale regulamentului de ordine
interioară şi modificări în Programul prioritar de acțiune pe perioada 2016-2020,
votat la Congresul al III-lea.
Ec. Ovidiu Bănescu, vicepreședintele
F.C.E.R., a oferit câteva precizări legate
de buget și a mulțumit echipei care s-a
ocupat cu acest proiect.

Ec.Silvian Horn, director MEFALE, a
arătat că rezultatele economice preliminate ale anului 2017 indică o depășire
față de cifrele proiectate și aceasta
datorită valorificării unui teren din Cluj,
ceea ce a determinat un ușor excedent
bugetar. Fără această sumă, veniturile
ar fi fost mai mici comparativ cu 2016.
Cheltuielile, la rândul lor, au crescut. El a
făcut o prezentare defalcată a veniturilor
și cheltuielilor de la F.C.E.R. și DASM.
Ec. Valeriu Medeleț a făcut o trecere
în revistă a surselor atrase și a surselor
proprii, acestea din urmă crescând semnificativ față de 2016, datorită majorării
chiriilor și a vânzării din patrimoniu (terenul de la Cluj). Au crescut, de asemenea,
și sursele atrase, respectiv de la diferite
autorități (DRI, Culte, Ministerul Culturii,
Primăria Capitalei și alte autorități locale
din provincie). Analizând situația DASM,
vorbitorul a arătat că au crescut alocațiile
de la „Claims Conference”.
Referindu-se la cheltuieli, ec. Clemansa Teohari a subliniat că fondurile
cele mai mari se alocă Comunităţilor (80
la sută) și că aici cheltuielile au crescut,
apoi activităților de cult, cărora Federația
și Joint le acordă o mai mare atenție,
apoi – cheltuielilor administrative, salarii, servicii etc. S-au constatat și o serie
de nerealizări legate de administrarea
patrimoniului imobiliar, în condițiile în
care nu s-au primit toți banii preconizați
de la Culte. Au crescut și cheltuielile de
funcționare organizatorică – cheltuielile
de la CIR-uri din cauza intensificării
activității acestor centre și a activității
culturale din comunități.
Trăgând concluziile, președintele
F.C.E.R. a apreciat bugetul preliminat
pe 2017 ca fiind unul echilibrat și a atras
atenția că trebuie reduse diferențele dintre venituri și cheltuieli și trebuie căutate
noi surse, de pildă prin vânzarea unor
servicii, cum ar fi locurile din Căminul
„Rosen”.
În cuvântul lor, participanții s-au referit
la: posibilitatea de a vinde noi terenuri
din cimitire (Robert Schwartz, președinte
C.E. Cluj); o contribuție mai mare oferită
de comunitatea din Oradea și reducerea cheltuielilor (ing.F. Koppelmann,
președinte C.E. Oradea); necesitatea
redistribuirii fondurilor între comunități pe
baza principiului solidarității (E. Kupferberg). Au fost aduse mulțumiri Departamentului de Cultură, Artă, Media pentru
sprijinirea realizării simpozioanelor de la
Cluj (Andrea Ghiță).
Bugetul preliminat de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost votat în această
formă, urmând să fie prezentat, cu completări, Adunării Generale.
În ceea ce privește Orientările privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe
anul 2018, Ovidiu
Bănescu a arătat că
există o serie de incertitudini, deoarece
nu se cunoaşte de
ce fonduri și surse
vom dispune. Orientările au fost realizate ținând cont de
o serie de indicatori
macroeconomici ce
au stat la baza fundamentării Bugetului de Stat pe 2018,
respectiv o creștere
economică generală
de 6,1 la sută, o rată
a inflației de 3,2 la sută, un curs al euro
de 4,5 lei. Pentru F.C.E.R., surse sigure
deocamdată sunt alocările din partea
DRI, de la Fundaţia „Claims Conference”
și, partial, de la guvern. Nu se cunoaşte,
încă, cum se vor finaliza negocierile cu
„Caritatea”. Drept surse proprii, contăm
pe creșterea chiriilor. Trebuie ținut cont și
de obligativitatea majorării salariilor, de
aceea prioritatea este asigurarea fondului
de salarii la nivelul actual, implicând majorarea salariului minim și unele ajustări
cu 3,2 la sută.

Foto: Laurenţiu Zilberman

Președintele F.C.E.R. s-a referit, la
rândul său, la sursele de venit sigure –
fonduri de la „Caritatea”, DRI, Culte, chiriile majorate, vânzări, reducerea alocațiilor
bugetare pentru anumite activități, dar și
bani de la activități, donații, sponsorizări
și, în ultimă instanță, restructurări.
În cadrul discuțiilor, accentul a fost pus
pe necesitatea unor majorări de salarii
pentru a împiedica personalul valoros
să plece (Ionel Schlesinger, președintele
C.E. Arad, Robert Schwartz, C.E. Cluj),
situația diferită de la DASM, unde s-au
completat salariile din fonduri de la „Claims
Conference” (dr. Mona Bejan, director al
DASM), necesitatea soluționării problemei chiriilor, unele foarte mici (Eduard
Kupferberg), corelarea prețurilor imobilelor cu cele ale pieței (Andrei Schwartz).
În concluziile sintetizate de dr. Aurel
Vainer s-a subliniat că la Adunarea Generală se va răspunde la problemele cele
mai importante legate de buget, iar pentru
finalizarea stabilirii priorităților se va face
o consultare prin internet cu comunitățile.
După opinia vorbitorului, printre priorități
trebuie să figureze: asistența socială;
aplicarea reglementărilor în domeniile resurselor și salariilor, ținând cont de Dreptul muncii și de Codul fiscal; continuarea
îmbunătățirii vieții religioase; o atenție
majoră pentru cimitire și soluționarea
statutului de proprietar; pentru dezvoltarea educației evreiești; mediatizarea
activității comunităților; formarea profesională; informatizarea; eficientizarea
activităților legate de bunurile imobiliare
și stabilirea de bugete realiste la nivelul
comunităților.
Supuse la vot, Orientările privind
bugetul pe 2018 au fost aprobate în
unanimitate.

Necesitatea recorelării salariilor
Secretarul general al F.C.E.R. a arătat
că o problemă acută cu care se confruntă
Federația și comunitățile și care impune
măsuri urgente este necesitatea recorelării
salariilor, având în vedere necorelările
apărute ca urmare a creșterii salariului
minim pe economie, a cărei aplicare este
obligatorie în întreaga țară. La aceasta,
în cazul F.C.E.R., se adaugă problemele
legate de creșterea, în 2015, a numărului de contracte individuale de muncă,
pentru a se respecta prevederile legii, de
introducerea, în 2016, a contractelor de
mandate pentru funcțiile de conducere, de
înghețarea salariilor din structurile componente ale F.C.E.R.-C.M. și din comunități
și de evoluția inflației. Astfel, au apărut
anomalii, persoane plătite cu salariul minim
având retribuții egale sau chiar mai mari
decât angajați cu pregătire superioară. O
nouă grilă de salarizare, pe care Federația
a vrut să o elaboreze, nu s-a putut aplica
din cauza legislației în permanentă schimbare. Totuși, dorindu-se corectarea acestor
anomalii, s-a decis realizarea unor recorelări individuale a salarizării personalului,
indiferent de genul de contract.
Ținând seama de constrângerile bugetare existente, se propune recorelarea
în trei etape. În prima – recorelarea a 124
de remunerații considerate de maximă
urgență (din care 74 din F.C.E.R.-C.M.,
DASM și CIR și 48 din comunități). Nu au
fost incluse în recorelare salariile conducerii F.C.E.R. și ale liderilor comunităților
mari și nici ale majorității șefilor de
departamente/ oficii. La acestea se vor

adăuga propunerile de majorare venite
din partea președinților de comunități. În
etapa a doua – recorelare pe orizontală
– în cadrul acelorași grupe de funcții.
(termen propus – iunie 2018). În cea
de a treia – realizarea noii organigrame
cu restul recorelărilor necesare (pentru
toate tipurile de contracte), însoțite de
restructurarea și, acolo unde este cazul,
reducerea statutului de funcții al F.C.E.R.C.M., DASM, al altor unități specifice și
comunități locale.
Etapele a doua și a treia depind de
realizarea Memorandumului cu Fundația
„Caritatea”, de alocațiile financiare primite de la DRI, Culte, autorități locale,
„Claims Conference”, Joint și, desigur, de
creșterea veniturilor proprii ale F.C.E.R.
și ale comunităților.
Ing. Ionel Schlesinger a cerut ca în
prima etapă să se țină cont de propunerile
comunitățillor.
Supuse la vot, Orientarile au fost
adoptate.

O mai bună evaluare a comunităților
O problemă viu dezbătută a fost clasificarea multicriterială a comunităților.
Eduard Kupferberg, Mirela Așman și
Albert Kupferberg s-au ocupat de această problemă, consultând în același timp
președinți de comunități. Secretarul general al Federației a precizat că ea a constituit tema mai multor reuniuni ale Comitetului Director al F.C.E.R.-C.M. După mai
multe dezbateri, au fost stabilite o serie
de criterii și punctaje pentru departajarea
comunităților pe criterii precum viața de
cult, asistența socială și medicală, administrarea de patrimoniu, activități artistice,
culturale, parteneriate, informatizare, activitate financiar-contabilă. Au rezultat patru
grupe de comunități, în prima fiind reunite
cinci comunități, 12 în grupa a doua, 8 în
grupa a treia, 13 în grupa a patra. Nu a
fost inclusă C.E. din București, unde unele
criterii nu pot fi aplicate. Rezultatele au
fost trimise spre evaluare și comunităților
și, în urma unor observații, au fost făcute
corecturi. Această clasificare servește
pentru a se vedea măsura încărcării
angajaților de la comunități, deci contribuie și la stabilirea normării activităților și
la stabilirea salariilor și este un stimulent
pentru diversificarea activităților.
În cuvântul său, președintele Fede
rației a subliniat că în această evaluare
au fost introduse elemente obiective care
permit stabilirea unor diferențe plauzibile.
În cadrul dezbaterilor s-a cerut ca toate
comunitățile să fie tratate în mod egal, deoarece motive obiective au făcut ca unele
comunități să fie mai mici sau să aibă
mai puține surse. (Roby Roth, E. Nadler,
Andrea Ghiță). Ing. Felix Koppelmann s-a
pronunțat pentru o atitudine echidistantă
față de comunități, pentru tratarea lor
egală. De aceea s-a propus schimbarea
denumirii – nu clasificarea, ci evaluarea
comunităților. Președintele F.C.E.R. a
apreciat că întregul colectiv care a elaborat criteriile a lucrat bine și a reușit să
ajungă la un instrument de lucru care facilitează alocările de fonduri. Criteriile, de fapt
grupe de activități, ajută să se stabilească
diferențieri între comunități. Nu înseamnă
o atitudine de negare a importanței sau
activității comunităților mai mici, mai ales
că în multe dintre ele se pun în aplicare idei interesante. Această evaluare
(Continuare în pag. 13)
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Temple și Sinagogi din România – patrimoniu evreiesc, românesc și universal

După succesul extraordinar al expo
ziției Temple și Sinagogi din România
– patrimoniu evreiesc, românesc și universal, de la Sala Europa Christiana a

Palatului Patriarhiei, un vernisaj al acestei
expoziții importante, devenită itinerantă,
a avut loc la Muzeul Național de Istorie
a României.
În deschiderea evenimentului, Robert
Schorr, directorul Departamentului Cultură, Artă, Media al Federației Comunităților
Evreiești din România, le-a urat bun venit
personalităților prezente. „Vă mulțumesc
tuturor că ați venit, pe o asemenea
vreme! Această expoziție a fost inițial
vernisată la Palatul Patriarhiei, iar acum
ne aflăm într-o altă instituție importantă,
Muzeul Național de Istorie a României
(M.N.I.R.). Expoziția este itinerantă, așa
că va putea fi văzută și în alte locuri.
Pentru întâlnirea noastră de astăzi, îi
mulțumesc, în primul rând, directorului
M.N.I.R., Ernest Oberlander Târnoveanu,
pentru găzduire”, a spus Robert Schorr.
În calitate de gazdă a evenimentului,
Ernest Oberlander Târnoveanu s-a adresat, la rândul său, invitaților: „E o mare
bucurie, onoare și responsabilitate să fim
participanți la o astfel de expoziție. Față
de ce s-a întâmplat la Palatul Patriarhiei,
expoziția prezentată aici este îmbogățită
cu obiecte de cult și piese ale muzeului.
Este firesc ca o asemenea manifestare
să fie prezentată la M.N.I.R., pentru că
Muzeul este dator să prezinte istoria
tuturor minorităților, iar zestrea minorității
evreiești este una foarte importantă.
Ignoranța și necunoașterea sunt printre
cele mai importante izvoare ale conflictelor. Sper ca această expoziție să fie
o oportunitate de recunoaștere și sunt
convins că nu va fi singurul eveniment
pe care îl organizăm împreună”, a spus
directorul M.N.I.R.

În cadrul vernisajului expoziției, preșe giu Nistor: „Mesajul pe care îl aduc din
dintele Federației Comunităților Evreiești partea Administrației Prezidențiale este
din România, dr. Aurel Vainer, a spus: unul de prețuire pentru ceea ce faceți
„Sunteți minunați că ați venit, pe o ase- prin această expoziție, aici. Nu există un
menea vre- loc mai bun prin care să conștientizăm
me! Șalom, existența culturii și prezenței seculare
tuturor! Noi evreiești în marea istorie națională. De
a m v e n i t asemenea, prețuim trăinicia dialogului
cu această interconfesional prin itinerarul acestei
expoziție, expoziții. Nu pot decât să doresc un
care vrea parcurs internațional acestei expoziții și
s ă f i e o vă dorim o caldă și veselă sărbătoare de
dovadă de Purim”, a spus Sergiu Nistor.
Și Victor Opaschi, secretar de stat
sinteză a
p r e z e n ț e i pentru Culte, a vorbit despre importanța
evreiești în contribuției evreilor la cultura și istoria
România, României: „Sunt onorat să particip la evede-a lungul nimentele Muzeului Național de Istorie a
sec olelor. României, care aduc în atenție rolul și loE v r e i i a u cul templelor și sinagogilor din România.
lăsat dife- La intrarea în anul centenar, acest evenirite peceți ment este un act important de actualizare
în istoria României. Aceste sinagogi a memoriei. Președintele Aurel Vainer,
sunt urmele strămoșilor noștri. Credem devenit de curând Cetățean de Onoare
al Bucureștiului, a
în valoarea istoriei,
lucrat dintotdeauna
iar aceste sinagogi
Vernisaj la Muzeul
pentru recuperarea
reprezintă pagini din
Național de Istorie
memoriei și a patriistoria evreilor din
moniului. Amintesc
România, dar mai
a României
aici doar restaurarea
departe, pagini din
istoria României. Mulțumesc, directo- Templului Coral. Sunt bucuros că Guverrului Muzeului, Ernest Oberlander Târ- nul, prin instituția pe care o reprezint, a
noveanu, care a propus să găzduiască putut contribui la recuperarea patrimoaceastă expoziție la M.N.I.R. Suntem niului evreiesc.
Cred că evenimentul de astăzi trebubucuroși că suntem la Muzeul de Istorie
a României. Expoziția este, așa cum ie înțeles în cheie istorică. Se vede aici
s-a spus, itinerantă. Am convenit încă contribuția evreilor la istoria și cultura
României. Actualizarea și celebrarea memoriei reprezintă o datorie pentru fiecare
popor”, a mai spus Victor Opaschi.
Prim-rabinul F.C.E.R., Rafael Shaffer,
a vorbit despre importanța și simbolistica sinagogilor: „Șalom, bună ziua și
mulțumesc gazdelor și tuturor celor care
ne onorează cu prezența! O sinagogă
este o casă de adunare. Unii văd o asemănare cu Templul din Ierusalim, dar
asemănarea este una mică. Sinagoga
are rolul de a ne aduna împreună. Asta se
reflectă și în arhitectură. Într-o religie ca
de pe acum să continuăm la Mitropolia iudaismul, atât de plină de canoane, vei
Banatului, apoi să realizăm un mic muzeu fi uimit cât de puține reguli există pentru
sinagogă.
la Râmnicu Sărat.
Ca valoare culturală, sinagoga este
În istoria poporului evreu există o sărbătoare singulară prin veselia sa. Intrăm universală, chiar dacă slujește Cultul Moîn Purim în această seară. Pentru noi este zaic. Sinagogile care au rămas în picioare
o mare bucurie, un motiv de veselie în ton sunt unicate. E important ca omul care
cu sărbătoarea, să putem deschide astăzi intră în muzeu să vadă aceste edificii,
această expoziție la M.N.I.R. Mulțumesc parte a patrimoniului cultural al României”, a spus prim-rabinul Rafael Shaffer.
foarte mult!”, a mai spus vorbitorul.
Fotograful George Dumitriu, care a
Din partea Administrației Prezidențiale
s-a adresat celor prezenți consilierul Ser- luat parte la realizarea expoziției, s-a

Medalii de Onoare pentru 25 de angajați ai F.C.E.R.

La 15 februarie 2018, la Templul Coral din București s-a
desfășurat o ceremonie în cadrul căreia au fost acordate Medalii
de Onoare „Devotament în activitatea comunitară a evreilor din
România” pentru 25 de angajați ai F.C.E.R. care s-au remarcat
prin calități excepționale, obținând „rezultate deosebite în activitate”, aducând „o contribuție semnificativă la dezvoltarea vieții
comunitare, promovarea valorilor morale și identității iudaice,
combaterea antisemitismului și negaționismului”. Președintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a caracterizat această acțiune drept
„o regulă de bună purtare, de bună-cuviință și de normalitate”.
Medaliile și certificatele au fost înmânate de dr. Aurel Vainer
și de ing. Paul Schwartz, președintele C.E.B. Au fost premiați:
ing. Peri Blănaru, secretar C.E.B.; arh. Aristide Streja; dirijorul
Bogdan Lifșin; întreaga formație Bucharest Klezmer Band;
Claudia Matei, șef de cabinet F.C.E.R.; Solomon Florian, fost
redactor la Societatea Română de Radiodifuziune; Valeriu

Dr. Aurel Vainer (stg.) îi înmânează medalia lui Gh. Chiru

Medeleț, director adjunct al
Departamentului Economic și
Financiar; Cornelia Verzea,
contabil; Gheorghe Moise; Ioan
Bosnea, complexul „Martin
Băluș”; Simona Feder; Lipa
Segal, oficiant de cult; Mihai
Gălățeanu, ghid al Muzeului
Holocaustului din interiorul Sinagogii Mari din București; Gh.
Chiru, tehnoredactor la Editura
Hasefer; Petrică Preoțescu, Iosif
Herșcovici, CAPI; Elena Bucur,
de la Cabinetul președintelui
F.C.E.R.; Beatrice Haller, jurist;
Alexandrina Drăgan, Serviciului
administrativ; Nicolae Bănică,
fostul șef al Garajului F.C.E.R.; ing. Emil Rosner, șeful Oficiului
C.I.R.; dr. Steliana Anghel, căminul „Amalia și șef-rabin dr. Moses Rosen”; Victoria Demayo, secretar C.E.B.; Franca Oprescu,
D.A.S.M.; și Elisabeta Udrea, Biroul financiar.
Cu toții și-au exprimat recunoștința față de conducerea
F.C.E.R. și față de colegii din cadrul departamentelor în care
activează, dar și dorința ca sănătatea să le îngăduie să continue
să lucreze în domeniul ales și să participe la acțiunile comunitare pentru cât mai mult timp. A fost remarcat devotamentul
lui Gheorghe Moise care, deși nu mai este salariat, a decis să
continue să lucreze ca voluntar în cadrul F.C.E.R. Dr. Aurel
Vainer a precizat că astfel de evenimente vor fi organizate și
în viitor, ca semn de apreciere a activității angajaților F.C.E.R.:
„Sunteți eroii noștri!”
CLAUDIA BOSOI

adresat de asemenea celor prezenți:
„De-a lungul timpului am fost implicat în
multe proiecte, dar un loc aparte pentru
mine îl ocupă patrimoniul evreiesc. Timpul a fost scurt pentru acest proiect: 40
de zile. Dar m-am gândit că, dacă evreii
au avut nevoie de 40 de ani să ajungă
acasă, eu de ce nu aș putea face acest
tur al țării pentru a vedea toate sinagogile,
în 40 de zile?”, a spus George Dumitriu.
În final, s-a adresat invitaților Silviu
Vexler, deputat în Parlamentul României
din partea F.C.E.R.: „Cred că sinagogile,
câte au rămas astăzi, sunt cel mai vizibil
simbol al prezenței evreiești în România.
Când cineva se referă la evrei, sinagoga
este primul lucru care îi vine în minte. Este
plin de însemnătate faptul că expoziția
aceasta a fost vernisată pentru prima
dată la Patriarhie, iar astăzi este prezentă
într-un alt simbol al Bucureștiului și al țării,
Muzeul Național de Istorie a României.
Mă bucur că sunt aici atât de mulți oameni
veniți să ne cunoască sau, în cele mai
bune cazuri, să ne recunoască”, a spus
în final Silviu Vexler.
GEORGE GÎLEA

Purim la Templul Coral
(Urmare din pag. 3)

Felicitări cu prilejul sărbătorii
Prieteni ai comunității evreiești, care
nu au reușit să participe la ceremoniile
de la Templu, au transmis urările lor de
bine. Evocând semnificația Purimului,
care „rememorează darul libertății pe
care Dumnezeu l-a dăruit poporului său
ales, care a știut să facă, în cele mai
dificile momente ale istoriei sale, dovada
fidelității și a credinței sale puternice”,
consilierul prezidențial Sergiu Nistor a
urat membrilor comunității ca sărbătoarea
de Purim „să păstreze viu spiritul tradițiilor
pe care le transmiteți din generație în
generație... ca semn al continuității
identității evreiești”.
Paul Stănescu, viceprim-ministru
și ministrul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, a apreciat că
Purimul este „o zi importantă pentru comunitate și pentru identitatea poporului
evreu, atât prin evenimentul istoric pe
care-l rememorează, cât și prin dimensiunea sa spirituală. Doresc să reînnoiesc prețuirea mea față de contribuția
comunității evreiești la binele societății
românești,” a transmis Paul Stănescu.
Natalia Elena Intotero, ministrul
pentru Românii de Pretutindeni, după
ce a mulțumit pentru cadoul simbolic de
Purim primit de la președintele F.C.E.R.,
și-a manifestat „întreaga disponibilitate
în ceea ce privește derularea unui dialog
constant și productiv cu reprezentanții
F.C.E.R.-Cultul Mozaic sub semnul dialogului și transparenței”.
Ceremoniile de Purim de la Templul
Coral au fost urmate de un program
artistic, prezentat de actriţa Arabela Neazi (TES) cu participarea actorilor Maia
Morgenstern și Mihai Ciucă, a muzicianului David Lapadat, a Corului de copii
al JCC (coordonator Magda Kupferberg),
a Corului Hazamir, ambele dirijate de
Bogdan Lifșin, a Corului Templului Coral,
dirijor Robert Levensohn, coordonator
al corurilor Silvian Horn, și a formației
de dansuri israeliene Hora, coordonator
Mihaela Zadoina-Nadler.
La sfârșitul serii, publicul s-a putut
bucura de gustoasele humăntașuri, pregătite la bucătăria Comunității Evreilor
din București.
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P U R I M Î N C o muni tATi
Tecuci

Tecucenii au celebrat victoria Esterei

Chiar dacă pe 1 martie vremea a fost
total împotriva tecucenilor – la ora 8 se
înregistrau minus 12 grade C – o bună
parte a membrilor comunității, dar și
simpatizanți și susținători ai acesteia au
ținut să fie prezenți la acest eveniment.
În sala mică a sinagogii, bine încălzită, mesele frumos aranjate și pline
cu cafea, sucuri, ceai, mere, portocale,
alune dar și cu nelipsitele prăjiturele
specifice humăntașen, marca Roza Aizic,
așteptau oaspeții. Și după ce
toți cei anunțați au venit, având
în vedere că acțiunea Purim
5778 corespundea cu data de
1 martie, președintele Comuni
tății, Iancu Aizic, a început prin a
oferi tuturor doamnelor prezente
câte un mărțișor. Apoi, noua secretară a Comitetului, profesoara Gaby Marcovici, a prezentat
o interesantă și documentată
informare despre importanța și
semnificația sărbătorii de Purim.
Echipa de voluntari, formată din Lucian Munteanu, Roza Aizic, Gaby Marcovici, Aurel Pisaroglu și Constanța Gagila,
după ce au vorbit și ei despre importanţa
sărbătorii, au oferit celor șapte asistați
pachetele de Purim, sosite prin grija
„triunghiului” F.C.E.R., J.D.C. și D.A.S.M.
La manifestare a participat și reprezentanta presei locale, Nina Alina Popa,

Arad

care, de asemenea, a oferit mărțișoare tuturor doamnelor, iar apoi a făcut fotografii
și s-a întreținut cu membrii comunității,
fiind o apropiată a acestora.
În final, nu putem decât să urăm Hag
Purim Sameah tuturor celor ce au participat la această acțiune, dar și celor care
nu au venit, „unii pentru a denigra activitatea comunității”, după cum a precizat
semnatarul acestor rânduri, președintele
Comunității tecucene!

În final, țin să readuc la cunoștință
faptul că unul dintre președinții Americii
se adresa poporului, spunând: ,,Să ne
întrebăm, măcar din când în când, și ce
dăm noi Americii, nu numai ce ne dă nouă
America !’’. Aceasta, cu o trimitere directă
la comunitatea locală, așa cum este ea:
nu numai CE NE MAI DĂ COMUNITATEA, ci și CE DĂM NOI COMUNITĂȚII!
IANCU AZIC

Sărbătoarea veseliei
alături de cavaleri și zâne

„Evreii ăștia sărbătoresc continuu“,
cam așa începe fiecare celebrare pe care
o prezintă Ionel Schlesinger, președintele
Comunității Evreilor din Arad, moment
ce stârnește multe râsete. De această
dată, evreii arădeni s-au adunat cu mic,
cu mare, în cea de a doua zi a lunii martie, pentru o sărbătoare ieșită parcă din
cărțile de povești cu regi și regine.
Comunitatea Evreilor din Arad a celebrat Purimul prin multă muzică și voie
bună, cu ajutorul artiștilor arădeni, deja
consacrați, profesorul Dor Niculescu, la
pian, împreună cu eleva Liceului de Artă
„Sabin Drăgoi“, Ana Maria Joldea, la vioară, precum și soliștii Ioan Moțiu, tenor
și Mirela Cusursuz, soprană, ambii artiști
lirici ai Filarmonicii arădene.
Spectacolul a fost continuat de copiii
de la cursurile de limbă ebraică și tradiții
iudaice care, sub îndrumarea voluntarelor
Elda Botezatu și Margareta Szegő, au
prezentat un mic program artistic. Astfel, spectatorii au putut asculta cântece
specifice de Purim precum Leițan katan
nehmad (Clovn mic și drăguț), Ani Purim
(Eu sunt Purim) sau Hag Purim (Sărbătoarea de Purim), cântate de copii cu
vârste cuprinse între 3 și 18 ani, îmbrăcați
în zâne, clovni, șoricei, faraoni, regine,
cavaleri veniți din Camelot ori, dimpotrivă, cavaleri Jedi veniți din viitorul făurit
de George Lucas. Spectacolul copiilor
a fost deschis de prezentarea făcută de
Mark Vizental, care a descris sărbătoarea
de Purim.
Pentru minunatul show, copiii au primit
din partea Comunității Evreilor din Arad,
prin bunăvoința personalului, în principal
a Dorei Jurcă și Dannei Kalman, care
s-au ocupat de achiziții și organizare,

precum și a președintelui Ionel
Schlesinger, câte un pachet de
dulciuri.
Evenimentul s-a încheiat cu
fotografii făcute în primul rând
persoanelor costumate, căci
nici adulții nu s-au lăsat mai
prejos decât copiii. De asemenea, participanții au ținut morțiș
să le mulțumească interpreților
pentru extraordinarul spectacol
și să mai stea la povești cu ei și
cu ceilalți membri ai comunității.
După show-ul de Purim a urmat aprinderea lumânărilor și rugăciunea de primire a Șabatului,
Kabbalat Șabat, urmată de Oneg Șabat,
adică bucuria Șabatului și Kiduș, ceremonia de rugăciune și binecuvântare a
vinului, toate realizate într-un minunat idiș
și o ebraică cu o combinație de accent
preponderent maghiar de Rona Pista,
oficiantul de cult al comunității.
VIDORKA M. SZEGŐ

Cluj

Alba Iulia

Concert în Sinagoga Veche

Primul eveniment public ținut
în sinagogă după reinaugurarea
din 26 noiembrie 2017 a fost un
concert cu muzică evreiască și
inspirată din viața evreilor, care
a avut loc pe 28 februarie 2018
și la care au participat cel puțin
o sută de albaiulieni. Nici zăpada, nici frigul neobișnuit pentru
această perioadă a anului nu
i-au împiedicat să asculte povestea Esterei, citită de Avram
Faibiș. Binecuvântările au fost
rostite de Marius Gedalia, secretarul comunității noastre.
Tot meritul lui este și realizarea
afișului și a invitațiilor.
Muzica i-a încântat pe toți, remarcabilă
fiind strădania prof. Ioan Chiciudean care,
într-un răstimp scurt, a făcut rost de
partiturile necesare și a strâns în jurul
lui actuali și foști elevi ai Liceului de Arte
„Regina Maria” din Alba Iulia: Kerstim
Doriana Chiciudean – flaut, Carina Cataramă – nai, Sebastian Ungureanu –
bas, Jonathan Dumitraș – tenor, Ruben
Morar – pian.
A fost prima colaborare cu tenorul și
profesorul de canto liric, doctor în artă interpretativă, Ioan Chiciudean. Deoarece

evenimentul a fost reușit, după aprecierea entuziastă a participanților, probabil
că vom continua colaborarea.
Viceprimarul Gabriel Pleșa și reprezentanta Inspectoratului Școlar Județean
Alba, Alexandrina Filip, și-au exprimat
mulțumirea și disponibilitatea de a sprijini
activitățile noastre.
Prăjiturile au fost gustoase și aspectuoase, vinul bun și oamenii veseli!
Mulțumim celor care s-au implicat în buna
desfășurare a evenimentului, membrilor
și prietenilor comunității, care au participat.
LIA BORZA

Bucurie și participanți
numeroși la Sinagoga Beit Israel

Braşov

Numai enunțând numele sărbătorii de Purim capeți acea senzație de
plăcută ocazie și dorință de a-i gusta
desfășurarea. Așa s-a întâmplat și în
acest an în comunitatea noastră.
Se adunase deja lume multă în Sinagoga Beit Israel, căci acesta este numele
locului în care ne adunăm cu foarte multe
prilejuri. Eram cu mulți dintre membrii
comunității, dar și cu obștea de la Sfântu
Gheorghe și cu mulți alți prieteni.
După scurtele cuvinte de introducere,
a început serviciul religios și citirea – a

câta oară, dar cu aceeași bucurie – a
Cărții Esterei. Presărată cu obișnuitele
sublinieri gălăgioase la auzul numelui
unui hulit personaj, atunci, acum și cât
vor mai putea exista haman-i pe lume, s-a
derulat minunata povestire a evenimentelor de acum mai bine de 2500 de ani,
al cărei fericit deznodământ este și astăzi
o mare bucurie pentru noi toți.
La fel de antrenant și plăcut a fost
programul artistic susținut atât de corul
nostru, condus de Răzvan Mureșan, de
grupul vocal și de către solista corului,
Maya Ciosa, cât și de Noemi
Jakab, care ne-a oferit un
concert de vioară.
Bineînțeles că bucuria sărbătorii nu ar fi fost deplină
fără prăjiturile și tradiționalul
humăntaș, oferite cu multă
plăcere de personalul bucătăriei.
Seara s-a completat în
sala restaurantului și în clubul
nostru cu un bine apreciat și
animat bal de Purim.
VAL GEORGE

Spectacolul a fost un succes deplin!

De ani de zile, spectacolul de Purim
este aşteptat cu nerăbdare atât de membrii comunităţii, cât şi de clujenii de diferite
etnii şi confesiuni, care se împărtăşesc
din atmosfera plină de antren şi culoare
a celei mai vesele sărbători evreieşti.
Uneori mă întreb ce noutăţi mai pot aduce formaţiile noastre artistice Corul Şira
Hadaşa (care funcţionează de peste 30
de ani) şi formaţia de muzică klezmer
Mazel Tov (care a împlinit 17 ani, tocmai
de Purim!), pentru că în anii trecuţi au
adus pe scena Purimului de toate, de
la melodii tradiţionale, la fragmente din
musicaluri, scenete şi scheciuri.

Dar, iată că şi în 2018 am avut parte
de un Purim memorabil. Cele două formaţii s-au întrecut pe sine, într-un maraton
muzical de aproape două ore. Spectacolul a fost găzduit din nou de Muzeul
Etnografic al Transilvaniei, oaspeţii fiind
întâmpinaţi de istoricul dr. Tudor Sălăjan,
directorul MET, un amfitrion generos şi
promotor al evenimentelor organizate
de minorităţile naţionale trăitoare la Cluj.
Corul Şira Hadaşa s-a prezentat în
faţa publicului numeros în două reprize.
Prima a avut un program cu melodii
tradiţionale de Purim, printre solişti numărându-se minunaţii şi talentaţii noştri
copii: Maia Moscovits şi fraţii Ary
Samuel şi Benjamin Levente Zilahy. A fost o bucurie să-i vedem şi
să-i auzim! În cea de-a doua parte,
redutabilii solişti ai Corului Şira
Hadaşa – Ofelia Eisikovits, Hanna
Vári, Ana Maria Florea, Yael Gross,
Krisztina Lendvai-Socaciu, Andrei
Verő şi Gheorghe Eisikovits – au
interpretat piese de rezistenţă din
creaţia compozitorilor Leonard
Cohen, Leonard Bernstein, Jerry
Bock, Andrew Loyd Webber, Kander and Ebb. Actriţa Gizella Kicsid,

de la Teatrul Maghiar de Stat, în calitate
de artist invitat, a cântat fragmente din
opereta Sylvia, de Imre Kálmán. S-a
dovedit încă o dată că membrii corului
nostru pot face producţii remarcabile, atât
datorită calităţilor vocale individuale, cât
și mai ales profesionalismului şi dedicării
dovedite, de ani şi ani de zile, de prof.
Ecaterina Halmos, dirijoarea energică şi
entuziastă a acestei formaţii vocale.
Formaţia Mazel Tov (foto) – dirijor şi
vioară prof. Vasile Socea, solistă Sulamita
Socea, clarinet Daniel Şimon, percuţie
Antonela Filip, acordeon Elena Lungu,
contrabas Ioan Baciu – a încântat publicul
cu un program special de Purim, alcătuit
din piese vocale şi instrumentale cântate
în premieră sau în aranjamente inedite.
La succesul spectacolului au contribuit şi pianista Ana-Maria Magdalena Mureşan, prezentatoarea Andreea Leonid şi
maestrul de sunet Valentin Ghiţă. Publicul
nu s-a delectat doar cu muzica de bună
calitate, ci şi cu humăntaşul preparat şi
servit de personalul restaurantului ritual,
precum şi cu vinul de Blaj, oferit din inimă
de Avram Faibiş, nelipsit de la sărbătorile
comunităţii clujene.
ANDREA GHIŢĂ
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P U R I M Î N C o muni tATi
Iaşi

Sărbătoarea sorţilor şi a bucuriei

La Iaşi, în deschiderea serbării Purim
5778, ce a avut loc în seara de 28 februarie, în sala Mihai Eminescu de la Grand
Hotel Traian, preşedintele Comunităţii
Evreilor, ing. Abraham Ghiltman, a povestit întreaga istorie a sărbătorii de Purim
şi a amintit o serie de obiceiuri specifice
sărbătorii precum: purtarea de costume
și măşti, organizarea de baluri mascate,
oferirea de dulciuri, în special tradiţionalii
humăntaşen, oferirea de donaţii pentru
cei nevoiaşi, sub formă de produse sau
bani, în dorinţa ca, indiferent de statutul
social, fiecare să se poată bucura de
această sărbătoare; organizarea de
mese festive la care este încurajat chiar
şi consumul de băuturi alcoolice, de unde
şi cunoscuta expresie „a bea până nu-l
mai deosebeşti pe Haman de Mordehai”.
La eveniment au fost prezente oficialităţi de marcă ale oraşului nostru: prefectul
judeţului, Marian Şerbescu, primarul municipiului, Mihai Chirica, directorul Direcţiei pentru Cultură, Virgil Băbii, directorul
general al Radio România Iaşi, Claudia
Iacob Crăcăleanu, directorul Vasile Tiron,
din cadrul Primăriei ieşene, preoţii Paul
Budău şi Cristian Deac de la Episcopia
Romano-Catolică, şi Cătălin Vatamanu,
de la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei etc.

Piatra
Neamţ

O sărbătoare veselă și… dulce!

La Restaurantul „Unic”
din Piatra-Neamț, în seara de 1 martie
a.c., într-o atmosferă de sărbătoare,
s-au reunit aproape 70 de persoane.
Alături de membrii Comunității Evreilor
din Piatra-Neamț, la masa festivă de Purim 5778 au participat numeroși invitați,
ca de obicei (artiști plastici, scriitori,
actori, profesori etc.), respectiv
colaboratorii și prietenii care sunt
prezenți și la activitățile curente
ale comunității.
Programul a cuprins obișnuita
lectură din „Meghilat Esther”, o
scurtă intervenție a dr-lui Itzhak
Miron și un frumos program muzical prezentat de formația „Noii
Macabei” (elevii de la Liceul de
Arte „Victor Brauner” fiind pregătiți
și coordonați de prof. Lucia Stroici
și prof. Adrian Stroici). O surpriză

Bacău

Marian Şerbescu a mulţumit pentru
invitaţie, apreciind că „este o mare onoare
să fim alături de dvs. la această manifestare a bucuriei”.
Mihai Chirica a subliniat că „binele
învinge răul, iar Dumnezeu a vrut ca
această comunitate a evreilor să dăinuie
peste veacuri. Aş dori ca de fiecare dată
speranţa şi dragostea să ne călăuzească
într-o trainică prietenie şi pe viitor. Vor mai
trece milenii şi tot despre asta vom vorbi,
deoarece vom păstra tradiţia!”
Primarul a oferit Comunităţii Evreilor
din Iaşi o diplomă de recunoştinţă cu
felicitări pentru sărbătoarea de Purim
5778 (foto).

plăcută a constituit-o participarea talentatei violoniste Sara Stroici.
În final, toată lumea s-a îndulcit cu
tradiționalele „urechiuși ale lui Haman”
(humăntașen), iar doamnele și domni
șoarele au primit câte un mărțișor – simbolul consacrat al sosirii primăverii. (E.N.)

Sunet de gragăr
în șilul „Avram Arie Rosen”

De Purim 5778, Șilul „Avram Arie
Rosen” din Bacău s-a dovedit neîncăpător. Alături de membri ai comunității
evreilor au participat reprezentanți ai
comunităților germană, romă, armeană,
ai cultelor, ai presei locale. Au fost invitați
care au întrebat dacă toți copiii prezenți
sunt ai comunității evreiești băcăuane,
atât erau de mulți! Subsemnatul a urat
oaspeților Hag Purim Sameah și a
Freilăhîn Pirăm, în mamelușn, a oficiat
serviciul divin de Minha, cu traducere în
română, a vorbit despre Meghilat Ester,
semnificațiile sărbătorii, cele patru mițvot,
obiceiurile specifice sărbătorii: gragăr-ul,
humântașen, carnavalul cu măști. Copii
și tineri, de la Corul „Șalom”, pregătit și
dirijat de Mariana Herman, au cântat și

au dansat pe melodii din
folclorul idiș și israelian,
purtând măști care mai
de care de strălucitoare. A
fost subliniată importanța
programului Mișloah Manot,
pentru vârstnicii nedeplasabili în comunitățile din țară,
inițiat și pus în aplicare de
Joint și DASM. În cazul C.E.
Bacău – prin grija Corinei
Irimia, conducătoarea Centrului Yad Be Yad. Seara s-a
încheiat cu Seudat Purim.
Coresp.
HAINRICH BRIF
Președinte C.E.Bacău

Botoşani

Preotul romano-catolic Paul Budău
şi preotul ortodox Cătălin Vatamanu au
transmis saluturile conducătorilor spirituali ai comunităţilor religioase din care
fac parte, respectiv Petru Gherghel şi
Mitropolitul Teofan.
În deschiderea programului artistic,
ing. Mihai Caba, membru al ALPI, a
recitat, spre deliciul publicului, din opera
umoristului Ion Pribeagu (Isac Lazarovici, evreu născut în 1887, în comuna
Suliţa, din judeţul Botoşani, şi decedat
la Tel-Aviv, în 1971) şi a poetului George
Topârceanu.
Formaţia muzicală “Nigun Klezmer
Band” şi Corul Comunităţii Evreilor din
Iaşi, sub conducerea profesorului Romeo
Luchian, solist jr. Albert Lozneanu, au
susţinut un foarte apreciat recital muzical
alcătuit din cunoscute melodii evreieşti
şi israeliene. Profesoara Tania Luchian
împreună Mihaela Luchian, fiica sa, au
interpretat la vioară cunoscute melodii
româneşti şi ruseşti.
Pe scena spectacolului s-a aflat un
minunat coş de flori, oferit de membrii
Asociaţiei Literare Păstorel Iaşi (ALPI),
ca un omagiu adus Comunităţii Evreilor
din Iaşi şi realizatorilor minunatei serbări
ocazionate de Purim 5778.
Respectând tradiţia evreiască, la cocteil s-au servit tradiţionalii humăntaşen,
dar şi multe alte dulciuri şi aperitive, preparate la restaurantul ritual al comunităţii.
MARTHA EŞANU

Timişoara

Membri ai comunității evreilor tulceni,
simpatizanți, invitați – reprezentanți ai
oficialităților locale, ai unor organizații
de minorități naționale, ai unor culte –
au participat la sărbătoarea de Purim

5778, organizată la Templul Israelit din
oraș, de curând reabilitat. Președintele
comunității, ing. Solomon Faimblat, a
evidențiat semnificațiile Purimului din
perspectivă actuală și, împreună cu
oficiantul Silviu Segal, a citit Meghilat
Ester. Videoclipuri cu dansuri israeliene
și tradiționala tratație cu humăntașen și
vin cașer au creat atmosfera de bună
dispoziție specifică sărbătorii.
Coresp. ing. SOLOMON FAIMBLAT
Președinte C.E. Tulcea

Miracole contemporane

Zeci de copii pe scenă și Sinagoga
în prag de renovare

Sala „Adam Müller Guttenbrunn”, gazdă tradițională
a sărbătorii de Purim, a fost
și în acest an absolut plină.
Peste 250 de persoane au
venit să vadă spectacolul
pregătit de copii, tineri și
corul comunității. În centrul
evenimentului au fost cei
peste 30 de copii care au
evoluat mascați pe scenă, în
compania adulților, cântând
vocal sau instrumental, dansând sau recitând. Ei au fost
nesperata minune a acestei
sărbători!
Cu același prilej a fost
marcată și începerea lucrărilor de renovare la Sinagoga
din Cetate, o altă „întâmplare” aflată la
confluența miracolului cu munca asiduă,
cu speranța și bunăvoința. În semn de

apreciere pentru susținerea constantă
primită din partea conducerii F.C.E.R., a
președintelui Aurel Vainer și a deputatului
Silviu Vexler, au fost acordate plachete de
Membru de Onoare deputatului
F.C.E.R. și arh. Lucia Apostol,
coordonatoarea proiectului din
partea CAPI. Același titlu a fost
acordat, cu doar câteva luni în
urmă, în semn de mulțumire,
președintelui F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, și directorului CAPI,
Rudy Marcovici. Sala a fost
împodobită cu o reală expoziție
a unor detalii arhitectonice ale
Luciana Friedmann (stg.), Lucia Apostol şi Silviu Vexler Sinagogii din Cetate, adevărată
bijuterie în stil maur, unică în
spațiul bănățean.
Corul Comunității, condus de Sandy
Fischer, a fost la înălțime, iar dirijorul
asupra morţii, Purim a fost un bun prilej a încântat sala și în calitate de solist.
de întâlnire a evreilor şi a prietenilor lor Momentele de teatru, coordonate de Rela o masă îmbelşugată, cu prăjiturile tra- beca Barnea, de dans, puse în scenă de
diţionale, humăntaşen, alături de bucate Michaela Nanu, au adus multe aplauze.
gustoase. Cei prezenţi au fost salutaţi de Iulia Moldovan la harpă, Noemi Molnar la
preşedintele comunității, David Iosif, iar violoncel, Tya Grosseck și Oliver Grosdespre importanţa zilei de Purim în istoria seck, soliști, au adus bucurie prin interpoporului evreu a vorbit ing. Gustav Fin- pretările lor. Gazde pline de vervă, Tina
kel. Melodii calde, evreieşti au înveselit Sas și Robert Ernst au încântat sala. Nu
atmosfera, amintind că pacea trebuie să puteau lipsi tombola tradițională de Puînvingă, iar armonia dintre oameni să rim, dar nici gustările, având humăntașen
domnească netulburată.
în centrul lor.
Prof. BEATRISA FINKEL
LUCIANA FRIEDMANN

Victoria vieţii asupra morţii

Bucuria sărbătorii de Purim a învins
frigul neobișnuit de afară şi i-a făcut pe
enoriași să uite de iarnă. Era Purim, iar Sinagoga trebuia să-i gazduiască pe evrei,
pentru ca Meghilat Ester – citită de Avi
Halevi – să readucă în suflete minunile
petrecute cu 2300 de ani în urmă.
Haman nu e doar personajul rău, care
dorea să-i nimicească pe evrei. El, din
păcate, are urmaşi în lumea modernă şi
vrea să cuprindă, ca un nor negru, multe
popoare, sădind ură şi prejudecăţi.
Sărbătoare a bucuriei, a victoriei vieţii

Cartea
Esterei, mereu
actuală

Tulcea
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Cei patru fii ai lui Israel

Printre aspectele ideii de unitate a poporului lui Israel, Hagada de Pesah (Povestirea ieșirii lui Israel din Egipt, citită în prima
seară de Pesah – în afara Ereț-Israelului în primele două seri
de Pesah) prezintă cazul celor patru fii, care vin să participe la
masa festivă de Seder. Cei patru fii apar ca frații care vin acasă
pentru celebrarea sărbătorii, simbolizând unitatea familiei: cu
toții, respectiv toată familia stau la cină, șed alături în jurul mesei.
Faptul pare a fi comparabil cu cele patru plante binecuvântate
de Sucot: fructul etrog, crenguțele de palmier, mirt și salcie. În
privința datării Hagadei, observăm fraza ”arami oved avi” (tatăl
meu a fost rob arameului), care amintește de perioada în care
Iacov a muncit în casa lui Lavan în Aram-Naharaim. Cu alte
cuvinte, Egiptul și robia egipteană au fost mai puțin rele decât
robia în Siria: aluzie la raportul dintre regatul Ptolemaic și rivalul
acestuia, regatul Seleucid.
Cine sunt cei patru fii care vin acasă și discută cu tatăl lor,
care organizează cina festivă în seara din ajunul sărbătorii?
Textul ne lasă să înțelegem că ar fi cu adevărat patru frați,
diferiți între ei. Oameni care și-au ales căi diferite în viață. Unul
este „haham”, respectiv învățat în Tora; al doilea este „rașa”,
respectiv păcătos, care s-a îndepărtat nu numai de studiul Torei,
ci și de respectarea poruncilor ei, deși le cunoaște; al treilea
este „tam”, respectiv simplu, neînvățat în Tora; al patrulea este
atât de necunoscător, încât nici măcar nu știe să întrebe ce este
și ce reprezintă ceremonialul mesei festive. În privința primilor
trei, fiecare întreabă despre ceremonie în felul său.
Învățatul în Tora, înțeleptul, întreabă ce înseamnă mărturiile,
legile și judecățile poruncite de Dumnezeu, iar tatăl trebuie să-l
învețe tradițiile sărbătorii de Pesah. Păcătosul întreabă ce-i cu
aceste obiceiuri pentru cei ai casei, dar nu pentru el, fiindcă el le
respinge deși le cunoaște; tatăl îi răspunde că este mulțumirea
față de Dumnezeu că l-a salvat, dar că, dacă acest fiu ar fi fost
atunci printre evrei, n-ar fi fost eliberat din robie. Atunci când
cel de-al treilea întreabă ce este, tatăl îi răspunde că e pentru
că Dumnezeu ne-a scos din Egipt, din robie. Celui de-al patrulea, tatăl îi deschide ușa și îi spune că a fost o minune făcută

de Dumnezeu, ieșirea din Egipt și salvarea lui Israel. Dar toți
patru trebuie să șadă laolaltă, alături de părintele lor: pentru el,
toți sunt fiii lui, toți trebuie să audă și să cunoască povestirea
ieșirii lui Israel din Egipt, din casa robiei, decisă și organizată
de Dumnezeu însuși. Conform celor spuse în Hagada, fiecare
evreu trebuie să considere că nu strămoșii lui au ieșit din Egipt,
ci el însuși a ieșit din Egipt.
Interpretări ulterioare au făcut referiri la această povestire,
care are caracterul unei exemplificări („mașal”). Ar fi vorba de
cele patru categorii ale poporului lui Israel: învățații în Tora care
respectă poruncile ei în totalitate, deși chiar și învățatului în Tora
trebuie să i se explice semnificația ceremonialului de Seder;
evreii care s-au îndepărtat de studiul Torei și nu mai respectă
legile ei, preferând alte legi; evreii neînvățați în Tora; oamenii
simpli. Altă explicație datează din perioada modernizării, a îndepărtării deliberate de iudaism a unei părți dintre evrei în secolul
al XIX-lea și se referă la patru generații. Conform ei, ”haham”
este evreul tradițional, credincios, care trăiește în mediul lui,
de care este atașat și care învață Tora pentru a cunoaște și a
respecta cele 613 porunci ale ei. ”Rașa” este fiul său, cel care
inițial a primit o educație evreiască, a învățat Tora, dar ulterior a
părăsit-o, preferând alt mod de viață, fără să respecte poruncile
Torei și tradiția. Cel de-al treilea este fiul fiului: el n-a învățat
Tora, dar cunoaște ceva, extrem de puțin, din tradiție, aflată
de la bunicul său: despre Sederul de Pesah știe din vizitele
făcute împreună cu tatăl său la bunic. Cel de-al patrulea este
fiul celui de-al treilea și nepotul celui de-al doilea. În cea de-a
patra generație, bătrânul învățat în Tora nu mai este în viață.
Strănepotul lui nu a văzut Sederul de Pesah nici la tatăl lui, nici
la bunicul lui, tatăl fiind necunoscător, iar bunicul necredincios.
De aceea, el nici măcar nu știe să pună o întrebare...
Nu vreau să analizez povestirea celor patru frați și interpretările ei în acest cadru. M-am gândit doar s-o traduc în limba
română într-o formă versificată, deși nu sunt poet. Dar cred că
pe calea aceasta va fi mai cunoscută și ... fiecare o va înțelege
în felul lui.

P o v e s t e a c e l o r p a t r u f i i a i l u i I s ra e l

Cel care nu cunoaște Tora, legea ei,
Va întreba mirat: Dar asta ce-i?
Răspunde-i limpede, ca să-nțeleagă,
		
clar să-i fie:
Cu mâna Lui puternică mă scoase
		
Domnul din robie.

Cel învățat oare ce-o întreba
Când masa pregătită va vedea?
Ce sunt aceste mărturii și legi,
Pe care Domnul ți-a cerut să le-nțelegi?
Să-i spui că El a poruncit așa.
E Pesah, totul este clar în Halaha,
Și după jertfă, ca în orice an,
Urmează cina și „Afikoman”.

Cel păcătos oare ce-o întreba,
Când masa pregătită va vedea?
Ce-aveți nevoie de această slujbă
		
și această masă,
Care-i atâta de ceremonioasă?
Ce-aveți nevoie voi, nu el.
Din rândul vostru a ieșit acest mișel,
Ceea ce e principal a refuzat
Și dintre voi el a plecat.
Răspunde-i ca să-i strepezească dinții,
Poate i s-o trezi lumina minții:
E pentru că Domnul m-a scos din Egipt,
		
din robie,
El libertatea mi-a dat mie.
Gândește-te că libertatea ție Dumnezeu
		
ți-a dat,
Iar el, de ar fi fost acolo, n-ar fi fost
		
eliberat.

Ce faci cu cel ce nici nu știe
		
să întrebe ce-i?
Deschide-i ușa, cheamă-l, spune-i: Hei,
Ascultă fiul meu, învață,
Azi este ziua-n care am ieșit cu viață,
Fiindcă Domnul Dumnezeu m-a liberat,
		
El m-a salvat,
Din Egipt, din casa robiei, în care
		
m-am aflat.
Articol și traducere versificată de
LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

Între 18 și 20 februarie, la CIR Cristian
a avut loc un curs destinat pregătirii pentru
importanta funcție de mașghiah. Cu toții
știm că, fără câteva concepte esențiale,
nu este posibil să existe o comunitate
evreiască funcțională. Mașghiahul este
cel care supraveghează cașrutul în locurile unde se prepară mâncarea.
Anul acesta, am avut privilegiul să
particip la un curs de instruire în această
importantă și delicată meserie. Cursul a
fost condus de prim-rabinul Federației
Comunităților Evreiești din România,
Rafael Shaffer, care, pe lângă sistematizarea materialului și prezentarea într-o
formă ușor de parcurs, ne-a fost alături cu
interpretările Legii și cu explicații numeroase legate de tradiții și obiceiuri. Alături
de dânsul, ne-am bucurat să-l vedem pe
domnul rabin Zvi Kfir, care ne-a oferit
privilegiul unor lecții practice deosebite,
pe care toți le-am primit cu entuziasm.
Pe lângă funcția oficială de rabin, are și
o deosebită experiență în agricultură și
creșterea păsărilor și animalelor, astfel
încât am avut un privilegiu unic, care este
greu de găsit chiar și în țări unde prezența
evreiască este mult mai numeroasă.
Cursul s-a desfășurat în cadrul primitor
oferit de CIR Cristian, unde am avut plăcerea să-l avem coleg pe Emil Rosner,
care coordonează activitatea CIR-urilor.

În prima zi, prim-rabin Rafael Shaffer
ne-a prezentat programul activităților, cadrul teoretic și tot ce este necesar, având
grijă să respectăm orarul activităților, dar
asigurându-ne pauze pentru recreere și
întrebări. Discuțiile au fost aprinse și,
așa cum se cuvine la o întâlnire cu mulți
evrei, nu au lipsit dialogurile contradictorii.
A fost un adevărat spectacol să urmărim
dezbaterile între doi rabini de mare clasă,
fiecare apărându-și punctul de vedere, ca
apoi, la fel de caracteristic, să conchidem
că amândoi au dreptate! În felul acesta,
lecțiile teoretice au devenit adevărate
lecții de viață!
A doua zi, sub îndrumarea plină de
suflet a rabinului Zvi Kfir și sub ochiul
atent al prim-rabinului Rafael Shaffer, am
parcurs toate „ingredientele” unei mese
evreiești, experimentând practic fiecare
dintre noi, viitori mașghiahi și administratori, cum se verifică fiecare ingredient.
Datorită experienței vaste a rabinului
Zvi Kfir, cu ajutorul lupelor primite, am
descoperit o adevărată lume minusculă,
care își duce veacul prin verdețurile, legumele, plantele, cerealele și prin toate
ingredientele noastre și, de asemenea,
am învățat cum să ținem aceste ființe
departe de farfuriile noastre. A fost o
experiență minunată și inedită pentru toți!
Datorită caracterului practic și faptului

că am experimentat fiecare dintre noi
aceste operațiuni, consider că am devenit
mai buni cu toții și că ne putem exercita
atribuțiile cu responsabilitate.
A treia zi a cursului a debutat cu
prezentarea de către prim-rabin Rafael
Shaffer a tuturor aspectelor legate de
atribuțiile mașghiahului în diversele aspecte ale vieții evreiești. Trebuie să remarcăm ingeniozitatea și înțelepciunea de a
organiza cursul comun pentru mașghiahi
și administratori, deoarece prin aceasta
s-a înțeles ce rol de primă mărime au toți
și cât de important este să păstrăm toate
aspectele legate de lege, fără nici cea mai
mică abatere. După o evaluare, coordonată de Emil Rosner, și o binevenită pauză
de masă, cursul a continuat cu un ciclu de
igienă sanitară, obligatoriu pentru cei care
lucrează în domeniul alimentar, încheiat
cu o demonstrație de inspecție sanitară
practică, realizată în cantina CIR Cristian
prin bunăvoința doamnei administrator
Mihaela Bîcleșanu.
Aceste trei zile intense de studiu teoretic, pregătire practică și demonstrații au
fost bine primite de participanții veniți din
toate colțurile țării și sperăm că reprezintă
o contribuție importantă la menținerea și
dezvoltarea comunităților evreiești din
România.
Prof. univ. DAN FLOROIAN

Binecuvântat fie Domnul, binecuvântat
		
fie El,
Binecuvântat fiindcă a dat Tora lui Israel.
Tora vorbește către patru fii,
Care în seara aceasta de Pesah sunt aci.
Unul în slova Torei este învățat.
Al doilea, păcătosul, de Tora s-a depărtat,
Al treilea nu cunoaște Tora, legea ei,
Al patrulea nici nu știe să întrebe ce-i.

Curs de mașghiahi la C.I.R. Cristian

Prima traducere
în română
a „Genezei”
după textul ebraic

La 15 februarie 2018,
la Humanitas
Cișmigiu a
avut loc lansarea volumului Biblia
după textul
ebraic. Geneza – prima
dintre cele
39 de cărți
a l e To r e i .
Traducerea,
studiile introductive și
notele explicative se datorează efortului
a doisprezece profesori și cercetători de
diferite confesiuni (catolică, ortodoxă,
baptistă și penticostală), specializați în
teologie, filologie clasică și orientalistică:
Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu
(coordonatoarele ediției), Melania Bădic,
Emanuel Conţac, Octavian Florescu,
Victor-Lucian Georgescu, Cristinel Iatan,
Alexandru Mihăilă, Delia Mihăilă, Ovidiu
Pietrăreanu, Tarciziu-Hristofor Șerban
și Silviu Tatu. Acest proiect a fost realizat în cadrul Colegiului Noua Europă
(NEC).
Andrei Pleșu, fondatorul NEC, a precizat că începutul proiectului de traducere
a textului ebraic este complementar
celui de traducere a Septuagintei. „Un
monument de devoțiune”, traducerea din
limba ebraică a fost realizată de „vedetele
adevărate” – cei care „în mod discret,
aproape anonim, au știința de carte
pentru a se preocupa de aceasta”. În
opinia vorbitorului, lectura la care obligă
o astfel de carte de 350 de pagini (dintre
care 250 sunt de note și comentarii) este
una revelatoare pentru cititorul deschis
interogației reale asupra lumii.
Prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu
a argumentat că mai multe traduceri ale
Bibliei (exemplul Franței, în care sunt
disponibile 26 de variante, tributare diferitor epoci și tradiții) nu arată că una
este superioară alteia, ci fiecare dintre
ele necesită „o privire binoculară”, în
acord cu istoria pe care o are în spate.
În țările din Răsărit, tradiția este de a se
traduce după Septuaginta. În varianta
propusă acum, s-a încercat apropierea de
frumusețea originalului din limba ebraică.
Româna având mai multe straturi lingvistice, iar Biblia fiind gândită să rămână
contemporană cu toate generațiile, au
fost evitate arhaismele greu de înțeles
și neologismele stridente. O atenție deosebită a fost acordată topicii, felului în
care curge fraza. Mobilitatea lexicală și
morfo-sintactică a limbii române a permis
apropierea de sensurile din ebraică fără
soluții obligatorii, uneori păstrând ambiguitatea textului original.
Prof. univ. dr. Monica Broșteanu a
fixat începuturile proiectului de traducere
în întâlnirile regulate la NEC, o dată la
două săptămâni, ale unui grup de studiu
al Bibliei ebraice, la care luau parte cei
doisprezece profesori și cercetători. După
un an, au tradus fragmentar Biblia, cu toții
citind și comentând secțiunile colegilor.
De aici, traducerile au evoluat înspre un
proiect amplu, materializat prin acest prim
volum, care necesită atât competențe
lingvistice, cât și de conținut teologic.
Stilul de lucru ales înseamnă un câștig
la nivel calitativ al volumului propus, prin
dialogul între domeniile de expertiză ale
participanților.
CLAUDIA BOSOI
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Bucureștiul de ieri
Modificări privind programele
de despăgubire individuală pentru
și de azi: contribuții evreiești,
supraviețuitorii Holocaustului
deschidere spre societatea românească
Cronica BBR

Întrunirea BBR, la Templul Coral din
Capitală, a avut pe agendă acordarea
Plachetei de Membru de Onoare al BBR
academicianului Nicolae Victor Zamfir,
director general al Institutului de Fizică și
Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN
– HH) și al Proiectului Nuclear – Laserul
de Mare Intensitate (ELI-NP) de la Măgurele, și contribuția evreilor la dezvoltarea
urbanistică.
A fost ținut un moment de reculegere
în memoria Sarinei Ionescu z.l.
„Academicianul Nicolae Zamfir are o
capacitate deosebită de a vorbi simplu
despre lucruri foarte complicate” a spus
președintele BBR, ing. José Iacobescu.
„De câte ori am stat de vorbă, m-a impresionat preocuparea sa pentru educație
și grija pentru formarea tinerei generații
de cercetători. Poate că și unii dintre
copiii comunității evreiești din România
se vor duce să lucreze la ELI-NP pentru
a continua tradiția unor coreligionari de
valoare, care s-au remarcat între anii
1950-1970 prin cercetările întreprinse
la IFIN”. Împliniri în plan familial (tată,
bunic) îi întregesc cariera, începută la
IFIN, după absolvirea Facultății de Fizică
a Universității din București. După 1990
i se deschid oportunități de cercetare
la Universitățile din Köln (Germania) și

Comemorarea
Victimelor
Holocaustului
la Muzeul Evreiesc
din Moscova

De Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului,
președintele Federației Ruse, Vladimir
Putin, și prim-ministrul Statului Israel,
Benjamin Netanyahu, aflat în vizită oficială în Rusia, au participat la inaugurarea
memorialului dedicat eroilor rezistenței
din ghetouri și lagărele de concentrare. O
piatră de temelie a fost adusă chiar de la

locul pogromului din localitatea Lubavitch.
De asemenea, Putin și Netanyahu au vizitat Muzeul Evreiesc din Moscova (foto)
și au luat parte la vernisajul unei expoziții
despre revolta din lagărul de concentrare
de la Sobibor, precum și la ceremonia de
comemorare a victimelor din acest lagăr
de exterminare, eveniment la care au
participat zeci de oficialități și membri ai
Corpului diplomatic.
Ceremonia oficială a fost deschisă
de Șef-Rabinul Rusiei, Berel Lazar, care
s-a referit la importanța amintirii acestor
victime. „Ajutor, respect reciproc și iubire
față de celălalt – acestea reprezintă bazele credinței în Dumnezeu”, a afirmat el.
Benjamin Netanyahu i-a mulțumit lui
Vladimir Putin pentru invitația la comemorare, referindu-se și la cei șase milioane
de evrei uciși și peste 20 de milioane de
ruși, care și-au pierdut viața în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial.
DAN DRUȚĂ

Yale (Connecticut, SUA). Continuă să fie
solicitat pentru proiecte de anvergură în
țară și străinătate.
Mulțumind pentru distincție, acad.
Nicolae Victor Zamfir a accentuat asupra
relației magistru-discipol, responsabilității
în predarea ștafetei, „privilegiului de
a conduce o echipă de cercetători
entuziaști și perseverenți”, cu ambiția
de a demonstra potențialul intelectual
românesc.
„Fiecare cuvânt al acad. Nicolae
Zamfir are consistență”, a remarcat
președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
întărind observația făcută de președintele
BBR: capacitatea savantului de a explica
lucruri de mare complexitate pe înțelesul
tuturor. Caracterul festiv al întrunirii i-a
oferit prilejul de a-i înmâna Victoriei Demayo Diploma și Certificatul de Merit pentru devotament în activitatea comunitară,
cu mottoul „Prin strădaniile oamenilor,
viața Cetății merge mai departe”.
Incursiunea în istoria „Bucureștiului
evreiesc”, realizată de dr. Felicia Waldman, a pornit de la primele prezențe
evreiești din 1459 până în prima parte a
secolului trecut. Momente de referință:
1730 – domnitorul Nicolae Mavrocordat
recunoaște comunitatea evreiască sefardă; 1694 – domnitorul Constantin Brâncoveanu înființează breslele, între care și
breasla evreo-armeană; secolul al XVIIlea – prezența evreilor așkenazi; secolul
al XIX-lea – recunoașterea comunității
evreiești așkenaze; din sec. XIX până în
anii 1918-1940, arhitecții evrei au realizat
clădiri conturând „Micul Paris”, construite de Leon Schwartz (Negrescu), Leon
Stern, Hari Stern, Jean Monda, Sigmund
Prager. Peisaje din Bucureștiul interbelic
au fost evocate de dr. Aurel Vainer.
Tradiționala tratație a fost organizată de șeful Serviciului Administrativ al
F.C.E.R., Jean Bercu. (I.D.)

Claims Conference a negociat liberalizările cu Guvernul german. În prezent,
au intrat în vigoare următoarele modificări privind programele de despăgubire
individuală.
q

 upraviețuitorii de origine evreiască ai Holocaustului care au fost
S
persecutați la Iași, România, timp de cel puțin trei luni în perioada august
1941 - august 1944, pot fi eligibili pentru o pensie lunară.

q

 upraviețuitorii de origine evreiască ai Holocaustului, care au trăit ascunși
S
timp de cel puțin patru luni, în condiții inumane, fără acces la lumea exterioară sau care au trăit sub o identitate falsă timp de cel puțin patru luni
pe teritoriul ocupat de naziști și/sau în statele-satelit naziste, pot fi eligibili
pentru o pensie lunară conform articolului 2 sau Fondului European Central
sau de Est.
Evreii care au locuit în Algeria în perioada iulie 1940 - noiembrie 1942 și
care au suferit în urma persecuției naziste, cum ar fi restricțiile sau privarea
de libertate, pot fi eligibili pentru o plată unică din Fondul de Ajutorare.

q

Pensiile pot fi acordate numai supraviețuitorilor care nu beneficiază deja de
o pensie dintr-o sursă germană (inclusiv fără a se limita la articolul 2 al Fondului
European Central și de Est [CEEF], legea germană privind indemnizarea federală [BEG], Länderhärtefonds, pensia austriacă [OFG] sau Ministerul de Finanțe
israelian) și celor care îndeplinesc toate celelalte criterii, inclusiv criteriile privind
veniturile și activele.
În plus, victimele de origine evreiască ale naziștilor care nu au fost eligibile pentru
o sumă de plată din Fondul de Ajutorare deoarece au beneficiat de o sumă de plată
anterioară dintr-o sursă germană, cum ar fi BEG (Bundesentschadigungsgesetz)
sau un acord global, pot fi acum eligibile pentru o sumă de plată suplimentară
care reprezintă diferența dintre suma primită de la sursa germană respectivă și
2556,46 €, suma curentă a plății unice din Fondul de Ajutorare.
Solicitanții care erau în stadiul de făt atunci când mamele acestora au fost supuse persecuției descrise mai sus trebuie să aplice, de asemenea. Claims Conference
finanțează serviciile de îngrijire la domiciliu și alte servicii de binefacere pentru
supraviețuitorii vulnerabili ai Holocaustului, conform criteriilor Guvernului german.
Solicitarea nu implică nici un cost. Succesorii nu sunt eligibili pentru a aplica.
Pentru a descărca o cerere de pe site-ul nostru web, mergeți la:
www.claimscon.org/apply.
Pentru mai multe informații, contactați:
Claims Conference, Postfach 90 05 43, 60455 Frankfurt am Main, Germania
Tel:+49-69-970-7010, Fax: +49-69-9707-0140,
E-mail: A2-HF-CEEF2@claimscon.org, www.claimscon.org
Claims Conference are un Avocat al Poporului. Pentru a contacta biroul Avocatului Poporului, vă rugăm să trimiteți un e-mail la Ombudsman@claimscon.org
sau să scrieți Avocatului Poporului, căsuța poștală 585, Old Chelsea Station, New
York, NY 10113.

„Când pământul vorbeşte”,
un film ce reconstituie istoria

De-a lungul timpului istoria a fost deseori falsificată dar
întotdeauna adevărul poate fi descoperit. „Un popor care îşi
cunoaşte istoria este un popor mai liber, mai demn. Atunci când
nu îţi cunoşti istoria, rişti să o repeţi mai ales când forţe oculte
doresc să îţi şteargă identitatea”. Aceasta este convingerea
realizatorilor filmului documentar „Când pământul vorbeşte”,
prezentat pe 27 ianuarie 2018 în sala „Henri Coandă” a Palatului
Culturii din Iaşi, în prezenţa prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca,
manager al Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu, a regizorului
Viorel Costea şi a managerului Complexului Muzeal Naţional
Moldova din Iaşi, dr. Lăcrămioara Stratulat.
Documentarul este un prim demers cinematografic de reconstituire a întregii istorii a poporului român, pe baze ştiinţifice,
pornind de la cele mai vechi dovezi materiale asupra existenței
unei culturi, a unei civilizații în această zonă geografică, până
în ziua de azi.
Scriitorul Viorel Costea, scenarist şi regizor al documentarului, este fondator şi preşedinte al Şcolii Tehnice Postliceale
de Artă Teatrală şi Cinematografică (SPATC) din Bucureşti,
producător general şi regizor la Casa de producţie “IGV Film&
Media” Bucureşti.

Plecând de la întrebări precum, cât de mult sau de puţin ştim
despre noi, despre cine suntem, de unde venim şi încotro ne
îndreptăm, documentarul propune un exerciţiu de reconstituire
a istoriei noastre ca români, europeni şi fiinţe umane, bazat pe
dovezi ştiinţifice redutabile.
Academicianul Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii „BabeşBolyai” din Cluj-Napoca, subliniază că documentarul are la bază
istoria, iar „istoria se ocupă de viaţă şi cel mai controversat, mai
fascinant lucru este viaţa!”
În viziunea prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca, proiectul de
realizare a filmului s-a bazat pe o muncă de documentare şi
cercetare profesionistă, intensă şi profundă, desfăşurată pe
parcursul ultimei jumătăţi de secol.
Cuvintele istoricului Adrian Cioroianu: „Locul nostru pe hartă
aici rămâne”, rostite spre finalul filmului, pot constitui o extrem
de încurajatoare concluzie a documentarului.
La fel ca şi edificatoarele cuvinte înscrise de realizatori la
sfârşitul peliculei: „Istoria nu este o invenţie, istoria nu este o
ipoteză, istoria nu este o poveste. Istoria este un adevăr construit de cei ce au fost… pentru cei ce vor fi”.
MARTHA EŞANU

„Femeia, al cincilea anotimp”

De 8 martie, Fundația „Filderman” a organizat, la Templul Coral din Capitală, sub
bagheta directorului executiv al Fundaţiei,
Janina Ilie, o festivitate, intitulată „Femeia,
al cincilea anotimp”, la care au fost invitate, în special, salariatele de la F.C.E.R. și
C.E.B., dar și doamne din organizații ale
altor minorităţi naţionale și numeroase
prietene ale comunității evreiești.
Toate doamnele au primit felicitări
și mulțumiri pentru tot ceea ce fac și
înseamnă, fiind un bun prilej pentru reafirmarea respectului față de femeie în
iudaism (președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, președintele CEB, ing. Paul
Schwartz, prim-rabinul Rafael Shaffer), dar

și pentru laude aduse femeii (prof. univ. dr.
Sorin Ivan, lectura – Ioana Nițescu).
A avut loc un concurs de karaoke,
creație, recitare (laureați – Vichi Ciorbec,
Gilbert Șaim, Nicoleta Șerban, Neli Miu,
Tatiana Zadoina, Alin Boingiu, Nadia
Bozaș, Noemi Marian, Odiseu Bujoreanu,
Sibyl Benun, Robert Hodorog). Au fost
oferite daruri muzicale în interpretarea lui
Andrei Petre, Ștefan Alexandru Constantin,
a Mirunei Ionescu.
Prin strădaniile Janinei Ilie, performer
și, totodată, sărbătorită, participanţilor leau fost oferite cadouri şi trataţii.
I.D.
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Moritz Facler – Cetățean de Onoare al Tel Avivului

Municipalitatea din Tel Aviv l-a sărbătorit recent, la împlinirea vârstei de
100 de ani, pe Moritz Facler, originar din

România (Ștefănești, județul Botoșani),
acordându-i Diploma și Placheta de
Cetățean de Onoare al Tel Avivului.
Expunerea de motive pentru decernarea titlului, făcută de primarul Tel
Avivului, Ron Huldai, este emblematică
pentru evreii din Aliaua română, care s-au
remarcat „nu prin vorbe, ci prin fapte” în
eforturile generale ale cetățenilor țării
pentru dezvoltarea Israelului modern.
Stabilit în Israel acum 55 de ani, sărbătoritul a condus cu succes, cât timp i-au
permis puterile, magazinul „Hamajbir
Om”, unul dintre reperele comerciale
importante ale orașului.
Venise din România cu experiență
fiindcă, până a depus actele de emigrare
în Israel, Moritz Facler a fost director, în
cadrul ICL Confecții, al magazinului „Trei
Ursuleți” din București. După terminarea
unui liceu economic din Iași, Moritz a fost
deportat în Transnistria. A trăit aceleași

traume cu ale sutelor de mii de evrei din
România care au trecut prin Holocaust.
După eliberarea din lagăr, a ajuns în
Capitală și, fiindcă absolvise un liceu
economic și era mare nevoie de oameni
cu pregătire în domeniu, i s-a propus să
lucreze la ICL Confecții. A acceptat. Când
procesul de marginalizare a evreilor a devenit evident, a făcut Alia. A fost o sinteză
realizată de primar, mulțumindu-i pentru
strădanii și reușită.
La festivitate au participat oficialități
municipale, personalități din viața socioeconomică ale orașului, familie, prieteni.
Festivitate plină de emoții pentru sărbătorit, înconjurat de cei trei nepoți, veniți din
Haifa, București și Milano și de strănepoți!
Albumul cu imagini din Tel Aviv, având
pe coperta I placheta aniversară, a fost
darul Municipalității. Întreaga ceremonie
a fost urmată de o masă festivă la un
restaurant cu specific românesc. (I.D.)

Jewrovision –
un Eurovision
evreiesc

Deși există de 16 ani, puțină lume știe
că anual se organizează în Germania un
concurs de cântece care poartă numele
de Jewrovision, după modelul Eurovision.
Deosebirea este că toți concurenții sunt
evrei, membri ai diferitelor organizații de
tineret evreiești, inclusiv adolescenți și
copii. Inițiativa organizării unei astfel de
competiții a aparținut Germaniei și, chiar
dacă astăzi se încearcă lărgirea participării prin atragerea tinerilor evrei din
alte țări europene, potrivit tradiției, cele
mai multe formații aparțin comunităților
evreiești germane.

Din literatura israeliană contemporană

Trezirea leilor , de Ayelet Gundar-Goshen

La 20 februarie 2018, la librăria Humanitas Cișmigiu a avut loc lansarea celui
de-al doilea roman al autoarei israeliene
Ayelet Gundar-Goshen (n. 1982), Trezirea leilor (după O noapte, Marcovici),
apărut în colecția „Babel” a editurii Nemira. Evenimentul a fost moderat de Dana
Ionescu, redactor-șef al editurii Nemira,

Ierusalimul
în culori –
Expoziția
“Yerushalayim
shel zahav”

Vineri, 16 februarie, Centrul Comunitar Evreiesc din Capitală a găzduit
vernisajul expoziției „Yerushalayim Shel
Zahav” – Ierusalimul de aur, aparținând
pictorului Sorin Adam. Delia Marc a
adresat un cuvânt de bun-venit tuturor
iubitorilor de artă prezenți la eveniment,
prezentându-l pe autorul lucrărilor vernisate. Tablourile, a arătat ea, reprezintă
reacția artistică a unei călătorii efectuate de pictorul Sorin Adam spre lumea
mediteraneană, în țări precum Egipt,
Maroc, Israel și exprimă sentimentele
pe care artistul le nutrește față de Țara
Sfântă, poporul său și istoria sa.
Jurnalistul cultural Mimi Necula a salutat acest demers artistic, afirmând că
cele peste 30 de expoziții personale ale
lucrărilor pictorului confirmă aprecierea
făcută de profesorul său, Vasile Grigore,
și implicit „destinul său de mare artist”.
„Când vorbim despre Ierusalim, simțim
acea legătură afectivă față de Israel,
Ierusalim și iudaism”, a subliniat vorbitorul, referindu-se la suita de tablouri
care redau cu fidelitate complexitatea
Orașului Sfânt și emoția trăită de artist
la reîntâlnirea cu acest loc.
Născut într-o familie de artiști plastici, la 22 august 1968, Sorin Adam
a absolvit în 1996 Academia de Arte
Plastice din București, devenind un an
mai târziu membru al Uniunii Artiștilor
Plastici din România. Despre maeștrii
săi – Vasile Grigore, Marius Cilievici,
Traian Brădean și Constantin Piliuță –
artistul afirmă că „de la fiecare în parte
a deprins ceva prețios”, iar maestrul
Vasile Grigore, referindu-se la el în anul
1999, l-a caracterizat drept „un continuator al iluștrilor pictori de talie europeană
Gheorghe Petrașcu, Nicolae Dărăscu și
Corneliu Baba”.
În perioada octombrie-noiembrie
2017, ICR Tel Aviv a găzduit cea mai
recentă expoziție a sa, intitulată „Voiaje
pe șevalet”.
DAN DRUȚĂ

iar invitații au fost
Tania Berg-Rafaeli, șef adjunct de
misiune la Ambasada Israelului în
România, jurnalista Ana-Maria
Onisei, scriitorul
Florin Chirculescu și criticul
literar Cosmin
Ciotloș.
Dana Ionescu a subliniat că
pentru orice editură este important să-și completeze oferta cu
„voci cât mai interesante din literatura
contemporană”. Ayelet Gundar-Goshen,
o tânără scriitoare israeliană care a
studiat psihologia și cinematografia la
Tel Aviv, respectiv Ierusalim, s-a afirmat
deja prin două romane traduse în mai
multe limbi, dar și prin scenarii de film
premiate la festivaluri internaționale și
prin activitatea de psiholog la Institutul
Tehnologic din Holon.
La întrebarea: „De ce este interesantă
această carte?” a răspuns Tania Berg-

Rafaeli, care a vorbit despre înțelegerea
diplomației ca o activitate de construire a
unor punți culturale între națiuni, una dintre modalitățile de a adânci cunoașterea
reciprocă. Traducerea autorilor israelieni
în cât mai multe limbi, inclusiv română,
este „o victorie pentru imaginea Israelului”. Cartea lui Ayelet Gundar-Goshen
este de interes pentru că ilustrează o
altă dimensiune a Israelului și dezvoltă în
cititorul neprofesionist pornirea interioară

de a descoperi o lume asupra căreia
păstrează o imagine imprecisă.
Claudia Bosoi
(Continuare în pag. 20)

Serie de evenimente dedicate
memoriei victimelor Holocaustului,
la Cinema Union

Platforma pentru comemorarea victimelor Holocaustului prin artă şi media „Viitorul Memoriei: Rezistenţa” a organizat
o serie de evenimente la Cinema Union
din București, în ultima zi a lunii februarie
și în prima a lunii martie.
Manifestările din 28 februarie au
cuprins proiecția filmului „Prigoana din
Basarabia”, în regia lui Sergiu Enu și, în
premieră în România, proiecția filmului
„Until the last step”, al regizorului israelian Boris Maftsir, aflat pentru prima dată
în România. „Prima peliculă s-a referit la
soarta romilor deportați în Transnistria.
Este un documentar de aproximativ o
oră, care are la bază arhivele orașului
Odesa. Și cel de-al doilea film vorbește
despre deportările din Transnistria și
despre crimele pe care armatele română
și germană le-au comis în Transnistria
și Bucovina. Filmul spune povestea
diferitelor încercări de rezistență în fața
acestor masacre”, a spus Olga Ștefan,
organizatoarea întregului eveniment.
După vizionare a avut loc o dezbatere
despre rezistenţa antifascistă din timpul
celui de-al Doilea Război Mondial, la care
au participat Boris Maftsir şi istoricii Ion
Duminică şi Mihai Burcea.
A doua zi, pe 1 martie, a avut loc
proiecția filmului „Iluziile mele”. Realizat

de Olga Ştefan, în colaborare cu Ileana
Szasz şi Centrul de Artă Comunitară
Vârsta4, filmul prezintă poveştile personale ale rezidenţilor căminului „Rosen”
din Bucureşti. Aceste istorisiri ne poartă
prin spaţiile din cartierul evreiesc, prin
locurile unde au avut loc episoadele de
violenţă antisemită din timpul Pogromului
din Capitală, din ianuarie 1941, pe la casele în care au trăit protagoniştii filmului,
marcând clădirile importante pentru viaţa
comunităţii evreieşti bucureştene. Aflăm
mai multe despre condiţiile în care trăiau
evreii din Bucureşti în timpul războiului
şi despre impactul legilor rasiale asupra
vieţii lor de zi cu zi.
”Platforma Viitorul Memoriei s-a născut la sfârșitul anului 2016, iar primele
evenimente erau organizate deja în 2017.
Era vorba atunci de expoziții de artă
vizuală, care aveau ca temă Pogromul
din 1941, din București. Tot în 2017 am
organizat o proiecție itinerantă de filme în
București, Oradea, Cluj, Iași și Chișinău”,
mi-a spus Olga Ștefan. Cât despre filmele
proiectate la Cinema Union pe 28 februarie, acestea au avut ca temă deportările
din timpul Holocaustului.
R.E. a relatat despre aceste manifestări.
GEORGE GÎLEA

Începuturile au fost modeste; în 2002
numărul participanților a fost doar de 120,
din șase cluburi de tineret, iar concursul
s-a ținut într-o mică localitate, lângă
Frankfurt. În acest an, la concursul din
10 februarie au fost peste 60 de cluburi
de tineret și peste 1200 de participanți.
Participanții trimit câte un video cu piesa
pe care urmează s-o interpreteze, dar și
cu aspecte din viața comunităţii din care
fac parte și din orașul pe care-l reprezintă. Se observă și alte deosebiri față de
modelul european.
Din 2013, manifestarea se desfășoară
sub egida și cu sprijinul Consiliului Central al Evreilor din Germania, care a
dorit să-i confere un caracter educativ.
În localitatea în care are loc concertul,
Consiliul organizează pentru participanți
câte o tabără cașer, la prețul modic de
70 de euro pentru întregul weekend. În
fiecare an se alege o temă pe care tinerii
urmează să-și centreze performanța.
Anul acesta, tema a fost „cercul vieții” și
urma să reflecte, sub diferite forme, ce
înseamnă să fii azi evreu în Germania și
importanța continuității vieții evreiești în
comunitate. Abordarea acestei tematici,
alegerea formelor și subiectelor cântecelor a fost diversă, de la ritualurile și
sărbătorile evreiești, la viața comunitară,
dar au fost prezente și motive mai grave,
ca Holocaustul și păstrarea memoriei.
În 2018, competiția a fost câştigată
de Centrul pentru Tineret „Amichai“din
Frankfurt. Ea s-a desfășurat la Dresda
și, cu toate că Jewrovision nu este o
manifestare politică, a fost o alegere
dificilă, în condițiile în care în acest
oraș, la recentul scrutin parlamentar,
două partide antiimigrare și xenofobe,
PEGIDA și Alternativa pentru Germania,
o formațiune de extrema dreaptă, au
obținut rezultate bune, pentru Alternativă
votând aproape 30 la sută dintre alegătorii landului Saxonia, unde se găsește
Dresda. În acest context, organizarea aici
a Jewrovision-ului a fost considerată un
simbol pentru combaterea fascismului,
dar și pentru afirmarea evreității. Liderii
organizațiilor evreiești de tineret sunt de
părere că în Germania evreii pot să-și
manifeste deschis identitatea, deoarece
societatea germană își cunoaște și își
acceptă trecutul. Dar, odată cu creșterea
antisemitismului, este necesară o cât
mai mare coeziune a tinerilor evrei, iar
Jewrovision este un mijloc foarte bun de
conștientizare a identității lor, a sentimentului de apartenență la o comunitate și
de întărire a rezistenței față de adversități
care, din păcate, se înmulțesc și-i afectează nu numai pe evrei, ci și pe toți cei
ce promovează ideile democratice, atât
în Germania, cât și în alte țări din Europa.
EVA GALAMBOS

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 512-513 (1312-1313) - 1 – 31 Martie 2018		

Antisemitismul, „psihoză ereditară incurabilă”

„Miturile fondatoare ale antisemismului, din antichitate în zilele
noastre” de Carol
Iancu, carte apărută recent în versiune franceză, ediție
revizuită și adăugită, este centrată
pe definiţia dată
antisemitismului
de Leo Pinsker:
„psihoză ereditară
incurabilă”. Autorul analizează, folosind
un aparat critic impresionant, cauzele lui,
dintotdeauna, socio-politice. În Antichitate ele par teosofice (politeism versus
divinitate spirituală). Credința evreilor în
Dumnezeu Unicul era respinsă pentru că
aducea o nouă concepție despre lume, cu
legi de conduită morală sintetizate în Decalog, care nu conveneau comportamentului discreționar al satrapilor încurajând
amoralitatea, menținându-le dominația.
Deși creștinismul, cu rădăcini în
iudaism, ar fi trebuit să ducă, logic, la
dispariția antiiudaismului, maladia se perpetuează, din Evul Mediu până în prima
parte a secolului al XX-lea, când miturile

religioase sunt înlocuite cu cele rasiale.
Carol Iancu face o trecere în revistă a calomniilor medievale: „omor ritual” pentru
fabricarea azimei de Pesah, când regulile
alimentare în iudaism (cașrutul) interzic
existența sângelui în prepararea hranei;
„deicid”, când răstignirea lui Isus a fost
ordonată de guvernatorul roman al Iudeii
pentru răzvrătire contra imperiului.
Motivele reale ale antisemitismului
în timpul celor 2000 de ani de exil, după
distrugerea celui de-al Doilea Templu,
sunt de ordin economic și politic: nemaiavând o țară a lor, evreilor li se interzice
să cultive pământul, forțându-i să practice
ocupații legate de comerț, finanțe. Unii
devin creditori ai potentaților vremii. Când
nemulțumirile maselor creșteau din cauza
birurilor de nesuportat, guvernanții regizau diversiunea, abătând nemulțumirile
asupra populației evreiești, în majoritatea ei nevoiașă, câștigându-și existența
din meserii. Pogromurile, expulzările
linișteau mulțimea și „rezolvau perfect”
neplata datoriilor. Autorul trece în revistă
discriminările la care erau supuși evreii
până la emancipare.
Mitul rasial își are bazele tot în Evul
Mediu. După convertirile sub amenințarea
morții (Inchiziția), pentru „creștinii noi” –

unii, în posturi înalte și cu bani – se pune
problema „curățeniei sângelui” în mixaj
cu practicarea pe ascuns, reală sau nu,
a mozaismului. Arderea lor pe rug pentru
„salvarea sufletului” este „soluția” găsită de
Inchiziție, mână-n mână cu liderii vremii,
pentru a intra în posesia averilor evreiești.
Disfuncționalitățile societății capitaliste, din Renaștere până în prezent, sunt
puse tot pe seama evreilor, care „au adus
capitalismul” și „conduc lumea”. Se fabrică „Protocoalele înțelepților Sionului”,
un fals de mare audiență. După Primul
Război Mondial, frustrările Germaniei înfrânte, reușita revoluției bolșevice în fostul Imperiu Ţarist și teama de „epidemie”
în Europa, criza economică (1929-1933)
converg spre venirea la putere în Germania a Partidului Național Socialist, condus
de Hitler, care, folosind mitul rasial, „iudeo-capitalismul” și „iudeo-bolșevismul”,
pune în aplicare Holocaustul în Germania, țările ocupate și țările aliate în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial. După
ce mișcarea sionistă (autoemanciparea)
de la sfârșitul secolului al XIX-lea câștigă
teren și culminează prin Declarația de
independență a Statului Israel (1948),
este pusă în circulație o nouă formă de
antisemitism: antisionismul. Motivația

La Editura Hasefer a apărut romanul
Sfârșitul migrării fluturilor, de Harry BarShalom, scris în limba ebraică și beneficiind de traducerea autorului, în redactarea
Ilenei Buculei.
Harry Bar-Shalom este un scriitor israelian născut la Bacău în 1939, stabilit la
Haifa în 1961, unde și-a finalizat studiile
în domeniul ingineriei. De-a lungul anilor,
a publicat 17 cărți, atât în Israel, cât și în
România.
Romanul de față se desfășoară pe
durata unei săptămâni, care acoperă
perioada vizitei în România a eroului
Edy, venit să își revadă după treizeci de
ani tatăl grav bolnav. Absolvent al unei
facultăți de Arhitectură din Israel, Edy
va pierde contactul cu profesia pentru

care se pregătise,
petrecându-și
câțiva ani în India. Aici își va
cunoaște viitoarea soție, Rona,
căreia îi rămâne
alături și o ajută
să își depășească
dependența de
droguri. Reîntorși
în Israel, el se va
reprofila către grădinărit, în timp ce ea va lucra la o firmă
unde va fi apreciată și promovată. Bolnavă de cancer la o vârstă foarte tânără,
Rona va alege să plece înaintea degradării sale fizice, asemenea unei migrări a

„Cine ar fi bănuit că, mai presus chiar
decât interesul prioritar arătat poeziei,
Mihail Sebastian putea fi intens conectat
la formele de răsfrângere a muzicii în
sensibilitatea publică și, în consecință,
acceptă să devină, între 1935 și 1939,
un fervent cronicar al vieții concertistice bucureștene”, nota Geo Șerban în
introducerea unui volum intitulat Mihail
Sebastian, Bucuriile Muzicii, apărut la
Editura Hasefer în 2017.
Între cronicile sale muzicale publicate în cotidianul
L’Indépendence Roumaine
există una (din 16 februarie 1936) intitulată „Ope
ra Română: Taina, baletpantomimă. Scenariu de
M.S. Regina Maria. Muzica
de M. Andricu. Un festival
Wagner la Filarmonică.”
Despre rolul reginelor
Elisabeta și Maria în promovarea unor valori naționale
se știa relativ puțin înainte de 1989. Propaganda
„epocii de aur” își făcuse
„datoria” în a obnubila rolul
lor în promovarea unor valori românești
și ceea ce astăzi apare ca „un nou trend
în materie de modă feminină“, legat de
portul iei românești, fusese inaugurat demult de reginele României (vezi referințe
în documentarul „Regina Maria – ultima
romantică, prima femeie modernă” ).
În cronica menționată, Mihail Sebastian sintetizează astfel manifestarea la
care a asistat: un ales scenariu, o muzică
inegală și un mediocru spectacol.
Referindu-se la a doua premieră a
Operei Române cu baletul-pantomimă

Taina, cronicarul muzical se explică: „Un
ales scenariu datorat M.S. Regina Maria,
care dovedește încă o dată preferința
literară pentru elementele poetice din
folclorul românesc”. Mihail Sebastian
remarcă în creația Reginei Maria un
aspect fantastic, un sentiment de ireal și
legendar. Regina este, în același timp, „o
exactă observatoare a realității, un bun
psiholog și un memorialist pătrunzător “.
Cu siguranță că obser
vațiile pertinente ale cronicarului muzical Mihail
Sebastian sunt datorate
„grilei sale de receptare
artistică”, ce a fost cultivată
prin lecturile sale (în clasa
a VI-a îi citea pe Nietzsche,
André Gide și Dostoievski,
tradusese din Mallarmé și
din Apollinaire), după cum
spunea Ioan Munteanu
în „Mihail Sebastian și
Brăila”, dar se baza și pe
experiența sa de împă
timit ascultător de concerte
transmise radiofonic și pe
frecventarea concertelor
bucureștene. Toate acestea îl favorizează
în înțelegerea demersului artistic amintit,
un demers în care „visul joacă un rol decisiv în opera Reginei, un vis ce-și caută
izvoarele în mitologia populară, în folclorul poetic, în fantezia basmelor.“ Cronica
muzicală din 1936 la scenariul scris
de Regina Maria dovedește profesio
nalismul și probitatea criticului muzical,
care a beneficiat din plin de înzestrarea scriitorului și dramaturgului Mihail
Sebastian.
IOAN IACOB

fluturilor Monarh, care zboară neîncetat
din nordul Canadei până în Mexic, iar
ajunși la destinație formează un covor de
fluturi morți. Și ea se va întoarce pentru
ultima oară acasă, unde va fi comemorată
în prezența familiei și a colegilor de firmă.
Povestea de dragoste dintre Edy și
Rona o aflăm din rememorările celui dintâi.
În paralel, acesta va afla povestea similară, până la un punct, a părinților lui, Eugen
și Clarisa. Ea își va părăsi soțul neevreu
pentru a emigra în Israel împreună cu fiul
lor de opt ani. Deși Eugen știuse despre
plecarea planificată, nu îi împiedicase, ci îi
ajutase în tăcere să își completeze actele
pentru viză și nu divorțase de femeia iubită
(„Se spune că atunci când unul dintre soți
părăsește casa, celălalt rămâne ca infirm.
Alții susțin că cel părăsit se simte ca și cum
ar fi rămas văduv. Eu simțeam și una, și
alta.” – p. 191). Punctele de convergență
ale celor două cupluri sunt date de căsnicia
care dăinuie zece ani, dar și de moartea
femeii înaintea bărbatului. Tatălui și fiului
li se pare esențială continuitatea vieții prin
copii, dar numai tatăl își va împlini visul.
Cei doi se aseamănă și prin dorul după o
viață simplă, tihnită, împărtășind spiritul
meticulos și pasiunea pentru grădinărit.
După un an de doliu interior, Edy își va
îndrepta privirea către viitor, călătoria în
România purtând semnificația regenerării
morale – atașarea de tatăl absent, împăcarea cu moartea Ronei.
Claudia BOSOI

Rădăcini regăsite: Sfârșitul migrării fluturilor

Mihail Sebastian despre un scenariu
scris de Regina Maria
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este tot politică: fie din partea URSS care,
fiindcă n-a putut face din Israel un pion
în zonă, după Războiul de Șase Zile a
impus Rezoluția ONU care pune semnul
egalității între sionism și rasism, semnată de țările satelite, minus România; fie
din partea lumii arabe musulmane, care
atacă Israelul a doua zi după ce acesta
își proclamase independența.
Antiisraelismul și negaționismul aduc
„Miturile…” la zi. O carte-scut în fața lor,
cu o documentare exhaustivă, scrisă cu
obiectivitatea omului de știință și înzestrările literatului.
IULIA DELEANU

„WE REMEMBER”

Concert comemorativ la Universitatea
Națională de Muzică din București
„Conform datelor publicate de Congresul Mondial Evreiesc, mai puțin de
jumătate din populația lumii a auzit de Holocaust. Și mai puțini știu ce s-a întâmplat
în timpul acelei perioade de cinci ani. Nu
mai puțini sunt cei care neagă, denaturează sau pun sub semnul întrebării crimele
comise și efectele lor”, a spus directorul
fondator al Centrului pentru Monitorizarea
și Combaterea Antisemitismului (MCA)România, vicepreședinte al Asociației
Sioniste din România, Maximilian Marco Katz, în discursul de deschidere la
concertul dedicat Zilei Internaționale de
Comemorare a Holocaustului de la Universitatea Națională de Muzică din București
(UNMB). Vorbitorul a reamintit că la 27
ianuarie 1945 a fost eliberat lagărul de la
Auschwitz-Birkenau de către armata sovietică, această dată devenind zi de comemorare. Manifestările consacrate acestei
comemorări sunt cu atât mai actuale cu
cât „antisemitismul se năpustește din nou
asupra Europei”. Directorul MCA-România
a apreciat faptul că autoritățile statului
român „nu permit negarea Holocaustului”, existând și o legislație în acest sens.
Retrăind tragediile trecutului sub raport
colectiv și individual – bunicul și unchiul
său, Marcu și Isidor Katz fiind victime ale
Holocaustului –, vorbitorul a mulțumit
gazdei, UNMB, și organizatorului acestui
concert, prof. univ. dr. Șerban Nichifor, în
colaborare cu ACPCCI.
Pe scena Sălii „Dinu Lipatti” a UNMB
au fost aplaudați studenții Maia Valentina Chera, Alin Ungureanu, Loredana
Vișan, Horațiu Ludușan, Ho Thi Ngoc Ha,
interpretând piese de Paul Ben-Haim,
Liana Alexandra, Claudia Bota, Ludwig
van Beethoven. A fost cântată în primă
audiție compoziția pentru violoncel și
pian sau orgă El Male Rahamim, de
Șerban Nichifor.
Concertul a avut loc sub genericul
„We remember”, campanie internațională
de transformare a comemorării în acțiune
de combatere a urii și violenței împotriva
umanității, azi. (I.D.)

Academia Regală Spaniolă
vrea să protejeze limba ladino

Pentru menținerea și protejarea limbii
ladino, Academia Regală Spaniolă, fondată în 1713, a decis să creeze în Israel
o organizație iudeo-spaniolă, pe care să
o adauge Asociației Academiilor de Limbă
Spaniolă. Astfel, ladino va deveni cea
de-a 24-a academie a Asociației.
La peste 500 de ani de la expulzarea
evreilor din Spania, ladino, odinioară vorbită de sute de mii de evrei sefarzi, este
amenințată de dispariție, a atras atenția
UNESCO. Ladino este o combinație de
spaniolă medievală, ebraică și alte limbi
din Orientul Mijlociu. Potrivit lui Dario
Villaneve, directorul Academiei Regale
Spaniole, intenția nu este de a absorbi
ladino în spaniola modernă, ci de a o
păstra. „Această limbă este un fenomen
cultural și istoric extraordinar de important”, a subliniat el.
Astăzi, abia 50-80.000 de cetățeni
israelieni știu oarecum limba ladino, iar
numărul lor descrește rapid, în pofida

creării în 1997, în Israel, a Autorității
Naționale a Limbii Ladino.
Organizația limbii ladino din Israel
se va alătura altor academii de limbă
spaniolă, înființate mai ales în țări latinoamericane. Nouă specialiști israelieni în
ladino vor colabora cu Academia Spaniolă pentru a organiza această secție.
În 2015 guvernul spaniol a legiferat acordarea automată a cetățeniei
descendenților evreilor sefarzi exilați în
1492, dacă-și vor putea dovedi originea
și au unele cunoștințe de limbă sau
cultură spaniolă. Stabilirea Academiei
limbii ladino se înscrie în acest proces.
De menționat că, în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, regimul Franco,
deși împărtășea o ideologie apropiată
cu nazismul, a acordat vize și i-a recunoscut drept cetățeni spanioli pe evreii
sefarzi care au putut să-și dovedească originea, salvându-i de la deportare. (E.G.)
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Pe urmele creierului artificial...

În mod normal, creierul unui nounăscut prezintă niște cute, asemenea
aspectului unui miez de nucă. Sugarii
născuți fără aceste cute suferă de „sindromul creierului neted”, care cauzează
deficiențe severe de dezvoltare și reduce
speranța de viață. Descoperirea genei
care provoacă „sindromul creierului
neted” i-a ajutat recent pe cercetătorii
Institutului israelian de Știinte Weizman
pentru a descoperi forțele fizice care
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determină formarea „ridurilor” creierului.
Cercetătorii au dezvoltat o metodă de
creștere a „creierului mic” pe chips-uri
provenite din celule umane, care le-a permis să urmărească mecanismele fizice
și biologice ale procesului de încrețire.
Profesorul Orly Reiner, de la Departamentul de Genetică Moleculară al Institutului, a intenționat să dezvolte o parte a
creierului mic în mod artificial, din celulele
stem embrionare. Eyal Karzbrun, membru al echipei de cercetare, a descoperit o
modalitate mai sofisticată de a face acest
lucru, producând organoide cu o formă
plată, având un spațiu subțire în mijloc,
care permite menținerea organoizilor în
viață. În cea de-a doua săptămână de
creștere și dezvoltare a acestui creier artificial, s-a observat că „ridurile” au început
să apară și să se adâncească. Plăcile
sau „ridurile” apărute pe o suprafață sunt
rezultatul instabilității mecanice a forțelor
de compresiune aplicate pe o parte a
materialului. Dacă există o expansiune

neuniformă într-o parte a materialului, o
altă parte este forțată să se îndoaie pentru
a se acomoda cu presiunea.
Comunitatea științifică este foarte
interesată de această nouă abordare a
organoizilor în creștere. „Nu este chiar un
creier, dar reprezintă un model de dezvoltare a creierului”, a spus prof. Reiner.
Comunitatea științifică este de părere că
acum avem o înțelegere mai bună a ceea
ce determină creierul să fie „încrețit” sau,
în cazul celor cu o genă mutantă, neted.

expunerea la surse de apă contaminată.
Pentru a crea însă schimbări de durată,
o parte cât mai mare a societății trebuie
să fie cooptată în acest program.
Prof. Bentwich, care este specialist și
în domeniul bolilor autoimune, în special
cele cu virusul HIV, a fost unul dintre
primii medici din Israel care a observat o
corelație între paraziții intestinali și HIV.
Cercetările sale au arătat că, în cazul în
care paraziții intestinali sunt eradicați,
probabilitatea de a contacta o infecție cu
HIV scade semnificativ, tocmai de aceea
misiunea condusă de el se va concentra
și asupra acestui aspect. În prezent,
peste 20 de voluntari au ajuns în Etio-

pia, urmând ca în viitorul apropiat să își
îndrepte atenția spre alte țări, Camerun
fiind cel mai probabil una dintre ele.

Doar 4% din infrastructura mondială
este dotată cu senzori pentru a transmite
date importante, cum ar fi ritmul traficului,
condițiile periculoase, comportamentul
conducătorilor auto și accidentele. Motivul este simplu: totul costă! Aproximativ
3 milioane de dolari pentru 1,6 km ar fi
necesari pentru a realiza aceste drumuri
„inteligente”. Gabriel Jacobson, CEOul companiei Valerann, afirmă că are
soluția pentru ca această operațiune să
coste mai puțin cu circa 90%. Tehnologia
companiei sale se aplică deja în Marea
Britanie, autoritățile alocând un buget considerabil modernizării vechii infrastructuri.
Tehnologia israeliană se bazează pe
amplasarea unor senzori și antene care
colectează și transmit date brute către
unitățile de control, care le trimit la rândul lor într-o structură informatică de tip
cloud pentru analiză. La sfârșitul acestui

proces, operatorul rutier primește în timp
real o hartă interactivă completă, care
prezintă condițiile, iar senzorii inteligenți
pot trimite alerte când este necesar. Tehnologia companiei Valerann va putea să
interacționeze și să sprijine sistemele de
luare a deciziilor ale autovehiculelor autonome și să se conecteze cu aplicațiile
de navigare ale vehiculelor din rețelele
Gett, Uber sau Lyft pentru a furniza diferite alerte rutiere. În prezent, explică el,
numai câteva căi rutiere din lume care
dispun de sisteme de monitorizare și
gestionare a traficului utilizează o gamă
largă de tehnologii de la diverși furnizori și
toate datele trebuie agregate și analizate
de marile companii.
Soluția propusă de israelieni implică
însă o variantă mult mai ieftină, printr-o
coordonare online, care trimite informația
direct beneficiarului.

Inițial concepută ca un joc de curse
pentru pasionații utilizării de drone,
aplicația Edgybees AR a devenit acum
o tehnologie vitală pentru serviciile de
urgență în caz de dezastru. Aplicația și-a
confirmat deja eficiența în unele situații
de urgență, iar cel mai elocvent caz a
fost când uraganul Irma a lovit statul
Florida, în septembrie 2017. Atunci noua
aplicație First Response, de la compania israeliano-americană Edgybees,
s-a dovedit utilă în identificarea apelurilor
din zonele inundate. Această aplicație
este acum utilizată de peste 25.000 de
stații de pompieri și 10.000 de secții de
poliție din Statele Unite, precum și de

rețeaua de urgență United Hatzalah din
Israel. Aplicația orientează salvatorii în
medii neclare și îi ajută să urmărească
circumstanțele care evoluează rapid.
Algoritmii pentru colectarea datelor
le adună în timp real de la camerele
cu mișcare rapidă, montate pe drone,
permițând astfel ca informațiile video
să fie tridimensionale, cum ar fi hărțile
străzilor, liniile electrice și infrastructura.
Edgybees cooperează și cu o serie de
companii de siguranță publică și agenții
guvernamentale. O ultimă infuzie de capital, în valoare de 5,5 milioane de dolari,
realizată la începutul acestui an, va ajuta
compania să se extindă și în sectoarele
comerciale care utilizează imagistică de mare viteză, cum sunt
cele imobiliare, urbanistice,
proiecte de orașe inteligente,
construcții, automobile, massmedia și securitate, a relatat
Adam Scott Kaplan, unul dintre
cei doi CEO ai companiei fondate acum doi ani.

Etiopia luptă împotriva „febrei melcului”

Mai mult de 80% dintre elevii din zona
Bench Maji, din sud-vestul Etiopiei, sunt
afectați de schistosomiază, mai cunoscută sub numele de „febra melcului”. Boala
este cauzată de viermii paraziți și poate
infecta tractul urinar și intestinul. Schistosomiaza este tratabilă cu medicamente
și impune schimbări de infrastructură și
comportament, precum disponibilitatea
și utilizarea apei și a unor toalete curate.
În această perioadă, Fundația NALA,
înființată de renumitul imunolog israelian
dr. Zvi Bentwich, a semnat un parteneriat
de trei ani cu gigantul farmaceutic Merck
care, începând din 2007, a donat mai
mult de 19 milioane de comprimate în
Etiopia, ajutând peste șapte milioane
de copii să lupte și să învingă această
boală. Această asociere tripartită include
și autoritățile etiopiene, care se alătură
acestui program cu menirea de a aplica
o strategie extrem de minuțioasă pentru a
învinge această maladie care face ravagii
în țară. Timp de zece ani, prof. Bentwich a
studiat problema, iar în momentul în care
a avut soluția, compania farmeceutică
Merck i s-a alăturat imediat. Ea implică
însușirea unor noțiuni elementare de igienă, precum instruirea copiilor să-și spele
mâinile, să utilizeze o toaletă și să evite

Picăturile care
ar putea înlocui
ochelarii!

O echipă de cercetători de la Centrul
Medical „Shaare Zedek” şi de la Institutul
de Nanotehnologie şi Materiale Avansate
din cadrul Universităţii Bar-Ilan, din Israel,
au creat prototipul unor picături pentru
ochi care pot repara corneele și pot îmbunătăţi miopia şi hipermetropia. Aceste
„nanopicături” au fost testate cu succes
pe corneele unor porci, iar testele clinice
vor începe la sfârşitul acestui an.
Invenţia poate elimina nevoia de a
purta ochelari. Conform lui David Smadja, coordonatorul echipei de cercetători,
picăturile pot revoluţiona tratamentele
pentru pacienţii care suferă de miopie
şi hipermetropie. „Este un nou concept
pentru corectarea acestor probleme”, a
precizat D. Smadja. Totuşi, acesta nu
a menţionat cât de des vor trebui folosite picăturile pentru a elimina complet
ochelarii. Nu este prima dată când a fost
investigată utilizarea nanotehnologiei
pentru picături de ochi. Au fost realizate
studii pentru a dezvolta sistemele bazate
pe nanotehnologie pentru a trata bolile
ochilor. Spre exemplu, o echipă de cercetători a dezvoltat o metodă prin care
punctele cuantice de carbon acoperite
cu spermidină pot fi folosite pentru a
trata infecţiile bacteriene ale ochilor, care
pot distruge astfel bacteriile rezistente la
antibiotice.

Senzori pentru călătorii mai sigure

Locul unde
se îmbogățește
limba ebraică

Nu departe de clădirea Knesset-ului
din Ierusalim se află două construcții
modeste, adăpostind Academia Limbii Ebraice, locul unde zi de zi se
îmbogățește limba ebraică. Se știe
că ebraica biblică, baza limbii ebraice
actuale, avea 7000 de cuvinte, iar cea
modernă – 33.000 și se îmbogățește
pe zi ce trece.
Potrivit dr.Gabriel Birnbaum, cercetător însărcinat cu Proiectul Dicționarului
Istoric al Limbii Ebraice, oamenii de
știință din acest institut continuă munca
de pionierat a lui Eliezer ben Yehuda,
creatorul limbii ebraice moderne. Pe
vremea lui, deși, teoretic, nimeni nu
vorbea ebraica, ea exista în rugăciuni
și în cărțile sfinte.
Îmbogățirea limbii ebraice cu noi cuvinte este doar una dintre preocupările
Academiei. Creată de guvernul israelian în 1956, Academia este împărțită
în două secțiuni. Prima se ocupă de
Proiectul Dicționarului Istoric. „Ceea ce
facem noi este într-un fel o continuare
a dicționarului lui Ben Yehuda – afirmă
dr. Birnbaum – dar el nu dispunea de
datele pe care le avem noi acum”.
De pildă, Manuscrisele de la Marea
Moartă au fost descoperite abia în
anii 1950. Metoda de lucru cu acest
dicționar este inversul celei care se
folosește în alte țări, unde se pornește
de la un cuvânt existent și se exemplifică cu o propozițiune formulată după
aceea. Aici se pornește de la frazele
sau propozițiunile din manuscrise, din
texte biblice, religioase și se adaugă în
dicționar cuvintele găsite în ele.
Cea de a doua secție are un rol mai
practic, normativ, de a găsi cuvinte noi și
a explica oamenilor cum se pronunță și
se scriu. De la înființarea sa, Academia
a publicat nenumărate dicționare de
cuvinte noi din diferite domenii tehnice,
de la psihologie la sectorul bancar, fizică
sau matematică.

Aplicație care salvează vieți

Pagină realizată de
DAN DRUŢĂ

Potrivit legii din 1953, toate instituțiile
guvernamentale sau de stat sunt obligate să țină cont de deciziile Academiei
pivind limba ebraică. Publicul este interesat de munca Academiei și lunar se
primesc cam 1000 de scrisori în care
sunt întrebați despre folosirea corectă
a unor cuvinte.
Spre deosebire de Ben-Yehuda, care
nu accepta cuvintele străine în limba
ebraică, Academia nu respinge influența
altor limbi, nu încearcă să ebraizeze cuvinte internaționale, de pildă electronica,
democrație, televiziune și ciocolată. În
fond și cuvântul academie este străin.
Cercetătorii recunosc că nu există o limbă ”pură” și chiar și cea mai importantă
sursă a ebraicii, Biblia, este plină de
cuvinte a căror etimologie este aramaică, egipteană sau persană iar în Talmud
sunt sute de cuvinte din greacă și latină.
Trebuie permisă o dezvoltare firească
a limbii și aceasta este principala linie
directoare a Academiei, a apreciat dr.
Gabriel Birnbaum.
EVA GALAMBOS
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Interviu cu ing. Aurel Davidovici, preşedintele C.E. Piteşti

„Rezolv problemele comunității
pe măsură ce apar, trăind în prezent”
Președintele comunității piteștene, ing. Aurel Davidovici, a venit
pe lume acum 80 de ani, la Botoșani, zonă în care idișkeit-ul era la el
acasă. A fost crescut în acest spirit de bunica lui, tare evlavioasă. Ține
minte și azi numele primului dascăl, Goldenberg, care era și director la heiderul unde a deprins alef-bet-ul. Evreiască era și școala
elementară, unde-a învățat cu profesorul Sin Gavril. După Școala
medie tehnică de statistică, a absolvit în ´61 Politehnica ieșeană Facultatea de Electrotehnică.

– Cum a devenit oltean un moldovean
get-beget?
– După terminarea facultății, am
lucrat în industria tehnico-medicală, la
București. Pe urmă, la Combinatul de
Îngrășăminte Azotoase din Piatra Neamț.
În ´65 am venit la Pitești, inginer la Combinatul Petrochimic din oraș. De-acolo
m-am pensionat.
– Drumul spre comunitate?
– Am simțit nevoia să vin în comunitate când, în 1978 și, respectiv, 1981 mi-au
murit părinții, Iancu și Ella. Președinte de
comunitate sunt din 2002.
– Un succint istoric al comunității
piteștene?
– În documentele păstrate în Arhivele
Primăriei, primele mențiuni despre evreii
din Pitești datează din 1834. În 1868
comunitatea dispunea de două școli,
dintre care una pentru educarea copiilor
între patru și șapte ani. În 1882, populația
evreiască se ridica la 1501, adică 14%
din totalul populației, care număra
11 050 de locuitori. Comunitatea evreiască era de patru ori mai numeroasă
decât populația de confesiune catolică
și de cincisprezece ori mai mare față de
comunitatea armeană. La 23 septembrie
1901 a avut loc alegerea Comitetului definitiv al Comunității Israelite din Pitești.
Până la Primul Război Mondial, populația
evreiască avea să fie cea mai numeroasă, după cea românească.
– Atitudinea evreilor piteșteni față de
intrarea României în război?
– Piteștenii de religie mozaică au

susținut Războiul de Întregire a țării și
au luptat pe front. Unul dintre eroii săi,
căzut la datorie în noaptea de 23 octombrie 1916, apărând sectorul Zimnicea, a
fost criticul și prozatorul Ion Trivale (Iosif
Netzler), comandantul plutonului I din
compania a IV-a din batalionul 4, Regimentul Argeș.
– Când a fost construită sinagoga?
– După război, între anii 1921-1923.
În urmă cu 20 de ani s-au făcut reparații
la acoperiș. În prezent se constată deteriorări la tencuiala exterioară a sinagogii,
care ar trebui remediate urgent. Concomitent cu sinagoga a fost construită și
școala evreiască, clădire expropriată de
regimul Antonescu în 1941.
– Obști arondate, situația cimitirelor?
– Comunitatea are în custodie obștea
din Râmnicu Vâlcea, unde a existat o
sinagogă, care a fost demolată în perioada comunistă. Au fost reparate gardurile
cimitirelor evreiești din Pitești și Râmnicu
Vâlcea. Îngrijitorii lor au fost dotați cu
motocoase pentru cosirea vegetației. Mai
avem în grijă încă cinci cimitire evreiești
din patru județe.
– Ajutor din partea Primăriei?
– Până acum câțiva ani, Primăria
ne ajuta: cosirea ierbii și defrișarea
vegetației din cimitirul local, lemne pentru
paznicul cimitirului, tractor cu remorcă
pentru evacuarea gunoiului etc. Dar, în
prezent, toate activitățile acestea s-au
externalizat și privatizat. Când apelăm la
Primărie pentru ajutor, ne trimit la firme
particulare care solicită plată.

13

– Situație demografică?
– Dacă-n urmă cu cincisprezece ani,
comunitatea număra cincizeci de membri,
azi numără numai treizeci. Bătrânii pleacă
din lume, tinerii – din țară sau în alte locuri
din România.
– Asistență socială și medicală?
– E-n prim-planul activității comunitare, ținând cont de faptul că membrii
comunității sunt, majoritatea, vârstnici,
mulți sunt singuri, cu inerente probleme
de sănătate.
– Viață religioasă?
– Ne respectăm sărbătorile și le prăznuim împreună. Se resimte, însă, lipsa
unui oficiant de cult. Mulțumim prim-rabinului Rafael Shaffer și prim-cantorului
Iosif Adler pentru participări de sărbătorile
evreiești în comunitatea noastră.
– Relații interetnice și interconfesionale?
– Foarte bune. Invităm reprezentanți
ai organizațiilor de minorități naționale și
ai cultelor la sărbătorile noastre, onorate

prin participarea lor, și, la rândul nostru,
suntem invitați și luăm parte la festivități
organizate de ei.
– Întrebări puse dvs. înșivă?
– Principala întrebare pe care mi-aș
pune-o ar fi dacă sunt persoana potrivită
pentru a fi lider comunitar. Și răspunsul
ar fi: categoric, nu! Pentru funcția de lider
ar trebui o persoană mai tânără, mai carismatică, mai altruistă și mai religioasă.
Și căreia îi place să dea interviuri. Nu
mi-am ales funcția de președinte, ea m-a
ales pe mine. Așa încât rezolv problemele
comunității pe măsură ce apar, trăind în
prezent.
IULIA DELEANU

POST DE ARHIVIST ÎN CADRUL F.C.E.R.
SCOS LA CONCURS
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (CSIER), structură
de cercetare în cadrul Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic (F.C.E.R.-C.M.), scoate la concurs postul de arhivist, cod COR
262101.
Atribuțiile postului: prelucrarea fondului arhivistic al CSIER; constituirea și
gestionarea bazelor de date și a inventarelor fondurilor arhivistice ale Centrului;
acordarea asistenței de specialitate cercetătorilor acreditați la sala de lectură
a CSIER și celorlalte structuri deținătoare de arhivă din cadrul F.C.E.R.-C.M.
Bibliografie: Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale; Legea nr. 135/2007
privind arhivarea documentelor în formă electronică. Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345/2007; Normativ privind caracteristicile tehnico-funcţionale
ale spațiilor și echipamentelor de depozitare și conservare a arhivelor aflate
în administrarea creatorilor publici și privați de arhivă, aprobat prin Ordinul
de zi al Directorului general al Arhivelor Naționale nr. 235 din 5 iulie 1996.
Dosarele de concurs trebuie să conțină: copie după actul de identitate,
acte de studii universitare și, dacă este cazul, postuniversitare; Curriculum
Vitae; o formă de certificare a competențelor în domeniul arhivistic; cerere
de înscriere la concurs.
Dosarele vor fi depuse până în data de 5 aprilie 2018 la sediul CSIER, str.
Calea Călărașilor nr. 57B, București, sector 3. Concursul va avea loc în data
de 16 aprilie 2018. Detalii la tel. 021/3151045; email: fcer.csier@gmail.com.

Reuniunea Extraordinară a Consiliului de Conducere al F.C.E.R.-C.M.

permite menținerea în continuare a
principiului solidarității, de ajutorare
a comunităților lipsite de resurse. De asemenea, este
un instrument de lucru pentru președinții de comunități
pentru introducerea unor schimbări și, a adăugat Eduard
Kupferberg, pentru evaluări la sfârșit de mandat.
S-a decis prezentarea materialului la Adunarea Generală și publicarea în „Realitatea Evreiască”. Supus la
vot, documentul a fost aprobat în unanimitate.
Referitor la modificarea Regulamentului intern al
F.C.E.R.-C.M., s-a propus și s-a aprobat introducerea
unei clauze de confidențialitate pentru angajații F.C.E.R.
și DASM, valabil pentru cinci ani.
Legat de Programul Prioritar de Acțiune, elaborat pe
baza Hotărârilor Congresului al III-lea al F.C.E.R.-C.M.,
președintele Federației a arătat că nu s-au putut respecta termenele prevăzute la Congres pentru mai multe
obiective strategice, ca de pildă identitatea și statutul,
de aceea se cere decalarea lor cu un an. El a lansat
un apel pentru respectarea termenelor. Propunerea de
amânare a fost votată.

(Urmare din pag. 4)

Activitate internațională bogată
La capitolul dedicat relațiilor internaț ionale ale
F.C.E.R.-C.M., președintele Federației a vorbit despre
acordul de colaborare care urmează să fie semnat cu
AMIR, una dintre cele mai importante organizații ale
israelienilor de origine română, cu care se va forma o comisie mixtă pentru a realiza obiective comune. Membrii
Consiliului au votat propunerea. În continuare, ec. Silvian
Horn a prezentat un tablou al activității internaționale
a Federației, bogată și multilaterală, concretizată atât
prin venirea a numeroase delegații din lumea evreiască în România, cât și prin vizite efectuate de delegații
ale Federației, participarea la evenimente importante.
Președintele Aurel Vainer a apreciat că aceste întâlniri
internaționale sunt foarte binevenite, mai ales că de

multe ori – cum a fost în cazul vizitei lui David Harris,
directorul executiv al AJC – oaspeții îi invită pe liderii
Federației să-i însoțească în discuțiile pe care le au
cu conducători ai statului român. Astfel devenim mai
vizibili, se vede importanța care ni se acordă pe plan
internațional. Președintele F.C.E.R. a amintit câteva
evenimente de mare anvergură, organizate în țara
noastră, la care au participat personalități internaționale,
ca „Marșul vieții” în memoria lui Elie Wiesel la Oradea
și Sighet sau a 300-a aniversare a Comunității Evreilor
din Arad, cu o mare participare internațională.

Un deputat performant
Consiliul de Conducere l-a invitat pe deputatul
F.C.E.R., Silviu Vexler, să-și prezinte activitatea. Deși nu
a trecut nici un an de la alegerea lui, în palmaresul său
figurează patru inițiative legislative votate în Parlament,
referitoare la populația evreiască, dar și alte proiecte.
Cea mai importantă dintre cele patru inițiative legislative
este majorarea indemnizațiilor supraviețuitorilor Holo
caustului, o performanță deloc ușoară, pe parcursul
căreia au fost ridicate multe obstacole. O simbolistică
puternică au legile vizând stabilirea unei zile dedicate
limbii și culturii idiș și ridicarea unui monument dedicat militarilor evrei căzuți în Primul Război Mondial,
finanțat și realizat de Guvernul României, respectiv de
Ministerul Apărării. Deputatul F.C.E.R. a fost autorul
mai multor amendamente legate de retrocedări de
proprietăți comunitare, de asistența socială a cultelor și,
ca vicepreședinte al Comisiei pentru Muncă, s-a preocupat de majorarea salarială a unor categorii de angajați
– bibliotecari și muzeografi, angajații de la Institutul ”Elie
Wiesel”. El a făcut demersuri și pentru obținerea unor
fonduri de refacere a unor sinagogi, inclusiv a celei de
la Constanța, care va fi în întregime finanțată de guvern.
Atât președintele Vainer, cât și Israel Sabag, directorul Joint pentru România, au lăudat eforturile depuse

de deputatul F.C.E.R. Primul l-a sfătuit să urmărească
obiectivele Federației. Israel Sabag a apreciat dublul său
succes: și la alegeri și în ceea ce a realizat, precizând
că este o continuare a activității ca deputat a lui Aurel
Vainer. În altă ordine de idei, vorbitorul a făcut o scurtă
trecere în revistă a succeselor activității JCC și a anunțat
pentru viitorul apropiat o întâlnire a unei delegații Joint
cu conducerea Federației, cu prilejul marcării centenarului prezenței Joint în România. Vor fi organizate o
expoziție și o lansare de carte despre Joint. Israel Sabag
a menționat și decorarea Jointului de către președintele
României. Ceremonia de înmânare a distincției va avea
loc probabil la toamnă, la New York.

Manifestări ale Departamentului Cultură, Artă, Media
Robert Schorr, director al Departamentului de Cultură, Artă, Media al F.C.E.R. a făcut o trecere în revistă
a activității multilaterale a Departamentului pe care îl
conduce – festivaluri, simpozioane, spectacole și concerte, lansări de carte, printre care se remarcă: Festivalul
„Mihail Sebastian”, devenit internațional, și expoziția
„Temple și Sinagogi în România”, ambele manifestări
înregistrând succese notabile. În perspectivă, Robert
Schorr a amintit continuarea Festivalului „Sebastian”
și organizarea, la 30 mai, a unor manifestări legate de
Ziua limbii idiș la Suceava, Rădăuți și în alte comunități
din țară.
Invitat, de asemenea, să prezinte activitatea JCC,
Adrian Gueron, directorul instituției de la București, a
arătat că obiectivul fixat este asigurarea prezentului
și a viitorului comunității evreiești. Programele JCC se
adresează tuturor categoriilor de vârstă, iar vorbitorul
le-a prezentat detaliat.
La încheierea lucrărilor Consiliului, secretarul general
al F.C.E.R., Eduard Kupferberg, a anunțat convocarea
Adunării Generale în zilele de 25 și 26 aprilie a.c. la
București.
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ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti

JCC
Bucureşti

parte a familiei evreiești nu
înseamnă doar a primi, ci
și a oferi.

Din viitorul apropiat

Magia voluntariatului

spiritul Bereshit, Havdala în aer liber și
o atmosferă evreiască cu totul specială.
Informații și înscrieiri: www.jcc.ro sau
la comunitatea dvs.
#HaȘoah și HaAțmaut – La JCC
București continuăm tradiția de a marca
două zile cu semnificație deosebită în
Israel precum și pentru evreii din diaspora: Iom HaȘoah, ziua de comemorare
a victimelor Holocaustului (ceremonia va
avea loc miercuri, 11 aprilie, ora 18:00 la
JCC București) și Iom HaAțmaut, aniversarea proclamării independenței Statului
Israel (la JCC București, joi, 19 aprilie,
ora 17:00).

de posibilități. Cei aprope 60 de voluntari
au înțeles că a fi parte din comunitate,

#Bereshit – Cu mare
bucurie anunțăm că s-a dat
START ediției cu numărul
16 a seminarului Bereshit,
ce se va desfășura la
Timișoara, în perioada 3-6
mai 2018.
La fel ca în cadrul
edițiilor anterioare, promitem subiecte de dezbatere
deosebit de interesante, un Șabat în

Șnururi alb cu roșu, hârtie creponată,
autocolante, pensule și vopsele, carioci și creioane colorate, foarfeci, lipici,
mărgele, precum și diverse modele de
măști, reprezentând personajele poveștii
de Purim, împreună cu multă imaginație,
răbdare, veselie și tradiționalele și delicioasele hamantaschen au fost ingredientele unei frumoase duminici petrecute la
JCC Iași.
Spectacolul prilejuit de sărbătoarea
de Purim 5778 a fost organizat în sala
„Eminescu” a Grand Hotel Traian. Au

împărtășit cu noi bucuria sărbătorii,
primarul Iașiului, prefectul județului
Iași, dar și alte oficialități locale, înalți
ierarhi, personalități ale vieții culturale și
științifice.
Formația de muzică klezmer „Nigun“
și corul Comunității Evreilor din Iași au
adus în fața publicului cântece specifice de Purim și alte melodii tradiționale,
apreciate de cei prezenți, prin aplauze
prelungite.(pe larg la pag. de Comunități)
SILVIAN SEGAL

JCC
ORADEA

pentru a spori bucuria și entuziasmul
petrecerii, să danseze și să se distreze
spunând multe glume. Este o sărbătoare
ce reafirmă credința în Dumnezeul unic și
victoria asupra răului. Purimul înseamnă
miracolul salvării de la moarte a evreilor
din Imperiul Persan.
La Oradea, Sinagoga Mare s-a aglomerat cu bărbați, femei și copii, evrei și
neevrei, unii purtând cele mai bune haine,
alții în costume colorate și cu măști.
JCC Oradea a organizat pentru cei
prezenți, în holul sinagogii, un bar suedez cu vin alb și roșu, ceai,
răcoritoare, ciocolată caldă și
cafea, toate la discreție!
Serviciul divin a fost început de Shaul Nachun, care
ne-a onorat cu prezența sa, venind de la Paris. A citit Meghilat
Esther (Sulul cu povestea
Estherei) în varianta originală,
ebraică, iar în același timp, ca
povestea să fie înțeleasă de
toți participanții, Andrei Seidler (directorul JCC Oradea) a
tradus fiecare pasaj al cărții.

În timpul slujbei, ori de câte ori se
menționa numele ticălosului Haman,
mulțimea, în special cei mici, cu o bucurie
fantastică, făceau zgomote de nedescris,
bătând energic din picioare și învârtind
din gragăre.
Prezenți la eveniment au fost consulul
onorific al al Slovaciei, Miroslav Iabloncsik, precum și numeroși reprezentanți ai
cultelor, partidelor și minorităților din județ.
Spectacolul a început cu un moment
nostalgic, mai exact, cu prezentarea unui
filmuleț de câteva minute, care a relatat
povestea de Purim, realizat în totalitate
de membrii comunității. A fost un moment
amuzant, când protagoniștii filmului și-au
dat seama cât de mult s-au schimbat în
13 ani.
Corul „Gyuri Vilan” a interpretat cântece specifice sărbătorii, iar un momentsurpriză a fost prezența ansamblului
coral „General Traian Moșoiu”, condus
de prof. Ioan Fluieraș și format din
cadre militare în rezervă. Au interpretat
melodii cunoscute și vesele. Recitalul
s-a încheiat cu Corul sclavilor evrei din
opera „Nabucco”.

A urmat un mini-show de dansuri israeliene cu trupa „Or Neurim”, defilarea
costumaților, spectacolul având ultima
parte rezervată formației Hakes het
Klezmer Band. Înainte de începerea
recitalului, formația a primit din partea
F.C.E.R.-C.M. o Medalie de Merit pentru
devotament în activitatea comunitară
a evreilor din România. Președintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, chiar dacă
nu a fost prezent să le înmâneze
personal decorația, le-a transmis prin
președintele C.E. Oradea, ing. Felix
T. Koppelmann, următoarele: „Vă urez
sănătate, fericire în viață și mulțumiri
pentru felul în care colaborez cu C.E.
Oradea. Vă declar simpatia și devotamentul meu nu doar pentru comunitate,
ale cărei activități le apreciez în mod
deosebit, ci și respectul pe care îl port
atât pentru oficialitățile cât și pentru
cetățenii Bihorului”.
Dupa încheierea recitalului, toată lumea a primit pentru acasă câte o caserolă
cu prăjituri asortate și tradiționalul desert
specific de Purim, humăntașen.
DOINA BUMBU

JCC
Timişoara

consideră că de multe ori sunt supuse interpretării şi manipulării de către cei care
le analizează. Cursurile se bucură de un
interes special, vorbitorul fiind foarte bine
documentat în ambele domenii.

mare efort, dar care le luminează ziua,
uneori săptămâna.

Continuitatea generaţiilor, numărul mare
al copiilor este probabil faptul care te
șochează atunci când intri la un program
duminical la Timişoara. Este, cu siguranţă, şi cea mai frumoasă realitate pe care
poţi să o descoperi acolo.
LUCIANA FRIEDMANN

Printre sutele de evenimente de care
noi, membrii comunității, am avut șansa
să ne bucurăm de-a lungul vremii, unul
dintre cele mai încărcate de semnificație
a avut loc într-o zi de duminică, pe o
vreme nu tocmai îmbietoare: întâlnirea
voluntarilor și vizita la cei aflați în nevoie, în cadrul operațiunii „Mișloah Manot”
– tradiție de Purim de a oferi dulciuri și
daruri prietenilor, familiei, celor lipsiți

JCC
IAŞI

Sărbători de primăvară împreună
Copii, mame, tați și bunici au participat
duminică, 25 februarie, la un atelier de
mărțișoare și măști, prilejuit de apropiata sosire a primăverii și a sărbătorii de
Purim.

Când vine vorba de petreceri și evenimente, evreii sunt în top. În acest an,
luna februarie a început cu Tu biȘvat și
s-a încheiat cu Purim, cea mai veselă
sărbătoare iudaică. Caracterul religios
al evenimentului nu-i împiedică pe evrei,
de la cei mici, până la cei mari, să poarte costume de carnaval, să bea alcool

Purim pentru copii

Este o adevărată plăcere să priveşti
pregătirea spectacolului de Purim! Fetele
care, nu demult, erau
La Timișoara se desfăşoară două
Programele de voluntariat reprezintă o cele mai mici protagocursuri de iudaism, susţinute de rabinul constantă a activităţii Comunităţii Evreilor niste, Rebeca, Adina
Zvika Kfir. La începutul cursurilor, rabinul şi a JCC din Timişoara. După marea „ope- şi Michaela, îi învaţă
s-a referit la temele pe care le va aborda raţiune“ de Hanuca, la doar câteva luni pe cei aproape 20
în fiecare dintre ele, pentru a deschide distanţă, a avut loc programul Mișloah de micuţi cum să in„apetitul” publicului pentru unul sau altul Manot, iniţiat de JDC în colaborare cu terpreteze pe scedintre domenii. Chiar dacă filozofia iu- F.C.E.R. Aproape 50 de voluntari au dus nă... Chiar dacă nu
daică, punând accentul aici pe scrierile o mică parte a bucuriei sărbătorii de Pu- au decât cu cinci-șase
şi conceptele promovate de Maimonide, rim vârstnicilor care nu au putut veni la ani mai mult decât
este mai aproape de sufletul rabinului, celebrare. Proiectul, care s-a desfăşurat unii dintre copii, toată
mistica iudaică este domeniul care, nu ne în mai multe comunități din ţară, urmează lumea le ascultă pe
mirăm, este mereu foarte atractiv pentru o tradiţie a acestei sărbători, conform „maestre”. Prichindeascultători. Ei pot descoperi, însă, că căreia se oferă celor în nevoie, rudelor, ii sunt încolonaţi ca
rabinul Zvika crede mai mult în felul raţio prietenilor sau vecinilor din bucatele niște adevăraţi soldănal al medicului, filozofului şi omului de pregătite, în special humăntașen. Vizitele ţei, fiecare îşi spune
ştiinţă evreu decât în explicaţii kabalistice, la domiciliile vârstnicilor sunt adevărate poezia, iar „profesoadespre care, deşi cunoaște foarte mult, momente de bucurie oferite fără foarte rele” fac observaţii.
JCC BUCUREŞTI
Jcc IaŞi
Jcc Oradea
Str. Popa Soare 18
Str. Elena Doamna 15
Str. Mihai Viteazu 4
Telefon: 021.320.26.08
Telefon: 023.231.37.11
Telefon: 025.943.48.43
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.facebook.com/groups/
www.facebook.com/JccOrawww.jcc.ro
jcciasi
deaEvenimente

Curs de iudaism

Mișloah Manot

ADRIAN GUERON

Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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Pogromul de la Focșani

Încăpere devastată din strada Beldner
Fond B cota 1095 Dinu Dumbrava, Fără
Ură! Pregătirea şi deslănţuirea evenimentelor
din Focşani în zilele de 17 şi 18 martie 1925

Un episod al violenței antisemite interbelice este încă puțin cunoscut: Pogromul
de la Focșani, din 17-18 martie 1925.
Atunci, micul orășel dintre Moldova și
Muntenia, cu o populație de 30.000 de
suflete, dintre care 4.000 de evrei, a fost
răvășit de câteva sute de suporteri de-ai
lui C.Z. Codreanu și A.C. Cuza.
Codreanu și Cuza încă acționau împreună la acel moment și aveau deja în
spate câțiva ani de acțiuni antisemite,
care au luat forma violențelor împotriva
studenților evrei, întreruperea manifestărilor publice care aveau legătură în vreun
fel, cu evreii, raiduri împotriva cartierelor
evreiești, asasinate îndreptate împotriva
celor care erau percepuți ca apropiați de
lumea iudaică etc.
La Focșani, Codreanu fusese dus în
stare de arest pentru asasinarea, pe 25
octombrie 1924, a Prefectului de Poliție
din Iași, Constantin Manciu, și rănirea
a doi polițiști. Codreanu scăpase deja
o dată de justiție, după ce a fost achitat
în procesul complotului din Dealul Spirii,
descoperit în octombrie 1923, când Codreanu și ai lui au fost surprinși plănuind
asasinarea unor evrei proeminenți (rabini, bancheri, ziariști de la „Adevărul”,
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(1925)

„Dimineața”, „Lupta”) și a unor români grafii în timpul evenimentelor și l-au certat
„vânduți evreilor”. Folosindu-se cu abi- pe un proprietar evreu care a tras focuri
litate de presiunea opiniei publice, A.C. de armă pentru a-i intimida pe huligani.
Cuza a reușit să obțină achitarea tuturor
Trimisul ziarelor „Dimineața” și „Adedin grupul complotist. Din acest motiv, vărul” scria, într-o broșură ilustrată cu foatunci când Codreanu a fost adus din nou tografii ale pagubelor, că Focșaniul părea
în fața justiției, pentru asasinarea lui Man- „un oraș devastat de o armată dușmană”
ciu, procesul a fost strămutat la Focșani. sau de „o revoluție nebunească” și că
Decizia nu a fost însă inspirată pentru că „devastările n-au fost decât epilogul unei
studenții naționaliști au arătat că se pot întinse propagande antisemite și al unei
mișca cu rapiditate prin țară folosindu-se savante lucrări de ațâțare a patimelor,
de sistemul feroviar.
practicată în școli și
Autoritățile au Din activităţile de cercetare ale
în alte instituții pumasat trupe în oraș,
blice din Focșani,
în așteptarea procesub binevoitoarea
sului, dar acestea
oblăduire a organeau stat într-o „exlor oficiale”.
pectativă armată” în Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
„Universul” a
jurul teatrului Pastia,
scris apoi că „evrei
unde urma să aibă loc înfățișarea. În oraș în costume naționale” au participat la
ajunseseră în jur de 100 de studenți și devastări, dar autoritățile au dezmințit
susținători ai lui Codreanu, în frunte cu imediat, spunând că evreii nu puteau
A. C. Cuza, care a ținut discursuri incita- participa la devastarea propriilor case.
toare. Autoritățile au oprit în stații o parte
dintre studenții plecați din Cluj. În trenuri
și în gara Focșani au fost distribuite manifeste, în care scria că „o luptă pe viață
și pe moarte duce astăzi studențimea în
contra jidanilor”.
După ce a fost hotărâtă amânarea
La finalul lunii octombrie 2017 a apărut
procesului, studenții, alături de vreo la Editura Hasefer volumul de documen200 de localnici, au început să devas- te „American Jewish Joint Distribution
teze magazine și locuințe evreiești, Committee în România (1916-2016).
laolaltă cu imobilele unor reprezentanți Documente”, realizat de Natalia Lazăr și
ai autorităților locale. Au fost sparte Lya Benjamin, ambele fiind cercetătoare
geamurile tuturor caselor de rugăciuni în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei
evreiești, ale școlii comunității și a fost Evreilor din România (CSIER). Demerdistrus mobilierul în câteva locuințe. Totul sul a fost inițiat în contextul împlinirii
a culminat cu devastarea Templului Coral unui secol de activitate a celei mai mari
din Focșani, unde au fost profanate Su- organizații evreiești din lume, American
lurile Sfinte și au fost aruncate animale Jewish Joint Distribution Committee
moarte, leșuri de cai și vite. Zece imobile (JDC) în România.
au fost devastate complet, inclusiv casa
JDC a luat ființă la 27 noiembrie 1914,
președintelui Comunității, F. I. Landau, iar sub președinția lui Felix M. Warburg, ca
la alte 300 au fost sparte geamurile. Au o fuziune între două comitete evreiești
fost și câțiva evrei bătuți, între care Iancu de ajutorare din Statele Unite ale AmeD. Leibu și Dr. Flitman.
ricii – ulterior li s-a alăturat un al treilea
Autoritățile au chemat în ajutor jan- comitet – cu scopul de a centraliza fondarmi de la București, întrucât au realizat durile colectate pentru ajutorarea evreilor
că „armata nu are educație polițienească”. afectați de Primul Război Mondial. PăsOrdinea a fost restabilită de cei 200 de trând de-a lungul timpului independența
jandarmi trimiși, dar abia după ce su- față de mișcările politice generale, dar
porterii lui Codreanu apucaseră să se și evreiești, în conducerea JDC s-au
dezlănțuie nestânjeniți pe parcursul a regăsit deopotrivă sioniști și nesioniști,
două zile (17-18 martie 1925). Autoritățile antisioniști, evrei ortodocși și chiar conau cerut fotografilor evrei să nu facă foto- servatori și reformați.

Un volum necesar: Documente
despre activitatea JDC în România

Revista de Istorie a Evreilor din România,
un elogiu adus modestiei intelectuale

La 26 ianuarie 2018, la Sinagoga Mare din București a avut
loc lansarea celui de-al doilea număr al Revistei de Istorie a
Evreilor din România, publicația anuală științifică a Centrului
pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, ieșită de sub tipar
la aniversarea a patru decenii de activitate a CSIER, după cum
a precizat în introducere Robert Schorr, directorul Departamentului de Cultură, Artă, Media al F.C.E.R. Au prezidat lucrările
dr. Aurel Vainer, președintele F.C.E.R.-C.M., care a și moderat
acest eveniment, Adrian Cioflâncă, directorul CSIER, dr. Anca
Tudorancea, secretar științific al CSIER și editorul actualului
număr al revistei, dr. Lya Benjamin, cercetător al CSIER, dr.
Cristian Vasile, cercetător al Institutului de Istorie „N. Iorga”.
Dr. Aurel Vainer a subliniat că „patru decenii de activitate
a CSIER au scos la iveală multe pagini din istoria evreilor
din România, iar ceea ce face astăzi CSIER nu este decât o
continuare pe noi trepte, cu noi valori, cu noi metode”. Vorbitorul a apreciat atât profilul revistei, cât și gruparea tematică a
studiilor, coagulate în jurul supratemei „Locuri ale memoriei”.
Mulțumirile au fost adresate cercetătorilor afiliați CSIER, dar și
colaboratorilor externi care au semnat articolele.
Adrian Cioflâncă a adus un elogiu modestiei intelectuale pe
care o presupune editarea unui volum – un efort de aproximativ
un an, de la lansarea apelului la contribuții până la redactarea
articolelor conform standardelor științifice, etape care implică un
spirit meticulos, o asiduă corespondență cu autorii, organizarea
textelor după criterii unitare. Primul număr a fost editat de dr.
Natalia Lazăr, iar al doilea – de dr. Anca Tudorancea. Nivelul
conținutului și al prezentării grafice a revistei sunt remarcabile
(aparat critic solid, verificări asupra originalității materialelor,
aplicarea sistemului de peer review, asigurarea rezumatelor
și a cuvintelor-cheie într-o limbă de circulație internațională),
ceea ce a permis începerea demersurilor necesare indexării
de tip BDI a acesteia.
Dr. Anca Tudorancea a mulțumit conducerii F.C.E.R.
(președintele Aurel Vainer, vicepreședintele Ovidiu Bănescu,
contabil-șef Clemansa Teohari), reprezentanților D.R.I. (Aledin

Studenții din Iași s-au întors în oraș
cu un tren pe care au scris „Moarte jidanilor!”. Grupuri de studenți s-au oprit în
Mărășești și Odobești, unde au devastat
case și magazine evreiești. În Odobești
a fost atacată și sinagoga nouă. În tren
studenții aplicau călătorilor ștampile cu
zvastica. Au fost arestate câteva zeci
de persoane în timpul evenimentelor și
apoi eliberate, fără să fie făcute eforturi
serioase pentru anchetarea faptelor și
pedepsirea în justiție a vinovaților. Procesul lui Codreanu a fost strămutat din
nou, la Turnu Severin, unde a luat forma
unei mascarade. Autoritățile locale și
jurații au pactizat cu acuzatul, de teama
devastărilor. Codreanu a fost achitat, iar
această a doua confirmare a impunității
avea să se dovedească un imbold decisiv pentru el și mișcarea naționalistă. Au
urmat pogromuri și mai grave, precum cel
de la Oradea, asasinarea unor premieri,
atentate cu bombă la sinagogi și asasinate în masă, în timpul guvernării legionare.
A. CIOFLÂNCĂ

Amet) și ai Ministerului Culturii (Irina Cajal), care au sprijinit
apariția revistei în termenul prevăzut. Vorbitoarea a subliniat
contribuția fiecărui autor la reușita acestui volum, prezentându-le
profesia, afilierea academică, subiectul articolului publicat.
Dr. Cristian Vasile a arătat că studiul său, publicat în RIER
2, abordează o temă de cercetare propusă de dr. Liviu Rotman
pentru prima ediție a Școlii de vară a CSIER. Cercetarea a fost
aprofundată, textul prelegerii de atunci a fost dezvoltat, iar preocupările personale față de istoria evreilor din România au sporit.
Dr. Lya Benjamin a schițat un istoric al RIER – o continuare
a Buletinului Centrului, Muzeului și Arhivei istorice a evreilor din
România (apărut în 1997, la două decenii de la înființarea CSIER). Se intenționase ca acesta să continue tradiția publicației
interbelice Buletinul Bibliotecii, Muzeului și Arhivei istorice de pe
lângă Templul Coral (1935-1939; 1945 – un singur număr). Scopul Buletinului Centrului... era, în formularea acad. Nicolae Cajal, președintele de atunci al F.C.E.R.,
CLAUDIA BOSOI
acela de „a face cunoscută, evreilor (Continuare în pag. 21)

Începutul
colaborării cu
comunitatea
evreiască
din România
a avut loc în
anul 1916.
Data de 29
iunie 1916,
identificată în
arhivele JDC
New York de
către Natalia
Lazăr, corespunde unei
adrese semnate de președintele JDC, prin care se
aproba transmiterea sumei de 5.000 de
dolari ambasadorului Statelor Unite la
București, Charles Vopicka, pentru a fi
distribuită evreilor săraci din România.
Ulterior, situația din România intră și mai
puternic pe radarul de interese al JDC,
odată cu intrarea în Primul Război Mondial, în august 1916.
Volumul cuprinde un număr de 202
documente, în marea lor majoritate inedite,
provenind de la diferite arhive: Arhivele
JDC din New York, Arhiva CSIER, Arhiva
Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și articole din presa evreiască a vremii. Întâlnim atât rapoarte
de activitate, cât și corespondență între
delegații aflați în România și conducerea
JDC din New York și Europa, adrese ale
organizațiilor centrale JDC, toate acoperind
o arie largă de subiecte de cercetare: diversitatea și cuantumul ajutorului acordat în
România, extinderea în teritoriu, concepțiile
privind ajutorarea și altele.
Structural, editoarele volumului au
ales împărțirea lucrării după criteriul cronologic, urmărind să faciliteze observarea
specificității fiecăreia dintre perioadele
subliniate: Primul Război Mondial, perioada interbelică și Holocaustul, perioada de
tranziție (23 august 1944-1947) și până
la începutul anului 1949, când JDC a fost
interzis în România, perioada comunistă
(de la revenirea în 1967, până în anul
1989) și perioada postcomunistă.
Cartea cuprinde un cuvânt înainte
semnat de dr. Aurel Vainer, președintele
F.C.E.R., și un mesaj al lui Diego Ornique,
directorul regional al JDC pentru Europa,
Africa și Asia. De asemenea, lucrarea
este însoțită de schițele biografice ale
unor personalități implicate în activitatea
organizației Joint, o scurtă prezentare
a instituțiilor la care se face referire în
documente, un glosar de termeni și un
indice de nume.
Volumul reprezintă un valoros instrument de lucru în istoriografia evreilor din
România. Felicitări editoarelor, Natalia
Lazăr și Lya Benjamin, pentru acest
amplu proiect!
ANDREEA BALABAN TOMA
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Muzeul Național de Istorie a Evreilor a intrat în linie dreaptă
Cum va arăta Muzeul

La fel ca în multe capitale europene, peste câțiva ani și Bucureștiul va găzdui un
muzeu al evreilor. Sub denumirea oficială de „Muzeul Național de Istorie a Evreilor
și Holocaustului”, acesta va fi un complex cultural modern, așa cum, la ora actuală, nu mai există în România, au apreciat Alexandru Florian, directorul general
al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”,
și Elisabeth Ungureanu, manager de proiect, sub a cărei responsabilitate se află
realizarea acestui obiectiv. Datorită multiplelor obiective la care tinde muzeul, orizontul de finalizare este dincolo de anul 2020, dar primul și cel mai important pas
s-a făcut, existând de-acum schițat conceptul general al muzeului.

Scurt istoric
Ideea creării unui Muzeu al Istoriei
Evreilor și Holocaustului a decurs direct din concluziile Raportului Comisiei
„Wiesel”, ne-a declarat Alexandru Florian. Pentru a păstra memoria populației
evreiești din România și istoria ei, acest
muzeu se va alătura altor două entități,
propuse de asemenea în Raportul „Wiesel” și care au fost realizate: Memorialul
Holocaustului și crearea Institutului „Elie
Wiesel”. În ceea ce privește muzeul,
în 2013 o delegație formată din Radu
Ioanid, director la Muzeul Memorial

143 de ani
de la nașterea
lui Maurice Ravel

Evreu de origine, Maurice Ravel
este un cunoscut compozitor francez,
autor al unor compoziții muzicale celebre – „Bolero”, „Jocuri de apă” – dar
și al tradiționalului „Kadiș”, melodie ce
însoțește rugăciunile rostite de evrei
pentru rudele defuncte.

S-a născut în urmă cu 143 de ani,
la 7 martie 1875, a murit în urmă cu
80 de ani, la 28 decembrie 1937, la
Paris. La vârsta de 12 ani a fost admis
la Conservatorul din Paris, unde a
studiat cu Gedalge și Fauré. A debutat
cu „Pavane pour une infante défunte“.
A mai compus: „Jocuri de apă”, suita
„Rapsodia spaniolă”, muzica pentru
baletul „Daphnis et Cloé”, numeroase
piese de balet, muzică de cameră, concerte pentru pian și orchestră, concerte
pentru vioară, rapsodia „Tziganne”,
sonate, opere etc. Devine cunoscut și
ca dirijor. Compozițiile sale pentru pian
sunt cu totul remarcabile, fiind un mare
maestru al instrumentației. Trăsăturile
personalității și ale operei sale sunt
originalitatea și varietatea.
Locuind în sudul Franței a fost influ
ențat mult de muzica Spaniei vecine.
Alături de Debussy, este considerat ca
aparținând curentului impresionist.
B.M.

al Holocaustului din Washington, și
Andrew Baker, responsabil cu problemele internaționale evreiești în American Jewish Committee, a venit la
București și, în cadrul unei întrevederi cu
președintele de atunci al României, Traian Băsescu, a lansat ideea muzeului.
Ea a fost acceptată atât de Președinție,
cât și de Guvernul României. După două
reuniuni de lucru, la care au participat
reprezentanți ai Președinției, Guvernului, Institutului „Elie Wiesel”, s-a decis ca
responsabilitatea realizării acestui muzeu să revină Institutului. În consecință,
a precizat Alexandru Florian, a fost modificată Hotărârea de Guvern din 2005,
privind crearea Institutului, iar prin HG
625/08/2016 s-a adăugat precizarea că
acesta a fost desemnat „să coordoneze
activitățile pentru realizarea unui Muzeu
de Istorie a Evreilor și Holocaustului
din România”. În acest fel, a subliniat
directorul general al Institutului, s-au
creat premisele pentru elaborarea unei
strategii de lucru, care este susținută
atât de președintele Klaus Iohannis, cât
și de Guvern.

Elaborarea HG a pus existența muzeului pe linie dreaptă, a arătat Alexandru
Florian. S-au făcut primii pași și, în mai
2017, a fost format un Comitet consultativ
muzeal, cu o largă participare românească și străină, cu personalități reprezentative din partea Președinției, Guvernului,
Primăriei Capitalei, Institutului „Elie
Wiesel” (A. Florian și E. Ungureanu),
F.C.E.R. (dr. Aurel Vainer, președinte),
AERVH (Liviu Beris). Participă, de asemenea, reprezentanți din SUA, Israel,
Franța și Austria, în rândurile cărora se
află specialiști de la muzeele memoriale
ale Holocaustului din țările respective.
Un al doilea pas a fost desemnarea
locului viitorului muzeu, Primăria Capitalei oprindu-se la emblematica clădire
a fostei Societăți de Asigurare „Dacia”,
aflată în centrul Bucureștiului. Un mare
avantaj, am apreciat noi, deoarece poate fi inclus ușor în circuitele turistice de
vizitare a Capitalei. Problema finanțării,
a mai precizat Alexandru Florian, va fi rezolvată printr-un parteneriat public-privat,
cu donații și sponsorizări. De menționat
că în Statele Unite a fost înființată
fundația „Prietenii Muzeului”, dedicată
muzeului din București. A fost elaborată
și documentația pentru achiziție publică,
necesară pentru amenajarea interiorului
muzeului, care va dispune de aproximativ
1000-1500 de metri pătrați.
Atât directorul general al Institutului,
cât și Elisabeth Ungureanu au insistat
asupra caracterului modern al viitorului
muzeu, care se dorește să fie și un centru
educațional și cultural, precum și o platformă pentru dialog civic și intercultural.
Muzeul, a spus Elizabeth Ungureanu,
va fi compus dintr-o expoziție permanentă
care va reflecta istoria evreilor din România, inclusiv perioada Holocaustului. Aici
vor fi expuse obiecte, artefacte, fotografii,
documente, care să reflecte diversitatea
comunităților evreiești din România, de
aceea avem nevoie de sprijinul Federației
Comunităților Evreiești din România, cu
care am semnat un contract de parteneriat, de cel al Centrului de Studiere a Istoriei Evreilor din România, al comunităților
din țară și al populației evreiești. Muzeul
va fi unul dintre cele mai bune mijloace de
a demonstra celor interesați contribuția
evreilor din România la dezvoltarea țării
în multiple domenii, cât de important a
fost și este rolul acestei comunități, precum și al tuturor minorităților care trăiesc

pe teritoriul țării, în îmbogățirea culturii
populației majoritare. Alături de expoziția
permanentă, va exista un spațiu pentru
diferite expoziții tematice temporare. Minunatul hol central al muzeului va putea
adăposti cele mai diverse activități – vernisaje, lansări de cărți, evenimente culturale, conferințe, recepții sau cocteiluri.
Muzeul va cuprinde un Centru edu
cațional, dedicat tinerilor, profesorilor,
experților în istorie, cercetătorilor, un
Centru cultural – pentru conferințe, miniconcerte, expoziții și alte evenimente

culturale și un Centru de cercetare, cu
un domeniu vast de activitate, în sfera
istoriei scrise și a celei orale, iar, pentru
facilitarea cercetărilor, va fi creată și o
bibliotecă. În sfârșit, pentru recreere și
activități de socializare vor exista o cafenea, o librărie și poate și un magazin de
suveniruri. Pentru a atrage un număr cât
mai mare de vizitatori, ne gândim la un
program de vizitare flexibil, până seara
târziu, și la un preț de intrare simbolic,
au precizat interlocutorii noștri.
La ora actuală, ne-a mai spus managerul de proiect, ne aflăm în etapa
în care, în curând, pentru amenajarea
interioară a muzeului vom lansa un
concurs internațional, al cărui câștigător
va fi decis de o comisie din România.
Premiul este de 600.000 de euro, suma
incluzând, bineînțeles, valoarea tuturor
elementelor necesare amenajării clădirii.
Este un proiect unic pe harta culturală a
Bucureștiului și mă refer la tematică și
la structura muzeului. Nu este ușor de
realizat, de aceea aș lansa un apel tuturor
celor care ne-ar putea ajuta, să faciliteze
munca celor implicați în realizarea proiectului, al cărui destinatar principal este
comunitatea evreilor din România.
EVA GALAMBOS

Demonstrație neonazistă la Sofia

Congresul Mondial Evreiesc, B’nai B’rith Europa, Congresul
European Evreiesc, Comunitatea Evreiască „Șalom” din Bulgaria, numeroase alte organizații evreiești și opinia publică democratică din Europa au protestat și au condamnat desfășurarea
demonstrației de la Sofia a formațiunii de extrema dreaptă
Uniunea Naţională a Bulgariei în memoria generalului Hristo
Lukov, fost ministru bulgar al Apărării în anii ’30, susținător al
Holocaustului.
În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, Lukov a fost
liderul Uniunii Legiunilor Naționale, a promovat introducerea
legislației antisemite, iar mișcarea lui a sprijinit activ deportarea a peste 11.000 de evrei bulgari din teritoriile care, în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial, au ajuns sub control bulgar,
respectiv Macedonia, nordul Greciei și estul Serbiei. Ei au fost
deportați la Treblinka. (De remarcat că, datorită acțiunii comune
a unei mari părți a populației bulgare, unor deputați din Parlamentul bulgar, Bisericii Ortodoxe și regelui, evreii din Bulgaria
propriu-zisă nu au fost deportați). Generalul Lukov a murit în
1943, asasinat de un grup de partizani comuniști.
Demonstrația se ține anual, începând din 2003, iar
participanții, îmbrăcați în negru, poartă torțe. La demonstrația
din acest an au participat 1500 de persoane, inclusiv numeroși
reprezentanți ai mișcărilor de extrema dreaptă din Germania,
Franța, Suedia și alte țări. De altfel, organizatorii susțin că nu
au nimic comun cu ideologia nazistă, ci că protestează împotriva globalizării, a refugiaților și pentru menținerea valorilor
naționale.
Ronald.S. Lauder, președintele Congresului Mondial
Evreiesc, i-a trimis o scrisoare personală președintelui Bulgariei, Rumen Radev, în care a atras atenția că, mai ales în
condițiile în care Bulgaria deține președinția Uniunii Europene
și împărtășește valorile europene comune, printre care combaterea antisemitismului, a ideologiei naziste, ar trebui să se ia
măsuri pentru ca astfel de manifestări să nu aibă loc.

Anterior desfășurării manifestației, vicepreședintele executiv
al Congresului Mondial Evreiesc, Robert Singer, și președintele
Comunității Evreiești „Șalom” din Bulgaria, dr. Alek Oscar, au
predat o petiție premierului Boiko Borisov, semnată de 180.000
de persoane, în care se cerea interzicerea marșului. În dialogul
pe care premierul bulgar și alte oficialități guvernamentale l-au

avut cu reprezentanții C.M.E. s-a arătat că marea majoritate a
bulgarilor condamnă marșul dar că, din punct de vedere legal,
este foarte greu să fie interzis. Totuși, s-a încercat mutarea orei
demonstrației după amiaza, când nu s-ar fi putut folosi torțele, și
schimbarea traseului pe străzi mai mărginașe, dar demonstranții
nu au ținut cont de această măsură.
Parlamentarii partidului GERB și adjunctul ministrului de
externe, Georgi Georgiev, coordonatorul național al Bulgariei
pentru combaterea antisemitismului, au condamnat public
marșul și pe organizatori, iar guvernul s-a angajat să elaboreze
un cadru legal corespunzător pentru a evita în viitor astfel de
manifestări.
MAGDALENA PORUMBARU
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Filme despre participarea evreilor la Primul Război Mondial

Primul dintre cele trei filme, un documentar intitulat „Evrei eroi în Primul
Război Mondial”, a fost lansat recent la
Muzeul Municipiului București; scenariul
și regia îi aparțin lui Sorin Avram. Filmul
redă povestea unui aspect mai puțin
cunoscut al Primului Război Mondial –
participarea la confl ict a populației de
origine evreiască din România. Dincolo
de statistici, documentarul prezintă
câteva cazuri concrete de eroism. Le
întâlnim în toate marile momente care jalonează participarea României la război:
confruntările de la Turtucaia, apărarea
trecătorilor, evacuarea Olteniei, bătălia
Bucureștilor, lupta împotriva ocupației
germane, marile victorii din vara anului
1917, campania din Ungaria. În deschiderea evenimentului, regizorul Sorin Avram
le-a mulțumit tuturor pentru prezență și
pentru interesul manifestat pentru acest
subiect. În continuare, istoricul Adrian
Cioflâncă, directorul Centrului pentru
Studierea Istoriei Evreilor din România, a
vorbit despre statutul minorității evreiești
în contextul Primului Război Mondial:
„Evrei eroi în Primul Război Mondial este
un fi lm foarte bine făcut, limpede și edifi
cator. Aceste calități sunt cu atât mai
remarcabile, cu cât informațiile privind
acest subiect sunt destul de greu de găsit.
Rolul meu în acest proiect a fost de a face
documentarea în cele câteva studii de
caz, alese de producă-torii fi lmului. La
acest proiect a lucrat și Maria Mădălina

Irimia, căreia îi mulțumesc“. În ciuda unei
participări masive, pro porționale cu ponderea evreilor în totalul populației țării, cu
acte de eroism remarcabile, refl ectarea
în presa postbelică a participării evreiești
la Primul Război Mondial este complet viciată. Această poziție infl uențează opinia
publică în ceea ce privește evreii și joacă
un rol important pentru evenimentele din
1940-1941. A fost răspândită, încă din
timpul războiului și chiar cu sprijinul unor
comandanți ai armatei române, ideea
că evreii sunt dezertori prin natura lor,
că nu luptă cu toată dăruirea și că sunt
soldați de mâna a doua. Este un stereotip
extrem de puternic în conștiința românească. De asemenea, este cunoscut
că una dintre principalele suspiciuni față
de evrei în Primul Război Mondial era
cauzată de faptul că aceștia vorbeau
idiș, o limbă care semăna foarte mult
cu aceea a adversarului militar din acel
timp. Toate acestea se adaugă unei sume
de alte stereotipuri”, a mai spus Adrian
Cioflâncă. Prezentarea filmului a făcut
parte din seria de evenimente organizate
de Primăria Municipiului București, prin
Muzeul Municipiului București, dedicate
Centenarului Marii Uniri din 1918. Tot în
cadrul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri a avut loc și prezentarea, în
premieră, la Palatul Suțu, a fi lmului documentar intitulat „Pictori evrei din România
Primului Război Mondial”. Regia este
semnată de Gabriel Coroiu, iar scenariul

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi
născuţi în luna aprilie

n Paul Schwartz, președintele
C.E.B., este de multă vreme o prezență
remarcabilă în conducerea Federației,
unde, în calitate de
coordonator al Cluburilor Generației de Mijloc, a reușit să creeze
o asemenea rețea
în multe comunități
din țară, cu activități
culturale memorabile. A fost, de asemenea, vicepreședinte al F.C.E.R.
până la Congresul al III-lea, când n-a
mai candidat. Aceleași calități de lider
cu inițiativă, putere de muncă, forță de
convingere, receptivitate la problemele
oamenilor le manifestă la conducerea
C.E.B.
n Hainrich Brif,
președintele C.E.
Bacău, conduce cu
devotament, energie,
pricepere o comunitate în plin proces
de revitalizare. Este
implicat în lucrările
de reabilitare a Templului Cerealiștilor,
intenționează să extindă Muzeul de
Istorie a Evreilor băcăuani, organizează
numeroase manifestări religioase și culturale la noul sediu al comunității. Corespondent frecvent la R.E., gazdă impecabilă, a reamenajat Clubul Generației de
Mijloc cu sprijinul Adei Shaulov, scriitoare
israeliană de limbă română, originară din
oraș.
n Corneliu Sabetay, președintele
C.E. Craiova, profesor universitar doctor, este o somitate
medicală, una dintre personalitățile de
frunte din capitala Băniei. Reușește, împreună cu echipa sa, să
facă din comunitatea pe care o conduce
un reper al vieții comunitare evreiești
din România, prin respectul de care se
bucură în fața autorităților locale, dialog
interconfesional, inițiative cu rezonanță
în viața publică. Este, întotdeauna, bucuros de oaspeți, are grijă de patrimoniul

comunitar și de membrii comunității, mai
ales vârstnici.
n Mișu Rosenberg, președintele
C.E. Dej, a dovedit
într-un timp relativ
scurt certe înzestrări
în conducerea unei
comunități mici, dar
cu probleme mari, una
dintre comunitățile
care au fost aproape
distruse în anii Holocaustului. Este dedicat
păstrării memoriei victimelor Holocaustului, se îngrijește de așezămintele de
cult, veghează asupra asistaților din comunitate, mulți dintre ei – supraviețuitori
ai Holocaustului, făcând tot posibilul
să le aline traumele și asigurându-le o
existență decentă și demnă.
n Sorin Blumer, președintele C.E.
Galați, este de mulți ani
implicat în viața comunitară. A început prin a
fi dirijorul corului, ceea
ce este și azi. Ulterior, a devenit consilier
și coordonator local
al Clubului Generației
de Mijloc. În prezent
este președinte al
comunității. A demonstrat o tenacitate și o dăruire extraordinare pentru reabilitarea Templului
Meseriașilor. A renovat și sediul comunitar
și restaurantul ritual, aflate în incintă. Este
un redutabil cercetător științific dar, mai
ales, om de omenie.
n Aurel Davidovici, președintele
C.E. Pitești, este un
bun gospodar care
reușește să mențină
în bună stare sinagoga comunității, cimitirul, să asigure celor
vârstnici și singuri, cu
probleme de sănătate,
cele necesare pentru
a face față greutăților
vieții. Are bune relații cu oficialitățile
locale, cultivă dialogul interetnic și
interreligios. Aparține categoriei celor
care tac și fac, calitate extrem de rară
în zilele noastre. Are grijă ca sărbătorile
religioase, comemorările, aniversările să
fie marcate cum se cuvine.

a fost elaborat de colegul nostru de la
F.C.E.R., Alin Boingiu. Filmul arată cum
atrocităţile şi traumele colective ale acelor
vremuri i-au afectat pe artiştii şi scriitorii
prezenţi pe front, care au surprins imagini
frapante ale războiului. Printre ei s-au
afl at pictorii evrei Iosif Iser, I. Ross sau
M.H. Maxy, dar și scriitori precum Felix
Aderca.

Scriitori evrei în Primul Război Mondial
Subiectul participării evreilor din România la prima conflagraţie mondială a
fost abordat de asemenea în filmul documentar “Scriitori evrei în Primul Război
Mondial”, prezentat la Muzeul Național al
Literaturii Române. Producția, realizată
pe baza scenariului semnat de conf.univ.
dr. Felicia Waldman, prezintă modul în
care unii scriitori evrei s-au raportat la
prima conflagrație mondială, atât direct,
prin participare și înrolarea în Armata Română, cât și prin luări de poziție și opinii
exprimate în presa scrisă. Cei mai mulți
dintre ei au avut o poziție pro-Antanta; un
caz celebru este cel al omului de litere
Avram Steuerman-Rodion, născut la
Iași, în 1872 și germanofil convins. După
o intensă activitate literară, în pofida
afinităților sale culturale, Avram Rodion
a fost mobilizat ca medic pe front timp de
doi ani. Participarea la război i-a agravat,
se pare, starea psihică, el ajungând să
se sinucidă la puțin timp după revenirea
în țară. Cazul lui Ion Trivale (Iosif Netzler), de asemenea, este edificator. Unul
dintre cei mai apreciaţi critici literari de
la începutul secolului al-XX-lea, elogiat
inclusiv de marele George Călinescu, el
avea să fie încorporat în armată în 1910,
cu gradul de soldat, iar în iulie 1916 este
concentrat pe frontul din apropierea
localității Zimnicea, ajungând la gradul de
sublocotenent. La data de 10 noiembrie a
aceluiași an își pierde viața în încercarea
de a apăra frontul asaltat de trupele germane care să voiau să treacă Dunărea.
La 17 noiembrie 1933, osemintele eroului
Iosif Netzler au fost aduse la Bucureşti
şi reînhumate cu onoruri în Cimitirul
Filantropia.

Purimșpil la TES

Mulțumim personalului tehnic al
TES – Oana Monica Nae; producătorilor
Silvian Horn și Robert Schorr. Sponsorii
(Urmare din pag. 3)

Sorin Ionescu şi Silviu Vexler

fără de care acest eveniment nu ar fi putut
avea loc sunt Supercom S.A., Romaqua
Group Borsec și Coca Cola.
A fost apreciată în mod deosebit munca colegilor noștri Janina Ilie, Jean Bercu
și a echipei administrative: Andreea
Varodin (șef protocol), Silvia Solomo-

novici (departament cultură), Ivan Truțer
(serviciul pază și protecție), Mihai Pope
(realizare grafică a afișelor și invitațiilor),
Irina Hârlăoanu de la C.E.B. Filmare și
transmisie online: Zilberman Laurențiu.
Foto: Sandu Câlția, Nu în ultimul rând,
mulțumim Elenei Mudava și echipei de la
Complexul „ Martin Băluș” pentru gustoșii
humăntașen.
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Ce înseamnă
să fii evreu
în comunism?

Romanul
„Crediciosul meu
dușman“ de Elena Dumitrescu
Nentwig, lansat
la Brăila, la „Festivalul Sebastian“, încearcă
să răspundă la
această întrebare și mesajul
este clar: nu este
bine, ba e chiar
rău, deoarece la
condițiile economice, politice și
sociale grele în care au trăit românii timp
de 50 de ani se adăuga veșnica teamă
de Securitate. Evreii sufereau, în plus,
și din motive rasiale. Acea egalitate la
care au visat mulți dintre evreii idealiști
nu s-a împlinit și existau numeroase
forme sub care erau prigoniți fiindcă
erau evrei. Această soartă a avut-o și
Mary Shor, eroina evreică a romanului,
a cărei viață este urmărită atent de autoare. La 16 ani, Mary este violată de un
ofițer de securitate și, deoarece tatăl ei îl
dă în judecată, cât timp a durat regimul
comunist familia a fost terorizată, tatăl
își pierde viața într-un lagăr de muncă
iar Mary, ca să se realizeze, trebuie să
fugă în Germania unde, până la urmă,
își face o carieră strălucită de cântăreață
de operă. (Deși autoarea cărții susține că
este vorba de o pură ficțiune, cei care o
cunosc afirmă că ea a folosit multe date
biografice. Și Elena Dumitrescu Nentwig
a trebuit să fugă în Germania, unde a
devenit cântăreață de operă). Cât timp
a stat în România, Mary nu a putut să-și
termine liceul, nu a fost angajată decât
rareori, iar soțul ei, care s-a căsătorit cu
ea ca să o salveze de școala de corecție,
a avut de suferit. Mary nu putea emigra
nici măcar în Israel, deoarece Securitatea
nu-i aproba pașaportul.
Cartea mai are două elemente valoroase și foarte realiste: primul, dificultățile
întâmpinate de un imigrant în Germania,
unde nimeni nu-l primea cu brațele deschise. Puteai să te realizezi fie având
prieteni germani sau relații care-ți săreau
în ajutor, fie – așa cum i s-a întâmplat
eroinei – să ai noroc și să ţi se descopere, cu totul întâmplător, talentul. Cel
de-al doilea element este situația lui Mary
după 1989, când puternicele tetancule
ale fostei Securități nu dispar și ea este
aproape în imposibilitate să-și recupereze o casă moștenită de la bunici, dar care
a fost cumpărată prin fals de unul dintre
securiștii care au prigonit-o înainte de a
fugi în Germania.
„Credinciosul meu dușman“ este una
dintre puținele cărți care se ocupă atât
de viața din România comunistă, cât și
de cea de după 1989, descriind tarele
noii societăți, preluate din cea veche:
în primul rând corupția, dificultățile întâmpinate de anumite pături sociale în
noua Românie și menținerea vremelnică
a influenței unor foști demnitari sau foști
puternici ai zilei din comunism, cum a fost
Securitatea. Este o carte curajoasă prin
dubla ținta pe care o urmărește – situația
reală a majorității populației evreiești în
comunism și menținerea rămășițelor nocive ale vechiului regim. Interesante sunt
descrierea vieții și carierei unui cântăreț
de operă și eforturile pe care trebuie să
le facă pentru a se menține când vârsta
își spune cuvântul, precum și a situaţiei de la Opera Română în perioada
comunistă, cu toate restricțiile impuse
membrilor ei.
Cel de-al patrulea roman al Elenei
Dumitrescu Nentwig confirmă ceea ce
criticii au apreciat și la celelalte creații
literare semnate de ea: este vorba de un
talent autentic.
Eva Galambos
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile

1

Greu de înțeles din perspectivă europeană

Văzută cu ochii unui cetățean al UE, sau
chiar ai unui politician de la Bruxelles, România
poate părea o țară stranie, poate chiar de neînțeles. Pe de
o parte, din statisticile oficiale rezultă că în 2017 am avut
cel mai rapid ritm de dezvoltare economică din Uniunea
Europeană, de 7%. Acest succes s-a datorat însă creșterii
salariilor, deci a consumului, ceea ce nu poate dura. Este
și motivul pentru care ritmul de creștere va scădea la 5%
în 2018 și la 3% în 2019, conform estimărilor FMI. Pentru
a ne apropia de standardul de viață al cetățenilor din Zona
Euro, sunt necesari mai mulți ani de creștere economică
viguroasă și bazată pe impulsionarea productivității, nu
numai pe consum.
În România de care vorbeam la început, umflarea salariilor peste nivelul productivității a determinat o explozie
a costului orar al forței de muncă în 2017 față de anul precedent, acesta crescând cu 14,3% la noi, față de 1,5% în
Zona Euro.
Pentru a putea pricepe ceva din acest tablou contradictoriu, ne trebuie o perspectivă mai largă, în care să vedem
de unde am pornit și de ce eforturile României dau rezultate
abia perceptibile, în viața reală. Astfel, Eurostat a calculat
că a fi salariat în România nu te scapă de nevoi, deoarece
18,9% dintre angajații români riscă să rămână sub pragul
de sărăcie, ceea ce este cel mai mare procent din Uniunea
Europeană, urmându-ne la mare distanţă Grecia (14,1%) şi
Spania (13,1%), în timp ce riscul cel mai scăzut de a mai fi
sărac dacă ai un loc stabil de muncă este în Finlanda (3,1%).
La asta ar trebui adăugat și că România este o țară total
inegală din punctul de vedere al nivelului de trai. Astfel,
tot conform Eurostat, în 2016 PIB-ul pe locuitor al regiunii
București-Ilfov a fost cu 39% peste media europeană, devansând zone metropolitane precum Madrid, Berlin, Roma sau
Lisabona. Asta se explică nu prin nivelul lefurilor din Capitala
României, ci prin prețurile mai scăzute față de media europeană. În schimb, Regiunea Nord-Est se situează la 34%
din media europeană, Regiunea Sud-Vest Oltenia, la 42%,
iar Sud-Muntenia se ridică la 46% din media europeană.
Cu alte cuvinte, în termeni de sărăcie, în România, câteva
sute de kilometri înseamnă distanțe uriașe la indicatorii de
prosperitate.

2

Israelul, pe locul 11 în Topul Fericirii

Pentru al cincilea an consecutiv, Israelul se
menține pe poziția a 11-a în Topul Mondial al Fericirii, realizat de Națiunile Unite. Pe primele 10 locuri din cele 156 de
state analizate se situează Finlanda, Norvegia, Danemarca,
Islanda, Elveția, Olanda, Canada, Noua Zeelandă, Suedia
și Australia.
Noutatea ediției o constituie regresul SUA până pe locul
18, din cauza crizei asigurărilor de sănătate, precum și fap-

tul că a fost luată în calcul și satisfacția imigranților ajunși
în 117 state din Top. Pentru Israel, a contat pozitiv opinia
evreilor veniți din Rusia, care se consideră mult mai fericiți
decât în țara lor de baștină. Cu toate acestea, Israelul a fost
depunctat pentru o atitudine rezervată față de imigranți, în
special cei din Africa.
De asemenea, sistemul de sănătate israelian a adus
bile albe acestei țări, care a ocupat locul al șaselea pe plan
mondial din punctul de vedere al creșterii speranței de viață,
după Japonia, Islanda, Italia, Elveția și Canada.
Criteriile care au stat la baza alcătuirii Topului Mondial al
Fericirii sunt venitul, speranța de viață sănătoasă, servicii
sociale, libertate, încredere și generozitate.
Comentând numărul mare de țări nordice prezente pe
primele 10 poziții din Top, Meik Wiking, președintele Institutului Fericirii din Copenhaga, a apreciat că „Nordicii se
pricep să transforme prosperitatea în fericire”.
În Topul fericirii din 2018, România s-a clasat pe locul 52,
urcând de pe 57 în 2017, iar în 2016 s-a aflat pe poziția 71.

3

Europa, sub asaltul tehnologiei de vârf

Conform unui recent studiu al Băncii Mondiale, dacă dorește să se mențină în elita mondială, Uniunea
Europeană va trebui să investească în ridicarea calificării
cetățenilor săi și în simplificarea birocrației care afectează
companiile. „Extinderea tehnologiei în tot mai multe domenii
riscă să lase în urmă cele mai sărace națiuni ale Europei, precum și regiunile cele mai sărace, dar şi lucrătorii
necalificați, adâncind și mai mult discrepanțele economice
la nivelul Uniunii Europene”, se arată în documentul primit
la redacție.
Autorii studiului precizează că în ultimii 15 ani, numărul
de meserii ce implică muncă fizică a scăzut în UE cu peste
15%, în timp ce meseriile ce implică analiză şi creativitate
au crescut cu acelaşi procentaj. Discrepanţele crescânde
dintre statele din nord şi cele din sud, înregistrate la nivelul
productivităţii în ultimele două decenii ilustrează provocările
imediate cu care se confruntă Europa. În perioada scursă
de la sfârşitul anilor 1990 şi până în prezent, creşterea
productivităţii s-a încetinit de la 2% la 1,5% în Europa de
Nord, în timp ce în Europa de Sud scăderea a fost de două
ori mai rapidă.
Un alt domeniu care riscă să adâncească diferențele
dintre statele europene este educaţia. Calitatea scăzută
a acesteia în anumite regiuni şi ţări ale UE (între care și
România) creează, în opinia Băncii Mondiale, „un clivaj
socio-economic între cei mai bogaţi şi cei mai săraci”.
Concret, în jumătate din statele UE, peste 20% dintre
adolescenţii cu vârste de peste 15 ani se află sub nivelul de
bază al cunoştinţelor necesare pentru citit şi pentru matematică, în timp ce în Bulgaria, Malta, România şi Slovacia,
procentajul respectiv depăşeşte 30%.
ALX. MARINESCU

Întâlnire la Roma pe teme de Media și Comunicare

Prima întâlnire europeană de Media
și Cumunicare iudaică a avut loc la mijlocul lunii martie la Roma, într-un decor
paradoxal, dar în același timp justificat.
Centrul Evreiesc Il Pitigliani, cu o
vechime de o sută de ani și o tradiție învolburată – folosit și pe post de adăpost
și orfelinat în timpul razboaielor – a fost
și în zilele respective păzit cu mașini
blindate și mitraliere de către carabinierii italieni. Iar înăuntru, reprezentanți
ai diverselor Federații evreiești din
Europa și ai altor organizații iudaice
discutau despre comunicare, deschidere, toleranță și dialog, atât în interiorul
comunităților cât și în afara lor! În afară,
cu cei interesați de viața și activitatea
culturală și spirituală a evreilor de
peste tot, dar și în contradictoriu, cu
manifestările antisemite, intoleranțe,
amenințătoare ale celor care se manifestă, fie și doar prin postări sau atitudini media, împotriva noastră.

Cum ar trebui să comunicăm? Cum
ar trebui să reacționăm? Cum ar trebui
să contracarăm atacurile și afirmațiile
instigatoare, la adresa comunităților
evreiești din toată lumea și în particular
din Europa? Au încercat să răspundă
atât specialiști de renume în comunicare (Inbar Amir, col. IDF David Gidron,
ambii din Israel, Mario Izcovich și Daniela Modonesi), lideri ai comunității
evreiești din Italia, reprezentanți ai JDC
și AJC, precum și participanții înscriși
din Bulgaria, Ungaria, Marea Britanie,
Olanda, Elveția, Grecia, Belgia și
România. Din partea F.C.E.R., au fost
prezenți Alexandru Marinescu, directorul publicației „Realitatea Evreiască”
și al Editurii Hasefer, și subsemnatul.
O interesantă secțiune s-a desfă
șurat în jurul controversatelor social
media, Facebook și Twitter în special,
platforme pe care atacurile antisemite
se desfășoară plenar, din păcate, de

cele mai multe ori nesancționate și
nemoderate de cei care ar trebui să
o facă, în ciuda avalanșei de raportări și proteste. Care este algoritmul
Facebook, cum pot fi anumite postări
mai vizibile, cum pot atinge un număr
mai mare de adresanți, dar și cum
pot fi stopate/raportate manifestările
naționalist-șovine, iredentiste, instigările la ură de rasă și de religie? Alte
teme au vizat modul de targetare, pe un
public (de o anumită vârstă) sau altul,
tendințele de dezvoltare în comunicare a organizațiilor evreiești în secolul
al XXI-lea, dar și un interesant tur al
fostului ghetou evreiesc din cartierul
Trastevere din Roma.
Într-un cuvânt, o interesantă, utilă
și necesară primă întâlnire a comunicatorilor de trăire și simțire evreiască
din toata Europa.
SORIN LUCIAN IONESCU
Președintele C.E. din Constanța

Intervențiile
continuă

Odată cu încetățenirea evreilor, Uniunea
Evreilor Pământeni (UEP) nu și-a încheiat
rolul de militant pentru apărarea drepturilor
acestora. În centrul atenției, printre altele, s-a
aflat lupta împotriva antisemitismului. În anii
războiului și imediat după, evreii erau acuzați
de colaboraționism cu dușmanul, de activități
trădătoare. În acest context politic, la 11 iulie
1919, reprezentanța Uniunii Evreilor Pământeni înaintează următorul protest ministrului
de Război:
„Ne simțim datori să vă aducem la cunoș
tință un fapt pe care noi îl considerăm de o
deosebită gravitate și care aduce la disperare
o parte din populația evreiască a țării. După ce,
în tot cursul războiului, am suferit foarte mult,
ca evrei, de pe urma a nenumărate măsuri
excepționale, luate atât împotriva evreilor de
pe front, cât și a celor din interiorul țării, după
ce am dat la război atâtea victime
și numărul evreilor civili și militari
morți din cauza războiului se numără cu sutele, ne găsim în fața
unei noi măsuri excepționale, împotriva căreia protestăm în numele întregii evreimi din țară și vă rugăm să luați
măsuri ca să înceteze aceste stări de lucruri.
Domnule ministru, ni se vorbește mereu
de dreptate, de o acțiune de apropiere, de o
operă de nivelare a asperităților, de stingerea
urii de pe urma căreia am suferit atât și se
continuă în același timp împotriva noastră o
politică militară, care ne exasperează. Nu mai
vorbim de sutele de evrei care zac prin închisori, și din care foarte mulți, deși condamnați,
suntem convinși că sunt absolut nevinovați. În
ziare s-a vorbit de cazuri precise de nedreptăți
strigătoare. Dar s-a luat de câteva luni o nouă
măsură excepțională, numai împotriva evreilor,
și se execută cu strășnicie și patimi, care dau
loc la abuzuri ce nu mai iau sfârșit. Iată acea
măsură: Ordinul Marelui Cartier General nr.
2543 din 1918. Între alte întrebări, o pune și
pe următoarea prizonierilor români întorși din
captivitate: ce neajunsuri au avut de la evreii
internați în lagăr cu ei și dacă cunosc vreunul
pe nume și din ce regiment este. Urmarea
acestui ordin este că se caută vinovați cu orice
preț printre prizonierii evrei întorși din captivitate, din care mulți sunt arestați săptămâni și
luni de zile, fără să se poată stabili vreo vină
împotriva lor. După câte au suferit pentru țară,
credem că și acești oameni au dreptul să fie
redați familiilor lor, care se află acum în cea
mai neagră mizerie. Așa cum se fac cercetările
potrivit cu ordinul reprodus mai sus, ele sunt
adevărate îndemnuri la acte de răzbunare și la
manifestarea urii împotriva prizonierilor evrei,
ai căror frați luptă și mor încă și acum pe cele
două fronturi ale țării. Nu precizăm cazuri, dar
suntem gata să o facem oricând. De aceea vă
rugăm, domnule ministru, să dispuneți anularea
acestui ordin și eliberarea tuturor prizonierilor
evrei întorși din captivitate și închiși preventiv
pe temeiul unor reclamațiuni smulse și a căror
temeinicie nu se știe dacă se va putea dovedi
vreodată. Pentru aceste așa-zise delicte de
captivitate, oamenii să nu fie închiși preventiv.
E singurul mijloc pentru a se evita abuzurile.
Dacă se va găsi câte un vinovat, el va fi judecat
și-și va face osânda. Dar nu trebuie să sufere
pentru un vinovat zeci și sute de nevinovați”.
Pentru convingerea celor avizați de câte
nedreptăți se comit cu aceste arestări, autorii
protestului au exemplificat, totuși, situația citând cazurile lui M.Loewenstein și al lui Filip
Loebel. Loewenstein, închis de săptămâni de
Curtea Marțială din Craiova, și Filip Loebel,
care a fost închis la București, și de ale căror
fapte bune în favoarea camarazilor lor în captivitate vorbesc foarte elocvent documentele
publicate în ziare. Așadar, eliberarea lui Loewenstein este un act de elementară dreptate.
Reprezentanții UEP o cer pentru el și pentru
toți ceilalți. În final, autorii protestului își exprimă speranța că se va pune capăt abuzurilor,
după ce omenirea a sângerat atâta pentru a
aduce vremea dreptății. La acuzația adusă de
antisemiți Uniunii că se plânge autorităților din
țară și forurilor internaționale, Reprezentanța
a dat următorul răspuns: „Am dori să-l vedem
pe dl. Iorga cu jumătate de barbă smulsă și să
nu se plângă autorităților”.
Dr. LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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Deputatul israelian Amir Peretz, întâmpinat cu ospitalitate LEOLAM – exemplu
În după-amiaza zilei de 13 februarie despre „Securitatea şi situaţia politică
2018, deputatul israelian Amir Peretz a Israelului”. Datele despre asigurarea
de bună practică
(Uniunea Sionistă) s-a întâlnit cu condu- securităţii locuitorilor israelieni din spaIaşi

cerea şi cu membrii Comunităţii Evreilor
din Iaşi în Sinagoga Merarilor. Înaltul
oaspete a fost întâmpinat cu un cuvânt
de bun-venit rostit de preşedintele Comunităţii, ing. Abraham Ghiltman, care
a făcut şi o scurtă prezentare a celor
două sinagogi din Iaşi: Sinagoga Mare
şi Sinagoga Merarilor.
Deputatul Amir Peretz, fost ministru
al Apărării (2006-2007) în guvernul condus de Ehud Olmert, a făcut o expunere

tele frontului au fost explicate cu multă
pertinenţă de oaspete, un sprijinitor al
construirii sistemului israelian de interceptare antirachetă Iron Dome.
În dimineaţa aceleiaşi zile, deputatul
Amir Peretz a fost primit de primarul
Municipiului Iaşi, Mihai Chirica, şi a fost
plăcut impresionat de bunele relaţii de
colaborare dintre Municipalitate şi Comunitatea Evreilor din Iaşi. El a apreciat că
„acestea ne întăresc speranţa ca partea
negativă a istoriei să nu se repete nicicând la Iaşi”.
Preşedintele Comunităţii ieşene i-a
oferit demnitarului israelian o Diplomă de
Onoare, în semn de recunoştere şi înaltă
apreciere a importantelor sale servicii
aduse Statului Israel.
Cu prietenie, deputatul Amir Peretz
i-a oferit preşedintelui Abraham Ghiltman
„Placheta Ierusalim”. De asemenea, o
Plachetă a fost oferită şi prefectului judeţului Iaşi, Marian Şerbescu, prezent la
această întâlnire.

Amir Peretz (stg.), Virgil Băbâi
şi Abraham Ghiltman (dr.)

Adresând mulţumiri, prefectul Marian Şerbescu şi-a exprimat deosebita
onoare de a-l cunoaşte şi a-l asculta pe
deputatul Amir Peretz – „o carte vie, ce
cuprinde istoria adevărată a Israelului”. El
a reafirmat bunele relaţii cu Comunitatea
Evreilor şi cu preşedintele ei, amintind
totodată importantele contribuţii ale evreilor la dezvoltarea economică, ştiinţifică
şi culturală a oraşului Iaşi.
MARTHA EŞANU

Aron Kodeșul Sinagogii din Alba Iulia, în haină nouă

După șase ani de muncă, Sinagoga
din Alba Iulia, cea mai veche din Ardeal,
a fost renovată, recăpătând strălucirea de
odinioară, fapt constatat la reinaugurarea
ei din noiembrie. Dar, așa cum a arătat
președinta C.E. din Alba Iulia, Lia Borza,
chiar dacă mobilierul a fost refăcut, s-a
observat că parohetul, care îmbracă cel
mai important obiect al Sinagogii, Aron
Kodeșul, era deteriorat și contrasta cu
tot ce era în jur. În aceste condiții, Israel
Sabag, directorul Joint pentru România,
Serbia, Bosnia-Herțegovina și Albania,
a promis unul nou. Promisiunea a fost
îndeplinită iar pe 15 martie a.c., într-un
cadru festiv, a avut loc predarea acestui
frumos obiect de cult, donație a Jointului.
A fost cel de-al treilea eveniment organizat în sinagoga nouă și nici de această
dată nu a mai rămas nici un loc liber. Alături de enoriași, care nu depășesc câteva
zeci de persoane, au participat prefectul
Dănuț Hălălai, viceprimarul Gabriel
Pleșa, reprezentanți ai Inspectoratului
Școlar Județean, cadre universitare, printre care conf. univ. dr. Daniel Dumitran,
un mare prieten al comunității și alte
persoane care se simt apropiate de evrei,
mulți tineri. La acest moment solemn a
luat parte și o delegație numeroasă din
București – președintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, vicepreședintele Ovidiu
Bănescu, directorul CAPI, Rudy Marcovici, prim-rabinul Rafael Shaffer și
cantorul Emanoil Pusztai, directorul JCC
București, Adrian Gueron, și președinții
comunităților din Deva și Arad, respectiv
Liviu Lăcătușu și Ionel Schlesinger. Israel
Sabag, directorul Joint, ca donator, a avut
rolul principal.

În cadrul ceremoniilor, momentele
religioase – rugăciunile și cântecele
(R.Shaffer, E. Pusztai) – au alternat cu
frumoasele cuvinte
rostite de numeroși
participanți și cu
emoționante momente muzicale. Președintele
F.C.E.R. a apreciat
manifestarea plasată în anul Centenarului și a explicat
ce este parohetul și Foto: Laurenţiu Zilberman
de ce a fost nevoie
de el. România, a
ales cu președinta Lia Borza, o personaspus președintele, este singura țară din litate remarcabilă. G. Pleșa a transmis și
fostul bloc comunist care mai are 86 de salutul conducerii Primăriei, al primarului
sinagogi. El a mulțumit pentru prezență și al Consiliului Local.
publicului și autorităților locale. Prefectul
Prim-rabinul Rafael Shaffer a explicat
Dănuț Hălălai a declarat că este impre- diferența dintre Templul din Ierusalim și
sionat de fiecare dată când vine într-o sinagogă, subliniind că singurul lucru
clădire cu o astfel de vechime și că va comun este parohetul.
reveni cu plăcere de fiecare dată când
A urmat momentul solemn al dezvelirii
va fi invitat. Vicepreședintele O.Bănescu parohetului de către dr. Aurel Vainer și
a arătat că, prin refacerea sinagogii, s-a Israel Sabag. Președintele F.C.E.R. a
împlinit unul dintre visurile președintelui oferit apoi d-nei Lia Borza Medalia de
Federației, fiind vorba de valorificarea Onoare și Devotament. În cuvântul său,
unei moșteniri spirituale. La rândul său, ea a mulțumit pentru această distincție și
Israel Sabag a vorbit despre rolul sina- pentru numeroasa prezență a publicului,
gogii și importanța Aron Kodeșului. El a a personalităților din București și Alba Iumulțumit președintelui F.C.E.R. pentru lia care au venit să onoreze evenimentul.
această minunată transformare a sinaUn concert de muzică clasică și evregogii. Ionel Schlesinger și Liviu Lăcătușu iască, pregătit de un grup de elevi de la
și-au evocat amintirile legate de Sinagoga Liceul de Artă, sub îndrumarea prof. dr.
din Alba Iulia. Viceprimarul Gabriel Pleșa Ioan Chiciudean, dar și cu participarea
a afirmat că, deși comunitatea evreilor oaspeților, care au cântat împreună cu
este mică, Alba Iulia se copiii și au dansat în fața Aron Kodeșului,
mândrește cu ea, cu a încheiat ceremoniile.
membrii acesteia, mai
EVA GALAMBOS

Cadou de Pesah de la Admorul
Yacov Mendel Friedman
Admorul din Buhuși-Bnei Brak, Yacov
Mendel Friedman, a transmis prin ing.
Baruch Tercatin calde felicitări și trei Mațot
Șmura. În felicitare (foto) Admorul scrie:

Foto: Laurenţiu Zilberman

Mult stimate prietene,
În preajma Sărbătorii de Pesah, sărbătoarea eliberării poporului evreu din jugul
egiptean, vă urez un Pesah Sameah dvs.,
familiei și tuturor evreilor din România.
Vă rog să transmiteți urările mele întregului Comitet Director și prim-rabinului
Rafael Shaffer.
Vă trimit trei Mațot Șmura, ca să vă păzească tot anul, cu sănătate și Hațluhă Bekol Maaseiha, succes în tot ceea ce veți face.

Activitatea Fundației LEOLAM din
Moinești a fost intensă pe parcursul anului 2017. Consemnăm aici, din raportul
organizației pe anul trecut, primirea unor
vizite întreprinse de președintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, și de vicepreședinta B’nai
B’rith România, Anette Vainer, dar și de
directorul C.A.P.I., Rudy Marcovici, precum și de numeroși vizitatori din Israel
sau Canada, punctul comun de interes
fiind cimitirul din localitate.
În luna aprilie a avut loc vizita membrilor „Band Orchestra” din Rosh Pina
(Israel), la Școala Gimnazială „Tristan
Tzara” din Moinești, unde au fost prezentate activitățile pe care Fundația
Leolam le-a organizat împreună cu elevii
școlii.
În luna iulie, prin eforturile exclusive
ale Fundației LEOLAM, cu ajutorul membrilor ei, au fost efectuate lucrările anuale
de întreținere a Cimitirului Evreiesc din
oraș.
În luna septembrie au fost organizate
„Porțile deschise” și „Ziua Europeană
a Culturii Evreiești”, în parteneriat cu
Școala Gimnazială „Tristan Tzara” din
Moinești. Tot în luna septembrie a fost organizat și Festivalul Sărbătorilor Evreiești
de Toamnă.
Hanuca 5778 la Moinești a fost un
eveniment realizat în colaborare cu
Centrul de zi din cadrul Complexului de
servicii sociale Moinești.
Desigur, pe tot parcursul anului au
avut loc diverse acțiuni de informare,
documentare și promovare la nivel
național a Fundației LEOLAM, căreia îi
urăm succes și putere de muncă și anul
acesta. (G.G.)

Bacău

Retrospectivă,
proiecte,
aniversări

Întâlnirea membrilor Clubului Malca Hausfater al comunității evreilor
băcăuani, desfășurată în sala mare a
sediului comunitar, fiind organizată de
Fany Kaltman, Maia Moscovici, Doinița
Brif, a avut ca temă retrospectiva
vieții comunitare locale a anului 2017.
Președintele C.E. Bacău, ing. Hainrich
Brif, a rezumat principalele evenimente
în care comunitatea s-a implicat direct
– Bereșit 14 de la Bacău și Bereșit 15
de la Sibiu, Hanuca 5778. După ce a trecut în revistă activitățile curente – viața
religioasă, cursurile de Talmud Tora,
manifestările culturale la Clubul Yad Be
Yad, defrișarea vegetației din cele două
cimitire evreiești, vorbitorul și-a concentrat atenția asupra unui proiect ambițios:
reabilitarea Templului Cerealiștilor. Au
fost subliniate rolul jucat de regretatul
președinte al comunității, Izu Butnaru
z.l., în demararea proiectului de reabilitare a Templului, precum și aportul membrilor comunității și sprijinul constant
din partea F.C.E.R. Au fost menționați
principalii sponsori ai comunității: Iulia
Șapșa, Ada Shaulov, Dan Aizic, Firma
Elmet.
Aniversații lunilor ianuarie și februarie
a.c., membri ai Clubului Malca Hausfater,
au fost felicitați de Mia Moscovici, care
le-a înmânat daruri din partea comunității.
Invitată la festivitate, Iudith Palty (Naharia, Israel) a interpretat cântecul „Yom
Uledet”. Hari Rubingher a prezentat
două filme: primul – cu imagini din Bacău
luate cu ajutorul unei drone; al doilea
– cu secvențe de Purim în Israel. S-au
servit gustări și vin de la crama lui Puiu
Mandler.
Coresp. HAINRICH BRIF
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Biblia – izvor permanent al unităţii de credinţă şi de neam

Prima parte a Bibliei, Tanahul, are
o permanentă actualitate, deoarece ne
oferă soluţii cu caracter religios-moral şi
social pentru toate timpurile şi pentru toţi
oamenii cu respect şi credinţă curată în
Dumnezeu.
Cu trecerea vremii, s-au înmulţit popoarele care aveau o credinţă proprie
şi specifică înţelegerii lor referitoare la
Dumnezeu. Odată cu îndepărtarea omenirii de credinţa în Dumnezeu, au apărut
devieri de la monoteism către politeism,
când s-a pierdut şi unitatea de credinţă,
fiecare popor având propria religie cu
profil politeist.
Prin descoperiri divine, avându-i ca
interlocutori pe profeţi, fiii lui Israel au primit poruncile divine, cel mai mare profet
fiind Moise. El este cel care pe Muntele
Sinai a primit Decalogul, al cărui conţinut
religios-moral şi social se potriveşte până
astăzi tuturor popoarelor.
Prima Poruncă din cele zece este un
argument pentru unitatea de credinţă,
ceea ce se vede în istoria biblică vechitestamentară, când cele douăsprezece
seminţii ale lui Israel mărturisesc un
singur Dumnezeu, aşa cum reiese din
cultul mozaic. Acest lucru se confirmă cu
indicarea unui singur loc de întâlnire între
Dumnezeu şi om. Acesta a fost la început
Cortul Sfânt, lăcaşul unic de adunare în
timpul celor 40 de ani petrecuţi în pustiul
Sinai, a celor douăsprezece seminţii,
dintre care una, cea a lui Levi, a fost
aleasă de Dumnezeu ca să-I slujească
şi să înalţe în numele poporului rugăciuni
de laudă, de cerere şi de ajutor pentru
poporul Israel.
Dumnezeul pe care poporul ales Îl
cinsteşte este Unul. De aceea, într-una
dintre Porunci se arată că nu trebuie ca
evreii credincioşi să se îndepărteze de El
şi să se închine altor dumnezei, respectând în felul acesta cuvintele: „Să nu te
închini lor, nici să le slujeşti”.
Cu prilejul Centenarului României
Mari, care a adus apoi și momentul
acordării cetăţeniei evreilor, precum și
cu ocazia aniversării celor 70 de ani de
la înfiinţarea Statului Israel, avem ocazia
de a sublinia rolul Bibliei în realizarea
acestor idealuri.
Istoria sfântă biblică ne arată că la
Ierusalim s-au desfăşurat cele mai importante momente ale mântuirii profeţite
de Isaia, care spune: „Din Sion va veni
Legea şi Cuvântul Domnului din Ierusalim” (Isaia 2, 3). Acelaşi profet proroceşte
despre venirea lui Mesia, care va aduce
timpuri de pace, de înţelegere între oameni, asemănate printr-o comparaţie, cu
timpul în care „lupul va locui împreună
cu mielul şi leopardul se va culca lângă
căprioară” (Isaia 11, 6).
Credinţa puternică în Dumnezeu i-a
făcut pe fiii lui Israel să-şi păstreze unitatea de neam şi monoteismul, în diaspora
lăcaşul de cult fiind sinagogile, în care s-a
păstrat religia monoteistă şi conştiinţa
de neam ales, ca „lumină a neamurilor”,
exprimată prin cuvintele „Or lagoyim”.
Sămânţa învăţăturii biblice a avut
acelaşi efect benefic şi la poporul nostru,
despre care istoricii afirmă că s-a născut
creştin şi român. În vocabularul limbii
române, conform relaţiilor dintre limba
Tanahului şi limba strămoşilor geto-daci,
se va forma unul dintre termenii specifici
naşterii, şi anume verbul „waladh”, din
care derivă forma „Walah”, reprezentându-i pe cei ce s-au botezat, devenind
membri ai comunităţii creştine.
Prescripţiile Torei sunt un cod de
legi pentru a păstra unitatea de credinţă
şi de neam pentru fiii lui Israel, norme
permanent valabile în ceea ce priveşte
unitatea fiinţei divine, principiu valabil
şi pentru creştini, atunci când Iisus, în
rugăciunea Sa din grădina Ghetsimani,
se ruga înainte de a ajunge la pătimirile
Sale pentru eliberarea omenirii din robia
faraonului nevăzut, stăpânul păcatului,
rostind: „ca toţi să fie una” (Ioan 17, 21).
Învăţătura Torei despre unitatea de
credinţă şi de neam s-a păstrat întot-

deauna, chiar și după desfiinţarea statului
iudeu în anul 70 de către romani, care
au dărâmat Templul din Ierusalim tocmai
pentru a-i despărţi pe evrei de locul unităţii lor. Unitatea nu s-a pierdut, deoarece
în exil, Templul Sfânt este înlocuit de
sinagogi, care preiau rolul religios, moral
şi etnic al unicului loc sfânt de rugăciune
de la Ierusalim.
În ţara noastră sunt multe sinagogi în
care se adună credincioşii mozaici, ca să
se roage lui Dumnezeu pentru a-i ocroti
ca etnie, care a fost în vechime poporul
unic reprezentant al monoteismului biblic.
Dacă o sinagogă era mai departe pentru
unii credincioşi mai vârstnici, problema
se rezolva prin case de rugăciune înfiinţate în apropiere, cu condiţia ca numărul
bărbaților să nu fie mai mic de cifra 10.
Iată că această cifră este semnificativă,
deoarece tetragrama divină începe cu
semi-consoana „yod”, care în alfabetul
ebraic avea valoarea cifrei 10, care este
și numărul Poruncilor divine din Decalog.
Cultul mozaic din diaspora, pe lângă
rânduielile specifice izvorâte din textele
Tanahului, are şi o rugăciune specială
pentru România, aşezată la începutul
fiecărui calendar, care începe cu: „Părinte ceresc… binecuvântează, păzeşte, ocroteşte, ajută, înalţă şi dăruieşte
prosperitate României…” şi se încheie
cu: „împlineşte, Doamne, rugăciunea
aceasta… Tu, cel care eşti stânca noastră
şi izbăvitorul nostru. Amen”.
A doua rugăciune se rosteşte pentru
pacea Statului Israel, în care nu lipseşte
invocarea ca Dumnezeu să unească
inimile evreilor cu dragoste şi teamă faţă
de numele lui Dumnezeu.
Biblia, cu înaltele ei principii despre
Dumnezeu, lume şi om, este 100% originală și nu are niciun echivalent în filozofie
sau ştiinţele exacte, care ar putea să o
înlocuiască. Ea are un caracter universal şi permanent, unindu-i pe oameni şi
ducându-i la prosperitatea spirituală şi
materială. Fiind adusă în Europa, Biblia
a contribuit la îndepărtarea păgânismului
feroce, lipsit de umanism.

Un credincios adevărat, fie mozaic,
fie creştin, când merge pe căile lui Dumnezeu este omenos, calitate deosebită
a omului pe care o găsim reflectată în
expresia „ca o pâine a lui Dumnezeu”.
Pe bună dreptate, Biblia este pentru români Cartea Sfântă de învăţătură despre
unitatea umană, în care găsim cultivat
sentimentul de toleranţă, de credinţă
adevărată în Dumnezeu. Paginile biblice
au rodit în dezvoltarea spiritualităţii şi a
culturii româneşti, rezultate cu multe realizări în domeniul filologic. Toate popoarele
au găsit în Biblie o sursă de aur pentru
inspiraţia literară şi muzicală.
Tezaurul unităţii neamurilor îşi găseşte
locul în Biblie, Cartea care este ca o torţă
permanentă şi care este rodul inspiraţiei
divine.
Încreştinarea geto-dacilor a avut un
dublu efect, constând din unitatea de credinţă şi de neam, inclusiv o comportare
omenoasă faţă de cei ce au venit din afara graniţelor româneşti; comunităţi întregi
s-au aşezat aici şi unele s-au încreştinat.
Sămânţa cuvântului biblic a fost de
mare folos în România, în sensul că
a contribuit la statornicirea credinţei
monoteiste, care s-a păstrat sub forma
ortodoxă de la începutul ei, venită pe
poarta de răsărit a Dobrogei. Din generaţie în generaţie s-a perpetuat unitatea
de credinţă şi de neam, realitate confirmată de istorie, începând din timpul
Sfântului Apostol Andrei, încreştinătorul
strămoşilor noştri, şi până în vremea de
azi. Credinţa monoteistă este ca o genă
prezentă în firea românului credincios
preceptelor biblice, iar Dumnezeu l-a
învrednicit ca fiii provinciilor româneşti
să realizeze Unirea cea Mare de acum
un secol, precedată de Mica Unire de la
24 ianuarie 1859, realizată sub sceptrul
domnitorului pământean Alexandru Ioan
Cuza.
Fiinţa divină atrage sau duce la unitatea de credinţă şi de neam, aşa cum
ne arată istoria poporului biblic care n-a
renunţat niciodată, indiferent de greutăţi,
la chemarea divină de a trăi împreună

şi de a apăra şi păstra identitatea de
popor ales.
Unitatea de credinţă s-a reflectat în
ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la
rang de Patriarhie, înfiinţată în anul 1925,
după realizarea României Mari.
Părinte profesor doctor
EMILIAN CORNIŢESCU
Președinte onorific
al Asociației ACPRI

Din literatura
israeliană
contemporană:
Trezirea leilor…

În viziunea AneiMaria Onisei, elementele definitorii ale acestui roman și ale
unei „literaturi neperisabile” ar fi: o carte
cinematografică, accente de thriller, gustul detaliului semnificativ, abordarea unor
teme universale, ca iubirea, conștiința,
ura, moartea.
Florin Chirculescu a trasat o paralelă
între scriitorii sabra, născuți în Israel
(Amos Oz, David Grossman) și cei originari din alte state (Philip Roth). În opinia
lui, deși autoarea este israeliană, cu acest
al doilea roman ea pare să se revendice de la filiera lui Roth – își ia distanță
față de problematica studiată, identifică
simptomele stresului posttraumatic, ale
mentalității de asediu.
Dr. Cosmin Ciotloș a renunțat să pornească la lectură de la calitatea de critic
literar, cartea îndemnând mai degrabă la
introspecție lucidă decât la recursul la un
eșafodaj teoretic al analizei: „Este un roman care ridică întrebări grele, fără fervori
metafizice trucate stilistic”. O apreciere
deosebită a fost făcută calității traducerii
din ebraică realizate de Any Shilon, al
cărei talent literar a oferit muzicalitate
frazelor romanului.
(Urmare din pag. 10)

Poezia și muzica la evrei (V)

Cernăuţi şi poeţii săi evrei

Dintre personalităţile culturale importante care s-au născut
sau au avut contact cu Cernăuţi, menţionăm pe scriitorul israelian Aharon Appelfeld (n.1932), solistul de talie internaţională
Joseph Schmidt (1904-1942; a murit într-un lagăr de refugiaţi,
în Elveţia), actriţa Sidi Thal (1912-1983), actorul român Grigore
Vasiliu-Birlic (1905-1970), poeţii Rose Auslaender (1901-1988),
Paul Celan (1920-1970), Moişe Fişbein (n.1947), Alfred Kittner (1906-1991), Dan Paghis (1930- 1986, Israel), ca să nu-l
omitem pe neuitatul Iţic Manger, marele trubadur al idişului,
după celebrul Velvl Zbarjer, predecesorul şi inspiratorul său.
Dintre poeţi, vom începe cu Rose Auslaender. „Der Traum
hat ofene Augen” este titlul unui poem şi al volumului apărut
şi în România, la Ed. Fundaţiei Culturale Române, în 2001, în
traducerea germanistului George Guţu. „Visul are ochii deschişi”, aceasta este deviza de o viaţă a poetei, dar ea nu poate
trece peste oroarea holocaustică: „Ei au venit cu stindarde şi
pistoale, au împuşcat toate stelele, şi luna, pentru ca nici o
lumină să nu ne mângâie, iar noi am îngropat soarele, a fost
o beznă infinită”. Tot ea a scris: „Patria mea a murit, mi-au
îngropat-o în foc”. Este vorba de limba germană, faţă de
care şi alţi scriitori bucovineni au avut o mare reţinere, după
încheierea războiului. Poeta nu a uitat, în peregrinările sale
(SUA, Germania), locurile natale din Bucovina: „Molizi, acolo
unde ziua a păşit în vale, cu respiraţia unui ecou”… „Cuib de
rândunici sub acoperişul de şindrilă, zboruri, zboruri albastre,
în august”. „Sunt o tânără în vârstă de 5000 de ani”, consideră
poeta, care s-a stins într-o casă de bătrâni din Düsseldorf.
În acelaşi oraş s-a oprit şi ceasornicul vieţii lui Alfred Kittner, un
poet la fel de dăruit, aproape netradus în română (cunoaştem
o ediţie în germană, în colecţia „ Die schönsten Gedichten” –
editor Mariana Şora, redactor Herta Spuhn). Vom reproduce
câteva versuri, în traducere proprie: „Mă-nalţ în mine însumi,
eu zbor departe-n larg, eu beau vin cu cenuşă, din mărăcini
clădesc cămin, cu umbrele mă schimb în post, cu-amărăciunea
fac un pact, iar drumurile trec cruciş, eu merg şi glasul meu
e mut”.
Iţic Manger, originar din Cernăuţi, a locuit în diverse oraşe, a
scris minunate poeme în idiş, traduse de Nina Cassian şi Israil
Bercovici, printre care remarcabil este ciclul „Balada evreului
care a ajuns de la cenuşiu la albastru”. Poezia lui Manger

este cantabilă. El a scris şi ciclul de scrisori ale vestitului Velvl
Zbarjer către iubita sa, Malka: „Ai spus că sunt toamnă şi m-am
făcut toamnă” … „Drum, vânt, prietenii mei”… „Amurg şi nouri
– cireadă”. Dacă ar fi scris într-o limbă de circulaţie universală,
Manger ar fi ajuns să fie cunoscut în întreaga lume.
La urmă (dar nu ultimul, ci dimpotrivă, poate cel mai de
seamă) vom vorbi despre Paul Celan. Şi-a pierdut părinţii în
Holocaustul transnistrean (da, domnilor negaţionişti, a existat,
ca parte a Holocaustului european, giganticul lagăr Transnistria). A suferit nu numai din cauza pierderii celor dragi, ci şi a
faptului că nu a fost alături de ei, în momentul deportării. A fost
în diverse lagăre de muncă, iar după război s-a angajat la Ed.
Cartea Rusă din Bucureşti. În 1947 s-a refugiat în Occident,
stabilindu-se la Paris. În 1970, în urma unei suferinţe psihice de
mai mulţi ani, provocată nu numai de traumele Holocaustului, ci
şi de calomniile răspândite de văduva poetului Yvan Goll, Paul
Celan s-a sinucis, aruncându-se în Sena de pe vestitul pod
Mirabeau. Avea 50 de ani, se întâlnise cu Heidegger, care i-a
apreciat poezia, dar care nu a regretat, din păcate, colaborarea
sa, vremelnică, la aşa-zisa educaţie universitară nazistă. Lui
Paul Celan îi aparţin celebrele sintagme: „Bem lapte negru”
şi „Moartea este un meşter german cu ochi albaştri”. Andrei
Codrescu a reluat acest motiv, referindu-se la Mircea Eliade,
pe care l-a numit un „băiat rău într-un secol rău”. Poezia lui
Celan poate fi sintetizată ca „o floare de cenuşă”, după un
vers din poemele sale. Dar tot el scrie: „Închipuie-ţi soldatul
din smârcurile Massadei: îşi face o patrie de neclintit împotriva
tuturor ghimpilor de sârmă”.
Publicul din România cunoaşte traduceri izbutite din opera
lui Celan, datorate lui Petre Solomon, prietenul său, Ninei
Cassian, lui Ion Papuc, Luminiţei Graur etc. Se cunoaşte şi
corespondenţa sa cu Ingeborg Bachmann, prietena sa intimă,
și cu Ilana Shmueli, din Israel.
Celan nu s-a putut elibera niciodată de trecut – de la acel
„lapte negru bem dimineaţa, la amiază şi noaptea” la „suflarea
nopţii ţi-e aşternutul, negura se culcă cu tine”. Despre Celan,
Emil Cioran a spus: „Nu era un om în carne şi oase, ci mai
curând o rană care sângerează fără întrerupere”.
BORIS MARIAN
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Respect și compasiune pentru
deținuții politici uciși de comuniști

O delegație din partea Comunității
Evreilor din București, condusă de
președintele organizației, Paul Schwartz,
și a Federației Comunităților Evreiești
din România, reprezentată de prim-rabin

Rafael Shaffer și director Dept. Artă, Cultură, Media, Robert Schorr şi A. Varodin
(Protocol) a luat parte la o ceremonie
militară și religioasă de depunere de
coroane de flori în memoria deținuților
politici anticomuniști.
Evenimentul comemorativ, organizat de Secretariatul de Stat pentru
recunoașterea meritelor luptătorilor
împotriva regimului comunist, a avut loc
la Monumentul „Aripi” din Piața Presei
Libere din București, în cadrul manifestărilor organizate de Ziua Deținuților Politici
Anticomuniști din perioada 1944-1989.
Au fost de față membri ai Asociației
Foștilor Deținuți Politici din România,
condusă de președinte Octav Bjoza, care
a povestit scene tragice din perioada în
care a fost întemnițat, mulți dintre colegii
de suferință fiind deținuți politici evrei.
Reprezentanții C.E.B. și F.C.E.R. au
depus o coroană de flori la monument.
A.M.

Mentalități vechi într-o lume nouă
Tikun Olam la TES

În cadrul Proiectului TES „Tikun Olam”, coordonat de David Schwartz și Andreea
Vălean, a avut loc spectacolul „În vizită la domnul Green” de Jeff Baron, în regia lui
Erwin Șimșensohn, recenzat la premieră în R.E., urmat de o dezbatere propusă de
echipa Mozaiq. Piesa, avându-i protagoniști pe bătrânul domn Green și tânărul Ross,
ambii – evrei newyorkezi, în versiunea interpretativă a lui Virgil Ogășanu și Tudor
Aaron Istodor, pune problema discriminării: fie că e vorba de minorități sexuale (Ross
e gay); fie – de apartenență etnică (domnul Green, evreu tradiționalist, își repudiase
fiica deoarece se căsătorise cu un neevreu). Drama lui Ross, rănit de tatăl său, care-l umilește fiindcă e homosexual, îl ajută pe domnul Green să-și înțeleagă propria
greșeală. Piesa incită la reflecție pe tema mentalităților în lumea de ieri și de azi.

Revista de Istorie
a Evreilor
din România…

(Urmare din pag. 15) și neevreilor, isto-

ria bogată a unei
minorități etnice locale, cum sunt evreii;
reconstituirea istoriei reale a evreilor din
România (nu o istorie edulcorată, dar nici
distorsionată)”. Au apărut 16 numere ale
Buletinului..., mai modest ca structurare
tematică și realizare grafică, dar având,
prin ținuta științifică, merite incontestabile
în adâncirea cunoașterii istoriei evreilor
din România.
Teșu Solomovici a propus atât organizarea unui simpozion dedicat memoriei
rabinului Meyer Abraham Halevy, cât și
lansarea RIER și în Israel.
Ing. Paul Schwartz a adresat felicitări
tuturor celor care au participat la realizarea RIER 2, observând influența benefică
a deschiderii arhivelor și a accesului la
documentele istorice, deși tragediile nu
sunt mereu și integral consemnate. În
acord cu dr. Aurel Vainer, vorbitorul a
sugerat ca următorul număr să marcheze atât semnificațiile Centenarului Marii
Uniri, cât și participarea evreilor la Primul
Război Mondial.
Dr. Aledin Amet a identificat în editarea
acestei reviste dovada unui atașament
deosebit al membrilor și al prietenilor
F.C.E.R. față de comunitatea evreiască.
El a subliniat ritmicitatea aparte cu care
se desfășoară actele de cultură ale
F.C.E.R., exprimându-și satisfacția că
România oferă cadrul legislativ pentru
dezvoltarea comunităților etnice (exemplul proiectului de refacere a Sinagogii
din Constanța) și reafirmând sprijinul
consecvent al D.R.I. pentru manifestările
culturale semnificative.
Printre acestea se numără și cea
organizată de BBR, a spus președintele
acesteia, ing. José Iacobescu, a cărui
intervenție a vizat noua ediție a „Podurilor
toleranței” (16-17 mai 2018), desfășurată
sub înaltul patronaj al președintelui Klaus
Iohannis. Tema centrală va fi contribuția
minorităților naționale la dezvoltarea
culturii europene.
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O istorie (altfel) a evreilor,
apărută la Editura Academiei

Jurnalist, editor, istoric, Teșu
Solomovici a
publicat la finele anului 2017
la Editura Academiei Române
„O istorie altfel a
evreilor din România”. În prefața,
semnată de acad.
Dinu Giurescu,
se menționează
talentul autorului, sursele bogate pe
care se bazează lucrarea despre istoria zbuciumată a evreilor din România,
menționându-se că „nu poate fi imaginată
o istorie a culturii române fără nume ca
Tiktin, Șăineanu, Byck, Graur, Ornea,
Tzara, Marcel Iancu, Victor Brauner,
Maxy, Iser, Margareta Sterian, Fundoianu, Voronca, Sebastian, Aderca, Peltz și
mulți alții”.
Acad. Răzvan Theodorescu scrie:
„Mie, prieten al atâtor evrei, cartea lui
Teșu Solomovici vine să-mi descopere și
să adauge la tot ce știam multe lucruri inedite”. Tot în preambul sunt citați numeroși
scriitori și intelectuali români care și-au
exprimat admirația pentru contribuțiile
evreilor la civilizația și cultura României:
Macedonski, Motru, Braniște, Pandrea,
Eugen Lovinescu, Arghezi, Doinaș,
Pleșu, Cărtărescu, Boia, președintele
Klaus Iohannis.
Cartea, care are 47 de capitole,
pornește de la evreii elenizați de dinainte
de venirea romanilor și continuă cu peri-

oada Apostolului Andrei, evreu palestinian, cu evreii khazari din secolele VIII-X.
Exodul etapizat din Evul Mediu în
Țările Române, conflictele de ordin religios, combaterea acuzelor de deicid,
dar și cooperarea pe plan economic,
contribuția lui Iorga pe aceste teme,
toate acestea sunt puse din nou în lumină. Evreii au fost chemați de domnitori
și boieri pentru a impulsiona negoțul și
sistemul bancar, fiind creat un sistem
legislativ favorizant imigrației. Sunt
evidențiate abuzurile antisemite, apoi
rolul Hasidismului. Sunt trecute în revistă
rolul Haskalei și al revoluției de la 1848,
Unirea Principatelor, rolul B’nai B’rithului, viața religioasă, laică, efectele războaielor  de Independență, de Întregire
și până la al Doilea Război Mondial, o
multitudine de alte aspecte. Asimilare,
sionism, JOINT, literatura, artele, presa,
mișcarea legionară, instalarea dictaturii
antonesciene, Holocaustul din România,
apoi dictatura comunistă instaurată cu
tancurile sovietice sunt subiectele altor
capitole. Personalitățile lui Niemirower,
Filderman, Șafran, Zissu sunt repere
în secolul al XX-lea. Nu sunt omise nici
Holocaustul din Ardealul de Nord, ocupat
la acea vreme de Ungaria fascistă, nici
politica PCR-PMR, nici „vinderea” evreilor de către Ceaușescu și șocul căderii
comunismului.
Cartea merită să fie citită, este un
punct de vedere asupra unei istorii extrem
de controversate.

Case, oameni, epoci

BORIS MARIAN

Spectacol-dezbatere la TES

Spectacolul - dezbatere „Domiciliu instabil”,
parte din programul teatral pentru dreptate socială Tikun Olam, coordonat de David Schwartz
și Andreea Vălean, a avut loc la TES, în interpretarea Vârstei 4 – un grup de rezidenți de la
Căminul „Rosen” – și a Asociației ADO. Piesa
supune reflecției diferența de statut social în anii
interbelici, reflectată prin locuință, românizarea

în timpul legislației rasiale, apartamentul „în comun” din anii ´50, cel cumpărat în rate, cu credit
de la stat, din anii ´70, precum și evacuările
forțate în perioada socialistă și postsocialistă.
Colaborarea între Vârsta 4 și ADO, începută în
2009, propune schimbarea percepției asupra
vârstnicilor.
I.D.

Redescoperirea Ierusalimului pământesc (XIV)

Istoria Cetății Sionului din epoca arabo-turco-otomană reprezintă ultima secțiune înfățișată de François-René de Chateaubriand în însemnările de călătorie despre Palestina, vizitată
la 1806, „Itinerariu de la Paris la Ierusalim” (1811). De această
dată, accentul cade asupra perioadei cruciadelor și a mizei lor
geopolitice, deși mai relevante se dovedesc observațiile sale
asupra traiului evreilor în Orașul Sfânt, la început de veac 19.
„[La anul 636], califul Omar, al treilea succesor al lui Mahomed, cuceri Ierusalimul după un asediu de patru luni [… pieri
acolo] asasinat în 643, [… iar] căderea dinastiei Omeiazilor
și ridicarea celei a Abasizilor au adus în Iudeea nestatornicie
și nenorociri mai bine de două veacuri […] Ahmad [ibn Tulun,
fondatorul dinastiei care a domnit în Egipt și Siria între 868-905]
cuceri Ierusalimul la anul 868, însă fiul său fiind învins de califii
Bagdadului la anul 905 al erei noastre, Orașul Sfânt se întoarse
sub stăpânirea acestora. [Stăpânirea diverselor ramuri turcice
se succedă până în 1076, când intră sub dominația Fatimizilor, dinastie șiită coborâtoare din Fatima, fiica lui Mahomed].
Această dinastie domnea încă în regiune, când apărură cruciații
la fruntariile Palestinei.
După ce reconstituie desfășurarea Primei Cruciade, cucerirea succesivă a orașelor Rama, Bethleem și Emmaus (după
unele teorii, actuala localitate Motza), Chateaubriand consemnează asediul propriu-zis al Ierusalimului, arătând că „prapurul
cu însemnul crucii flutură pe zidurile sale într-o zi de vineri, 15
– după alții 12 – iulie 1099, la trei ceasuri după miezul zilei”.
Victoria cruciaților va da naștere Regatului latin al Ierusalimului
(Regnum Hierosolimitanum), care se va menține până în 1291,
când cade și ultimul bastion creștin, Acra, cucerit de mamelucii
sultanului Al-Ashraf Khalil.
„Ierusalimul – ține judiciosul pelerin să amintească – a fost
cucerit și prădat [în decursul istoriei sale] de șaptesprezece ori;
milioane de oameni au fost sugrumați în incinta sa, iar acest
masacru continuă, ca să zic așa, și astăzi [1806]; niciun alt oraș
n-a mai cunoscut o soartă similară.”
„După ce creștinii și-au pierdut regatul în 1291, sultanii
Bahariți [Numele primei dinastii a mamelucilor, la origine tineri
turci vânduți ca sclavi în târgurile Egiptului, răscumpărați cu miile
de către sultanul Malek-Saleh și instruiți în meșteșugul armelor
într-o fortăreață ridicată pe malul mării (în arabă, bahar), care

vor constitui o forță militară capabilă să preia puterea în Egipt]
au rămas aci stăpâni până în 1382. La acea dată, mamelucii
circazieni [proveniți din Caucaz] uzurpară autoritatea asupra
Egiptului și dădură Palestinei o nouă formă de guvernământ.
Dacă sultanii circazieni sunt cei care au pus pe picioare un
sistem de legături poștale cu ajutorul porumbeilor și au înjghebat un releu de mesagerie, prin care aduceau la Cairo zăpada
din munții Libanului, trebuie să recunoaștem că, pentru niște
barbari, dobândiseră o destul de bună cunoaștere a rafinamentelor vieții. Selim [sultan otoman, domnind între 1512-1520, a
cucerit sultanatul mameluc între 1516-1517] a pus capăt unor
atari inovații, adjudecându-și în 1716 [ulterior, în text, data este
rectificată] Egiptul și Siria.”
În continuare, Chateaubriand prefiră efectele secularului
regim turcocratic în Palestina și descrie vizita sa în sânul
comunității ebraice din Ierusalim: „[Așezat] În dreapta Bazarului, între Templu și poalele muntelui Sion, intrarăm în cartierul
evreiesc. Dragomanul mă conduse într-un fel de școală [Bet
Midraș]: vrui să cumpăr Pentateuhul ebraic, din care rabinul
îi dăduse unui copil să citească, însă rabinul nu vru cu niciun
chip să mi-l vândă. S-a observat că evreii din diaspora [autorul
folosește expresia „Juifs étrangers” (evrei din străinătate)] care
se stabilesc la Ierusalim nu rezistă aici decât scurtă vreme. Cât
despre cei din Palestina, aceștia sunt atât de săraci, încât fac
colecte anuale printre coreligionarii lor din Egipt și Barbaria
[zonă de coastă a Africii occidentale, corespunzând actualelor
teritorii ale Mauritaniei și Senegalului].”
Se descriu apoi, cu etimologia aferentă, porțile orașului și
denumirile succesive ce li s-au atribuit, cât și principalele străzi,
cu permanente referințe la măsurătorile efectuate de geograful
și cartograful Jean Baptiste Bourguignon d’Anville (1697-1782),
cel care a lăsat studiul „Dissertation sur l`étendue de l`ancienne
Jérusalem et de son Temple et sur les mesures hébraïques de
longueur” (Disertație asupra întinderii vechiului Ierusalim și a
Templului său, precum și asupra măsurilor ebraice de lungime),
Paris, Chez Prault Fils, MDCCXLVII (1747), reprodus de Chateaubriand în apendicele prezentului său memorial de călătorie.
Traducere și adaptare
V. PAPPU
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Sady Herșcovici: „Viața mea se împar te în două:
memorialul durerii și amintirile vieții sociale”

– Ce amintiri aveți despre familia dvs.
și despre primii ani ai școlii?
– Părinții mei erau evrei, mama, Rachela, din Huși, tatăl, Moritz, din Târgu
Ocna. Eu am fost singurul copil la părinți.
Prima școală pe care am făcut-o au fost
cei șapte ani de acasă, care m-au învățat
să mă comport și să încerc să trăiesc în
societate. Apoi am făcut școala primară
la Huși – o școală românească. Tot aici
am dat examenul de admitere la Liceul
„Cuza Vodă” unde, după patru ani, am
susținut examenul de capacitate, ca să
trec la ciclul superior. Am făcut însă un
singur an, din 1938 până în 1939.
– Intervenea Legea românizării…
– Da, era perioada în care au dominat
legionarii. M-au dat afară din școală; toți
colegii mei evrei au fost scoși din școli.
Am început liceul în perioada războiului,
fără să știu că, până în 1945, nu aveam
să mai fac școală. Perioada aceasta,
căreia aș putea să-i spun „memorialul
durerii”, a dăinuit din 1939 până la 23
august 1944. Primul eveniment care a dărâmat viața socială și sufletele noastre a
fost înlăturarea din școala unde învățam.
După aceasta, legionarii au pus stăpânire pe stat. Îmi amintesc că am fost luat,
împreună cu alți evrei, în curtea sediului
legionarilor și am tăiat lemne la joagăr;
era în timpul iernii. În centrul Hușiului
există un părculeț; aici am fost puși să
luăm cu găleata apă de la o cișmea apropiată și să turnăm pe pământul întins, ca
să facem patinoar! Dacă îmi aduc bine
aminte, din 1939 până în 1941 am făcut
regulat muncă obligatorie, „obștească”,
la Huși, împreună cu tatăl meu.
– Existaseră semnale ale persecuției
evreiești ce urma să înceapă?
– Primul semnal concret a fost arestarea unui grup de tineri evrei aflați la
aniversarea unuia dintre noi, în casa unei
familii de croitori. Ne-a ridicat poliția și
ne-a ținut 24 de ore; părinții au acționat
imediat și, cum banul nu are miros, am

Sady Herşcovici în
uniformă de licean

fost eliberați – după discuții, anchetări,
în câteva cazuri, chiar molestări. La 21
iunie 1941, România a intrat în război.
Ordin general: toți evreii se vor prezenta
la sediul Poliției, în dimineața începerii
războiului. S-a format o coloană de 140150 de evrei; sub pază militară, am fost
transportați pe jos, de la Huși la Bârlad.
Un avocat pe nume Segal s-a dus la
comandantul unei garnizoane și a cerut
înlesnirea de a fi transportați cu alte mijloace. Acesta s-a arătat foarte amabil, a
spus că ne trimite pe jos pe o altă rută,
ca să fim feriți de pericolul legionarilor –
chiar la Stănilești. Această „plimbare” de
la Huși la Bârlad a fost făcută de mine
cu tatăl meu.
– Mama dvs. rămăsese la Huși?
– Mama a rămas la Huși; a fost
mutată în altă casă, pentru că în acea
perioadă începuse să se rechiziționeze
totul, pentru cazarea ofițerilor nemți. În
„plimbarea” asta de la Huși la Bârlad, tatăl
meu suferea de piatră la rinichi și avea
crize infernale. Mai târziu, după ’45, a

Născut la 1 ianuarie 1923, la
Huși, în fostul județ Fălciu, Sady
Herșcovici trăiește la Constanța,
după ani de suferință îndurată la o
vârstă tânără.

Sady Herşcovici

fost operat. Într-o localitate de pe traseul
spre Bârlad, plutonierul-major Gheorghe a pregătit sosirea coloanei noastre:
sediul școlii – pentru dormit, și mâncare
(lapte, unt, brânză, ouă) – de cumpărat.
În sfârșit, am ajuns la Bârlad, unde au
fost lăsați toți copiii și tinerii sub 18 ani. Îi
împlinisem, de câteva luni. De la Bârlad
am fost îmbarcați în vagoane de marfă,
ca să plecăm la Târgu Jiu. Pe parcurs,
am fost cazați în sedii, unde dormeam
pe un pumn de paie puse pe ciment, iar
dedesubt era beciul. Cred că de acolo
am căpătat și reumatismul, și alte boli.
– A existat un episod în care vă aflați în
tren și ați fost salvați de un impiegat, care
a lăsat trenul să meargă mai departe, deși
se dăduse ordinul să se tragă asupra lui.
– Noi, cei care veneam în vagoane
închise, era să fim împușcați de nemți la
Tecuci. Nu știu prin ce minune, impiegatul
gării a ridicat paleta verde și a dat drumul
mai devreme trenului; în felul acesta ne-a
fost salvată viața. Au lăsat trenul să meargă mai departe, nu l-au ciuruit. Pe acest
drum, tatăl meu a avut o criză de rinichi.
Am ajuns la mecanicul de locomotivă cu
ajutorul pazei, ca să-mi dea o sticlă cu
apă caldă, care îi atenua durerile.
– Și v-a ajutat?
– Da. Nu putem compara cu ce s-a
întâmplat la Iași, la Oradea, în celelalte
zone despre care s-a scris. Am ajuns la
Târgu Jiu. Aici am fost cazați în barăci
din scânduri, sub pază, și cu scoaterea
zilnică la muncă a celor apți. Tata a fost
scutit; eu, venind din oraș de la locul de
muncă, am vrut să-i aduc un colț de pâine. Am fost avertizat că, dacă te prinde,
faci zi de carceră, care era cruntă: stăteai
în picioare, fără hrană și fără apă. Și
am luat sfertul de pâine și l-am băgat în
nisip, sub tălpi; l-am îngropat, ca să nu
fac carceră. După trei luni de zile am fost
retrimiși în localitățile noastre. Am niște
însemnări, „Visul unei vieți”, care mă ajută
să îmi ordonez șirul amintirilor.
– Ce s-a întâmplat după ce v-ați întors
la Huși?
– În 1939-1940 m-am înscris la
organizația sionistă Hașomer Hațair,
care m-a trimis la București pentru a
munci într-o turnătorie. Aveam de gând
să plec în Palestina, dar nu am făcut-o,
părinții nu m-au lăsat. Din 1941 până la
23 august 1944, am fost luat la muncă
obligatorie – o am înscrisă și în livret –
în comuna Săraru, fostul județ Covurlui,
unde am fost cazați la săteni; diminețile
eram scoși la muncă, la săpat gropi
pentru cazemate. În satul Covurlui, radio
aveau doar învățătorul și preotul. În ziua
de 23 august, în zori, am auzit bătăi în
fereastră ale unor prieteni ai preotului, să
ne anunțe încheierea războiului și eliberarea. Totuși, dimineața am fost scoși la
muncă de plutonierul-major din Săraru;
din grupul nostru ne-am desprins vreo
zece tineri; unii au luat-o spre Focșani,

unde era pericol de întâlnire cu trupele
fasciste, iar noi, ceilalți, ne-am strecurat și
am plecat spre Brăila, unde eu aveam un
unchi, Solomon Iosif. Fiul acestuia, Dolfi,
lucra la Prefectură. El ne-a dat permis
de trecere spre Huși. Am plecat cu vasul
de la Brăila la Galați, iar de la Galați am
plecat pe jos spre Huși, bineînțeles, cu
opriri de odihnă în satele de pe traseu. Nu
departe de Huși, treceam prin pădurea
Dobrina, unde mergeam printre cadavre.
Pe șoseaua Crasna-Huși ne-a ajuns din
urmă un camion cu sovietici. Eram cam
la 5 km de Huși. Ne-au luat cu ei și ne-au
dus acasă.
– Care a fost parcursul dvs. după
această experiență, cum v-ați refăcut
viața?
– De aici ar putea începe „amintirile
vieții sociale”. Revenind la Huși, ne-am
înapoiat în locuințele noastre, în casa
noastră. Nu aveam mijloace de trai.
Atunci au apărut partidele politice, Frontul
Plugarilor. Eu, cu un bun prieten, Seru
Linner, ca să avem cât de cât o bucată
de pâine, am început să lucrăm firme de
magazine și reclame, pentru care eram,
bineînțeles, retribuiți. Mamele noastre făceau prăjiturele pe care le vindeau într-o
cameră a mamei lui Seru.
– În această perioadă ați putut să vă
reluați studiile?
– Până în 1945 mi-am terminat liceul
(ciclul superior), după care am făcut niște
încercări pentru împlinirea unei satisfacții
spirituale. Am plecat la București, unde
am dat examen la Conservatorul de
Muzică și Artă Plastică. Studiile au fost
întrerupte de un ordin de a mă prezenta
la Huși, la Cercul Militar. În 1945 am lucrat
ca funcționar la vechiul Canal DunăreMarea Neagră, apoi am fost trimis la
Întreprinderea de Construcții Hunedoara,
de unde am revenit la Constanța,
la vechiul Canal, iar mai târziu,
în 1954, ca director al Bibliotecii
Județene, pe care am organizat-o
pentru publicul larg, până în 1957.
De asemenea, am avut șansa
de a reface Biblioteca din Huși,
ale cărei cărți fuseseră scoase
în timpul legionarilor pentru a fi
distruse. Prefectul de atunci ne-a
ajutat să refacem acest lăcaș de
cultură. În aceeași perioadă m-a
preocupat montarea unor spectacole la Huși, printre care piesa
de teatru „Confruntarea”, de frații
Seinin și Lev Tur, jucată la Vaslui
și la Huși.
– Atunci când ați dat examenul la Conservator, doreați să fiți actor sau regizor?
– Eu am specialitatea de teatrolog,
grație căreia am îmbinat regia și actoria.
În 1962 am absolvit IATC „I.L. Caragiale”.
În perioada 1957-1960 fusesem inspector de artă la secția culturală a Sfatului
Regional (cuprindea muzeele, teatrele,
instituțiile mișcării artistice, mișcarea de
amatori). Din 1960 până în 1964 am fost
directorul Casei de Creație și al Mișcării
Artistice de Amatori, iar din 1964 până în
1983 (când am ieșit la pensie) – direc-

torul Școlii Populare de Artă. Cum am
ajuns? Printr-un fel de intrigă. Se zvonea:
ce caută un evreu la Casa de Creație
românească? A doua sau a treia zi s-a
ținut un consiliu la Casa de Creație și la
Școala Populară de Artă, în urma căruia
am fost transferat la Școala Populară de
Artă, de unde am ieșit la pensie. Am făcut
o clasă-model de teatru la Medgidia, în
urma căreia au luat ființă trei teatre de
amatori: Muncitoresc, al Sindicatelor și
al Armatei. Dintre dramaturgii a căror
operă am montat-o, i-aș aminti pe Horia
Lovinescu, pe Dan Tărchilă. Am lucrat la
spectacole ocazionale cu Horea Popescu, Denis Chiotu, am colaborat cu actori
și regizori extraordinari: Ion Maximilian,
Marcela Sasu, Mihai Crișan, Ștefan
Lenchiș (regizor la Teatrul de Păpuși).
De asemenea, am îndrumat activitatea
în domeniul artei teatrale la Poarta Albă,
Hârșova, Cernavodă.
– Ați fost apropiat de C.E. Constanța?
– La C.E. Constanța, primul lucru pe
care l-am dorit și l-am realizat a fost prezentarea „Istoriei universale a poporului
evreu”, după lucrarea lui Alfred Hârlăoanu. Începând cu anii ’90, am făcut un
serial de expuneri pe diverse teme, am
organizat serate literare, inclusiv spectacole-lectură de Purim și de Hanuca. Îmi
place foarte mult arta vizuală, mai ales
fotografia; ca amator, am alcătuit niște
panouri cu aspecte din viața comunitară
– Având un contact permanent cu
viața culturală, ce autori preferați aveți?
– Ca preferințe i-aș aminti pe Eminescu, Arghezi, Topârceanu; din poezia
modernă – Nichita Stănescu. În dramaturgie vreau să subliniez că întreaga
recunoaștere a teatrului evreiesc în
România se datorează monografiei lui
Israil Bercovici, „O sută de ani de teatru

Rachela şi Moritz Herşcovici

evreiesc în România”. Dintre dramaturgii
români, preferatul meu a fost și este I.L.
Caragiale; i-am admirat pe V. Alecsandri,
Aurel Baranga, Victor Eftimiu. Din dramaturgia universală: Schiller, Hugo, Shakespeare. Dintre prozatori: Hemingway,
Creangă, Sadoveanu – mari povestitori.
Prețuiți de mine ca literați sunt Anton
Celaru, care a tradus aproape întreaga
operă a lui Bashevis Singer, dar și, din
prezent, Radu Cosașu.
– Vă mulțumesc!
CLAUDIA BOSOI

Revista „MENORA”,
din nou în fața cititorilor

A apărut un nou număr al revistei „Menora”, editată sub coordonarea președintelui
Comunității Evreilor din Focșani, Mircea Rond. Ca de obicei, publicația reunește în
paginile sale subiecte dintre cele mai variate – sfaturi utile de zi cu zi, știri locale,
naționale și din Israel, fragmente umoristice, îndrumări juridice și altele.
Comunitatea Evreilor din Focșani a realizat o serie de activități prezentate în
cadrul rubricii Info Club, dintre care pot fi amintite: organizarea unor expoziții de
pictură la Focșani și Râmnicu Sărat, având ca teme sărbătoarea de Tu biȘvat, Remember Felicia Antip (91 de ani de la naștere), sesiunea comemorativă a victimelor
Pogromului din București din 21-23 ianuarie 1941. De asemenea, în perioada 26-27
ianuarie, C.E. Focșani și obștea din Rm.Sărat au găzduit manifestări dedicate Zilei
Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.
La sediul comunității a avut loc proiecția unui film documentar și vernisajul expoziţiei de pictură „Memoria Holocaustului”. În cadrul rubricii de istorie locală, arhivistul
Bogdan Constantin Dogaru publică articolul intitulat „Măsuri represive împotriva
avocaților evrei din Focșani, luate de regimul monarhic autoritar al lui Carol al II-lea”.
D.D.
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Henrik
Telkes
Oraşul Timişoara are un bogat patrimoniu
arhitectural de la
începutul secolului al XX-lea,
în stil Secession. În cele mai
multe cazuri, numele arhitecților
sunt cunoscute,
alteori nu, din
cauza pierderii unor documente din arhive. Se întâmplă ca printr-un concurs de
împrejurări să se elimine unele lacune.
În vara anului 2017 citeam splendidul
album Arhitectura istorică din Timişoara,
de Mihai Opriş şi Mihai Botescu, când
m-am poticnit la Palatul Löffler, monumentalul palat în stil Secession din Piața
Victoriei, atribuit constructorului Lipót

Palatul Löffler

Löffler. Se menționa şi părerea cercetătoarei Ileana Pintilie Teleagă, potrivit
căreia arhitectul a fost un anume Henrik
Telkes. Telkes... Mi-am adus apoi aminte
de un interviu, realizat de Smaranda Vultur, cu fizicianul Peter Freund, professor
emeritus la Universitatea din Chicago,
publicat în volumul „Destine evreieşti la
Timişoara”. Am găsit pasajul cu pricina.
„Ei erau Rosenthal. El şi-a ungarizat
numele în Telkes. ... Dacă mergeţi pe
Corso... este o clădire imensă, Palatul
Löffler... El este arhitectul acelui palat.
Sub numele de Telkes”. „Iată confimarea teoriei doamnei Pintilie!”, i-am scris
arhitectului Gabriel Szekely la Timişoara.
„Henrik Telkes, fost Rosenthal, este cel

– un nume nou
în arhitectura T imi ş oarei
care a semnat proiectul pentru Palatul
Löffler. Se odihneşte în cimitirul evreilor
din Timişoara”.
Câteva zile mai târziu, îl sun pe Gabi.
„Merg pe urmele lui Telkes, dar nu la
cimitir!”, îmi spune. „Sunt în drum spre
casa fiicei lui... ”. Gabi luase legătura
cu Peter Freund, care l-a lămurit în ce
priveşte familia Telkes, alias Rosenthal,
şi i-a recomandat să o caute pe Marika,
fiica arhitectului. Mapa cu fotografiile

Personalități timișorene
– Istoria unei descoperiri
proiectelor realizate de Henrik Telkes,
în casa fiicei acestuia, a fost o revelație.
Creatorul altor şase palate impozante
din Timişoara, în afară de Palatul Löffler,
a încetat să fie un anonim: Palatul Farmaciei Kovács în cartierul Fabric; Casele
gemene Csermák, str. Iuliu Maniu nr. 36;
Casa Róna Miksa, mai târziu Casa Kincs, cu fațade spre str. Romanilor nr. 2 și
str. Ștefan cel Mare nr. 4; Casa Katalin
Panits, Bd. Regele Carol I nr. 19; Palatul
Miksa (Max) Brück, Bd. Iuliu Maniu nr. 40;
palatul din str. Gojdu nr. 7.
Povestea continuă. I-am relatat totul
lui Annie Hammer, fostă timişoreancă,
acum locuind în Toronto (după istoricul
Yuval Harari, bârfa a jucat un rol esențial
în evoluția lui Homo sapiens, deci o
practic fără reținere). „O cunosc bine
pe Marika”, a exclamat Annie pe Skype.
„În anii 1942-1944, când am fost dați
afară din casa noastră – evreii nu aveau
permisiunea să locuiască în proprietăți

Palatul Brück

evreieşti – am locuit în casa lui Telkes,
care era pe numele soției lui”.
Împreună cu Gabriel Szekely şi Vera,
mama lui, am stat de vorbă la o cafea cu
doamna Marika, 80 de ani, despre tatăl
ei şi despre familia Rosenthal/Telkes. Era
un om rezervat, discret, chiar taciturn.
S-a născut ca Henrik Rosenthal, în 1881,

cu un uşor zâmbet senin, este aşezat în
stânga. Oraşul Timişoara se poate mândri
cu opera lui.
GETTA NEUMANN

Un an cu semnificații profunde
pentru România și Israel

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a amintit, în cadrul alocuțiunii
rostite la conferința „70 de ani într-un
Centenar, România-Israel: București -Tel
Aviv-Ierusalim”, că Bucureștiul are o datorie de onoare în a păstra vie amintirea
celor care au pierit și au suferit în timpul
Holocaustului. „Bucureștiul are un Memorial al Victimelor Holocaustului, care
îi comemorează pe cei peste 250.000
de evrei care au murit ca urmare a deportării în Transnistria, în 1941, precum
și un Memorial al Victimelor Pogromului
de la București. Institutul Național „Elie

„O perioadă fructuoasă pentru așezarea pe baze solide
a relațiilor interetnice”
susținut aprobarea bugetului, inclusiv la
audierea din comisiile permanente ale
Parlamentului.
– Cum funcționa CMN?
– Șase comisii de lucru permanente
pregăteau temele pentru reuniunile în
plen ale Consiliului, desfășurate trimestrial. Reuniunile erau conduse, prin
rotație, de reprezentanții organizațiilor
de minorități.
– Preocupări?
– Axul era sprijinirea activităților curente ale organizațiilor de minorități. Dar
ne-am implicat și în pregătirea reuniunii
Consiliului Europei (CE) de la Viena,
din 1993, când România a fost primită
ca membru cu drepturi depline, precum
și în redactarea Convenției-Cadru a CE
pentru protecția minorităților naționale,
România fiind prima semnatară și - între
primele cinci state care au ratificat-o. De
asemenea, am luat parte la redactarea
concluziilor de la Grupul de lucru pentru
istoria romilor și la pregătirea unor subiecte
specifice pentru reuniuni internaționale organizate la ONU, CE, OSCE. Am participat
la reuniuni europene privind minoritățile
naționale la Budapesta, între 1993-1997.
– Evenimente organizate de CMN?
Am fost co-organizatori ai Reuniunilor
privind învățământul pentru minoritățile
naționale, rolul minorităților în securitatea
națională și europeană. Am organizat Reuniunea europeană pe tema minorităților
naționale, cu participarea a 17 țări membre ale CE, în 1996, la București.

la Sînnicolaul Mare, a murit în 1964. A
absolvit liceul la Timișoara și Facultatea
de Arhitectură la Institutul Politehnic din
Budapesta. După absolvire, a lucrat
timp de cinci ani la primăria Timișoarei.
Între 1910 şi 1912 a proiectat, pe lângă
altele, şapte palate în stilul anilor 1900,
cu o varietate de forme şi decorațiuni
originale.
De ce a abandonat Telkes cariera de
arhitect după trei ani de creativitate fulminantă, nu se ştie. Întreprinderea familială
a fost o reuşită. Când şi-a pierdut averea
prin naționalizare, a muncit ca proiectant
până în ultima zi.
Privesc fotografia cu bărbații din familia Rosenthal. Mi se pare că se degajă un
sentiment al muncii bine făcute, un aer
de onestitate şi sârguință. Henrik Telkes,

Palatul Farmaciei Kovacs

Un sfert de veac de la înființarea Consiliului Minorităţilor Naţionale

„După alegerile parlamentare de la
sfârșitul anului 1992, s-a pus problema
constituirii unui organism specializat
pentru minoritățile naționale”, istorisește
Ivan Truțer, cel care, acum 25 de ani, a
fost primul secretar executiv al Consiliului
Minorităților Naționale (CMN) – Guvernul
României.
– Cum a fost înființat CMN?
– Consultându-se cu o serie de organisme internaționale specializate în
relațiile interetnice, Guvernul României
a conceput un organism mixt, format din
reprezentanții organizațiilor de minorități
naționale legal constituite până la 30
septembrie 1992 și ai unor ministere.
Consiliul a fost creat prin Hotărârea de
Guvern (HG) 137/ 1993, completată cu
HG 220/ 1993, ca organism consultativ
al Guvernului, coordonat de secretarul
său general.
– Obiective?
– Aducerea la aceeași masă a repre
zentanților de organizații ale minorităților
și ministere pentru rezolvarea unor
probleme ale minorităților, amplificarea
duratei emisiunilor radio – TV dedicate
lor, conlucrarea cu Grupul Parlamentar
al Minorităților Naționale (GPMN).
– În ce măsură s-au realizat?
– A crescut durata emisiunilor pentru
minoritățile naționale, cu o premieră:
emisiunea pentru romi. Asta – prin receptivitatea conducerilor TVR și SRR la
solicitările noastre. Am avut o colaborare de excepție cu GPMN, care ne-a
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Interviu cu Ivan Truțer,
primul secretar executiv
al Consiliului Minorităților Naționale
– Poziția F.C.E.R.?
– F.C.E.R. este membru fondator
al CMN. Reprezentanții săi au fost
președinți de comisii permanente ale
Consiliului, propunerile lor, pertinente,
fiind puse în aplicare.
– Sprijin din partea unor membri ai
Guvernului?
– Ne-au susținut activitatea ministrul
Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu,
secretari generali adjuncți ai Guvernului, regretatul Ion Columbeanu și Mihai
Ungheanu.
– Rolul CMN prin prisma prezentului?
– O perioadă fructuoasă pentru
așezarea pe baze solide a relațiilor interetnice.
IULIA DELEANU

Wiesel” va avea și un Muzeu al Holocaustului, în incinta Palatului Dacia, de
pe Lipscani, pus la dispoziție de către
Primaria Capitalei.
Copiii noștri și copiii copiilor lor trebuie să afle aceste lucruri și să înteleagă
că încăpățânarea de a duce mai departe
acest mesaj este izvorâtă din iubire și
din gândurile cele mai senine de pace.
Anul acesta, românii sărbătoresc Centenarul Marii Uniri, un secol de progres
și modernitate. Iar acești 100 de ani îi
înglobează și pe cei 70 care se împlinesc de la fondarea Statului Israel. La
progresul României din aceasta perioadă au contribuit și mințile luminate ale
multor evrei, născuți și educați pe aceste
meleaguri”.
Conform unui comunicat primit la
redacție, edilul-șef a declarat că Municipalitatea este alături de comunitatea
evreiască și că depune toate eforturile
astfel încât valorile și cultura acesteia să
ocupe locul pe care îl merită: „Ne facem
o datorie de onoare din a-i sprijini pe
membrii acestei distinse comunități în
eforturile tot mai mari de a-și prezerva
limba, cultura, obiceiurile. Am alocat, în
acest sens, de la bugetul Municipalității,
sumele necesare pentru renovarea Teatrului Evreiesc de Stat. Consiliul General
al Capitalei a adoptat, la propunerea
mea, o Hotărâre prin care spațiul din
fața Sinagogii Mari a primit numele de
Piațeta Șef-Rabin Dr. Alexandru Șafran”,
primarul reamintind și decizia de renovare a fostului cartier evreiesc, astfel
încât „centrul istoric al Bucureștiului
să fie completat cu acest frumos
cartier”.
La rândul său, ambasadoarea Statului
Israel în România, E.S. Tamar Samash,
a menționat că în anul Centenarului
ambele țări își celebrează istoria: „Când
România sărbătorește 100 de ani de la
Marea Unire, Israelul sărbătorește 70
de ani de la înființarea statului său, dar
totodată sărbătorim și 70 de ani de relații
diplomatice neîntrerupte între Israel și
România. Sunt o mulțime de motive care
stau la baza acestei relații minunate,
dar unul dintre motivele principale este
similaritatea dintre cele două popoare.
Există o comunitate foarte mare de evrei
de origine română care au venit din România în Israel în decursul anilor, iar ei
sunt parte din viața de zi cu zi a Statului
Israel”. 				
A.M.
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The Extraordinary Meeting of the Leadership Council of FJCR General Assembly
On March 14-15 the Extraordinary task of their maintenance in the province in the economy reached the level of some
Meeting of the FJCR Leadership Council belongs to the communities within which employees of the Federation ranked in
of B’nai B’rith
took place in Cristian, where the participants these cemeteries are located.
higher income categories. This situation
– members of the Council and guests –
On the agenda of the meeting itself, involved the change of other salaries, a
Romania
could find out the latest achievements of as main themes, there were economic heavy burden for the Federation.

the Federation and the guidelines for the
future activity in many fields.
The Council meeting was preceded
by three workshops – Jewish Identity,
Mosaic Cult Life and Preservation of
Jewish Cemeteries.
The need to establish the criteria for
Jewish identity was a topic raised and voted
at the Federation 3rd Congress in 2016
and was widely debated and the efforts
in this area continued in a commission. In
the seminar dedicated to the Mosaic Cult,
there was a presentation of the present
state of facts, some means of stimulating
the life of worship were discussed, as
well as the difficulties encountered by
many communities where the number
of members is decreasing. Finally, the
preservation of the Jewish cemeteries
was outlined as a permanent problem,
considering that hundreds of cemeteries
are found in localities where there is no
longer some Jewish population, and the

and financial issues – respectively the
draft budget execution of FJCR-MC for
2017 and the Guidelines for the Budget
of Income and Expenditure in 2018. In
the debates on the the second part of
the discussion, it was shown that the
predictive situation of the income (as that
of the expenses is known) is a difficult
issue, due to several external factors that
have a serious impact on the Federation
budget, first of all the general economic
evolution of the country and the currency
exchange rate.
Another acute problem was the
presentation of the financial situation of the
Federation after the salary recalculations
imposed by the new financial measures
taken at the national level, namely the
increase of the minimum salary on the
economy. Here one of the issues to be
solved was that, due to this increase, the
salaries of those with the minimum salary

Other topics were also discussed
at FJCR 3 rd Congress, namely the
classification of the Jewish communities
from Romania according to different
criteria, given that there is a great deal
of difference between them, regarding
their resources and number of members.
The other subject referred to changes
in the Federation’s internal regulations,
the proposals in this field being drafted
by a committee established already at
the Congress. Here too the priority was
represented by the presentation and
discussion of the different achievements
planned in the Priority Action Program,
already elaborated on the basis of the
Congress decisions. The participants
were also informed about the FJCR
international work, as well as about the
activity of FJCR Member of Parliament,
Silviu Vexler, who had a number of
interesting initiatives.

On February 15, 2018, at the Coral
Temple in Bucharest, 25 Medals of Honor
„Devotion to the Community Activity of
the Jews from Romania” were awarded
to the employees of FJCR appreciated
for remarkable qualities. The medals
were accompanied by the following
certificate: „Through the outstanding
results achieved in his work, he has
made a significant contribution to the
development of the community life, the
promotion of the moral values and of the
Jewish identity, to the fight against antiSemitism and denial.”
The medals and certificates were
handed by Dr. Aurel Vainer and by Paul
Schwartz, president of JCB. The following
members received the distinctions: eng.
Peri Blănaru, secretary JCB; architect
Aristide Streja; conductor Bogdan Lifşin;
the entire Bucharest Klezmer Band;
Claudia Matei, head of FJCR cabinet;
Solomon Florian, former redactor of
the Romanian Radio Broadcasting
Corporation; Valeriu Medeleţ, deputy
director of the Economic and Financial
Department; Cornelia Verzea, accountant;
Gheorghe Moise; Ioan Bosnea, “Martin
Băluş” Complex; Simona Feder; Lipa
Segal, cult servant; Mihai Gălăţeanu,
guide to the Holocaust Museum inside
the Great Synagogue in Bucharest;
Gheorghe Chiru, Hasefer publishing
house; Petric Preoţescu, Iosif Herşcovici,
CAPI; Elena Bucur, from the Cabinet
of FJCR President; Beatrice Haller,
lawyer; Alexandrina Drăgan, head of the
Administrative Service of JCB; Nicolae
Bănică, former head of the FJCR Garage;
Eng. Emil Rosner, chief of the office of
the CIR; Dr. Steliana Anghel, the nursing
home “Amalia and Chief Rabbi Dr. Moses
Rosen”; Victoria Demayo, JCB secretary;
Franca Oprescu,MSAD; Elisabeth Udrea,
financial bureau. The dedication of Mr.
Gheorghe Moise, who, although not
employed anymore, will continue to work
as a volunteer in FJCR, was remarked.
Dr. Aurel Vainer specified that such
events will also be organized in the future
as a sign of appreciation of the work of
FJCR employees.

Council (CMN), recalls the way in which it
has been established and lists the main
objectives of the activity CMN, consisting
of: dialogue between representatives
of minority organizations to solve the
minorities’ issues; amplifying the duration
of their broadcasts; collaboration with
the Parliamentary Group of the National
Minorities. The axis of concern was to
support the current activities of the ethnic
minorities’ organizations.
But the Council was also involved
in other issues: the preparation of the
1993 Council of Europe (EC) meeting in

international meetings organized at the
UN, EC, OSCE. CMN participated in
European meetings on national minorities
topics in Budapest from 1993 to 1997
and was co-organizer of the meetings
dedicated to: the education for national
minorities; their role in the national and
European security. The Council organized
the European Meeting on National
Minorities with the participation of 17 EC
Member States in 1996 in Bucharest. It
was „a fruitful period for settling interethnic
relations on a solid ground,” said Ivan
Truțer.

„A fruitful period for settling the interethnic
Awarding
relationship on solid ground”
distinctions
Interview with Ivan Truțer, first executive secretary
of the Council of National Minorities
ceremony for
In the interview to Jewish Reality, Vienna; the draft of the EC Framework
Truțer, who was the first executive of the Convention for the Protection of
the FJCR employees Ivan
s e c r e t a r y o f C M N - R o m a n i a n National Minorities and the conclusions of
on the 25th anniversary of the Working Group on thee Roma history;
– Medals of Honor Government,
the establishment of the National Minorities the preparation of specific subjects for

The General Assembly of “Dr. Moses
Rosen” B’nai B’rith Forum in February had
a very interesting agenda. An important
personality of the scientific world in
Romania, academician Nicolae Zamfir,
director of the Extreme-Light Infrastructure
Nuclear Physics Center (ELI-NP), the
Magurele laser, received from B’nai
B’rith Romania an honor plaque and was
received among the BBR support group.
This was meant to express the gratitude
for the very good collaboration and the
support that acad. Zamfir offered BBR,
facilitating the visit to the center and
attending a conference to present the
activity of the Magurele Center. These
aspects were highlighted by Mr. Jose
Iacobescu, president of BBR, as reasons
for granting the honorary plaque
After receiving the distinction, acad. N.
Zamfir thanked for the beautiful words of
president Iacobescu and made a review
of the development of nuclear physics
in Romania and the formation of the
Romanian school of physics. This school,
said the speaker, promotes the same
values of collaboration and understanding
as B’nai B’rith. It is a community across
the borders that maintain close ties with
similar communities. Acad. Zamfir spoke
about the ethics of work and stressed that
one of the most important principles is to
be convincing in our work. He also pointed
out that the concern of the Magurele
community is to educate young people to
teach the next generation. The activity of the
Magurele Center is appreciated throughout
the world, the speaker concluded.
The second point of the agenda was
the account on the Jewish Bucharest, the
authors being Felicia Waldman and Anca
Tudorancea. Felicia Waldman focused
on architectural achievements, namely
the buildings built by Jewish architects in
Bucharest during the second half of the
nineteenth century and the first half of
the 20th century, some of which are still
erect today, many of them emblematic for
Bucharest. The story was accompanied
by the screen-projection of images.

Purim 57 78 in Bucharest and in the countr y

Purim 5778 at the Coral Temple in the Capital enjoyed
the presence of FJCR leaders – Dr. Aurel Vainer, FJCR
President, and Eduard Kupferberg, general secretary and
director of the Rabbinical Chanceller, JCB leaders – eng. Paul
Schwartz, president, and Silvian Horn, vice-president, of BBR
representatives, Robert Schorr, director of the Arts, Science and
Media Department, the Administrative Service team, led by Jean
Bercu, community members and friends. H.E. Tamar Samash,
Israel’s Ambassador in Romania, Pr. Fernando Duarte Barros
Reis, Secretary of the Apostolic Nunciature in Bucharest. The
moderator was Arabela Neazi, actress from the State Jewish
Theater, Yehuda Livnat, religious service leader, prime cantor
Iosif Adler, cantor Emanuel Pusztai, JCC director Adrian Gueron.
Eduard Kupferberg – the main narrator – read Meghilat Esther
in Hebrew and Romanian. The group was led by Prime Rabbi
Rafael Shaffer.
The central themes of the discourses were: the soul
importance of the feast – Eduard Kupferberg; memory and

gratitude, the central values of Judaism – Dr. Aurel Vainer; the
need for unity – Eng. Paul Schwartz; the lucid optimism – Prime
Rabbi Rafael Shaffer. The appreciation of our community’s
contribution to the welfare of the Romanian society was
highlighted by Sergiu Nistor, presidential counselor, Paul
Stănescu, Deputy Prime Minister and Minister of Regional
Development and Public Administration, Natalia Elena Intotero,
Minister for the Romanians Abroad. Maia Morgenstern, Mihai
Ciucă, David Lapadat, JCC Children Choir – coordinator Magda
Kupferberg, Hazamir Choir – JCB, directed by Bogdan Lifşin,
the Coral Temple Choir, led by Robert Levensohn, general
coordinator Silvian Horn, Israeli Hora – coordinator, Mihaela
Zadoina-Nadler, created the artistic program. The hamantashen
offer, prepared at the “Băluş” Complex of “Rosen” Home, ended
the ceremony.
Purim Shpiel was applauded at the Jewish Theater – the text,
Sorin Lucian Ionescu; directed by Cezar Ghioca; the team of
the Jewish Theater actors, Maia Morgenstern, David Ionescu,
Nicolae Călugăriţa, Andrei Finţi, Geni Brenda, Anca Levana,
Viorica Bantaş, Arabela Neazi, Dorina Păunescu, Mircea
Dragoman, Nicolae Botezatu, Darius Daradici, Mihai Ciucă;
the theater orchestra; Hazamir Choir, Bucharest Klezmer Band,
Hora and Haverim dance groups, coordinated by Silvian Horn;
all these with the participation of a special guest: Alexandru
Arşinel. In public were the ambassadors of Israel and of USA
in Bucharest, Tamar Samash and Hans Klemm. Dr. Aurel
Vainer, FJCR President, and Silviu Vexler, Deputy, thanked
the sponsors, producers, lyricist, the Jewish Theater teams –
leadership, directors, actors, public relations, and FJCR - Project
Management, Administrative Services, Protocol, Guard and
Protection, MSAD, for the show; the leaders thanked as well
the filmmakers, the on line transmissions; the team from “Băluş”
Complex of “Rosen” Home. Purim 5778 was marked in all the
Jewish communities in the country.
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Începutul dispariției sașilor din România – In memoriam Radu Gabrea
În perioada 23-25 februarie 2018, la Cinemateca Union a avut loc un eveniment
menit să omagieze amintirea regizorului Radu Gabrea, prin proiectarea a trei dintre
cele mai importante filme pe care acesta le-a realizat după 1989 – ecranizarea trilogiei lui Eginald Schlattner despre istoria sașilor din România în timpul războiului și
după aceea când are loc începutul dispariției acestei minorități: „Cocoșul decapitat”,
„Mănușile roșii” și „Pianul în ceață”. După cum a arătat Mihai Fulger, redactor-șef al
Arhivei Naționale de Filme, alegerea Cinematecii Union are o semnificație deosebită,
întrucât aici au fost prezentate multe dintre premierele bucureștene ale filmelor lui
Radu Gabrea.
În fiecare seară au fost invitați apropiați
ai lui Radu Gabrea – membri ai familiei (Victoria Cociaș,
soția; Magdalena
Schubert, fiica), ai echipei tehnice (Melania
Oproiu, care a realizat
montajul tuturor filmelor
de după 1989 ale lui
Radu Gabrea), actori
din distribuția celor trei
filme (Axel Moustache,
Alexandru Mihăescu,
András Demeter, Harald Weisz, Ioana Bugarin), critici de film (Călin
Stănculescu, autorul
lucrării Radu Gabrea.
Biografia unei opere,
Noi Media Print, 2012).
Despre „Cocoșul
decapitat” (2007),
actrița Victoria Cociaș
a amintit că este un
film a cărui acțiune se desfășoară în
perioada 1938-1944, o coproducție Ro-

mânia-Ungaria-Austria-Germania. Filmul
ilustrează modul în care istoria individuală
se împletește cu marea
istorie, aici fiind analizat
efectul pe care întoarcerea armelor împotriva Germaniei, în 1944,
l-a avut asupra sașilor
din Transilvania.
Pentru Axel Mous
tache, Radu Gabrea a
fost un model de viață,
un exemplu de tenacitate și curaj profesional.
Fiindu-i interzis filmul
„Dincolo de nisipuri”,
și-a reclădit cariera în
Germania, de unde
s-a întors după 20 de
ani, cu reînnoită energie creatoare. Pentru
prezentarea „Cocoșului
decapitat” la București,
actorii din distribuție au
fost aduși cu limuzina și întâmpinați pe
covorul roșu la Cinema Studio.

Melania Oproiu și-a exprimat satis
facția ca, la capătul a 10-11 versiuni
lucrate timp de nouă luni, comisia
din Germania să o fi selectat pe cea
dintâi, realizată împreună cu Radu
Gabrea.
Călin Stănculescu a afirmat că filmul
este unul dintre puținele în care apare și
regizorul (în rolul secundar al medicului
care o îngrijește pe Alfa Sigrid). De aceea, criticul de film l-a asemănat pe Radu
Gabrea cu Alfred Hitchcock, care își
marca filmele printr-o apariție extraordinară, trecând prin cadru sau mascându-și
prezența într-o cabină de telefon.
Despre „Mănușile roșii” (2010), Alexandru Mihăescu și-a exprimat convingerea că este un film-document pentru
toți cei care vor dori să aibă o imagine
nuanțată asupra României de după 1945.
Interpretul a primit premiul pentru „Cel
mai bun actor” la Festivalul Internațional
„Saturno” din Italia pentru rolul lui Felix
Goldschmidt. „Mănușile roșii” ilustrează
„democrația” activității Securității care-i
prigonește pe oameni, români și minoritari deopotrivă, tinerii sași sau șvabi
(așa cum vom vedea în romanele Herthei
Müller) fiind trași la răspundere și pentru
„vina” părinților lor.
Magdalena Schubert a identificat tema
celor trei filme în dispariția unei civilizații
multiculturale de pe teritoriul României, în
care sași, evrei, unguri, români au știut
să coexiste. Această temă l-a fascinat
pe tatăl ei, care a încercat – nu numai în

„De la Genocidul armenilor la Șoah”

Acesta este titlul românesc al unui amplu volum, apărut la Ed. Privat, 2015, din
Toulouse (640 pp.), sub coordonarea lui
Gérard Dédéyan şi Carol Iancu, prezentat
la Bucureşti în zilele de 13-14 octombrie
2017, în cadrul Colocviului internaţional
„Genocidul armean: istorie, memorie,
responsabilitate”.
Gérard Dédéyan este membru din
străinătate al Academiei Naţionale de
Ştiinţe din Armenia, profesor emerit de
istorie medievală la Universitatea Paul
Valéry din Montpellier III, autor al mai
multor cărţi. Carol Iancu (cu siguranţă
cunoscut cititorilor revistei) este profesor de istorie contemporană la aceeaşi
Universitate şi director al Şcolii de Înalte
Studii ale Iudaismului, membru de onoare
din străinătate al Academiei Române,
Doctor Honoris Causa a patru universităţi româneşti, de asemenea semnatarul
multor cărţi.
După cum aflăm chiar de pe coperta a patra a volumului semnalat, este
vorba despre o publicare unică, de
această amploare în limba franceză, pe
tema enunţată în titlu, lucrare stabilind o
punte între Genocidul armean din 1915
şi Șoahul din 1939-1945. Sunt tratate,
într-o perspectivă pluridisciplinară, prin
intermediul temelor principale, etapele şi
specificul distrugerii celor două popoare.
Acest volum,
prin varietatea
şi bogăţia studiilor abordate,
şi-a propus să
arunce o nouă
lumină asupra
înţelegerii fenomenului genocidar, care s-a
aflat în miezul
istoriei secolului
al XX-lea, trecând şi în cel
actual, fenomen
care priveşte întreaga omenire.
Numeroşi autori, profesori şi cercetători de la universităţi şi instituţii ştiinţifice
şi culturale din zece ţări (Franţa, Israel,
Belgia, SUA, Rusia, România, Armenia,
Germania, Liban, Grecia) şi-au pus
semnătura sub un mare număr de studii,
reunite sub conducerea profesorilor G.
Dédéyan şi C. Iancu.
Cele mai multe dintre aceste studii
sunt rezultatul mai multor proiecte de cer-

Tipologia
masacrelor
secolului
al XX-lea

Carol Iancu (stg.) şi Gérard Dédéyan

cetare, desfăşurate şi realizate de echipa
„Evrei, armeni şi creştini din Orient” de pe
lângă Universitatea Paul Valéry din Montpellier III, echipă condusă încă din 1994
de cei doi eminenţi universitari. Când se
referă la „creştini din Orient”, cei doi îi au
în vedere pe maroniţi, pe siriacii iacobiţi
şi pe asiro-chaldeeni. Rezultatele studiilor
s-au concretizat, de-a lungul anilor, în
colocvii internaţionale, extinzând programele iniţiale şi la Europa de Est şi Balcani,
pentru o mai bună înţelegere a fenomenului şi tipologiei diasporei, totul axat pe
trei teme majore. Ultima temă, prezentată
la diverse seminare şi mese rotunde, a
culminat cu Congresul internaţional care
s-a ţinut în iunie 2005 la Montpellier, ale
cărui referate le prezintă tocmai volumul
„De la Genocidul armenilor la Șoah”.
Aşadar, privite dintr-o perspectivă pluridisciplinară, autorii studiilor şi-au propus
să examineze punctele de convergenţă
şi elementele de diferenţiere în procesul
de distrugere a comunităţilor armene şi
siriace, cu deosebire în Primul Război
Mondial, şi pe cele evreieşti şi ţigăneşti în
cel de-al Doilea Război Mondial. Ei şi-au
dorit ca, pornind de la o reflecţie asupra
conceptelor propriu-zise despre genocid
şi Șoah, să evoce cele patru idei principale – etapele şi specificul distrugerii
populaţiilor-ţintă, problema negaţionismului, învăţământul privind Genocidul
armean şi Șoah, dar şi celelalte masacre,
în instituţiile şcolare şi universitare şi, în

sfârşit, apărarea memoriei victimelor şi a
locurilor legate de memorie.
Înainte de încheierea acestei vaste
lucrări, profesorii Gérard Dédéyan şi
Carol Iancu şi-au făcut datoria de a-l
omagia pe juristul evreu polonez Raphaël
Lemkin (1900-1959), care încă din 1943
a propus termenul de „genocid” (care,
pornind de la cel armean, s-a extins şi la
alte popoare), oprindu-se apoi la termenul de „Șoah”, folosit în Israel pentru a
descrie distrugerea evreilor europeni în
cel de-al Doilea Război Mondial, care s-a
înrădăcinat în Franţa datorită unui celebru
film documentar din 1985 al regizorului
Claude Lanzmann, deţinător al Legiunii
de Onoare şi al unui Urs de Aur onorific
la Festivalul Internaţional al Filmului de
la Berlin din 2013.
Ne face plăcere să consemnăm, pe
lângă numele celor doi distinşi coordonatori, şi pe cele ale unor ilustre personalităţi, precum Yves Ternon, Richard G. Hovhannisian, Claude Moutafian, Rouben
Safrastyan, dar mai ales ale lui Yair Auron
şi Raymond Kévorkian (prezenţi în ultimii
ani la Bucureşti), pe lângă cele ale unor
universitari români – Victor Neumann,
Maria Radosav şi Felicia Waldman.
O lucrare de o valoare deosebită, care
merită să fie cunoscută şi cititorilor din
România şi care, oricum, este demnă de
tot respectul.
MADELEINE KARACAŞIAN

cele trei filme – să arate cum istoria mare
înghite istoria mică, a fiecăruia.
András Demeter (rolul preotului catolic
adus în celula lui Felix) a vorbit despre colaborarea cu Radu Gabrea ca despre una
extrem de importantă, regizorul omagiat
fiind un om de o mare bogăție spirituală
în ceea ce voia să ofere actorilor și publicului. În opinia lui, Radu Gabrea și-a
dovedit curajul de a trata subiecte cu o
imensă încărcătură psihologică, adesea
ocolite în dezbaterile istoricilor.
În ultima seară a evenimentului, Cinema Union a găzduit proiecția în premieră
absolută a filmului Pianul în ceață, ecranizare a celui de-al treilea roman al trilogiei.
Ca și în serile anterioare, evenimentul
a fost prefațat de persoane apropiate
regizorului și de colaboratori ai acestuia.
Pianul în ceață, ultimul film al lui Radu
Gabrea, din păcate neterminat, este
plasat temporal în perioada 1948-1951,
între evenimentele abordate în celelalte
două filme ale trilogiei (Cocoșul decapitat
și Mănuși roșii), subiectul referindu-se la
soarta sașilor, dar nu numai.
Rămași singuri în Mediaș, tânărul sas
Clemens, cu un tată în închisoare, un
frate, fost membru al Waffen SS, fugit în
munți, și o mamă trimisă la muncă la Sulina, și tânăra româncă Rodica, cu ambii
părinți trimiși într-un lagăr undeva în Deltă, se hotărăsc să pornească împreună
la drum pentru a-și căuta părinții. În ceea
ce devine o lungă călătorie, o călătorie
prin „ceața verde”, natura pare să le fie
unicul martor real, surprinsă în numeroase cadre de exterior, lungi, aproape
palpabile, însoțite poetic de compoziția
muzicală semnată de Osterhoff Thomas.
Delicatețea tinerei lor iubiri și speranțele
pe care amândoi par să le nutrească
pentru un viitor comun contrastează cu
evidentele dificultăți și pericole care însă,
pentru ei, atâta vreme cât sunt împreună,
rămân marginale.
Clemens și Rodica pornesc din
Mediaș, ajung la Sighișoara, iar apoi la
Sulina, unde însă casa despre care Clemens citea în scrisorile de la mama lui
se dovedește a fi goală. Într-un moment
dramatic, Rodica este cea care modifică
pulsul și îi propune lui Clemens un joc
de-a turiștii. Camera îi surprinde râzând
copilărește și schimbând priviri timide.
Traversează Delta Dunării în barca unui
pescar și, într-un final, zăresc marea,
spre care aleargă fericiți ca spre posibilitatea unei libertăți. Ce înseamnă însă
libertatea pentru cei doi îndrăgostiți?
Filmul se încheie în buclă, cu același
cadru cu care începe, cu imaginea mării
peste care se aud cuvintele Rodicăi: „nu
moartea este iubire, iubirea este ca moartea. Atunci când iubești, îți pierzi propria
persoană”, îi explică ea.
Pianul în ceață este deopotrivă un
crâmpei de istorie, o poveste de dragoste și o meditație asupra impactului unui
trecut colectiv în identitatea și versiunea
de adevăr a fiecăruia dintre noi.
CLAUDIA BOSOI
MAIA TESZLER
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י"ד אדר תשע"ח  -ט"ו ניסן תשע"ח

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

פורים תשע"ח בבוקרשט וברומניה

חגיגות פורים בהיכל הכוראלי שבבוקרשט
הבירה היו בנוכחותם של ראשי הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה )יו"ר הפדרציה ד"ר
אאורל ויינר ומזכ"ל הפדרציה ,אדוארד קופפרברג,
שהוא גם מנהל לשכת הרבנות(; של קהילת יהודי
בוקרשט )יו"ר הקהילה ,המהנדס פאול שווארץ
וסגן יו"ר הקהילה ,סילביאן חורן(; של בני ברית
רומניה; של מנהל המחלקה לאמנות ,מדע ותק־
שורת ,רוברט שור; של אנשי השירות המינהלי,
שבראשם עומד ז'אן ברקו; של חברי הקהילה של
ידידיה .בחגיגות השתתפו גב' תמר שמש ,שגרירת
ישראל ברומניה ,והכהן-דת פרנאנדו דוארטה בא־

רוש ריש ,מזכיר הנציגות האפוסטולית בבוקרשט.
יו"ר הערב הייתה השחקנית ערבלה ניאזי,
מהתיאטרון היהודי הממלכתי .הש"ץ יהודה לבנת;
החזן הראשי יוסף אדלר; מנהל המרכז היהודי
לתרבות ,אדריאן גירון; אדוארד קופפרברג )המספר
הראשי( קראו את "מגילת אסתר" בעברית וברו־
מנית .בראש הקבוצה הנ"ל עמד הרב רפאל שפר.
בנושאים המרכזיים של הנאומים התייחסו לכמה
היבטים :חשיבותו הנפשית של החג )אדוארד
קופפרברג(; זיכרון והכרה ,ערכים מרכזיים ביהדות
)ד"ר אאורל ויינר(; הצורך לאחדות )המהנדס פאול
זוארץ(; האופטימיות הצלולה )הרב הראשי רפאל

האסיפה המיוחדת של מועצת ההנהלה של
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה

ב 15-14-במרץ השנה התקיימה בכפר הנופש
קריסטיאן האסיפה המיוחדת של מועצת ההנהלה
של הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומ־
ניה ,הזדמנות שבה המשתתפים ,חברי המועצה
והמוזמנים ,יכלו להכיר את הצלחותיה האחרונות
של הפדרציה ואת הקווים המנחים לגבי פעילותה
בעתיד בתחומים השונים.
האסיפה קודמה על ידי שלוש אספות עבודה:
הזהות היהודית; חיי דת משה; שמירת בתי
העלמין היהודיים .הצורך לקבוע קריטריונים
לגבי הזהות היהודית היה נושא שהועלה להצבעה
בקונגרס השלישי של הפדרציה משנת  2016ונדון
בהרחבה; המאמצים בתחום זה היו אמורים להיות
בדיון בוועדה מיוחדת .במסגרת הסמינר המיועד
לחיי דת משה ,המצב נדון בקיצור ,נקבעו אמצעים
לעידוד החיים הדתיים ,אמנם צוינו גם הקשיים
שבהם עומדות קהילות רבות ,ובכללם מספר
החברים שנמצא בירידה .לגבי שמירת בתי העלמין
היהודיים ,נאמר כי זו בעיה מתמדת כיוון שמאות
בתי עלמין נמצאים ביישובים שבהם כבר אין
יהודים ,ומשימת הטיפול בהם נופלת על הקהילות
מערי השדה ,שבאזור שלהן נמצאים אותם בתי
עלמין.
על סדר היום של האסיפה עצמה ,בתור נושאים
מרכזיים ,עלו הבעיות הכלכליות-כספיות ,כלומר
הפעלת תוכנית הפעילות התקציבית של הפדר־
ציה של הקהילות היהודיות מרומניה ושל קהילת
יהודי בוקרשט בשנת  ,2017והכוונות לגבי הכנסות
והוצאות בתקציב שנת  .2018במסגרת הדיונים
לגבי החלק השני של הנושא ,צוין שקביעה מראש,
במיוחד לגבי ההכנסות )לגבי ההוצאות הדבר ידוע(

זו בעיה קשה ,היות שבתחום זה מעורבים יסודות
חיצוניים שבהם תלוי תקציב הפדרציה ,בשורה
הראשונה התפתחותה הכלכלית הכללית של רומ־
ניה והמצב בשווקי המטבע הזר.
בעיה חריפה אחרת הייתה ייצוג המצב הכספי
של הפדרציה אחרי התאמות בשכר ,שמחייב קבלת
החלטות בתחום הכספי ברמה של המדינה כולה,
פירושו של דבר העלאת שכר המינימום בכלכלה
כולה .בהקשר זה ,אחד ההיבטים שהיו צריכים
לקבל פתרון הוא שבעקבות העלאה זאת ,משכו־
רותיהם של שכירים שקיבלו את שכר המינימום
הגיעו לרמה של שכירים אחרים של הפדרציה,
שקיבלו שכר בהתאם להשתייכותם לקבוצות
הכנסה עליונות .מצב זה גרם לשינוי גם במשכורות
האחרות ,וזה בבחינת נטל כבד על הפדרציה.
במסגרת האסיפה נדונו גם נושאים אחרים
שהוצעו בקונגרס השלישי כמו נושאים של הפדר־
ציה ,כלומר מיון הקהילות היהודיות מרומניה בה־
תאם לקריטריונים שונים המתייחסים להבדלים
הגדולים ביניהן ,לגבי מקורות הכנסה ולגבי מספר
החברים .נושא אחר התייחס לשינויים בתקנון
הפנימי של הפדרציה; הצעות בתחום זה הוכנסו
על ידי ועדה שנקבעה עוד בקונגרס .גם כאן נרשם
כנושא מועדף ההצגה והדיון בביצוע הסעיפים
מהתוכנית המועדפת של פעילות ,מעובדת על יסוד
ההחלטות של הקונגרס.
המשתתפים קיבלו גם ידיעות על הפעילות
הבינלאומית של הפדרציה וכן לגבי פעילותו של
נציג הפדרציה בפרלמנט ,סילביו וכסלר ,חבר בפר־
למנט הרומני ,שהיו לו כמה יוזמות מעניינות.

שפר( .הערכת תרומתה של הקהילה שלנו לטובת
החברה הרומנית צוינה על ידי היועץ הנשיאותי
סרג'יו ניסטור; על ידי סגן ראש הממשלה ושר
הפיתוח האזורי והמנהל הציבורי ,פאול סטאנסקו;
על ידי השרה לענייני הרומנים מן התפוצות נטליה
אלנה אינטוטרו .התוכנית האמנותית אורגנה על
ידי מאיה מורגנשטרן; מיכאי צ'יוקא; דוד לפדאט;
מקהלת הילדים של המרכז היהודי לתרבות
)מתאמת :מגדה קופפרברג(; מקהלת "הזמיר" של
קהילת יהודי בוקרשט )מנצח :בוגדאן ליפשין(;
מקהלת ההיכל הכוראלי )מנצח רוברט לוונזון;
מתאם כללי :סילביאן חורן(; להקת הריקודים
הישראליים "הורה" )מתאמת :מיכאלה זדוינה־
נדלר( .החגיגה הסתיימה בהגשת אוזני-המן,
שנאפו במרכז "באלוש" של המעון להורים "רוזן".
בתיאטרון היהודי הממלכתי הועלה על הבמה
"פורים שפיל" וזכה למחיאות כפיים .את הטק־
סט כתב סורין לוצ'יאן יונסקו; הבמאי – צ'זאר
גיאוקה; השחקנים – מאיה מורגנשטרן ,דוד יונס־
קו ,ניקולאי קאלוגריצה ,אנדריי פינצי ,ג'ני ברנדה,
אנקה לבנה ,ויוריקה באנטש ,ערבלה ניאזי ,דורינה
פאונסקו ,מירצ'אה דראגומאן ,ניקולאי בוטזאטו,
דריוש דאראדיצ'י ,מיכאי צ'יוקא; ניגנה התזמו־
רת של התיאטרון היהודי הממלכתי; המקהלה
"הזמיר"; הלהקה "בוקרשט כליזמר באנד";
הלהקות "הורה" וגם "חברים" )מתאם :סילביאן
חורן(; בהשתתפותו של מוזמן מיוחד ,אלכסנד־
רו ארשינל .בציבור הצופים היו שגרירת ישראל
בבוקרשט ,גב' תמר שמש ,ושגריר ארצות-הברית
בבוקרשט ,מר חאנס קלם .יו"ר הפדרציה ,ד"ר
אאורל ויינר ,והחבר בפרלמנט סילביו וכסלר הודו
לתומכים ,למייצרים ,למחבר הטקסט ,לקבוצות
של התיאטרון היהודי הממלכתי :הנהלה ,במאית,
שחקנים; ולפדרציה של הקהילות היהודיות מרומ־
ניה – ניהול פרויקטים שירותי ניהול ,פרוטוקול,
שירותי שמירה והגנה למופע הנ"ל; למגישי
הסרטים למשדרים באון-ליין ,לקבוצה ממרכז
"באלוש" של המעון להורים "רוזן" .חג פורים
תשע"ח נחגג בכל הקהילות היהודיות שברומניה.

לעצרת הכללית של הפורום בני ברית "ד"ר
משה רוזן" מחודש פברואר היה סדר יום מעניין
במיוחד .אישיות חשובה מעולם המדע מרומניה,
פרופ' ניקולאי זמפיר ,חבר באקדמיה הרומנית,
מנהל המרכז "אקסטרים-לייט אינפראסטרק־
טר – נוקליאר פיזיקס" ,הלייזר שבמגורלה ,קיבל
חוברת כבוד מארגון בני ברית רומניה והתקבל
בקבוצת התומכים של בני ברית רומניה .זה כהכרה
על שיתוף הפעולה המצוין והתמיכה של פרופ'
זמפיר כלפי בני ברית :הוא איפשר ביקור במרכז
והשתתף בהרצאה שבה הוצגה פעילותו של המרכז
שבמגורלה .היבטים אלה צוינו על ידי המהנדס
ז'וסה יעקובסקו ,יו"ר בני ברית רומניה ,בתור
סיבות להענקת חוברת הכבוד .אחרי קבלת האות,
פרופ' נ' זמפיר הודה על דבריו היפים של היו"ר
יעקובסקו ותיאר בקיצור את התפתחות הפיזיקה
הגרעינית ברומניה והקמת האסכולה הרומנית
לפיזיקה .לדברי הדובר ,אסכולה זו מקדמת אותם
ערכים של שיתוף והבנה כמו ארגון בני ברית .היא
קהילה מעבר לגבולות של המדינות ,ששומרת על
קשרים הדוקים עם קהילות דומות .פרופ' נ' זמפיר
דיבר גם על מוסר העבודה והדגיש שאחד העקרו־
נות החשובים ביותר הוא להיות משכנעים בעבודה
שלנו .הוא ציין גם שאחת הדאגות של הקהילה
ממוגרלה היא חינוך הצעירים על מנת שהדור הבא
יוכל להמשיך .פעילות המרכז שבמגורלה מקבלת
ערכה בכל העולם ,סיכם הדובר.
הנקודה השנייה על סדר היום הייתה ההרצאה
על אודות בוקרשט היהודית ,שמחברותיה הן ד"ר
פליצ'יה ולדמן וד"ר אנקה טודוראנצ'אה.
פליצ'יה ולדמן התרכזה בהצלחות האדריכ־
ליות ,פירושו של דבר על הבניינים שנבנו על ידי
אדריכלים יהודיים במחצית השנייה של המאה
הי"ט ובמחצית הראשונה של המאה הכ' ,בניינים
שאחדים מהם עדיין קיימים ורבים מהם סמליים
בשביל העיר בוקרשט .ההרצאה לוותה על ידי
הצגת תמונות.

טקס הענקת הפרס לעובדי הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה – אותות כבוד

ב 16-בפברואר  2018בהיכל הכוראלי מבוקרשט
הוענקו  25אותות כבוד לשם "נאמנות בפעילות
הקהילתית של היהודים מרומניה" ,לעובדי הפ־
דרציה של הקהילות היהודיות מרומניה המוער־
כים בשביל תכונות יוצאות דופן .לאותות נלוותה
התעודה הבאה" :באמצעות התוצאות המיוחדות
שהתקבלו בפעילותו ,הביא תרומה אופיינית
להתפתחות החיים הקהילתיים ,לקידום הערכים
המוסריים ושל הזהות היהודית ,למאבק באנטיש־
מיות ובהכחשת השואה".
האותות והתעודות הוענקו על ידי ד"ר אאורל
ויינר ועל ידי המהנדס פאול שווארץ ,יו"ר קהילת
יהודי בוקרשט .מקבלי הפרס הם :המהנדס פרי

תקופה פורה ליישוב על יסודות איתנים של היחסים בין מיעוטים לאומיים :ריאיון
עם איוון טרוצר ,לשעבר המזכיר הפועל הראשון של מועצת המיעוטים הלאומיים

בריאיון שהעניק לכתב העת "המציאות היהודית" לרגל יובל  25שנה
מהקמת "מועצת המיעוטים הלאומיים" ,איוון טרוצר ,שהיה המזכיר בפועל
הראשון שלה ,זוכר את הצורה שבה הוקמה המועצה הנ"ל ומציין את יעדיה
המרכזיים ,שהיו :דו-שיח בין נציגי הארגונים של בני מיעוטים למען פתרונן
של בעיות אחדות של המיעוטים; הגדלת הזמן של השידורים המיועדים להם;
עבודה משותפת עם הסיעה הפרלמנטרית של המיעוטים הלאומיים .הציר
המרכזי של העיסוקים היה התמיכה בפעילויות השוטפות של ארגוני בני
המיעוטים .אמנם המועצה התערבה גם בהכנת האסיפה של "מועצת אירופה",
שהתכנסה בעיר וינה בשנת  ;1993עריכת הסכם המסגרת של "מועצת אירו־
פה" להגנת המיעוטים הלאומיים ושל המסקנות של קבוצת העבודה בשביל

העצרת הכללית של
"בני ברית רומניה"

ההיסטוריה של הצוענים; בהכנות של נושאים מיוחדים לכינוסים בינלאומיים
שאורגנו במסגרת "האומות המאוחדות"" ,מועצת אירופה"" ,הארגון החברתי
של מועצת אירופה"" .מועצת המיעוטים הלאומיים" השתתפה בכינוסים
אירופאיים לגבי המיעוטים הלאומיים בעיר בודפשט בשנים 1997-1993
ונמנתה עם מארגני הכינוסים בנושאים :חיזוק מיעוטים לאומיים; תפקיד
המיעוטים הלאומיים בביטחון הלאומי והאירופאי .המועצה אירגנה את הכי־
נוס האירופי בענייני המיעוטים הלאומיים .בכינוס השתתפו  17מדינות חברות
בקהילה האירופית בעיר בוקרשט בשנת " .1996הייתה זו תקופה פורייה
ליישוב על יסודות איתנים של היחסים בין מיעוטים ",הצהיר איוון טרוצר.

בלאנרו ,מזכיר קהילת יהודי בוקרשט; האדריכל
אריסטידי סטרז'א; המנצח בוגדאן ליפשין; כל
הלהקה "בוקרשט כליזמר באנד"; קלאודיה מאתי,
מנהלת לשכה בפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה; סולומון פלוריאן ,מנהל לשעבר של
החברה הרומנית לשידור; ואלריו מדלץ ,סגל מנהל
של המחלקה הכלכלית ולכספים; קורנליה ורזאה,
מנהלת חשבונות; גיאורגי מויסה; יואן בוסנאה,
עובד במרכז "מרטין באלוש"; סימונה פדר; ליפא
סגל ,שליח ציבור ,משרת בקודש; מיכאי גאלאצא־
נו ,מדריך במוזיאון השואה שבבית הכנסת הגדול
מבוקרשט; גיאורגי קירו ,מהוצאת "הספר";
פטריקא פראוצסקו; יוסף הרשקוביץ מקאפ"י;
אלנה בוקור מלשכת יו"ר הפדרציה; ביאטריס
הלר ,משפטנית; אלכסנדרינה דראגן ,מנהלת השי־
רות המינהלי של קהילת יהודי בוקרשט; ניקולאי
באניקא ,מנהל לשעבר של המוסך של הפדרציה;
המהנדס אמיל רוזנר ,מנהל לשכת צ'י"ר; ד"ר סט־
ליאנה אנגל ,מבית ההורים "עמליה והרב הראשי
ד"ר משה רוזן"; ויקטוריה דימאיו ,מזכירת קהילת
יהודי בוקרשט; פראנקה אופרסקו ,מהמחלקה
לעזרה סוציאלית ורפואית; אלישבטה אודראה,
מלשכת הכספים.
צוינה נאמנותו של מר גיאורגי מויסה ,שאף על
פי שכבר אינו עובד שכיר עוד ימשיך לעבוד בהת־
נדבות במסגרת הפדרציה .ד"ר אאורל ויינר אמר
שאירועים כאלה יהיו גם בעתיד כסימן להערכה
של פעילות עובדי הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה.
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Doi ani de la despărțirea de Solomon Marcus

Academicianul Solomon Marcus s-a născut la
Bacău,  la 1 martie 1925, într-o familie evreiască
și a decedat pe 17 martie 2016 . A fost unul dintre
profesorii români de matematică recunoscuţi în
toată lumea. Într-un interviu pentru „Gândul”,
Solomon Marcus arăta care sunt problemele din
sistemul de educaţie românesc şi ce măsuri ar
trebui luate pentru rezolvarea acestora. Într-un
interviu cu Simona Vasilache pentru „România
Literară”, el declara: „De la studenţii mei am
învăţat nu mai puţin decât de la profesorii mei…
Sunt peste 60 de ani de când frecventez clădirea
Universității din București”.
Membru titular al Academiei Române din anul
2001, a publicat numeroase studii în domeniul
analizei matematice, lingvistică computațională,
poetică lingvistică, în semiotică, filozofie, istoria
științei, educație. A publicat peste 50 de volume
în România, traduse în numeroase limbi, și apro-

ximativ 400 de articole în
reviste științifice sau de
specialitate. Opera sa a
fost citată de peste o mie
de autori.
În cadrul unui curs de
lingvistică matematică,
Solomon Marcus a colaborat cu lingvistul Emanuel Vasiliu. Ca elev, a
fost pasionat de literatură,
în special de poezie şi de teatru, pasiune care
ascundea, în bună măsură, interesul pentru
problemele limbajului, fiind, după cum el însuși
declara, mult mai atras de Arghezi decât de
Blaga. Pasiunea pentru matematică a venit mai
târziu, la vârsta bacalaureatului,el asemuind
ulterior emoția trezită de această știință cu cea
generată de poezie.			
B.M.

Se împlinesc 139 de
la nașterea
lui Albert Einstein, venit pe
lume la Ulm,
într-o familie
evreiască, tatăl, Hermann Einstein, având o firmă de echipamente electrotehnice. Albert Einstein, suspectat
în copilărie de retard mental, din cauza unei
deficiențe de vorbire, scrie prima sa „lucrare
științifică” la 16 ani, intitulată „Analiza stării de
eter în câmpurile magnetice”.
S-a înscris la Școala Federală Politehnică din
Zürich (Elveția), având un punctaj excepțional la
matematică și la fizică, deși nu avea diplomă de
absolvire a liceului.
După ce a absolvit Institutul Politehnic, a
avut o perioadă extrem de dificilă. A fost șomer
și dădea meditații pentru a-și întreține familia.
În 1905 – adesea numit „anul miraculos” al lui
Einstein – acesta scrie o lucrare pentru doctorat
și îi sunt publicate alte patru lucrări în „Analele
Fizicii” (efectul fotoelectric, mișcarea browniană,
relativitatea specială și echivalența dintre materie și energie), care vor schimba cursul fizicii
moderne și îl vor aduce pe Einstein în atenția
lumii academice.
În lucrarea despre materie și energie, el a
dedus binecunoscuta ecuație E=mc2, sugerând
că mici particule de materie pot fi transformate
în acumulări uriașe de energie, anticipând dezvoltarea puterii nucleare. Max Planck, cel mai
influent fizician al generației sale și fondatorul
teoriei cuantice, i-a comentat-o și astfel Einstein
a avansat rapid în lumea academică. I-au fost
oferite o serie de posturi la Universitatea din
Zürich, la Universitatea din Praga, la Institutul
Federal Elvețian de Tehnologie și, în final, la
Universitatea din Berlin, unde a fost director al
Institutului de Fizică „Keiser Wilhelm” între anii
1913-1933.
În 1915, fizicianul Albert Einstein a definitivat
teoria generală a relativității, iar în 1921, el a

primit Premiul Nobel pentru fizică. Pentru că
relativitatea era încă o teorie controversată, Einstein a primit premiul pentru explicarea efectului
fotoelectric.
În anii 1920, Einstein a lansat noua știință a
cosmologiei. Ecuațiile sale au prevestit că universul este dinamic, fiind mereu în expansiune
sau în contractare, fapt confirmat în 1929 de
astronomul Edwin Hubble.
În 1931, naziștii au catalogat teoriile lui Einstein ca fiind „fizică evreiască”, iar numele lui
se afla pe o „listă neagră”. În decembrie 1932
Einstein a decis să părăsească Germania pentru
totdeauna. A acceptat un post la noul Institut de
Studii Avansate din Princeton, New Jersey. În
vara anului 1939, Einstein, împreună cu un alt
savant, Leo Szilard, au fost convinși să scrie o
scrisoare președintelui Franklin D. Roosevelt
pentru a-l pune în alertă față de posibilitatea
construirii unei bombe nucleare de către naziști.
În timpul războiului, Einstein a ajutat Marina
SUA să evalueze designul viitoarelor sisteme
de arme și a contribuit cu fonduri, oferind spre
licitație manuscrise personale, de o valoare
inestimabilă. Un exemplu a fost o copie, scrisă
de mână, a lucrării sale din 1905 privind relativitatea specială, care s-a vândut cu 6,5 milioane
de dolari, iar acum se găsește la Biblioteca
Congresului SUA.
S-a implicat în efortul internațional pentru a
încerca să țină sub control bomba atomică.
În 17 aprilie 1955, în timp ce lucra la un discurs prin care se pregătea să comemoreze cea
de-a șaptea aniversare a Statului Israel, Einstein
a suferit un anevrism abdominal și o hemoragie
internă. A fost dus la Centrul Universitar Medical
din Princeton pentru tratament, dar a refuzat
operația, considerând că și-a trăit viața și că își
acceptă soarta. „Vreau să plec când vreau”, a
spus el atunci. „Nu are sens să prelungim viața
artificial. Mi-am îndeplinit sarcinile, este timpul
să plec. Și o voi face cu eleganță.”
Einstein a murit la Centrul Universitar Medical
din Princeton în zorii zilei de 18 aprilie 1955 la
vârsta de 76 de ani. (N.M.)

Albert Einstein: „Dacă cineva n-a greșit
niciodată, înseamnă că
n-a încercat să facă nimic nou“

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
În ziua de 11 februarie 2018 (26 Șvat
5778) s-a stins din viață, la Iași, iubitul nostru tată, bunic și străbunic ȘOIL
PETRARIU, 97 de ani. Născut la Dorohoi,
a supraviețuit deportărilor din Transnistria.
A fost, timp de aproape 20 de ani, oficiant
de cult și președintele Comunității Evreilor
din Suceava.
Să-i fie amintirea binecuvântată!
Comemorăm cu aceeași durere în
suflet trecerea în neființă a iubiților noștri
prieteni ARON și GINA HERSCU, EMIL și
ROZICA, MAX SMILOVICI și TINA, PACH
LEOPOLD.
DUMNEZEU SĂ ÎI ODIHNEASCĂ!
Înhumați în cimitirele C.E.B. în luna fe
bruarie: IANCU LAZARE (91 de ani, Cimitir
Giurgiului); RATZ RUDOLF (92 de ani, Cimitir
Giurgiului); MOCHI TATIANA-DOINA (65 de
ani, Cimitir Giurgiului); TODIRASCU NELIA
(78 de ani, Cimitir Giurgiului).

Comunitatea Evreilor din
Bacău anunță cu durere trecerea în neființă a veteranului
nostru MIRCEA ABRAMOVICI
(OCNEANU) – 91 de ani.
Înhumarea a avut loc pe
data de 15 februarie, în Cimitirul Evreiesc din Bacău.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul în liniște și lumină
veșnică!

Aron Gantz și familia,
din Botoșani, comemorează părinții RECHELE
și EUGEN GANTZ și
fratele SLOIME DAVID,
înhumați în cimitirul evreiesc din Vatra Dornei în
urmă cu 31, 27, respectiv,
10 ani.
Să le fie amintirea
binecuvântată!

Comunitatea Evreilor din Tecuci anunță cu durere în
suflet că, la data de 7 martie 2018, a încetat din viață
MIHAILOVICI IONEL, membru marcant al comunității noastre, care în anul 2004 a fost personaj principal în reorganizarea comunității conform normelor în vigoare. În ultimul timp,
până la data decesului, era rezident al Căminului „Amalia și
șef-rabin dr. Moses Rosen” din București.
Înmormântarea a avut loc la 9 martie 2018, la Cimitirul
evreiesc din Tecuci.
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Claude Cohen-Tannoudji – fizician. Născut la Constantine, Algeria,
1 aprilie 1933, membru în Academia Franceză, 1981. Premiul Nobel
pentru fizică, 1997.
Nachman din Breslov – rabin. Născut la Medzybizh, 4 aprilie 1772.
A dezvoltat o cale nouă în hasidism, reunind Cabala cu învățătura Talmudului. Stabilit la Bratslav,1802 și la Uman, 1810, unde a murit în același
an. Mormântul lui este loc de pelerinaj.
Simcha Jacobovici – regizor, arheolog, scriitor canadian. Născut în
Israel din părinți originari din România, 4 aprilie 1953. Autor de cărți și
producător de filme dedicate istoriei evreiești antice.
Mircea Săucan – regizor și prozator. Născut la Paris, 5 aprilie 1928,
revenit cu familia în România, 1934. Emigrat în Israel, 1987, decedat la
Nazareth-Illit, 2003.
Edmund Husserl – filozof. Născut la Prossnitz, Moravia, 8 aprilie
1859, convertit la luteranism,1886. Întemeietorul școlii de fenomenologie.
Decedat la Freiburg, 1938; respins de regimul nazist.
Maria Banuș – poetă. Născută la București, 10 aprilie 1914. Primul
volum de versuri, „Țara fetelor”, 1937. Premiul Herder pentru poezie,
1986. Decedată la București, 1999.
Tristan Tzara (Samuel Rosenstock) – poet. Născut la Moinești, 16
aprilie 1896, stabilit în Franța. Unul dintre întemeietorii dadaismului.
Decedat la Paris, 1963.
Cynthia (Shoshana) Ozick – scriitoare. Născută la New York, la 17
aprilie 1928. Autoare de povestiri și romane despre viața evreilor din
America.
Menachem Mendel Schneerson – Lubavitcher Rebbe, cel de-al
7-lea lider al mișcării Chabad-Lubavitch. Născut la Nikolaev, 18 aprilie
1902. Stabilit în SUA, 1941, a întemeiat o rețea de sinagogi, școli, instituții
medicale. Decedat la New York, 1994.
Rita Levi-Montalcini – neurobiolog. Născută la Torino, 22 aprilie
1909. Premiul Nobel pentru medicină și fiziologie, 1986. Senator pe viață
în Senatul Italiei, până în 2012.
Ana Maria Shua – scriitoare. Născută la Buenos Aires, 22 aprilie
1951; „regina” micro-povestirii în limba spaniolă. Romane și povestiri
inspirate de folclorul și umorul evreiesc.
Barbara Streisand – actriță de cinema și cântăreață. Născută la
New York, 24 aprilie 1942. Printre cântecele interpretate se află melodii
ebraice clasice, de exemplu „Kol Nidre”.
Adolphe (Isaac Moise) Crémieux – jurist, om politic și lider al evreimii
franceze. Născut la Nîmes, 30 aprilie 1796. Președinte al Consistoire
Central des Israélites de France, 1834-1880 și întemeietor al Alliance
Israélite Universelle, 1860. Decedat la Paris, 1880.

Evrei decedați în luna aprilie
Helena (Chaja) Rubinstein – producătoare de cosmetice, femeie
de afaceri, colecționară de artă. Născută la Cracovia, 1870, stabilită în
SUA, 1914. Decedată la New York, 1 aprilie 1965.
Lev Davidovich Landau – fizician. Născut la Baku, 1908, a condus
Institutul pentru probleme de fizică din Moscova, 1937-1962. Premiul
Nobel pentru fizică,1962. Decedat la Moscova, 1 aprilie 1968.
Allen Ginsberg – poet. Născut la Newark, New Jersey, 1926. A scris
și poezii pe teme iudaice. Decedat la New York, 5 aprilie 1997.
Isaac Asimov (Isaak Yudovich Ozimov) – biochimist și scriitor. Născut
la Petroviki, Rusia, 1920, emigrat cu familia în SUA, 1923. Autor a circa
500 de cărți științifico-fantastice, unele bestsellers. Decedat la New York,
6 aprilie 1992.
Ilarie Voronca (Eduard Marcus) – poet și eseist. Născut la Brăila,
1903, stabilit în Franța, 1933. S-a sinucis la Paris, 8 aprilie 1946.
Primo Levi – scriitor. Născut la Torino, 1919, supraviețuitor al lagărului
de la Auschwitz. Romane și povestiri referitoare la experiențele sale în
Holocaust. S-a sinucis la Torino, 11 aprilie 1987.
Ludwik Lazarus Zamenhof (Leyzer Leyvi Zamengov) – medic și
lingvist. Născut la Byalistok, 1859. Creator al limbii esperanto. Decedat
la Varșovia, 14 aprilie 1917.
Nina Cassian (Renée Annie Cassian Mătăsaru) – poetă. Născută la
Galați, 1924, exilată în SUA, 1985. A scris și pe teme evreiești. Decedată
la New York, 14 aprilie 2014.
Meir A. Halevy (Meir ben Abraham Halevy Hahamu) – rabin și istoric al evreimii române. Născut la Piatra Neamț, 4 aprilie 1900. Rabin al
Templului Coral din București, întemeietor al Societății de Studii Iudaice,
autor de studii de istorie. Emigrat în Franța, 1960, decedat la Paris, 15
aprilie 1972.
Liviu Librescu – inginer specialist în aerodinamică. Născut la Ploiești,
1930, profesor la Virginia Tech, Blacksburg, SUA, 1985. Ucis în timpul orei
de curs de către un criminal care pătrunsese în clădire, 16 aprilie 2007.
Chaim Herzog – general și om politic israelian. Născut la Belfast,
1918, emigrat cu familia în Palestina, 1935. Cel de-al 6-lea președinte al
Statului Israel, 1983-1993. Decedat la Tel Aviv, 17 aprilie 1997.
Benjamin Disraeli (D’Israeli; 1st Earl of Beaconsfield) – scriitor și
om politic. Născut la Londra,1804, convertit la anglicanism de tatăl său,
1817. Prim-ministru al Regatului Unit în trei rânduri, în perioada 18681881. A păstrat legătura cu iudaismul. Decedat în Anglia, 19 aprilie 1881.
Marcel Hermann Iancu (Janco) – pictor și arhitect. Născut la
București, 1895, emigrat în Palestina, 1941, stabilit la Ein Hod, 1953.
Lider al constructivismului european. Premiul Israel, 1957. Decedat în
Israel, 21 aprilie 1984.
Estée Lauder – femeie de afaceri, producătoare de cosmetice.
Născută la Corona, N.Y., 1906. Întemeietoare a societății internaționale
Estée Lauder Companies,1946. Decedată la New York, 24 aprilie 2004.
Ezer Weizman – general și om politic israelian. Născut la Tel Aviv,
1924. Ministru al Apărării, 1977-1980, și cel de al 7-lea președinte al
Statului Israel, 1993-2000. Decedat la Caesarea, Israel, 24 aprilie 2004.
Moșe Teitelbaum – rabin „admor” hasidic. Născut la Ujfeherto,
Ungaria, 1914, supraviețuitor al Holocaustului, emigrat în SUA, 1947.
Lider al hasidismului de Satu Mare (Satmarer Rebbe), 1979. Decedat la
Williamsburg, N. Y., 24 aprilie 2006.
Iosif Iser (Iosif Isidor Rubinsohn) – pictor și grafician. Născut la
București, 1881. Membru al Academiei Române, 1955. Decedat la
București, 25 aprilie 1958.
Lucian-Zeev Herșcovici
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Drumul
spre teatru

Mistere,
nu doar polițiste
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Pentru cine sunt bune legile?

Agatha Christie, creatoarea
excentricului și pedantului Hercule
Poirot și a modestei și sagacei Miss
Marple, nu a scris doar romane, ci și teatru polițist. Iar „Cursa de
șoareci” e considerată și azi (ce ți-e și cu inerția faimei!) „cel mai
mare succes al tuturor timpurilor”.
Nu am să fac greșeala de a deconspira subiectul piesei – ajunsă
pe afișul Naționalului. Aș observa că Răul, declanșator al haosului și
nebuniei, domină scrisul autoarei britanice.
Dar Răul din „Cursa de șoareci” (aici: părinți adoptivi sadici și criminali, judecători obtuzi și de rea-credință, profesori ce rămân surzi la
strigătele de ajutor), ei bine, Răul pare a cere imperios Răzbunarea.
Insist pe acest aspect, pentru că, după mine, acesta se asociază, în cazul Agathei Christie, nu numai cu un motiv literar, ci și cu
o „temă” personală (și pasională) venită din străfunduri. Amintiți-vă
de misterioasa dispariție a scriitoarei din 1926. Căutată frenetic de
o armată de cercetași, inclusiv de soțul ei (întotdeauna, principalul
suspect în atari situații), Agatha e găsită, după 11 zile, bine-mersi.
Se cazase în luxosul hotel Harrogate Spa, … sub numele amantei
bărbatului ei!. Rod al unei amnezii generate de accidentul de mașină,
(cum a pretins familia) sau al unei înscenări cu sânge rece, gestul
exprimă, oricum, fie și inconștient, dorința pedepsirii exemplare a
infidelului căpitan Christie.
*
Un țipăt prelung, înfiorător… Agitație, vociferări… Alarme ale
poliției… Repetate știri despre strangularea unei femei; și câteva
indicii despre alte două asasinate și chiar locul comiterii lor… Și
iată-ne la Monk’s well, în timpul unei ierni grele cu multă zăpadă, ce
blochează circulația. La Național, spațiul închis al „Cursei de șoareci”
nu arată macabru, ci, dimpotrivă, primitor, iar scenografa Liliana
Cenean răspunde atât nostalgiei pentru „decoruri ca pe vremuri”,
cât și atracției noastre (livrești!) pentru stilul extravagantelor conace
post-victoriene.
Regizorul montării, Erwin Șimșensohn, a înțeles că la Agatha
Christie mai importante decât intriga sunt personajele și faptele
care au marcat și condiționat relațiile lor, ce pot trăda firi, caractere,
disimulând un joc dublu; ca și gesturile lor cele mai banale (precum
grija exagerată pentru bagaje modeste; felul în care se suspectează
reciproc și în care se exteriorizează; modul în care vorbesc, discreția
sau ostentația afișată. Îndrumând actorii către maximă (și mereu
echivocă) individualizare, Șimșensohn realizează momente bune,
dialoguri ce trec scena și fine varieri de ritm.
Întreaga echipă de la Național se impune prin jocul atent și dăruit.
Să-i numim deci pe Ileana Olteanu și Dragoș Stemate (soții Ralstone),
Silviu Biriș (Paravicini), Tomi Cristin (Maiorul Metcalf), Ada Galeș
(Miss Casswell). Reținem compoziția lui Lari Giorgescu (bizarul și
intempestivul arhitect (parodic) atras de bucătărie și înnebunit după
sadicul cântecel pentru copii despre „trei șoricei orbi”. Remarcăm
în mod deosebit pe Gavril Pătru, care dă prezență și nerv spiritului
autoritar și „practic”, dar și firii suspect hăbăuce a Sergentului Trotter.
Cât despre Simona Bondoc, ea „dă clasă” montării, prin portretul
fariseismului relei-credințe agresive (Doamna Boyle) și mai ales
prin rostirea ei nu doar spirituală ci și clară și percutantă a replicilor.
NATALIA STANCU

Răspunsul ar trebui să fie „pentru toată societatea”. Caz în care, chiar dacă ar fi dure, ele
nu ar fi subiect de tocmeală. Ceea ce vedem azi,
de multe ori, este că sunt votate reglementări
bune numai pentru unii, drept care ceilalți ies în
stradă și „tocmeală” devine un eufemism, rezolvat printr-un șir de ordonanțe de urgență, care
modifică la repezeală o lege adoptată în graba
mare, pentru a respecta termenele din programul de guvernare sau pentru a da o lovitură de
imagine. În astfel de cazuri, legea, fie că e vorba
de Codul Penal sau de Procedură Penală, de
Legea salarizării sau de Codul Fiscal, ori de cea
reglementând nivelul dobânzilor bancare, devine
o simplă unealtă politică sau electorală, legătura
dintre conținutul ei și noțiunea de „dreptate” fiind
din ce în ce mai firavă.
Dacă legea ar fi bună pentru toți, ea nu ar mai
fi elaborată de pe poziții de forță, ci de dialog, şi
nu ar mai opune puterea și societatea civilă. În
acel caz fericit, nici un reprezentant al factorilor
de decizie nu s-ar gândi să răspundă, așa cum
a făcut-o Codrin Ștefănescu, că o lege va fi modificată „pentru că putem”, ci doar pentru că e
necesară societății, iar la masa dezbaterilor ar fi
invitați toți cei capabili să exprime idei pertinente,
fără a fi excluse din start entități precum Comisia
de la Veneția.
Dacă graba sau dorința de a impune un punct
de vedere „pentru că putem” generează legi imperfecte, o altă sursă otrăvită a unor reglementări
legislative bune numai pentru unii o constituie
dorința câte unui partid de a câștiga la capitolul
imagine, pozând în haiducul care apără „boborul
suveran” de cei care vor să îi „sugă sângele”,
cum zicea Caragiale.
Așa, de pildă, senatorul PNL Daniel Zamfir
a propus limitarea dobânzii pentru creditele
ipotecare la un plafon de maximum 2,5 ori mai
mare decât nivelul dobânzii de referință. Autorul
este recidivist în acest domeniu, tot el fiind și
cel care a „gândit” proiectul de lege vizând răscumpărarea unui bun folosit ca garanție pentru
obținerea unui credit bancar la o sumă maximă
reprezentând cel mult dublul valorii pentru care
a fost plasat în gaj. Evident că o pătură subțire
de rău-platnici de profesie, precum și unii care
și-au luat credite și nu le mai pot plăti vor aplauda, dar vor avea de pierdut toți cei care vor
să ia un credit, pentru că acesta se va scumpi,
băncile găsind întotdeauna noi comisioane care
să recupereze pagubele produse de astfel de
legislatori îndrăgostiţi de propria imagine. Opinie
exprimată recent și de Jaewoo Lee, şeful misiunii
FMI pentru România, care ne sfătuia să evităm

Gândul
scris

adoptarea unor legi care
afectează economia.
Tentația de a legifera în grabă a fost recent
sancționată și de Mugur Isărescu, care se plânge
că se discută legi fără a se face inițial un studiu
de impact. Şi Eugen Teodorovici a declarat că
„în Parlament mulţi colegi vin cu fel de fel de
propuneri care nu au cum să se încadreze în nici
o logică, dar e de ajuns dacă dă bine undeva şi
după aceea stai să explici, să îi faci să înţeleagă.
Un pericol revenit pe scena politică din rândul
legilor dedicate numai unei părți a societății este
și „reîncălzirea” proiectului pentru condamnarea
defăimării. Ea a mai fost respinsă o dată la vot
în 2017, dar acum se cere ca „toți cei care mint
și își defăimează propria ţară” să poată fi trași
la răspundere. Ca și în cazul bolilor, și în cel
al legilor, recidiva este mai periculoasă, lucru
evidențiat de faptul că acum, în proiectul avansat
de PSD se prevede ca până și europarlamentarii
să fie sancționați pentru astfel de „delicte de
opinie”, deși în orice democrație, un parlamentar
nu poate fi sancționat pentru punctele de vedere
exprimate în calitate de membru al unui legislativ.
Proiectul de lege ar trebui să susțină, conform lui Liviu Dragnea, că libera exprimare nu
înseamnă și dreptul de a-și defăima țara, iar
Călin Popescu Tăriceanu afirmă chiar (subliniind că vorbește în calitatea sa de fost lucrător
în presă) că „libertatea de exprimare trebuie să
fie însoţită şi de responsabilitate”. Când această
responsabilitate face obiectul unei legi și al unor
sancțiuni, trebuie să recunoaștem că până la
cenzura și autocenzura din presa de pe vremea
lui Nicolae Ceaușescu nu mai e decât un pas, și
acela, foarte mic.
Atenția excesivă acordată de actuala conducere a României legilor din domeniul justiției
și, aș adăuga, și altor legi care restrâng libertăți
fundamentale, a fost taxată și de Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, care a venit special la București pentru
a discuta problema dezinformării și a legilor
justiției, contestate de o bună parte a societății
românești. El i-a spus președintelui PSD că
„social-democraţii ar trebui să fie mai preocupaţi
de locurile de muncă, educaţie şi sănătate decât
de Justiţie”.
Adoptarea de legi drepte, oricât ar fi de dure,
nu ține nici de doctrina politică, nici nu este
apanajul vreunui partid anume. Pentru a avea
legi bune nu este necesar decât ca politicienii
să nu le promoveze pentru a le folosi drept scut
personal sau drept proptea pentru popularitate.
ALX. MARINESCU

O lucrare de referință asupra teatrului israelian contemporan

Sunt întrebat uneori, de către scriitori
de limbă română din
Israel, dacă şi în ce
măsură literatura lor
interesează publicul
din România. Răspunsul meu e că, în
funcție de valoarea
ei literară şi cultură,
această literatură interesează în continuare
publicul din țară, chiar
când subiectul ei este
localizat în Haifa sau Beersheba, iar numele străzilor şi al instituțiilor nu îi sunt familiare. Dacă textul este bine scris, el îl va
captiva pe cititor şi îi va deschide, în limba
română, orizontul realității israeliene.
Cartea Magdalenei Brătescu, intitulată
Rendez-vous cu teatrul israelian (volumul
I), confirmă corectitudinea observației
mele. După cum sugerează chiar titlul,
este o carte despre fenomenul teatral
israelian. Mai exact, ea conține cronicile
Realitatea
cărţii

consacrate de Magdalena Brătescu,
săptămânal, spectacolelor prezentate de
marile teatre din Israel, cronici găzduite
în “Gazeta românească”.
Una dintre cele mai valoroase scriitoare de limbă română din Țara Sfântă,
membră a Uniunii Scriitorilor din România, Magdalena Brătescu este, se ştie, o
împătimită de teatru încă dinainte de a
face Alia şi, după cum scrie Ioana Toff,
editoarea cărții, a urmărit cu un ochi
proaspăt fenomenul teatral israelian din
ultimele decenii, imediat după sosirea în
Țara Sfântă. Noul teatru israelian este,
se ştie, un fenomen dintre cele mai interesante în teatrul mondial contemporan,
prin inovație şi calitate, deopotrivă.
Cartea de față este, de aceea, mai
mult decât o culegere de cronici foarte
bine scrise. Organizată pe repertorii de
spectacole (ce acoperă toate teatrele
importante din Israel, de la Habima la Ge
sher şi de la Haifa la Beersheba), ea este,
concomitent, un ghid pentru spectatorul
de teatru care caută spectacolele, actorii
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şi regizorii cei mai
valoroşi, şi o inestimabilă introducere în fenomenul
dramatic israelian contemporan.
Căci fiecare dintre
cele zece teatre
pe care Magdalena Brătescu le
reține, în carte,
reprezintă o şcoală şi un moment
din istoria acestei
adevărate explozii pe care a înregistrat-o
arta dramatică în Țara Sfântă, având
drept reper standardul înalt al spectacolelor găzduite de Teatrul Național Habima
şi, respectiv, inovația şi căutările artistice
de pe scena de la Teatrul Gesher.
Trebuie spus şi că, în ipostaza de cronicar dramatic, prozatoarea Magdalena
Brătescu nu-şi dezminte calitățile care
au consacrat-o. Cronicile au limpezime,
au o poveste care te face (cum spune
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aceeaşi Ioana Toff) să trăieşti spectacolul
chiar dacă nu l-ai văzut şi, nu în ultimul
rând, atestă un gust sigur şi o cunoaştere
profundă, din interior, a artei dramatice.
Observațiile scriitoarei leagă textul piesei
de montare, de jocul actorilor, de scenografie şi costume, redându-ne astfel
ideea care subîntinde orice spectacol.
De prisos să spun cât este de prețioasă
cartea pentru cercetătorul român specia
lizat în teatrul contemporan. Cum arta
dramatică este una universală, privilegiul
de a beneficia de o asemenea lucrare de
referință consacrată teatrului israelian, în
limba română, este unic.
Nu mă pot opri să nu remarc, însă,
cu un vădit regret, ce cronicar de vocație
a pierdut teatrul românesc în persoana
prozatoarei Magdalena Brătescu...
RĂZVAN VONCU

*Magdalena Brătescu – Rendez-vous cu teatrul
israelian, volumul I, 2013-2017, Editura Familia,
Rishon LeZion, 2018.
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